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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega gla-
sa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: 
Silvana Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci
Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica
priloge Maja Bertoncelj. Oglasno trženje: Jana Belovič,
telefon: 04/201-42-44, telefax: 04/201-42-13. E-pošta:
info@g-glas.si. Uradne ure: od ponedeljka do četrtka
neprekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure,
sobote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk Gorenj-
ski glas, d.o.o., Kranj; Tisk: Tiskarna Littera picta, d. o. o..
SOTOČJE številka 1 je priloga 12. številke Gorenjskega
glasa, 13. januarja 2009. V nakladi 5500 izvodov jo 
dobijo vsa gospodinjstva v občini Medvode brezplačno. 

Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode

Sotočje je redna priloga časopisa 

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

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

Letnik: X - ISSN 1580-0547 Januar 2009 ● Številka 1

Na naslovnici: Občinska proslava ob kulturnem
prazniku, foto: Peter Košenina

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

Oglasi
Zlatarstvo Zvonimir Trtnik s.p.,

Polje 17, Ljubljana-Polje

ZAUPAJTE ZLATARSKIM 
MOJSTROM! 

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

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

PICERIJA IN ŠPAGETERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

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

☎ 01/362 12 20
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...
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NOVO V MEDVODAH
TRGOVINA

TISOČ DARIL
SEŠKOVA 6 (ZA AVTOBUSNO POSTAJO)

● DARILA ZA OTROKE IN ODRASLE
● DIŠEČE SVEČE IN SVEČNIKI
● NOGAVICE
... IN ŠE MNOGO VEČ ...
ODPRTO: PON. - PET. 9. - 13. ure

15.30 - 19. ure
SOBOTA 9. - 12. ure

S TEM OGLASOM PRIZNAMO
10% POPUST

✂     ✂     ✂
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Veselo 
valentinovo

BSC d.o.o., c. Staneta Žagarja 37, Kranj
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki 
dva dodiplomska študijska programa:

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM ”MANAGEMENT”
in
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 
”MEDNARODNO POSLOVANJE” 
(nov program)

INFORMATIVNI DAN
bo v četrtek, 19. 2. 2009, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Na informativnem dnevu bo možno dobiti 
tudi informacije o podiplomskem študiju.
Vse programe izvajamo kot izredni študij 
in so zato prilagojeni zaposlenim študentom.

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

Ljudska Univerza 
Škofja Loka

Podlubnik 1a
4220 Škofja Loka

tel.: 04 /506 13 00
fax: 04 /512 08 88
www.lu-skofjaloka.si
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Prireditve februar 2009 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Sobota, Kulturni dom Gledališko - lutkovna predstava KUD Pirniče 041/776 735
14. 2. 2009 Pirniče ob 17. uri za otroke: Peter Militarev, 031/352 772

KO KOZLIČEK GRE ODPRET 
Za otroški abonma OTEHAJČEK in IZVEN.

Sobota, Gledališče Medvode, Valentinov vikend: KUD Medvode www.kud-medvode.si
14. 2. 2009 ob 19.30 SEKSUALNA PERVERZIJA V CHICAGU 01/361 26 54 ali.

Vse štima. Sex, pogovori, 051/350 378 
življenje ... vse. Dokler te ne zagrabi, blagajna@kud-medvode.si 

da ti bi pa ...
Za IZVEN.

Torek, Knjižnica Medvode Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica:
17. 2. 2009 ob 17.00 uri 01/361 30 53

www.lj-siska.sik.si

Sobota, Športna dvorana PUSTOVANJE z Natalijo Verboten, Občina Medvode TURISTIČNI BIRO
21. 2. 2009 Medvode Deja vu bandom, Boštjanom Konečnikom Zavod za šport in MEDVODE

ob 20. uri in Vladom Pilja prireditve Medvode 01/361 43 46
a.k.a. Lepi Dasa ti-biro@tzm.si

Nedelja, Športna dvorana OTROŠKO PUSTOVANJE Občina Medvode, TURISTIČNI BIRO
22. 2. 2009 Medvode S POVORKO. Zavod za šport in MEDVODE

ob 14. uri Ober’s band in Godba Medvode prireditve Medvode 01/361 43 46
Zbor ob 14. uri pred pekarno Pečjak ti-biro@tzm.si

Torek, Knjižnica Medvode Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica:
24. 2. 2009 ob 17.00 uri 01/361 30 53

www.lj-siska.sik.si

Petek, Gledališče Medvode, Ultra zabavna komedija s Tino Gorenjak KUD Medvode www.kud-medvode.si
27. 2. 2009 ob 19.30 in Martino Ipša: 01/361 26 54 ali

MUCA MACA 2 ali Brez dlake na jeziku. 051/350 378
Mislite, da vas nič več ne more presenetiti. blagajna@kud-medvode.si 

Da ste že videli, slišali in doživeli vse. 
In kaj se zgodi, ko se srečata dve popolnoma 

različni ženski, z neskončno različnimi 
pogledi na ... ”moške”.

Petek Avla kulturnega CVET ZATE
6. 3. 2009 doma Pirniče Odprtje likovne razstave članov 

ob 18. uri likovne sekcije KUD Pirniče
Razstava bo odprta do 15. 3., 
od 17. do 19. ure, ob nedeljah 

od 10. do 12. in od 15. do 17. ure

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na informacijski center, ki deluje v sklopu turističnega biroja Medvode.
Za redno številko Sotočja, ki izide vsak drugi petek v mesecu, je potrebno oddati objavo do 30. v mesecu na naslov: TURISTIČNI BIRO MEDVODE, 
Cesta ob Sori, PAVILJON 1, SI - 1215 Medvode, Tel.: 01/361 43 46, E-pošta: ti-biro@medvode.si, info@tzm.si, WWW: www.tzm.si 

Medvode - Občinski svet je 22. decembra sprejel osnutka proračuna
občine Medvode za leti 2009 in 2010, na zadnji seji 10. februarja pa je
obravnaval še predloga. ”Bistvena sprememba glede na osnutka je zni-
žana prihodkovna stran obeh proračunov. Razlog je splošna gospodar-
ska situacija v državi in s tem povezana manjša oziroma ustavljena
gradnja in prodaja nepremičnin. Glede na znižano prihodkovno stran
smo skrajno varčevalno pristopili k odhodkovnemu delu proračunov,”
je povedala Sanja Malej, vodja oddelka za proračun in finance. 

V proračunu je tako za letošnje kot za prihodnje leto načrtovano za-
dolževanje, letos v višini dobrih 1,8 milijona evrov, namensko za inve-
sticije v občinske vodovode in občinske kanalizacije, za prihodnje leto

pa v višini slabih 1,1 milijona evrov, namensko za investicije v občin-
ske vodovode, kanalizacije in investicije na področju izobraževanja. V
proračunu za letošnje leto je predvidenih 11.442.077 evrov prihodkov,
13.906.814 evrov odhodkov, prenešenih sredstev iz preteklih let pa je
za 787.400 evrov. V proračunu za leto 2010 pa je predvidenih
12.339,345 evra prihodkov, odhodkov pa 13.254.215. Tristo tisoč evrov
je predvidenih prenešenih sredstev iz preteklih let. Svetniki so na pro-
račun vložili skoraj 30 amandmajev in po štirih urah razprave so uspe-
li glasovati o le devetih vloženih, nato pa je bila seja, ki je skupaj tra-
jala šest ur, ob polnoči prekinjena. Župan je že sklical nadaljevanje
seje, ki bo v torek, 17. februarja.                              Maja Bertoncelj

Proračuna še nista sprejeta
Medvoški občinski svet je na torkovi seji obravnaval predloga proračuna za letošnje in prihodnje leto. 

Svetniki so vložili skoraj trideset amandmajev, seja pa je bila po peturni proračunski razpravi 
ob polnoči prekinjena.
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Smlednik - Gradnja novega vrtca v Smled-
niku je aktualna tema že več kot pol leta. Ja-
bolko spora je bila lokacija, o kateri so sedaj
odločali krajani KS Smlednika, tisti, ki so se
odzvali in se udeležili delnega zbora občanov,
ki ga je na podlagi zbranih podpisov civilne
iniciative za gradnjo novega vrtca na stari lo-
kaciji sklical župan Medvod Stanislav Žagar.
Zbor je potekal 13. januarja. Že med samo raz-
pravo je bilo jasno, da bo večina prisotnih pod-
prla gradnjo na stari lokaciji v Valburgi. Skoraj
vsi razpravljalci so se namreč bolj nagibali k
prepotrebni gradnji novega petoddelčnega vrt-
ca na stari lokaciji. Občina Medvode je sicer
nov vrtec načrtovala zgraditi pri osnovni šoli v
Smledniku, s čimer se je s sklepom, ki je še
vedno veljaven, strinjal tudi Svet KS Smlednik.
Predsednik Zdravko Debeljak je to pojasnil
tudi na zboru krajanov ter med drugim dodal,
da so bili po sprejetem sklepu deležni tudi ver-
balnih napadov in obtožb. Eden izmed kraja-
nov je dejal, da njih ne zanima, kaj je kdo
komu dejal, da jih zanimajo argumenti. Še en-
krat sta jih povedali obe strani, o argumentih je
bilo v prejšnjih številkah Sotočja že veliko na-
pisanega, zato jih ne bomo ponavljali, prepri-
čljivejši pa so bili očitno člani civilne iniciati-
ve. Na glasovanju je izmed 1498 upravičencev
glasovnico oddalo 160 krajanov, kar pomeni
9,4 odstotka. Za staro lokacijo v Valburgi jih je
bilo 119, za lokacijo pri šoli pa le 40. Ena gla-
sovnica je bila neveljavna. 

In kakšni so bili odzivi na rezultate? Najbolj
zadovoljni so bili seveda člani civilne iniciati-
ve. Nejc Smole je povedal: ”Sem zadovoljen,
predvsem pa hvaležen vsem krajanom, ki so
prišli in več kot jasno izrazili svojo voljo. Po-
kazali so, da jim je mar za kvaliteto bivanja, da
jim je mar za medčloveške odnose, ki so bili
tukaj prizadeti. Civilna iniciativa je pripeljala
najdlje, do koder je mogla in izpolnila svojo
nalogo: podala je dokončno mnenje krajanov.
Če sem prav razumel župana, bo ta volja kra-
janov tudi upoštevana. Vrtec na stari lokaciji je
najboljša rešitev. Čas je, da stopimo vsi skupaj
in se potrudimo, da bo nov vrtec čim prej zgra-
jen.” Članica civilne iniciative in tudi občinska

svetnica dr. Urška Repnik pa je dodala:
”Ljudje so presodili, da smo iskreni, da res de-
lamo za kraj, da delamo za otroke, in nam ver-
jeli. Vztajali bomo pri argumentih, kot smo
doslej in skušali z županom čim bolje sodelo-
vati, vendar na tem sporočilu, ki so ga danes
dali krajani. Občinski svet že od jeseni ves čas
opozarjam, kdaj bomo tudi svetniki odločali o
tem.”

Župan Medvod Stanislav Žagar pa je pove-
dal: ”Krajanom smo danes predstavili dve lo-
kaciji in pet variant za nov vrtec, tako da se je
vedelo, o čem se pogovarjamo. Po normativih
bi vrtec lahko zgradili na obeh lokacijah, kra-
jani so se odločili za lokacijo v Valburgi. To
kaže, da ljudje na vasi živijo drugače z javnimi
objekti kot drugje v mestih, kjer želijo, da se
javni objekti umaknejo stanovanjskemu delu
naselja. Tudi priporočilo ministrstva je, da se
javni objekti koncentrirajo. Mi smo temu sle-
dili. Krajani so se odločili drugače, kar je pov-
sem legitimno in to bomo spoštovali.” 

Nov vrtec bo treba zgraditi čimprej, saj je se-
danji v zelo slabem stanju. Dobili so že celo

odločbe inšpekcijskih služb, ki so trenutno za-
držane, a v primeru, da ne bodo ukrepali, se
lahko zgodi celo, da bodo vrtec morali zapreti.
Kljub vsemu na občini in tudi v vrtcu pravijo,
da pa stanje kljub vsemu ni takšno, kot je bilo
prikazano v nekaterih medijih. Starši so se z
vprašanjem, kako varen je vrtec v Valburgi,
obrnili tudi na ravnateljico Vrtca Medvode, ki
je na to temo za vse starše enote Smlednik skli-
cala sestanek. ”Stanje je resno, vendar se otro-
ci ne igrajo med žabami in z njimi. Klet je res
zelo vlažna, igralnice zaenkrat ne. Ne drži, da
so igralnice pod azbestno streho, pač pa je z
azbestno kritino pokrita igralna hišica na dvo-
rišču. V igralnicah ni mraz, temveč vzdržuje-
mo temperature od 20 do 22 stopinj, kot zahte-
va normativ. Stavba je stara, nenamensko gra-
jena, zato bi bilo nujno potrebno zamenjati
okna, napeljati vodo v igralnice, sanirati stre-
ho, utrditi stene. Ker pa je obljubljena gradnja
novega vrtca, zaenkrat inšpekcijske službe to
tolerirajo,” je povedala Romana Epih, ravna-
teljica Vrtca Medvode.

Maja Bertoncelj

Za vrtec na stari lokaciji
Kar tri četrtine prisotnih krajanov KS Smlednik je na delnem zboru občanov podprlo gradnjo 

novega vrtca na stari lokaciji v Valburgi.

Avla osnovne šole Simona Jenka v Smledniku, kjer je bil delni zbor občanov na temo lokacije novega vrtca v
kraju, je bila polna.

Nova vrednost točke 
za stavbno zemljišče

Medvode - Občinski svet je na seji 16. de-
cembra sprejel sklep o vrednosti točke za iz-
račun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v občini Medvode za leto 2009.
Vrednost znaša 0,000262 evra. Letos iz tega
naslova pričakujejo za 1,11 milijona evrov
prihodkov, lani je ta znesek znašal 1.039.477
evrov.  M. B.

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

Poročila so dostopna na spletni strani Občine Medvode.

VVS Belo-Ojstrica
VVS Drnovec
VVS Golo Brdo-Polana
VVS Mamovec-Tehovec
VVS Sora

VVS Steška planina
VVS Vaše
VVS Žlebe-Jetrbenk
VVS Žlebe-Seničica
VVS Žlebe-Studenčice

www.gorenjskiglas.si
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Medvode - Občinski svet Občine Medvode
je na oktobrski seji sprejel odlok, s katerim je
ustanovil nov javni zavod Knjižnica Medvode,
ki bo z dnem vpisa v sodni register postala sa-
mostojna. Kot smo izvedeli, pa bo to mogoče
po sprejetju zaključnega računa Mestne knjiž-
nice Ljubljana, katere del je enota Medvode.

Začetki knjižnice v Medvodah sicer segajo v
leto 1945, ustanovilo pa jo je Delavsko pro-
svetno društvo Svoboda iz Medvod. ”Delovala
je v sobi s skromnim inventarjem, tudi še po-
tem, ko jo je maja 1968 prevzela Knjižnica Ši-
ška. Tako je ostalo vse do 24. junija 1993, do
preselitve v nove, težko pričakovane in zelo za-
željene prostore sedanje knjižnice,” je pojasni-
la Meta Potočnik, vodja enote Medvode, ter
nadaljevala: ”Knjižnica se razvija, je živa in
dosega lepe uspehe, s svojim gradivom, z raz-
vijanjem dejavnosti in prostorom samim pa
ohranja dosedanje ter privablja nove člane.”

Statistika kaže, da je knjižico v Medvodah v
letu 2007 obiskalo 53.887 uporabnikov, ki si je
izposodilo 203.780 enot knjižnega in neknjiž-
nega gradiva. ”Imamo 4.311 aktivnih članov,
kar pomeni 29 odstotkov medvoškega prebi-
valstva. Obisk se nam je od leta 2006 povečal
za 10,18 odstotka, dnevnih obiskovalcev - bral-
cev dnevnega časopisja ter drugih časnikov 
in publikacij pa je tudi vedno več. Naši zvesti
obiskovalci so tudi otroci in dijaki, ki ne samo,
da si izposojajo gradivo za svoj prosti čas in za
šolske obveznosti, pač pa velikokrat v mladin-
ski čitalnici pripravljajo seminarske naloge in
referate, se učijo ali pa pišejo domače naloge.
Radi tudi rešujejo knjižne uganke. Posebej pri-
ljubljene so naše torkove pravljične urice. To
vez z mladimi, za katere želimo, da nam osta-
nejo zvesti tudi kot odrasli, še posebej utrjuje-
jo redni obiski posameznih oddelkov medvo-
ških vrtcev in razredov osnovnih šol, na kate-
rih jim želimo približati samo knjižnico in nje-
no delovanje, pa tudi vse možnosti, ki jim ga
le-ta s svojim gradivom in informacijskimi viri

ponuja. Od leta 1996 dalje poteka Malčkova
bralna značka, v katero so vključeni lokalni
vrtci. Sodelujemo tudi v projektu ”Rastem s
knjigo”, ki je namenjen sedmošolcem. Zelo so
obiskane tudi ostale prireditve, ki potekajo v
prostorih naše knjižnice,” pravi Potočnikova. 

Knjižnica Medvode bo sedaj samostojna. In
kaj bo to pomenilo za obiskovalce? ”Verjame-
mo, da se bodo naši bralci razveselili tega, da
bo knjižnica z osamosvojitvijo odprla svoja
vrata tudi ob sobotah. Spremembe vsekakor
bodo, največja pa bo pravzaprav za nas knjiž-
ničarje, saj se bomo od dosedanjega načina
dela v podružnični knjižnici podali na pot osa-
mosvajanja. Naloge, ki jih je prej za nas oprav-
ljala matična knjižnica, bomo postopoma pre-
vzeli sami. To za nas pomeni korenito spre-
membo v sami organizaciji in načinu dela, za-

htevalo pa bo kar nekaj usposabljanja in dodat-
nega izobraževanja. Pripraviti bo potrebno te-
meljne knjižnične akte, novo sistemizacijo,
vzpostaviti računovodsko službo in še marsi-
kaj. Osamosvojitev knjižnice zahteva tudi kar
nekaj investicij. Ena od teh je nadgradnja raču-
nalniškega sistema, brez katerega samostojno
ne moremo delovati, druga je ločitev gradiva
knjižnice Medvode iz skupne baze Mestne
knjižnice Ljubljana. Veseli smo, da nam je
Mestna knjižnica Ljubljana v tem prehodnem
obdobju pripravljena pomagati, prav tako pa
smo veseli dobrega sodelovanja z Občino
Medvode, saj le skupaj našim bralcem lahko
zagotovimo to, kar iščejo - želeno gradivo,
ustrezno informacijo, prijeten prostor in prijaz-
no besedo,” je še povedala Potočnikova.

Maja Bertoncelj

V knjižnico tudi ob sobotah
Samostojnost Knjižnice Medvode prinaša tudi spremembe. Knjižnica, ki jo obiskuje 29 odstotkov 

prebivalcev Medvod, bo odprta tudi ob sobotah.

Knjižnica Medvode ima več kot 4300 aktivnih članov.

Z januarjem dražji vrtec
Medvode - Občinski svet občine Medvode je na seji 16. decembra še

drugič v letu dni potrdil višje cene programov v Vrtcu Medvode. Prvo
povišanje so sprejeli februarja 2008. Nove cene, v povprečju višje za
dobrih 14 odstotkov, so začele veljati s 1. januarjem 2009. 

Kot je povedala Tatjana Komac, vodja odddelka za družbene dejav-
nosti, so glavni razlogi za povišanje cen višji stroški za plače zaposle-
nih po uvedbi plačne reforme v javnem sektorju in rast življenjskih po-
trebščin. Povišanje v povprečju v višini dobrih 14 odstotkov pa ne ve-
lja za starše. Na predlog Odbora za družbene dejavnosti bodo cene pro-
gramov za starše v povprečju višje za sedem odstotkov, razliko pa bo
krila občina. ”Odstotek podražitve se nam je zdel kar visok, zato pred-
lagamo, da se odstotek povišanja za starše prepolovi, za občino in za
državo pa ostaja enak. Razliko do prvotno predlagane podražitve pa bo
v tem primeru morala vrtcu kriti občina,” je pojasnil Ljubo Jamnik,
predsednik Odbora za družbene dejavnosti. Zaradi predlagane podra-

žitve bo po ocenah iz občinskega proračuna za vrtec potrebno zagoto-
viti dodatnih 161 tisoč evrov, s predlogom, da starši krijejo le polovico
povišanja, pa še 45 tisoč evrov več. Občinski svet je predlog novih cen
sprejel, vključno s predlaganim sklepom odbora za družbene dejavno-
sti. Polna cena za prvo starostno obdobje od novega leta za občino in
za državo znaša 500,59 evra (za starše 465,09 evra), za drugo starost-
no obdobje 329,94 evra (za starše 312,25 evra) in za kombinirani od-
delek 383,61 evra (359,96 evra). Glede rezervacij pa bodo starši po no-
vem plačali rezervacijo v višini 40 odstotkov zneska, določenega z od-
ločbo o višini plačila staršev.

Po sprejetju predlaganih cen pa je občina 6. januarja prejela dopis
Ministrstva za šolstvo in šport, ki meni, da je občinski svet s tem, ko je
določil dve ceni, razlilčni za starše in občino ter državo, sprejel neza-
konit sklep in pozval občinski svet, da to nezakonitost čimprej odpra-
vi. Občinska uprava je zato pripravila nov sklep o določitvi cen progra-
mom in rezervacijah, o katerem bo občinski svet razpravljal v nadalje-
vanju 10. februarja prekinjene seje. V novem sklepu je odpravljen člen,
s katerim so bile za starše določene nižje cene.        Maja Bertoncelj
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Medvode - ”V občini Medvode imamo sedaj
samo velikega trgovca Mercator, ki pa je naj-
dražji trgovec. Čigav interes je, da nimamo
konkurenčnih trgovcev? V bloku, kjer stanu-
jem, smo občani z malimi osebnimi dohodki,
pokojninami, so bolni občani, veliko jih nima
avtomobilov, da bi se odpeljali v Ljubljano ali
Kranj h konkurenčnim trgovcem po cenejših
nakupih. Nikakor ne verjamem, da v tridesetih
letih, odkar sem prebivalka Medvod, ni bil no-
ben drug trgovec razen Mercatorja zainteresi-
ran za gradnjo trgovine. Za svoje občane, ki so
tudi davkoplačevalci in volilci, bi po mojem
mnenju morala poskrbeti tudi občina. Na župa-
na sem naslovila že prošnje na to temo, pa ni-
sem dobila niti enega samega odgovora, kar se
mi ne zdi korektno,” je pojasnila Jožica He-
gler, ki se je na nas obrnila z željo, da bi na si-
tuacijo opozorili tudi prek medijev.

Vprašanje smo najprej naslovili na župana
Stanislava Žagarja, ki je povedal: ”Trgovci
se, ali ne zanimajo ali pa v Medvodah ne mo-
rejo dobiti primerne lokacije. Na občini se že
dolgo trudimo za obrtno cono na Jeprci, kjer
bo tudi možnost za trgovinsko dejavnost, loka-
cije skušamo dobiti tudi z novim dolgoročnim
planom. Trgovska dejavnost je predvidena v
nekdanjem Colorju, kjer bo investitor zgradil
nov objekt. Zadeva je prostorsko v Medvodah

zelo zapletena, bolj kot ponekod drugod. Po-
trebno pa je poudariti, da so trgovci tisti, ki
morajo pokazati interes in najti zemljišče za
gradnjo.” Medtem pa ponekod trgovske centre
odpirajo kar enega za drugim, kot na primer v
Kranju. O tem smo se pozanimali tudi na obči-
ni Kranj. Mendi Kokot iz službe za stike z jav-
nostjo nam je o vlogi občine pri teh projektih
posredovala naslednjo informacijo: ”Mestna
občina Kranj je imela že v dolgoročnih pros-
torskih aktih na zemljiščih, kjer danes stojijo
trgovski centri, opredeljeno namembnost za
oskrbne dejavnosti. Večina sprememb je bila
leta 2000 oziroma leta 2003, nekatere pa tudi
že prej. Podrobnejši pogoji za gradnjo so bili
opredeljeni s prostorskimi izvedbenimi akti.
Posebne evidence o spremembah statusa posa-
meznih zemljišč nimamo in tudi ne, ali je bila
za spremembo namembnosti iniciator občina
(samo v primeru, da je bila lastnica zemljišča)
ali zasebni lastnik. Vsekakor pa o vseh spre-
membah občinskih odlokov odloča mestni
svet.”

In kaj na vse skupaj pravijo nekateri trgovci?
Načrtujejo gradnjo v Medvodah? Dobili smo
le odgovor iz Spara in Tuša. ”Spar Slovenija
želi biti s svojo mrežo trgovin prisoten v vseh
slovenskih krajih. Mednje nedvomno sodijo
tudi Medvode, kjer intenzivno iščemo primer-

no lokacijo za gradnjo trgovine Spar,” so spo-
ročili iz Spar Slovenija, iz Tuša pa smo dobili
naslednji odgovor: ”V kratkoročnem obdobju
ne načrtujemo lastne gradnje na območju
Medvod, zato vse občane vabimo v zabaviščno
nakupovalni center Planet Tuš Kranj.”

Maja Bertoncelj

Zakaj v Medvodah le Mercator?
V uredništvo smo prejeli že več klicev z vprašanjem, ali bodo v Medvodah gradili kakšno novo trgovsko 

središče in zakaj je v Medvodah prisoten samo en trgovec. Kot smo izvedeli, kakšnega novega trgovskega
centra v kratkem ne gre pričakovati.

Medvode - Letošnja zima je bila s snegom sicer kar radodarna, a kaj,
ko se ni obdržala dolgo, tako da prav veliko tekaških dni v Športno re-
kreacijskem centru Preska ne morejo našteti. Nekaj pa jih je vendarle
bilo. Še več pa bi jih bilo, če bi bil nekaj prej končan projekt umetnega
zasneževanja. Temperature v decembru in tudi še v začetku januarja so
bile namreč dovolj nizke, da bi v Medvodah brez težav lahko izdelova-
li umetni sneg. Zapletlo pa se je pri priključku električne energije.

”V našem športnem centru je vse pripravljeno za umetno zasneževa-
nje. Imamo snežne topove, električno napeljavo, vodo, primerne so
tudi temperature. Ni pa še priključena električna energija. Upam, da se
bo to zgodilo čim prej,” je prve dni po novem letu povedal Klemen
Svoljšak, ki v ŠD ŠRC Preska Medvode skrbi za gradnjo tekaškega
centra, ki je novo podobo začel dobivati leta 2004. Najprej so zgradili
nove tekaške proge, na katerih so leta 2006 gostili tekaški del mladin-
skega nordijskega svetovnega prvenstva in svetovnega prvenstva teka-
čev do 23 let. Delno so posodobili tudi ostale proge za rekreacijo.
Zgradili so vrtino za vodo, v letu 2006 kupili tehnološko opremo za
delovanje centra, in sicer bivalne kontejnerje, motorne sani, nov teptal-
ni stroj. Zavleklo pa se je pri gradnji sistema umetnega zasneževanja.
Zanj so leta 2007 zgradili črpališče za vodo in ga lani dokončno opre-
mili, postavili razvod in jaške za priključek dveh novih topov. Načrto-
vali so, da bi sistem lahko preizkusili konec preteklega leta in med
prazniki izdelali prvi umetni sneg, kar pa se ni zgodilo. ”Z aktivnost-
mi v zvezi z napeljavo elektrike smo začeli takoj po sprejetju proraču-
na občine Medvode za leto 2008. V decembru so bila dela končana, žal
pa je bilo potrebno čakati le na priključek električne energije,” je po-
jasnil Svoljšak. 

Električna energija je sedaj priključena, topova pa bosta na izdelovanje
umetnega snega najverjetneje morala počakati do prihodnje zime, saj le-
tošnja ne bo več trajala prav dolgo. Načrtujejo, da bodo umeno zasneži-
li okrog kilometra in pol prog ob gozdu, medtem ko stadiona ne bodo
zasneževali. ”To bo dovolj za rekreacijo in za trening naših tekačev. Ta
del proge bo tudi razsvetljen, tako da bo moč teči tudi v večernih urah,”
je povedal Aleš Galof, predsednik ŠD ŠRC Preska Medvode. M. B.

Medvode še naprej z enim nakupovalnim središčem

Topov še niso preizkusili

Klemen Svoljšak (levo) in Aleš Galof ob dveh novih topovih
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Medvode - Decembra lani je tudi formalno z
vpisom v sodni register začel delovati javni za-
vod Mladinski center Medvode. Na mesto v. d.
direktorja zavoda je župan Stanislav Žagar 1.
decembra imenoval Medvoščana Matija
Fröhlicha.

Dejali ste, da je bilo to imenovanje za vas
presenečenje?

”Imenovanje je bilo zame res nepričakovano,
saj smo člani Društva MKC Medvode županu
uradno posredovali predlog za kandidatko v. d.
direktorja. Predlagana je bila sedanja predsed-
nica društva MKC Medvode Nataša Pust. Gle-
de na vsa nasprotovanja, s katerimi se je soočal
zavod pri ustanavljanju, sem bil pripravljen
tudi na najhujše, in sicer, da bi župan za v. d.
direktorja izbral nekoga, ki ima malo ali nika-
kršnih izkušenj na področju mladinskega dela,
vodenja organizacije ter delovanja v lokalni
skupnosti. Sprejeti funkcijo v. d. direktorja mi
ni bilo težko, saj sem že do sedaj opravljal za-
htevne in odgovorne naloge. Za podeljeno za-
upanje se tudi javno zahvaljujem.”

Koliko let ste delovali v Društvu MKC
Medvode in v kakšnih vlogah?

”Z MKC-jem sem rastel že od samega začet-
ka in obratno. Pri ustanovitvi društva leta 1998
sicer nisem sodeloval, sem bil pa temu zelo na-
klonjen. Aktivneje sem v MKC-ju začel delova-
ti leta 2000, ko sem najprej pomagal pri gradnji
klubskih prostorov, kasneje pa kot mentor de-
batnega Kluba modrih. Uradno sem bil v MKC-
ju večino časa tajnik, mentor in en mandat tudi
predsednik društva, neuradno pa organizacijski
vodja in, kot temu pravimo mladinski delavci,
”multipraktik” ali ”deklica za vse”.” 

Kako ste se spoprijeli z novo funkcijo? Vo-
diti javni zavod je verjetno nekaj drugega? 

”Niti ne. Upam si trditi, da sem osnovne veš-
čine, ki jih potrebuje učinkovit v. d. direktorja,
pridobil že z delovanjem v MKC-ju. Razlika je
seveda v tem, da sem prej osem ur na dan ve-
činoma delal prostovoljno, zdaj pa je moje delo
primerno ovrednoteno. Res pa je, da je organi-
zacijska struktura društva in javnega zavoda
različna, zato se trenutno intenzivno posvečam
spoznavanju zakonodaje ter vsem pravnim in
organizacijskim oblikam vodenja javnega zavo-
da. Decembra lani sem se pospešeno ukvarjal s

pravočasno registracijo zavoda, saj je bil to po-
goj za nakazilo denarja iz proračunske postav-
ke ”Poslovanje javnega zavoda mladinski cen-
ter” v letu 2008. Čeprav smo izpolnjevali vse
pogoje, s strani Občine nismo prejeli vseh sred-
stev. Čeprav je občinska uprava dolžna izvajati
sklepe občinskega sveta, je bilo zavodu od
predvidenih dobrih 16 tisoč evrov nakazanih
samo 9 tisoč evrov. Zaradi tega imamo tudi te-
žave pri odprtju novih klubskih prostorov, saj
za ta namen trenutno nimamo sredstev.”

Ali denar, ki je predviden v proračunu za
leto 2009, gre za 130 tisoč evrov, zadostuje?

”Za začetek delovanja zavoda je to dovolj. Pri
večini organizacij pa se po prvem ali drugem
letu delovanja pokaže, koliko sredstev realno
potrebujejo za svoje nemoteno delovanje.” 

Je novi mladinski klub že polno zaživel?
Kaj bo nudil uporabnikom? 

”Osebno si zelo prizadevam, da bi nove pros-
tore čimprej odprli za mlade, saj so skoraj vsa
dela že opravljena. Potrebno je kupiti še nekaj
kosov pohištva, pomivalni stroj ter zvočno izo-
lirati dvorano. Največja pridobitev v novih
prostorih bo dnevni prostor za druženje, ki bo

odprt vsak dan (razen ponedeljka), predvido-
ma od 15. do 23. ure zvečer (v primeru prire-
ditev do 2. ure zjutraj). V njem bo mogoče
brezplačno dostopati do interneta, igrati dru-
žabne igre, prebirati kvalitetne revije, naročiti
dobro kavo po ugodni ceni ... V dnevnem cen-
tru bo vedno dežural vsaj en odrasel mentor, ki
bo na nevsiljiv način navezoval stike z mladi-
mi ter jih skušal vključevati v ostale dejavnosti
mladinskega centra. V novih prostorih bodo
seveda potekale tudi vse javne prireditve in
produkcije dejavnosti zavoda, kot so: koncerti
(kapaciteta obiskovalcev je sedaj 350 ljudi),
manjše gledališke predstave, projekcije, umet-
niške razstave, počitniško varstvo, seminarji,
delavnice, tečaji, likovne kolonije, mednarod-
ne izmenjave ...”

Nove prostore imate torej v nekdanji bi-
ljardnici, ostanejo pa vam še stari. Kaj bo
tam?

”V starih prostorih ima sedež novoustanov-
ljeni Javni zavod MC Medvode, kjer ima svojo
pisarno, namenjeno upravljanju. Ostali stari
prostori so namenjeni produkciji zavoda. Vi-
deo studio je namenjen ustvarjanju na podro-
čju filma, videa, animacije, dokumentiranja ...
Avdio studio je namenjen ustvarjanju na po-
dročju glasbe. Glasbena vadnica pa je name-
njena vsakodnevnim vajam dvanajstih glasbe-
nih skupin.” 

Oddan je bil predlog s podpisi svetnikov,
da bi zavodu za mlade priključili tudi po-
dročje turizma. Vaše mnenje?

”Najprej želim slišati jasne argumente po-
budnikov za ustanovitev združenega javnega
zavoda. Šele na podlagi slišanega lahko podam
svoje mnenje. Neuradno pa se menda ”govori”,
da bi bil združen zavod ekonomsko bolj upra-
vičen. Sprašujem vas, ali so zagovorniki tega
argumenta predstavili kakšno vsaj približno fi-
nančno simulacijo, ki govori v prid tej tezi? Če
ne, potem kupujete ”mačka v žaklju”. Na
splošno je to velik problem občinske politike,
ki se na podlagi nepreverjenih in nestrokovnih
govoric odloča o nečem tako pomembnem, kot
je urejanje mladinske, kulturne in turistične
dejavnosti. Vseeno vam lahko zaupam moj
glavni strokovni argument proti ustanovitvi
združenega zavoda, ki pa ni ekonomski. Me-
nim, da mora biti Javni zavod mladinski center
Medvode za svoje uspešno delovanje avtono-
men. Zakaj? Zato, ker je poslanstvo mladin-
skih centrov uresničevanje mladostnikovih po-
treb. Znanstvene raziskave kažejo, da je za
zdrav razvoj mladostnika nujno, da v določeni
fazi razvoja na prvo mesto stopi vrstniška sku-
pina, družina pa se začasno umakne na drugo
mesto. Če do tega ne pride, je to lahko vzrok
za različna odklonska vedenja. Vse to je mo-
goče samo v okolju, ki je avtonomen oziroma
neodvisen. MC je v svojem delovanju zelo spe-
cifičen, tako kot sta v svojem delovanju speci-
fična tudi področje kulture in turizma.”

Maja Bertoncelj

Zavod mora ostati avtonomen
”Osnovne veščine, ki jih potrebuje učinkovit v. d. direktorja, sem pridobil že z delovanjem v MKC-ju,” pravi

Medvoščan Matija Fröhlich, ki je v. d. direktorja novega javnega zavoda Mladinski center Medvode. 
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Matija Fröhlich, v. d. direktorja javnega zavoda 
Mladinski center Medvode

Trinajst svetnikov je na decembrski seji dalo pobudo, da se vključi v proceduro spremem-
ba odloka o ustanovitvi MCM, da se odlok spremeni tako, da se razširi dejavnost zavodu in
naj se po novem imenuje Zavod za mladino, turizem, kulturo in kulturno dediščino. Pr-
vopodpisana Alenka Žavbi Kunaver (LDS) pojasnjuje: ”Zavod, ki pokriva več področij de-
lovanja, ima več prednosti. Prva je finančne narave - več kot je zavodov, več je direktorjev in
posledično direktorskih plač. To je nesmiselno. Menim, da en zavod s strokovnimi sodelavci
za več področij in enim direktorjem lahko deluje bolj transparentno, področja delovanja pa se
med sabo usklajujejo in dopolnjujejo. Nisem še slišala za zavod v Sloveniji, ki bi pokrival
zgolj mladinsko dejavnost, pa še to ne vso. Večinoma so zavodi, ki pokrivajo tri ali štiri ra-
zlična področja. Skupaj izpeljejo tudi več projektov in prireditev z različnih področij delo-
vanja. Prednost vidim tudi v skupni uporabi opreme, kupljene z občinskimi sredstvi. Skrat-
ka, potrebno se je obnašati bolj racionalno in med seboj sodelovati. Premajhni smo, da bi za
vsako področje imeli samostojen zavod.”
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Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
na podlagi 218. c člena in 218. č člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo) in 15. ter
18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 54/96, 17/00, 101/00, 11/02 in 10/03), objavlja

JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča in 
poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Medvode za leto 2009

I.
Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v občini Medvode za leto 2009.
Podatki, pomembni za odmero nadomestila za uporabo zazidanega
stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot tudi
podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) 
v prostorih občine Medvode v občinski stavbi, na naslovu Cesta 
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, v sejni sobi v pritličju.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
lahko pregledujejo podatke in na te podatke podajo pripombe od 2.
2. 2009 do 16. 2. 2009 in sicer vsak ponedeljek od 08.00 do
12.00 ure in v vsako sredo od 12.00 do 17.00 ure. Pripombe 
je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine 
Medvode.

II.
Zavezanci so Občini Medvode dolžni v roku 45 dni po objavi tega
javnega poziva sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spre-
membe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2009.
Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila,
so: sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namem-
bnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali
stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma
naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno.
Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero upora-
bijo podatki, s katerim razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez
sodelovanja zavezanca. 

III.
Zavezanci spremembe sporočajo Občini Medvode s pisno in pod-
pisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži
na način:
- s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali
- osebno, z vložitvijo v tajništvu v občinski stavbi Občine Medvode.
Kontaktne osebe: 
- LUZ, d. d., Verovškova ulica 64, Ljubljana (tel.: 01/3602-439 - 
ga. Danijela Šujica ali po e-pošti: danijela.sujica@luz.si).
- Občina Medvode, Oddelek za proračun in finance, Cesta koman-
danta Staneta 12 (tel.: 01/3619-518 - ga. Sanja Malej ali po e-pošti:
malej@medvode.si).

Vloga je lahko prosto napisana, obrazec vloge pa je na voljo pri 
receptorju v občinski stavbi in na internetnih straneh občine.

Številka: 422-5/09
Datum: 22. 1. 2009                                           Občina Medvode 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA
Občine Medvode

Številka: 033-1/08
Datum: 4. 12. 2008

vabi posameznike, skupine občanov, podjetja, zavode, društva,
druge organizacije in skupnosti z območja Občine Medvode,
da predlagajo

KANDIDATE 
ZA OBČINSKA PRIZNANJA

Priznanja Občine Medvode so:
- naziv častni občan Občine Medvode,
- plaketa Občine Medvode,
- medalja Občine Medvode.

Naziv častni občan Občine Medvode se podeljuje posamezni-
kom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih
področjih družbenega življenja in dela pomembno pri-
spevali k ugledu in napredku občine, oziroma širše skupnosti.
Naziv častni občan se ne more podeliti po smrti.

Plaketa Občine Medvode se podeljuje za dosežke in dolgolet-
no izjemno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih
in drugih dejavnosti v občini, ki so bistveno prispevali k dvigu ka-
kovosti življenja na območju Občine Medvode. Plaketo Občine
Medvode se podeljuje tudi za enkratne izjemne dosežke na po-
sameznih področjih življenja in dela in posameznikom za njiho-
vo življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih. Plaketo
Občine Medvode se podeljuje občanom občine Medvode, dru-
gim državljanom RS in tudi tujim državljanom ter skupinam dr-
žavljanov, pravnim osebam in drugim organizacijam.

Medalja Občine Medvode se podeljuje posameznikom, podjet-
jem, organizacijam in skupnostim, za posamezna družbeno ko-
ristna dela, za delovne in druge velike uspehe, dosežene v hu-
manitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj in preprečevanju
škode na premoženju. Če se medalja podeli kot spominska me-
dalja se podeli vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim
ustvarjalcem ter vidnim javnim delavcem, ki obiščejo občino. 

Pisne predloge sprejema Komisija za priznanja, Cesta ko-
mandanta staneta 12, 1215 Medvode. Ovojnica mora biti
zaprta, z oznako ”NE ODPIRAJ - KANDIDATI ZA PRIZNA-
NJA”. Predloge sprejema komisija do vključno 15. marca
2009 in morajo vsebovati:
- osebne podatke predlaganega kandidata (ime in priimek, da-
tum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča, zaposlitev) ali na-
ziv in sedež podjetja, organizacije, društva ...
- soglasje kandidata, da se s predlagano kandidaturo strinja
oziroma izjava odgovorne osebe v podjetju, zavodu, društvu,
drugih organizacijah in skupnostih,
- pisno utemeljitev predloga,
- ime in priimek, ter naslov predlagatelja.
Komisija bo obravnavala samo popolne vloge. 

Občina Medvode
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JEZIKOVNI TEČAJI

TEČAJI ZA PROSTI ČAS

RAČUNALNIŠKI TEČAJI

Angleščina   Nemščina   Italijanščina
Španščina   Francoščina   Ruščina

Slovenščina   Latinščina   Hrvaščina

Mozaik   Klekljanje   Nakit   
Keramika   Risanje   Slikanje   

Poslikava stekla, svile,...

Windows   Word   Excel   Power Point

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

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

ZA:
učence
dijake

študente
odrasle

upokojence

KDAJ?
Pričetki od 
9. februarja 

dalje.
Na voljo je 
več kot 200 

različnih 
terminov.

PONUDBA
jezikovni tečaji

60 učnih ur 
odrasli

249 EUR
Cena vsebuje 20% DDV.
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Ljudje in dogodki

Brezovica - Na štefanovo, 26. decembra, ob
šestih zvečer, se na Sv. Jakobu s sv. mašo vsa-
ko leto začne slovesnost ob dnevu samostojno-
sti. Tako je bilo tudi 26. decembra lani. Bilo je
še posebej slovesno, saj je minilo osemnajst let
od razglasitve rezultatov plebiscita o samostoj-
nosti in neodvisnosti Slovenije. ”Slovenke in
Slovenci smo se izrekli za samostojno pot in
danes smo se zbrali na Sv. Jakobu, da podoži-
vimo te zgodovinske trenutke plebiscita,” je v
uvodu kratkega kulturnega programa, ki je sle-
dil po sv. maši, ki jo je daroval dr. Andrej
Saje, tiskovni predstavnik Slovenske škofov-
ske konference, povedala Polona Kožlakar,
predsednica TD Katarina.

Posebej za to priložnost smo slišali pesem, ki
jo je sestavil France Jenko Podhomski iz
Drage, prebral pa igralec Jure Nagode. ”Da-
nes imamo posebno priložnost, da slišimo naše
rojaki na Koroškem, na Primorskem. Nameno-
ma nisem rekel zamejski Slovenci, ker te meje
ni več, bo pa še očitno dolgo časa v naših gla-
vah,” je dejal Janez Šušteršič iz vrst organiza-
torjev slovesnosti na Sv. Jakobu. Osrednji go-
vornik je bil dr. Boštjan Žekš, minister za
Slovence po svetu in v zamejstvu, ki je bil
sploh prvič na slovesnosti na Sv. Jakobu, nav-
dušen nad množico ljudi, ki se na ta dan vedno

znova vrača na hrib nad Medvodami. ”Skupaj
se spominjamo 18. obletnice začetka. Doslej
smo bili otroci, sedaj smo polnoletni, še vedno
pa smo najstniki. Izboljšujemo se in lepa pri-
hodnost je pred nami. Mladost, ki smo jo pre-
živeli, ni bila lahka. Nihče nam ni ničesar po-
daril. Vse, kar smo dobili, smo sami pridobili,
izgradili, naredili. Ampak to je prava mladost.
To je mladost, ki nas bo gnala naprej, ki nam
daje možnosti za nadaljnje delo. Nihče nas ni
ujčkal, zato smo uspeli. In uspeli smo prav za-
res. Upam, da se bomo začeli bolj spoštovati,
da bomo hvaležni temu, kar smo dosegli, da
bomo hvaležni vsem, ki so prispevali k temu.
Mislim, da sedaj prihaja čas, ko moramo biti
ponosni nase, ponosni na svojo državo. Ob

vstopu v polnoletnost bi zaželel lepa srednja
leta pa tja v pozno starost,” so bile besede dr.
Žekša. 

Pozdravil je tudi slovenske rojake iz Italije in
Avstrije. Na slovesnosti so bili namreč prisotni
tudi predstavniki Narodnega sveta koroških
Slovencev in predstavniki Slovenske skupnosti
v Italiji. Poleg dr. Žekša sta zbrane nagovorila
tudi Hadrijan Corsi, župan Števerjana, in
mag. Marjan Pipp, tajnik Narodnega sveta
koroških Slovencev. Tretje priznanje sv. Jako-
ba (prvega je prejel Lojze Peterle, drugega pa
lani Corsi) pa je organizacijski odbor slovesno-
sti dodelil Slavku Kimovcu, nekdanjemu žup-
niku župnije Sv. Katarina - Topol. 

Maja Bertoncelj

Polnoletnost Slovenije na Sv. Jakobu
Na Sv. Jakobu je na štefanovo potekala slovesnost ob dnevu samostojnosti. Sv. mašo je daroval dr. Andrej

Saje, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, osrednji govornik v okviru kulturnega programa
pa je bil dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence po svetu in v zamejstvu.

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

Izdelava mansard / izdelava zun. napuščev / vgradnja strešnih oken
prenova oken in vrat / suhomontažne izvedbe / predelne stene

KNAUF IZVEDBE
Dejan Kokalj s. p.
Koprivnik 28/a
041 608 581
e-mail: deko.kokalj@siol.net
www.deko-knauf.com

Kulturni program vsako leto obogatijo pevci s Katarine, ki sem jim je tudi letos pridružil Lojze Peterle (desno).

Dan samostojnosti so tudi letos številni počastili na
Sv. Jakobu. Vihrale so slovenske zastave.
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Gospodarstvo

Medvode - ”Z dejavnostjo smo začeli leta
1988 v domači garaži v Pirničah. Odprli smo
popoldansko obrt na področju dodelave kar-
tonske embalaže. Takrat je bilo še možno, da si
začel z enim samim strojem. Danes so začetna
vlaganja večja, trg je že bolj poln in na vstop
nanj moraš biti bistveno bolj pripravljen,” se
začetkov spominja Ludvik Jamnik, lastnik
podjetja Jamnik, ki je eno večjih ponudnikov
razvoja tiska, lakiranja, foliotiska, izsekovanja,
preganja, kaširanja in lepljenja embalaže v
Sloveniji. 

Podjetje, v katerem je trenutno zaposlenih 46
ljudi, je v dvajsetih letih širilo ponudbo in tudi
proizvodnjo. Zaradi potreb po večjih prostorih
so že dvakrat selili svojo dejavnost. ”Najprej
smo povečali prostore v Pirničah, a ugotovili,
da so kljub vsemu premajhni za vse stroje, zato
smo kupili skladišče v zgradbi Pohištva Sora v
Medvodah. Dogradili smo prostore v treh eta-
žah in poslovali na dva tisoč kvadratnih me-
trih. Tudi to pa je bilo kmalu premalo. Dosegli
smo obseg dela, ki nas je prostorsko prerasel in
začeli iskati novo lokacijo. Ponudila se je pri-
ložnost nakupa prostorov v nekdanji Tekstilni
v Medvodah. Uredili smo halo, dogradili pi-
sarniške prostore. Proizvodnjo smo na novo lo-
kacijo preselili leta 2007, upravo in režijske
službe pa konec leta 2008. Sedaj poslujemo na
štiri tisoč kvadratnih metrih,” je povedal Jam-
nik, ki je bil dolga leta tudi direktor podjetja. 

Poleg praznovanja dvajsetletnice in selitve v
nove prostore so zaključili tudi z modernizaci-
jo proizvodnje. ”Projekt modernizacije je bil
vreden tri milijone evrov. Sedaj smo tehnolo-
ško sodobno opremljeni, kar nam je v zadnjem
obdobju povzročilo zadolževanje. Za nakup
dveh strojev smo dobili tudi nekaj evropskega
denarja. Imamo nov tiskarski stroj in nov stroj
za lepljenje. Naša naloga sedaj je notranje ure-
janje, zvišanje produktivnosti. S sodobno

opremo se moramo s pravim organizacijskim
pristopom naučiti delati hitreje. Verjamemo,
da imamo tu vsaj 20 odstotkov rezerv, kar po-
meni, da bomo za dvajset odstotkov cenejši.
Namen je organizirati proizvodnjo v polnih
treh izmenah,” pravi Jamnik, ki verjame, da
jim bo z okrepljenim novim vodstvom na čelu
z novim direktorjem Matjažem Bergantom, za-
črtano vizijo uspelo uresničiti. 

Podjetje skoraj polovico izdelkov proda na
tuji trg, ostalo pa domačim kupcem. ”Sloven-
ski trg je premajhen za vse kartonažerje. Di-
menzije naših kapacitet so načrtovane na ev-
ropske razmere. V tej gospodarski krizi, o ka-
teri je veliko govora v zadnjem času, pa je ne-
varnost, da se bodo države zapirale v svoje

kroge. Za nas je pomembno, da povečamo ob-
seg in kljub vsemu najdemo trge in delamo,
čeprav z manjšim dobičkom,” je Jamnik spre-
govoril o aktualnih razmerah. V dvajsetih letih
so se seveda vseskozi morali prilagajati razme-
ram na trgu. ”Pred leti smo veliko delali za ste-
klarstvo in na tem segmentu še pred petimi leti
presegli 50 odstotkov izvoza. A steklarstvo je z
recesijo v Ameriki in predvsem zaradi novih
razmer padlo v hude težave. V Evropi so sko-
raj vse steklarske tovarne propadle in to nas je
prisililo v iskanje novih tržišč. Našli smo jih v
prehrani, farmaciji, tehničnih izdelkih. Po-
membno, da smo s produkti usmerjeni v več
panog,” je zaključil Jamnik. 

Maja Bertoncelj

Dve desetletji podjetja Jamnik
Sredi decembra so v grafičnem embalažnem podjetju Jamnik obeležili dvajset let delovanja, 

selitev v nove prostore in zaključek modernizacije proizvodnje.

Ludvik Jamnik, lastnik Grafično embalažnega podjetja Jamnik, pri novem tiskarskem stroju, za katerega so do-
bili tudi evropski denar.
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Oglasi, ljudje in dogodki

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

Brezplačen najem nadomestnega vozila ob 
zamenjavi vodne črpalke 

in zobatega jermena do 13. 3. 2009.

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

Glavna nagrada v vrednosti 
1.500 €. Prijave skupin z 
najmanj 5 člani zbiramo do 18. 
februarja na tel: 04-2380-450

Pihalni orkester MO Kranj
sprevod etnografskih 
skupin
zbirno mesto za tematske 
pustne skupine in vse 
maske, ki želijo sodelovati 
v sprevodu

sprevod etnografskih 
skupin
sprevod pustnih vozil
izbor naj tematske pustne 
skupine

gorenc-on.net

Sobota, 21. februar
ob 9.30, Glavni trg

ŠVICARSKA 
ŠOLA

Torek, 24. februar ob 17.00 uri, Glavni trg
sprevod otroških pustnih mask
zabava s Klovneso Avguštino

ob 10.uri, Slovenski trg

www.tourism-kranj.si
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Prodajalna: Seškova 1, 1215 Medvode
Tel.: 01/361 11 68, faks: 01/361 86 86, GSM: 041/200 200

Vabljeni v našo novo spletno prodajalno: 
www.mobi-svet.si

SKLEPANJE NAROČNIŠKIH RAZMERIJ.
PRODAJA PROGRAMA Moj Mobi,

GSM IN UMTS APARATOV,
TER DODATNE OPREME.

POSREDOVANJE SERVISNIH STORITEV.

Zasebno redno ali 
začasno varstvo otrok 
v Medvodah. Manjša
skupina otrok od 
1 do 2 leti in pol.

Vse informacije po telefonu:
040/354 018, Marina Stare s. p.,
Turkova ulica 21, Medvode

NOVO        NOVO       NOVO

V novo leto z Navihankami
Medvode - Občina Medvode in Turistična zveza Medvode sta v

Športni dvorani Medvode organizirali veselo silvestrovanje. Srečno
in zdravo novo leto je v družbi ansambla Navihanke nazdravilo več
kot tisoč ljudi. M. B., foto: Boris Primožič

Četrtič z najdaljšo brado
Medvode - Medvoščanu Borisu Primo-

žiču so na devetem srečanju bradačev, ki
je potekalo v Mokronogu, v konkurenci
dvajsetih bradačev znova izmerili naj-
daljšo brado. Dolga je bila kar 48 centi-
metrov, kar je največ na tem tekmovanju
doslej. Naziv najdaljša brada je osvojil že
četrtič. Sicer pa se je fotograf ”Bore” na
srečanju letos prvič predstavil z likom
Dedka Mraza. Kot je povedal, bo v Mo-
kronog prišel tudi prihodnje leto, ko bo
potekalo že jubilejno, deseto srečanje
bradačev. M. B., foto: arhiv B. P.
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Kultura

Medvode - Na predlog Občinske kulturne
zveze Medvode je organizacijo letošnje ob-
činske proslave ob kulturnem prazniku pre-
vzelo KUD Medvode. Bila je na predvečer
kulturnega praznika v Gledališču Medvode,
prvič jo je režiral Branko Kraljevič, v progra-
mu pa so sodelovali člani KUD Medvode,
KUD Oton Župančič Sora, KUD Smlednik in
MKC Medvode. 

Prireditev je bila tokrat nekoliko drugačna,
sad tritedenskih intenzivnih priprav. Boštjan
Luštrik, predsednik KUD Medvode, je pove-
dal: ”Na tako majhnem odru smo naredili ši-
rokospektrno predstavo, od umetniškega ple-
sa do folklore, recitacije na poseben način.
Tudi sam začetek predstave je bil nenavaden z
recitacijami igralke Nadje Strajnar Zadnik.
Obiskovalce smo na kulturen način sprejeli že
v avli. Privabili so jih smleški pritrkovalci,
postregli smo jih s figami, jabolčnim sokom,
sadjevcem, medico. Skratka, ljudi smo na
kulturen način povabili do osrednjega dogod-
ka.” Na odru se je zvrstilo več kot 40 nastopa-
jočih, v vlogi dvojnika Franceta Prešerna tudi
plesalka Anja Robida. Režiser prireditve
Branko Kraljevič je o prireditvi dejal:
”Sama zasnova je temeljila na izhodišču Pre-
šeren in njegov dvojnik. Gre za pojmovanje
Prešerna kot enega osrednjih likov slovenske
kulture, zgodovine, umetnosti, in njegovega
dvojnika, ki je bil skozi proslavo izpeljan v
nekaj inačicah in ponudil vsakemu obiskoval-

cu posebej možnost interpretacije v zvezi z
dvojništvom drugega Prešerna.” Na vpraša-
nje, kako kot kulturni ustvarjalec gleda na
kulturni praznik, Kraljevič odgovarja: ”Pono-
sen sem na to, da smo ena tistih držav, ki je z
državnim praznikom kulturnike v tej deželi in
v tej državi, v mislim imam prav vse, ki so
kdaj, tudi v tistih mračnih časih, vzeli v roke
kakšno knjigo, nagradila s posebnim dnevom

v koledarju praznikov, dnevom, ki priznava,
da velja slovenskemu človeku, ki se je s kul-
turo zmeraj ukvarjal, zavedno in nezavedno,
zahvala za to, da je nacionalno identiteto
ohranil do današnjega časa in jo bo seveda
tudi v prihodnje.” So pa bili organizatorji ne-
koliko razočarani nad obiskom, saj dvorana še
zdaleč ni bila polna. 

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Prešeren in njegov dvojnik
Na osrednji občinski proslavi ob kulturnem prazniku so nastopili člani iz štirih medvoških društev. 

Režiser proslave Branko Kraljevič.

Prešernu v čast
Sora - Kot vsako leto so v Kulturno

umetniškem društvu Oton Župančič iz
Sore tudi letos ob kulturnem prazniku
pripravili slovesnost, na kateri je so-
deloval velik del njihovih članov. Pro-
slavo je z Zdravljico odprl mladi flav-
tist Peter Luštrik, v njenem nadaljeva-
nju pa so se na odru zvrstili pevci sor-
ških zborov in plesalci njihovih fol-
klornih skupin. Petje slovenskih na-
rodnih pesmi moškega in mešanega
pevskega zbora, dekliške pevske sku-
pine Polončice ter okteta Lipa so do-
polnili plesi mlajše in starejše otroške
folklorne skupine ter njihovih mladin-
skih kolegov. Peter Luštrik je na oder
stopil tudi ob koncu, ko je z evropsko
himno, Beethovnovo Odo radosti,
sklenil letošnjo proslavo ob kulturnem
prazniku. Peter Košenina

Ponovili so letni koncert 
Smlednik - V ponedeljek, 2. februarja, so pevci Mešanega pevske-

ga zbora KD Jakoba Aljaža iz Medvod, ki ga vodi Katarina Žebovec,
v dvorani KUD Smlednik ponovili letni koncert, ki so ga imeli v 
nedeljo, 21. decembra, v osnovni šoli na Svetju. Na prvi koncert so
povabili Moški pevski zbor Izola pod vodstvo Mirjane ... Gostje so

medvoške pevce presenetili s tem, da so jim prinesli istrsko ljudsko
glasbilo nanole in jih seveda naučili igrati nanje. Na ponovitvi kon-
certa pa so bili gostje zelo mladi: povabili so župnijski otroški pev-
ski zbor iz Smlednika, ki ga vodi ista zborovodkinja. Omenimo naj,
da v otroškem zboru poje nekaj otrok, katerih starši pojejo pri ”Alja-
ževcih”. Odrasli pevci so zapeli nekaj ljudskih pesmi v priredbah, v
drugem delu koncerta pa tudi nekaj nabožnih - kot slovo od božičnega
časa. Otroci pa so peli le nabožne: najprej bans (kažipesem), kakršne 

pojejo na srečanjih in oratorijih, z njimi pa se na vajah tudi upevajo.
Sledila je pesem Marije in Silva Bukovec Suša, nekaj otroških 
verskih pesmi salezijanca Petra Pučnika in dve taki, katerih avtor ni
znan. Čisto za konec pa so otroci in odrasli skupaj zapeli najstarejšo
božično pesem Ko bi ljudje ljubili se. M. Ž., foto: arhiv zbora

Mladi flavtist Peter Luštrik je
odprl in sklenil sorško proslavo
ob kulturnem prazniku.
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Kultura

Najuspešnejša dražba doslej
Na četrti humanitarni akciji z naslovom Ars humana - plemenita dejanja odpirajo 

vrata so zbrali dobrih tri tisoč evrov.

Medvode - Društvo Mladinski kulturni cen-
ter Medvode je v sodelovanju s Centrom za so-
cialno delo Ljubljana-Šiška, enota Medvode,
četrto leto zapored organiziral humanitarno
akcijo z naslovom Ars humana - plemenita 
dejanja odpirajo vrata. Prvi del akcije je bila
dobrodelna dražba likovnih in fotografskih del,
ki je potekala 17. decembra, drugi del pa je 
potekal v obliki zbiranja denarja preko računa
Društva MKC Medvode. 

Kot pravijo organizatorji, je akcija nastala 
iz zavedanja, da v naši družbi narašča število
ljudi, ki so zaradi različnih življenjskih okoliš-
čin materialno, socialno, vzgojno ali drugače
prikrajšani. Denar, zbran na dražbi, je namenjen
otrokom in mladostnikom iz občine Medvode,
ki ga po presoji centra za socialno delo najbolj

potrebujejo. Na prvi dražbi leta 2005 so zbra-
li 1.537,50 evra, v letu 2006 1.326,58 evra in
v lanskem letu 2.676,00 evra. ”Letos smo
zbrali 3.016 evrov. Smo zelo zadovoljni, saj je
bila akcija najbolj uspešna doslej. Na dražbi je
bilo 35 del, večina jih je nastala na likovni 
koloniji, ki je v novih prostorih mladinskega
centra potekala pred začetkom akcije. Prodali

smo prav vsa dela, največji znesek pa je dose-
gel izdelek Grege Nartnika. Kupec je zanj 
odštel 175 evrov,” je povedal Zoran Lesjak.
Sicer pa sta tudi letošnjo dražbo vodila Jaka
Mihelič in Janez Kocman, spremljal pa jo je
glasbeni jam session v sestavi Samuel Lucas,
Aleš Bartol in Roman Ratej.

Maja Bertoncelj, foto: Matic Zorman

Baletna predstava Pepelka
Medvode - Feniksbalet in Baletna šola Stevens sta se 20. decembra

v Gledališču Medvode predstavila z baletno predstavo v treh dejanjih
Pepelka, ki so jo sicer premierno uprizorili v začetku junija. Kore-
ografija, režija in dramaturgija je delo Andrewa Johna Stevensa. V
predstavi, ki traja uro in deset minut, in v kateri je nastopilo 55 plesal-
cev, so uživali tako otroci kot tudi odrasli. S predstavo so razveselili že
več kot deset šol in vrtcev, čakajo pa jih tudi gostovanja po vsej
Sloveniji. Prvo bo v Žalcu. M. B., foto: P. K.

Beli december v Pirničah
Pirniče - V dvorani OTH Pirniče so 19. decembra odprli razstavo 

z naslovom Beli december, ki je bila na ogled do 6. januarja. S svoji-
mi izdelki so sodelovali: Vera Arhar, Vesna Bačnik, Ciril Debeljak,
Bojana Glavan, Marina Ježek, Brigita Juvan, Špela Kepec, Vlasta Mi-
lač, Andrej Militarov, Marija Podvez, Ivan Podvez, Anica Pogačnik,
Nadja Pupis, Maja Rokavec, Tatjana Rokavec, Rozi Strojan, Hilda
Tramte, Roman Veras, Nevenka Verbič, Anica Zajc in Majda Žakelj. 

M. B., foto: P. K.

Utrinek z razstave Beli december Pepelka znova na odru medvoškega gledališča
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Medvode - Glasbena šola Franca Šturma se-
daj že tradicionalno javni glasbeni večer ob
koncu leta izpelje v prostorih medvoške knjiž-
nice, saj v zgradbi šole na Svetju, kjer deluje
Podružnica Medvode, nimajo primernega
prostora za javne nastope. Prirejajo pa tam in-
terne šolske nastope učencev medvoške podru-
žnice, ki jih je v letošnjem šolskem letu 129. V
četrtek, 18. decembra lani, se je občinstvu
predstavilo 16 učencev iz cele šole. Predstavili
so se učenci klavirja, flavte, klarineta, kitare,
violine, harmonike, slišali smo tudi diatonično
harmoniko. 

”Predstavili so se najboljši učenci iz cele
šole, tretjino programa so pripravili s svojimi
učitelji učenci Podružnice Medvode. V glasbe-
nem programu, izbranem iz rednega učnega
programa, smo slišali instruktivne miniature
avtorjev različnih narodnosti, zaigrali so jih
učenci od 4. do 10. razreda glasbene šole. In-
strumentalni oddelki so bili v programu enako-
merno zastopani, čeprav je številno najobsež-
nejši klavirski oddelek šole. Na vseh podružni-
cah skupaj obiskuje pouk klavirja skoraj štiri-
sto učencev,” je pojasnila Lijana Uršič, ravna-
teljica Glasbene šole Franca Šturma Ljubljana,
ki je največja ljubljanska glasbena šola z dve-
ma ustanoviteljicama: Mestno občino Ljublja-
na in Občino Medvode. Šola deluje kar na os-
mih lokacijah - v osmih objektih na območju
nekdanjih ljubljanskih občin Šiška in Beži-
grad. Ena izmed podružnic šole je tudi na
Svetju v Medvodah. Letos šola praznuje 60 let
delovanja. Kot je pojasnila Uršičeva, bodo ta
jubilej obeležili 22. marca 2009 s slavnostnim
koncertom učencev šole v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma. 

Za glasbeno šolo sicer vlada veliko zanima-
nja in vseh učencev ne morejo sprejeti. ”Vese-

li nas, da je zanimanje za šolanje veliko. Slove-
nija v urbanem okolju v osnovno glasbeno iz-
obraževanje zajema približno dvanajst odstot-
kov osnovnošolskih otrok, v neurbanem pa
okrog osem, kar je visoko nad evropskim pov-
prečjem (Nemčija dva odstotka). Med starši
naših učencev je mnogo nekdanjih učencev
naše šole, kar nam posredno sporoča, da so 
le-ti doživeli svoje šolanje pozitivno, in da si
želijo podobne izkušnje tudi za svoje otroke. 
In to kljub temu, da obiskovanje glasbene šole
za otroka nikakor ni sprostitvena dejavnost,
ampak resno delo doma in pri urah. Ukvarjanje
z instrumentom od učenca zahteva delovno

disciplino, voljo in veliko vztrajnosti,” pravi
Uršičeva, o našem sistemu glasbenih šol pa 
dodaja: ”Slovenski glasbeno-izobraževalni 
sistem na osnovni stopnji je unikum v svetu,
tako po zasnovi kot tudi po izjemnih rezultatih,
ki jih učenci v času šolanja dosegajo - je pov-
sem neprimerljiv z deželami zahodne Evrope.
Usposobljeni učitelji glasbe ter izdelane stro-
kovne podlage verificiranih javno veljavnih
vzgojno-izobraževalnih programov z učnimi
načrti in predmetniki imajo v Sloveniji dolgo
tradicijo, saj je bila večina glasbenih šol v 
Sloveniji ustanovljena kmalu po drugi vojni.”

Maja Bertoncelj

Skoraj štiristo učencev klavirja
Na tradicionalnem javnem glasbenem večeru so se sredi decembra v medvoški knjižnici predstavili 

najboljši učenci Glasbene šole Franca Šturma.

Mešani pevski zbor Sv. Urh Smlednik deluje od leta 1990, od okto-
bra 1996 pa ga vodi Andrej Žagar. Pojejo ljudske in umetne pesmi,
tako klasično štiriglasno kot modernejše ritmične pesmi, prav tako pa
se lotijo študija pesmi tujih avtorjev. Na začetku je bil le cerkveni
zbor, počasi pa so se pevci odločili za včlanitev v KUD Smlednik in
so začeli vaditi tudi posvetne pesmi. Letne koncerte so imajo v Sm-
ledniku in Stari Loki, od koder prihaja zborovodja, za katerega pevci
pravijo, da je okrepil tudi njihovo samozavest. Nastopati so začeli tudi
na posvetnih prireditvah, zlasti na občinskih revijah pevskih zborov, in
na tovrstne sporede so začeli uvrščati tudi cerkvene pesmi. Gostovali
so v več krajih po Sloveniji, v Smledniku pa na prireditvah z znanimi
pevci in skupinami. Sodelovali so tudi na več literarno-glasbenih
recitalih Spoznajmo Janeza Jalna. Po več kot petnajstih letih delovan-
ja so se odločili za snemanje zgoščenke. Izbrali so verske pesmi iz
vseh obdobij cerkvenega leta, evharistične in Marijine. Tako kot se
cerkveno oziroma pastoralno leto začne z adventom, so tudi na njihovi
zgoščenki najprej adventne, nato božične, postne in velikonočne pes-

mi, sledijo pa jim evharistične in Marijine. Veliko je znanih pesmi,
nekaj pa je tudi takih, ki so redkeje izvajane. 

Nova zgoščenka je razveselila ljubitelje njihovega petja. Poslušalci
najbolj hvalijo njihov enoten in lep zvok, seveda pa tudi čisto in
natančno izvedbo. Kdor od blizu posluša petje, lahko včasih sliši
dirigenta, potem ko da intonacijo: ”Zdaj pa dajmo, saj znate!”
Predsednik KUD Smlednik France Bonča je ob tem razmišljal takole:
”Skladatelj sliši skladbo, še preden jo zapiše na papir. Tukaj postane
njegovo delo večno. Pevec se mora dolgo učiti, da skladateljevo
umetnino z glasom prenese v ušesa poslušalcev. Ko pa se celemu
zboru skupaj s pevovodjem to posreči, želi s to umetnino vedno os-
rečevati svoje poslušalce. Ker to ni vedno uresničljivo, mora to umet-
nino tudi zbor zapisati za večno, kar pa je danes v obliki zgoščenke.
Za ves trud, ki so ga v to vložili, jim kot predsednik KUD Smlednik
izrekam najlepšo zahvalo.”

Pevci pa so si zadali že naslednji cilj: posneti zgoščenko s posvetni-
mi pesmimi.                                                          Marjeta Žebovec

Glasbeni večer v medvoški knjižnici, na katerem je nastopilo 16 učencev Glasbene šole Franca Šturma. 

Zgoščenka z verskimi pesmimi 
Mešani pevski zbor Sv. Urh iz Smlednika je posnel zgoščenko, na kateri so verske pesmi 

za vsa obdobja cerkvenega leta.



Da na vsaki premieri izgubi družino, s kate-
ro je nekaj mesecev ustvarjal in živel, mi je ob
neki priložnosti povedal Peter Militarev, zago-
tovo eden najbolj priljubljenih režiserjev po
gorenjskih ljubiteljskih gledaliških odrih, v
svoji dolgoletni karieri pa je gledališko znanje
in režiserske usluge razdajal tudi po različnih
koncih Slovenije in v zamejstvu. No, vse to se-
veda še počne, kljub temu da vselej ostaja
zvest svojim Pirničam in domačemu Odru treh
herojev, kjer vsako leto postavi predstavo, dve. 

Trenutno je ravno sredi dela, v petek, 27. fe-
bruarja, bo namreč na malem odru OTH v Pir-
ničah premiera predstave Lift avantgardnega
francoskega avtorja Gerarda Levoyerja. Sredi
dveh nadstropij se zaustavi dvigalo in v njem
se med dvema moškima dogaja marsikaj. ”To
ni bajka, ampak kos življenja, povezanega s
humorjem in krutostjo,” je o najnovejši pred-
stavi v nekaj besedah razmišljal Peter in dodal,
da je ta predstava in tudi spomin na njegove
zgodnje režije, predvsem pa na prvo Torkarje-
vo Pisano žogo v Šentjakobskem gledališču
leta 1959. Konec petdesetih let je bila to precej
provokativna predstava, že če vzamemo, da je
bil Torkar nekaj let po vojni politični zapornik
in ne ravno priljubljen pri takratni oblasti.

V Pirničah je tudi začel svojo gledališko pot
v domači osnovni šoli pod režijskim vodstvom
svoje mame Verene. Njegova prva igra je bila
Tinče in Dinče, se spominja. V DPD Svoboda
Medvode je igral že kot dijak šentviške gimna-
zije, kasneje pa tudi deset let v Šentjakobskem
gledališču, kjer je ustvaril lepo število vlog. ”V
nekem trenutku, ko sem bolj po naključju kot
ne, prišel v družbo režiserjev, pa sem igranje
tako rekoč povsem opustil. Seminarji Mileta
Koruna, Marjana Beline, Poldeta Bibiča so me
navdušili in od konca petdesetih let sem že re-
žiral,” Peter razloži svoj prehod iz igralskih
vrst med režiserje. Kljub temu je doslej ustva-
ril tudi nekaj filmskih in TV vlog: Idealist,
Brezjansko polje, VOS in druge.

Še kot uslužbenec v podjetju Agrostroj je skr-
bel za oglaševanje, delal pa tudi na področju
zunanje trgovine, predvsem na območju ne-
kdanje Sovjetske zveze. Tam se je seznanil tudi
z delom režiserja Ljubimova, kar je precej
vplivalo na njegov razvoj. ”V mojih zgodnjih
režiserskih časih sem bil zelo uspešen z našim
Odrom mladih v Medvodah, skupino, v kateri
je na primer igral tudi danes znani igralec Ja-
nez Škof. Hodili smo na gledališke festivale v
Beograd, Trebinje, v Avstrijo ... V mladostnem
zanosu smo delali predvsem drugačne predsta-
ve, ustvarjali smo neke vrste metaforičen tea-
ter.” 

Sicer pa so bile med odmevnejšimi predsta-
vami v času Petrovih ”medvoških let” predsta-
ve, kot so Kosmačeva Balada o trobenti in ob-
laku, Borove Zvezde so večne, Zindelov Vpliv
gama žarkov na rast rumenih marjetic in nepo-
zabna dramska uprizoritev Cankarjeve novele

Milan in Milena. Kot rečeno, je njegov oder že
dolga leta v domačih Pirničah, kjer je v zad-
njih letih režiral predstave Evgen Tankreda
Dorsta, Marquesovo dramo Pokvečena sonca,
Fugardovo dramo Pozdravljeni in zbogom,
Aristofanove Parlamentarke in druge. 

Velik del svojega odrskega dela je posvetil
tudi gledališkemu ustvarjanju otrok. Otroško
gledališko skupino je ustanovil že v Medvo-
dah, režiral je več spektakularnih množičnih
uprizoritev na prostem, pri čemer ni le prena-
šal odrskih uprizoritev, temveč raziskoval dani
prostor v naravi in možnost umestitve zgodbe
vanj. Najbolj znana je seveda uprizoritev Finž-
garjevega Divjega lovca, pod Šmarno goro.

V petdesetih letih svojega udejstvovanja je
ustvaril več kot 300 režij, od spektakularnih
množičnih uprizoritev na prostem do intimnih
lutkovnih predstav in režij, kot so bile na pri-
mer proslava ob 200-letnici Prešernovega roj-
stva v Vrbi in obletnice folklornih skupin v
Cankarjevem domu. Kot preberemo v obrazlo-
žitvi k plaketi, so režije Petra Militareva izrazi-
to individualne in stilno prepoznavne. Gleda-
lišča, v katerih je režiral, so v njem prepozna-
la predvsem mentorja, ki jim je odločilno po-
magal na njihovi gledališki poti, saj je znal
svoje znanje in izkušnje učinkovito prenašati
na ostale gledališke ustvarjalce. Militarev je
bil član številnih odborov in delovnih teles pri
Festivalu dramskih amaterjev Jugoslavije,
Zvezi gledaliških skupin Slovenije, SNG Dra-
ma Ljubljana, UNIMA, Lutkovni pristan ama-
tersko gledališče na Gorenjskem pa je pomagal

graditi tudi kot strokovni sodelavec in selektor
(Kekčevo srečanje, Festival gorenjskih kome-
dijantov). Ima pa tudi bogate izkušnje predava-
telja na seminarjih in delavnicah za ljubiteljske
gledališke ustvarjalce. ”Funkcije ljubiteljskega
gledališča in dela v njem so, da je umetniško,
ustvarjalno kritično, idejno, informativno,
vzgojno in pa razvedrilno. Tu je velika razlika
med ljubitelji in profesionalci. Prvi morajo de-
lati s srcem, drugi morajo obvladati obrt igra-
nja,” je ob priložnosti dejal o razliki med ljubi-
teljskimi igralci in profesionalci.

Za svoje delo je prejel številne nagrade in od-
likovanja, med drugim priznanje zveze Svobod
z zlatim listom, občinsko nagrado Občine Ši-
ška za kulturo, Linhartovo plaketo, Ostrovrhar-
jev kipec in Župančičevo nagrado mesta Ljub-
ljana. ”Najprej sem si v šali rekel, no, poglej
darilo za starost. Moram reči, da sem bil na-
grade kar vesel, predvsem, ker je predlog zanjo
prišel s strani ljubiteljskih odrov vse Gorenjske
in Štajerske, pa tudi na podelitvi nagrad sem
videl mnoge prijatelje in zanesenjake ljubitelj-
skih odrov z Gorenjskega, Štajerskega, Pri-
morskega, Koroškega. Vsi ti so mi na neki na-
čin dali občutek, da sem v vseh teh letih res ne-
kaj naredil,” je povedal Peter Militarev in do-
dal, da nagrade nikakor ne jemlje kot vzpodbu-
de za nadaljnje delo, ampak predvsem kot
vmesno postajo na njegovi gledališki poti. 
Peter Militarev namreč ne potrebuje posebnih
vzpodbud za delo na gledališkem odru. Gleda-
lišče je namreč njegovo življenje.

Igor Kavčič

Kultura
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Brez gledališča ni šlo nikoli 
Velik gledališki zanesenjak, igralec, odličen režiser in pedagog Peter Militarev je za svoje delo na 

gledaliških odrih pred nedavnim prejel srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike
Slovenije za leto 2008. Letos beleži 50 režiserskih let.

Peter Militarev letos praznuje 50 let režiranja v gledališču.
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Gorenjakova s Pravimi dekleti
Medvode - V Športni dvorani Medvode so se 13. decembra pred-

stavila Prava dekleta v avtorskem projektu Tine Gorenjak v režiji Zvez-
dane Mlakar. Večer sta kot gostji popestrili še pevka Nuška Drašček in
stand up komičarka Martina Ipša. Muzikal si je ogledalo več kot petsto
gledalcev, ki so uživali v petju, glasbi in plesu. ”Gre za zgodbo, ki
slikovito in rahlo ironično opisuje trenutno stanje na domačem medij-
skem prostoru in je prepletena s komičnimi trenutki. V predstavi
izstopajo kostumografija, koregrofija in zgodbe vseh plesalk,” je
povedal Boštjan Luštrik, vodja predstave in predsednik KUD Med-
vode, Tina Gorenjak pa je dodala: ”Prava dekleta so čustvena, pogum-
na, smešna, resnična, sanjava, seksi, drzna ... Predvsem pa gredo za
svojimi sanjami. Želela sem narediti predstavo, ki nam odpre oči, da je
tudi v trenutkih, ko se nam zdi vse črno, nekje nekaj lepega, kar čaka
na nas, če le zberemo dovolj poguma.” Gorenjakova očitno rada
nastopa v Medvodah, saj za konec februarja skupaj z Martino Ipša
pripravlja novo predstavo, ultra zabavno komedijo z naslovom Muca
Maca 2 ali brez dlake na jeziku, ki bo mešanica stand up komedije in
gledališke predstave. Predpremiera bo v Gledališču Medvode 27. feb-
ruarja.                                 Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Lionsi prevzeli Medvode

Medvode - Lions klub Škofja Loka je letošnji dobrodelni koncert v
medvoški dvorani pripravil v sodelovanju s predstavniki simfoničnega
orkestra z Vrhnike in mešanih pevskih zborov Mavrica z Vrhnike in
Svoboda iz Šoštanja.

Na dobrodelnem koncertu, čigar izkupiček so Lions klubi namenili
socialno ogroženim družinam in dijakom ter študentom, je kot solist-
ka nastopila tudi Alenka Gotar. ”Izbor pesmi je fantastičen in bilo mi
je v čast sodelovati z enim največjih mojstrov Markom Faibanijem,” je
povedala Alenka. Nad koncertom in nasploh udeležbo je bil navdušen
tudi predsednik Lions kluba Škofja Loka Miha Ješe. ”Zdi se mi super,
da so bile tribune polne. Vesel sem, da je koncert uspel. Občinstvo je
bilo navdušeno,” je povedal predsednik. Letošnji koncert je potekal v
znamenju klasičnih glasbenih del, med katerimi pa so obiskovalci
lahko prisluhnili tudi delu ruskega skladatelja Čajkovskega Labodje
jezero, Händlovi Aleluji in utrinkom iz znanega muzikala Moje pesmi,
moje sanje.                               Kristina Dželilović, foto: Tina Dokl

Medvode, Sora - Kulturno društvo Godba
Medvode je 16. in 17. januarja v kulturnih do-
movih v Medvodah in Sori pripravilo ponovo-
letni koncert. Kot se za čas ob novem letu
spodobi, je bil slovesnejši od koncertov čez
leto.

Godbeniki so pod vodstvom dirigenta Silva
Dolinška odigrali deset skladb, od katerih jih
poslušalci nekaj slišijo le na novoletnih kon-
certih. ”Koncert naj bi bil bolj svečan, pro-
gram je temu tudi prilagojen. Odigrali bomo
skladbe, ki jih sicer ne bi, kot na primer Strau-
ssova Radetzky marš in Wiener Melange.
Tako glasbo ponavadi igramo le na novoletnih
koncertih,” je pred drugim koncertom v Sori
dejal Silvo Dolinšek. Občinstvo se je na pr-
vem koncertu v Medvodah bolje kot na kla-
sične novoletne skladbe odzvalo na tiste, ki
jih še niso slišali, na primer glasbo iz irske
plesne predstave Lord of the dance. Kar pol-
ovico skladb s koncerta so se medvoški god-
beniki naučili v zadnjih nekaj mesecih. ”Sep-
tembra smo se začeli učiti nekaj težkih, selek-
tivnih skladb, tako da smo kar trdo delali,” je
delo zadnjih mesecev strnil Dolinšek. Na po-
novoletnih koncertih so občinstvu predstavili
tudi svoje nove člane, ki so v njihove vrste

prišli iz medvoške glasbene šole. Godbenike
v naslednjih mesecih čaka nastop na večeru
filmske glasbe v Medvodah, ki je lani odlično
uspel. Upajo, da jim bo pozneje v letu uspelo

izpeljati slovesnost ob 80. obletnici obstoja, a
je prireditev povezana z visokimi stroški, de-
narja pa nimajo na pretek.      

Peter Košenina

Z novimi mladimi močmi orkester medvoške godbe šteje 38 članov.

Prava dekleta: ples, glasba in petje

Predstavniki simfoničnega orkestra z Vrhnike in mešana pevska zbora Mavrica 
z Vrhnike in Svoboda iz Šoštanja ter Alenka Gotar

Ponovoletni koncert godbenikov
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”Pišem v deževnih jutrih, kadar diši nasmeh,
ko se sence predhišnih hrušk zaletavajo v bele
stene, ko se zavijem v prejnate sanje in je gaz do
doma topla, ko ti zaželim srečno pot, kadar bob-
ni tišina in si ne pridem do konca, ...” nekako
tak je običajen odgovor Agate Trojar na klišej-
ska vprašanja, kdaj in zakaj neki piše pesmi. Če
bi jo slišali govoriti, ne bi uspela, niti ne bi že-
lela skriti, da je po rodu in duši prava Ločanka:
”Od Potove Metke in Liznkovega Petra.” Sedaj
pa ji uspeva biti tudi Sničanka. Že ducat let živi
in dela jagodni izbor svojih pesmi na Zg. Seni-
ci - tu si je ustvarila svoj ”pravi” dom, najbližje,
kar se je dalo, reke Sore in svoje rodne Škofje
Loke, ki ”velemesto nikol ni blo in nikol ne bo,
notr pelje kriva cesta, da zaviti je težko ...”. Tako
je nekoč zapisal brat Agatine stare mame Valen-
tin Sever, loški pesnik, čigar besede so postale
ljudske. Tudi njene pesmi se že zapisujejo v
zbornik Pesnic in pisateljic na Škofjeloškem. 

Ko so zorele Jagode ...
Agata je začela pesmi objavljati že v gimna-

zijskih letih z rojstvom gorenjskega glasila
književnih ustvarjalcev Sejalec pod psevdoni-
mom Jagoda. Jagoda? Nagajivi domači so ime
Agata iz njenih ust večkrat radi slišali kot ne-
kaj ”Jagodi” podobno, posledica otroške izgo-
varjave in loške govorice. In tako je bila Agata
v rosnih letih Jagoda. Ne, ne, nič ji ni bilo na-
robe, tudi če so sovrstniki za njo vpili
Schwarzkoblerka. ”Čarovnice so bile zame
vedno sinonim za inteligentne, ustvarjalne in
sposobne ženske.” 

Jagode in Jagode 2 so tudi naslov njenih pr-
vih dveh samostojnih zbirk pesmi, ki jih je iz-
dala v samozaložbi. Okrog obeh in tudi tretje,
ki nosi naslov Vonj nasmeha, so se spletle
zgodbe in vezi, ki še trajajo. Pri izdaji prve
zbirke leta 1985 so ji izdatno pomagali sošolci
in ostali gimnazijci, ki so zbrali tretjino potreb-
nih sredstev kot darilo ob maturi, drugo zbirko
iz leta 1991 je opremila z lastnimi linorezi, eno
izmed pesmi iz njene tretje zbirke iz leta 1997
pa je uglasbil Lado Jakša, sama pa jo je na
predstavitvi tudi zapela. Vrsto let je namreč
prepevala v Komornem pevskem zboru Loka.
”Zdi se, da v meni pojejo strune ... Ne, ne bom
je zapela,” me smeje zavrne. 

Neža Maurer je kot popotnico tej zadnji zbir-
ki zapisala, da v slovenskem pesništvu doslej
še ni bilo tega nežnega, nenasilnega, skoraj
”ghandijevskega” upora potrošništvu, povpre-
čnosti, razčlovečenju ... In dodaja, da je Agati-
na vera v iskrenost, ki ni izpeljana iz ”verova-
ti”, ampak ”verjeti”, očarljiva v svoji mirni trd-
nosti. 

Niza jagode in ne kleplje rim; le občasno, ko
jo kdo prosi za pesem ob posebnih priložno-

stih, ko so rime pač potrebne. ”V teh letih sem
nadgradila jezik, pesmim dodala še nekaj več
osebne note, ostaja pa isti ljub mi ritem in pra-
vijo, da isti pridih domačnosti, topline in opti-
mizma. Sicer pa ista roka meče vanje čustvene
odtenke, utrinke, slike, jagodni izbor, nasme-
ške, dišave ...”

Ko pesem ne joka več ...
Ducat let je že preteklo od zadnje zbirke, s ka-

tero si je pridobila tudi laskavi naslov ”naj” pes-
nice na natečaju najboljših mladih pesnikov in
pisateljev Slovenije 1997, saj ... ”Namesto pes-
mi sem porodila dva zlata otroka: Gašperja in
Marino. Zaobljubila sem se, da otrok ne bom
zamudila. Se pa zato rado zgodi, da sam sebe
manjkrat srečaš.” Pa ne da bi njene misli, njeni
čustveni ventilčki, priložnostno zapisani na list
papirja, jokajoč ali glasno krohotajoč ostajali
zgolj v predalu. Vsake toliko časa jih vzame iz
predala, jih popestuje, jim pusti, da rastejo, in
jih ”naredi” za med ljudi. ”Šele ko pesem ne
joka več, je čas za objavo. Šele takrat preneha
biti samo moja.”

Poleg Neže Maurer, s katero sta pripravili kar
nekaj lepih literarnih večerov, sta njen pesniški
glas v literarnih delavnicah pomagala izostriti
tudi Lojze Kovačič in Miha Mohar. Njene pes-
mi so objavljene v revijah Sejalec, Srce in oko
ter v Mentorju, pa tudi v zbornikih Tri stopnice
višje tam na začetku tega desetletja. Pri pripra-
vi slednjega je že sodelovala kot somentorica,
pri evropskem projektu Skupno razširiti, katere-
ga končni produkt je bil dvojezični literarni
zbornik sedmih slovenskih in petih avstrijskih
literarnih ustvarjalcev Mostovi med Dravo in
Savo, pa je bila slovenski koordinator. Ta pove-
zovalna vloga med kulturniki ji, optimistično
razpoloženi, kot je, očitno dobro ”sede”. Že
dvajset let je predsednica literarne skupine KD
Sava, ki med drugim pomaga svojim članom s
finančno pomočjo pri izdaji književnih del, iz-
danih v samozaložbi; tudi Agatinih. 

Kot vodji evropskih projektov v kranjski Savi
ji črpanje državnih in evropskih sredstev tudi za
kulturo in vseživljenjsko učenje ni tuje. Je idej-
ni vodja in koordinator projekta mobilnosti Se-
jalec, ki že poldrugo leto poteka pod okriljem
Zveze kulturnih društev Škofja Loka v okviru
evropskega programa vseživljenjskega učenja
Leonardo da Vinci. Prek tega projekta je tudi
mentorjem kulturno umetniških in tradicional-
nih znanj KUD Fran Saleški Finžgar Senica lani
omogočila, da so šli nabirat znanje v Grčijo. Če
se mentorji razdajajo v društvih in posredujejo
svoje znanje naprej, se ji zdi preprosto prav, da
jim prek takega projekta omogočijo vsaj brez-
plačno izobraževanje. ”Ljubiteljskega vaškega
igralca smo popeljali v svet pogledat, kako tam

ohranjajo svojo kulturo in kako lahko sami pri-
spevajo k graditvi učečega se Evropejca.”

Prizna, da je bila presenečena in vendar po-
nosna, ko je sin Gašper, tudi ob spodbudi očeta
Staneta, za nalogo v OŠ Medvode pripravil pla-
kat o znanih Medvoščanih in nanj umestil tudi
svojo mamo ter to svojo odločitev odločno za-
govarjal pred sošolci. ”Se zgodi, da si moji
doma zaželijo, da pobrskam po predalu in jim
preberem kakšno svojo pesem ..., če jim je to se-
veda v veselje,” zaključi Agata in razmišlja, kot
da bi hotela reči še, da bo kmalu res čas za novo
samostojno zbirko, kajti ”izgovorov” kmalu ne
bo več, vsaj takih ne, ki bi prepričali njo samo.

Silvana Knok

Ko si ne prideš do konca, 
se porajajo pesmi

Pesnica, diplomantka tekstilne tehnologije, koordinatorka evropskih projektov, predvsem pa mama, ki noče
zamuditi svojih otrok - z veliko vero v iskrenost, pa vendar z mirno odločnostjo - Agata Trojar.

Agata Trojar

Tudi v miže
Tudi v miže bi znala 
čez naključni labirint 

pograbljenega peska pred našo hišo.

Tam izginja koncertni odmev Sore, 
njen ponoreli ples med skalnatimi škrgami, 

igranje milijontega trilčka večne etude na produ.

Šla bi za vonjem aster in prvih hrušk, 
po škripajočih stopnicah, 

v sanjav šepet njenih pravljic 
in voščila dober dan.

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

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

za vas. Pokličite nas 
po telefonu: 01/3613-564
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Medvode - Zakonca Wang prihajata iz Kitaj-
ske in svoj novi dom sta našla v Sloveniji. V
Medvodah živita od poletja 2007, ko sta v Pre-
ski odprla kitajsko restavracijo Beli labod, v
Sloveniji pa sta šest let. ”Takrat je mož prišel
za kuharja v kitajsko restavracijo v Domžalah.
Predlani poleti pa sva kitajsko restavracijo od-
prla v Preski. Skupaj z nama tukaj živi še moj
brat,” je v povsem razumljivi slovenščini raz-
ložila Shiufang Feng Wang, ki je tudi mati. Z
možem imata sina in hčerko. Oba sta pri njeni
mami na Kitajskem, letos pa bosta prišla k
staršem v Slovenijo. 

Wangova prihajata z juga Kitajske, iz mesta
Quzhou. Priznavata, da jima ob prihodu v Slo-
venijo ni bilo lahko: ”Za nas je bilo vse novo:
država, ljudje, jezik. Govorila sem angleško,
slovensko pa nisem znala popolnoma nič. A
ljudje tukaj so prijazni in so mi pomagali, da
sem se privadila na novo okolje. Navaditi smo
se morali tudi na hladno vreme in na sneg, ki
mi je zelo všeč. Pri nas je snega le za vzorec.
Pade bolj redko in se ne obdrži. Temperature
pa se spustijo do največ nekaj stopinj pod nič-
lo. Na Slovenijo sem se že dobro navadila in ko
grem na Kitajsko na dopust, mi je tam prav
čudno. Slovenija mi je postala zelo všeč, ustre-
za mi zrak, imate veliko gozdov, pri nas pa je
preveč betona.” 

V šestih letih se je gospa Feng Wang zelo do-
bro naučila slovenščine, kar je vredno vseh po-
hval. Zanimivo pa je, da se jo uči kar sama.
”Da bi hodila na tečaj, nimam časa. Učim se
po kitajsko-slovenskem slovarju, najhitreje pa
ob gostih. Pogovor z njimi je najboljši trening
učenja slovenščine. Osnovne besede razumem
skoraj vse, težave pa imam s strokovnim izra-
zoslovjem, tako da imam težave na primer pri
zdravniku,” pove Feng Wangova ter ob misli
na zdravila doda: ”Pri nas zdravila v obliki ta-
blet zelo malo uporabljamo. Uporabljamo
predvsem naravna zdravila, na primer iz kore-
nin, živalske kože, veliko se poslužujemo tudi
čajev, predvsem ginsing čaja.” V šestih letih so
spoznali tudi že nekaj Slovenije. ”Med dopu-
stom gremo v Portorož, Koper, Izolo, skratka
na slovensko obalo. Zelo lepa je tudi Postojn-

ska jama. Ko sem prosta, grem rada plavat v
Snovik,” pojasni. 

Znano je, da je v kitajskih restavracijah v
Sloveniji hrana, ki jo pripravljajo, prilagojena
našemu okusu. ”Za pokušino imamo tudi ne-
kaj povsem kitajskih jedi, ki jih imajo radi več-
inoma tisti, ki so že kdaj bili na Kitajskem.
Kdor še ni bil, so zanj to novi, drugačni okusi.
Poleg pestrega izbora začimb, ki jih imamo res
ogromno različnih vrst, je bistvena razlika v
pripravi hrane v tem, da je pri nas več skuha-
nega, pri vas pa ocvrto, pečeno. Naše stranke
najpogosteje naročijo hrustljavo raco, mongol-
sko meso, pijanega piščanca, za pijačo pa sli-

vovo vino in jasminov čaj, ki je zelo okusen,
zdrav in tudi lepo diši. Sestavine, tisto, kar se
da dobiti, kupimo v Sloveniji, nekaj jih uvozi-
mo iz Avstrije, pa tudi s Kitajskega,” je pove-
dala Feng Wangova, ki ima zelo rada tudi po-
nudbo v slovenskih restavracijah: ”Všeč mi je
golaž, zrezki, za sladico pa palačinke. Tudi
ribo na žaru imam rada.” 

Kot pravita zakonca Wang, bosta v Sloveniji
najverjetneje ostala. Ljudje so ju, glede na to,
da nista domačina, tukaj lepo sprejeli. ”Najine
izkušnje so zaenkrat pozitivne. Lepo se imamo
tukaj,” sta povedala za konec.     

Maja Bertoncelj

Slovenija je njun novi dom
Zakonca Wang prihajata s Kitajskega in v Preski živita od poletja 2007. 

V Slovenijo sta pred šestimi leti prišla iz mesta Quzhou. 

Zakonca Wang se v Sloveniji in v Medvodah dobro počutita.

Izbrali najbolj kreativne voščilnice
Medvode - V trgovini Hobby mojster je 9. januarja potekal prvi iz-

bor ročno izdelanih božično-novoletnih voščilnic. Komisija v sestavi
Meta Košir in Boris Primožič je med prejetimi izdelki izbrala štiri naj-
bolj kreativne. ”V kategoriji odraslih ustvarjalcev je prvo nagrado pre-
jela Tina Marovt za voščilnico z motivom smrečice, saj se je posluži-
la starega kaligrafskega pisanja. Drugo nagrado je prejel Rok Kogov-
šek, ki je v mešani tehniki šivanja, oblikovanja Fima mase ter rezanja
dosegel zanimive prostorske efekte, tretjo pa Marinka Bregar, ki nas
je z motivom nageljna spomnila na že skoraj pozabljeno tehniko pre-
šanja cvetja ter domače izdelave papirja. Posebno nagrado za otroški
izdelek je prejel Dani Blažič, ki pa nas je prepričal s tehniko vžiganja
v furnirno ploščo in preprostim, vendar učinkovitim motivom,” je po-
jasnila Meta Košir. M. B.



Medvode - Na jutrišnjo večerjo, ki jo je ob-
ljubila že ob zmagi, je Cirila Jeršin povabila
vseh 17 sotekmovalcev, torej vse, ki so bili je-
seni vsaj nekaj dni v igri za zmago. Na prijet-
no druženje je mama Cirila, kot so jo klicali
njeni mlajši sotekmovalci, povabila tudi vodi-
teljico Špelo Močnik in gospodarja Marijana
Podobnika. ”Upam, da se bomo dobro zaba-
vali,” pravi zmagovalka in nadaljuje: ”Z ne-
katerimi se velikokrat slišim in vem, da si že-
lijo ponovnega snidenja. Naključje je nanes-
lo, da se vidimo na valentinovo.” Cirila naše
bralce vabi, da lahko svoje junake jutri, od
18. ure naprej, spoznajo tudi v živo.

Cirila Jeršin je mlada upokojenka iz Medvod,
ki ji je uspela velika zmaga v resničnostnem
šovu Kmetija 2, razen nagrade 50 tisoč evrov pa
je bila velika nagrada tudi spoštovanje njenih
sotekmovalcev, ki so jo že na začetku imenova-
li za glavo družine in jo klicali ‘mama Cirila’.
Ob koncu šova je sicer morala poslušati tudi, da
je lisica. 

Ste šli na Kmetijo po zmago?
”Nisem računala, da me bo Pop TV sploh po-

vabil v oddajo, zato je bil šok že, da sem šla pod
Mrzli Vrh. Želela sem si ostati vsaj nekaj ted-
nov. Potem pa je moje ‘šlepanje’, ki so mi ga
očitali in sami omogočali, kar trajalo.”

Nekateri so vam to res očitali in tudi, da ste
lisica.

”Mislim, da Aleksander ni vedel, kaj govori.
Lisica je zvita ali tatica, kar pa nisem bila. Mis-
lim, da bi ga njegov mentor ob teh besedah mo-
ral ustaviti. O tem, da sem se izmuznila dvobo-
jem, pa le to: tako Aleksander kot Goran bi me
lahko imenovala za deklo. Zakaj me nista?
Sama sta me spustila naprej, na koncu pa sem
tudi v dvoboju dokazala, da sem vredna finala
in zmage.”

Zakaj se večina ni mogla ujeti z Goranom?
”Zato, ker jim je vsak dan solil pamet. To ne

gre. Vsak ima svojo voljo, svojo pamet, vsak
zase je prišel na Kmetijo in tudi odšel sam.
Sama se ne želim vtikati v odrasle osebe, vsak
se je sam sposoben braniti. Nisem želela pose-
gati vmes in braniti 30-letnika. Kako bi bilo pa
to videti? To ni v moji naravi. Potem pa je meni
stopil na žulj. Nikogar ni poslušal. Velikokrat je
tudi igral pred kamerami.”

V kolikšni meri je resničnostni šov realen in
prikazuje dejansko stanje?

”Vse, kar je bilo prikazano, je resnično, vendar
se ne more prikazati vsega, saj je oddaja časo-
vno omejena. Pop TV je pokazal tisto, kar je bilo
bolj zanimivo, in ugotovim lahko, da Slovenci
raje gledamo prepire kot pa delo. Mi smo tudi
peli, plesali in se zabavali, tudi veliko lepih tre-
nutkov je bilo, žal pa je bilo to manj prikazano.”

Ste uživali na kmetiji?
”Sem. In ni mi žal, da sem šla in nikoli mi ne

bo. Pa vendar nikoli več ne bi šla. To je enkrat-
no doživetje. Tudi v kak drug šov ne bi šla, še
posebej ne v zaprtega, kjer se ne moreš umak-

niti v naravo (Big Brother, op. a.), kjer ni njive,
ni živali, ni travnika. Hkrati pa na Kmetiji ni
bilo položnic in nobenih drugih stroškov, živeli
smo okolju prijazno, jedli biološko pridelano
hrano, prav nič nismo smetili po naravi.”

Kot mlada punca ste delali na kmetiji. Je
bil to tudi izziv, da preizkusite svoje znanje?

”V otroštvu in do 15. leta so mi bila kmečka
opravila dobro poznana. Ugotovila sem, da mi
je molža po 45 letih dobro šla, kakor tudi vse
ostalo. Kar se enkrat naučiš, tega ne pozabiš.”

Kako so doma sprejeli, da ste se prijavili na
Kmetijo?

”Nobenemu nisem povedala. Ob klicu s tele-
vizije, mož ni vedel, kaj želijo. Moji otroci so iz-
vedeli dva, tri dni prej, vnuki še kasneje. Možu
in sinu je bilo nekaj dni po mojem odhodu zelo
lepo, nihče jima ni visel za vratom, potem pa ...
Postalo je dolgčas in marsikaj se je zgodilo. Pri
nas bi lahko posneli telenovelo. Program pomi-
valnega stroja sta zamešala, ugotovila, da ne
dela in pomivala na roke, dokler jima starejša
hči ni pomagala.”

Prepričani smo, da sta pogrešala tudi vašo
kuhinjo. 

”To jima ni šlo. Skoraj mi je ušlo, ko mi je hči
povedala novo zgodbo. Mož ji je potarnal, da je
kis že nekoliko čuden, pa je komaj štiri dni vanj
rezal paradižnik. Razložila mu je, da bi moral
vsak dan uporabiti svežega, pa se ni dal motiti,
da naj bi bilo kar dobro (smeh).”

Kak mesec ste vedeli, da bo finalni dvoboj v
znanju. Ste se temeljito pripravljali nanj?

”Teden pred dvobojem so nam dali pratiko.
Vse pomembno sem podčrtala in se dobro pri-
pravila.”
Govori se, da Kmetije letos ne bo. Kaj pravi-
te vi?

”Slišala sem o tem in menim, da bi bila velika
škoda, če Kmetije letos ne bi bilo. Ta šov je tako
za tekmovalce kot gledalce veliko doživetje, kot
sem povedala prej, je škoda le, da organizator ne
more prikazati dogajanja podrobnejše. Kmetijo
bi lahko izkoristili tudi za izobraževanje, saj
mladi lahko vidijo, da je mogoče preživeti tudi
brez trgovine.”

Ali vas na ulici še prepoznajo, vas vabijo na
javne prireditve?

”Nekajkrat smo se že zbrali. Tako smo skupaj
gradili prestol Kralja Matjaža pod Peco, odpira-
li smo diskoteko v Kranju. Sicer pa drži, ljudje
nas niso pozabili. Veliko mimoidočih me pocu-
ka, mi ponudi roko in čestita, vpraša po kaki za-
nimivosti, celo telefonirajo mi. Razen na inter-
netu so bili vsi navdušeni nad mojo zmago, če-
prav so seveda navijali tudi za druge.”

Zadnje vprašanje za slovensko nevoščlji-
vost: kam bo šel denar?

”Nič kaj posebnega si nisem privoščila.
Doma smo zamenjali okna in obnovili stopni-
ce, samo zase pa sva si z možem privoščila do-
bro večerjo. Veliko sploh ne upam trošiti, saj
bom skoraj polovico morala dati za davke.
Zato sem dobršen del denarja vezala in bom s
tem počakala na odločbo davčnega urada.”      

Boštjan Bogataj, foto: Pop TV

Ljudje in dogodki
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Junaki Kmetije jutri v Medvodah
”Kmetija pod Mrzlim Vrhom, sotekmovalci in zmaga še niso pozabljeni. Še več, jutri se vsi skupaj, 
vključno s Špelo in Marijanom, dobimo Pr’ Bencak,” je ta teden povedala Cirila Jeršin, zmagovalka

resničnostnega šova Kmetija.

Cirila Jeršin - zmagovalka Kmetije 2  



Mladi
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Medvode - Ljubezen in spolnost sta temi, ki
mlade vselej zanimata, zato so si ju osnovnošol-
ci znova izbrali za temo letošnjega otroškega
parlamenta. Učenci medvoških šol so o tem ko-
nec januarja razpravljali na občinskem otroškem
parlamentu v sejni dvorani občine Medvode.
Uvodoma so predstavili ugotovitve, ki jih je pri-
nesel parlament na šolski ravni. Pirniški učenci
so opozorili, da informacije na spletu in v medi-
jih pogosto izkrivljajo podobo o spolnosti. O to-
vrstnih temah se raje pogovarjajo z vrstniki, saj
je pri starših večkrat prisotna zadrega. Učenci
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Frana Milčin-
skega Smlednik so predstavili izsledke ankete,
večina vprašanih bi se za prvi spolni odnos od-
ločila med 16. in 18. letom starosti. Ugotavljali
so, da bi moral biti večji nadzor nad pornografi-
jo na internetu in da ima večina negativno mne-
nje o istospolno usmerjenih parih, pomen bese-
de ‘svinger’ pa jim ni bil znan. Na OŠ Simona
Jenka Smlednik so se učenci nižjih razredov
osredotočili na prijateljstvo, starejši učenci pa so
se posvetili spolnosti. V anketi so odgovarjali, da
so dobro seznanjeni s spolno prenosljivimi bo-
leznimi in primerno zaščito. Ker sta ljubezen in
spolnost še vedno pogosto tabu temi, so ju učen-
cem na OŠ Medvode približali na zelo izviren
način - z gledališko predstavo. Tudi učenci v
Preski so izvedli anketo na to temo. Ljubezen je
po njihovem čustvo, ko ti je nekdo zelo všeč, po-
čutiš se kot v nebesih. Menili so, da je čas za
spolnost takrat, ko sta oba partnerja dovolj zrela
in pripravljena nositi tudi posledice. 

Prav dilema, kdaj je pravi čas, da ljubezen
nadgradimo tudi s spolnostjo, je bilo eno ključ-
nih vprašanj na občinskem otroškem parlamen-
tu. Mladi so se strinjali, da hiter prehod v spol-

nost ni smiseln, par naj bi bil skupaj več mese-
cev, obvezno si mora popolnoma zaupati in biti
pripravljen nositi tudi posledice. Ugotavljali so,
da si ponavadi fantje prej želijo spolnih odnosov
kot dekleta, in opozorili, da se mnogi mladi za
spolnost odločijo tudi zaradi vpliva alkohola.
Učenci so v razpravi z županom Stanislavom
Žagarjem ugotavljali, da otroci svoja čustva in
prve znake naklonjenosti drugemu začnejo ka-
zati že v vrtcu, precej več časa pa so posvetili
ljubezni v adolescenci. Dotaknili so se tudi isto-
spolno usmerjenih partnerjev; večina se je stri-
njala, da jih ne moti njihova spolna usmerjenost,

niso pa naklonjeni posvojitvi in vzgajanju otrok
v tovrstnih družinah. Pogovarjali so se še o
spolnem nasilju, pedofiliji, ločitvah, zvestobi,
svingerjih, splavu, zaščiti pred nosečnostjo in
spolno prenosljivimi boleznimi ... 

Pred občinskim otroškim parlamentom so
učenci iz občine Medvode že sodelovali na ob-
močnem parlamentu v Šentvidu, je pojasnila
mentorica občinskega šolskega parlamenta
Marjeta Jamnik z OŠ Medvode. Tam so v sre-
do gostili še regijski otroški parlament, več o
tem pa v prihodnji številki Sotočja.     

Ana Hartman

Mladi o ljubezni in spolnosti
Kdaj je primeren čas, da ljubezen nadgradimo tudi s spolnostjo, je bilo eno od ključnih vprašanj na

občinskem otroškem parlamentu.

Razprava o ljubezni in spolnosti je bila na občinskem otroškem parlamentu sproščena.

Medvode - V prostorih Mladinskega centra Medvode ta čas vadi od 10 do
12 glasbenih skupin različnih zvrsti, od rocka, metala, punka, rapa do funka,
tehna ... Njihovo ustvarjanje so se v mladinskem centru odločili dodatno pod-
preti s projektom COMP08 oz. društveno zgoščenko. ”Mladim, neuveljav-
ljenim bendom smo omogočili snemanje demo posnetka avtorske skladbe.
Snemanje COMP08 je v studiu mladinskega centra potekalo od septembra
lani do konca januarja letos. Pri tem nam je pomagal Igor Vuk, diplomirani
avdioinženir. Predstavitev zgoščenke in koncert bomo pripravili kmalu po
odprtju novih klubskih prostorov,” je pojasnil Matija Fröhlich, tajnik
mladinskega centra. Na društveni zgoščenki se bo predstavilo deset izvajal-
cev: Difaso, Penitenziagite, S.O.S., Pointblack, Defekt z razlogom, Alex
Long, Element, Anomalija, The Nightingales in Smleški trubadurji
(skupina OŠ Simona Jenka Smlednik).

Slednji so društveno zgoščenko obogatili s Šolsko himno. ”Gre sicer za pop
pesem, ki smo jo aranžirali tako, da zveni kot rock pesem,” je povedal peda-
gog Gregor Seme, mentor Smleških trubadurjev. ”Snemali smo dve nedelji,
najprej samo glasbo, nato pa še vokale. To je bilo posebno doživetje tudi
zame. Snemanje je nekaj povsem drugega kot igrati na koncertu. Po eni strani
je veliko lažje, po drugi pa zelo zahtevno. Mislim, da smo s tem vsi veliko
pridobili na glasbenem področju,” je še dodal Seme.                               

Ana HartmanSnemanje vokalov pri Smleških trubadurjih

Neuveljavljene skupine snemale zgoščenko
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December z Muco Copatarico 

Smlednik - Pravljični lik Muce Copatarice, pisateljice Ele Peroci, ki že
petdeset let razveseljuje otroke, je pomagal otrokom v smledniškem vrt-
cu, da so veseli december doživeli malo drugače. Otroci so ob različnih
dejavnostih, ki so potekale, zlahka prehajali iz domišljije v realni svet in
nazaj. 

Prebiranje slikanice, igra s copati, izdelovanje copat iz različnih materi-
alov, okrasitev vrtca v slogu mucinega pravljičnega sveta, vse to je pope-
strilo in okrasilo naš vrtec. V nekatere dejavnosti in igre so se z veseljem
vključili tudi starši. Različne delavnice, kjer so otroci z navdušenjem so-
delovali, so zaznamovale vse dneve v decembru. Muca Copatarica je otro-
kom naredila prav posebne pričeske v frizerskem salon Pri Muci Copata-
rici. V njeni pekarni so lahko pekli piškote in božični kruh za božično ča-
janko. Imeli so priložnost osebno spoznati muco z nenavadnim poslan-
stvom. V njen kostum včasih smukne pedagoginja Lidija Oštir in to dru-
ženje z Muco Copatarico je bilo za otroke izjemno doživetje in izkustve-
no spoznavanje pravljičnega lika. Otroci so jo vzeli za svojo, saj jih je s
svojo podobo in igro prevzela in pustila otroški domišljiji prosto pot. Sta-
rejši otroci so si ogledali tudi gledališko predstavo Muca Copatarica v Pre-
šernovem gledališču v Kranju, ki je še okrepila moč in sporočilnost prav-
ljičnega lika. Zapisala Jožica Jelovčan, uredila Nataša Rijavec

Predstava na temo ljubezen 
in spolnost

Medvode - Na temo letošnjega otroškega parlamenta, ki je Ljubezen
in spolnost, so se pred razpravo na občinskem šolskem parlamentu
pripravljali tudi po šolah. Na OŠ Medvode, od koder prihaja tudi Mar-
jeta Jamnik, koordinatorka občinskega parlamenta, so na to temo
pripravili predstavo. ”V goste smo povabili igralca Erika Vidmarja,
ki je učencem na igriv, preprost, zabaven način predstavil stvari, ki se
tičejo ljubezni in spolnosti,” je povedala Marjeta Jamnik. Vidmar
vsako leto pripravi predstave, posebej vezane na temo otroškega parla-
menta. Prva predstava za OŠ Medvode je bila namenjena učencem
druge triade, ki so se nato o tej temi pogovarjali še v razredu, učenci
tretje triade pa so si ogledali še drugo predstavo, ki je nadgradnja prve.
”Ljubezen in spolnost je tabu tema, za najstnike zelo zanimiva in
veselili so se predstave,” je še dejala Jamnikova. 

M. B., foto: arhiv OŠ Medvode

Mladi

Erik Vidmar v predstavi na temo letošnjega otroškega parlamenta

Medvode - Minuli ponedeljek so v medvoški knjižnici tretjič podelili
priznanja Rotary cluba Medvode najboljšim osmo- in devetošolcem
medvoških šol. Kot je pojasnil predsednik kluba Božidar Bajcer, se pri
podeljevanju priznanj ozirajo na kriterije rotarijstva: ”Ni važen samo
učni uspeh učencev, temveč tudi ostale njihove vrline, kot so sodelova-
nje, prijateljstvo, pomoč drugim, pomembno je, da so razgledani, vse-
stransko dejavni in uspešni ...” Gre za posebna priznanja, dobitnike pa
praviloma izberejo učenci med svojimi vrstniki po kriterijih rotarijstva,
ki so na neki način občečloveški kriteriji, je poudaril Igor Lukšič, član
kluba ter minister za šolstvo in šport. Zbrane je nagovoril tudi župan
Stanislav Žagar.

Na slovesnosti sta Bajcer in Lukšič podelila priznanja petnajstim po
kriterijih rotarijstva izstopajočim učencem. Prejeli so jih Ana Pevec,
Luka Fatur in Kristina Sešek z OŠ Pirniče, Jana Bogataj, Špela Zajc
in Manca Šilar z OŠ Simona Jenka Smlednik, Andreja Bobnar, Maja
Kogovšek, Žiga Rozman in Anja Kos z OŠ Medvode ter Nina Koza-
mernik, Tilen Velej, Nina-Patricija Ovniček, Nika Kastelec in Ma-
tevž Barle z OŠ Preska. 

Slovesnost, ki so se je poleg nagrajencev udeležili tudi starši, učitelji,
ravnatelji in prijatelji Rotary cluba, so obogatili pianist Gregor Jago-
dič, učenci vseh medvoških šol s pevskimi, plesnimi in recitatorskimi
nastopi ter voditeljica Katarina Lukšič.

Rotary club je v Medvodah vse bolj dejaven. ”Naša dejavnost je kar ši-
roka. Imamo nekaj standardnih akcij, redno pa spremljamo tudi dogaja-

nje v našem okolju in se odzivamo na prošnje. Nenazadnje je bila Rota-
ry organizacija ustanovljena, da si pomagamo, širimo prijateljstvo, lju-
bezen, dobro ...,” pravi Bajcer. ”Gre nam za to, da se ideja rotarijstva
prime,” je še poudaril Lukšič in dodal, da so se Slovenci vedno izkazo-
vali kot srčni ljudje, ki imajo občutek za prijatelje in skupnost. 

Ana Hartman

Ne le uspeh, tudi druge vrline
Rotary club Medvode je podelil priznanja učencem medvoških šol, ki imajo poleg dobrega učnega 

uspeha tudi številne druge vrline.

Dobitniki priznanj s predsednikom Rotary cluba Medvode Božidarjem Bajcerjem 
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Odprto od ponedeljka do 
petka od 8 - 19. ure,
ob sobotah od 8 - 13. ure.

z.o.o.

PRODAJALNE
MEDVODE, Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode, tel.: 01/3613-300

VODICE, Kamniška cesta 8, 1217 Vodice, tel.: 01/8324-011

VIŽMARJE, Tacenska cesta 67, 1210 Ljubljana-Šentvid, tel.: 01/5124-666

PRODAJNI PROGRAM
● lončnice, darilni program, aranžiranje

● semena vrtnin in poljščin

● sredstva za varstvo rastlin

● krmila in krmne komponente za 
domače živali   

● poljedelska in specialna gnojila

● vse za male žival

● orodje, škropilna tehnika 

● gospodinjski in industrijski plin

AKTUALNA PONUDBA

SEMENSKI KROMPIR

PREDNAROČILA SEM. KORUZE

GNOJILA        

VRTNA SEMENA

ČEBULČEK, SEMENSKI ČESEN

LONČNICE, REZANO CVETJE, PRIMULE

ZAVIJANJE IN ARANŽIRANJE DARIL 

NE POZABITE NA DROBNE 
POZORNOSTI ZA VALENTINOVO 

Zima nam je v zadnjem času znova pokazala
pravo podobo. Temperature so, kot se za ta let-
ni čas spodobi, še vedno nizke in zemlja na
vrtu je še zamrznjena. Zaradi nizkih tempera-
tur zato delo na vrtu, razen obrezovanja sadne-
ga drevja, še ni primerno, saj lahko storimo
več škode kot koristi. 

V teh še bolj zimskih dneh pa lahko postori-
mo veliko stvari, ki nam bodo ob začetku 
vrtičkarske sezone, ko je dela na pretek, še
kako prihranile marsikatero nevšečnost. Za za-
četek lahko pregledamo našo zalogo semen,
stara semena zavržemo, saj je njihova kaljivost
slaba. Napišemo si seznam, katera semena po-
trebujemo. Če upoštevamo vrtni kolobar, si za
letos narišimo načrt zelenjavnega vrta. Upošte-
vajmo dobre in slabe sosede rastlin ter lansko
razporeditev rastline po gredah. S takim načr-
tom se bomo izognili določenim škodljivcem,
saj si bodo rastline med seboj pomagale, pa
tudi rasle bodo lepše. Poleg načrta za zelenjav-
ni vrt, si naredimo tudi načrt za zasaditev
okrasnih rastlin na balkonu in ostalih koritih.
Preglejmo vrtno orodje in korita za rože, če so
slučajno poškodovana. Če jih v jeseni nismo
oprali in razkužili, je sedaj pravi čas, da to sto-
rimo. Morda se celo odločite za nakup novih
korit z vodno rezervo, ki vam bodo v poletnem
času prikrajšala marsikatero zalivanje. 

Prednost korit z vodno rezervo je v tem, da so
širša od običajnih, zaradi česar sprejmejo več

zemlje in s tem tudi več rastlin, ki imajo več
prostora za rast. Poleg prostora pa imajo korita
še poseben rezervoar za vodo, iz katerega ras-
tline v vročih dneh s pomočjo drobnih korenin
črpajo vodo. Prednost je tudi v tem, da vanje
lahko sadimo rastline, ki za rast potrebujejo
različne pogoje. Tako lahko ustvarimo zanimi-
ve cvetlične kombinacije. Vendar pa je potreb-
no poudariti, da moramo kupiti kvalitetna ko-
rita, čeprav so dražja. Ta so narejena iz trpež-
ne plastike in imajo na dnu tudi odprtine za od-
vajanje odvečne vode, ki preprečujejo gnitje
korenin. Poleg klasičnih rjavih, belih in mo-

drih korit z vodno rezervo, pa so lani prišla na
tržišče še korita v pisanih odtenkih, ki še do-
datno popestrijo balkon ali okno.

Torej v dneh, ko še ni toliko dela na vrtu, si
narišimo načrte za prihajajočo sezono. Odpra-
vimo se v vrtnarske centre in tam nakupimo
manjkajoča semena, pregledamo ponudbo se-
men novih rastlin, ki nam lahko popestrijo cve-
tlični in zelenjavni vrt. Poleg semen kupimo
tudi orodje in ostale pripomočke, ki jih potre-
bujemo. Tako bomo dodobra pripravljeni na
novo vrtnarsko leto.            

Rok Kogovšek

Prva dela se začnejo na papirju

S prvim cvetjem se začnejo tudi spomladanska dela na vrtu.
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Ljudje in dogodki

Slikovna uganka

Kako dobro poznamo
našo deželo?

V tokratni številki Sotočja vas sprašuje-
mo, kaj je na zgornji fotografiji in kje sem
slikal to idilo. Odgovore nam pošljite do
konca februarja na naš naslov: Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj, s
pripisom ”za Sotočje”. En pravilen odgo-
vor bomo izžrebali in ga nagradili.

V zadnji številki pa smo vas spraševali,
kje je nastal zimski posnetek na zgornji fo-
tografiji. Posnetek je nastal na cesti nad
turistično kmetijo Pr’ Mamovc (pod
Jakobom, na medvoški strani). Nagrado
prejme Robi Vehovec iz Vaš. Čestitamo. 

Jože Praprotnik

V hribe ob polni luni

Ljubljana - Turistična zveza Medvode je
tudi letos sodelovala na sejmu Turizem in pro-
sti čas, ki je na Gospodarskem razstavišču po-
tekal med 22. in 25. januarjem. Predstavljala
se je v okviru Zlatorogove poti v akciji ”Stran-
ske poti so zapeljivejše od glavnih”. ”Na sejmu
smo sodelovali četrtič, drugo leto na Zlatoro-
govi poti, ki se začne ravno pri Medvodah in
poteka vse do Bohinja. Glavno in značilno na
tej poti je pohodništvo, sprehodi v naravi, ko-
lesarjenje, torej razgiban dopust v zelenju in ti-
šina v skritih kotičkih še neokrnjene narave,”
je povedala Vanja Ločniškar, predsednica
TZM, o samem zanimanju za Medvode pa do-
dala: ”Zanimanje je veliko, predvsem med ti-

stimi, ki iščejo krajše sprehode. Zanimajo jih
kolesarske in peš poti, konkretno Pohod po po-
teh roparskih vitezov, tematski pohodi na Ka-
tarini. V Medvodah imamo sedaj izšolanih de-
vet lokalnih turističnih vodnikov, pripravili
smo tudi že ponudbe izletov po občini.” Na
sejmu so se predstavila društva, ki delujejo v
okviru zveze, za dobrote pa so poskrbele
kmečke žene. Ločniškarjeva je za konec še do-
dala, da so bili na sejem povabljeni vsi občani,
odziva pa velikega ni bilo, niti med tistimi, za
katere bi se že glede na njihovo funkcijo spo-
dobilo, da bi podprli prostovoljce, ki delajo za
medvoški turizem.  

M. B., foto: Jure Galičič

Medvode četrtič na sejmu

Žlebe - Turistično društvo Žlebe Marjeta
je v petek, 6. februarja, že tretjič pripravilo
nočni pohod po obronkih Žlebov. Prvi po-
hodniki so se pri kapelici pod cerkvijo sv.
Marjete zbrali že nekaj minut pred sedmo
zvečer, skupina približno tridesetih pa je na
pot odšla dobre pol ure pozneje. Nekateri so
imeli s seboj plinske svetilke, drugi naglav-
ne. Nočno hojo jim je olajšal soj lune, ki je
zasneženo pokrajino skozi kopreno oblakov
za silo osvetlil. Pohod ni bil zahteven, za

varnost pa so poskrbeli vodniki, ki pot tudi
ponoči poznajo kot lasten žep. Pogumnejši
so se v njihovem spremstvu lahko povzpeli
na vrh Jetrbenka in do cerkve sv. Jakoba,
ostali pa so se po obronkih odpravili do
končne postaje, turistične kmetije Mamo-
vec, kjer so se skupaj poveselili. Nočni po-
hod ob februarski polni luni dopolnjuje po-
hod po poteh roparskih vitezov, ki ga turi-
stično društvo pripravi vsako poletje.           

Peter Košenina 

Od kapelice pod cerkvijo so se odpravili proti Jetrbenku in naprej do kmetije Mamovec.

V Medvodah bo območno srečanje plesnih skupin
Medvode - Javni sklad RS za kulturne de-

javnosti bo 4. marca ob 19. uri v Kulturnem
domu Medvode organiziral območno sreča-
nje plesnih skupin Ljubljana okolica. Na
razpis se lahko prijavijo plesne skupine, po-
samezniki, kulturni zavodi, kulturna društva
in šole, ki delujejo na območju občin, ki jih
pokriva izpostava Ljubljana okolica. Rok
prijave je do 18. februarja. Skupina se lahko

prijavi tudi s plesno predstavo, ki je bila pre-
mierno uprizorjena v letu dni pred datumom
srečanja in na njem še ni bila prikazana.
Predstava ne sme biti krajša od 15 minut.
Rok prijave za predstave pa je do 2. aprila.
Več informacij in prijavnice dobite na naslo-
vu: JSKD RS-OI Ljubljana okolica, Trg
MDB 14, 1111 Ljubljana, ali po elektronski
pošti: oi.ljubljana.okolica@jskd.si. M. B. 



Medvode - Deskarju na snegu Roku Flandru
iz Dragočajne na svetovnem prvenstvu v Južni
Koreji ni uspelo ubraniti naslova svetovnega
prvaka v paralelnem veleslalomu in brona v
paralelnem slalomu izpred dveh let. V paralel-
nem veleslalomu je osvojil 15. mesto, v slalo-
mu pa je bil odličen četrti. Na prvenstvu je na-
stopil tudi Izidor Šušteršič iz Seničice in tek-
mo v veleslalomu končal na 17. mestu.

”Prvenstvo pred dvema letoma je bilo zame
zelo uspešno, a zaradi tega pred letošnjim ni-
sem čutil nobenega dodatnega pritiska. Lahko
bi rekel prej veliko samozavesti. Na prvenstvo
v Korejo sem šel z željo po osvojitvi vsaj ene
medalje. Četrto mesto je odličen rezultat, še
posebaj glede na vse zaplete v letošnji sezoni.
Težav je bilo preveč. Poleg velikih problemov
s financiranjem sezone zaradi katastrofalnega
finančnega stanja na smučarski zvezi, me je v
novembru in decembru presenetila še pljučni-
ca, ki mi je pobrala vso kondicijo in sem v Ko-
rejo potoval nepripravljen. Četrto mesto je do-
kaz, da sem se boril do konca in daje slutiti,
kaj bi se zgodilo, če bi na prvenstvo pripotoval
pripravljen,” je vtise po prvenstvu strnil Rok
Flander, ki je imel nemalo pripomb nad samo
organizacijo tekmovanja: ”Korejci so prven-
stvo organizirali na poraznem nivoju. Moje
mnenje je, da je velika napaka FIS-e, ki jim je
dodelila organizacijo tako velikega športnega

dogodka. Pogoji na tekmovališču so bili slabi,
na meji regularnosti, slaba reklama za ta
šport.”

Flander si v nadaljevanju sezone želi pred-
vsem zdravja in dobrega počutja: ”Še vedno
sem v fazi okrevanja po bolezni, tako da rezul-
tatov v tem trenutku ne morem napovedati.”
Kar težko pa si je predstavljati, da tako uspeš-
ni športniki večino stroškov krijejo sami. Flan-
der pojasnjuje: ”S strani SZS so bili pred sezo-
no sklenjeni dogovori, na podlagi katerih bi
morala zveza del sredstev reprezentantom po-
vrniti. Je pa škoda, da se moramo tekmovalci
obremenjevati s tem. Zveza je odpovedala tudi
sodelovanje s kondicijskim trenerjem Draga-
nom Bosničem in na tak način si res ne pred-
stavljam priprav na olimpijske igre. Kaj točno
v finančnem smislu pomeni letošnja sezona,
pa bom dejansko videl po koncu, ko bomo po-
tegnili črto.”

Šušteršič v Korejo prišel preutrujen
Drugi medvoški deskar na snegu Izidor Šu-

šteršič je v Koreji tekmoval le v paralelnem ve-
leslalomu. ”To je bila tekma, na katero sem ra-
čunal dve leti. Vendar če v sestavljanki nimaš
vseh kock, je preveč dejavnikov, ki manjkajo
za rezultat, tako da je vse skupaj bolj loterija
kot gotov dogodek,” je na dogajanje opozoril

tudi Izidor Šušteršič, ter nadaljeval: ”Dogaja-
nje na naši zvezi je neodgovorno, zato smo
ostali brez vsakršne pomoči oziroma kakršnih
koli sredstev in si moramo vse plačevati sami.
Ker nimam velikega proračuna, varčujem pri
stvareh, ki so osnova za tekmovanja na najviš-
jem nivoju (oprema, ni kondicijskega trenerja,
prehrana ...). V Korejo sem prišel preutrujen,
nisem se uspel regenerirati, na koncu pa sem
še zbolel. Žal mi je, ker v prvi vožnji nisem na-
šel pravega ritma in zato sem tudi zgrešil fina-
le. 17. mesto mi žal ne pomeni nič.” Enako
mnenje kot Flander ima tudi glede organizaci-
je: ”Organizatorji niso bili kos pripravi snega
na tako strmem terenu, po mojem mnenju pre-
strmem za naš šport. Dvoboji so bili bolj v sti-
lu, kdo pride do cilja, in ne, kdo bo bolje po-
spešil iz zavoja.”

Po svetovnem prvenstvu je Šušteršič konec
januarja uspešno nastopil na tekmi svetovnega
pokala v Nemčiji in v veleslalomu z 11. me-
stom dosegel svoj letos najboljši rezultat, kljub
težavam z zastrupitvijo s hrano le dan pred tek-
mo. In kako naprej? ”Po vseh zdravstvenih te-
žavah moram pridobiti nazaj nekaj moči in
sape, saj nas čakajo tekme v Kanadi in Zdru-
ženih državah Amerike. Upam, da bom tam
lahko napadel s polno močjo,” je še povedal
Šušteršič.

Maja Bertoncelj, foto: arhiv R. F. in I. Š.

Šport in rekreacija

Želja je bila vsaj ena medalja
Deskarja na snegu Rok Flander in Izidor Šušteršič sta spregovorila o svetovnem prvenstvu, o nadaljevanju

sezone in tudi o tem, da morajo tekmovalci kar sami financirati sezono.

Rok FlanderIzidor Šušteršič
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Osnovnošolci tekmovali 
v namiznem tenisu

Medvode - V Športni dvorani Medvode je
bilo občinsko prvenstvo v namiznem tenisu,
ki se ga je udeležilo več kot 60 osnovnošol-
cev. Najboljši so se uvrstili na področno tek-
movanje. V ekipnem tekmovanju so bili med
starejšimi najboljši igralci iz OŠ Topol 1
pred OŠ Vodice 1 in OŠ Pirniče 1, pri mla-
jših pa OŠ Vodice 2 pred OŠ Pirniče 2 in OŠ
Pirniče 3. M. B.



Rateče - Na skakalnici državnega panožnega
nordijskega centra v Kranju in na tekaških pro-
gah v Planici so 24. in 25. januarja potekale
tekme celinskega pokala v nordijski kombina-
ciji. Tekaški del je potekal v izvedbi ŠD ŠRC
Preska Medvode, ki je tako znova organiziralo
pomembno tekmo, skakalni pa v izvedbi SK
Triglav. In čeprav je še nekaj dni pred tekmo
kazalo, da bodo kombinatorci na smučeh lah-
ko tekli v Preski, so tekmo morali preseliti v
Planico. ”Dež in visoke temperature so prepre-
čile izvedbo tekov v Medvodah. V boju z nara-
vo smo bili nemočni,” je pojasnil Aleš Galof,
predsednik ŠD ŠRC Preska Medvode. 

Na celinskem pokalu v nordijski kombinaciji
so blesteli Slovenci. Prvi dan je zmagal Mitja
Oranič, ki se je v deseterico uvrstil tudi že v
svetovnem pokalu, drugi dan pa Marjan Jelen-
ko. ”Tekmovanje je uspelo. V Planici je snega
dovolj, organizatorji iz Medvod so izkušeni.
Sodelovali smo že na mladinskem svetovnem
prvenstvu, tako da ni bilo prav nobenih težav.
Tehnični delegat in koordinator sta organizaci-
jo pohvalila. Manjkajo le gledalci,” je pojasnil
Brane Šimic, vodja tekmovanja. 

Drugo letošnje tekmovanje v organizaciji ŠD
ŠRC Preska pa je bilo državno prvenstvo v
teku na smučeh za otroške kategorije v prosti
tehniki in v štafetah ter tekmovanje za pokal
Cockta. Potekalo je 7. in 8. februarja v Rate-
čah. Uspešno so nastopili tudi tekači iz kluba
organizatorjev. Iz ŠD ŠRC Preska so v štafeti
naslov državnih prvakinj pritekle starejše de-
klice v postavi Anamarija Lampič in sestri
Anja in Nina Žavbi Kunaver, mlajše deklice
(Tjaša Trampuš, saša Žavbi Kunaver, Ula Ein-
falt) pa so osvojile drugo mesto. Anamarija
Lampič je postala državna prvakinja še med
posameznicami (5 km prosto). Mlade tekačice
in tekači iz medvoškega kluba so tudi sicer v

letošnji sezoni zelo uspešni. V ospredju je
predvsem Anamarija Lampič, na stopničke pa
se redno v kategoriji mlajših mladink uvršča
tudi Lea Einfalt. Uspešni sta bili tudi na tradi-
cionalnem vsakoletnem mednarodnem otro-
škem tekmovanju za Pokal Topolino v Val Di
Fiemmeju v Italiji. Lampičeva je v svoji kate-
goriji zmagala, Einfaltova pa je bila tretja. ”Do-
bro smo se pripravljali. Treniram štirikrat do
petkrat tedensko, večinoma v Ratečah in Plani-
ci. Moj cilj v nadaljevanju sezone je osvojiti po-
kal Cockta,” je povedala Anamarija Lampič,
ki je letos boljša v klasiki. S sezono je zelo za-
dovoljna tudi Lea Einfalt: ”V lanski zimi sem
bila boljša v prosti tehniki, letos mi gre bolje v
klasiki. Prvo leto sem med mlajšimi mladinka-
mi. Konkurentk sicer ni veliko, a so dobre. Že-
lim si čimveč uvrstitev med prve tri.”

Izmed smučarskih tekačev iz medvoške obči-
ne pa je zagotovo najbolj opažen Rok Tršan iz
Valburge, 16-letni tekač TSK Valkarton Loga-
tec. Med starejšimi mladinci je šele prvo leto,

njegove zmage pa se kar vrstijo, tudi na med-
narodnih tekmah in državnih prvenstvih. Zma-
gal je tudi na tekmi Alpe-Adria. ”Zastavljene
cilje sem že nekako presegel. Prvi cilj za to se-
zono so bile igre Alpe-Adria, drugi bo prihaja-
joči EYOF. Na Alpe-Adria sem dosegel super
rezultat, ki ga nisem pričakoval. Na olimpij-
skih igrah mladih pa bo moj cilj uvrstitev med
dvajseterico,” je pojasnil Rok Tršan. O razlo-
gih za uspehe pravi: ”Veliko in dobro sem tre-
niral, tako da sem pričakoval uspešno sezono.
Smučarski tek je najbolj pomemben v mojem
življenju. Treniram skoraj vsak dan.” Poleg
športa čas posveča tudi šoli. Je dijak prvega
letnika Euro šole v Šiški. Njegov vzornik pa je
Norvežan Hjelmeset, odličen tekač na daljše
razdalje. 

Maja Bertoncelj
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Tekme so uspešno izpeljali v Planici
ŠD ŠRC Preska je uspešno izvedel dve tekmovanji: tekaški del nordijske kombinacije za celinski pokal in
Pokal Cockta, ki je štelo tudi za državno prvenstvo za otroške kategorije. Odlična sezona za Roka Tršana, 

ki se že uvršča med najboljše tudi v absolutni konkurenci.

Najboljši na celinskem pokalu v nordijski kombinaciji
skupaj z mladimi tekačicami ŠD ŠRC Preska Medvode

Lea Einfalt, Anamarija Lampič in Rok Tršan 

Božična produkcija Latina
Medvode - V Športnem društvu Latino so

14. decembra v Športni dvorani Medvode
pripravili tradicionalno božično plesno pro-
dukcijo, na kateri so se svojim staršem, ded-
kom, babicam ter njihovim prijateljem in
vsem članom ŠD Latino predstavile vse sku-
pine, ki delujejo v okviru društva. Svoje toč-
ke so predstavili tako najmlajši (tudi otroci,
ki se plesa učijo v vrtcu) kot tudi odrasli z
orientalskimi in družabnimi plesi. Prireditev,
ki iz leta v leto pridobiva na kvaliteti, je vo-
dil Jernej Kuntner, prišel pa je tudi Božiček,
ki je, tako kot vsa leta doslej, najbolj razvese-
lil predvsem mlade plesalce Latina. 

M. B., foto: P. K. Predstavile so se tudi Latino bejbe z jazz baletom.



Medvode - Medvoškim košarkarjem gre v le-
tošnji sezoni odlično in znova so v igri za napre-
dovanje v 1. B SKL. V 2. SKL Zahod, ki je sicer
zelo enakovredna, so namreč vodilni na lestvici,
a vsega točko pred Splošno plovbo Portorož. 

”Zelo sem zadovoljen z igro, ki so jo fantje do-
slej prikazali. Odlikuje nas hitra, agresivna igra
mladih igralcev, ki se dopolnjuje z izkušenostjo
nekoliko starejših, ki znajo umiriti igro takrat,
ko je to potrebno. Iz tekme v tekmo igramo bo-

lje in ves čas gradimo igro, popravljamo napa-
ko, delamo predvsem na tehniki, nekaj malega
tudi na taktiki. Ekipa je super, dobro se razume-
jo tudi zunaj igrišča,” je povedal Aleš Miklič,
trener KK Tinex Medvode. Do konca prvega
dela je še pet krogov. Jutri bodo medvoški ko-
šarkarji doma igrali z ekipo Kolpa Črnomelj
(začetek tekme ob 19. uri v Športni dvorani
Medvode), 21. februarja jih čaka gostovanje v
Stražišču, 28. februarja bodo doma gostili Ping-

vine iz Šmartnega, 7. marca gostovali pri ekipi
Plama Pur in prvi del 14. marca v domači dvo-
rani zaključili s tekmo proti Radovljičanom.
”Drugega ni, kot vse zmagati. Vsako tekmo gre-
mo na zmago. V razigravanje za uvrstitev v 1. B
ligo bosta šli prvi dve ekipi in poleg nas jih je v
igri še kar nekaj. Možnosti seveda so,” je dejal
Miklič, ki si na domačih tekmeh, na katerih so
še neporaženi, želi tudi več podpore s tribun. 

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina 
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Košarkarji v igri za napredovanje
Košarkarji KK Tinex Medvode so pet krogov pred koncem prvega dela 2. SKL Zahod s trinajstimi zmagami

in štirimi porazi vodilni na lestvici. 

Medvoški košarkarji (na sliki Andraž Podobnik) so 31. januarja v obračunu za vrh
lestvice doma s 76 : 69 premagali Splošno plovbo Portorož. 

Trener Aleš Miklič daje napotke svojim košarkarjem, ki so v letošnji sezoni v 
domači dvorani še neporaženi.
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Šest priznanj ob dvajsetletnici Jelenov
Senica - V januarju so hokejisti HK Jelen s slovesno prireditvijo

obeležili dvajset let delovanja, ki so ga praznovali preteklo leto. Ob
tem je bil predstavljen tudi film z nastopa Jelenov na svetovnem
pokalu za veterane in rekreativce v začetku aprila v Quebecu. Pripra-

vila ga je TV Medvode. Na prireditvi so podelili tudi priznanja za dvaj-
set let delovanja v klubu. Prejeli so jih: Rudi Kalan, Silvo Bernard,
Jernej Padar, Marko Avguštin, Tomaž Križaj in Aleš Kalan, ki je
priznanje prejel tudi za trenersko delo v klubu. ”Lansko leto je bilo za
nas nekaj posebnega z vrhuncem z našo udeležbo na svetovnem pokalu
za veterane in rekreativce v Kanadi. Smele načrte imamo tudi za
naprej. Na svetovnem pokalu za veterane in rekreativce si želimo
nastopiti tudi leta 2012, še prej pa na prvih zimskih veteranskih igrah,
ki bodo prihodnje leto potekale na Bledu. Udeleženci se bodo namreč
pomerili tudi v hokeju na ledu. Kar se tiči igralske zasedbe, imamo v
letošnji sezoni nekaj novih, mladih članov. Igramo v Nočni hokejski
ligi, v skupini za uvrstitev od 7. do 11. mesta. Trenutno smo v tej skupi-
ni na drugem mestu,” je povedal Staš Kalan, predsednik HK Jelen. V
klubu imajo letos 25 hokejistov. M. B., foto: Tomaž Križaj

Prvaka dobili po sedmih urah
Medvode - KK Hidro Medvode je na domačem kegljišču 20. de-

cembra organiziral Državno prvenstvo v kegljanju v disciplini tandem
- mix za člane in članice za sezono 08/09. Nastopilo je 19 mešanih
parov, med njimi tudi trije iz Medvod, ki pa so tekmovanje končali v
osmini finala. Najboljših 16 parov je v finalnem delu igralo v direkt-
nih dvobojih (2 x 30 lučajev) na izpadanje. Po sedmih urah tekmovan-
ja sta v finalu po zelo izenačenem dvoboju in po dodatnih metih Petra
Bašek in Matej Lepej (KK Pivka) premagala par Nina in Aleš Blaž
(KK Triglav Kranj).  M. B.

Medvode - Da nekdanji športniki po končani
karieri ustanovijo športno društvo in se tako
odločijo pridobljeno znanje prenašati tudi na
mlajše, ni nič novega. To pot je ubrala tudi 33-
letna Medvoščanka Eufemija Štorga, ki jo po-
znamo kot nekdanjo uspešno metalko kopja. 

Njen osebni rekord 61,14 metra, ki ga je po-
stavila leta 2000, je bil vse do lani tudi držav-
ni rekord in bi ji še vedno zagotavljal finale na
večjih tekmah. V karieri je dosegla kar nekaj
odličnih rezultatov, zato ne čudi, da ima nanjo
lepe spomine. Aktivno športno pot je sicer
uradno končala leta 2004, razlog je bila po-
škodba rame, ki se ji je vlekla dve leti. ”Ni bilo
več motivacije, posledično tudi ne rezultatov.
So pa spomini na kariero, na tekmovanja, na
treninge, na priprave, zelo lepi. Tega se ne da
opisati, je čisto drug svet,” pojasnjuje Eufemi-
ja Štorga, ki med največje dosežke v karieri
šteje uvrstitev na olimpijske igre v Sydneyju,
kjer je osvojila 27. mesto, druga je bila na uni-
verzijadi leta 1999, peta na evropskem prven-
stvu do 23 let, dosegla pa je tudi kar nekaj uvr-
stitev med najboljših osem na mitingih 1. in 2.
lige. Efi, kot jo kličejo prijatelji, je športno
ostala aktivna tudi po koncu kariere. ”V špor-
tu sem ostala rekreativno. Rada hodim v hribe,
tečem, tudi na smučeh. V veselje mi je delati v
športu, posebej z mlajšimi. V tem vidim izziv
in ta želja je bila pri meni dolgo prisotna. Lani
decembra sem ustanovila svoje športno druš-
tvo in ga poimenovala kar Efi,” pravi Eufemi-
ja. V športnem društvu ima organizirano vad-
bo, ki poteka v Športni dvorani Medvode, za
otroke od 3 do 6 let, za otroke od 6 do 9 let, at-

letiko, poskrbi pa tudi za rojstnodnevne zabave
in animacijo ter za inštrukcije fitnesa. Športno
vadbo v podaljšanem bivanju ima tudi na POŠ
Sora. ”Pri mlajših otrocih gre za povsem sploš-
no vadbo, ki med drugim zajema pravilno
hojo, pravilen tek, osnovno motoriko, koordi-
nacijo. Vse skupaj poteka skozi igro,” pojasni
Efi, ki zaključuje študij na Fakulteti za šport,
naredila pa je tudi trenerske in vaditeljske teča-
je. Za vse informacije glede vadbe in terminov
jo lahko pokličete na 041/282 960. 

Eufemija Štorga je torej nekdanja športnica,
ki je ostala v športu. Zanimalo nas je še njeno
mnenje glede ureditve statusa športnikov in
prizadevanj Primoža Kozmusa. ”Status šport-
nikov je zelo neurejen. Maksimalno podpiram
prizadevanja našega najboljšega atleta Pri-
moža Kozmusa. Jaz za status nisem imela po-
skrbljeno. Imela sem status športnice medna-
rodnega razreda, a kot športnica nikoli nisem
dobila zaposlitve,” je zaključila.

Maja Bertoncelj

”Efi” ustanovila športno društvo
Nekdanja atletinja, metalka kopja Eufemija Štorga bo svoje znanje prenašala tudi na mlajše. Lani decembra
je Medvoščanka, katere šport je del vsakdana ostal tudi po končani karieri, ustanovila Športno društvo Efi.

Eufemija Štorga kopje občasno še vedno prime v roke. 

Podelili so priznanja za dvajset let delovanja v klubu.
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Zbogom

...naj počivajo v miru.

tiskarski škratje...
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pon. - petek: od 8. do 18. ure
sobota: od 8. do 15. ure

Stanežiče 52, 1000 Ljubljana

telefon: 512 80 22
mobitel: 041 382 507

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

(do -35 % popusta na pnevmatike)
■ Avtoservisne storitve (vzdrževanje vozil)
■ Sezonsko shranjevanje pnevmatik
■ Optična meritev na najsodobnejši - 3D napravi
■ Ročna avtopralnica - zunanje in notranje 

čiščenje vašega vozila
■ Prodaja jeklenih in alu platišč

VELIĆ

Naročila na tel.: 041 201 689 in 040 353 567

Medvode, Bizantova cesta 22, 
telefon: 041 / 201-689, 

040 / 353-567, 
www.beli-labod.com

BREZPLAČNA DOSTAVA 
HRANE NA DOM
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Delovni čas: vsak dan 12.00 - 23.00

pri naročilu nad 20 EUR dobite

pri naročilu nad 40 EUR dobite

pri naročilu 
nad 50 EUR
dobite

dobite pri naročilu nad 30 EUR



NOVO

V MEDVODAH

DOMAČA PEKARNA V BLAGOVNEM CENTRU
Delovni čas: PON. - PET.: od 6. do 19. ure

SOBOTA : od 6. do 13. ure
TEL.: 01 361 29 23

SIROVA ŠTRUČKA

DOMAČA
POLBELA ŠTRUCA

ZLATO ZRNO
(BELI, POLBELI)

POTICA
1 kg
6 €

0,10 kg
0,49 €

1 kg
1,19 €

ŽEMLJA 0,06 kg
0,29 €

BUREK
(SIROV, MESNI, PIZZA)

KROF

0,25 kg
1,80 €

0,15 kg
0,49 €

0,50 kg
1,10 €

PREPRIČAJTE SE O NAŠI PONUDBI!
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Ko okus premaga užitek!




