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Maja Bertoncelj, fOtO: peter košenina

Občina Medvode občinski praznik praznuje 6. julija, na 
rojstni dan Jakoba Aljaža. Ob občinskem prazniku vsako 
leto na slavnostni seji Občine Medvode podelijo priznanja 
zaslužnim občanom. Letošnja je potekala 3. julija na Me-
stnem trgu pred Knjižnico Medvode. 
Komisija za priznanja Občine Medvode je na podlagi jav-
nega poziva prejela osem predlogov. Kot je pojasnila pred-
stavnica komisije Marjeta Žebovec, so si bili pri odločitvi 
enotni, da se podelita dve medalji in štiri plakete. Prizna-
nja je podelil župan Medvod Nejc Smole. Medalji sta pre-
jela Aleš Zupanc in Gasilska zveza Medvode, plaketo pa 
Boris Primožič, Franc Kosec, Planinsko društvo Medvode 
in Turistično društvo Dragočajna - Moše. Tudi letos niso 
podelili naziva častnega občana. "Komisiji za priznanja se 
izteka mandat. V štirih letih nismo podelili naziva častni 
občan. To ne pomeni, da med nami ni posameznikov, ki 
bi si ga zaslužili. Pomeni, da ni idej, včasih tudi poguma. 
Častnega občana težko predlaga en sam človek, običajno 
za predlogom stoji več organizacij. Častni občan mora biti 
nekdo, ki je bil celo življenje nekaj posebnega in je z izje-
mnim delovanjem in stvaritvami na posameznih podro-
čjih družbenega življenja in dela pomembno prispeval k 
ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti," je 
povedala Marjeta Žebovec. 
Slavnostni govornik je bil župan Nejc Smole. Program pri-
reditve, ki je bil prepleten z besedami Jakoba Aljaža, so po-
pestrili člani Godbe Medvode, Mešani pevski zbor sv. Urha 
Smlednik in recitator Zvone Nagode, povezovala pa sta ga 
Kristina Žnidar in Matej Ulčar. Ob tokratni priložnosti je 
bila na ogled replika Aljaževega stolpa, od njegove posta-
vitve letos mineva sto dvajset let, in faksimile kupopro-
dajne pogodbe, s katero je Jakob Aljaž leta 1895 odkupil 
vrh Triglava.

Letos šest nagrajencev
Na slavnostni seji občinskega sveta 
Občine Medvode so podelili dve 
medalji in štiri plakete.

Splača se biti naročnik  
Gorenjskega glasa

Pokličite 04/201 42 41  
ali pišite: narocnine@g-glas.si
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Občina Medvode si je ob ustanovitvi za 
svoj praznik izbrala rojstni datum veli-
kega Slovenca Jakoba Aljaža, ki se je pred 
170 leti rodil v vasici Zavrh pod Šmarno 
goro. Dela, ki jih je na svoji poti dovršil 
kot duhovnik, a hkrati tudi kot velik lju-
bitelj slovenskih gora, petja in nasploh 
kulturnega udejstvovanja nas spremljajo 
in opominjajo še danes. 
Opominjajo na čas, ko Slovencem ni bilo 
lahko, saj so bili na svojem tisočletnem 
prostoru še vedno obravnavani neena-
kopravno. Le pokončnim osebnostim, 
kakršna je nesporno tudi Jakob Aljaž, 
se imamo zahvaliti, da je narodni naboj 
ohranjal zavest in dajal poguma kasnej-
šim prelomnim odločitvam.
Letos mineva tudi 120 let od Aljaževega 
velikega projekta postavitve stolpa na 
vrhu Triglava, prihodnje leto pa bo isti 
jubilej doživela njegova uglasbitev sedaj 
že ponarodele pesmi Oj Triglav moj dom! 
Gotovo bi kdo le zamahnil z roko in odvr-
nil, da gre le za eno od pesmi tistega časa. 
A pronicljiv opazovalec zgodovine ve, da 
so njegova dejanja in pesmi odmevale ši-
rom dolin in gora ter ponašale sporočilo 
upanja, poguma, neustrašnosti, domo-
ljubja, a po drugi strani tudi dialoga, 
spoštovanja in strpnosti. Jakob Aljaž ni 
nikoli pripadal nobeni izmed struj, ki so 
v tistem času začele narod močneje deli-
ti. Bil je preprosto Človek. Poln energije in 
zanosa in s svojim navdušenjem in ka-
rizmo je prevzel tudi druge.
Ohranjen je njegov zapis, skoraj anek-
dotičen o tem, kako je sporočil mojstru 

Belcu svojo namero o tem, da na vrhu 
Triglava postavi stolp. »Na vrhu Triglava 
sem kupil zemljo, na katero želim po-
staviti železni stolp v obliki valja s stož-
často streho in s pravokotnimi linicami 
za okenca, ki naj gledajo na vse strani 
neba. Tebe bi pa prosil, da mi to nare-
diš in tudi postaviš.« Anton Belec mu je 
na to odpisal: »Pa res drži, da je od nor-
ca do genija samo korak. No, ne zame-
ri, vendar je tako: to, da misliš na vrhu 
Triglava postaviti stolp, je čista norost, 
načrt pa je tako genialen, da stolp lahko 
začnem takoj delati.« »Saj ne gre zame, 
za vse nas, Slovence, gre. Triglav mora-
mo vrniti Slovencem!« mu v pismu od-
vrne Aljaž. »Vzamem besedo nazaj. Nisi 
norec, samo velik zanesenjak si. In velik 
Slovenec. Zdaj sem šele sprevidel, da le 
taki ljudje premikajo svet. Da bom tudi 
jaz nekaj prispeval k slovenski stvari, ti 
obljubim: stolp bom dokončal v najkraj-
šem možnem času in to – zastonj! Da bo 
Triglav res slovenski!«

Spoštovani občani, zgornji odlomek ima 
za današnji čas tako veliko sporočilno 
vrednost, da bi ga morali in mogli prebi-
rati stavek za stavkom in o njem razmi-
šljati. Opis slovesnosti ob izgradnji Alja-
ževega stolpa govori, da je Jakob Aljaž od 
ponosa in ganjenosti ob odprtju klečal, 
glasno pel in s solzami v očeh objel stolp. 
Si lahko predstavljamo to domoljubje? 
Kako bi ga ocenili danes? Kot posebneža, 
čudaka? Nekoga, ki pač živi v nekem svo-
jem svetu, nekoga, ki ne razume teka da-

našnjega časa? Res, včasih se zdi, da smo 
vsi skupaj pozabili, kaj resnično šteje. Ne 
zavedamo se, da smo ene prvih generacij, 
ki živimo sanje brezštevilnih rodov naših 
prednikov. Sami si krojimo svoj svet. A 
včasih se zdi, da se v tem položaju niti 
ne znajdemo preveč dobro. Naši hrbti in 
misli so vse prevečkrat upognjeni. A zato 
ni prav nobenega razloga. Gotovo dela-
mo napake. In to niti ni velika težava, če 
se le iz vsake izmed njih česa naučimo. 
In kot si želim, da bi se vsakdo izmed nas 
čutil pripadnega temu rodu, ki živi v tej 
prečudoviti deželi že tisoč in več sto let, si 
želim tudi, da bi občani naše skupnosti s 
ponosom povedali, da prihajajo iz Med-
vod. Iz krajev, ki nas v vsakem letnem 
času osupnejo s svojo naravno lepoto, iz 
krajev, kjer si zgodovinski dogodki in bo-
gata dediščina že stoletja podajata roko 
časa. In predvsem, da bi s ponosom de-
lovali v tej naši skupnosti.
Letošnji prejemniki občinskih priznanj 
so le majhen del vseh tistih, ki s svojim 
neprestanim delom oživljate in barvate 
našo skupnost. Hvala vsem in vsakomur, 
ki z lepo besedo in roko v pomoč pomaga, 
da bodo naši kraji za življenje vseh nas 
še lepši.
In ne pozabimo Aljaževih besed: »Saj ne 
gre zame, za vse nas, Slovence, gre. Tri-
glav moramo vrniti Slovencem!"

Iskrene čestitke vsem ob našem prazniku!

Nejc Smole,  
ŽUPAN ObČINe MedVOde
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Maja Bertoncelj,  
fOtO: peter košenina

"Pozno popoldne 20. marca lani se je 
Marko Kopač s 15-letno Marušo No-
vak odpravil na fotografiranje na Sta-
ri grad nad Smlednikom. Ko sta se po 
gozdni poti vzpenjala proti vrhu, ga je 
okoli 18.25 zadel primarni srčni infarkt 
in brez zavesti je obležal na koreninah 
dreves. Istega dne v istem času sta se 
Aleš in njegova žena odpravila peš na 
Stari grad. Na pol poti proti vrhu sta 
najprej opazila 15-letno Marušo in poleg 
nje Marka, ki je ležal na tleh. Aleš je ta-
koj rekel Maruši, naj pokliče reševalce, 
sam pa počepnil h gospodu, ga klical, 
preveril vitalne znake in takoj ugotovil, 
da se gospod ne odziva in da ni pulza. 
Reševalci so bili obveščeni in na poti, 
zdravnica, ki ji je Aleš opisal stanje po-
nesrečenca, pa je dala navodila, kako 

naj oživlja. Reševalci so ob prihodu po-
hvalili Aleša za izjemo oživljanje, češ da 
še nikoli niso videli česa podobnega. Po 
petdesetih minutah Marko še ni samo-
stojno zadihal niti ni imel pulza, ven-
dar Aleš ni odnehal, dokler se pulz ni 
pojavil. Pri reševanju so pomagali tudi 
gasilci PGD Smlednik. Aleš Zupanc je 
torej Marku Kopaču s svojo amatersko 
profesionalnostjo in požrtvovalnostjo 
omogočil ponovno rojstvo in normalno 
življenje skoraj brez vidnih posledic." 
To je obrazložitev, ob kateri se je udele-
žencem slavnostne seje ježila koža, ob 
podelitvi priznanja pa so vsi vstali in 
močno zaploskali. 
Na podelitvi je bil prisoten tudi Marko Ko-
pač, ki ni mogel skriti solz, in se še enkrat 
iskreno zahvalil: "Aleš me je rešil smrti. 
Aleš, Katja, hvala." Aleš Zupan pa je pove-
dal: "Priznanje mi pomeni nekaj lepega, 
glede na to, da je gospod Marko Kopač da-

nes še med živimi. To se mi zdi najlepše 
in mi največ pomeni. V takšni situaciji 
sem bil prvič, ni pa bilo popolnoma nič 
težkega. Ohraniti moraš mirne živce in 
stvar speljati do konca. Navodila so bila 
jasna, potrebuješ pa nekaj znanja, ki sem 
ga imel."

Šel na sprehod, rešil življenje
Medaljo Občine Medvode je prejel Aleš Zupanc.

Maja Bertoncelj, foto: peter košenina

Gasilska zveza Medvode letos praznuje dvajseto obletnico de-
lovanja. V teh dvajsetih letih so po celotni občini vzpostavili 
učinkovito in dobro organizirano gasilsko službo, ki vse obča-

ne varuje pred naravnimi in tehničnimi nesrečami. V Gasil-
sko zvezo Medvode je vključenih šest prostovoljnih društev: 
PGD Preska-Medvode, PGD Sora, PGD Zg. Pirniče, PGD Sp. Pir-
niče-Vikrče-Zavrh, PGD Zbilje in PGD Smlednik. 
Na začetku leta 2014 je žledolom prizadel velik del občine 
Medvode. Gasilska Zveza Medvode je na prizadetih obmo-
čjih v občini z vsemi razpoložljivimi prostovoljnimi gasilci 
in tehnično opremo neprestano vodila zahtevno intervenci-
jo in pomagala odpraviti nastalo škodo. Prav tako so v letu 
2014 občino Medvode prizadele poplave, v katerih so gasilci 
nesebično priskočili vsem prizadetim na pomoč. Poleg tega je 
ekipa reševalcev na vodi priskočila na pomoč pri poplavah v 
Srbiji. Tako so o razlogih za podelitev medalje Gasilski zvezi 
Medvode zapisali v obrazložitvi in poudarili še, da je to le del 
tega, kar dobrega naredijo za občino in občane, in to vse na 
prostovoljni bazi. Podelitev priznanja Gasilski zvezi Medvode 
je zahvala tudi vsem prostovoljnim društvom v občini.
"To je del zahvale in nagrade za delo, ki ga opravljamo. V njem 
je veliko prostovoljnih ur, še posebej veliko jih je bilo v lanskem 
letu. Za tem priznanjem stojijo operativni gasilci iz vseh šestih 
prostovoljnih gasilskih društev. Ker pa je to priznanje pode-
ljeno tudi ob našem letošnjem praznovanju dvajsetletnice, je 
to tudi zahvala vsem, ki so v gasilski organizaciji delali v pre-
teklosti. Vsa gasilec se lahko vidi v tem priznanju," je povedal 
Miha Šušteršič, predsednik Gasilske zveze Medvode.

Priznanje vsem gasilcem
Medaljo Občine Medvode je prejela Gasilska zveza Medvode.

Priznanje Gasilske zveze Medvode so sprejeli: poveljnik Franci Jarc, 
predsednik Miha Šušteršič in tajnica Mateja Zadnikar.
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Maja Bertoncelj,  
fOtO: peter košenina

Planinsko društvo Medvode je za dolgo-
letno izjemno uspešno delo in za enkra-
ten izjemni dosežek v letu 2014 prejelo 
plaketo Občine Medvode.
"Planinsko društvo Medvode je bilo usta-
novljeno leta 1947. Največ pozornosti po-
sveča mladim, ki v krožkih, planinskih 
taborih, pohodih in izletih pridobivajo 
znanje o domovini, o prelepi gorski na-
ravi, o tem, kako je treba naravo varo-
vati in kako se je treba v njej obnašati. 
Markacisti so vse do lani, ko je Dom v 
Tamarju dobil drugega lastnika, vzdr-
ževali več kot petdeset kilometrov poti v 
visokogorju (Jalovec, Mangrt, Ponce, Sle-
menova Špica itd.) in vse planinske poti 
v domačih hribih. Letno organizirajo več 
kot petdeset pohodov in izletov, ki se jih 
udeleži okrog tisoč ljubiteljev planin, kot 
planinski vodniki pa vodijo na izlete tudi 
člane Društva upokojencev Medvode. Iz 
društva je izšlo nekaj vrhunskih alpi-
nistov, ki so osvajali vrhove Himalaje, 
Evrope in Južne Amerike. Planinsko 

društvo Medvode je eno redkih društev v 
Sloveniji, ki ima tudi jamarski odsek. Po-
tem ko je pozimi 2014 tudi Polhograjske 
Dolomite prizadel žledolom, je Planinsko 
društvo Medvode takoj po tej naravni ne-
sreči pričelo sanirati poškodovane ali z 
drevjem zatrpane poti. V celem letu so 
bile v 38 akcijah sanirane skoraj vse poti. 
V teh akcijah je sodelovalo 163 planincev, 
ki so opravili skupno 765 ur prostovolj-
nega in neplačanega dela. Edino plačilo 
je bila skromna malica po opravljenem 
delu. Žaganju drevja in odstranjevanju 
debel in vejevja je sledilo čiščenje poti, 
popravilo poškodovanih poti, protiero-
zijski ukrepi in celo nadelava manjših 
odsekov povsem novih poti. To vsekakor 
lahko štejemo za izjemen dosežek. Posle-
dic žledoloma niso odpravljali le na svo-
jem območju, ampak solidarno tudi na 
območjih, za katera so pristojna druga 
društva," je zapisano v obrazložitvi.
"To je priznanje za zahvalo vsem pla-
nincem, ki skrbijo za planinske poti, da 
se ljudje lahko počutijo varne, ko gredo 
v hribe, pa tudi meni osebno, saj v dru-
štvu delujem že vrsto let in sem znova 

tudi njegov predsednik. Zahvala vsem, 
ki so v naših akcijah sodelovali, in tudi 
tistim, ki še bodo," je povedal predsednik 
PD Medvode Dušan Brekič.

Priznanje medvoškim planincem
Planinsko društvo Medvode je prejelo plaketo Občine Medvode.

Priznanje je sprejel predsednik društva  
Dušan Brekič.

Maja Bertoncelj,  
fOtO: peter košenina

Bogata zgodovina smučanja v Žlebeh 
nas je v TD Žlebe – Marjeta napeljala na 
misel, da za občinsko priznanje predla-
gamo domačina, gospoda Franca Kosca. 
Že več kot petindvajset let na različnih 
smučarskih tekmovanjih in drugih pri-
reditvah prikazuje starodobno smučar-
sko opremo, oblačila, načine mazanja 
in vzdrževanja smuči in načine smu-
čanja, kakršni so bili nekdaj. V zadnjih 
letih je aktiven član društva Rovtarji iz 
Škofje Loke, ki se ukvarja s promocijo 
športne etnologije, to je prikazovanjem 
nekdanje opreme in oprave ter tehnike 
smučanja in kolesarjenja. Aktivni so 
tako v domovini kot tudi v tujini. Franc 
Kosec si zaradi veselja do obujanja naše 

skupne športne, etnološke in s tem tudi 
kulturne dediščine, obenem pa tudi za-
radi promoviranja naše vasi in občine 
Medvode, priznanje resnično zasluži," 
so v obrazložitvi zapisali predlagatelji.
"Priznanje mi veliko pomeni, nisem ga 
pričakoval in sem presenečen," je po-
vedal, nato pa nekaj besed namenil še 
njegovemu konjičku: "Po starem pozimi 
smučamo, poleti pa kolesarimo. Imam 
eno starodobno kolo, letnik 1939, enega 
ima tudi žena. Smuči pa so stare okrog 
petdeset let. Ni se težko voziti po starem. 
Smo že navajeni. Imamo kar veliko sre-
čanj, tako da doma časa za vožnjo niti 
ni. Na tekmovanjih v smučanju imamo 
tudi prikaz mazanja po starem. Za mažo 
imamo svečo, ki mora biti žegnana, saj 
rečemo, da pridemo z božjo pomočjo 
zdravi v dolino," je povedal Franc Kosec. 

Ohranja staro dediščino – na smučeh in kolesu
Franc Kosec je prejel plaketo Občine Medvode.
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Maja Bertoncelj,  
fOtO: peter košenina

Kot fotograf, oblikovalec, ilustrator-re-
tušer in tudi družbeni delavec na raz-
ličnih področjih si po svojih močeh pri-
zadeva, da bi bili kraji v občini Medvode 
prijazni, lepi in prijetni za prebivalce 
kakor tudi za tiste, ki jih obiščejo.
V svoji fotografski karieri je z občutkom 
in ljubeznijo do domačega kraja postal 
slikovni kronist časa in ljudi iz Medvod 
in širše okolice. Njegov prispevek je še 
posebno pomemben, odkar je bila leta 
1994 ustanovljena občina Medvode. Pri 
promociji lokalne skupnosti je sodelo-
val pri prvih edicijah tako s fotograf-
skim materialom, oblikovalsko dušo in 
z grafično podobo.
V času delovanja Zgodovinskega društva 
Medvod je bil eden izmed najaktivnejših 
članov. Bil je tudi soustanovitelj društva. 
Z zbiranjem in arhiviranjem materiala, 
povezanega z dediščino Medvod in ožje 

okolice, ohranja za zanamce delčke ti-
stega, kar je bilo. Od ustanovitve občine 
je z vso vnemo in vdanostjo dolga leta 
sodeloval pri načrtovanju in organizaciji 
prireditev v občini. Ob svoji poklicni poti 
je že pred leti uvedel pomembno in pred-
vsem novo dejavnost za najmlajše. Z ve-
likim posluhom in občutkom za potrpe-
žljivo prenašanje znanja je začel izvajati 
prve fotografske delavnice za predšolske 
otroke iz vrtca Medvode. Je ustvarjalec, 
ki združuje znanje in talent fotografa, 
grafičnega oblikovalca, ilustratorja in 
poznavalca tehnike airbrush. Na števil-
nih razstavah, extemporih, delavnicah 
se je predstavil v različnih žanrih. Po-
sebno sta mu pri srcu gledališka in črno-
-bela fotografija. Tako tudi beleži zgodo-
vino gledališč v Medvodah. V Kulturnih 
domovih v Medvodah vrsto let deluje kot 
mentor fotosekcij, ki uspešno razstavlja-
jo tako v domačem kraju kot tudi po dru-
gih mestih. Tako je v obrazložitvi prizna-
nja napisano o Borisu Primožiču.

"Priznanje pomeni, da delam prave 
stvari za dobro celotne občine, ne samo 
zase. Bil sem presenečen, saj sem bil že 
dvakrat predlagan, tokrat pa sem dobil 
tudi priznanje. Bo na vidnem mestu. Po-
membna so mi tudi besedna priznanja, 
to pa je bolj javno. Veliko mi pomeni," je 
povedal Medvoščan Boris Primožič, ki je 
širši javnosti poznan tudi po svoji dolgi 
bradi.

Slikovni kronist časa in ljudi
Boris Primožič je prejel plaketo Občine Medvode.

Maja Bertoncelj,  
fOtO: peter košenina

Turističnemu društvu Dragočajna - 
Moše so za večdesetletno delo na podro-
čju družbenih dejavnosti podelili plake-
to Občine Medvode.
"Društvo je bilo ustanovljeno leta 1973 
in vključuje več kot sto članov. Deluje 
na območju vasi Dragočajna in Moše. 
Društvo vsako leto organizira različne 
prireditve, ki jih z veseljem obiščejo 
tako domačini kot tudi obiskovalci od 
drugje, med njimi so Miklavževanje, 
pirhanje, odbojkarski turnir ... V lo-
kalni skupnosti so tudi v preteklosti 
odlično sodelovali z drugimi društvi. 
Pri organizaciji lastnih dogodkov so 
pozorni na to, da ponudijo vsem sta-
rostnim skupinam primerne aktiv-
nosti. Njihov najbolj znan projekt je 
Slovenski dan v Dragočajni. Dogaja se 
zadnjo nedeljo v juniju v naravnem 

okolju vasi Dragočajna. Ta prireditev je 
lahko vsem zgled, saj s tem ohranjajo 
in obujajo slovensko lokalno tradicijo 
(pokušina lokalnih jedi, ki jih pripra-
vijo sami, folklorni nastopi, slovenska 
ljudska glasba). Pri izvedbi prireditve 
sodelujejo vaščani Dragočajne in Moš, 
ki se trudijo in sami pripravijo značil-
ne jedi tega okoliša, da ne bi utonile v 
pozabo. K sodelovanju pri tem projektu 
vedno povabijo druga okoliška društva, 
ki se z veseljem odzovejo. Zelo aktivni 
so tudi pri urejanju in ohranjanju čiste 
narave in vaškega okolja, saj skrbijo za 
ocvetličenje in čiščenje vasi ter primer-
no vzdrževanost sprehajalnih poti," je 
zapisano v obrazložitvi.
Priznanje je sprejel predsednik društva 
Jure Žitnik: "Je priznanje, potrditev, da 
delamo prav. Zelo smo veseli. To je naj-
večje priznanje našemu društvu, daje 
nam še dodatno voljo in motivacijo za 
delo v prihodnje."

Priznanje za turistično društvo
Plaketo Občine Medvode je prejelo Turistično društvo Dragočajna - Moše.

Priznanje je sprejel predsednik društva  
Jure Žitnik.
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Maja Bertoncelj

Medvoški občinski svetniki so imeli ju-
nija dve seji, sedmo 16. junija in osmo 
30. junija. Ena osrednjih točk so bili jav-
ni zavodi: njihovo poslovanje, kadrovske 
zadeve in tudi načrtovano združevanje.

PreSežek za Prenovo kuhinje

Na sedmi seji bi morali dati soglasje k 
imenovanju novega direktorja Javnega 
zavoda za šport in turizem Medvode. Kra-
njčanu Sašu Bratušu, ki je zavod uspešno 
vodil zadnjih osem let, je mandat potekel 
konec junija. Na nov razpis se ni prijavil. 
Svet zavoda je za novega direktorja izbral 
Mateja Mohoriča Peternelja, poznane-
ga kot vodjo projekta Škofjeloški pasijon 
2015. Slednji je nato na dan seje preko ele-
ktronske pošte poslal obvestilo, da kandi-
daturo umika. Ker časa za nov razpis ni 
bilo, je s 1. julijem funkcijo vršilke dolžno-
sti direktorja začasno prevzela Ines Iskra, 
ki je bila v zavodu vodja športnih progra-
mov. Soglasje k njenemu imenovanju je 
dal občinski svet na osmi seji. 
Svetniki so se seznanili tudi z računovod-
skimi in poslovnimi poročili treh javnih 
zavodov za leto 2014. Knjižnica Medvode 
je imela lani dobrih 427 tisoč evrov pri-
hodkov in nekaj manj kot 413 tisoč evrov 
odhodkov. Število uporabnikov knjižnice 
se povečuje. Dobro obiskani so tudi šte-
vilni dogodki. Imeli so jih 228 za vse ge-
neracije. Kot je pojasnila pooblaščenka 
direktorice Knjižnice Medvode Meta Po-
točnik, se vedno bolj kaže pomanjkanje 
prostora. Njihovi interni prostori obsega-
jo en sam skupni prostor, ni računalni-
ške sobe ... Pozitivno je v letu 2014 posloval 
tudi Javni zavod za šport in turizem Med-
vode. Poročilo je predstavil sedaj že nek-
danji direktor Sašo Bratuš. Zavod je imel 

408.460 evrov prihodkov in nekaj manj 
kot 381 tisoč odhodkov. Zdravstveni dom 
Medvode pa uspešno vodi direktor asist. 
mag. Rajko Vajd, dr. med., spec. V letu 
2014 je medvoški zdravstveni dom poslo-
val s presežkom prihodkov nad odhodki 
v višini dobrih 8300 evrov. Vse dejavnosti 
z izjemo zobozdravstva za odrasle so po-
slovale pozitivno. Kot vzrok za negativen 
poslovni rezultat v zobozdravstvu je Vajd 
navedel nedoseganje zadostne glavarine 
zaradi fluktuacije zobozdravnikov in vi-
soke stroške zobotehničnih storitev.
Na dnevnem redu sedme seje so imeli 
svetniki še eno točko z javnih zavodov: 
Vrtec Medvode. Seznanili so se z raču-
novodskim in poslovnim poročilom za 
leto 2014, iz katerega je razvidno, da ima 
vrtec presežek prihodov nad odhodki v 
višini dobrih 260 tisoč evrov. Potrdili so 
predlog vrtca in občinske uprave, da se 
presežek v višini 250 tisoč evrov name-
ni za prenovo kuhinje, razlika pa ostane 
nerazporejena. Kot je pojasnila direkto-
rica Romana Epih, je osrednja kuhinja 
na Ostrovrharjevi premajhna, nefunkci-
onalna, oprema je zastarela. Poudarila je 
še, da je presežek posledica pozitivnega 
poslovanja od leta 2008. 

združevanje javnih zavodov

Na mizi so imeli še en javni zavod: za 
kulturo in mladino Medvode, ki pa je 
lani posloval z izgubo. Niso govorili o 
tem, pač pa so v osnutku sprejeli sklep o 
njegovi pripojitvi k Javnemu zavodu za 
šport in turizem Medvode. Skupni zavod 
naj bi nosil skrajšano ime Javni zavod 
Sotočje. Kot je pojasnila Tatjana Komac, 
vodja oddelka za družbene dejavnosti, 
s tem na daljši rok sledijo racionaliza-
ciji, zmanjševanju skupnih stroškov in 
zagotavljanju stabilne kadrovske struk-

ture z desetimi zaposlenimi. Svetniki so 
osnutek podprli. 
Sprejeli so tudi Predlog Odloka o orga-
nizaciji in delovnem področju občinske 
uprave. Po novem bodo zaposleni razpo-
rejeni na delovna mesta znotraj Urada 
župana, Oddelka za splošne, premoženj-
sko-pravne in družbene zadeve, Oddelka 
za proračun, finance in gospodarstvo 
ter Oddelka za okolje, prostor in razvoj. 
To pomeni trije oddelki manj+. Uvajajo 
se projektne skupine in kolegij župana. 
Svetniki so bili večinoma mnenja, da je 
odlok potreben predvsem zaradi večje 
učinkovitosti občinske uprave. 

ne etičneMu kodekSu

Obravnavali in sprejeli so tudi nekaj dru-
gih pomembnih točk: pravilnik o ohra-
njanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v občini za obdobje 2015–2020 
in pravilnik o dodeljevanju sredstev za 
spodbujanje razvoja malega gospodar-
stva. Sprejeli so Elaborat za potrditev cen 
storitve oskrbe s pitno vodo, ki ga je pri-
pravila Komunala Kranj, kjer so zagotovi-
li, da pri gospodinjstvih to ne bo pomenilo 
večjih razlik, pri nekaterih bo cena še ne-
koliko nižja. Se pa bo poznalo pri gospo-
darskih subjektih, ki imajo večje priključ-
ke. V osnutku so sprejeli odlok o ureditvi 
mirujočega prometa v občini, ki bo mi-
rujoči promet urejal na površinah, ki so 
v lasti občine, zato so opozorili, da se od 
tega odloka morda pričakuje preveč. Niso 
pa sprejeli osnutka Kodeksa ravnanja iz-
voljenih predstavnikov na lokalni ravni. 
Mnenja o potrebnosti takšnega kodeksa 
so bila deljena. Na eni strani je bilo slišati 
argumente za, na drugi, da ni potreben, 
ker vse ureja že zakonodaja, izpostavljen 
je bil tudi problem častnega razsodišča, ki 
naj bi presojal o etičnosti ravnanja funk-
cionarjev. 

Svetniki na dveh predpočitniških sejah
Največ točk je bilo vezanih na javne zavode. Obeta se nov skupni Javni zavod Sotočje, 
ki bo združeval šport, turizem, kulturo in mladino. 
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Za rubriko Vi sprašujete, občinska uprava odgovarja sprejemamo 
vprašanja po spletni pošti maja.bertoncelj@g-glas.si.

MartIna IZ MeDVoD:
"Krožišče na Klancu ob vstopu v medvoško občino nam ne more 
biti v ponos. Morda razmišljate o njegovi ureditvi, zasaditvi kak-
šnega cvetja?"

KatarIna BlažIč Z oDDelKa Za gospoDarsKe jaVne 
služBe oBčIne MeDVoDe

"Ureditve krožišča smo se lotili konec junija, ko smo začeli s 
sanacijo fontane, ki nekaj let ni delovala. Izvajalec bo do sijaja 
strojno obrusil obstoječ granit, v bazenih fontane očistil raz-
poke v kamnu in izvedel novo poliuretansko hidroizolacijo, za-
menjal črpalke in posodobil elektrifikacijo servisnega dela fon-
tane ter zamenjal zunanje luči fontane, ki bodo odslej svetile v 
dveh nežnejših odtenkih modre barve. Sanacija bo predvidoma 
končana 15. julija. Ko bo fontana ponovno delovala, menim, 
da ne bo potrebe po dodatni zasaditvi cvetja na krožišču, saj so 
v krožišču že nasajene nizke tajnice, ki so lepe, če so ustrezno 
vzdrževane. Izvajalcu urejanja zelenic smo naročili pogostejšo 
košnjo, pletje in urejanje zelenic in gredic. Od pomladi naprej 
izvajamo bolj pogosto košnjo vseh zelenic, s katerimi upravlja-
mo, v prihodnje pa načrtujemo tudi nekaj novih zasaditev cve-
tja in grmovnic na javnih površinah." 

VI SPRAŠUJETE, OBČINSKA UPRAVA ODGOVARJA

Maja Bertoncelj

Medvode – V sejni sobi Občine Medvode je 18. junija potekal 
delovni sestanek, ki ga je organiziral župan občine Medvode 
Nejc Smole. Srečali so se župani gorenjskih občin ustanovi-
teljic Javnega podjetja Komunala Kranj: Nejc Smole (Občina 
Medvode), Boštjan Trilar (Mestna občina Kranj), Franc Če-
bulj (Občina Cerklje), Marko Mravlja (Občina Naklo), Miran 
Zadnikar (Občina Preddvor), Jurij Rebolj (Občina Jezersko) 
in Ciril Kozjek (Občina Šenčur). Pogovarjali so se o različnih 
problematikah, ki so skupne vsem občinam, in o možnostih 
skupnih projektov in tesnejšega sodelovanja. To je bilo prvo 
takšno srečanje, se pa bodo župani dobivali tudi v prihodnje, 
naslednjič predvidoma že avgusta na Jezerskem.

Povezovanje  
gorenjskih županov
Na delovnem sestanku so se srečali 
župani sedmih občin.

Župani na prvem delovnem sestanku v Medvodah

Brezplačno pravno svetovanje
V Občini Medvode poteka brezplačno pravno svetovanje. Projekt 
je bil izbran in sofinanciran na Javnem razpisu za sofinanciranje 
socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Med-
vode v letu 2015. Poteka vsak zadnji petek v mesecu od 8. do 13. 
ure, nanj pa se je potrebno naročiti. Izvaja ga Pravno-informa-
cijski center nevladnih organizacij. Svetovanje obsega svetovalni 
razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju.

Maja Bertoncelj

Vodice – Ustanovljena je Lokalna akcijska 
skupina (LAS) na območju občin Domža-
le, Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in 
Vodice. Ustanovna skupščina je bila 22. 
junija v Vodicah. Njen osrednji namen je 
spodbujanje celovitega in uravnotežene-
ga razvoja lokalnih območij s poudarkom 
na aktivnem vključevanju prebivalstva v 
skupno načrtovanje ter odločanje o las
tnem lokalnem razvoju. Za sedemletno 
obdobje njenega delovanja bo na razpola-
go nekaj več kot 1,5 milijona evrov.
Na javni poziv za članstvo se je odzva-
lo več kot osemdeset organizacij in 

posameznikov. V sklopu aktivnosti za 
ustanovitev LAS je Regionalna razvoj-
na agencija Ljubljanske urbane regije 
izvedla več delavnic in predstavitev, 
prek katerih so udeleženci prepoznavali 
prednosti in slabosti območja, določili 
ključne potrebe in priložnosti ter zasta-
vili skupne cilje, na podlagi katerih se 
bo pripravil tudi temeljni dokument – 
Strategija lokalnega razvoja. Ta bo pred-
stavljala okvire za črpanje evropskih 
sredstev. »Delovanje LAS bo prioritetno 
namenjeno ustvarjanju novih delovnih 
mest, poleg tega bo velik poudarek na 
varstvu okolja in ohranjanju narave, 
večji vključenosti ranljivih skupin ter 

zagotovitvi osnovnih storitev na pode-
želju, ki bodo pripomogle k odpravljanju 
revščine in dvigu kakovosti življenja,« je 
povedal Roman Medved, vodja projekta. 
V LAS so se vključile občine, šole, zavodi, 
podjetja, kmetije, fizične osebe, društva 
ter druge neprofitne organizacije. Za 
vse zainteresirane je včlanitev še vedno 
možna. Iz Regionalne razvojne agencije 
LUR so sporočili, da so do 30. julija po-
daljšali rok za prijavo projektnih idej. 
Pristopna izjava je objavljena na sple-
tnih straneh Regionalne razvojne agen-
cije Ljubljanske urbane regije (www.
rralur.si), pa tudi na spletni strani Ob-
čine Medvode.

Ustanovljena Lokalna akcijska skupina
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Drage občanke in občani!
Vabimo vas, da »všečkate« stran Občine Medvode na Facebooku in se nam s tem pridružite pri sooblikovanju 
vaše in naše lokalne skupnosti. Glavni namen strani na tem družbenem omrežju je dnevno obveščanje o 
aktivnostih občinske uprave in župana, veseli pa smo tudi vaših komentarjev, pobud in vprašanj.

www.facebook.com/ObcinaMedvode

Maja BertOncelj,  
fOtO: peter kOšenina

 Kdo je nova direktorica Občinske 
uprave Občine Medvode?
"Sem Silvana Markič, stara 45 let. Pri-
hajam iz Spodnjih Dupelj. Sem poroče-
na in mati treh sinov. Življenje me je 
skozi šport in glasbo vodilo do več vrst 
izobrazbe. Otroštvo sem preživela v 
Nemčiji. Šolanje sem začela in končala 
v Sloveniji: osnovno šolo in gimnazijo v 
Kranju, gradbeno fakulteto v Ljubljani 
ter fakulteto za organizacijske vede v 
Kranju. Otroštvo sem preživela v prete-
žni meri na treningih smučanja, karie-
ro pa zaključila kot trenerka cicibanov 
pri smučarskem klubu."

 Kakšne so vaše delovne izkušnje? 
"Prve službene izkušnje sem kot pri-
pravnica dobila v takratnem Gradbin-
cu v Kranju. Nato sem se zaposlila na 
Upravni enoti Radovljica na oddelku za 
okolje in prostor, se kasneje preizkusila 
v zasebnem gradbenem podjetju, sledila 
pa je zaposlitev na Mestni občini Kranj, 
na oddelku za razvoj in investicije. V 
prejšnjem mandatu sem bila direktori-
ca občinske uprave v Naklem."

 Kakšna je vaša vizija vodenja občin-
ske uprave?
"K prijavi na delovno mesto smo morali 
kandidati priložiti tudi program dela in 
vizijo razvoja delovanja občinske upra-
ve. Bom povzela: trudim se, da bi bila 
uprava z novim pristopom bolj učinko-
vita, transparentna, profesionalna, ure-
jena in predvsem s svojim delom prija-
zna do občanov in med zaposlenimi. Pri 
svojem delu bomo težili k odličnosti, 

kjer so nenehna aktivnost, kreativnost 
in izboljšave črta stalnica, saj se zave-
damo okolja in stanja v državi, ki ne-
prestano teži k spremembam. Povpreč-
nost zame ne šteje in ne vodi nikamor. 
Včasih kljub svoji želji in želji strank ne 
bomo mogli vsem ugoditi. Ne zato, da 
ne bi hoteli, ampak zato, ker v svetu ob-
staja neki pravni red, ki ga je treba spo-
štovati."

 Kakšen je po slabem mesecu vaš po-
gled na medvoško občinsko upravo?
"Sprejem v delovno okolje je bil lep, s 
strani župana tudi profesionalen. V 
delovnem kolektivu se dobro počutim, 
seveda se pa zavedam, da bodo prišli 
dnevi in situacije, ko ne bo tako. Dela je 
ogromno, pogosto preveč, zato od vsake-
ga posameznika zahteva strogo organi-
ziranost za doseganje vseh predpisanih, 
dogovorjenih in delegiranih rokov. Prvi 
vtis je pokazal, da so zaposleni navajeni 

bolj ležernega dela, kar v prihodnosti ne 
bo več možno, saj ima župan zastavljen 
ambiciozni program in visoka pričako-
vanja glede učinkovitosti dela. Zaposle-
ni se bodo morali navaditi hitrejšega in 
odgovornejšega ukrepanja, nekateri pa 
korenito spremeniti miselnost glede 
pristopa do dela in medčloveških odno-
sov. Tudi z dejstvom, da niso nedotaklji-
vi, se bodo morali poistovetiti. Praksa je 
namreč pokazala, da uprava po dolgo-
letnem istem vodenju postaja vse manj 
učinkovita, zakrnela in nevitka, zato je 
po spremembi vodstva reorganizacija 
nujo potrebna."

 Ste uvedli že kakšne spremembe?
"Spremembe so v malem že nastale, za 
večje se pripravljajo načrti. Na prvi po-
gled se zdi razporejenost zaposlenih po 
oddelkih nesorazmerna, predvsem če 
občina stremi k statusnemu razvoju in 
višji razvitosti."

kDO je kDO na OBČini MeDVODe

Nova direktorica občinske uprave
To je Silvana Markič, ki je na začetku junija nadomestila vršilko dolžnosti direktorice 
Sonjo Rifel. Pred njo je bila dolgoletna direktorica občinske uprave Vanja Debeljak.  
V Občinski upravi Občine Medvode je zaposlenih 25 javnih uslužbencev in župan.
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 Zakaj ste se odločili za vstop v lokal-
no politiko?
"Do letošnjih zadnjih lokalnih volitev ni-
sem nikoli razmišljal o vstopu v lokalno 
politiko. Ves čas pa sem spremljal razme-
re v Medvodah in motilo me je, da se za 
vstop v lokalno politiko odloči premalo 
mladih, zaradi česar tudi njihovi interesi 
niso dovolj dobro zastopani. Na listi ne-
strankarske liste GLAM sem videl sposob-
ne ljudi, kar nekaj jih je bilo tudi mladih, 
iz vseh področij družbenega življenja, ki 
poznajo razmere na svojih področjih in bi 
lahko tako skupaj s svojim znanjem in iz-
kušnjami spremenili stvari v Medvodah 
na bolje. Sama nestrankarska lista GLAM 
je predlagala tudi kandidata za župana, 
ki sem ga z veseljem podprl."

 Katere lastnosti po vašem odlikujejo 
dobrega svetnika?
"Zelo pomembno je, da se svetnik dobro 
pripravi na seje občinskega sveta, da po-
zna gradivo in natančno ve, o čem soo-
dloča, ter da pri tem zagovarja interese 
za skupno dobro občanov in ne osebnih 
političnih interesov. Pomembne lastno-
sti svetnika so tudi, da je dostopen, da 
posluša ljudi in spoznava njihove proble-
me znotraj lokalne skupnosti. Vsa spo-
znanja pa čim hitreje posreduje občinski 
upravi, da lahko ukrepa in spreminja 
stvari na bolje. Seveda pa mora občinsko 
upravo opozarjati tudi na napake."

 Katere cilje boste osebno poskušali 
uresničiti kot svetnik?
"Sem član Odbora za gostinstvo in tu-
rizem ter Odbora za mladino. Zelo po-
membno se mi zdi, da na področju tu-
rizma v tem mandatu poskušamo čim 
bolje urediti mirujoči promet oziroma 
problematiko parkiranja, ki v Medvo-
dah obremenjuje vse bolj znane turi-
stične kraje in tudi same Medvode, kar 
povzroča nemalo preglavic okoliškim 
prebivalcem in posledično slabo voljo. 
Zavod za kulturo in mladino je imel v 
preteklem obdobju finančne težave, 
ki jih bo potrebno konsolidirati, da bo 
lahko deloval kot dober servis s kako-
vostnimi programi za mlade in da se 
bo ukvarjal predvsem s pripravo pro-
gramov in ne toliko s financami. Ver-

jamem, da bomo znotraj novo nastaja-
jočega skupnega javnega zavoda Sotočje 
to lahko zagotovili."

 Kje ta čas vidite največji problem v 
občini in kako bi ga rešili oziroma vsaj 
nakazali njegovo rešitev?
"Tukaj bi omenil dva problema. Prvi je 
povezan z manjšim obsegom sredstev, s 
katerimi smo razpolagali pri sprejema-
nju proračuna za letošnje leto, ker se 
nismo hoteli ponovno dodatno zadol-
žiti, drugi velik problem pa je dotrajan 
most v Mednem, kjer se občina trudi, da 
bi skupaj z državo dosegla njegovo čim 
hitrejšo sanacijo in s tem odpravo ne-
vzdržnega prometnega stanja."

 Ste aktivni še na katerih drugih po-
dročjih v občini?
"Teh področij je še kar nekaj. Po zadnjih 
lokalnih volitvah sem tudi član sveta KS 
Zbilje. V KUD Fran Saleški Finžgar Senica 
sem član upravnega odbora in član od-
raslega gledališkega ansambla. Največ 
svojega prostega časa pa gotovo name-
nim gasilstvu. V domačem gasilskem 
društvu v Zbiljah opravljam funkcijo po-
veljnika, v Gasilski zvezi Medvode sem 
član poveljstva in pomočnik poveljni-
ka za gasilska tekmovanja ter v okviru 
Gasilske zveze Slovenije mednarodni 
gasilski sodnik. Naloge mednarodnega 
gasilskega sodnika bom letos konec ju-
lija opravljal na Mladinski gasilski olim-
pijadi v Opolah na Poljskem. Toliko lepše 
pa bo, ker so se mladinke PGD Zbilje kot 
najboljša enota iz Slovenije na olimpija-
do uvrstile že četrtič zaporedoma."

 Kaj vam zapolnjuje prosti čas?
"V prostem času rad delam kar precej 
stvari, zagotovo pa so v ospredju: vožnja 
z motorjem, gorsko kolesarjenje, hoja v 
hribe, potapljanje in smučanje. V vsakem 
letnem času se najde kaj zanimivega."

 Imate življenjsko vodilo oziroma 
moto?
"V življenju se skušam držati tega, da 
tisto, kar delam, naredim po svojih naj-
boljših močeh, odgovorno in pošteno. 
Če mi to uspe, mislim, da je dovolj. Za-
enkrat je tako."
Na kaj ste v življenju najbolj ponosni?
"Na družino, ki me podpira, kljub temu 
da me zaradi vseh aktivnosti ni prav ve-
liko doma."

Svetnik, ki je tudi gasilec, igralec in motorist
Anže Šilar je bil v občinski svet izvoljen z liste Glas aktivnih Medvoščanov.

anže šilar

anže Šilar je star 33 let  
in je doma v Zbiljah.  
Zaposlen je v oddelku za 
trženje in informatiko v 
podjetju Starman.
Poleg tega je študent  
4. letnika univerzitetnega 
programa ekonomije na 
ekonomski fakulteti v 
ljubljani, smer trženje. 
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Naša strokovna ekipa veterinarjev  
že 20 let v Kranju skrbi  

za zdravje vašega ljubljenčka,  
na Primskovem pri gostilni Arvaj.

VETERINARSKA AMBULANTA
MEDICOVET d.o.o. 

KAJUHOVA 23, 4000 KRANJ 
T: 04 235 82 60

www.medicovet.si

Samo leSjak, FOTO: Primož Pičulin

Vreme letos žal ni bilo naklonjeno praznovanju dneva držav-
nosti, ki ga praznujemo 25. junija, ki je bilo načrtovano na 
prostem pred cerkvijo sv. Jakoba v Hrašah. Zaradi obilnih pa-
davin pa so prireditev zelo uspešno izpeljali v Smledniku oz. 
v tamkajšnji dvorani Kulturnega doma. Vse obiskovalce je 
slavnostno nagovoril medvoški župan Nejc Smole, za kulturni 
program pa so poskrbeli člani in članice Kulturnega društva 
Smlednik in Turističnega društva Hraše. Le-ta je potekal v pra-
zničnem duhu misli naših slavnih literatov, katerih vloga pri 
nastajanju naše samostojne države je še posebej pomembna.
Osrednji glasbeni gost je bil odličen multiinstrumentalist, 
glasbenik Janez Dovč, ki je z nastopom navdušil vse zbrane. 

Ob državnih praznikih, še posebej ob praznovanju dneva dr-
žavnosti, se zavemo, v kakšni čudoviti deželi živimo, polni 
naravnih biserov – žal pa trenutni ekonomski položaj ni naj-
bolj rožnat. Kot se glasi eden izmed verzov pesnika Toneta 
Pavčka, sicer tudi ena izmed rdečih niti prireditve: "Lepa je 
moja dežela. Bridkosti polna." Slavnostni prireditveni večer 
v Smledniku pa se je kljub vsemu nagibal k optimizmu in 
upanju za čimprejšnjo boljšo in svetlejšo prihodnost v državi, 
na katero smo lahko ponosni.

Proslava ob dnevu  
državnosti
V dvorani Kulturnega doma v Smledniku 
je 23. junija potekala letošnja slavnostna 
prireditev ob dnevu državnosti.

Glasbenik Janez Dovč ter članice in člani KUD Smlednik in TD Hraše so 
bili zaslužni za kulturni program ob praznovanju  dneva državnosti. 

maja Bertoncelj

Medvode – Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša pro-
mocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Potekala je tudi v Medvodah. Vrhunec je bila tržnica 
znanj na Mestnem trgu pred knjižnico. 
"Sodeluje nekaj manj kot petdeset različnih organizacij, pod-
jetij, posameznikov, društev, šol. Zastopane so vse generacije. 
Vsak lahko najde nekaj tistega, kar bi se rad dodatno nau-
čil, razvil še kakšno veščino in si morda našel usmeritev za 
naprej. Kar kdo zna, deli naprej in to žlico znanja selimo od 
stojnice do stojnice, od glave do glave. Precej društev in po-
sameznikov se je predstavilo tudi na odrskem prizorišču," je 
povedala Agata Trojar, predsednica KUD Sejalec umetnosti 
Senica, ki je bil območni koordinator dogodka.
Tržnica znanj je bila dobro obiskana. "Prišla sem prav z dolo-
čenim namenom, in sicer da se seznanim s tehniko mokrega 
polstenja, ki me že dolgo zanima. Na tržnici znanj dobiš nove 
ideje, obnoviš znanje. Ustavila se bom tudi na stojnici, kjer 
poteka prikaz suheha polstenja," je povedala Smiljana Erzno-
žnik iz Medvod. Med nastopajočimi je bila tudi Marija Tome, 

predsednica Društva upokojencev Medvode, ki se je predsta-
vila z igranjem na citre, poleg tega je pela v zborih: "Tržnica 
znanj mi je všeč. Poudarek je na druženju in pridobivanju no-
vih znanj. Videti je veliko kvalitetnih ročnih izdelkov. Veseli 
me, ker gre za medgeneracijsko sodelovanje. Pohvalno, čim 
več takšnih dogodkov."
KUD Sejalec umetnosti je sicer v sklopu Tedna vseživljenjske-
ga učenja pripravil še številne druge prireditve.

Na tržnico prišli po znanje

Medgeneracijsko sodelovanje na tržnici znanj, ki združuje dogajanje 
na stojnicah in na odru. Roke si podajajo znanje, zabava in druženje.
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maja bertoncelj, fOTO: tina dokl

Zavrh – Pri rojstni hiši Jakoba Aljaža 
je bila 4. julija slavnostna akademija 
Gorniškega kluba Jakob Aljaž, na ka-
teri vsako leto podelijo častne znake 
za prehojeno pot "Od doma do doma". 
"Letos smo podelili priznanja osem-
najstim pohodnikom, pet jih je bilo iz 
Hrvaške," je povedal Tomaž Mis, pred-
sednik Gorniškega kluba Jakob Aljaž. 
Podelili so tudi srebrno plaketo za de-
setkrat prehojeno pot, ki jo prejel prav 
Mis: "Zame je pot vsako leto lepša. Gre 
po grebenu Karavank, tako da ponuja 
čudovite razglede, le treba je znati gle-
dati okrog sebe." 
Na slavnostni akademiji, ki je potekala 
v okviru občinskega praznika, so obele-
žili tudi 30-letnico Župnije Pirniče in 25 
let od dokončanja cerkve v Zg. Pirničah. 
Poleg župana Medvod Nejca Smoleta je 
bil slavnostni govornik župnik Župnije 
Pirniče dr. Blaž Jezeršek. V kulturnem 
programu, ki ga je vodila Anica Horvat 

iz KUD Pirniče, so nastopili recitator 
Zvone Nagode, Mešani pevski zbor Ja-
kob Aljaž in Ženski pevski zbor iz Tunjic. 

Srečanje se je zaključilo s sveto mašo na 
Šmarni gori, ki jo je daroval "triglavski 
župnik" France Urbanija. 

Mis "Od doma do doma" že desetkrat

Pohodnikom sta za prehojeno pot "Od doma do doma" čestitala tudi France Urbanija  
in Tomaž Mis (desno).
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Delovničas:
Pon.–PeT.:9.–18.ure
soBoTa:9.–12.ure

oDKUPUJeMovse
vRsTeZlaTa

seškovac.9
1215Medvode,
tel.:01/3611694 

www.zlatarstvo-trtnik.si
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samo lesjak,  
fOTO: matic zorman

KUD JaReM je ob občinskem prazniku 
poklonil občanom Medvod nekaj pri-
reditev ob 180. letnici rojstva pesnika 
Sorškega polja Simona Jenka, 170. letni-
ci rojstva Jakoba Aljaža in 20. obletnici 
smrti Bojana Adamiča. Ob soju sveč in 
bakel so pripravili literarni večer Sen 
kresne noči pod Aljaževo trto. Udeležen-
ci so bili navdušeni nad avtorsko poezi-
jo in prozo, prepleteno s Shakespearo-
vimi verzi.
Likovniki KUD JaReM in KUD Zbilje so 
uspešno izvedli tudi Ex tempore 2015 
pod vodstvom Romana Verasa. Zadnji 
junijski konec tedna so ustvarjali na 
Aljaževini in prvič letos v Hrašah pred 
cerkvijo sv. Jakoba, kjer so zvečer imeli 
tudi razstavo nastalih del. V Hrašah so 
organizirali tudi otroško likovno delav-
nico pod vodstvom Petra Gabra, Marije 

Podvez in Andreje Eržen. Dela so likov-
niki nato predstavili javnosti v rojstni 
hiši Jakoba Aljaža. Filmska foto sekcija 
je v Kulturnem domu Medvode predsta-
vila filmski omnibus Jakob Aljaž v Med-
vodah. Predstavili so tri kratke filme: 
40 stopinj Bojana Adamiča, igrani film 
Sanje ter eksperimentalni film Help. Za 
zaključek filmskega večera so filmsko 

platno prevzele sličice in svetloba doku-
mentarnega filma o Jakobu Aljažu Fra-
gmenti. Po končani filmski projekciji so 
obiskovalci odšli v Jedro, v katerem je 
bila postavljena likovna razstava, po-
svečena Jakobu Aljažu. Njegov duh je bil 
z likovniki, ki so ustvarjali pred njegovo 
rojstno hišo, in je pomagal vleči poteze 
čopiča po platnu. 

Jakob Aljaž  
v Medvodah

Ustvarjalce KUD JaReM navdihuje Jakob Aljaž.

samo lesjak, fOTO: matic zorman

Zbilje – KUD Zbilje je v tamkajšnji gale-
riji na temo gasilstva predstavilo raz-
stavo slik, risb in grafik članov likov-
nih sekcij. Razstavljena so bila novejša 
likovna dela. Letos v Zbiljah praznujejo 
60-letnico PGD Zbilje, zato so ob tej pri-

ložnosti ustvarili raznovrstne likovne 
interpretacije gasilske dejavnosti. Tako 
so likovna, študijska in grafična sekcija 
ustvarjali dela z motivom ognja, žleda, 
poplav, reševanja ... Tako kot je poklic 
gasilca ob reševanju težav dinamičen, 
strasten in inventiven, tako ga p o-
ustvarijo tudi slikarji. 

Gasilske podobe

Mentorji likovnih sekcij KUD Zbilje: Renata Grmovšek, Peter Gaber in Andreja Eržen v 
družbi predsednika PGD Zbilje Jožeta Šilerja
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Maja Bertoncelj

Goričane – Od maja 1941 do poletja 1942 
je bilo preselitveno taborišče za izgnan-
ce z Gorenjskega in iz Mežiške doline v 
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Poleti 
1942 je nemška policija uredila zbirno ta-
borišče za sorodnike partizanov in ubitih 
talcev v škofijskem dvorcu v Goričanah, 
od koder so bili odpeljani v izgnanstvo. 
V neposredni bližini dvorca, pred Kra-
jevno skupnostjo Vaše - Goričane, so se 
sedemdeset let od vrnitve na domove na 
petnajstem srečanju zbrali gorenjski iz-
gnanci. Spomini na čas, ki so ga preži-
veli v Goričanah in potem v izgnanstvu, 
so pri nekaterih manj, pri drugih bolj 

živi. V izgnanstvo je bilo odpeljanih 54 
družin iz Medvod. Srečanja se je udeleži-
la tudi Vera Sever iz Vaš: "Stanovali smo 
v Ljubnem. Stara sem bila devet let, ko 
so izgnali mojo teto. Ker smo bili takrat 
pri njej na obisku, so v Goričane odpeljali 
tudi nas. Po nekaj dneh so nas izpustili, 
teta pa je bila izgnana v Nemčijo, kjer je 
delala. Po koncu vojne se je vrnila na iz-
ropan dom. V gradu sem bila kasneje v 
službi kot čuvajka zbirk. Ni mi prav, da je 
še vedno zaprt za javnost." V izgnanstvu 
v Nemčiji pa je bil govornik na priredi-
tvi Alojz Vidic, predsednik KO Društva 
izgnancev Slovenije Srednja Dobrava, ki 

je poudaril, da so takšna srečanja po-
trebna, da se ne pozabijo grozote druge 
svetovne vojne, pa tudi zaradi druženja. 
Zbrane je nagovoril tudi župan Medvod 
Nejc Smole. 
Ker v Medvodah ni društva izgnancev, 
so srečanje pripravili v ZB NOB Medvo-
de na čelu s predsednikom Vladimirjem 
Bertoncljem v sodelovanju s KS in TD 
Vaše - Goričane. V kulturnem programu 
so nastopili Lovski pevski zbor Medvode, 
tamburaška skupina Bisernica iz Reteč 
ter recitatorki Anica Horvat in Minka 
Markelj. Na ogled je bila tudi razstava 
z naslovom Izgnani z domov 1941–1945. 

Srečanje  
gorenjskih  
izgnancev
Po sedemdesetih letih  
od vrnitve domov so se  
v Goričanah zbrali 
gorenjski izgnanci.

Srečanje je potekalo petnajstič.

Maja Bertoncelj

Valburga – Na vrtu graščine Lazarini v 
Valburgi je 26. junija potekalo dvanajsto 
srečanje Društev upokojencev Smle-
dnik, Pirniče in Medvode. Začelo se je z 
odprtjem razstave ročnih del upokojen-
cev, nadaljevalo pa s kulturnim progra-
mom in druženjem.
"Zbralo se je okrog tristo upokojencev 
iz vseh treh društev, poleg tega pa še 
osemnajst upokojencev društva iz Mute, 
s katerim je pobrateno DU Smlednik in 
se obiskujemo ob takšnih priložnostih," 
je v imenu gostiteljev, DU Smlednik, po-
jasnil Ivan Špenko, predsednik organi-
zacijskega odbora srečanja. Udeležil se 
ga je tudi Anton Donko, novi predsednik 
Zveze društev upokojencev Slovenije, ki 
je podelil priznanji zveze Anici Božič in 
Francki Jenkole iz DU Smlednik. "Upo-

kojena sem od leta 1991, članica društva 
od leta 1994, v odboru pa od leta 1996. 
Upokojenska leta preživljam zelo ak-
tivno: skrbim za vrt in rože, imam li-
monovce. To so lepa leta, seveda če je 
zdravje. To je glavno. Dela je pa vedno 
dovolj," je povedala Anica Božič. Tudi 
Francka Jenkole je v društvu že dolgo, 
že šestnajst let: "Lepo je, ker se srečuje-
mo in družimo. Obiskujem tudi telovad-
bo. Največja želja za naprej je, da bi še 
dolgo živeli in bili zdravi." Podeljene so 
bile še tri zahvale za vsakoletno pomoč 
pri organizaciji srečanja. Prejeli so jo VIZ 
Frana Milčinskega Smlednik, družina 
Lazarini in PGD Smlednik.
Upokojenci so si bili enotni, da je druže-
nje tisto, kar jih drži pokonci. Tokratne-
ga so popestrili pevci Smleškega žarka z 
Marcelo, Sončna jesen, citrarka Marija 
Tome, prisluhnili pa so tudi skeču. 

Zbralo se je tristo upokojencev
Medvoški upokojenci so se družili na dvanajstem srečanju, ki se ga je udeležil  
tudi novi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Priznanje Zveze društev upokojencev 
Slovenije sta prejeli Francka Jenkole  
in Anica Božič.
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Maja Bertoncelj

Smlednik – Turistična zveza Medvode je 
devetnajstič zapored podelila priznanja 
najlepšim in najbolj urejenim objektom 
v občini Medvode. Zaključna prireditev 
akcije Moja dežela lepa in gostoljubna je 
bila v Kulturnem domu Smlednik, kjer 
so se zbrali skoraj vsi nagrajenci, ki so 
prisluhnili programu, ki ga je popestrila 
vokalna skupina Domen iz Črnuč.

oBčanoM urejeno okolje vedno 
Bolj poMeMBno 

"Podoba naše občine gre v pravo smer," 
je uvodoma poudaril Jure Galičič, pred-
sednik Turistične zveze Medvode, ki je 
bil letos tudi član komisije, ki je sredi 
junija ocenjevala prijavljene objekte, jav-
ne zavode, gostinske objekte, sakralne 
objekte in javne površine. V komisiji sta 
bila še Milena Zupančič in predsednik 
Jože Ločniškar, ki je dejal, da je bila le-
tos izredna konkurenca: "Občani so se 
zelo potrudili. Občina je vsak mesec lep-

ša. Najbolj urejen del občine pa so po 
mojem videnju Polhograjski Dolomiti."  
Podelili so enajst priznanj za urejene objek-
te, dve posebni priznanji in letos znova 
tudi pelinov cvet za objekt, površino, ki 
kazi podobo občine. Priznanje za najlep-
še urejeno hišo je prejela družina Zor iz 
Žlebov, za lepo urejeni hiši pa družina 
Koprivec z Verja za vrtno uto in družina 
Gorišek iz Goričan. "Hišo in okolico ureja-
mo, da se dobro počutimo, če nas opazijo 
drugi, smo pa še toliko bolj veseli. Največ 
časa vzame urejanje zelenice, ki je kar ve-
lika. Predstavlja mi užitek, rekreacijo," je 
bil priznanja vesel Borut Zor. Za industrij-
sko-podjetniški objekt je priznanje prejela 
Hiša kulinarike Jezeršek v Sori, za turi-
stično kmetijo Turistična kmetija Bormes 
z Golega Brda, med javnimi objekti je bil 
za najlepšega ocenjen Zdravstveni dom 
Medvode, v kategoriji naravna in kultur-
na dediščina obnovljena domačija Pr' Le-
nart na Belem, med gostinskimi objekti 
Gostilna Belšak z Golega Brda, med sa-
kralnimi objekti Župnišče Preska, med 
šolami in zavodi pa OŠ Medvode in Rahe-

lin vrtec – hiša otrok Montessori. Posebno 
priznanje za obujanje kulturne dediščine 
in promocijo občine Medvode so prejeli la-
stniki Merjaščeve domačije in KUD Smle-
dnik ter Turistični krožek POŠ Topol za 
sodelovanje pri projektu Turistične zveze 
Slovenije Turizmu pomaga lastna glava. 

pelinov cvet za dovozno pot  
in parkirišče v zBiljah

Letos so po dolgem času znova podeli-
li tudi pelinov cvet, in sicer KS Zbilje za 
neurejeno dovozno pot in parkirišče nad 
Zbiljskim jezerom. Prevzel ga je kar žu-
pan občine Medvode Nejc Smole, ki je 
dejal, da se zaveda, da je parkiranje v 
Zbiljah ena večjih pomanjkljivosti ob-
čine na področju turizma: "Pelinov cvet 
jemljem kot pozitivno kritiko in vzpod-
budo, da tudi na področju urejanja mi-
rujočega prometa v celotni občini nare-
dimo nekaj več. Dovozno pot v Zbiljah 
bomo preplastili prihodnje leto, proble-
matiko parkirišča pa skušamo urejati v 
sklopu Občinskega prostorskega načrta."

Razglasili najlepše objekte v občini
Turistična zveza Medvode je podelila enajst priznanj za urejenost objektov,  
dve posebni priznanji in po dolgem času znova tudi pelinov cvet. 

Maja Bertoncelj

Dragočajna – Slovenski dan v Kampu Smlednik v Dragočajni 
je bila tudi letos ena bolje obiskanih prireditev v občini. Brez-
plačna pokušina hrane in pijače, spremljevalni program in 
druženje so tisto, kar privablja obiskovalce iz občine Medvode 
in tudi od drugje. Najbolj navdušeni so tuji gostje kampa, ki 
zaradi prireditve ostanejo celo kakšen dan dlje.
"Gospodinje so bile tudi letos zelo pridne. Pripravile so več vrst 
kaš, različne vrste kruha, peciva, medlo, namaze, in še in še, 
poskusite lahko carski praženec, pa tudi fantje nismo sta-
li križem. V kotličku pripravljamo vampe, ričet, krompirjev 
golaž, imamo tudi posebno poljsko kuhinjo. Mize so polne, 
želodčki ne bodo prazni," je povedal Jure Žitnik, predsednik 
TD Dragočajna - Moše, ki je bilo organizator prireditve. Iz le-
tošnje novosti, poljske kuhinje, je dišalo po piščančji obari. 
"Poljsko kuhinjo smo podedovali od tabornikov. Kolesa so le-
sena, konstrukcija je železna, kuri se na drva, ima tri alumi-
nijaste kotle po osemdeset litrov. Stara je okrog sto let, še iz 
prve svetovne vojne," je zanimivo kuhinjo predstavila Irena 
Oblak iz Hraš. Hrana iz nje je še posebej okusna, s pripravo 
obare je začela že dan prej. 

Organizatorji so tudi letos poskrbeli za pester spremljevalni 
program, v katerem so nastopili ljudski godci, pevke, folklo-
risti, predstavili so se tudi rokodelci s prikazom ljudske obrti. 
"Namen je druženje in pokušina jedi, tipičnih za ta okoliš, da 
ne bi šle v pozabo," je še povedal Žitnik. 

Dišalo tudi iz poljske kuhinje

Irena Oblak iz Hraš je v poljski kuhinji pripravila piščančjo obaro.
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30 % popusta 
na frizerske storitve.

1 . 0.201310

Knjiga je za razno rabo: kakor vina tekočina enemu je vir spo-
mina, drugim lek je za pozabo …, je zapisal pesnik Anton Gra-
dnik. Prav gotovo bodo med 326 novimi izvodi in vsem drugim 
bogastvom knjižničnega gradiva tudi zgodbe, ki v tem poletju 
čakajo na vas … Knjižničarji vas tudi poleti vabijo v knjižnico!

KLASIĆ, Hrvoje: jugoSLAvijA In Svet LetA 1968

Hrvaški zgodovinar mlajše generacije je na podlagi mnogih 
novih dokumentov in na osnovi tega drugačnih interpreta-
cij napisal zgodovino Jugoslavije v letu 1968 s posebnim po-
udarkom na študentskih revoltih ter socialnih in političnih 
reformah v tem času. Opisuje tudi občutljivo politično vlo-
go Jugoslavije pri zatrtju praške pomladi in jugoslovansko 
posredniško vlogo med Zahodom, Varšavskim paktom in 
gibanjem neuvrščenih. Knjiga je napisana na poznavalski 
in zato suveren način. Kogar zanima zgodovina Slovenije in 
Jugoslavije, ga branje te knjige ne bo razočaralo!

KArLIn, ALmA: mAgIčne zgodbe StAregA egIptA 

Pisateljica Karlinova je med enim izmed svojih potovanj 
leta 1927 obiska tudi Egipt, kjer se je srečala z mistiko in 
skrivnostno kulturno preteklostjo te dežele. In prav drobce 
te skrivnostne mistične kulture nam na prefinjen način 
predstavi v zgodbah. Navduševali so jo preplet zemeljskega 
in duhovnega, vera v posmrtno življenje in doseganje viš-
jih stopenj človeške zavesti. In zgodbe Razvozlano število, 
Tutmozisov zdravnik in druge prinašajo prav to. 

v brAnje prIporočAjo tudI: 

Rowling, J. K.: Sviloprejka; Child, L.: Nikoli se ne vrni; Lon-
čar, S.: Ščepec ustvarjanja; Dusy, T: Naša domača kuhinja: 
najboljši recepti za vsak letni čas; Krušič, L.: Najmlajša Ale-
ksandrinka; Houellebecq, M: Lanzarote; Korošak, M.: Odlo-
žimo bremena družinske prtljage; Andersen, C.: Mick: divje 
življenje in nora genialnost Micka Jaggerja

mordA SI ogLedAte tudI fILme Iz njIHove zbIrKe:

Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil; Gozdovi so še 
vedno zeleni

Knjižnične novosti

mAjA bertonceLj

Na začetku junija je v Športni dvorani Medvode potekala zaključ-
na prireditev projekta Leo, leo, španske bralne značke, ki so ga 
tudi letos pripravili na založbi Malinc. V krajši kulturni prireditvi 
z naslovom Nekoč nekje je živel ... so sodelovali učenci OŠ Med-
vode, Vrtca Medvode, OŠ Trzin in Pionirskega doma. Zaključek so 
združili z odprtjem razstave izdelkov sodelujočih v projektu, ki je 
bila na ogled v Knjižnici Medvode. V Španski bralni znački za prve 
bralce je letos sodelovalo 1519 otrok, od tega 335 iz Medvod. Na-
menjena je otrokom iz vrtca in prve triade osnovne šole, znanje 
španščine pa ni potrebno. Otroci so skupaj z mentorjem ali starši 
prebrali dve knjigi iz knjižnega kompleta, ki ga je pripravila založ-
ba Malinc. Besedila v njih so večinoma dvojezična.

Španska bralna značka

SAmo LeSjAK, fOTO: ArHIv bALetne ŠoLe StevenS

Na svetovnem plesnem pokalu v Bukarešti so sodelovali plesalke 
in plesalci iz tridesetih držav sveta, med njimi tudi plesalke Bale-
tne šole Stevens iz Pirnič. V močni konkurenci je skupinska otroška 
klasična baletna skupina do 13. leta (Lana Druškovič, Nika ferjan, 
Ana Iglič, Janja Šinkovec, Julija Brecelj, Brina Knific, Pika Balazic, 
Urša Jaklič) osvojila 13. mesto. V skupini junior solo klasične ba-
letne variacije do 17. leta je Neža Mohar zasedla 6. mesto, Hana 
Koman pa 7. mesto. V skupini senior klasični balet so Neža Kristan, 
Lea Koder, Neža Mohar, Lucija Danilov, Zala Perko, Zala Strniša, 
Neža Knific, Hana Koman, Urša Jaklič in Tinkara Bolta osvojile 5. 
mesto in uspele dobiti točko za Slovenijo. Otroški moderni trio 
(Urša Jaklič, Nika ferjan in Lana Duškovič) pa je zasedel 13. mesto. 
"Za nas je bila ponovno zelo dobra izkušnja, dekleta so si pridobila 
dodatne izkušnje za svetovno tekmovanje prihodnje leto," je po 
uspešnem tekmovanju dejala Nena Stevens. 

balerine uspešne  
na svetovnem pokalu

Zavod za šport in turizem obvešča, da je Gala Aljažev koncert, ki 
bi v Športni dvorani Medvode moral biti 7. julija, preložen na 18. 
septembra. Vsi, ki ste vstopnice kupili v TIC Medvode, jih lahko za-
držite za preložen koncert ali pa vam bodo vrnili gotovino.

gala Aljažev koncert preložen
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PETER KOŠENINA

Sredi junija so na svoj račun spet prišli medvoški ljubitelji film-
ske glasbe. Na letos že osmem koncertu so poleg domačega 
godbenega orkestra nastopili še rokerji San di Ego, Daniel 
Rampre, Andreja Sonc, Andreja Čamernik in ženski učiteljski 
pevski zbor OŠ Preska. Večer filmske glasbe se je v srca med-
voških ljubiteljev tovrstne glasbe v osmih letih trdno zasidral, 
zato jih od obiska ni odvrnila niti slaba vremenska napoved. 
Organizatorju Juretu Galičiču jo je vreme zagodlo že drugič za-
pored, tako da koncerta ni bilo mogoče izpeljati na prostem v 
Zbiljah. Na pomoč so mu priskočili preški gasilci, ki so z vese-
ljem odstopili prostor pod takrat postavljenim šotorom v Pre-
ski. Nastopajoči so se predstavili s skladbami iz filmov o Jame-
su Bondu, Piratih s Karibov, Rocky 3, Staying alive, Avtomobili, 
Levji kralj in drugih.  

Preska v zvokih filmske glasbe

Godba Medvode je bila tudi letos del Večera filmske glasbe.

MAjA BERTONcElj, fOtO: ARhIv sORARMONIcE

Sorarmonica, vodilni slovenski sestav ustnih harmonik, ki 
deluje v okviru Glasbene sekcije KUD JaReM, je zmagal na 
festivalu Pärnu Harmonica Festival v Estoniji. "To je velik 
uspeh. Komisijo smo prevzeli z Ravelovim Bolerom, tako da 
smo osvojili zlato medaljo, grand prix in denarno nagrado. Od 
petdesetih možnih točk smo jih dobili devetinštirideset. Bili 
smo prepričljivi tako z igranjem kot s prezenco. Poleg osvojitve 
najvišje nagrade, ki smo jo prejeli kot celotna skupina, smo v 
ostalih kombinacijah prejeli še srebrno in bronasto medaljo," 
je povedal Vladimir Hrovat iz Sore, umetniški vodja Sorarmo-
nice. 
V Estoniji so nastopili že lani, ko so osvojili srebrno in dve bro-
nasti medalji. "Z velikimi koraki gremo naprej. Na tem najve-
čjem nordijskem festivalu so bile skupine iz enajstih držav. 
Od vseh smo se razlikovali. Po načinu igranja klasične glasbe 
nimamo konkurence," je še dejal Hrovat. Po festivalu so nasto-
pili tudi v Talinu. Sicer pa imajo v svojem repertoarju izvedbe 
od renesančne glasbe do Metallice. 

Velik uspeh Sorarmonice

KuLtuRA | 17 
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Jože KošnJeK, fOTO: peter Košenina

Sora – Med letošnjimi dvanajstimi novo-
mašniki v katoliški Cerkvi na Slovenskem 
je tudi Boris Rozman s Svetja. Z 42 leti je bil 
najstarejši med vsemi. Novo mašo je da-
roval v nedeljo, 5. julija, v župnijski cerkvi 
v Sori. To je bil velik dogodek za župnijo in 
prelomen zanj in njegove najbližje. Julij 
bo po napornem študiju in obveznostih, 
povezanih z mašniškim posvečenjem 
konec junija, zanj manj obremenjujoč. 
Njegovi predstojniki so odločili, da bo od 
avgusta naprej kaplan v Železnikih. Še 
prej pa bo poromal v francosko romarsko 
središče Paray le Monial.
»Duhovniki smo poslani ljudem,« je po-
vedal Boris Rozman v prijetnem klepetu 
v ljubljanskem bogoslovnem semenišču, 
ki je bilo med študijem njegov dom. »Moj 
dom so sedaj Železniki, rad, če bo le čas 
dopuščal, pa se bom vračal tudi v rodno 
vas, k staršema in sestri.« Novomašniki 
ob posvečenju in novi maši na vprašanje, 

zakaj so se odločili za duhovniški poklic, 
povedo, da so poslušali Božji klic k duhov-
ništvu. Kako je novomašnik Boris spoznal 
ta klic. »Začutil sem ta klic, čeprav si sam 
sebe nisem nikdar predstavljal kot du-
hovnika. Imel sem druge ideale in cilje 
pa tudi poklic elektrotehnika elektronika 
ter zaposlitev na prodajnem področju. Ker 
je bilo Božje vabilo vedno močnejše, sem 
v molitvi vprašal Boga, kaj pravzaprav 
želi od mene. V srcu sem začutil, da me 
vabi k pomoči ljudem. Nekaj let je trajalo 
do spoznanja, da je bilo vabilo k pomoči 
ljudem dejansko napotilo za odločitev za 
duhovniški poklic,« je povedal. In kakšen 
duhovnik želi biti? »Kot duhovnik bi rad 
izžareval toplino in dobroto, kakršno pre-
naša Bog na ljudi. Cerkev mora imeti od-
prta vrata za vse, ki želijo prestopiti njihov 
prag. Tu je potrebna širina. Pri tem pa se 
je treba držati pravil, ki jih določa Cerkev. 
Kristusov nauk je tak in nič drugačen in 
pri njem ne more biti kompromisov. Pre-
pričan sem, da Gospod, tako kot je mene, 

lahko spreobrne in pomaga vsakomur.«
Občutki novomašnika pri posvečenju in 
samostojno darovanje prve maše so izje-
mni. »Na mašniškem posvečenju še ni-
sem povsem dojel, kaj se je zgodilo z me-
noj. Ko sem pa naslednji dan maševal v 
Logatcu, kjer sem bil prej diakon, in pri-
digal, sem dojel, da sem res duhovnik. 
Od sreče sem zajokal …,« je sklenil svojo 
pripoved novomašnik Boris Rozman. 

Ni preslišal božjega povabila
V sorški župnijski cerkvi je na začetku julija daroval  
novo mašo Boris Rozman s Svetja.

Novomašnik Boris Rozman 

maJa bertoncelJ, fOTO: tina doKl

Zbilje – Skupnost Barka je na dobravi Zbiljskega jezera 12. junija 
s prijatelji in podporniki praznovala svoj 18. rojstni dan. To je sku-
pnost ljudi z motnjo v duševnem razvoju in njihovih spremljevalcev, 
ki so med seboj močno povezani. Povezani pa so tudi z Zbiljami, 
kjer imajo svoji dve hiši in delavnice. Da so jih krajani lepo sprejeli, 
so zelo veseli. Ob polnoletnosti so pripravili program, odigrali so 
skeč, predstavila se je plesna skupina, manjkala pa ni niti torta. 
Njihov veliki projekt, ki ga pripravljajo, je dokumentarni film, ki 
bo luč sveta predvidoma zagledal čez dve leti, ko bodo prazno-
vali dvajset let. 

barka praznovala polnoletnost 

Barka v Zbiljah pluje že osemnajst let.

maJa bertoncelJ

preska – V Medvodah, na parkirišču ob pokopališču v Preski, je 
potekalo tradicionalno srečanje godb. Predstavile so se Menge-
ška godba, Postojnska godba 1808, Godba Cerklje in domačini 
Godba Medvode. "Namen srečanja je, da se godba pokaže kot 
kulturni ustvarjalec, poleg tega ohranjamo in na novo vzposta-
vljamo godbeniške vezi," je povedala Vika Krajnc, predsednica 
Godbe Medvode, ki ima letno okrog trideset nastopov. Srečanje 
godb je njihov tretji največji nastop v občini. Na prvem mestu 
je novoletni koncert, ki mu sledi večer filmske glasbe. Oba sta 
dobro obiskana, na letošnjem srečanju godb pa bi si želeli več 
poslušalcev. Tisti, ki so prišli, so uživali v programu, ki so ga pri-
pravili člani štirih godb. "Predstavili smo se s skladbo festival 
scenes, napisano za pihalni orkester, Mambo Nr. 5, venčkom 
od Tine Turner in dvema koračnicama: Naša godba in Veseli mu-
zikant," je program Godbe Medvode predstavil dirigent Damir 
fajfar. Po srečanju godb je sledila še gasilska veselica PGD Pre-
ska Medvode.

Zaigrale štiri godbe



Pregled dogajanja v Javnem zavodu 
za kulturo in mladino Medvode

Tudi letos v klubu Jedro organiziramo poletno počitniško varstvo, oba julijska termina sta polno zasedena, 
še vedno imamo nekaj prostih mest za zadnja dva termina v avgustu. Več informacij in prijavnico lahko 
dobite na www.kmmedvode.si ali v brošuri. Foto utrinki iz prvega julijskega termina.

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode 
je končal čiščenje spomenikov in obnovo črk v 
Mošah in Valburgi. Oba spomenika sta 
razglašena za kulturno dediščino v občini 
Medvode

Javni zavod za kulturo in mladino Medvode bo 
tudi v naslednji sezoni oddajal v najem prostore 
v klubu Jedro, Cesta ob Sori 15, Kulturnem domu 
Medvode, Cesta ob Sori 13, v Rojstni hiši Jakoba 
Aljaža, Zavrh pod Šmarno goro 2 in prostore 
studio-vadnice, na lokaciji Cesta ob Sori 13. 

Za več informacij in najem prostorov v Kulturnem domu Medvode in v Rojstni hiši Jakoba Aljaža 
kontaktirajte Dragana Djukića, 041 288 118; ddjukic@kmmedvode.si.
Za najem prostorov v klubu Jedro in studio-vadnici kontaktirajte v.d. direktorja Aleša Kalana, 
041 821 591; akalan@kmmedvode.si.

na vzpenjači Ljubljanskega gradu rolanje med ovirami obisk v knjižnici

spomenik v Mošahspomenik v Valburgi

dvorana Kulturnega doma Medvode studio

Delovanje Zavoda KM Medvode omogočajo: Občina Medvode, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad za mladino, MOVIT - NA Mladina, JSKD, Medijski sponzorji: Gorenjski glas, TV Medvode
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Maja Bertoncelj

Žlebe – Pohodniki se na dan državnosti 
tradicionalno zberejo pri OŠ Preska, od 
koder se podajo na pohod Po poti ropar-
skih vitezov, ki poteka v organizaciji Tu-
rističnega društva Žlebe - Marjeta. Letos 
so zabeležili rekordno udeležbo. Že na 
izhodišču se jih je zbralo okrog sedemde-
set, na zaključku na Branovem pa so jih 
našteli okrog dvesto. 
Prvi postanek so imeli pri kozolcu v Žle-
beh, katerega lastnik je Janez Tehovnik. 
Namen postanka je bil njegov blagoslov, 
saj je kozolec od lanskega leta obnovljen. 
Obred je vodil diakon Župnije Preska Iz-
tok Žebovec. "Kozolec je zaščiten. Bil je v 
zelo slabem stanju, zato smo se leta 2007 
odločili, da ga obnovimo. Na Zavodu za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije smo 
dobili smernice. Kozolec je obnovljen od 
temeljev do strehe, nismo pa ga nič spre-
minjali. Denar za obnovo smo dobili pre-
ko občinskih razpisov, del sta prispevala 
tudi KS Preska - Žlebe in podjetje Grad-
kop. Kozolec zaključuje kompleks Prista-
ve in je v ponos vasi. Pri njem je tudi par-
kirišče za pohodnike. Obnova je potekala 
sedem let," je povedal Lado Vidmar, pred-
sednik TD Žlebe - Marjeta. Pohodniki so 
se odpravili naprej do cerkve sv. Marjete, 
kjer so se okrepčali s Pehtinimi sirupi in 
pecivom, ki so ga spekle gospodinje. Vi-
tezi niso bili prav nič roparski, kot pravi 

legenda. Letos so imeli tudi dobrodelno 
poslanstvo. Pripravili so akcijo Vitezi za 
Anjo, s katero so zbirali sredstva za de-
klico Anjo Jezeršek iz Žlebov. Pot so na-
daljevali do vrha Jeterbenka in po obro-
bju do kmetije na Branovem, kjer je bilo 
zaključno druženje. 
Številni se pohoda udeležijo vsako leto. 
Zadnja leta je med pohodniki tudi Janez 
Poljanec s Sp. Senice: "Današnji dan dr-
žavnosti mi veliko pomeni. Na pohod pri-
dem tudi za to in zaradi druženja. Pot je 
lepa, hoja je zmerna, nikamor se nam ne 
mudi." Z vitezi, ki so kazali pot, so hodi-

li tudi župan Medvod, podžupanja in kar 
nekaj svetnikov, tudi Katarina Galof, ki je 
prišla s hčerkama: "Na pohodu sem tre-
tjič. Državni praznik in pohod gresta lepo 
skupaj. Pot je čudovita, ne samo lepa." 
Udeleženci pohoda se domov vedno vr-
nejo zadovoljni, za kar poskrbijo orga-
nizatorji, letos pa jim je bilo naklonje-
no tudi vreme. Bil je čudovit dan, kot 
nalašč za v naravo. "Veseli smo, da je 
prišlo toliko ljudi, da legende o vitezih 
Hertenberških, ki so izumrli v 12., 13. 
stoletju, ne gredo v pozabo," je še dejal 
Vidmar. 

Z roparskimi vitezi gre vsako leto več pohodnikov
Rekordna udeležba na pohodu Po poteh roparskih vitezov na dan državnosti

Prvi postanek pohodnikov je bil pri obnovljenem kozolcu na Pristavi.

Maja Bertoncelj

Medvode – Športna dvorana Medvode je 
bila od 20. do 28. junija prizorišče držav-
nega prvenstva Plesne zveze Slovenije v 
modernih tekmovalnih plesih, akrobat-
skem rokenrolu in kombinaciji desetih 
standardnih in latinskoameriških ple-
sov in finala pokalnega prvenstva. "V 
osmih tekmovalnih dneh in v kar pet-
najstih tekmovalnih plesnih disciplinah 
se je pomerilo več kot 2500 plesalcev iz 
sedemdesetih plesnih klubov. Največ jih 
je tekmovalo v modernih tekmovalnih 
plesih. Športna dvorana Medvode je pr-

vič gostila skupno državno prvenstvo in 
izkazala se je za odlično. Ni veliko dvoran 
v Sloveniji, ki bi bile primerne za takšno 
tekmovanje," je povedal Ermin Suljano-
vić, vodja tekmovanja, ki je potekalo v 
organizaciji Plesnega kluba Bolero.
Plesalce je zadnji dan v dvorani kot gost 
spodbujal tudi predsednik Vlade RS dr. 
Miro Cerar. Največ uspeha so imeli ple-
salci Bolera in Kazine, izkazala pa sta se 
tudi medvoška podružnica Plesne šole 
Urška, ki je osvojila naslov prvakov z jazz 
malo formacijo, drugi so bili v kategori-
ji mladinska jazz formacija in jazz mala 
skupina, tretje mesto pa je osvojila show 

velika formacija. Iz Športnega društva La-
tino je zmagala Tajda Triller v kategoriji 
solo orient, drugo mesto je osvojila orien-
talska mala skupina. Uspešni so bili tudi 
medvoški plesalci, ki nastopajo v drugih 
plesnih klubih, kot na primer sestri Nina 
in Nika Babšek, ki nastopata v hip hopu. 
Nina je bila druga v kategoriji formacija 
mladinci, Nika pa je postala državna pr-
vakinja v kategoriji formacija pionirji in 
mala skupina pionirji. Dva naslova dr-
žavnih prvakinj je osvojila Maja Turinek, 
ki je bila najboljša v show danceu, in si-
cer v mali skupini mladinci in mladinski 
formaciji. Vse so članice Bolera.

Slovenija plesala v Medvodah
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Za košarkarskim klubom Medvode je 
uspešna sezona. Članska ekipa ostaja v 
tretji slovenski ligi, velik uspeh pa so do-
segli s selekcijo do 13 let. V drugi ligi so 
bili razred zase, saj niso izgubili nobene 
tekme in se skozi dodatne kvalifikacije 
uvrstili v prvo ligo. V njej bodo v priho-
dnji sezoni igrali v kategoriji do 15 let.
Članska ekipa medvoškega košarkarske-
ga kluba je v letošnji sezoni v tretji ligi 
v rednem delu dosegla petnajst zmag in 
tri poraze. Uvrstili so se v ligo za prvaka 
in nato v kvalifikacije za drugo ligo, kjer 
jim je za las ušlo napredovanje. Na od-
ločilni tekmi so za vsega en koš izgubili 
proti drugoligašu Hrastniku. Prvo ime 
ekipe je 38-letni domačin Dean Bunčič, 
ki je košarki zvest že celo življenje. Je ka-
petan ekipe, poleg tega je najstarejši, a 
kljub temu še vedno najboljši strelec (21,5 
točke na tekmo) in podajalec. Najboljši 
skakalec je Dušan Dolinar. "Leta se mi 
glede na statistiko še ne poznajo," pravi 
Bunčič, ki je tudi direktor KK Medvode, 
zato je na uvrstitev članske ekipe ko-
mentar podal tudi s te funkcije: "Igranje 
v tretji ligi je trenutno najbolj realno. Za 
drugo ligo bi potrebovali dodatnih pet-
najst tisoč evrov, ki pa bi jih težko dobili. 
Nimamo generalnega sponzorja. Sezono 
smo finančno gledano končali s pozitiv-
no ničlo in veseli smo, da klub ni več v 
rdečih številkah. Velik poudarek dajemo 
mlajšim selekcijam in trudimo se jim 
nuditi nekaj več. Za velikonočne prazni-
ke smo bili na turnirju v Pragi, avgusta 

Pri osemintridesetih polni koše nasprotnikov
Medvoščan Dean Bunčič je prvo ime članske ekipe Košarkarskega kluba Medvode. 

Dean Bunčič, kapetan članske ekipe: najstarejši v ekipi, najboljši strelec in najboljši 
podajalec. Poleg tega je tudi direktor kluba. 

Maja Bertoncelj, peter košenina

Medvode – Junija so sezono zaključili tudi v športnem dru-
štvu Latino. okrog sto plesalcev se je predstavilo na zaključ-
ni produkciji na odru kulturnega doma Medvode. Nastopile 
so skupine v show dancu, hip hopu, disco dancu, oriental-
skih plesih, manjkal ni niti plesni vrtec in skupina mamic, ki 
pleše show dance. kot gostje so nastopili plesalci plesnega 
kluba tinča, ki ga vodi domačinka tina Veras, ki bo jeseni 
prevzela vodenje Latina od teje povše. Verasova ima 15-letne 
izkušnje s poučevanjem, pred tem je bila aktivna plesalka. 
Društvo se bo po novem imenovalo Latino Beat.

Zaključna produkcija latina

pa vse selekcije od U11 do U19 peljemo na 
priprave v Savudrijo. Z mladimi se dobro 
dela. Sodelovanje z vsemi osnovnimi šo-
lami v občini, kjer imamo šolo košarke 
kot interesno dejavnost, je že obrodilo 
sadove. Temelji so odlični in medvoško 
košarko počasi peljemo tja, kjer je že 
bila. Zahvala gre tudi vsem podporni-
kom kluba, ki so nam kakorkoli poma-
gali, in seveda staršem otrok. Smo kot 
ena velika družina."
Med dvesto petdesetimi otroki, kolikor jih 
košarko vadi po šolah, so jih izbrali tride-
set, ki zastopajo klubske barve. Kategorija 
U11 je igrala v neotni prvi ligi, ostale: U13, 
U15, U17 in U19 pa v drugi slovenski ligi. Iz-

jemni generaciji košarkarjev do 13 let se je 
uspelo uvrstiti v prvo ligo, saj so bili pre-
pričljivo boljši od konkurence. Da se lahko 
kosajo tudi z ekipami iz prve lige, so doka-
zali na mini pokalu Spar, kjer so osvojili 
tretje mesto. Prihodnje leto bodo tako v ka-
tegoriji do 15 let igrali v elitni slovenski ligi. 
V klubu imajo 104 člane, od tega jih je 94 
registriranih, ki tekmujejo pod okriljem 
Košarkarske zveze Slovenije. Zanje skr-
bijo trije trenerji: članski je Andrej Božič, 
za mlajše selekcije pa sta zadolžena Gre-
ga Sajovic Malgaj, ki je hkrati vodja mla-
dinskega razvojnega programa, in Rok 
Rupnik. Šolo košarke po šolah pa imata 
Dean Bunčič in Jernej Gortnar.  
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Topol – Sto šestnajst kolesarjev se je 
zbralo na parkirišču pred občinsko stav-
bo v Medvodah na startu 17. Vzpona na 
Katarino, ki je štel za Pokal Slovenije za 
kategorije amater, master in ženske. 
Cestna dirka je potekala v organizaciji 
Kolesarskega kluba Medvode, vodja tek-
movanja je bil Aleš Galof. 
O zmagovalcu je odločal zadnji, najtež-
ji vzpon od šole na Topolu do cilja pri 
Gostilni na Vihri. S časom 20 minut in 
17 sekund (merjenje se je začelo na le-
tečem startu v Sori) se je zmage veselil 
lani tretjeuvrščeni Primož Porenta, ko-
lesar iz Crngroba, član ŠD Bam.Bi, letos 
peti s Franje. Pri ženskah je bila najhi-
trejša Špela Škrajnar (23:32, Ganesha 
Team). 
Na startu so bili tudi vsi trije Medvošča-
ni, ki v svojih kategorijah master E (50–

Odločil je  
zaključni vzpon
Dirka na Katarino je štela 
za Pokal Slovenije. 

Primož Porenta (levo), zmagovalec cestne dirke na Katarino, s trojico uspešnih Medvoščanov: 
Matejem Mihovcem, Andrejem Žavbijem in Janezom Debeljakom

Maja Bertoncelj, FOTO: arHIV PleSne Šole UrŠKa

Medvode – Plesalci Plesne šole Urška Medvode in Kranj, njihovi plesalci iz OŠ Sora 
in medvoških vrtcev so se 7. junija v Športni dvorani Medvode predstavili na zaključni 
produkciji Zaplešimo v poletje. Kot je pojasnila Darja Šuster, je za njimi uspešna sezo-
na, ki so jo kronali na državnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih. Zaključna 
produkcija je bila odlična generalka za to tekmovanje.

Urška zaplesala v poletje

54 let), F (55–59 let) in G (60–64 let) ve-
činoma zmagujejo. Prvi je bil v cilju 
Janez Debeljak iz Smlednika (21:46, 
Bam.Bi), zmagovalec v kategoriji ma-
ster E. Z rezultatom je bil zadovoljen, 
ustrezajo mu vzponi, ravno obratno 
kot Andreju Žavbiju iz Zbilj (Tuš), ki 
je bil s časom 23:27 tretji v kategoriji 
master F. "Nisem specialist za dolge 
vzpone. Bolj mi ustrezajo cestne dir-
ke z zaključkom s sprintom. Tako je 
bilo že v času moje kolesarske karie-
re," je povedal 55-letni nekdanji član 

jugoslovanske reprezentance, večkratni 
članski prvak Jugoslavije, mladinski pr-
vak Balkana, zmagovalec številnih eno-
dnevnih in etapnih dirk. Največje uspe-
he je dosegal v letih 1983, 1984 in 1985, 
lani pa se znova vrnil na tekmovanja. 
"Od konca kariere nisem veliko kole-
saril, zadnja leta še največ s hčerkami. 
Lani sem začel trenirati za malo Franjo 
in zmagal v svoji kategoriji. Pa so rekli, 
da zmagati malo Franjo ni nič, in sem se 
pripravljal na veliko. Pozimi sem dobro 
treniral, spomladi sem imel nesrečo in 
zaradi zloma roke izpustil nekaj trenin-
ga. Kljub vsemu sem na Franji zmagal. 
Poleg tega sem osvojil naslov državnega 
prvaka v cestni vožnji in dobil vseh šest 
cestnih dirk za pokal. Moj glavni cilj v 
letošnji sezoni je svetovno prvenstvo na 
Danskem, ki bo septembra," je še poja-
snil, na vprašanje, kako to, da je znova 
začel dirkati, pa odgovoril: "Malo zaradi 
zdravja, nekaj več imam tudi časa, po-
leg tega v človeku ostane tekmovalnost. 
Rad imam kolesarstvo." Najstarejši med 
trojico uspešnih medvoških veteranov 
pa je 64-letni Matej Mihovec iz Sp. Se-
nice (ŠD Turbo M). Na Katarino je bil s 
časom 23:52 drugi v kategoriji master 
G: "Sem zadovoljen, čeprav mi je pripra-
vljenost malce padla." Tudi Mihovec je 
letošnji državni prvak v cestni vožnji in 
drugi v vožnji na čas. Na svetovno pr-
venstvo ne bo šel, bo pa tekmoval na po-
kalnih dirkah, poleg tega kolesarje čaka 
še državno prvenstvo v vzponu.
Med Medvoščankami se je na drugo 
mesto v kategoriji ženske A s časom 
30:41 uvrstila Maja Zajec (Bam.Bi). Uspe-
šne pa so bile tudi članice KK Medvode. 
Lidija Praprotnik (31:36) je bila četrta 
med ženskami C. 
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Topol – »Današnja tekma je bila zame dober trening pred 
evropskim prvenstvom v gorskih tekih,« je v cilju petega 
Teka na Katarino pojasnil zmagovalec 31-letni Peter Lamo-
vec iz Žirov. Za progo izpred OŠ Preska do Gostilne Pr' Jur 
na Topolu je potreboval 30 minut in 50 sekund. To je nje-
gova druga zmaga na tem teku. 
Peter je z eno nogo tudi že domačin, saj je njegovo dekle 
25-letna Katja Hren iz Sp. Pirnič, najhitrejša v ženski kon-
kurenci. »Vedela sem, da bo zmagal Peter, in zato sem se 
še posebej potrudila, da bi bila prvič oba absolutna zmago-
valca. S časom 47,52 sem zadovoljna. Letos sem bolje pri-
pravljena kot prejšnja leta,« je povedala Katja. Pri moških 
je bil najhitrejši Medvoščan Matic Plaznik iz Sp. Pirnič, Ka-
tjin bratranec. Osvojil je četrto mesto: »Tek je zelo lep. Proga 
se počasi vzpenja. Lepa narava. Moja pripravljenost pa ni 
najboljša. Zaključujem 3. letnik strojništva in trenutno je 
ravno izpitno obdobje, tako da je trening malce v ozadju. Po-
leg tega sem bil še poškodovan.« Največjega aplavza je bil v 
cilju deležen domačin Jani Kršinar, ki je najprej tekel, nato 
pa tekače še pogostil: »Če se le da, se teka udeležim vsako 
leto. Proga je lepa, veliko lažje iz Medvod sem gor ne moreš 
narediti. Zame je preizkus pripravljenosti, časi so vsako leto 
približno enaki. Hitrosti nimam, je tudi ne treniram, vzdr-
žljivost pa ni problem. Tečem dva do trikrat tedensko po 
eno uro. Sedaj bom začel tudi kolesariti, saj grem na dirko 
na Mangart.« Tekel je tudi njegov sin Jan, medtem ko se je 
hčerka Neja posvetila atletiki, tekom na srednje proge. 
Teka na Katarino se je udeležilo 23 tekačev na dolgi in 11 
otrok na krajši progi, kjer sta bila najhitrejša Lovro Planko 
in Špela Zorjan. Organizatorji iz Športne zveze Medvode in 
Nordijskega športnega društva Medvode si želijo, da bi bila 
udeležba v prihodnje boljša.   

Iz Preske tekli na  
Katarino
Zmagovalca petega teka na Katarino  
sta Peter Lamovec in Petra Hren. 

Pokal za skupno zmago sta dobila Peter Lamovec in njegovo 
dekle Katja Hren, Katjin bratranec Matic Plaznik pa je bil 
najhitrejši Medvoščan.

Maja Bertoncelj

Zbilje – Ob Zbiljskem jezeru je bila 13. junija športno-družabna 
prireditev Dan mladosti čas norosti, ki je potekala v organizaciji 
Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode. "Potekajo športne 
aktivnosti: turnir v odbojki na mivki, v košarki (na sliki), v prstometu, 
v namiznem nogometu, zvečer pa bo še koncert Nine Pušlar. Na vseh 
športnih aktivnostih je letos okrog šestdeset udeležencev, lani jih je 
bilo čez sto. Dogodek je v prvi vrsti namenjen mladim, sodelujejo pa 
tudi starejši," je povedal aleš kalan, v. d. direktorja in programski vod-
ja Javnega zavoda za kulturo in mladino Medvode. Če je bila čez dan 
udeležba manjša, pa je bil dobro obiskan koncert Nine Pušlar. 

Dan za mladost in norost
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Osrednja konzola Športni sedeži z 
barvnim vložkom 

in šivi

Okrasna obloga 
okrog stikal za 
pomik stekel

Obrobe zračnikov

Kombinirana poraba goriva: 4,2—7,4 l/100 km. Emisije CO2: 109—169 g/km. Emisijska stopnja: Euro5, Euro6b. Emisije NOx: 0,0038—0,176  g/km.  
Emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001 g/km. Št. delcev pri dizelskih motorjih: 5,59x10^11. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Izračun je narejen 11. 5. 2015 za Juke 1.2 Acenta Nissan Connect z zunanjo in notranjo personalizacijo. Maloprodajna cena, ki že vključuje popust in DDV, znaša 17.250,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.690,00 € je narejen za 
dobo odplačila 96 mesecev in upošteva spremenljivo obrestno mero 6-mesečni euribor (0,061 %) + 5,40 %. EOM = 8,53 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 
10.244,83 €, od tega znašata zavarovalna premija 466,88 € in strošek odobritve 269,15 €. Kreditojemalec vrne znesek kredita v 96 mesečnih obrokih v višini 99,05 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno 
invalidnost. Če znesek financiranja presega 3.900 € in je obdobje daljše od 12 mesecev, sta v financiranje vključena tudi subvencionirano obvezno in kasko zavarovanje za dve leti ter brezplačno podaljšano jamstvo. Slika je simbolna.Renault Nissan Slovenija, 
d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Innovation that excites - Inovacija, ki vznemirja.

Izjemna tehnologija in vrhunski dizajn vključena, osebnost 
mu dodate vi. Možnost zunanje in notranje personalizacije 
vam omogoča, da ustvarite avto, ki vam je pisan na kožo. 
Vrhunska oprema vsebuje: navigacijo Nissan Connect, 
avtomatsko klima napravo, multimedijsko napravo, kamero 
zadaj, 18-palčna aluplatišča.

NISSAN JUKE  
DESIGN EDITION
ŽE ZA 99 €/MESEC*

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Avtohiša Koncesionar - Vzorčna ulica xx - 1234 Vzorčnigrad - Tel: 01 345 67 89
www.nissan-koncesionar.com 

OGLAS_JUKE_KONCES_270515.indd   1 03/06/15   15:37

Avtohiša Malgaj, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01 2000 627
www.nissan.avtohisamalgaj.si
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Maja Bertoncelj,  
foto: gorazd kavčič

V letošnjem državnem prvenstvu v reli-
ju kot edini Medvoščan nastopa Jani Tr-
ček iz Zavrha. Po treh dirkah je v skupni 
razvrstitvi na četrtem mestu. V soboto 
je uspešno nastopil na reliju v Železni-
kih, kjer je bil tretji, pred tem je bil drugi 
in četrti. 
S svojo vožnjo po cestah v Železnikih in 
okolici je bil zadovoljen, kot je dejal, pa 
več kot tretje mesto ni bilo dosegljivo. 
Konkurenta, zmagal je branilec naslova 
Aleks Humar pred Rokom Turkom, sta 
sedela za volanom okrog štiristo kilo-
gramov lažjega in bolj vodljivega avto-
mobila. Trček je bil najboljši med voz-
niki mitsubishi lancerja EVO IX, poleg 
tega je bil med prvimi daleč najstarejši. 
Naslednja preizkušnja za državno pr-
venstvo bo septembra. 
"Letošnja sezona je boljša kot lanska. 
Zadovoljen sem, ker sem ulovil ritem 
drugih. Dve leti sem imel kar težave, 
da sem nastavil avto, vmes smo zame-

njali ekipo. Pridružil se nam je Miha 
Jezeršek, ki je tudi dirkal z mitsubis-
hijem, ostala sta Borut Jakše in Mar-
tin Zavrl. Smo dobra ekipa in uživamo 
v tem športu. Dirkam predvsem zaradi 

užitka," je v Železnikih pojasnjeval Jani 
Trček. Njegov sovoznik je Vili Ošlaj iz 
Ljubljane, ki je sovoznik tudi relistu iz 
Emiratov, s katerim vozita njihovo con-
sko prvenstvo. 

Trček se ne da: najstarejši med najboljšimi

Jani Trček (desno) se je s sovoznikom Vilijem Ošlajem v Železnikih veselil tretjega mesta.
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miroslav cvjetičanin

Motoristi so ena izmed najbolj ogroženih skupin v prome-
tu; v lanskem letu sta bila v prometne nesreče vključena 
602 motorista, 15 pa jih je na naših cestah izgubilo življenje. 
Dunlop, eden največjih svetovnih proizvajalcev pnevmatik 
za motorna kolesa, je z namenom, da poveča varnost vseh 
udeležencev v prometu, pripravil nekaj koristnih nasvetov, 
povezanih z vzdrževanjem vozila.  
V Dunlopu priporočajo redno pregledovanje celotnega mo-
tornega vozila, še zlasti pa koles. Slabo vzdrževano vozilo 
namreč močno vpliva na stanje pnevmatik; tako na njiho-
vo zmogljivost kot tudi na število prevoženih kilometrov. 
Motoristom zato svetujejo, da svoje motocikle redno vozi-
jo na preventivne preglede, ki naj zajemajo tudi kontrolo 
pnevmatik. 
Poleg redno vzdrževanega vozila je pomembna tudi nasta-
vitev vzmetenja. To mora biti nastavljeno tako, kot je nave-
deno v navodilih za uporabo motornega kolesa. Nepravil-
no vzdrževani deli in nepravilen ali neuravnotežen pritisk 
sprednjih vilic slabo vplivajo na stabilnost, nizek pritisk 
vzmetenja pa povzroči pretirano obremenitev pnevmatik. 
Ko pride do predrtja pnevmatike, je pomembno vedeti, da je 
nekatera mogoče popraviti. Vendar v Dunlopu priporočajo, 
da se trajna popravila izvedejo samo pri manjših prebodih 
tekalne plasti (s premerom do 6 mm). Slednje lahko opravi 
le pooblaščen vulkanizer ali prodajalec motornih koles, ki 
z notranje strani pnevmatike namesti posebno zaplato oz. 
zamašek. Za samo varnost je ključnega pomena, da niko-
li ne izvajate popravil z zunanje strani in ne uporabljate 
zračnice kot nadomestilo za dobro popravilo. Pomembno 
je, da prvih 24 ur po popravilu ne prekoračite hitrosti 80 
km/h, s popravljeno pnevmatiko pa tudi kasneje ne smete 
voziti več kot 120 km/h. Enak postopek za popravila velja 
tudi za pnevmatike z zračnicami. Pri tem pa je dobro vede-
ti, da za popravilo odgovarja izvajalec, ki mora uporabniku 
popravljene pnevmatike nuditi tudi vsa ustrezna navodila. 
Uporabe tekočih tesnilnih sredstev v Dunlopu ne zagovar-
jajo. To so namreč začasna popravila, ki lahko vplivajo na 
material vložkov kordnega ogrodja in zakrijejo sekundar-
no škodo, povzročeno zaradi tujka v pnevmatiki. Motori-
stom tako svetujejo, da se ne zanašajo na tesnilna sred-
stva, saj lahko pride do nenadne odpovedi pnevmatike ali 
celo nesreče. 
Za konec so še izpostavili, da je redno preverjanje in vzdr-
ževanje ustreznega polnilnega tlaka v pnevmatiki najboljši 
način, da motoristi zagotovijo njeno enakomerno obrabo 
ter ohranijo njene vozne lastnosti. Vendar pozor; preden 
preverite polnilni tlak, se mora pnevmatika vsaj tri ure po 
uporabi ohlajati. 

Z vzdrževanjem  
do varnosti na cesti
Motoristična sezona je že v polnem 
razmahu, zato je Dunlop pripravil  
nekaj koristnih nasvetov.

Zbiljska cesta 5, Medvode 

www.avto-stekla.si
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Vstopili smo v obdobje najtoplejšega 
vremena, ko vsakdo po svoje išče ohla-
ditev. Nekateri jo poskušajo najti v morju 
daljnih dežel, drugi v zavetju gora, eni 
se bodo zadovoljili ob pivu s pogledi na 
Soro ali Savo. Premnogi pa se tudi zdaj 
ne morejo otresti skrbi z mislimi na jesen, 
ko bo spet več stroškov, še sploh, ker se 
prav čudno obnašajo oni, ki smo jim za-
upali upravljanje s to (komaj še) našo 
deželo. Zdaj bi pričakoval mnogo manj 
hlapčevske ponižnosti pa več uporno-
sti, še posebej, če pomislimo na zmago, 
izbojevano pred 70 leti ali na upornost 
naših prednikov pred več stoletji. Kako 
se torej imenuje zaselek na sliki in (neob-
vezno) kako je nastalo to ime?
Odgovore pošljite do konca avgusta na 
naslov Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 
4, 4000 Kranj, s pripisom "za Sotočje". 
En pravilen odgovor bomo izžrebali in ga 
nagradili.

Pretekli mesec pa sem vas spraševal, 
kje sem naredil zgornji posnetek. Nare-
dil sem ga ob poti z Robeža na Katarino. 
Nagrado prejme Stane Kozamernik iz 
Vaš. Poslali vam jo bomo po pošti.

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke 

Kako dobro poznamo  
svojo deželo?

Maja Bertoncelj

V majski številki vam je Marješka Pehta 
svetovala, da na vrtu posejete vedno bolj 
priljubljen ognjič. Sedaj že cveti, tako kot 
tudi šentjanževka. Tokrat sporoča re-
cept, kako iz teh vedno bolj priljubljenih 
cvetlic pripraviti olje in kremo.

recept za olje in kreMo

Potrebujemo čist kozarec za vlaganje, 
dobro oljčno olje in šentjanževko ali 
ognjič. Narežite tako cvetje kot zgornji 
del stebla, napolnite kozarce malo čez 
polovico in čeznje vlijte olje. Postavite 
na sonce, čez kakšen mesec odcedite, 
prelijte v čiste suhe stekleničke in po-
stavite v hladen in temen prostor. Iz olja 
lahko naredite tudi kremo. Kupite čebe-
lji vosek. Ognjičevo ali šentjanževo olje 
nalijte v kozico in postavite na zmeren 
ogenj, dodajte vosek (na en liter olja pri-
bližno 10 dag voska) in počasi mešajte, 
da se vosek stopi. Pazite, da se olje ne se-
greje preveč. Ko je vosek stopljen, nalijte 
mešanico v manjše čiste posodice, po-
čakajte, da se ohladi, in potem zaprite s 
pokrovčkom. Posušene cvetove obeh ra-
stlin lahko uporabljate tudi za čaj, same 
ali pa v kombinaciji z drugimi čajnimi 
mešanicami. Splošno priporočilo je, naj 
se zdravilni čaj šentjanževke ne uživa 
sočasno z drugimi zdravili.
Veliko ljudi šentjanževko najbolj pozna 
kot olje, ki zelo uspešno zdravi opekline, 
otekline, oparine. Z njim oskrbujemo 
tudi manjše rane, udarnine in zvine. 
Lajša tudi težave pri revmi in protinu, 
dobro se obnese pri masaži hrbtenice, 
obrabljenih vretencih in sklepih, laj-

ša težave pri pikih žuželk, starejšim 
ljudem se svetuje vtiranje pri drhtečih 
udih. Ognjičevo kremo lahko uporablja-
te za obraz, mehča trdo kožo na petah, 
noge in nohte varuje pred glivicami.
Pehta pojasnjuje, da je šentjanževka iz-
vrstno zdravilo za živce, pomirja krče in 
pospešuje izločanje sluzi, seča, umirja 
nemirno in nervozno srce, nespečnost, 
slabokrvnost, pomaga pri otrocih in 
starejših, ki močijo posteljo. Pri ženskah 
zdravi težave v trebuhu, krče in vnetje 
maternice ter težave v menopavzi. Je 
antidepresiv. Ognjič čisti kri, pospešuje 
krvni obtok in celjenje ran ter spodbuja 
rast novega tkiva. Med drugim pomaga 
pri podplutbah, opeklinah, bradavicah, 
uravnava mesečno perilo, pomirja že-
lodčne krče, pospešuje nastajanje žolča, 
krvavenje iz nosu in preprečuje vnetje 
bradavic doječe matere.
Nasvetom Marješke Pehte lahko sledi-
te tudi na Facebooku.

po naSVet k MarjeŠki peHti

Ognjič in šentjanževka

Ognjič na domačem vrtu že cveti.

ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580,  telefax: 01 36 19 584
e-pošta: info@tv-m.si, http://www.tv-m.si

2let

22 let 

22 let 

22 let 

22 let 

informativnega programa

nepristranskih informacij

poti od analogne do digitalne slike

televizijske produkcije za majhne
            oglaševalce in velika podjetja

2
Vse dni v letu. Vedno za vas

Poleg pestre izbire televizijskih in radijskih programov 
imajo narocniki KTV Medvode možnost priklopa na 
hiter kabelski internet ,  s posebej ugodno ceno pri
naroè i lu  “ t ro jèka” .  Skrb imo za pest ro  programsko 
ponudbo, ki je tako v analogni kot tudi v digitalni obliki. 
P renašamo vse  na jnove jše  p rograme,  vk l j ucno  z  
e k s k l u z i v n i m i  p r o g r a m i ,  k i  j i h  l a h k o  s p r e j e m a t e  
s a m o  p r e k o  k a b e l s k i h  s i s t e m o v .
Za naroèilo kabelske TV poklièitev EVJ na: 03 56 57 150
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juLIj
Petek, 10. 7. 2015 •  Na igrišču pri Krajevni skupnosti Senica od 18. ure dalje

VESELA HARMONIKA IN HOKEJSKA NOČ  Z DEJANOM VUNJAKOM  
& BRENDIJEVIMI BARABAMI

ŠD Senica (031 714 633) in HK Jelen 

13. 7.–15. 7. • Knjižnica Medvode, od 15. do 18. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

torek, 14. 7. 2015 • Kavarna 4 mačke, ob 20. uri                           

PLESNI VEČERI NA SOTOČJU /21. 7. in 27. 7. 2015/                           

Plesna šola Urška Medvode, T: 041 684 006, E: urska.medvode@gmail.com 

Sreda, 15. 7. 2015 • Zbor izletnikov pred BC Medvode

Seniorska skupina: ČEŠKA KOČA /1543 m/ Kamniško-Savinjske Alpe

Planinsko društvo Medvode, Prijave: 031 750 558,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si

Četrtek, 16. 7. 2015 • rakovnik, od 19.30 do 21. ure  
POLETNA VADBA ENERGIJSKIH TEHNIK NA PROSTEM /delavnica je tudi  
23. 7., 30. 7. in 6. 8. 2015/

Društvo Magičnost gibanja, T: 031 669 824, E: dario.sound.desgn@gmail.com 

16. 7.–17. 7. • Knjižnica Medvode, od 9. do 12. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si 

Petek, 17. 7. 2015 • višnarjeva ulica, od 19.30 do 21.30

ENERGIJSKE IN MEDITACIJSKE TEHNIKE  
/delavnica je tudi 24. 7., 31. 7. in 7. 8. 2015/

Društvo Magičnost gibanja, T: 031 669 824, E: dario.sound.desgn@gmail.com 

Nedelja, 19. 7. 2015 • Zbor izletnikov pred BC Medvode

Izletniški odsek: MONTE SCHIOBER GRANDE /1845 m/ Z. Julijske Alpe

PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208, W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

torek, 21. 7. 2015 • Knjižnica Medvode, ob 19.30                                                                                           

ODPRTJE RAZSTAVE SLIKARSKE KOLONIJE SORŠKO POLJE 2015

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

AVGuST
torek, 4. 8. 2015 • Kavarna 4 mačke, ob 20. uri                           

PLESNI VEČERI NA SOTOČJU /11. 8., 18. 8. in 25. 8. 2015/                           

Plesna šola Urška Medvode, T: 041 684 006,  
E: urska.medvode@gmail.com 

Nedelja, 9. 8. 2015 • Zbor izletnikov pred BC Medvode

Izletniški odsek: VELIKI DRAŠKI VRH /2243 m/ Julijske Alpe

PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

10. 8.–12. 8. • Knjižnica Medvode, od 15. do 18. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sreda, 12. 8. 2015 • Zbor izletnikov pred BC Medvode

Seniorska skupina: Menina Planina–VIVODNIK  
/1508 m/ Kamniško-Savinjske Alpe

Planinsko društvo Medvode, Prijave: 031 750 558,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si

13. 8.–14. 8. • Knjižnica Medvode, od 9. do 12. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

17. 8.–19. 8. • Knjižnica Medvode, od 15. do 18. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

18. 8.–22. 8. 2015

13. POLETNI BALETNI SEMINAR /od 11 do 13 let/

Baletna šola Stevens, T: 36 21 617, 031 735 805

20. 8.–21. 8. • Knjižnica Medvode, od 9. do 12. ure                                

POČITNIŠKE USTVARJALNE DELAVNICE                               

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Nedelja, 23. 8. 2015 •  Zbor izletnikov pred BC Medvode

Izletniški odsek: VELIKA KOROŠKA BABA  
/2127 m/ Kamniško-Savinjske Alpe

PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

Ponedeljek, 24. 8.–28. 8.2015

13. POLETNI BALETNI SEMINAR /od 14 do 20 let/

Baletna šola Stevens, T: 36 21 617, 031 735 805

Petek, 28. 8. 2015 • vaški trg ob Zbiljskem jezeru, ob 18. uri 

ZBILJSKA NOČ 2015 /Danijela, Neda Ukraden, Mambo Kings,  
Boštjan Konečnik, Roko Bažika in DJ Dady/

Tantum d. o. o., T: 041 561 289 

SEPTEMBER:
Sreda, 2. 9. 2015  • Knjižnica Medvode, ob 19.30                                                                                           

ODPRTJE SLIKARSKE RAZSTAVE MARKA BOZOVIČARJA

Knjižnica Medvode, T: 36 13 053, E: vesna.gomboc@knjiznica-medvode.si

Sobota, 5. 9. 2015 ali 6. 9. 2015 • Pred domom krajanov Pirniče, ob 13. uri 

SEMANJI DAN NA TELEČJEM

TD Pirniče, T: 041 762 012

Nedelja, 6. 9. 2015 • Zbor izletnikov pred BC Medvode

IZLETNIŠKI ODSEK: ZADNJI PELC /2315 M/ JULIJSKE ALPE

PD Medvode, T: 36 13 230, 041 582 208,  
W: www.planinskodrustvo-medvode.si 

Sobota, 12. 9. 2015 • Stari grad Smlednik, ob 14. uri

GRAJSKI LONEC

TD Smlednik, T: 041 426 146

Prireditve v juliju, avgustu in septembru 2015               
Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na Turistično informacijski center Medvode. 
Za objavo v:  redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, in sicer: 11. 9., 9. 10., 13. 11. in 11. 12. 2015,  ter objavo na spletni strani www.zstmedvode.si, 
www.medvode.info, je potrebno oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu, na naslov: tiC Medvode, Cesta ob Sori 3a, 1215 Medvode.
turistično informacijski center Medvode, Cesta ob Sori 3a, Si – 1215 Medvode t: 36 14 346 G: 041 378 050; e: turizem@medvode.info  W: www.medvode.info                                               
Zavod za šport in turizem Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, Si – 1215 Medvode



Salon Prevc Žabnica, Dorfarje 17, Žabnica, tel.: (04) 502 19 00, e-pošta: info@prevc.si
Alples studio Ljubljana BTC, BTC hala 10, tel.: (01) 541 18 20, e-pošta: alples.studio@prevc.si www.prevc.si

Otroške sobe, ki rastejo z otrokom
sestavite  prestavite  prilagodite
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Soba za dojenčka  Soba za predšolSkega otroka 

Soba za šolarja Soba za mladoStnika

Prevc, d.o.o. Dorfarje 17, Žabnica

velika  
poletna akcija  
otroških sob *

vzmetnica  
junior plus– 50% 
otroški stol 
tehno S– 50% 

tiskarna I grafični studio I knjigoveznica

Barletova 4, 1215 Medvode, Slovenija
T: +386 1 362 52 00   F: +386 1 362 52 22

E: info@tiskarna.net

Sodobnost, Odtisnjena za Prihodnost!
SINCE 1967

www.tiskarna.net
Za vas izdelamo  
po naročilu:

knjige, brošure, revije,  
koledarje, plakate, letake,  
vizitke, mape, zloženke, 
vabila, kataloge, kuverte, 
bloke, dopise ...
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