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Oglasi

SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega
glasa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski
glas, d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: Sil-
vana Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci
Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica
priloge Maja Bertoncelj (maja.bertoncelj@g-glas.si).
Oglasno trženje: Jure Tomažin, telefon: 04/201-42-43,
031/378 741, telefax: 04/201-42-13. E-pošta: info@g-
glas.si. Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16. ure, sobote, nedelje
in prazniki zaprto. Priprava za tisk Gorenjski glas, d.o.o.,
Kranj; Tisk: Tiskarna Littera picta, d. o. o.. SOTOČJE 
številka 4 je priloga 38. številke Gorenjskega glasa, 
14. maja 2010. V nakladi 5.500 izvodov jo dobijo vsa
gospodinjstva v občini Medvode brezplačno.
Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode

Sotočje je redna priloga časopisa 

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

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

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

ZAUPAJTE ZLATARSKIM 
MOJSTROM! 

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

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

www.zlatarstvo-trtnik.si

NOVI MODELI
POROČNIH PRSTANOV!

ROČNO DELO!
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PICERIJA IN ŠPAGETERIJA

HARLEKIN
(PR’KRAL) NA VERJU

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

☎ 01/362 12 20

LETNI 
VRT

OTROŠKA IGRALA
PRIDI, POKUSI IN SPOZNAJ,

DA PICERIJA HARLEKIN JE NAJ, NAJ ...

S  T E M  O G L A S O M  P I C E  1 0 %  C E N E J E
✂ ✂ 

Poleg pestre ponudbe so 
na voljo še domači suhomesnati izdelki 

kmetije Žunar.

V trgovini je tudi

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

Sobote: 7.30 - 18 h
Nedelje, prazniki: 8 - 12 h
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NOVO - TERAN

PIRAMIDA BAR
V BC MEDVODE ( v I. nadstropju)

S KUPONOM

✂   ✂
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KAVA MACCHIATO 
GRATIS

OSVEŽITE SE 
Z NARAVNIMI SOKOVI

(GROZDNIM, JABOLČNIM,
GRENIVKINIM, POMARANČNIM ...)

MOJCA DREŠAR, s.p. 
MEDVODE, Medvoška c. 3
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ODPRTO pon. - pet. 9 - 22, nedelja od 10 - 20

Hrana za domov - 
lasten prevzem 10% popust

Nudimo vam raznovrstno ponudbo slastnih jedi 
po naročilu za vse okuse:

pizze, rižote, testenine, lazanje, 
solatni krožniki, juhice, vegetarijanske jedi, 

zrezki na vse načine s prilogami, 
jedi z žara, lignji, osvežilna grška kuhinja,

odlične hišne specialitete, domače sladice
(tiramisu, madžarska grmada z jagodami)

REZERVACIJE 031/388 - 555

AVTOPRALNICA in VULKANIZERSTVO MEDVODE

AKCIJA
POLIRANJE IN KEMIČNO 
ČIŠČENJE 

-50%
ČIŠČENJE IN POLIRANJE 
POČITNIŠKIH PRIKOLIC 
in AVTODOMOV

OSNOVNO ZUNANJE in NOTRANJE ČIŠČENJE 
že od 23,00 EUR
Vsebuje: zunanje pranje, čiščenje med vrati, brisanje, 
osnovno sesanje celotne notranjosti, čiščenje stekel zunaj 
in znotraj, premaz pnevmatik, osvežilec zraka

Nimate časa?
V okolici do 5 km brezplačno pridemo po vaše vozilo in vam
ga očiščenega vrnemo nazaj!

UGODNE CENE PNEVMATIK

Avtopralnica Medvode, Gorenjska cesta 56, Medvode

POKLIČITE 031 70 70 00
ali nam pišite na info@avtopralnica.net

GOSTILNICA&PIZZERIA AROMA * GOSTILNICA&PIZZERIA AROMA

GOSTILNICA&PIZZERIA AROMA * GOSTILNICA&PIZZERIA AROMA

G O S T I L N I C A  I N  P I Z Z E R I A
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Obiščete jih lahko vsak dan od 7. do 23. ure, ob nedeljah pa imajo odprto do 22. ure. Vabljeni! 
Gostilna in pizzerija Na klancu, Gorenjska cesta 13, 1215 Medvode, tel.: 01 361 82 55

www.naklancu.com

KKUUPPOONN
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nnaakkuuppuu  eennee  ppiizzzzee   
dd rruuggoo  ppooddaarr iimmoo..
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Pokusite odlične pizze in ostale jedi 

✂

✂



Prireditve
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Prireditve maj 2010 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Petek, Blagajna kulturnega Prijave za KUD Pirniče www.kud-pirnice.si 
14. 5. 2010 doma Pirniče, ”GLEDALIŠKO KARAVANO 041/ 776 735

od 18. do 19. ure OD ALJAŽA DO ALJAŽA” 031/352 772

Petek, Kulturni dom Pirniče, Satirična dobrosrčna komedija: Gledališče www.kud-pirnice.si
14. 5. 2010 ob 20. uri GLAVNI DOBITEK OTH Pirniče 041/776 735

Fran Lipah 031/352 772
Režija: Peter Militarev

Petek, V prostorih DAN ODPRTIH VRAT Društvo upokojencev Tajništvo DU Medvode: 
14. 5. 2010 DU Medvode, Za predšolske otroke in odrasle; Medvode 361 23 03 

od 9. do 17. ure Predšolski otroci: 9.- 12. ure; 041/295 040
Odrasli: 15.- 17. ure

Sobota, Kulturni dom Circus Maximus - KUD Smlednik - www.kud-smlednik.si  
15. 5. 2010 Smlednik, ustvarjalne delavnice za otroke Sekcija 55 sekcija55@kud-smlednik.si

od 10. do 14. ure (od 3. do 9. razreda OŠ) 031/241 913
OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA!

Sobota, Kulturni dom Sora, Območna revija pevskih zborov JSKD OI Ljubljana- www.jskd.si  
15. 5. 2010 ob 19. uri ”NAJ SE SLIŠ” okolica in KUD OTON

ŽUPANČIČ SORA

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
18. 5. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Sobota, Pred Gasilskim domom GASILSKA VESELICA PGD SP. PIRNIČE, Info:
22. 5. 2010 Sp. Pirniče; s VIKRČE, ZAVRH 041/368 954 

začetek ob 19. uri ČUKI

Torek, Knjižnica Medvode, Pravljična urica za otroke Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
25. 5. 2010 ob 17. uri od 4. leta dalje ter kratka 01/361 30 53

ustvarjalna delavnica

Četrtek, Knjižnica Medvode, Praznovanje - Vse najboljše Knjižnica Medvode Knjižnica Medvode 
27. 5. 2010 ob 19.30 Knjižnici Medvode za 1. rojstni dan 01/361 30 53

Četrtek, Gledališče Medvode, 49. Linhartovo srečanje JSKD OI Ljubljana- www.jskd.si  
27. 5. 2010 ob 19.30 Festival gledališčih skupin okolica TIC MEDVODE

VSTOP PROST! In KUD Medvode 01/361 43 46, 041/378 50

Petek, Gledališče Medvode, 49. Linhartovo srečanje JSKD OI Ljubljana- www.jskd.si 
28. 5. 2010 ob 19.30 Festival gledališčih skupin okolica TIC MEDVODE

VSTOP PROST! In KUD Medvode 01/361 43 46, 041/378 50

Sobota, Gledališče Medvode, 49. Linhartovo srečanje JSKD OI Ljubljana- www.jskd.si  
29. 5. 2010 ob 19.30 Festival gledališčih skupin okolica TIC MEDVODE

VSTOP PROST! In KUD Medvode 01/361 43 46, 041/378 50

Sobota, Kulturni dom Pirniče, Gledališka karavana KUD Pirniče www.kud-pirnice.si
29. 5. 2010 od 8. do 20. ure ”Od Aljaža do Aljaža” 041/776 735

Ogled gledališke predstave KEKEC 031/352 772 
pred Aljaževim domom v Vratih

Četrtek, Kulturni dom Medvode, BOSANSKO HERCEGOVSKO Edo Šćuk www.kud-medvode.si 
3. 6. 2010 ob 20. uri KULTURNI VEČER; 01/361 26 54

Otvoritev kiparske razstave 
z naslovom MODRA REKA 

kiparja Eda Šćuka;
Sodelujejo: vokalna skupina SEDEF, 
društvo Bosansko - hercegovskega 

in slovenskega prijateljstva
LJILJAN

Sobota, Gasilni dom Zg. Pirniče, ”Večer z gasilci” PGD Zg. Pirniče PGD Zg. Pirniče
5. 6. 2010 ob 16. uri Igra ansambel Minerali

Vsi, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, se lahko obrnete na informacijski center, ki deluje v sklopu turističnega biroja Medvode. 
Za redno številko Sotočja, ki izide vsak drugi petek v mesecu, je potrebno oddati objavo do 30. v mesecu na naslov: 
TURISTIČNI BIRO MEDVODE, Cesta ob Sori, PAVILJON 1, SI - 1215 Medvode, Tel.: 01 361 43 46, E-pošta: ti-biro@medvode.si, ali ticmedvode@tzm.si.
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Medvode - Svetniki Alenka Žavbi Kunaver,
Alenka Veber Gorjanc (obe LDS), Janez Bar-
le, Ljubo Jamnik, Sonja Podgoršek (Svetniška
skupina samostojnih svetnikov) in Stanko Bu-
kovec (SLS) so na župana Medvod Stanislava
Žagarja prejšnji teden naslovili zahtevo za
sklic seje občinskega sveta Občine Medvode.
Za dnevni red predlagajo točko Odlok o usta-
novitvi javnega zavoda ”Zavod za šport, mla-
dino in turizem Medvode”. Ukinili bi torej dva
javna zavoda: Zavod za šport in prireditve
Medvode in Mladinski center Medvode, usta-
novili novega, ki bi mu poleg omenjenih dveh
priključili še področje turizma.

”Večkrat smo že poudarili, da ni smiselno
ustanavljati javne zavode za vsako področje
delovanja posebej, pač pa bi lahko vsa podro-
čja pokrival en zavod, ki bi tako pripravljal in
izvajal programe s področja športa, turizma,
mladinskih dejavnosti, usklajeval in pripravljal
prireditve v Medvodah. V novem ”združenem”
zavodu bodo vsebinsko vsa področja delovanja
ohranila delovanje na enaki ali celo višji ravni
kot v obstoječih zavodih, finančno pa bi obči-
na prihranila kar nekaj proračunskega denarja,
saj bi se izognili več direktorskim plačam. Ob
precej nižjih stroških lahko zagotavljajo izva-
janje programov enake kakovosti programski
vodje v enovitem zavodu. En zavod pomeni
tudi prihranek pri stroških izvajanja upravno
administrativnih in računovodskih opravil,” je
v imenu predlagateljev nekaj razlogov za
skupni zavod navedla prvopodpisana Alenka
Žavbi Kunaver.

Kaj na to pravijo vodje področij, ki
bi bila vključena v skupen zavod?
Pričakovati je burno razpravo. Kakšen pa je

komentar tistih, ki sedaj vodijo omenjena po-
dročja, ki bi bila vključena v skupni zavod?
Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in pri-
reditve, je podal splošen pogled na problema-
tiko: ”Občinska uprava in občinski svet bi mo-
rala v prvem koraku ugotoviti, katera področja
družbenih dejavnosti se želi urediti kot javna
služba, ki bo delovala v javnem interesu. V
drugem koraku je potrebno oceniti za vsako
področje družbenih dejavnosti koliko in katera
dejavnost naj se prenese v javni zavod. Tu je
potrebno tudi predvideti, katere nepremičnine
naj bi se prenesle v njegovo upravljanje. Glede
na organiziranost teh področij bi morali občina
in civilna sfera v odprtem ter strokovnem dia-
logu skupaj postaviti izhodišča, kaj se lahko
organizira v javni zavod in kaj se mora izvaja-
ti v sklopu civilne sfere. V tretjem koraku naj
se finančno ovrednoti vsako področje in iz
vseh vidikov. Šele s temi podatki se lahko za-
čne pripravljati različne modele javnih zavo-
dov. Največkrat pa se zaustavi pri financiranju

ustanovitelja javnega zavoda. Vsa področja v
sklopu javnega zavoda že za svoje delovanje
potrebujejo bistveno več sredstev, kot če so
organizirana na nivoju civilne sfere, zvez in
društev, kar je logično, saj so organizacije ci-
vilne sfere bistveno drugače že zakonsko ure-
jene kot organizacije javne sfere. Po drugi stra-
ni pa tudi ne moremo pričakovati, da bo civil-
na sfera opravljala in vodila naloge, ki so v pri-
stojnosti organov lokalne skupnosti ali javnih
zavodov. Vsa področja družbenih dejavnosti se
lahko organizirajo v enem javnem zavodu ali
pa so vsaka zase v svojem. To je predvsem
stvar notranje organizacije javnega zavoda. Če
se želi določena področja družbenih dejavnosti
organizirati v obliki javnega zavoda, je pred-
vsem pomembno zagotoviti primerno finanč-
no, materialno in kadrovsko osnovo, ki bo do-
bra podlaga, da bo programski del dosegal svoj
namen kot javna služba.”

Cegnar odločno proti
Odločno proti predlogu, za katerega pravi, da

je tudi postopkovno vprašljiv, je Franc Ceg-
nar, v. d. direktorja javnega zavoda Mladinski
center Medvode: ”Predlog razumem kot naza-
dovanje dejavnosti mladine v Medvodah, ki od
ustanovitve zavoda deluje avtonomno, kar je
zapisano tudi v odloku. Predlagajo ukinitev
zavoda Mladinski center Medvode in ne pred-
stavljam si, kaj bi bilo v tem primeru z denar-
jem, ki smo ga kot samostojen zavod dobili
preko razpisov. Bi morali vračati denar Uradu
za mladino, Javnemu skladu, Zavodu za zapo-
slovanje? Glavni ugovor pa je, da predlog nima
narejene nikakršne finančne simulacije. Na pa-
met govorijo, da bi bilo to ceneje. Po moji lo-
giki temu ne bo tako. Poleg tega bo problema-
tična tudi transparentnost denarja. Delitev
skupnih stroškov bo velik problem. Sprašujem
se tudi, kje bodo našli direktorja, ki bi bil stro-
kovnjak za področja mladine, športa in turiz-
ma. Takšnega profila človeka ne poznam. Isto
je s svetom zavoda. Mi imamo odličen in kom-
petenten svet zavoda. Ne predstavljam si skup-
nega sveta zavoda, ki pa bi imel ogromno po-
oblastil.” Cegnar še pravi, da gre za zelo nazad-
njaško idejo, ki ruši njihovo avtonomnost. ”V

”španoviji še pes crkne”,” omenja star prego-
vor in ob tem dodaja, kaj bo v primeru, če bo
na primer eno področje naredilo izgubo: ”Iz-
gubo bodo najprej krile vse ostale dejavnosti,
kar je popolnoma nestimulativno. Ob takšnih
predlogih po združitvah se sprašujem, zakaj pa
potrebujemo toliko političnih strank, zakaj se
pa še stranke ne združujejo? Zato, ker je razvoj
prinesel avtonomnost, ne samo v strankarskem
sistemu, tudi na področju mladine. V tem
predlogu prepoznavam izključno interes politi-
ke, ki nas ni vprašala niti za mnenje, kar se mi
zdi nesprejemljivo. Imam boljši predlog, in si-
cer, da se formirajo majhni, dinamični zavodi
in se med seboj projektno povezujejo. Poleg
tega je potrebno omeniti še, da ne vemo, kakš-
ne spremembe bo občinam naložil Zakon o
javnem interesu v mladinskem sektorju, ki je
že v parlamentarnem postopku in katerega
uveljavitev pričakujemo še letos. Vsekakor bo
organiziranost mladinske dejavnosti potrebno
uskladiti z novo zakonodajo, kar pa bi bila že
tretja reorganizacija tega sektorja v slabih dveh
letih.”

Turisti se vidijo 
v skupnem javnem zavodu

Predsednik Turistične zveze Medvode Jure
Galičič, predlog podpira: ”Turistična zveza
Medvode se vidi v skupnem zavodu, saj meni-
mo, da kot skupek prostovoljnih društev veli-
kega napredka v delovanju ne moremo več na-
rediti. Znotraj zavoda, kjer bi lahko različna
področja sodelovala z roko v roki, bi se izbolj-
šala koordinacija, in tudi turizem bi lahko pre-
cej napredoval. Končno bi imeli nekoga, ki bi
se ukvarjal resnično samo s turizmom, ki bi bil
strokovnjak na področju turizma in bi priprav-
ljal in vodil projekte, pridobival evropski de-
nar. To potrebujemo, saj imamo trenutno le
vodjo turističnega biroja, katere naloga pa je
dajanje informacij in oskrbovanje biroja s pro-
mocijskim materialom, ne pa priprava in vode-
nje projektov. Poleg tega sem za skupen zavod,
saj menim, da za samostojen zavod za turizem
potrebe ni. Računamo, da bo zavod dobro za-
snovan in pripravljeni smo sodelovati tudi pri
pripravi prioritet.”

Maja Bertoncelj

Predlagajo skupni javni zavod 
Šest svetnikov zahteva sklic seje občinskega sveta. Predlagajo sprejetje Odloka o ustanovitvi javnega zavoda

”Zavod za šport, mladino in turizem Medvode”. Trenutno področje športa in mladine delujeta v okviru 
lastnega zavoda, turizem pa v okviru zveze. Kaj je boljša rešitev: en skupni zavod ali vsako področje 

pod lastno streho? Obeta se burna razprava.

S O T O Č J E - 5

Za odgovor na to temo smo vprašali tudi
župana Stanislava Žagarja, ki je dejal,
da bo v primeru, če šest podpisov svetni-
kov zadostuje predpisom za uvrstitev
točke na dnevni red, točko uvrstil na
dnevni red naslednje seje, ne bo pa skli-
ceval izredne seje. Dodal je še, da gre v
primeru odločanja o številu javnih zavo-
dov za politično odločitev, o kateri ima
glavno besedo občinski svet.

Alenka Žavbi Kunaver: ”Večkrat smo že
poudarili, da ni smiselno ustanavljati
javne zavode za vsako področje delova-
nja posebej, pač pa bi lahko vsa podro-
čja pokrival en zavod, ki bi tako priprav-
ljal in izvajal programe s področja špor-
ta, turizma, mladinskih dejavnosti,
usklajeval in pripravljal prireditve v
Medvodah.” 
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Medvode - Zdravstveni dom Medvode je lani
posloval z izgubo v višini 27.311,15 evra, ki so
jo pokrili iz presežkov iz preteklih let. Več o
tem, o delovanju medvoškega zdravstvenega
doma in o investicijah v preteklem in prihod-
njem letu je v pogovoru povedal direktor asist.
mag. Rajko Vajd, dr. med., spec. 

V minulem letu ste poslovali z izgubo. Kje
so razlogi za to?

”Izguba je posledica vpliva gospodarske re-
cesije in s tem tudi vpliva na financiranje
zdravstvenega sistema v Sloveniji. Zavod za
zdravstveno zavarovanje je znižal vrednost
zdravstvenih storitev za pet odstotkov, za 20
odstotkov je znižal kalkulativni delež amorti-
zacije in tudi sredstva, namenjena izplačilu
osebnih dohodkov. Glede na to, da več kot 70
odstotkov denarja, ki ga pridobimo s strani
zdravstvene zavarovalnice, predstavlja naš
strošek za plače, je ta del zelo vplival na naše
poslovanje. Dobili smo manj denarja za oseb-
ne dohodke, izplačati pa je bilo treba toliko,
kolikor je zapisano v kolektivni pogodbi. Tudi
pravic bolnikov in njihove dostopnosti do
zdravstvenih storitev nismo zmanjšali.”

Kaj v številkah pomeni znižanje zdrav-
stvenih storitev za pet odstotkov?

”Če vemo, da je naš prihodek 2,4 milijona
evrov, je pet odstotkov kar velik znesek. Vsaka
zdravstvena storitev, tako pregled pri zdravni-
ku, poseg, izvajanje terapije, je vrednotena s
točkami, ki se preračunajo na določeno ceno,
ki jo zavarovalnica plača. Vsaka zdravstvena
storitev, ki je narejena za bolnika, je znižana za
pet odstotkov.”

Kako ste zadovoljni z realizacijo v ambu-
lantah?

”Z realizacijo zdravstvenih storitev sem za-
dovoljen. V nekaterih ambulantah (sploš-
na/družinska medicina, šolska medicina, gine-
kologija, fizioterapija, patronaža in okulistika)
je bila realizacija več kot stoodstotna, nekaj
manjši je ta odstotek le v zobozdravstvu (v
odraslem dobrih 95 odstotkov). Je pa v primer-
javi s preteklimi leti realizacija tudi v zoboz-
dravstvu višja.” 

Kako je trenutno na področju zobozdrav-
stva v ZD Medvode? So še težave? 

”Na problematiko v zobozdravstvu lahko gle-
damo na ravni države in na ravni našega zdrav-
stvenega doma. Na državni ravni je na splošno
problem z dostopnostjo zobozdravstvenih sto-
ritev. Glede na število pacientov je premalo zo-
bozdravnikov, posledično so predolge čakalne
dobe. Problem slovenskega zobozdravstva je
velik, tako glede dostopnosti, boljših, kvalitet-
nejših storitev kot tudi samih cen. 

Kar pa se tiče Zdravstvenega doma Medvo-
de, je trenutno v otroškem zobozdravstvu zara-
di porodniškega dopusta odsotna ena zoboz-
dravnica. Nadomeščamo jo dva- do trikrat na
teden s pogodbenima zobozdravnikoma. Plan
je trenutno dosežen preko načrtovanega. V
odraslem zobozdravstvu je realizacija zadovo-
ljiva, pričakujemo pa upokojitev najstarejšega
zobozdravnika in v drugem kvartalu leta bomo
zato imeli kar precejšen izpad storitev. Nov zo-
bozdravnik je že izbran, svoje delo pa bo na-
stopil po koncu odpovednega roka pri seda-
njem delodajalcu.”

Govorili ste o čakalni vrsti pri zobozdrav-
nikih. Kako dolga pa je?

”Za bolnike, ki so že vodeni pri zobozdravni-
ku, ki so že opredeljeni, ni večjih pripomb.
Dlje se čaka le na predloge in protetične storit-
ve, kar pomeni tudi po več mesecev. Večje ne-
zadovoljstvo je pri tistih, ki še niso opredeljeni
pri katerem izmed zobozdravnikov. Od štirih
zobozdravnikov trenutno opredeljujeta dva: dr.
Softič, ki nadomešča dr. Jahičevo, in dr. Gluvi-
čeva, ki je imela daljšo odsotnost zaradi bolni-
škega staleža. Čakalna doba pri njej je dve do
tri leta, za dr. Softiča pa leto do leto in pol.” 

Varčujejo tudi v zdravstvenem domu
”Nadaljevalo se bo krizno leto, pravic bolnikov in dostopnosti zdravstvenih storitev pa ne glede na to ne

bomo manjšali,” pravi dr. Rajko Vajd, direktor Zdravstvenega doma Medvode, kjer so prav tako 
varčevalno naravnani. To se pozna pri investicijah. Kljub vsemu je bila lani zamenjana azbestna 

strešna kritina, letos načrtujejo zamenjavo dvigala.

Zakaj je prišlo v letu 2009 v ZD Medvode do izgube, je pojasnil direktor asist. mag. Rajko Vajd, dr. med., spec.

Zdravstveni dom Medvode ima novo grafično podobo in prenovljeno spletno stran z naslovom 
http://www.zd-medvode.si/.
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Medvode - V sejni dvorani Občine Medvode
je 15. aprila potekala regionalna delavnica z
naslovom: ”Sodelovanje med socialnimi part-
nerji v regiji - možnosti za boljše povezovanje
med različnimi socialnimi partnerji”. Delavni-
ca je v sklopu projekta ”S partnerskim sodelo-
vanjem do boljšega socialnega dialoga”, čigar
nosilec je Slovenska zveza sindikatov - Alter-
nativa in ga delno financira Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada. To je
bila druga regionalna delavnica. Prvo so orga-
nizirali v Mariboru, tretjo pa v Novi Gorici. 

”Posebnost tega projekta je predvsem na pre-
nosu socialnega dialoga iz državnega nivoja
navzdol. Eden od glavnih ciljev je razviti pri-
mernejše podporno okolje v regiji in s tem po-
spešiti razvoj socialnega dialoga tudi v lokal-
nem okolju, kar je še posebej aktualno v tem
trenutku. V času gospodarske krize podjetja od-
puščajo vse več delavcev, zaradi česar se social-
na stiska brezposelnih, in tudi zaposlenih, po-
glablja. V regijah pa ni struktur, ki bi medseboj-
no usklajeno obravnavale lokalno problematiko,
oblikovale poti do možnih rešitev, povezale delo
državne administracije, jih natančneje seznanile
z nastalo problematiko in s tem omogočile bolj-

še izkoriščanje lokalnih priložnosti,” je povedal
vodja projekta Bojan Goljevšček. Projekt je
vseslovenski in vključuje tri statistične regije:
Zgornje Podravsko, Osrednjeslovensko in Gori-
ško. ”V projektno skupino so že vključeni pred-
stavniki delodajalcev (Obrtna zbornica in Zdru-
ženje delodajalcev obrti in podjetnikov Sloveni-
je) ter sindikatov. Tretjega socialnega partnerja,
predstavnike lokalnih oblasti pa v projekt vklju-
čujemo ob izvajanju aktivnosti v posameznih
regijah,” je dejal Goljevšček in pojasnil, zakaj
delavnica poteka v Medvodah: ”Želeli smo si,
da bi se ta regionalni dialog gradilo v prestolni-
ci, v Ljubljani. Rahlo sem presenečen, da ni bilo
odziva, kar ni dobro sporočilo. Se pa zahvalju-
jem županu Medvod, ki je danes naš gostitelj.”

Delavnice so se udeležili tudi predstavniki
sindikatov in gospodarstva iz Medvod. Dragan
Djukić, Zveza SABS, je dejal, da je opaziti
pripravljenost za sodelovanje v regijskem eko-
nomsko socialnem svetu, kot tudi pripravlje-
nost za sodelovanje med sindikati. Predlagal
je, da se na določenem območju med seboj po-
vežejo deležniki, ki bi sodelovali v socialnem
dialogu, ter vzpostavijo teritorialni pakt.

Maja Bertoncelj

Druga regionalna 
delavnica

Regionalna delavnica z naslovom ”Sodelovanje med socialnimi 
partnerji v regiji - možnosti za boljše povezovanje med različnimi 

socialnimi partnerji” za Osrednjeslovensko regijo je potekala 
v Medvodah in ne v prestolnici.

Bojan Goljevšček, vodja projekta, je udeležencem predstavil cilje delavnic.

KOZJEK & KOZJEK D.N.O.
Ekskluzivni zastopnik za Generali Zavarovalnico d.d.
Zg. Pirniče 11 H, 1215 Medvode
Tel.: 01 362 14 31
GSM: 040 218 823

Za vse informacije ali ponudbe se lahko obrnete na:

Zamenjajte

zavarovalnico

- SE SPLAČA

Pooblaščeni servis za Generali Zavarovalnico d.d. je 
J-CONDOR d.o.o., Sp. Pirniče 6,  1215 Medvode, 
ki vas vabi na:

DAN ODPRTIH VRAT, 
dne 15. 5. 2010 od 9. do 16. ure.

Vsi obiskovalci bodo vključeni v žreb za polet z balonom.

Da čaka odrasel na pregled zob tri leta, je
verjetno kritično?

”S strani bolnika je to lahko zelo pereč pro-
blem. Ko pride do prve težave, se je treba opre-
deliti, in je zelo hudo, ko pacient izve, kako
dolge so čakalne vrste. Če so težave, je to res
dolga doba. Iz organizacijskega vidika je pa
tako, da če so zdravniki polno zasedeni, če iz-
polnjujejo svoj obvezni del programa, ne gre
pričakovati, da bodo delali preko tega, kljub
temu da dve ambulanti presegata količino
opravljenih storitev. Dolge čakalne dobe za
bolnika niso dopustne, so pa dopustne za zava-
rovalnico. Storitve so plačane za sto odstotkov
in ne več. To je vseslovenski problem.” 

Ste že uvedli naročanje preko spleta?
”Po lanskem poskusnem obdobju smo letos

uvedli možnost elektronskega naročanja pri
splošnem oz. družinskem zdravniku. Izvaja se
na centralnem nivoju. Naročite se lahko preko e-
pošte: narocanje@zd-medvode.si. Prav tako je
za naročanje za šest splošnih zdravnikov enotna
tudi telefonska številka (361 99 44), in sicer po
novem vsak dan med 10. in 14. uro. Za vse osta-
le ambulante pa je naročanje še vedno direktno.”

Če se dotakneva še malce investicij. Kaj je
po tej plati zaznamovalo leto 2009?

”Leto 2009 je zaznamovala ustavitev vseh in-
vesticij, ker smo bili v drugi polovici leta obveš-
čeni o znižanju sredstev. Moram povedati, da je
bilo znižanje tudi za nazaj, kar je čisto svoj pre-
sedens v gospodarjenju. A vlada je to sprejela in
to je treba spoštovati. Večjih investicij v lan-
skem letu na sami zgradbi, da bi bile financira-
ne s strani Zdravstvenega doma, ni bilo. Je pa
bila s strani občine financirana zamenjava zelo
dotrajane azbestne strešne kritine in hkrati iz-
boljšana strešna izolacija. To je bila največja in
zelo pomembna investicija. Od manjših investi-
cij smo obnovili dve ambulanti. Zelo veseli
smo, da nam vsako leto na pomoč priskoči tudi
medvoški Rotary club. V letu 2008 so nam fi-
nančno pomagali pri nakupu prepotrebnega
EKG-aparata za snemanje srčne aktivnosti, lani
pa pri nakupu aparata za periferno elektrostimu-
lacijo za potrebe fizioterapije.”

Kako pa bo letos? Imate v načrtu kakšno
večjo investicijo?

”Nadaljevalo se bo krizno leto. Denarja na
državnem nivoju je za zdravstvo manj, tako za-
radi večjega števila brezposelnih in manjšega
priliva v zdravstveno zavarovanje kot tudi zara-
di določenih sistemskih zahtev glede poveče-
vanja cen storitev, usklajevanja plač. Denarja
primanjkuje in tudi mi smo varčevalno narav-
nani. Od večjih investicij je predvidena zame-
njava dotrajanega dvigala, od manjših pa poso-
dobitev informacijskega sistema. Bo pa letoš-
nje leto zaznamovalo tudi kar nekaj odhodov v
pokoj naših zaposlenih. Zaenkrat je znano, da
se jih bo od 58 upokojilo kar pet.”

Maja Bertoncelj
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Medvode - Jeseni bodo lokalne volitve. Kaj
je zaznamovalo zadnje štiriletno obdobje in ali
se bodo jeseni znova potegovali za zaupanje
volivk in volivcev, morda kandidirali celo za
županjo, župana, v tokratni številki sprašujemo
nove štiri svetnike. Mnenja prvih štirih so bila
predstavljena v aprilski številki.

Uroš Košir (Zelena stranka): ”Najbolj po-
membne zadeve na občinskem nivoju, ki so
bile sprejete v tem mandatu, so po mojem vi-
denju ustanovitev dveh javnih zavodov (knjiž-
nica in mladinski center) ter odločitev o grad-
nji vrtca v Pirničah in Smledniku. Gledano lo-
kalno kot krajana Zbilj me veseli, da se je za-
čela gradnja pločnika na najbolj nevarnem
delu v vasi in upam, da se bo letos nadaljevala.

Kar se tiče sej občinskega sveta, je tudi moje
mnenje, da je preveč nepotrebne razprave. V
tem mandatu je zelo slab ali celo ničen vpliv
odborov in komisij. Če bi se stranke, liste, dr-
žale tega, kar je bilo dogovorjeno na odborih,
bi bile razprave povsem drugačne, tako pa se
na sejah ponavlja razprava z odborov, še pose-
bej lani in letos, kar je verjetno že del predvo-
lilne kampanje. Premalo je bilo konstruktivne
razprave, s katere bi bilo razvidno poznavanje
dela v občini in v krajevnih skupnostih. O mo-
rebitni ponovni kandidaturi se bom odločil do
konca maja, odločitev pa bo odvisna od zdrav-
ja in seveda od interesa stranke uvrstiti me na
listo.”

Alenka Žavbi Kunaver (LDS): ”Pretežni del
iztekajočega se mandata je zaznamovalo po-
manjkanje vizije glede prihodnjega razvoja ob-
čine, predvsem razvojnih prioritet, nezadostno
pridobivanje sredstev preko razpisov, odsotnost
velikih investicij (vrtci, parkirišča, kanalizacija,
obrtna cona, ki bi pomenila tudi nova delovna
mesta ...) ter samopašno obnašanje župana pri
upravljanju javnih zadev. Dodatno župana bre-
meni tudi vrsta nezakonitosti pri trošenju ob-
činskih proračunskih sredstev. Ugotovitve Nad-
zornega odbora občine in drugih pristojnih dr-
žavnih organov o nezakonitostih in nesmotrno-

stih pri trošenju občinskega denarja so neizpro-
sne, saj je posebej izpostavljena odgovornost
župana. V tem obdobju me je posebej razočara-
la popolna odsotnost vsakršnega dialoga župa-
na z različnimi interesnimi skupinami o vsako-
dnevnih problemih lokalne skupnosti. Vsako
različno mnenje je župan pospremil tudi z žalji-
vimi opazkami, predvsem na račun žensk. Žu-
pan se je raje zaprl v svoj stekleni stolp in pra-
viloma ni bil pripravljen odgovarjati na pobude
občinskih svetnikov, krajevnih skupnosti, civil-
nih pobud in drugih občank in občank občine
Medvode. Razmišljam o kandidaturi na volit-
vah, saj sem prepričana, da v Medvodah zmo-
remo več, odločneje in hitreje, predvsem pa
zato, ker razumem in vem, kaj naša občina in
njeni ljudje potrebujemo.”

Dušan Brekič (SD): ”V občinskem svetu
sem komaj dve leti. Zaradi bolezni v družini
sem bil v dogajanje v občini bolj malo vklju-
čen. Kljub temu menim, da je za ta mandat
najbolj pomemben začetek razprav o dolgoroč-
nem razvoju občine. Novi občinski svet bo

imel dobre osnove za dokončanje projekta.
Glede proračuna je moje mnenje, da je preveč
razdrobljen po načelu vsakomur nekaj, zato se
nekateri projekti vlečejo kot jara kača. Zame
osebno so najbolj pomembna področja oskrba
z zdravo pitno vodo, gradnja kanalizacijskega
omrežja in zagotavljanje pogojev za varstvo in
šolanje otrok. O delu občinskega sveta imam
bolj slabo mnenje. Seje so predolge. Včasih
imam vtis, da se nekateri svetniki oglašajo
samo zato, da se pokažejo javnosti in občinski
svet izrabljajo za predvolilno kampanjo. O po-
novni kandidaturi ne razmišljam, menim pa,
da za občinski nivo ni pomembno, kateri poli-
tični opciji kdo pripada in da v občini ne potre-
bujemo koalicije in opozicije. Vsi stremimo k
enakim, še bolje rečeno k istim ciljem, do ka-
terih pridemo samo z roko v roki po isti poti.”

Janez Barle (Svetniška skupina samostoj-
nih svetnikov): ”Značilnost dela občinskega
sveta v iztekajočem mandatu je velika neučin-
kovitost, ki jo v preteklih mandatih ni bilo za-
slediti, in zmanjšanje kulture dialoga med
svetniki. Seje občinskega sveta so predolge.
Posamezni svetniki in svetnice izkoriščajo po-
slovnik občinskega sveta za lastno promocijo
in veliko željo, da se pojavljajo v soju televizij-
skih kamer, pri čemer ni opaziti boljših in pre-
pričljivejših predlogov, ki bi privedli do boljših
odločitev. Sprejetje Vizije in strategije občine

Medvode je nedvomno pomemben korak in
osnova k vsesplošnem razvoju občine, saj so s
tem podani osnovni pogoji in prioritete bodo-
čega razvoja občine Medvode. Moj iztekajoči
se mandat v občinskem svetu je nedvomno za-
znamoval tudi izstop treh svetnikov iz svetni-
ške skupine SDS. Z izstopom se je vprašanje
enotnosti delovanja svetniške skupine SDS re-
šilo tako, da se lahko sedaj odločam v skladu z
lastnim prepričanjem. Glede kandidature za
občinskega svetnika se še nisem odločil, saj
pogovori z nekaterimi strankami in listami še
niso končani.”

Maja Bertoncelj, foto: T. D., M. B.

Svetniki ocenjujejo mandat

Uroš Košir

Alenka Žavbi Kunaver

Dušan Brekič 

Janez Barle
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Medvode - Vseslovenska očiščevalna akcija
je potekala 17. aprila, v njej pa so sodelovali
tudi občani Medvod. ”Po zbranih podatkih je v
akciji sodelovalo okrog tisoč občanov. Z
odzivom smo zadovoljni, saj je ta številka pre-
cej večja, kot je bila v preteklih letih. Zbrali so
240 kubičnih metrov odpadkov in 35 kubičnih

metrov pnevmatik. Poleg tega so bili odpeljani
tudi večji kosovni odpadki, kot na primer avto-
mobilske školjke in gospodinjski aparati. 
Odkriti sta bili še dve precej veliki divji od-
lagališči pri Studenčicah, za kateri bo potrebna
posebna akcija,” je pojasnil Matevž Jekler iz
Občine Medvode. 17. aprila so čistili mladi,

starejši, člani društev in drugih organizacij, 
osnovnošolci, skratka tisti, ki se očiščevalnih
akcij udeležujejo vsako leto, pa tudi tisti, ki 
jih ponavadi na takšnih dogodkih ni. Številni
so bili presenečeni in hkrati zgroženi, kaj vse
ljudje odvržejo v naravi. Odpadki v naravo
zagotovo ne sodijo! M. B.

Čistili Medvode in vasi
Na vseslovenski čistilni akciji Očistimo Slovenijo je v medvoški občini sodelovalo okrog tisoč prebivalcev,

ki so zbrali 240 kubičnih metrov odpadkov. 

Občina 

Pripravljeni na očiščevalno akcijo v Hrašah / Foto: Ivan Špenko

Smlejci na delu / Foto: Jure Galičič

V čistilni akciji so zbrali tudi okrog 35 kubičnih metrov pnevmatik. / Foto: M. B.

Mladi na akciji v centru Medvod / Foto: Jure Galičič

Kaj vse ljudje odvržejo v naravi! Posnetek je iz Dragočajne. / Foto: Miloš Jenko

Za konec zasluženo okrepčilo. Takole je bilo v Sori. / Foto: Mirko Javeršek
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Občina Medvode na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/09 in 90/09), Pravilnika o dode-
ljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 11/09, v nadaljevanju pravilnik) in 40. člena Statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 29/06 - uradno prečiščeno besedilo) objavlja 

JAVNI  RAZPIS
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

1. PREDMET RAZPISA

1.1.
Občina Medvode (v nadaljevanju : razpisnik) razpisuje oddajo neprofitnih sta-
novanj, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letih
2010, 2011 in 2012. 
Na dan objave javnega razpisa Občina Medvode razpolaga s prostim dvosob-
nim stanovanjem v velikosti 58,62 m2.

Oblikovana bo ena prednostna lista za stanovanja, predvidena za oddajo v
najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso za-
vezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. 

1.2. Najemnina
Najemnina za v najem oddana neprofitna stanovanja bo določena na podlagi
Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list
RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal
v času oddaje stanovanja v najem.
Za dvosobno stanovanje v velikosti 58,62 m2 in točkovano z 282 točkami,
znaša najemnina v mesecu aprilu 2010, izračunana na podlagi uredbe, 170
EUR.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencije 
najemnine v skladu z zakonom oziroma predpisom, veljavnim v času najema
stanovanja.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najem-
nika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev ne-
profitnega stanovanja. 
V kolikor najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna
pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih
in po postopku določenim s pravilnikom.

1.3. Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski nor-
mativi:

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja
1-člansko od 20 m2 do 30 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 6 m2 .

2. RAZPISNI POGOJI

2.1. Splošni pogoji
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so državljani Repu-
blike Slovenije, ki imajo stalno bivališče na območju občine Medvode
vsaj od 1. 1. 2009 dalje. 

2.2. Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki nji-
hovih gospodinjstev v letu 2009 ne presegajo v spodnji tabeli določenih od-
stotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2009 znašala 932 EUR.

Velikost gospodinjstva % od povprečne Meja dohodka 
(neto dohodek) neto plače v državi

1-člansko 90 do 839 EUR
2-člansko 135 1.258 EUR 
3-člansko 165 1.538 EUR 
4-člansko 195 1.817 EUR
5-člansko 225 2.097 EUR
6-člansko 255 2.377 EUR

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prišteva-
njem 20 odstotnih točk. 

2.3. Premoženje
Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg na-
vedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2009 ne presega-

jo gornje meje, določene v točki 2.2. tega razpisa;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega

stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali last-
nik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je
stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedolo-
čen čas, z neprofitno najemnino (primer: denacionalizirana stanovanja);

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premo-
ženja, ki presega 40 % vrednosti za število družinskih članov primernega
stanovanja.

Prosilec in njegovi družinski člani ne smejo presegati naslednjih vrednosti
drugega premoženja: 

Število članov m2 Vrednost drugega premoženja, 
gospodinjstva ki ne sme presegati 40 % 

vrednosti primernega stanovanja
1-člansko 45 15.148,80 EUR
2-člansko 55 18.515,20 EUR
3-člansko 70 23.564,80 EUR
4-člansko 82 27.604,48 EUR
5-člansko 95 31.980,80 EUR
6-člansko 105 35.347,20 EUR

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stano-
vanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 EUR, površina stano-
vanja je odvisna od števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v odda-
no stanovanje. 

2.4. 
V skladu s 7. členom pravilnika na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj NE
morejo sodelovati prosilci:
- ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že

dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča izgubili stanovanj-
sko pravico;

- ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodiš-
ča odpovedana iz krivdnih razlogov in so že bili izseljeni iz stanovanja ozi-
roma jim je naložena izselitev in odločba za izselitev še ni bila izvršena.

2.5. Dodaten pogoj stalnega prebivališča
Razpisnik določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še
dodaten pogoj stalnega prebivališča v občini Medvode, ki ga morajo izpolnje-
vati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja: 

nad 5 do 10 let 20 točk
nad 10 do 15 let 30 točk
nad 15 do 20 let 40 točk
nad 20 let 50 točk

Stalnost bivanja se dokazuje na podlagi potrdila Upravne enote Ljubljane
(tudi Krajevni urad Medvode), pri čemer je upoštevano tudi bivanje na ob-
močju občine pred ustanovitvijo Občine Medvode. Upošteva se bivanje pro-
silca in zakonca oziroma njegovega partnerja (število točk se določi na pod-
lagi skupnih let bivanja), pri tem se upošteva število let, dopolnjenih v letu
razpisa.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH RAZMER
PROSILCA

3.1. Splošne prednostne kategorije
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi,
družine z večjim številom otrok, invalidi in družine z invalidnim članom, družine
z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez sta-
novanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve voj-
nega nasilja, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.3.

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stano-
vanjskih in socialnih razmer, imajo prednost mlade družine, nato sledijo osta-
li po lestvici iz točke 3.3.

3.2. Dodatne prednostne kategorije
Poleg prednostnih prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu z dru-
gim odstavkom 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne ka-
tegorije prosilcev:

- prosilci, ki za plačilo tržne najemnine, na podlagi veljavne najemne pogod-
be prispevajo več kot 1/3 dohodka gospodinjstva, pri čemer se omogoči
uveljavljanje prednosti tistim, ki so že doslej pripravljeni veliko vlagati za ka-
kovost bivanja;
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- prosilci z dokončano najmanj visoko strokovno izobrazb (VII/1), s čimer se
omogoči uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo;

- prosilci, ki so se uvrstili na dokončno prednostno listo razpisa za dodelitev
neprofitnih stanovanj Občine Medvode v najem v letu 2004.

3.3. Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1. in 3.2., se točkujejo
z naslednjo višino točk:

1. mlade družine; mladi 100 točk; 80 točk
2. družine z večjim številom otrok - najmanj 3 otroci 60 točk
3. invalidi in družine z invalidnim članom 60 točk
4. družina z manjšim številom zaposlenih (najmanj 3 članska 

družina, kjer je zaposlen samo eden) 50 točk
5. žrtve nasilja v družini, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 točk
6. državljani z daljšo delovno dobo (najmanj 15 let) 60 točk

PREDNOSTNE KATEGORIJE v skladu z drugim 
odstavkom 6. člena pravilnika
1. prosilci, ki za plačilo tržne najemnine na podlagi najemne 

pogodbe prispevajo več kot 1/3 dohodka gospodinjstva 60 točk
2. izobrazba 60 točk 
3. uvrstitev na dokončno prednostno listu na javnem 

razpisu v letu 2004 50 točk

4. ROK ZA VLAGANJE VLOG IN RAZPISNI POSTOPEK 

Rok za vlaganje vlog s predpisano dokumentacijo je od 3. maja 2010 do 4.
junija 2010. 
Vloge se dvignejo v Oddelku za družbene dejavnosti Občinske uprave Obči-
ne Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, vse do izteka razpi-
sanega roka, in sicer v času uradnih ur:
Ponedeljek: od 8. do 11. in od 13. do 15. ure;
Sreda: od 8. do 11. in od 13. do 16.30;
Petek: od 8. do 12. ure.
Kontaktni osebi sta Tatjana Komac (tel. št. 361 95 25) in Sonja Rifel (tel. št.
361 95 43). Razpis in vloga bosta od 3. 5. 2010 dalje objavljena tudi na
spletni strani Občine Medvode www.medvode.si

Prosilci vloge oddajo v tajništvu Občine Medvode, Cesta komandanta Stane-
ta 12, Medvode, v času uradnih ur ali pošljejo priporočeno po pošti (upošte-
va se datum poštnega žiga - vključno 4. 6. 2010)

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 50 točk za vlo-
go in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 1. in 3. taksne tarife Zako-
na o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedi-
lo in 126/07, v nadaljevanju ZUT), kar skupaj znaša 17,73 EUR. Fotokopijo
potrdila o plačilu upravne takse nalepijo na vlogo.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev
plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu ZUT, s tem da
status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.

V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na dopolnitev vlo-
ge z manjkajočimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in
vloge oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilci priloži-
ti naslednje listine: 

1. izpolnjen obrazec vloge, podpisano izjavo o premoženjskem stanju prosil-
ca in ožjih družinskih članov, podpisano izjavo, s katero prosilec in drugi
polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke
pri drugih upravljalcih zbirk podatkov;

2. izpolnjen obrazec ”Opis stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer”;
3. dokazilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2009 (za doho-

dek se štejejo vsi prejemki, ki so vir dohodnine: osebni dohodek, pokoj-
nina, dohodek iz dela prek študentskega servisa, invalidnina itd.). Kot do-
hodek se ne šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek za nega otroka, pomoči za
opremo novorojenca, stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom,
štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institu-
cionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče;

4. potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma nezaposlenosti prosilca
oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje) ter
dokazilo o skupni delovni dobi prosilca;

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna po-
godba oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena; lastniki doka-
zilo o lastništvu - zemljiškoknjižni izpisek, prodajna pogodba; 

6. dokazilo o plačilu upravne takse v višini 17,73 EUR.

Vlagatelj vloge, ki uveljavlja dodatne točke, predloži naslednje listine:

7. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja
(točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno,
kletno, dotrajane instalacije ipd.);

8. v primeru utesnjenosti - navedba stanovanjske površine z opisom posa-
meznih prostorov in navedbo površin ter navedbo števila oseb, ki imajo v
tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore
uporabljajo; 

9. v primeru plačila tržne najemnine, ki predstavlja več ko 1/3 dohodka go-
spodinjstva - dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;

10. kopijo poročnega lista oziroma obojestransko podpisano in notarsko
overjeno izjavo o obstoju izvenzakonske skupnosti;

11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
13. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
14. dokazilo o invalidnosti (odločba Centra za socialno delo, Zavoda za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje RS);

15. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih
otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

16. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) - do-
kazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživ-
nine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se dokazuje z izvršilnim pred-
logom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca za plačilo;

17. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali
kateri od ostalih družinskih članov boleha za kronično boleznijo zgornjih
dihal ali astmo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 

18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe gle-
de na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in
mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju rodi-
teljske pravice;

19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organi-
zacij (materinski domovi, zatočišča - varne hiše, zavetišča, centri za pomoč
žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno pomoč ob nasilju v družini; 

20. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
21. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; li-

stine izdane v tujini, morajo biti nostrificirane).

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in številu članov go-
spodinjstva, odločbo o odmeri dohodnine, kakor tudi določena dokazila o
premoženjskem stanju bo občina pridobila neposredno od pristojnega držav-
nega organa. 

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka ude-
ležencem razpisa ne vrača.

7. SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in nji-
hovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vlo-
ge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se
šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge.
Strokovna služba si lahko stanovanjske razmere prosilca tudi ogleda in sicer
na naslovu stalnega bivališča oziroma začasnega, če bo iz vloge razvidno, da
prosilec živi na naslovu začasnega bivališča. V primeru ogleda se ta opravi
nenapovedano.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci uvrščeni na prednostno listo gle-
de na število zbranih točk. 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev, in sicer v roku 6 mesecev po zaključku javnega
razpisa. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, lahko v
roku 15 dni poda pritožbo. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v
roku 60 dni župan Občine Medvode. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista, po kateri se
bodo dodeljevala razpoložljiva stanovanja v letih 2010, 2011 in 2012. 

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če udeleže-
nec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega
stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upraviče-
nost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev. Z
najemniki bo sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas in z neprofitno
najemnino. Upravičenca, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stano-
vanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se
črta iz seznama upravičencev.

Pri izvedbi razpisa se v zadevah, ki niso podrobneje opredeljene v razpisu
uporabljajo določbe Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Stanislav Žagar
župan
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Občina 

Medvode - Sredi aprila so na Policijski
postaji Medvode za štiri ure sprejeli pet otrok,
osnovnošolcev iz OŠ Pirniče, OŠ Preska in
OŠ Vodice. Sodelovali so v projektu Otrok
policist za en dan, ki je v Medvodah letos
potekal prvič. S tem projektom so leta 2007
kot prvi začeli na PU Maribor. Otrokom so
najprej predstavili delo policije, opremo,
vozila, nato pa so jih odpeljali še na teren, kar
je bilo zanje tudi najbolj zanimivo. Sodelovali
so celo pri ustavljanju voznikov, pregledovali
vozniška in prometna dovoljenja ter merili z
radarjem.

Več o projektu je povedal mag. Simon
Slokan, komandir PP Medvode: ”Pri projektu
gre za spoznavanje dela policije, približanje
nalog policije otrokom in izvajanje pomoči

policiji. Otroci pri tem uporabljajo tudi znanje,
ki so ga pridobili v času izobraževanja. S svo-
jo prisotnostjo na določenem območju pripo-
morejo pri osveščanju in opozarjanju na
težave, s katerimi se srečujejo kot udeleženci v
prometu in tudi sicer na področju javne
varnosti. Projekt je namenjen učencem petih in
šestih razredov, tako za policiste kot tudi za
otroke pa je zelo zanimiv.” 

Preventivna aktivnost je bila med učenci zelo
dobro sprejeta. Ob našem obisku so bili na
terenu štirje (trije iz OŠ Pirniče in eden iz OŠ
Preska), medtem ko je učenka iz OŠ Vodice
policiste obiskala že dan prej. Kot je še pojas-
nil Slokan, bodo projekt v prihodnjem šolskem
letu ponovili in skušali sprejeti več otrok. 

Maja Bertoncelj

Osnovnošolci za štiri ure policisti
Policijska postaja Medvode je prvič sodelovala v projektu Otrok policist za en dan, k sodelovanju pa so 

povabili učence medvoških in vodiške šole. V vlogi policista je bilo pet otrok.

Medvode - Krajani Vikrč vse aktualne informacije o dogajanju in ak-
tivnostih v kraju po novem lahko preberejo tudi na spletni strani
www.vikrce.com. Sredi marca so bili na koordinacijskem sestanku v
KS Pirniče namreč izbrani koordinatorji, ki bodo skrbeli za obveščanje
krajanov Vikrč o poteku gradnje komunalne infrastrukture v spodnjem
delu tega naselja. Njihova naloga je koordinacija med občani, izvajalci
del in občino Medvode. ”Za takšno koordinacijo smo se odločili, ker
nas nihče od pristojnih ni obveščal o poteku gradnje, da pa so novice
dostopne čim širšemu krogu ljudi, smo se odločili za postavitev splet-
ne strani, kjer si vsak lahko prebere aktualne novice,” je odločitev po-
jasnil Jernej Bizjak, predstavnik krajanov za Krajevno komunalno
ureditev Vikrče. Poleg informiranja o poteku gradnje komunalnega

omrežja so na spletni strani tudi ostale informacije, ki zadevajo kraja-
ne Vikrč. Trenutno aktualna tema je zapora Kajakaške ceste zaradi
gradnje komunalne infrastrukture. Zapora naj bi se že začela (do za-
ključka naše redakcije se to sicer še ni zgodilo), trajala pa bo predvido-
ma do 20. decembra. Krajani KS Pirniče niso zadovoljni z obvestilom,
da obvoz čez Rocen ni predviden in da bodo v Ljubljano morali preko
Medvod. ”Menimo, da je popolna zapora nedopustna predvsem zaradi
prevozov otrok v šolo in vrtec na Brodu in Šmartnem. Upamo na 
takšno ureditev prometnega režima, ki bo omogočil uporabo Rocenske
ceste izključno krajanom Vikrč, Pirnič in Zavrha. Udeležili smo se 
sestanka KS Šmartno in skušali se bomo dogovoriti za ugodno rešitev
problema,” je dejal Bizjak. Maja Bertoncelj

Spletno mesto za krajane Vikrč
V Vikrčah so uvedli hitro in ažurno obveščanje krajanov, ki poteka preko 

spletne strani www.vikrce.com. 

Otroci policisti so povedali:
Pavel Cizelj (OŠ Preska): ”Izvedel sem
veliko novega. Najbolj zanimivo mi je
bilo delo na terenu, ko smo ustavljali
vozila.” 
Lea Jakopič (OŠ Pirniče): ”V vlogi poli-
cistke se počutim v redu. Tega dne sem
se zelo veselila in izpolnil je moja
pričakovanja. Najbolj zanimivo mi je
bilo merjenje z radarjem.”
Tim Jaklič (OŠ Pirniče): ”Zanimivo se
mi je zdelo ustavljanje vozil. Policisti so
nam predstavili, kako vse skupaj pote-
ka, kakšne so kazni. Če ne bi imel
drugega, bi bil tudi policist (smeh).”
Andrej Ježek (OŠ Pirniče): ”Vse se mi
zdi zanimivo, najbolj pa seveda delo na
terenu. Služba policista je kar zahtevna.”

Osnovnošolci Pavel, Andrej, Tim in Lea z učiteljicama Zlato Jamnik in Tatjano Zajc so bili na terenu s policistoma
(levo Hinko Mihelčič, desno Silvo Poglajen). Pridružil se jim je tudi komandir Simon Slokan (drugi z desne).

Otroci so pregledovali vozniška in prometna dovoljenja. 
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Smlednik - Letos Turistično olepševalno
društvo Smlednik praznuje 50-letnico ustano-
vitve. V letu praznovanja je bilo izvoljeno novo
vodstvo na čelu s predsednikom Metodom Fer-
barjem, o čemer smo pisali v prejšnji številki
Sotočja. Tokrat svoje delo predstavlja staro
vodstvo. Predsednik društva je bil od leta 1998
Doran Konjar, ki mu je s člani društva in kra-
jani uspelo izpeljati kar nekaj projektov.

Obnova razvalin Starega gradu
Kot pravijo, je najpomembnejši dosežek v

preteklem obdobju pridobitev lastninske pravi-
ce, uporabnega dovoljenja in ureditev
zemljiško-knjižnih zadev za Stari grad, skupaj
z okrepčevalnico in društvenimi prostori, ime-
novanimi ”Špelkina vila”. Stari grad je v pre-
teklih letih doživel obnovo. ”S finančno po-
močjo občine Medvode in strokovno pomočjo
Zavoda za varstvo kulturne dediščine smo ob-
navljali razvaline gradu. Letos je v ta namen
odobrenih 23 tisoč evrov. Skupaj z Zavodom
smo izdelali projekt in načrt sanacije in obno-
ve razglednega stolpa. Skupaj smo naredili
tudi predstavitev zgodovine raziskav Starega
gradu in okoliških najdišč. Za obnovo Starega

gradu smo se prijavili na razpis za denar EU v
okviru Ministrstva za kulturo, a žal nismo bili
uspešni. Uredila se je ”Špelkina vila” ter elek-
trična napeljava, razsvetljava, vodovodna nape-
ljava, sanitarije, skladiščni prostor in nadstre-
ški na Starem gradu. Predvsem smo se trudili
urediti prireditveni prostor, kjer je bilo organi-
ziranih kar nekaj prireditev,” so pojasnili naj-
večja dela, narejena na Starem gradu. 

Dokončanje Kalvarije
TOD Smlednik je skupaj s KS in občino do-

končalo sanacijo kapelic in uredilo križev pot na
Kalvariji. ”Občina Medvode je prispevala denar
za gradbena dela na kapelicah, krajani smo pri
tem sodelovali. Uredili smo okolico ter zbrali
ves denar za poslikavo štirinajstih kapelic, po-
stavitev treh križev in razsvetljavo celotne Kal-
varije, ki jo društvo, s finančno pomočjo obči-
ne, vsa leta tudi vzdržuje. Otvoritev obnovljene
Kalvarije smo združili s 40-letnico društva. Ob
tej priložnosti smo izdali knjižico z naslovom
”Med Savo in Smledniškim Starim gradom” o
zgodovini kraja, Kalvarije, turističnem društvu
in kulturnih znamenitostih,” so povedali. Na
pobudo ravnatelja VIZ in v sodelovanju z 

ravnateljico OŠ Simona Jenka so začeli z orga-
nizacijo Ex-tempora za osnovnošolce. Lanski
je bil jubilejni, deseti. Poleg tega so organizi-
rali ali pa sodelovali še pri drugih prireditvah
in projektih in bili med ustanovnimi člani 
Turistične zveze Medvode. 

Srebrno priznanje na evropskem
ocenjevanju

Najodmevnejši projekt, v katerega so bili
vključeni, je bilo sodelovanje na vseevropskem
tekmovanju Entente florale, na katerega se je
vas Smlednik uvrstila po prejemu priznanja s
strani Turistične zveze Slovenije. ”Skupaj s KS
Smlednik, skoraj z vsemi krajani in z denarno
podporo občine Medvode smo v slabe pol leta
uspeli vas pripraviti za to ocenjevanje, za kar
se v drugih državah pripravljajo tudi po več let.
Uspelo nam je osvojiti srebrno priznanje, ki se
za nas prav tako sveti, kot če bi bilo zlato. Smo
se pa takrat obvezali, da bomo skrbeli za ure-
jenost, trajnostni razvoj, ekološko zavest, ko-
eksistenco z avtohtonim naravnim okoljem,”
so ponosni na dosežen rezultat. Pri predstavit-
vi vasi so sodelovali tudi učenci OŠ Simona
Jenka Smlednik, ki so tudi sicer zelo aktivni in
uspešni na področju turizma (izredno so se
odrezali na tekmovanju Turizmu pomaga last-
na glava) in redno sodelujejo z društvom.

Veliko stvari je bilo že narejenih, veliko dela
pa bo imelo tudi novo vodstvo. V kraju, ki želi
biti urejen, dela nikoli ne zmanjka. Novemu
vodstvu uspešno delo želijo tudi njihovi pred-
hodniki: ”Menimo, da nekaj tisoč evrov, koli-
kor jih je v društveni blagajni ali pa v terjatvah,
za nov zagon ni tako malo. Novemu vodstvu
želimo uspešno delo, vsem, ki so nam v teh
dvanajstih letih stali ob strani in nam pomaga-
li, pa se zato najlepše zahvaljujemo. Ponosni
smo tudi, da nam je uspelo uradno članstvo
močno povečati.” Maja Bertoncelj

Predstavili dvanajstletno delo
Sedaj že staro vodstvo Turistično olepševalnega društva Smlednik, ki je društvo vodilo dvanajst let, 

je predstavilo aktivnosti v tem obdobju.

Orientacija in gasilske veščine
Sora - Gasilska zveza Medvode je v soboto, 8. maja, v Sori in njeni okolici pripravila 

drugo tekmovanje gasilske mladine v orientaciji in gasilskih veščinah. Udeležil se ga je
gasilski podmladek vseh šestih prostovoljnih gasilskih društev. Tričlanske ekipe in njihovi
mentorji so morali čim hitreje opraviti s progo, ki jih je po poljskih poteh vodila proti Dolu
in nazaj do štartno-ciljnega prostora pred osnovno šolo v Sori. Med tekom so morali s po-
močjo zemljevida in kompasa najti vse kontrolne točke in na njih predstaviti svoje gasilske
veščine. Vezali so gasilske vozle, spajali cevi in odgovarjali na vprašanja iz prve pomoči. 
Zahtevnost nalog je bila prilagojena starosti tekmovalcev, saj so bili najmlajši stari komaj
sedem, najstarejši pa sedemnajst let. Na tekmovanju je nastopilo več kot devetdeset mladih
gasilcev. Med mlajšimi in starejšimi pionirkami so bile najboljše gasilke iz Zbilj, med nji-
hovimi moškimi vrstniki pa ekipi Zbilj in Smlednika. Med mladinkami so Zbilje premagale
Soro, med mladinci pa Spodnje Pirniče ekipo GD Preska-Medvode. V točkovanju gasilskih
društev je zmago osvojilo domače društvo iz Sore. Peter Košenina
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Smleški Stari grad vabi
Spomladanski dnevi so prava priložnost za obisk
gradu Smlednik. Poti na vrh je več, dostop pa je
možen tudi z jeklenimi konjički. Če vas pot utrudi
in zgrabi lakota, vas v tamkajšnji okrepčevalnici
postrežejo z domačo kmečko hrano. Še posebej
ričet je zelo okusen, pa vodiške preste, sladoled ...
Ob koncu tedna so na vrsti ribe, jagenjček, 
odojek, ob nedeljah pa kosila. Pravijo, da je
kuhanje domišljija in okus, o čemer so se že
prepričali številni obiskovalci. Prostor je zelo 
prijeten za večje družbe, piknike. Ob četrtkih je
zaprto, sicer pa vam radi z informacijami
postrežejo po tel. 01/36 27 333, oz. 040/856 135.

Mladi so na progo krenili z vso resnostjo, kot se za gasilce spodobi.
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Slikovna uganka

Kako dobro poznamo 
našo deželo?

Regrat bo polagoma odcvetel in zdaj je
čas, da s še katero rastlino iz naravnega
okolja popestrimo naš jedilnik. Kaj je tis-
to na sliki, na kaj moramo vendarle biti
pozorni in kje je nastal posnetek. Odgo-
vore pošljite do konca maja na naš naslov
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom ”za Sotočje”. En
pravilen odgovor bomo izžrebali in ga
nagradili. 

V aprilski številki Sotočja smo vas
spraševali, kje je nastal spodnji posnetek
in katera dva vrhova sta na posnetku levo
in desno? Posnetek je nastal v Ločnici,
na sliki je kapelica ob cesti malo nad
gostiščem Legastje, zadaj pa sta na levi 
V. Babnik in desno Gontarska planina.
Žreb je določil, da nagrado, ki vam jo
bomo poslali po pošti, prejme Jožef
Košica s Trnovca. Čestitamo. 

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

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

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

Modrasa na Jeterbenku
Žlebe - Spomladanski meseci so nadvse primerni za spre-

hode v naravi. Zelo priljubljena izletniška točka so Polhograj-
ci, ki so bili polni pohodnikov tudi med prvomajskimi praz-
niki. Posebej zanimivo fotografijo z obrazložitvijo nam je po-
sredoval Mirko Mihovec, ki je na Jeterbenku, na 774 metrov
visokem hribu, značilnem po velikem križu na vrhu, opazo-
val dva modrasa. ”Na toplo nedeljo, 25. aprila, so številni po-
hodniki na vrhu Jeterbenka, samo nekaj metrov od križa, lah-
ko opazovali dva modrasa pri parjenju. Tem strupenim kačam
prijajo suha, kamnita prisojna pobočja, ki so delno poraščena
z grmovjem. Na tem hribu so bili opaženi že večkrat, zato
previdnost pri hoji, posebno razposajenih otrok, ni odveč,” ob
tem opozarja Mirko Mihovec. M. B., foto: Mirko Mihovec

Spoznali Pangelčkov pater
Smlednik - V sklopu letošnje prireditve Flan-

canje so organizatorji iz Društva slovenski cen-
ter za ustno zgodovino v sodelovanju s TOD
Smlednik pripravili ogled starega smleškega
vodovoda. Vaški vodovod je bil zgrajen v ob-
dobju med obema svetovnima vojnama, ko je
bil vodovod na podeželju še prava redkost in
seveda velika dragocenost. Del vodovoda se je
ohranil do danes. Še vedno si lahko vodo nato-
čite pri vodnem koritu ali patru pr’ Pangelčku,
ki je bilo obnovljeno, ob njem pa je tudi infor-
mativna tabla. Na njej je zapisano, da gre za še
delujoči ostanek vodovoda, zgrajenega v letu

1925, ki je bil za del vasi Smlednik. Vodovod so
sestavljali: višje ležeči štempih (zajetje) na stu-
dencu, ki ni nikoli usahnil, cevovod in trije pa-
tri, razporejeni po vasi navzdol. Na štempihu je
bil dovoljen le odvzem pitne vode, tudi za pre-
bivalce sosednjih vasi, na patrih pa je bilo poleg
tega dovoljeno tudi pranje perila in napajanje ži-
vine. O starem smleškem vodovodu je pripove-
doval Metod Ferbar, predsednik TOD Smled-
nik, ki je med drugim povedal, da gre za edini
ohranjeni pater v vasi, pri katerem so prali peri-
lo, podstavek je viden še danes, odvzemali vodo
in napajali živino. Maja Bertoncelj

Metod Ferbar pri vodnem koritu pr’ Pangelčku

Jože Praprotnik, avtor slikovne uganke
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Rok Dobnikar, petindvajsetletnik, ki sedaj
živi v Stražišču, drugače pa je doma s Topola in
ga najdemo v Coctail baru Roky gostilne Do-
bnikar, je že od mladih nog neposredno pove-
zan z gostinstvom, saj izhaja iz gostinske dru-
žine. Lani se je v Berlinu s svojim nastopom
PAT & MAT v atraktivni pripravi koktajlov,
med 46 profesionalnimi ‘flairovci’ iz vsega
sveta uvrstil na petindvajseto mesto, njegov
koktajl pa je bil peti. Z osvajanjem naslovov je
v barmanstvu podobno kot drugod: ”Če bar-
man zmaga oziroma osvoji naslov, je to zagoto-
vo dobra referenca in mu tudi dvigne samoza-
vest. Odvisno je, za kakšno tekmovanje gre, in
bolj ko je to pomembno, lažje se z zmago pre-
bijaš naprej, medijem si bolj zanimiv, moraš pa
vseeno paziti, da ti slava in samozavest ne sto-
pita v glavo.” Tudi pri barmanstvu obstajajo
pravila in trendi. Prvih se je treba čimbolj drža-
ti, druga pa se spreminjajo. In kako bo letos?

”Menim, da se bo letos zelo veliko uporabljalo
sveže sadje, razne začimbe in podobno. Letos
bodo verjetno hit koktajl mohito in njegove iz-
peljanke,” in navihano doda: ”Kaj bo pa v
Roky baru hit, pa naj zaenkrat ostane še skriv-
nost, se bo pa vsekakor splačalo pokusiti.”

Predsednik Društva barmanov Slovenije Du-
šan Furar opiše Roka kot člana društva, ki stvar
jemlje zelo resno: ”Kot poznam tudi njegovo

družino, so vsi resni ljudje, preprosti, ustvarjal-
ni in delavni. Tudi v naših odborih je Rok re-
sen. Zelo rad prisluhne, se vklopi v debato, rad
pomaga z nasveti. Vidi se mu, da je barman-
stvo spoznal že mlad, saj je bil že na nekaj sve-
tovnih prvenstvih in je bil tudi zelo uspešen.
Igra harmoniko in je tudi veseljak. Vedno rad
priskoči na pomoč, ‘riskira’ čas, denar.”

Alenka Brun, foto: Tina Dokl

Rok je rad barman
Kakšnega koktajla, ki bi mu bil ljubši od drugega, nima, načeloma jih tudi ne pije, če se pa že 

odloči za katerega, pa najraje izbira med mohitom, caipirinho ali gin fizzom.

Pirniče - V prejšnji številki smo pisali, da je Janez Mihovec zgradil
model švedske linijske bojne ladje Vasa. Mihovec pa še zdaleč ni edi-
ni, ki se v občini Medvode v prostem času posveča tudi modelarstvu.
Tokrat predstavljamo Andreja Vrhnjaka iz Zgornjih Pirnič, ki je zgradil

model jahte Royal Caroline. Zgrajena je bila v bedfordskih ladjedel-
nicah leta 1749 kot angleška družinska jahta. Uporabljali so jo dolgo
časa, do leta 1805 je obplula svet, leta 1820 pa je bila razstavljena. 
Ladja je bila zelo hitra in konkurenčna na tekmovanjih, njen trup pa je
bil bogato okrašen z ornamenti.

”Pozimi, ko je dela na kmetiji manj, se lahko posvetim tudi kakšnemu
hobiju. Prej sem delal gobeline, zadnje zime pa sem gradil družinsko
jahto. Da sem začel, je bilo povsem naključno. Graditi jo je začel 
sestrin mož, ker pa mu ni šlo, jo je prinesel meni. Videl sem, da mi 
gre in jo zgradil do konca. Za to sem potreboval tri zime,” je pojasnil
Andrej Vrhnjak. Kot pravi, je bilo najbolj zahtevno delo na koncu:
”Več kot je bilo vrvic, težje je bilo. Učil sem se sproti, nekaj tudi s 
pomočjo medmrežja. To je delo za potrpežljive.” 

Jahta iz leta 1749 je bila prva, ki jo je zgradil. ”Na koncu sem na-
mestil še zastavo in zadovoljstvo je bilo zelo veliko. Je lepa in ponosen
sem nanjo, še posebej sedaj, ko jo imam v vitrini. To ne bo moja zadnja
ladja. Že brskam po katalogu in izbiram novo. Zaenkrat se še nisem
povsem odločil, pomembno bo, da bo večja, kot je bila ta, katere 
velikost je 80 centimetrov. Morda bo moja druga HMS Victory, dolžine
110 centimetrov, ki je potonila oktobra 1744. V svojem času je veljala
za najbolj napredno bojno ladjo na svetu. Do zime se bom že odločil,”
je še dejal. Gobeline je zaenkrat dal na stranski tir, jih pa dela žena.

Maja Bertoncelj

Zgradil družinsko jahto
Andrej Vrhnjak iz Zg. Pirnič je končal prvi model, angleško družinsko jahto. 

Andrej Vrhnjak z otrokoma ob svojem prvem modelu, ki ga je sestavljal tri zime.

Roka Dobnikarja smo letos srečali tudi aprila na 32. tradicionalnem mednarodnem Pokalu Bled v mešanju pijač
za barmane in tekmovanje dijakov Srednjih šol za gostinstvo in turizem Slovenije ter novinarjev.Koktajl po obedu (after dinner cocktail)

”PAT & MAT” 
(Priprava v ročnem mešalniku)
3,0 cl Bacardi Gold ruma 
1,0 cl Rabarbara likerja - Giffard 
1,0 cl likerja vanilla Giffard 
3,0 cl kostanjevega sirup - Routin 
3,0 cl jagodnega pireja - Finest Call 
1,0 cl sladke smetane 
Okrasitev: cimetov posip, metin list.
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Medvode - Zveza društev upokojencev Slo-
venije je vodja projekta ”Starejši za višjo kako-
vost življenja doma”, ki se je začel izvajati leta
2004. Lani je bilo v projekt vključenih 195
društev upokojencev, 2200 prostovoljcev, 185
koordinatorjev in 12 pokrajinskih koordinator-
jev. V petih letih delovanja je vključili 81.026
starejših od 69 let (ne samo člane društva 
upokojencev). V projekt so se vključili tudi v
Društvu upokojencev Medvode.

Projekt je namenjen starejšim od 69 let s ci-
ljem pomagati preživeti kar se da kvalitetno
starost v domačem okolju: zvišati kakovost po-
moči starejšim na domu, približati se osamlje-
nim na robu preživetja, zlasti če živi več gene-
racij skupaj; razširiti delovanje DU na vse sta-
rejše v lokalni skupnosti; seznaniti starejše s
programi za starejše; povečati obseg medseboj-
ne pomoči starejših; izboljšati sodelovanje DU
z drugimi organizacijami in povečati vpliv ci-
vilne družbe pri odločanju o življenju starejših.

S projektom, v katerega so v Društvu upoko-
jencev Medvode vstopili s sklepom Upravne-
ga odbora, so že seznanili tudi župana Stanis-
lava Žagarja. Občina je namreč predvidena

kot partner v projektu. V društvu so imeli tudi
že prvi sestanek s prostovoljci, ki so vez med
društvom upokojencev in uporabniki. ”Sestan-
ka se je udeležilo vseh petnajst vabljenih po-
verjenikov, ki sedaj na terenu pobirajo članari-
no in obiščejo naše člane ob rojstnem dnevu.
Deset se jih je odločilo za nove naloge prosto-
voljca v tem projektu. Imeli bodo enodnevni
seminar, nato pa odšli ”na teren” in izvedli
krajšo anketo s starostniki nad 69 let. Najprej
moramo namreč ugotoviti, kako živijo in
kakšno vrsto pomoči potrebujejo. Naloge
prostovoljca so opredeljene in spoznali se
bodo tudi z etičnim kodeksom. Na sestanku so
opozorili, da se danes ljudje zapirajo vase in
ne spustijo v stanovanje kogarkoli. Skratka,
pripravljeni so, da bodo naleteli na zelo različ-
ne življenjske situacije. Zato se bomo v druš-
tvu redno sestajali, izmenjavali izkušnje in 
sodelovali s strokovnimi ustanovami,” je po-
vedala Marija Tome, predsednica Društva
upokojencev Medvode in koordinatorka 
projekta v društvu, v katerem se sedaj trudijo
pridobiti seznam občanov, starejših od 69 let.

Maja Bertoncelj

Projekt ”Starejši za višjo kakovost
življenja doma”

V projekt, v katerega je bilo lani vključenih 195 društev upokojencev, so se vključili tudi v 
Društvu upokojencev Medvode.

Marija Tome, predsednica Društva upokojencev 
Medvode, je predstavila projekt ”Starejši za višjo 
kakovost življenja doma”.
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www.tourism-kranj.si

Razstava orožja in vojaške opreme

iz II. svetovne vojne

Simulacija letalskega napada

Predstavitev rekonstruiranega 

zaklonišèa iz leta 1944

14. - 15. MAJ   
ob 17.00 uri

Vstopnice v predprodaji v Kranjski hiši, Glavni trg 2

14. maj 

ob 17.30 in 18.30 uri

15. maj 
ob 10.30 in 11.30 uri

Zbirno mesto je pred Kranjsko hišo. Število obiskovalcev je omejeno

dežela škrata

Slovenska plesna liga
Kranj - Na kvalifikacijskem turnirju Slovenske plesne lige so se pred

kratkim v Kranju merile moči slovenskega plesa. Tako kot smo že vajeni,
je dogodek gledalcem postregel z odlično predstavo v latinskoameriških
in standardnih plesih ter z zmagami med mladinci in starejšimi mladinci
spet potrdil, da Gorenjska ostaja v plesnem vrhu. Organizator turnirja Mi-
ran Pritekelj iz Pirnič je bil z izkupičkom na zmagovalnem odru več kot
zadovoljen. Odličen rezultat sta dosegla tudi njegova otroka Matej in Anja
Pritekelj, ki sta bila prva v standardnih in druga v latinskoameriških ple-
sih. Turnir velja za največjega v Sloveniji v letošnjem letu, pohvale občin-
stva pa so bile namenjene predvsem vrhunski organizaciji in pestremu
spremljevalnemu dogajanju. Nekaj sto gledalcev je uživalo ob gledanju
dobrega plesa, glasno navijalo za svoje favorite, po končanem turnirju pa
so se na Pomladnem plesu zavrteli v družabnih plesih.      Darja Ovsenik

Na Slovenski plesni ligi sta navdušila tudi Matej in Anja Pritekelj. Foto: arhiv 
Mirana Priteklja

Razdelili prvih petdeset paketov
Letos je bil ustanovljen Krajevni odbor Rdečega križa (v nadaljeva-

nju KORK) Medvode in aprila so upravičenim osebam razdelili prve
prehranske pakete. ”Razdelili smo 1600 kg hrane. Prehranski paketi
so bili iz intervencijskih rezerv evropske unije, v njih pa je bilo po 4
kg moke, 4 kg riža, 4 pakete testenin, 4 kg sladkorja in 12 litrov mle-
ka. Podelili smo prvih 50 paketov upravičencem, ki so se nam odzva-
li. Ugotavljamo, da bo v prihodnje potrebno število prehranskih pa-
ketov povečati,” je povedal predsednik Dragan Djukić.            M. B.

V Sori osem pevskih zborov
Območna revija pevskih zborov in malih pevskih zasedb Ljubljana

okolica 2010 z naslovom Naj se sliš’ bo potekala v sklopu treh kon-
certov. Drugi bo jutri, 15. maja, v Sori.                                   M. B.

Novo!
Če boste postavili ptičjo hišico in vanjo nasuli kaj okusnega, vas bodo
kmalu začeli obiskovati razni ptički. Da jih boste med opazovanjem
lahko tudi prepoznali, vam bo pomagala knjiga z barvnimi 
fotografijami, zemljevidom razširjenosti in opisom ptic, ki ima še eno
prednost: priloženo ima zgoščenko z oglašanjem šestdesetih ptic.

Knjiga in zgoščenka vam bosta pokazali nov način prepoznavanja 
ptic in njihovega vedenja. Zelo uporabno, zanimivo in poučno!

Mehka vezava, 40 strani + CD.

Redna cena: 9,90 EUR
Akcijska cena: 8,50 EUR + poštnina.
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju, 
jo naročite po telefonu: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Zg. Pirniče - Z dnevom odprtih vrat in prireditvijo v šolski avli so 22.
aprila na Osnovni šoli Pirniče zaključili celoletni projekt Raziskujmo
Mehiko, ki ga je vodil učitelj geografije in zgodovine Igor Veler. Na
šoli so mehiško vzdušje začutili že v začetku šolskega leta, saj so gosti-
li skupino Mariachi Silver iz Mehike, omenjeno državo so spoznavali na
delavnicah in potopisnem predavanju ..., zelo živahno pa je bilo tudi ob
nedavnem zaključku projekta.

Učenci prve triade so že dopoldne na delavnicah izdelovali dežnike in
ponče, starejši učenci pa so v popoldanskem času ustvarjali tradicional-
ni mehiški nakit, preizkusili so se v tkanju, spoznavali so majevsko kul-
turo in izdelovali makete majevskih piramid. Za obiskovalce so pripra-
vili različne predstavitve; ogledali so si lahko izbruh vulkana in izdela-
vo majevskega koledarja, okušali mehiško hrano, med drugim bolj ali
manj pekoče tortilje, ki so jih pripravile učenke same, si ogledali film o
mehiških naravnih in kulturnih zanimivostih ter gradivo o znani mladin-
ski mehiški nadaljevanki RBD ... 

Dogajanje je vrhunec doseglo s prireditvijo v šolski avli, ki so jo pre-
plavili temperamentni mehiški ritmi, za kar so poskrbeli učenci, učite-
lji, starši in povabljeni gostje. Mehiško vzdušje so pričarali z mehiško
himno, znanimi skladbami, denimo La cucaracha, flamenkom, sambo,
popotniškimi utrinki, igranim prizorom iz RBD ...         Ana Hartman

Mehiški ritmi v Pirničah
Na OŠ Pirniče so zaključili celoletno odkrivanje Mehike.

Najboljši eTwining projekt v Sloveniji
Preska - Osnovna šola Preska se že več let uspešno vključuje v pro-

jekte eTwining, ki partnerje povezujejo preko spleta, potekajo pa v
okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje. Lani so bili še
posebej aktivni pri projektu Leto astronomije, ki je bil razglašen za
najboljši eTwining projekt v Sloveniji, Center za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja mu je dodelil na-
grado Zlati kabel. ”Projekt je bil zasnovan kot promocija leta as-
tronomije, pri njem pa so pomembno sodelovali tudi številni drugi
učitelji,” je poudarila mentorica Tatjana Gulič. V sklopu projekta so
izvajali astronomska opazovanja, gledali filme na temo vesolja, izde-
lovali različne izdelke, kot so vesoljske postaje in plovila iz odpadnih
materialov, snemali so filme, pripravljali kvize, opažanja in ugotovitve
pa so objavljali na spletu, tako kot druge sodelujoče šole po svetu, s
katerimi so se povezovali tudi preko video konferenc. ”Projekt spod-
buja uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Učenci so še
posebej uživali v pogovorih z vrstniki po svetu, predstavili so našo
deželo in spoznavali druge. Velika prednost projekta je, da lahko
sodelujemo s šolami po vsem svetu, ob tem pa se nenehno seznanjamo
z novimi računalniškimi orodji,” je dejala Guličeva.                            

A. H.

Sodelovali v Evropski vasi
V Evropski vasi, ki je minuli petek potekala v Ljubljani, je že tradi-

cionalno sodelovala tudi OŠ Preska. Učenke Maja Dobnikar, Maru-
ša Luštrik, Nina Kozamernik, Maruša Štrukelj, Erika Bizant in
Neža Bukovec so na stojnicah tokrat predstavljale Francijo in Slova-
ško. Najpomembnejše in najbolj zanimive podatke so prikazale na pla-
katih, ki so si jih obiskovalci z zanimanjem ogledali. Številne so pri-
tegnile tudi kulinarične posebnosti: predstavile so namreč značilne
slovaške sire, učenci izbirnega predmeta prehrana pa so spekli franco-
ske rogljičke. ”Državi smo prikazali tudi v zgibankah, ki so hitro po-
šle. Izdelali smo francosko zastavo, Eifflov stolp, pobarvali steklenič-
ke parfumov, poleg tega smo na stojnici predstavili maketo slovaške-
ga mesta Reruca, ki so jo učenci dobili v sklopu Comeniusovega pro-
jekta. Primerjali smo cene desetih izdelkov iz Francije in Slovaške. Z
obema državama smo v preteklosti že sodelovali, zato smo na stojnici
razstavili tudi njune tipične predmete,” sta povedali mentorici Marta

Štrukelj in Nika Berčič - Terčon. Na prireditvi je sodeloval tudi šol-
ski pevski zbor, ki je zapel francosko in slovaško pesem, učenci izbir-
nega predmeta francoščina so pripravili recitacijo.                     A. H. 

Upodabljali šmarnogorske posebnosti
Konec aprila je na Šmarni Gori potekala tradicionalna likovna

kolonija, ki sta jo priredila OŠ Šmartno pod Šmarno Goro in Gostišče
Ledinek. Udeleženci so tokrat upodabljali šmarnogorske posebnosti,
letošnja tehnika je bila slikanje z akrilnimi barvami na podlago iz pes-
ka. Na dvodnevni koloniji so sodelovali učenci z osmih osnovnih šol,
od tega so bile tri iz občine Medvode. Z OŠ Preska so se kolonije
udeležili Iva Maletič, Nejc Resnik, Eva Šarec in Jernej Gortnar
pod mentorstvom Nike Berčič Terčon, z OŠ Pirniče Žiga Šmelcer,
Katja Pegan, Pina Osovnikar in Tina Jakopič pod mentorstvom Bo-
jane Glavan, z OŠ Medvode pa Živa Hanc, Veronika Hanc, Ana Ve-
ber in Neli Ajda Špenko pod mentorstvom Mojce Pintar. Slednja je
ugotavljala, da je kolonija uspela, saj je nastalo veliko različnih
likovnih del, vzdušje pa je bilo zelo ustvarjalno. Izdelki učencev bodo
od jutri dalje razstavljeni v Galeriji nad velbom na Šmarni Gori. Razs-
tava bo prodajna, izkupiček pa bodo mentorji namenili v dobrodelne
namene.                                                                                 A. H.

Ob zaključku projekta so učenci izdelali tudi kaktuse. 

Ustvarjalni učenci iz Preske
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Medvode - Dan Zemlje, 22. april, so v Vrtcu
Medvode praznovali zelo delovno in ustvarjal-
no. V vseh enotah vrtca so potekale eko delav-
nice (likovne in gibalne), dan pa so sklenili v
medvoškem kulturnem domu s prireditvijo
Moj kraj - moj ponos, ki so jo pripravili v so-
delovanju s Turistično zvezo Medvode. Na njej
so staršem in drugim gostom predstavili pro-
jekte, ki so najbolj zaznamovali to šolsko leto:
Prvi turistični koraki, Ekošola kot način življe-
nja in Gibalne urice. ”Na prireditvi je s kultur-
no točko sodelovalo osem vrtčevskih skupin.
V družbi povodnega moža Sorka in Boštjana
Luštrika, vodje projekta Prvi turistični koraki,
smo preživeli prijetno in zabavno popoldne,”
je povedala Nataša Rijavec, svetovalna delav-
ka vrtca in koordinatorka projekta Ekošola. V
preddverju kulturnega doma so pripravili tudi
razstavo, na kateri so na ogled postavili make-
to njihovega kraja in plakate, ki so predstavlja-
li aktivnosti otrok pri raziskovanju Medvod.

Vrtec se je letos drugič pridružil festivalu Tu-
ristične zveze Slovenije Turizmu pomaga last-
na glava, ki je letos potekal pod geslom Moj
kraj - moj ponos. Medvoški malčki so v sklo-
pu projekta Prvi turistični koraki ob pomoči
povodnega moža spoznavali življenje ob rekah
nekoč in danes, spodbudil jih je k odstranjeva-
nju smeti, ki so jih odvrgli neodgovorni ljudje,

ogledali so si mostove, sotočje rek, grb občine,
mlin, hidroelektrarno, Zbiljsko jezero, čistilno
napravo, topli izvir Straža ...

Tudi v projektu Ekošola kot način življenja
vrtec sodeluje že drugo leto. ”V preteklem letu
smo podpisali Eko listino, letos pa si prizade-
vamo za pridobitev Eko zastave,” je povedala
Nataša Rijavec. To šolsko leto so najbolj za-
znamovali projekti Zdravo življenje, Živali in
mi ter Zgodnje naravoslovje. Zbirajo odpadne

plastične zamaške, kartuše, tonerje in baterije,
pripravili pa so tudi zbiralno akcijo starih elek-
tričnih aparatov in akcijo zbiranja starega pa-
pirja za Fundacijo Pismo srca, ki je namenjena
štipendiranju mladih.

Najdaljšo, kar dvanajstletno tradicijo pa ima
projekt Gibalne urice. Različne športne aktiv-
nosti v starejših oddelkih sta podprla tudi Za-
vod za šport in Občina Medvode. 

Ana Hartman, foto: KUD Medvode

V vrtcu praznovali dan Zemlje
Na prireditvi ob dnevu Zemlje so predstavili projekte, ki so najbolj zaznamovali letošnje šolsko leto: 

Prvi turistični koraki, Ekošola in Gibalne urice.

Otroci v družbi povodnega moža Sorka, s katerim so spoznavali življenje ob rekah.

S pomočjo starega papirja na izlet

Medvode - Učenci Osnovne šole Medvode so drugo soboto v aprilu
zbirali star papir. Papirno akcijo pripravijo dvakrat na leto, na letošnji
spomladanski pa so zbrali okrog štirideset ton papirja.

Šolska reforma je v zadnjih letih močno spremenila slovenske os-
novne šole in akcije zbiranja starega papirja so ena redkih dejavnosti,
ki že desetletja ostajajo enake. Učenci OŠ Medvode so v tem pogledu
med najbolj prizadevnimi v Sloveniji. Doma vse leto zbirajo star papir,
v dnevih pred akcijo pa za stare časopise poprosijo še dedke in babice,
druge sorodnike in sosede. Na dan akcije na dvorišču šole vlada velik
vrvež, saj razredi tekmujejo med seboj, kateri bo zbral več. V povprečni
akciji OŠ Medvode zbere nekaj manj kot sto kilogramov starega papir-
ja na učenca. 

”Zaradi krize zadnje zbiralne akcije niso bile najbolj donosne.
Razmere so se nekoliko popravile in za tono papirja nam zdaj ponuja-

jo 80 evrov. Del zbranega denarja gre šolski skupnosti za socialno
ogrožene otroke, del pa seveda razrednim skupnostim. Denar, ki ga
učenci z leti privarčujejo, v devetem razredu porabijo za plačilo
plesnih vaj pred valeto ali za zaključno ekskurzijo,” je finančno plat
akcije opisala njena voditeljica Brigita Svoljšak. Učenci so ob akciji
zbiranja starega papirja v avli šole pripravili tudi razstavo izdelkov iz
odpadnih materialov in tako opozorili na krhkost okolja ter pomemb-
nost reciklaže.                                                        Peter Košenina

Papir so pridno zbirali tudi na drugih šolah
Akcije zbiranja starega papirja so potekale tudi na drugih šolah v

občini Medvode. Še posebej uspešni so bili učenci iz Preske in Sore, ki
se lahko pohvalijo s kar 49 tonami papirja. Izkupiček si bodo razdelile
razredne skupnosti in ga večinoma namenile za poplačilo prevoza v
šole v naravi, devetošolci pa za stroške valete. Tudi na OŠ Pirniče bodo
izkupiček od starega papirja - zbrali so ga dobrih enajst ton - oddelčne
skupnosti porabile za zmanjšanje stroškov šole v naravi in drugih de-
javnosti. Na OŠ Simona Jenka Smlednik so učenci tokrat zbrali 8,5
tone papirja. Večina izkupička bo šla v sklad staršev, iz katerega plaču-
jejo nadstandardne stvari na šoli, del pa ga bodo porabili za pomoč
otrokom iz socialno šibkejših družin pri plačilu izletov in šol v naravi. 

A. H.

Medvoški učenci na krilih domišljije
Medvode - V medvoški knjižnici je od ponedeljka na ogled razstava

učencev OŠ Medvode z naslovom Na krilih domišljije. Razstavili so
kipce iz odpadne embalaže, ki so jih oblikovali pri projektu Očistimo
Slovenijo, ter slikarska dela, ki so jih ustvarili pri pouku likovne vzgo-
je in izbirnem predmetu likovno snovanje pod mentorstvom učiteljice
Mojce Pintar. Razstava bo odprta do 28. maja.                         A. H.

Učenci OŠ Medvode so tudi letos zbrali veliko starega papirja.
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STALNI PROGRAM /// odprto vsak dan od 16.00 do 22.00 / sobota od 10.00 do 22.00, nedelje, ponedeljki in prazniki zaprto

NAPOVEDNIK

Razstava /// IZ»I©»EVANJE, 4. KOLEKTIVNI LIKOVNI DOGODEK : koncept Peter Gaber

Info centrala /// letaki, brezplaËni (wireless) internet, dnevni Ëasopis, zanimive revije...

Kavarna /// kava Barcaffe prestige, Ëaji Ronnefeldt, krofi, sendviËi, rogljiËki, brezplaËen napitek Jedro...

Delovanje MCMja omogoËajo: OB»INA MEDVODE / JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI / URAD RS ZA MLADINO / MINISTRSTVO ZA KULTURO / Medijski pokrovitelj:

 TUDI KADAR DEŽUJE

SPO©TOVANE OB»ANKE IN OB»ANI!
Tako kot drugod po Sloveniji, smo tudi mi pokazali, da prave pobude še vedno aktivirajo in združujejo ljudi. 
17. aprila se nas je akcije OËistimo Slovenijo v enem dnevu v naši obËini aktivno udeležilo veË kot tisoË. Zahvaljujemo 
se vam za vaš prispevek k Ëistejši okolici! Posebna zahvala gre vsem organizatorjem zbirnih mest; zaradi vas je akcija 
potekala brez zapletov. Posebna zahvala gre tudi ObËini Medvode, ki je prevzela organizacijo akcije in veËino stroškov 
akcije. Zahvaliti bi se morali veliko posameznikom, vendar omenjamo le dva, ki sta najzaslužnejša za uspešno 
realizacijo akcije. Matevž Jekler - hvala, ker si prevezel organizacijo tega projekta. Barbara BlažiË - hvala, ker si naredila 
register divjih odlagališË v naši obËini. ©e enkrat pa hvala Ëisto vsakemu posamezniku, ki se je udeležil akcije.
Mladinski center Medvode - koordinator akcije OËistimo Slovenijo v enem dnevu v obËini Medvode

PREDSTAVITEV CIKELA 4ih KOLEKTIVNIH LIKOVNIH DOGODKOV
V Jedru smo pod okriljem multi dogodkov RE:©TART in pod mentorstvom 
mag. um. Petra Gabra soustvarjali kolektiven likovni projekt, neposredno na 
galerijsko steno. NadgrajujoËi se posamezni dogodki so bili zasnovani kot 
konceptualni eksperiment, ki je povezal umetnike z laiki in jih postavil na isto 
izhodišËe. Razmerje doloËenih pravil in ustvarjalne svobode je v sprošËenem 
vzdušju ambientalnega vrenja posameznikom omogoËilo edinstveno 
izkušnjo, da so v  ZaËrtovanju, Karakteriziranju, Formiranju in 
IzËišËevanju soustvarili kolektivno umetniško delo.

PREMIERA FILMA PRVI DAN V SLUŽBI
Kratki igrani film avtorice Urške DjukiÊ je koprodukcijski projekt  Visoke šole za 
umetnost Univerze v Novi Gorici in MC Medvode. 
Zgodba govori o treh alkoholikih, ki v brezËasnem prostoru pasivno obstajajo in 
Ëakajo, da se bo zgodilo kaj zunaj njih, kar bi jim omogoËilo odmik pozornosti 
od svojih bednih življenj. Film sicer Ërpa iz lokalnega konteksta, vendar vkljuËuje 
elemente bližnjih kulturnih vplivov, kot tudi z globalizacijo približanih traum in 
težav sodobnega Ëasa. PotlaËitev neizživetih in neudejanjenih želja povzroËa 
splošno družbeno otopelost, ki brez aktivne participacije lahko vodi zgolj v 
dokonËno uniËenje samega sebe. 
Igralci: Marko Okoren, Uroš PotoËnik, Vojko Zidar, Nika Rozman, Brane Završan, 
Neda R. Bric, Boris Ostan, Sebastjan Pikelj. Ekipa: Urška DjukiÊ, Emina DjukiÊ, 
Grega Nartnik, Mirjam KavËiË, Blaž BaËar, Zorica Milenkovska, Katja ©koriË. 

VeË o delovanju MCMja najdete na www.mcmedvode.si 

KONCERT /// M.U.D.D, ELEMENT in NE ©E : Dejan Žerdin

MAGIC THE GATHERING /// 2. TURNIR VINTAGE LIGE 2010 : Martin RobiË

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar, info 042 767 565 / (prostovoljni prispevki) 

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VODENJE PO RAZSTAVI /// CIKEL 4ih KOLEKTIVNIH LIKOVNIH DOGODKOV : Peter Gaber

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar, info 042 767 565 / (prostovoljni prispevki) 

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

PREMIERA KRATKEGA IGRANEGA FILMA /// PRVI DAN V SLUŽBI : Urška DjukIÊ

©PORTNI + MULTI DOGODEK /// ©VIC BRIS + RE:©TART 5. (jam session, naredi si sam pizza...) : Katja ©koriË in Emina Djukić

MAGIC THE GATHERING /// MEDNARODNI VELE LEGACY TURNIR : Mario Hercezi

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar, info 042 767 565 / (prostovoljni prispevki) 

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

VADBA /// JOGA : Katja Mlakar, info 042 767 565 / (prostovoljni prispevki) 

ŠOLA /// BOBNARSKA DELAVNICA : Klemen Markelj

PREDSTAVITEV POLETNE FOTOGRAFSKE DELAVNICE /// CELJE FOKUS : Emina Djukić

KONCERT /// SMLE©KI TRUBADURJI, 2. LIGA, FOOSHERS : Gregor Seme
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PETEK/14.05.

NEDELJA/16.05.

PONEDELJEK/17.05.

SREDA/19.05.

»ETRTEK/20.05.

PONEDELJEK/24.05.

SREDA/26.05.

SOBOTA/29.05.

NEDELJA/30.05.

PONEDELJEK/31.05.

SREDA/02.06.

PONEDELJEK/07.06.

SREDA/09.06.

ČETRTEK/10.06.

PETEK/11.06.
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Kultura

Medvode - Na redni skupščini Občinske kul-
turne zveze Medvode, ki je bila 30. marca, so
izvolili nove organe. Predsednik je postal Nejc
Smole iz Valburge, podpredsednik pa Franc
Plešec iz Sore. Smole je nasledil dosedanjega
predsednika Franca Cegnarja, njegova izvoli-
tev pa ni presenečenje, saj je že doslej oprav-
ljal funkcijo podpredsednika. V pogovoru je
med drugim povedal več o delovanju in načrtih
zveze.

Kakšno je bilo vaše dosedanje delo na po-
dročju kulture v občini Medvode?

”Kot osnovnošolec sem prve korake na odru
naredil v smleškem gledališču, pri štirinajstih
letih pa prvič samostojno režiral predstavo
Kdo bo župan? Nato sem praktično skoraj vsa-
ko leto kot igralec in režiser na oder postavil
vsaj eno premiero, poleg mnogih nastopov v
okviru kraja in občine. Je kar zanimivo, ko po-
gledam nazaj na vse predstave in ekipe, s kate-
rimi smo se neizmerno zabavali in učili. Pred
štirimi leti sem na povabilo postal podpredsed-
nik Občinske kulturne zveze Medvode, prav
tako sem že od samega začetka v komisiji, ki
sodeluje pri pripravi predloga za sofinancira-
nje kulturnih dejavnosti, kar bo sedaj že peto
leto. V zadnjih štirih letih sem veliko sodeloval
tudi z drugimi kulturnimi društvi po občini
(KUD Sora, KUD Medvode, KD Jakoba Alja-
ža, KUD Zbilje, KD Lovski pevski zbor, ...).
Skozi delovanje sem lahko dodobra spoznal
utrip društev in težave, s katerimi se številni
prostovoljci v njih srečujejo.”

Kako to, da ste se odločili kandidirati za
predsednika zveze?

”Po pogovorih s tistimi, ki v medvoški kultu-
ri največ delajo, sem se odločil, da svojo vizi-
jo in ideje predstavim pred vsemi društvi v ob-
liki kandidature za predsednika OKZ Medvo-
de. Na zadnji seji upravnega odbora v mesecu
marcu me je le-ta soglasno predlagal skupšči-
ni za novega predsednika in skupaj s podpred-
sednikom Francem Plešcem sem bil tudi izvo-
ljen. Glavni razlog za kandidaturo je bila ne-
dvomno želja, da v tem mandatu kulturniki še

bolj strnimo vrste, a ne v prvi vrsti v boju in lo-
biranju za več denarja in projektov, ampak
predvsem zato, da se še bolj povežemo med se-
boj. Prepričan sem, da nam denar brez iskreno
navdušenih izvajalcev, ki vsak evro vsaj dva-
krat oplemenitijo, ne pomaga kaj dosti.”

Kakšni so vaši cilji? Bo pod vašim predse-
dovanjem kaj sprememb?

”V zvezo je pristopilo tudi pirniško društvo,
kar je najlepše darilo ob začetku, saj lahko pr-
vič rečemo, da dihamo s celimi pljuči. Pred
nami so novi izzivi. Zveza si je morala najprej
poiskati nove prostore, ki smo jih dobili pod
gostiščem Jezero v Zbiljah, pred dnevi je bil
zaključen razpis za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti. Pred nami je nekaj večjih in zelo
resnih projektov. Odločali se bomo o predlaga-
nju spremembe pravilnika o sofinanciranju. Po
petih letih se je namreč izkazalo, da v realno-
sti nekatera področja vedno ostanejo podhra-
njena, medtem ko bi pri drugih morebiti lahko
našli nekaj rezerve. Vsekakor bo to dolg in po-
gajalsko naporen projekt, želimo pa si doseči
končni konsenz vseh in ga nato soglasno pred-
lagati občinskemu svetu v potrditev.

Druga naloga je sprejetje pravilnika o pode-
ljevanju nagrad kulturnim delavcem. Želja je,
da na prihodnji kulturni prireditvi prvič pode-
limo nagrade tistim, ki medvoško kulturo naj-
bolj zaznamujejo že mnogo let in pohvaliti ti-
ste, ki so, lahko tudi prvič, s svojim udejstvo-
vanjem v preteklem letu zaznamovali naš kul-
turni prostor. Vsa štiri leta, začenši letos, bomo
izrazito podpirali in po možnosti celo nepo-
sredno organizirali skupne projekte več dru-
štev, saj samo tako lahko produkcijo še oboga-
timo in hkrati gradimo nove odnose.

Želimo se povezovati ne le med seboj, ampak
tudi z drugimi. Veliko sinergij vidim v poveza-
vi s turizmom. Ne le tujina, tudi mnoge sosed-
nje občine že poznajo kulturni turizem, ki je
marsikatero občino prav zaradi pestre kulturne
ponudbe, povezane s turizmom, postavil na
zemljevid Slovenije.

Moja tiha želja ostaja, da bi našli stične toč-
ke tudi z najlepšim spomenikom kulturne de-
diščine v občini in njenim lastnikom, gradom
Goričane. Prostor je kot nalašč za izvedbo naj-
zahtevnejših kulturnih prireditev, ki bi v življenje
skupnosti prinesle novo kakovostno raven. Prepri-
čan sem, da bomo ob upoštevanju vseh vpletenih
in odkritim z dialogom uspeli tudi s to idejo. 

Zagotovo pa ostaja temeljno vprašanje, kje vidi
občina, občani, občinski svet kulturno dejavnost
v roku desetih let. Katera področja bomo spod-
bujali? Kje smo najboljši? In ali je prav, da nima-
mo dostojnega kulturnega centra? Da je edini
prostor, ki je dovolj velik, športna dvorana, ki pa
je popolnoma neprimerna za kakovostno izved-
bo kulturne prireditve. Tako se zdi naloga pri-
prave strategije in resnih, premišljenih in doreče-
nih načrtov kulturnega centra, največja naloga,
ki bo, upam, razvoj doživela še v tem mandatu.

Zagotovo je še kakšen projekt, ki ga nisem
omenil. Vsekakor pa že našteti govorijo o tem,
da je pred nami čas, ki je poln izzivov, in moč-
no verjamem, da jih bomo večino s pomočjo v
prvi vrsti vseh kulturnih delavcev, ki se trudi-
jo, naših občanov, ki so najboljša publika, in
občinskim svetom in občinsko upravo, ki bo
znala ceniti pomembnost tega področja za
splošen nivo življenja, tudi uresničili.”

Maja Bertoncelj

Smole predsednik kulturne zveze
Novi predsednik Občinske kulturne zveze Medvode je Nejc Smole, ki si je kot glavni cilj postavil 

zbliževanje in pospeševanje sodelovanja med društvi.

Nejc Smole, novi predsednik Občinske kulturne zveze Medvode

- V Občinsko kulturno zvezo Medvode je pristopilo
tudi KUD Pirniče.
- Zveza ima nove prostore pod gostiščem Jezero v
Zbiljah.
- Zaključen je razpis za sofinanciranje kulturnih de-
javnosti, katerega sklep je objavljeni na spletni
strani občine Medvode. Razdelili so 182.300 ev-
rov, od tega 40.115 evrov KUD Zbilje, 34.205 ev-
rov KUD Pirniče, 31.760 evrov KUD Oton Župančič
Sora, 22.570 evrov KUD Smlednik in 18.110 evrov
KD Godba Medvode. Zneski ostalih ne presegajo
deset tisoč evrov. 
- Naloge, ki čakajo zvezo: odločitev o predlaganju
sprememb pravilnika o sofinanciranju kulturnih de-
javnosti, sprejetje pravilnika o podeljevanju nagrad
kulturnim delavcem, razvijati kulturni turizem, pri-
prava strategije in načrtov za kulturni center.
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Za šolsko leto
2010/11

SPREJEMAMO
PREDNAROČILA

za šolske knjige in šolske 
potrebščine (do 10. julija).

UGODNI POGOJI:
PLAČILO NA OBROKE ali

s PLAČILNIMI KARTICAMI

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

* VSE ZA ŠOLO

* ZELO UGODNE CENE 
OSTALIH POTREBŠČIN

V mesecu juniju 
imamo akcijski 

popust na ves šolski
material: 

pri gotovinskem plačilu: 

5% pri znesku nad 50 €
10% pri znesku nad 100 €

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

Sp. Pirniče - Pirniški motivi je bil naslov
teme, na katero so od 7. do 9. maja na ex-tem-
poru ustvarjali člani likovne sekcije KUD Pir-
niče. Ex-tempore je v Pirničah potekal prvič,
prireditev ob zaključku pa je bila 9. maja na
domačiji pr’ Primož v Spodnjih Pirničah. V
programu so poleg razstavljavcev sodelovali še
ansambel družine Gros, ansambel Strune, ku-
harice, ki so pripravile tudi prato, in kletarji.

”Bili smo na likovni koloniji v Brestovcih,
kjer smo se hkrati družili in ustvarjali. Odloči-
li smo se, da še mi naredimo nekaj takšnega.
Letošnji ex-tempore poteka prvič, verjetno pa
ga bomo ponavljali, vsaj vsako drugo leto. Na-
menjeno je našim članom, osnovni cilj pa je
druženje,” je razloge za novost v Pirničah po-
jasnil Roman Veras, predsednik likovne sek-
cije KUD Pirniče, in nadaljeval: ”Tema je ”Pir-
niški motivi”, slogan pa ”Odpri oči sosed in
videl boš, da nisi sam”. S tem smo želeli pre-
buditi sovaščane, pa tudi ljudi iz ostalih krajev,
da vidijo, da se tukaj dogaja nekaj lepega, ple-
menitega.” Ex-tempora se je udeležilo petind-
vajset članov, ki so ustvarjali tri dni. In katere
pirniške motive so izbrali? ”Precej je domačij,
pa cerkve, znamenja, hribi, tudi ljudje, ki dela-
jo in so delali v tem kraju. Dela so nastajala te

tri dni, nekaj jih je bilo za razstavo narejenih
tudi že prej,” je povedal Veras, zadovoljen, da
so se sekciji pridružili še novi člani in trenutno
jih imajo 41, nekaj tudi iz drugih občin. 

Najboljša dela bodo izbrali za v koledar pirni-
ških likovnikov, ki ga bodo izdali ob koncu leta,

za letos pa pripravljajo še nekaj aktivnosti. ”Pri-
pravljamo se na prihodnji ex-tempore, ki bo ju-
lija pred Aljaževo hišo. Odprt bo za vse, udele-
ženci pa bodo ustvarjali na temo šmarnogorsko
cvetje in rastlinje,” je napovedal Veras.           

Maja Bertoncelj

Prvič ex-tempore v Pirničah
Člani likovne sekcije KUD Pirniče so tri dni ustvarjali na temo Pirniški motivi. 

Za julija pripravljajo ex-tempore pred Aljaževo hišo.

Del udeležencev ex-tempora v Pirničah med ustvarjanjem na domačiji pr’ Primož
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Kultura, oglasi

HORMANN 
JUBILEJNA

GARAŽNA VRATA,
M-vodoravni motiv,

woodgrain, RAL 9016, 
vklj. motorni pogon, 

montaža in 8,5% DDV

že od 875 €
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Od ponedeljka do petka vam od 
devetih naprej nudimo več vrst malic

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

Mavčiče 69, 4211 MAVČIČE
Odprto vsak dan od 9. do 22. ure,

tudi ob četrtkih

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

● Vsak dan sveže postrvi

BAR VILI
Avtokamp Smlednik 

v Dragočajni
odprto vsak dan od 10. - 24. ure
Ob petkih, sobotah in nedeljah

ocvrte postrvi, jedi z žara, 
sladice ...

Tel. 040/22 19 45
Možnost piknikov 

po predhodnem naročilu!
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10% POPUSTA 
NA KARTICO ”OBRTNIK” IN 

ZA VEČJE KOLIČINE

Pirniče - Predstavo Glavni dobitek so igralci
OTH Pirniče premierno predstavili 22. aprila in
jo doma ponovili dan kasneje, 24. aprila pa so
imeli prvo gostovanje v Šmartnem ob Paki. Da-
nes, 14. maja, se bodo znova predstavili na do-
mačem odru v Pirničah. Predstava, katere reži-
ser je Peter Militarev, se bo začela ob 20. uri.

Glavni dobitek je satirična dobrosrčna kome-
dija avtorja Frana Lipaha, ki posega v naše živ-
ljenje ter s pomočjo tipičnih in izvirnih oseb
razpleta dobrodušno družbeno kritično anek-
doto. Nastala je leta 1930, aktualna pa je še da-
nes. V gledališkem listu so zapisali: ”Ali mar
ni tudi danes čas denarne mrzlice in socialnih
stisk? Je. Ali niso kar naprej ”na tapeti” mili-
joni in milijoni? So. Ali niso časopisi polni in-
formacij o bogatinih, kapitalu, bankah? So. Ali
se lahko vprašamo, kam smo jo zavozili? Se!
Ali nismo danes ljudje obsedeni z igrami na
srečo? Stave, italijanski loto in vse drugo, vse
zato, da bi prebrodili svojo revščino in težave
konfuznega sveta, znotraj katerega se nahaja-
mo sami in s svojimi družinami. Potemtakem
je Lipahova komedija - satira danes še kako
aktualna. Jernej Novak je Lipahov tekst s pri-
krito zbadljivostjo odlično umestil v današnji

čas.” Zgodba govori o Alojziju Brvarju, upo-
kojenem profesorju, ki potrpežljivo prenaša
svoje skromno življenje in dobrovoljno odbija
ženine očitke, da se drugim godi bolje. Pa se
primeri, da mož zadene glavni dobitek in Br-

varjevi so čez noč bogati. Vse se na mah spre-
meni, začne se ”glamour življenje”. A pride
preizkušnja ... in z njo dobrohotna satirična ko-
medija.                               Maja Bertoncelj, 

foto: Boris Primožič

Ko mož čez noč obogati
Na Odru treh herojev Pirniče so 22. aprila premierno odigrali komedijo Glavni dobitek. 

Druga ponovitev doma bo danes, 14. maja. 

Nova igra v KUD Pirniče: Glavni dobitek
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Valburga - Učenci VIZ Frana Milčinskega Smlednik so znani po svo-
jih likovnih delih in računalniških grafikah. Sto petdeset del, ki so na-
stala v zadnjih desetih letih, je bilo od 8. aprila razstavljenih v Muzeju
otroške likovne umetnosti v Moskvi, na samostojni, pregledni didaktič-
ni razstavi. 

Organizator razstave je bil Center permanentnega umetniškega izob-
raževanja, odprl pa jo je Boris Nemenski, znani ruski narodni umetnik
in direktor Centra. Gre za umetnika, katerega dela so na ogled tudi v
Tretjakovski galeriji. Odprtja razstave se je udeležila tudi Ada Filip
Slivnik, slovenska veleposlanica v Rusiji, iz Zavoda v Smledniku pa
mentorja Slavko Zupan, dolgoletni likovni pedagog v zavodu, sedaj v
pokoju, in Gabrijela Grosar Zupan, spec. pedagoginja, mentorica raču-
nalniške grafike. Slovenska veleposlanica ju je sprejela tudi na ambasa-
di in v njenem kabinetu je izobešena grafika učenca Dina Muharemovi-
ća z naslovom Stolna cerkev. 

Do razstave je prišlo na povabilo Tatjane Gorbačevske, kustodinje
Muzeja otroške likovne umetnosti, projekt pa je podprl tudi medvoški
župan Stanislav Žagar. Več o tem je povedala Gabrijela Grosar Zu-
pan: ”Učenci našega zavoda so več desetletij sodelovali na mnogih li-
kovnih natečajih in likovnih kolonijah, kjer so s svojimi kvalitetnimi li-
kovnimi deli spodbudili veliko pozornost svetovne strokovne javnosti.
Pred dvema letoma je na Portugalskem našo razstavo videla gospa Gor-
bačevska in predlagala, da bi jo imeli tudi pri njih. Kot pravi, je razsta-
va vzbudila veliko zanimanja tudi zaradi raznolikih likovnih tehnik, s
katerimi zastopajo Zavod, občino Medvode, pa tudi Slovenijo. ”Likov-
na vzgoja v Sloveniji je že davno prerasla risanje, programi vsebujejo
različna likovna področja: slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo, v novejšem
času pa tudi vizualne komunikacije. Pouk likovne vzgoje je zastavljen
problemsko, različne tehnike pa so sredstvo za izražanje. Likovne pro-
bleme je potrebno reševati po praktični, ustvarjalni poti. V Rusiji pa

ustvarjanje poteka skozi motiv. Grafičnih tehnik skorajda ne prakticira-
jo, prav tako tudi ne računalniške grafike,” je primerjalno povedala Gro-
sar Zupanova.

Šola in mentorja sta od Inštituta prejela tudi certifikate za sodelovanje
v projektu ”Izkušnje dobrih praks”, s sprejemom pa sta pomembnost
dogodka nadgradila še dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport, in
Majda Širca, ministrica za kulturo.                           Maja Bertoncelj, 

foto: arhiv VIZ

Z likovnimi deli v Moskvi
V Muzeju otroške likovne umetnosti v Moskvi so bila en mesec na ogled likovna dela in računalniške

grafike učencev VIZ Frana Milčinskega Smlednik. Razstavljenih je bilo 150 del.

Medvode - V organizaciji filmske sekcije KUD Medvode je 24. apri-
la v Športni dvorani Medvode potekal tretji Večer filmske glasbe. 
Obiskovalci so v uro in pol dolgem programu lahko uživali ob glasbi
v živo iz največjih filmskih uspešnic ter si hkrati odlomke filmov ogle-
dali na platnu.

”Večer filmske glasbe smo prvič organizirali pred tremi leti. Ker je
bil odziv dober, dvorana v Kulturnem domu Medvode pa polna, smo
drugi večer, obarvan s filmsko glasbo in projekcijami izsekov iz fil-
mov, pripravili tudi lani, letošnji pa je že tretji. Nanj smo se pripravlja-
li kar nekaj časa,” je povedal Jure Galičič, mentor filmske sekcije pri
KUD Medvode, ki je tudi dal idejo za organizacijo Večera filmske
glasbe. Prireditvi so vsako leto dodali nekaj novega. ”Začetki so bili v
dogovoru z Godbo Medvode, povabili smo še Ribniški pihalni orke-
ster, Smleške trubadurje in učence Glasbene šole Litija-Šmartno. Lani
smo projekt ponovili in ga še nadgradili, predvsem v tehničnem smis-
lu. Letos pa smo večer prvič priredili v Športni dvorani Medvode. Z
udeležbo smo zadovoljni, glede na reklamo, na posebnost dogodka, pa
bi lahko bilo še več ljudi. Tretji večer je za nami in usmerjeni smo že
proti četrtemu,” je dejal Galičič. 

V programu so nastopili Pihalni orkester Tržič, Godba Medvode in
Komorni zbor Krog, zaigrali pa so glasbo iz filmov Misija nemogoče,
AI: Umetna inteligenca, Trije prijatelji, 1492: Osvojitev raja, Lepotica
in zver, Moja Afrika, Kekec, Venček najlepših filmskih koračnic (iz
filmov: Most na reki Kwai, Knjiga o džungli, Zvezdne steze, Indiana

Jones), Venček Trenutek za Morriconeja (iz filmov Grdi, umazani, zli,
Bilo je nekoč na zahodu) in Venček iz filmov o Jamesu Bondu (Ope-
racija Hobotnica, Samo za tvoje oči, Goldfinger). Glasba je bila pod-
prta s projekcijo odlomkov iz posameznih filmov.

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Z odprtja razstave: veleposlanica Ada Filip Slivnik, akademik dr. Boris Nemenski in
mentorja Gabrijela Grosar Zupan ter Slavko Zupan

Tretji Večer filmske glasbe
Večer filmske glasbe je v tretji izvedbi prvič potekal v Športni dvorani Medvode. 

Nastopili so domača Godba Medvode, Pihalni orkester Tržič in Komorni zbor Krog.

S filmsko glasbo se je predstavil tudi Pihalni orkester Tržič.
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Medvode - Kulturno društvo Simon Jenko
Lovski pevski zbor Medvode je imel v Kul-
turnem domu Medvode 8. maja redni letni
koncert. Poleg domačih pevcev so se pred-
stavili še gostje, člani Mešanega pevskega zbo-
ra Rudolf Rajter s Hrvaške. Gre za zbor, ki na
različnih tekmovanjih žanje velike uspehe tako
doma kot po Evropi. Za Lovski pevski zbor je
bil letni koncert vrhunec letošnje pevske se-
zone za domače ljubitelje zborovske glasbe,
obenem pa kot predpriprava na turnejo po re-
publikah nekdanje Jugoslavije, ki jo načrtujejo
za jesen.

Domači zbor, katerega zborovodja je Janez
Čadež, se je predstavil z dvanajstimi skladba-
mi, gostujoči (zborovodkinja prof. Sanja
Čanžar) pa s sedmimi. Skupaj je bilo v progra-
mu za dve uri glasbenih užitkov. Lovski pevs-
ki zbor že vseskozi prepeva slovenske lovske
pesmi. Večino repertoarja obsegajo priredbe
slovenskih narodnih in domoljubnih pesmi,
zelo radi pa se lotevajo tudi zahtevnejših
skladb tujih in domačih avtorjev. ”Na letnem
koncertu smo se predstavili s programom, ki
bo vključen tudi v naše nastope na turneji po
republikah nekdanje Jugoslavije, ki jo načrtu-
jemo za oktober,” je povedal Robert Gartner,
predsednik Kulturnega društva Simon Jenko, o
turneji pa dodal: ”Za obisk republik nekdanje

Jugoslavije smo se odločili, ker tam še nismo
peli. Pot nas bo vodila preko Hrvaške, Srbije,
Makedonije. Nazaj pa še ni dogovorjeno, ali
bomo šli po isti poti in se ustavljali v drugih
mestih, ali pa bomo zaokrožili na Črno Goro.” 

Načrtovana turneja Lovskega pevskega zbora
(več o njej boste lahko spremljali na spletni
strani www.freeweb-siol.net/gartner) je njihov
največji projekt od leta 2001, ko so bili na
turneji po Evropi. Maja Bertoncelj

Peli bodo po nekdanji Jugoslaviji
Za Lovskim pevskim zborom je letni koncert kot vrhunec letošnje domače pevske sezone in hkrati 

predpriprava na turnejo po republikah nekdanje Jugoslavije. 

Lovski pevski zbor na letošnjem letnem koncertu. Septembra jih čaka velik projekt: turneja po republikah 
nekdanje Jugoslavije. / Foto: Peter Košenina
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Po flance in nasvete
V Smledniku je bila peto leto zapored prireditev Flancanje. Poleg izmenjave sadik zelenjave, zelišč, 

pa tudi rož smo slišali marsikateri koristen vrtičkarski nasvet.

Smlednik - Društvo Slovenski center za ust-
no zgodovino je 8. maja organiziralo prireditev
z naslovom Flancanje. Prvič je potekala v Slo-
venskem etnografskem muzeju ob ustanovitvi
društva leta 2004, letos pa že peto leto v
Smledniku, kjer so bili flančniki tudi doma.
Izmenjavo sadik in različnih ustnih informacij
so tudi tokrat nadgradili s sodelovanjem med
društvi v občini. Predviden je bil nastop sor-
ških folkloristov, ki pa je zaradi slabega vre-
mena odpadel. Deževno vreme pa je bilo kot
nalašč za flancanje. ”Toliko flanc, kot so jih
prinesli letos, še nismo imeli. Kar kaže na to,
da ljudje že zgodaj spomladi mislijo na nas in
na to prireditev, ki se je prijela,” je povedala
Andreja Burja Čerin, predsednica Društva
slovenski center za ustno zgodovino. Sadik je
bilo res veliko, kar nekaj jih je prispevala tudi
Kmetijska zadruga Medvode.

V izmenjavi sadik so prevladovale ženske,
bilo pa je tudi nekaj moških. Vsi so se strinja-
li, da je zelenjava, pridelana na domačem vrtu,
nekaj popolnoma drugega kot kupljena. Nada
Vidmar je na prireditev prišla iz Šmartnega
pod Šmarno goro: ”Sem članica društva in tu-
kaj sem tretje ali četrto leto. Že zgodaj spomla-
di mislim na to, tako da poskrbim, da imam kaj
za prinesti. Letos sem prinesla timijan, maja-

ron, hibiskus, poseben paradižnik, ki je oranž-
ne barve, pa bučke hokaido. Ker imam v vrtu
že vse posajeno, bom domov odnesla nekaj ro-
žic. Prireditev je super tudi zaradi izmenjave
nasvetov. Lahko rečem, da sem v vrtu kar
doma, pa vseeno vedno izveš kaj novega.” Z
nekaj sadikami rožic v rokah je dodala še na-

svet: ”Saditi je potrebno v pravem času. Gle-
dam tudi na luno in to se pozna. Z rožami se
moraš na primer pogovarjati, zelenjavo pa je
prav tako potrebno negovati, jo zalivati, ko je
bolj sušno. Ves trud je poplačan in ni boljšega
kot nabrati zelenjavo v domačem vrtu.”

Maja Bertoncelj

Število sadik, ki so bile na voljo za izmenjavo, je bilo največje doslej. Ljudje se tudi na splošno vedno bolj
zavedamo pomena zdrave zelenjave z domačega vrta.

Odpiralni čas:od ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, 
ob sobotah od 8. do 13. ure.

VSE ZA VRT IN POLJE
● Sadike zelenjave, dišavnic ● Sadike trajnic in enoletnic

● Balkonsko cvetje in strukturne rastline ● Gnojila za travo
● Semena okrasne trave ● Bio pripravki  za varstvo rastlinKZ
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Približuje se 15. maj, ko naj bi se z ledenimi
možmi zaključilo obdobje hladnega vremena.
Takrat bomo lahko brez skrbi svoje rože posta-
vili na prosto, če tega ne bomo storili že prej.
Do takrat pa je še vedno čas za zasajanje korit
in loncev.

Če smo si predhodno naredili načrt za zasadit-
ve, potem obisk v vrtnariji ter zasaditev korit ne
bo velik problem. Prva pomembna stvar pri sa-
jenju korit je pravilna izbira rastlin, saj bodo le
tako naše zasaditve zasijale v pravi luči. Nasled-
nji pomemben dejavnik je zagotovo zemlja, ki
mora biti skrbno izbrana. Pri skromnih rastli-
nah, kot so pelargonije, lahko zemljo pripravi-
mo doma. Kompostu ali vrtni zemlji dodamo
enak delež kupljenega substrata. Vendar pa tako
pripravo zemlje odsvetujemo, saj lahko z doma-
čo vrtno zemljo v korita zanesemo tudi škodljiv-
ce, ki nam bodo skozi celo leto povzročali teža-
ve. Zaradi teh nevšečnosti se priporoča izbira
modernih profesionalnih substratov, ki jih kupi-
mo v trgovinah. Ti so sestavljeni iz ustreznega
razmerja bele in črne šote, mineralov in gnojil.
Pred začetkom sajenja korita in ostale posode
skrbno operemo in razkužimo, da uničimo mo-
rebitne škodljivce in bolezni, ki bi utegnile na-
pasti naše rastline. Korita postavimo drug ob
drugega in jih do vrha napolnimo s substratom.
Nato na korita po načrtu razpostavimo rastline.
V 60 cm dolgo korito postavimo tri rastline
(običajno dve viseči in eno pokončno). V ena-

kem koritu z vodno rezervo pa lahko število ras-
tlin podvojimo. Rastline previdno izločimo in
preverimo njihov koreninski sistem. Korenine
morajo biti bele, goste in močne. V substrat na-
redimo jamico, rastlino nežno postavimo vanjo
in jo obsujemo s substratom. Rastlin ne pritiska-
mo v zemljo. Na koncu dodamo še počasi top-
no gnojilo v obliki tablet. Tablete potisnemo v
zemljo na notranjo stran korit. Počasi topna

gnojila dodamo predvsem koritom, izpostavlje-
nim padavinam, saj ob obilnem deževju rastlin
ne moremo zalivati z gnojili, ki jih raztopimo v
vodi. Na koncu sajenja rastline temeljito zalije-
mo z razpršilko, da se substrat enakomerno po-
sede. Rastline nato prenesemo na stalna mesta.
Dognojevati jih začnemo po dveh do treh ted-
nih, saj do takrat hranila črpajo iz substrata.

Rok Kogovšek

Kako zasadimo korita z rožami?

Šestdeset centimetrov dolgo korito z vodno rezervo dva tedna po zasaditvi. Rastline, ki sestavljajo zasaditev,
so: roženkravt, mleček, bodalica, muškatna pelargonija, bolivijska begonija in bršljanka.

Primer uporabe lubja

✂✂

✂✂

✿ vzgoja in prodaja vseh vrst okrasnih rastlin
✿ urejanje vrtov, parkov in poslovnih prostorov
✿ urejanje parkirišč ter drugih cestišč
✿ montaža vrtnih ograj
✿ strojne storitve z gradbeno mehanizacijo

Nudimo vam pestro izbiro 
balkonskega cvetja ter enoletnic.

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

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

S tem oglasom 

vam nudimo  -10 % popusta

na balkonsko cvetje.

S tem oglasom 

vam nudimo  -10 % popusta

na balkonsko cvetje.
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Medvode - Športna dvorana Medvode je bila
8. in 9. maja v znamenju plesa. V dveh tekmo-
valnih dnevih so se predstavili najboljši v drža-
vi v hip hopu, electric boogieju in break dancu.
Med njimi so bile tudi plesalke ŠD Latino, ki
so nastopile v hip hopu, v konkurenci mladink.
Mala skupina je osvojila trinajsto mesto, par
Nina Juvan in Nina Kozamernik pa deseto me-
sto. 

”To je velik uspeh, sploh glede na to, da smo
kot novi člani Plesne zveze Slovenije prvo leto
vključeni v tekmovanja, poleg tega so se neka-
teri tekmovalci na prvenstvo pripravljali več ur
na dan, mi pa imamo treninge trikrat na teden.
V hip hopu je največja konkurenca in veliko je
dobrih plesalcev,” je povedala Teja Povše,
predsednica ŠD Latino. Zanje uspešna tekmo-
valna sezona, za kar gredo zasluge tudi trener-
jem skupin, se bliža koncu. ”Prav z vsemi sku-
pinami, s katerimi smo nastopili v kvalifikaci-
jah, smo se uvrstili na državno prvenstvo. Prvo
je bilo v orientalskih plesih, kjer je mladinka
Maruša Jerše v kategoriji orient show solo
osvojila naslov državne prvakinje, mala skupi-
na članic pa je bila tretja. Drugo državno prven-
stvo je bilo v Medvodah, pred nami pa sta še
dve: v show danceu in v street show danceu,”
pojasnjuje Povšetova, ter dodaja, da jih poleg

omenjenih tekmovanj čaka še nekaj nastopov,
tudi zaključna produkcija Pozdrav počitnicam,
ki bo letos na prostem. V društvu imajo okrog
150 plesalcev (nekatere skupine so tekmovalne,
druge na povsem ljubiteljski osnovi). Zelo pre-
poznavna je skupina pod vodstvom Ane Med-
vešček, ki nastopa na tekmah medvoških košar-
karjev in kamniških odbojkaric.

Njihove želje so nadaljevati s tekmovanji.
”Zato vabimo vse, še posebej zaželeni so fant-
je, da se vpišejo do 31. maja. S treningi za novo
sezono bomo začeli s 1. septembrom, z rekrea-
cijo odraslih pa z brezplačnim tednom, ki bo
potekal od 6. do 10. septembra,” je zaključila
Povšetova.

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina 

”Hip hopal” tudi Latino
V Športni dvorani Medvode je potekalo državno prvenstvo v hip hopu, electric boogieju in break danceu, na

katerem so prvič nastopile tudi plesalke medvoškega ŠD Latino.

Mala skupina mladink (levo) je v hip hopu osvojila trinajsto mesto, duo Nina Juvan in Nina Kozamernik pa deseto.

Galof odstopil, predsednik Luštrek
Medvode - V ŠD ŠRC Preska Medvode je prišlo do zamenjave vod-

stva. Dosedanji predsednik Aleš Galof je podal odstopno izjavo, 19.
aprila pa so na skupščini izvolili novo vodstvo. Novi predsednik je
Marko Luštrek, podpredsednik Mirko Verovšek, tajnik Klemen Svolj-
šak, blagajničarka pa Metka Mozetič Pančur, ki je tudi trenerka (poleg
nje sta trenerja še Dino Ščuk in kot pomočnik Žiga Brezovšek). Izvo-
lili so tudi upravni in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo.

Razloge za odstop je pojasnil Aleš Galof: ”Za odločitev za odstop je
več razlogov. Prvi je, da se je v naše delo začela vmešavati politika,
predvsem v zvezi z gradnjo športno rekreacijskega centra v Preski. Mi
nismo politična ustanova, temveč športno društvo. Poleg tega v vseh
teh letih nismo mogli vzpostaviti statusa med športnim društvom in ob-
čino Medvode. Še danes ni dorečeno, kdo je glede infrastrukture in
tehnološke opreme za kaj zadolžen. Tretja stvar pa je, da sem dobil
očitke o netransparentnosti vodenja kluba, kar se je izkazalo, da so bili
res samo očitki. Ob vsem tem sem prišel do zaključka, da je v klubu
potrebno narediti spremembo in ob koncu sezone podal odstopno izja-
vo. V klubu nimam več nobene funkcije.” Novi predsednik Marko Luš-
trek je bil že doslej dejaven v klubu, na smučarski zvezi Slovenije,
pred leti je bil tudi trener pri Olimpiji. Napoveduje nekatere spremem-
be: ”Klubu so se že ali pa se še bodo priključili nekateri, ki so v smu-
čarskem teku zelo aktivni in so pokazali interes, da bi nam pomagali
pri nadaljnjem razvoju. To je bil tudi eden izmed razlogov, da sem se
odločil za kandidaturo za predsednika. Naš prvi cilj je seveda razvoj na
področju športa mladih. Še razširiti bo potrebno bazo, še izboljšati re-
zultate in doseči kvaliteto tudi v starejših kategorijah. Dolgoročni cilj
kluba je imeti tekmovalce v vseh kategorijah. Druga zadeva pa je
športno rekreacijski center, ki je letos deloval poskusno. Pokazalo se je
precej težav, ki jih je potrebno odpraviti. Poleg tega je potrebno najti
sogovornike na občini, na smučarski zvezi, tudi drugje in najti vire fi-
nanciranja tega športnega centra.” Maja Bertoncelj 

Državno prvenstvo in rekord kegljišča
Medvode - V Medvodah je 17. aprila potekalo državno prvenstvo

posameznikov v kegljanju. Že takoj na začetku je nastopil trenutno
najboljši slovenski kegljač Mitja Gornik, član mariborskega Kon-
struktorja, in postavil rekord medvoškega kegljišča, ki znaša 683
kegljev. Osvojil je naslov državnega prvaka v disciplini posamezno
kombinacija (seštevek treh nastopov). Drugo mesto je pripadlo Fran-
cu Kirbišu iz Maribora, tretji pa je bil Vojko Lapanja iz Postojne.
Najboljših osem iz prvih izločilnih bojev se je popoldne pomerilo še
enkrat in pravo presenečenje je bilo, ko je Ljubljančan Primož
Gostinčar premagal Gornika, ki se zato ni uvrstil na nedeljski za-
ključek posameznikov v kategoriji klasično (dvoboji na izpadanje),
ki je potekalo v Slovenj Gradcu. Tam je zmagal Kranjčan Marko
Oman. Tekmovanje v Medvodah so odlično organizirali člani KK
HIDRO (tehnična služba) in KD Medvode (sodniška služba). M. B.

Pred nogometaši še štirje krogi
Na nogometnih zelenicah se zaključujejo tekmovanja v letošnji se-

zoni. Tako je tudi v 3. SNL - Zahod, v kateri igrajo nogometaši NK
Jezero Medvode. Po 22. krogu, ki je bil odigran 9. maja, so na lestvi-
ci na 13., predzadnjem mestu. Jutri, 15. maja, jih čaka gostovanje v
Tolminu, 22. maja bodo doma igrali z Zagorjem (tekma se bo začela
ob 17.30), 29. maja bodo šli na gostovanje k Adrii, trenutno vodilni
ekipi na lestvici, tekmo zadnjega, 26. kroga, pa bodo odigrali doma
proti Brdom 5. junija z začetkom ob 17.30. M. B.

Košarkarji končali na sredini lestvice
Košarkarji Tinexa Medvode so v 1. B slovenski košarkarski ligi za

moške sezono med štirinajstimi ekipami končali na sedmem mestu. V
26 tekmah so dosegli 14 zmag in 12 porazov. Zbrali so 40 točk. Prvak
lige je postala ekipa Maribor Messer (23 zmag, 3 porazi). M. B.
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Smlednik - Akcija Stotak se je v letu 2009
iztekla že devetič. Tudi tokrat je pot do cerkve
sv. Tilna nad Repnjami stokrat prehodilo sla-
bih trideset ljudi in ti so se drugo aprilsko so-
boto zbrali na Starem gradu nad Smlednikom,
kjer so prejeli priznanja za svojo predanost.

Pot izpod smledniške Kalvarije preko Stare-
ga gradu do sv. Tilna in nazaj je dolga osem ki-
lometrov. Čeprav razen grizenja kolen v Kal-
varijo ni strma, lahka tudi ni in je odlična za
vzdrževanje telesne kondicije. Lani se je v
knjigo na polovici poti vpisovalo 33 pohodni-
kov, 27 pa jih je pot v enem letu prehodilo naj-
manj stokrat. Pravila za sodelovanje v akciji se
od njenega začetka niso spremenila. Vsakemu
pohodniku v evidenco šteje le po en pohod na
dan, čeprav nekateri pohodniki dosežejo tudi
po trikrat več vpisov v knjigo pri sv. Tilnu. 

”Stotaki” so ljudje večinoma sredi ali v zrelih
letih življenja. ”Pot do Tilna mi pomeni spro-
stitev od obremenitev službe in življenja ter
priložnost za druženje s prijatelji. Lepa je v
vseh letnih časih, tudi pozimi. Pri hoji mi druž-
bo dela naš kuža, zato se na pot najraje odpra-
vim zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko na
njej ni veliko ljudi,” pot do cerkvice iz 15. sto-
letja igra pomembno vlogo v vsakdanjiku Av-
guština Stariča iz Dragočajne. Večina udele-
žencev akcije čas pohoda prilagaja svojemu
prostemu času, nekateri med njimi pa si lahko
privoščijo celo dva pohoda na dan.

Akcija Stotak letos poteka desetič in njen
ustanovitelj in skrbnik Peter Lampič iz Valbur-
ge jo bo vodil vsaj še to leto. ”Z akcijo smo za-
čeli leta 2001, zraven pa bom vsaj še letos, ko
poteka desetič. Verjetno bom tudi po tem ostal
nekako povezan z njo, saj skrbim, da pot osta-
ja prijazna do pohodnikov. Z novim predsedni-
kom Turističnega olepševalnega društva

Smlednik sva o njej že govorila, do dogovora o
tem, kdo bi akcijo vodil naprej, pa še ni prišlo.
Predvsem organizacija podelitve priznanj za-
hteva finančna sredstva. Vsem sponzorjem ak-
cije se zato iskreno zahvaljujem,” je pred letoš-
njo podelitvijo pokalov in spominskih majic
dejal prizadevni Lampič.

Peter Košenina 

Do Tilna na sprehod za dušo
Akcija Stotak je tudi letos privabila blizu trideset pohodnikov.

Tekli bodo na Osolnik
Športno društvo Kondor Godešič v ne-

deljo, 16. maja, organizira 19. tradicio-
nalni tek in pohod na Osolnik. Štel bo za
uvodno tekmo pokala Slovenije v gorskih
tekih in hkrati za državno prvenstvo za
veterane. S tekom bo potekal tudi pohod.
Start teka za otroške kategorije bo ob 10.
uri, za odrasle na dolgi progi od Godeši-
ča do vrha Osolnika pa ob 10.30 pri cer-
kvi na Godešiču. Tekma bo v vsakem
vremenu. M. B.
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Dirkali po pirniških cestah
Pirniče - V soboto, 24. aprila, je v Spod-

njih Pirničah potekala kolesarska dirka deč-
kov in mlajših mladincev za 11. VN občine
Medvode, ki je štela za pokal Slovenije. Mla-
di kolesarji so se pomerili na krožni progi
(dolžina kroga 1800 m). Dečki C so morali
odpeljali šest krogov, dečki B dvanajst, deč-
ki A pa osemnajst krogov. Kolesarsko popol-
dne v Pirničah so zaključili mlajši mladinci,
ki so imeli najdaljšo progo, dolgo 28 krogov.
Velik uspeh so dosegli kolesarji iz vrst ekipe
organizatorja Radenske KD Življenja. Zma-

gali so kar trikrat: Martin Lavrič je bil naj-
boljši med dečki C, Žan Levičnik med dečki
B, Jure Miškulin pa je presenetil v kategoriji
mlajših mladincev. Med dečki A se je zmage
veselil Manuel Bedenik s Ptuja. Nastopila so
tudi dekleta. Med elito je bila najboljša An-
dreja Holsedl, med mlajšimi mladinkami Tea
Brumen (obe TBP Lenart), med deklicami A
Klara Paglavc (Adria Mobil), med deklicami
B Katja Jeretina, med deklicami C pa Maša
Pia Ustar (obe Radenska). 

M. B., foto: Peter Košenina

Letos jih je v akciji Stotak sodelovalo nekaj manj kot trideset.

VN Medvod se je končala z dirko mladincev, v kateri je zmagal Jure Miškulin.
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Nemški Audi bo ustregel tistim ljubiteljem
športnih avtomobilov, ki jim ni nikoli dovolj
zmogljivosti. Omejena serija visoko zmoglji-
vega športnega modela R8 ima oznako GT. S
5,2-litrskega desetvaljnika so povečali na 412
kilovatov (560 KM), težo vozila pa so zmanj-
šali za 100 kilogramov. Agresivni športnik iz
mirovanja do 100 kilometrov na uro pospeši v
samo 3,6 sekunde in doseže največjo hitrost

320 kilometrov na uro. Atmosferski motor po-
rabi na 100 prevoženih kilometrov v povprečju
13,7 litra goriva. Za menjavanje prestav v R8
GT skrbi sekvenčni ročni menjalnik, katerega
elektrohidravlična enota prejema ukaze po
elektronski poti. Premike med šestimi presta-
vami izvaja bistveno hitreje, kot bi to lahko
opravil izkušen voznik, pri visoki obremenitvi
in visokem številu vrtljajev se to zgodi v dese-
tinki sekunde.

Karoserijo po zapletenem postopku v veliki
meri ročno izdelajo v tovarni v Neckarsulmu.
Izjemno visoka trdnost karoserije predstavlja
osnovo za natančne krmilne lastnosti tega
športnega avtomobila, ki prepriča tudi z veli-
kim udobjem pri vožnji in odlično naletno var-
nostjo. Po zaslugi konstrukcije tehta samo
1525 kilogramov, a kljub temu ne trpi varnost
voznika in sopotnika. Vetrobransko steklo
modela je izdelano iz tanjšega stekla, predelna
plošča med potniško celico in motornim pros-
torom ter steklo v pokrovu zadnjega prtljažni-
ka sta iz lahkega in trdnega polikarbonata. S
temi tremi spremembami so pri masi vozila
privarčevali 9 kilogramov. Pri togem usmerni-
ku zraka na zadku so dodatno prihranili 1,2
kilograma, pri aluminijastem pokrovu nad

100-litrskim prtljažnikom v nosu vozila pa so
s tanjšo pločevino in dodatnimi izrezi privar-
čevali še 2,6 kilograma.

Zunanjost Audija R8 GT izraža koncentrira-
no moč, oblikovalci so izvedli številne prila-
goditve, ki so še bolj zaostrile obliko. Mnoge
od njih tudi prispevajo k zmanjšanju mase in k
boljšim aerodinamičnim lastnostim. Okvir
mreže hladilnika, njene prečke in lamele v od-
prtinah za zajemanje zraka so izdelani v mati-
rani titanovo sivi barvi, mreža hladilnika pa je
lakirana v matirano črni barvi. Posebnost so
serijski žarometi s tehnologijo svetlečih diod,
v katerih so vse funkcije luči. Dnevne luči,
vsako od njih sestavlja 24 svetlečih diod, so
oblikovane kot neprekinjen pas, reflektorji
spominjajo na odprto školjko. Element, ki naj-
bolj zaznamuje stransko podobo vozila, sta
stranski zaslonki oziroma škrgi, ki usmerjata
zrak proti motorju, obe sta izdelani iz matira-
nega karbona. Iz enakega materiala je tudi
togi usmernik zraka na zadnjem delu. R8 GT
bo na voljo samo v štirih barvah, v oranžni,
kovinsko sivi, srebrni in črni. Kdaj in za koli-
ko denarja, se še ne ve.

Matjaž Gregorič

Zbilje 4a, 1215 Medvode
tel.: 01 361 34 55, 361 41 87, gsm: 041 944 087

LAKIRANJE V KOMORI
Polin - Italija

STANDOX AVTOLAKI

Marko Banič s.p.

AVTOELEKTRIKA IN AVTOMEHANIKA

■ Priprava vozila za zimo
■ Splošni servis vozil
■ Diagnostika vseh tipov

vozil!
■ Servis klimatskih

naprav!
■ Bosch servis!

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

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

d.o.o.

Samo za prave sladokusce
Audi postavlja na cesto omejeno serijo vrhunskega športnika R8 GT.
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Tiskarna Pleško d.o.o.
tiskarna · grafi ~ni studio · knjigoveznica

www.tiskarna.net · info@tiskarna.net
Barletova 4, 1215 Medvode, Slovenija 

Tel.: +386 1 36 25 200; Fax: +386 1 36 25 222

40-letna 

tradicija

Za vas izdelamo po naro~ilu:
knjige, brošure, revije, koledarje, plakate, 

letake, vizitke, mape, zloženke, vabila, 
kataloge, kuverte, bloke, dopise ...

Sodobnost, Odtisnjena 
za Prihodnost!

Rugelj in Logar d. n. o., Zbilje 30, 1215 Medvode
Tel.: 01/361 8001, GSM: 041/999 000, 

www.gostisce-jezero.si, 
logar.gregor@gmail.com

Nudimo vam: ❖ nedeljska kosila ❖ jedi po naročilu 
❖ ribje jedi ❖ prenočišča

Organiziramo: ❖ ohceti ❖ razna praznovanja
Odprto: od 11. - 22. ure, ned. in prazniki: od 11. - 20. ure, ponedeljek zaprto

Pri naročilu dveh porcij 
bikovih jajc tretja gratis!

Sveže ribe Lignji na žaru Hobotnica iz pečice

Pogled iz restavracije

Ena izmed petih urejenih sob s pogledom na Zbiljsko jezero

Prostor za večja druženja za do 200 oseb



NOVO V MEDVODAH

Finžgarjeva 18, Medvode

■

■   pizze
■   testenine
■   solate
■   sladice ...

Pizze iz
krušne peči!

HALO telefon: 
041/ 629 777, 
041/ 628 777

Če ste lačni ali dobite nepričakovane obiske 
ali pa imate prazen hladilnik, nas polkičite 
in naročeno vam dostavimo na dom.

Delovni čas: 
ponedeljek - četrtek: 6.00 - 22.00,

petek: 6.00 - 23.00, 
sobota: 7.00 - 23.00, 
nedelja: 7.00 - 22.00

in dostava hrane na dom

Vabljeni v novo pizzerijo Kocka, 
kjer vam bomo postregli s široko izbiro
pizz, testenin, sladic ..., lahko pa se
okrepčate v našem baru ob kavi 

ali kozarčku dobrega vina.

Pri razvozu pijača GRATIS!




