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SOTOČJE (ISSN 1580 - 0547) je priloga Gorenjskega gla-
sa o občini Medvode. Prilogo pripravlja Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj, Bleiweisova cesta 4, s sodelavci: 
Silvana Knok, Boštjan Luštrik, Boris Primožič in Franci
Rozman. Odgovorna urednica: Marija Volčjak, urednica
priloge Maja Bertoncelj. Oglasno trženje: Jana Belovič,
telefon: 04/201-42-44, telefax: 04/201-42-13. E-pošta:
info@g-glas.si. Uradne ure: od ponedeljka do četrtka ne-
prekinjeno od 8. do 19. ure, petek od 8. do 16. ure, so-
bote, nedelje in prazniki zaprto. Priprava za tisk Gorenjski
glas, d.o.o., Kranj; Tisk: Tiskarna Littera picta, d. o. o.. SO-
TOČJE številka 3 je priloga 28. številke Gorenjskega gla-
sa, 10. aprila 2009. V nakladi 5500 izvodov jo 
dobijo vsa gospodinjstva v občini Medvode brezplačno. 

Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12, Medvode

Sotočje je redna priloga časopisa 

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

NAROČAM

Ime in priimek:

Naslov:

Podpis:

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

❏ DA         ❏ NE

Oglasi

NOVO V MEDVODAH
TRGOVINA

TISOČ DARIL
SEŠKOVA 6 (ZA AVTOBUSNO POSTAJO)

● DARILA ZA OTROKE IN ODRASLE
● DIŠEČE SVEČE IN SVEČNIKI
● SONČNA OČALA
● SPOMINKI IN IZDELKI 

DOMAČE OBRTI ...
ODPRTO: PON. - PET. 9. - 13. ure

15.30 - 18. ure
SOBOTA 9. - 12. ure

S TEM OGLASOM PRIZNAMO
10% POPUSTA
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Zlatarstvo Zvonimir Trtnik s.p.,
Polje 17, Ljubljana-Polje

Seškova c. 9
1215 Medvode, 

tel.: 01/361 1694

www.zlatarstvo-trtnik.si

Poleg pestre ponudbe so na voljo 
še domači suhomesnati izdelki 

kmetije Žunar.

V trgovini je tudi

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

Sobote: 7.30 - 18 h
Nedelje, prazniki: 8 - 12 h
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● 40 let tradicije
● ročno delo

NOVI MODELI 
POROČNIH PRSTANOV

Vesele velikonočne praznike !

KITAJSKA RESTAVRACIJA Beli labod
Medvode, Bizantova cesta 22, www.beli-labod.com

DOSTAVA HRANE 
NA DOM

Naročila na tel.:
041 201 689 in 040 353 567
vsak dan od 11. do 22. ure

POZOR - POZOR
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Medvode, BC Mercator
tel.: 01/36 11 034

del. čas: pon. - pet.: 9. - 18. ure
sob.: 8. - 12. ure

Cesta Staneta Žagarja 2, Kranj 
(nasproti Policije)

tel.: 04/202 41 60
del. čas: pon. - pet.: 9. - 18. ure 

sob.: 8. - 12. ure

Britof 43 
tel.: 04/234 30 50 

del. čas: pon. - pet.: 7. - 19. ure 
sob.: 7. - 12. ure
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Čistilnica, pralnica
in šivalnica Šengar

➤ hitro in kvalitetno čistimo 
vse vrste tekstilnih, 
usnjenih in krznenih izdelkov, 
preproge, odeje
in merino posteljnino

➤ vse storitve šivalnice
(krajšanje, ožanje, menjava zadrg in podlog ...)

➤ Oprana in zlikana srajca - 1 €

➤ parkirni prostor zagotovljen
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Prireditve april 2009 
DATUM KRAJ IN ČAS NASLOV PRIREDITVE ORGANIZATOR INFO

Torek, Knjižnica Medvode, PRAVLJIČNA URICA Knjižnica Medvode Knjižnica:
14. 04. 2009 ob 17. uri za otroke od 4. leta dalje, ter 01/361 30 53

kratka USTVARJALNA DELAVNICA www.lj-siska.sik.si

Sreda, Knjižnica Medvode, KONCERT ŽENEVSKEGA Knjižnica Medvode Knjižnica:
15. 04. 2009 ob 19.30 PEVSKEGA ZBORA IG 01/361 30 53

www.lj-siska.sik.si

Petek, Kulturni dom IZ ZADREGE V ZADREGO KUD Pirniče 041/776 735, 
17. 04. 2009 Pirniče, Burka 031/352 772 

ob 19.30 Za abonma OTH in izven

Petek, Dvorana Predavanje z naslovom: Župnija Preska TIC MEDVODE
17. 04. 2009 Valentina Oblaka PO SLEDEH MAJEV V GOŠČAVI 01/361 43 46

v Pastoralnem POLOTOKA JUKATANA ticmedvode@tzm.si  
domu sv. Jožefa, Predava: Dr. Ivan Šprajc 

Preska, Znanstvenoraziskovalni center 
ob 19.30 Slovenske akademije znanosti in umetnosti 

Sobota, Po občini POMLADANSKO ČIŠČENJE Občina Medvode, TIC MEDVODE
18. 04. 2009 Medvode KS in TZ Medvode 01/361 43 46 

ticmedvode@tzm.si

Sobota, Kulturni dom PROMET NI HEC ali PRVOŠOLČEK KUD Pirniče 041/776 735,
18. 04. 2009 Pirniče, NA CESTI 031/352 772 

ob 17. uri Lutkovna predstava za otroke 

Torek, Knjižnica PRAVLJIČNA URICA Knjižnica Medvode Knjižnica: 
21. 04. 2009 Medvode, za otroke od 4. leta dalje ter 01/361 30 53 

ob 17. uri kratka USTVARJALNA DELAVNICA www.lj-siska.sik.si

Sobota, Kulturni dom VEČER FILMSKE GLASBE KUD Medvode www.kud-medvode.si
25. 04. 2009 Medvode, Nastopata Godba Medvode in 01/361 26 54 ali 

ob 19.30 Ribniški pihalni orkester 051/350 378
Vstopnine ni! blagajna@kud-medvode.si

Petek, Začetek: ob 9. uri Pohod: TD Smlednik 041/646 574
27. 04. 2009 parkirišče pri ”PO POTEH SPOMINOV IN 

vodovodnem TOVARIŠTVA”
rezervoarju 
Stari grad 

Torek, Knjižnica PRAVLJIČNA URICA Knjižnica Medvode Knjižnica: 
28. 04. 2009 Medvode, za otroke od 4. leta dalje ter 01/361 30 53 

ob 17. uri kratka USTVARJALNA DELAVNICA www.lj-siska.sik.si

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

Prvi čistili v Zbiljah
Zbilje - Očiščevalne akcije v krajih občine Medvode so letos predvide-

ne v soboto, 18. aprila. Kljub temu so v Zbiljah akcijo organizirali zadnjo
soboto v marcu. ”Sredi aprila bo vegetacija že prekrila večino nesnage.
Prav tako prvi večji obisk turistov naši kraji doživijo že pred veliko noč-
jo. Iz teh razlogov smo se akcijo odločili izvesti prej,” je odločitev pojas-
nil Iztok Pipan, predsednik TD Zbilje. Kljub nestanovitnemu vremenu se
je akcije udeležilo 56 krajanov, kot pravi Pipan, je številka verjetno še viš-
ja, saj vsi niso prišli na končno srečanje ob klobasi. ”Udeležencev je vsa-
ko leto približno enako. Veseli, da je na akcijo s starši prišlo kar precej
otrok. Pomagali so nam tudi člani Ribiške družine Kranj, ki so ob vodi
urejali peš poti. Zbrali smo za dva kontejnetja smeti, skoraj 20 kubičnih
metrov, kar pomeni, da je smeti vsako leto več. Manj je sicer velikih ko-
sovnih odpadkov, je pa recesija pripeljala tudi do tega, da turisti hrano in
pijačo v Zbilje prinesejo s seboj, in ne glede na to, da so smetnjaki postav-
ljeni pogosto, odpadke mečejo povsod okrog. Še posebej na udaru je ce-
sta Zbilje-Jeprca, kjer ljudje očitno smeti mečejo kar iz avtomobila. Eko-
loške zavesti res primanjuje,” še pravi Pipan. M. B., foto: Karel VernikUtrinek z očiščevalne akcije v KS Zbilje 
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Novi prostori, nove možnosti
Na odprtju Jedra smo nekaj obiskovalcev
povprašali, kako pogosto bodo zahajali v
nov mladinski klub, kaj jim pomeni in
kakšnih prireditev si v njem želijo. 

Matej Sušnik, Go-
ričane: ”Novi prostori
pomenijo nove mož-
nosti, ki jih prej v
Medvodah nismo ime-
li. Želim si, karkoli se
dogaja, naj se dogaja
na nivoju, da je dolo-
čen pristop, ki ustreza
določenim kriterijem,

vsebinsko pa vsega po malo, vsega pravo
mero. Kolikor kaže, bom redno tukaj. Posku-
šam biti čimbolj aktiven, ker se mi zdi to ve-
lika priložnost, ki smo jo dobili mladi. Naša
dolžnost in priložnost je, da to izkoristimo in
iz tega poberemo kar se da največ.” 

Katja Škorič, Svet-
je: ”Prostori so zelo
velika pridobitev za
občino Medvode in
tudi za okoliške kraje.
Dana nam je možnost
še za več ustvarjanja
kot doslej. Prostor je
super: je velik, enoten,
in mislim, da ga bomo

znali izkoristiti. Kdorkoli bo prišel sem, bo
lahko našel kaj zase. Še posebej veseli, da bo
odprt za vse generacije. Danes sem res zelo
vesela. V Jedru si želim pestrosti in raznoli-
kosti. Redno bom tukaj, tako kot sem bila do-
slej v MKC-ju.” 

Milan Kuzmič,
Dorfarje: ”Na otvori-
tev sem prišel, ker je
pri prenovi sodeloval
tudi moj sin, ki je sicer
redno tukaj. Iz Med-
vod je namreč njegova
punca. Všeč mi je tu-
kaj in zagotovo bova z
ženo kdaj prišla sem,

predvsem na kakšno pijačo, da bova mladim
naredila kaj prometa (smeh). Prostori so super
in veseli, da bodo odprti tudi za nas malce sta-
rejše. Ob odprtju so pripravili pester program.
Žal mi je, da se zaradi obveznosti ne bom mo-
gel udeležiti koncerta skupine Metalsteel.”

Jerica Črešnik,
Medvode: ”Novi
prostori so super. V
njih se dobro počutim
in rada jih bom obis-
kovala. Veselim se že
koncerta Slona in Sa-
deža ter delavnic za
nas mlajše. Že v okvi-
ru MKC-ja sem hodila

na delavnice animacij, ki so mi bile zelo za-
nimive in na animacije bom hodila tudi v pri-
hodnje. Poleg tega bi rada videla, da bi bile
tukaj tudi šolske prireditve, na primer šolski
plesi. Tudi zaradi možnosti brezplačne upora-
be interneta bom prišla.”

Maja Bertoncelj, foto: Peter KošeninaMatiju Fröhlichu, v. d. direktorju Mladinskega centra Medvode, je ob odprtju centra čestital tudi mag. Franc 
Hočevar, svetovalec predsednika RS za zdravstveno in socialno varstvo ter humanitarna vprašanja. 

Medvode - V četrtek, 2. aprila, so v prosto-
rih nekdanje biljardnice odprli Jedro, kot so
poimenovali nov klub Mladinskega centra
Medvode. Ob tem so pripravili pester tridnev-
ni otvoritveni program, ki se je vse tri dni za-
ključil s koncertom glasbenih skupin: prvi dan
s skupino Difaso, drugi dan s skupinama Ele-
ment in Metalsteel, tretji dan pa sta navdušila
Slon in Sadež.

Na otvoritvi so zbrane nagovorili Matija
Fröhlich, v. d. direktorja Mladinskega centra
Medvode, mag. Franc Hočevar, svetovalec
predsednika RS za zdravstveno in socialno var-
stvo ter humanitarna vprašanja, mag. Leopold
Knez, podžupan občine Medvode in Franc
Cegnar, programski vodja mladinskega centra.
V programu se je s plesnima točkama predsta-
vila Baletna šola Stevens in Društvo Barka, od-
prli pa so tudi razstavo Emine Djukić.

”Jedro je odprto. Dobili smo prepotrebne
nove prostore za našo dejavnost. Prostori so
dovolj veliki, lahko dostopni, svetli, prijetni.

Največja pridobitev je zagotovo dnevni center,
ki ga prej zaradi neprimernih prostorov nismo
mogli imeti. Jedro je odprto vsak dan od 9. do
23. ure, razen ponedeljka in praznikov. Odprto
je za vse, članstva ni. V okviru dnevnega cen-
tra je na voljo tudi brezplačen dostop do inter-
neta, tudi še v razdalji 50 m od stavbe, pridete
pa lahko tudi v našo kavarnico,” je povedal
Matija Fröhlich ter dodal, da bo Jedro v prvi
vrsti zbirališče mladih, prostor za druženje, v
katerem bo vsak dan dežural odrasli mentor, ki
bo z mladimi navezoval stike in jih poskušal
vključiti v druge dejavnosti. ”Evropska direk-
tiva mladino opredeljuje v starosti od 15. do
29. leta, naša želja pa je, da bi v Jedro prihaja-
li tudi ostali, predvsem osnovnošolska popula-
cija. Pomembno je, da pridejo v lokalnem oko-
lju v stik z dejavnostmi še preden gredo na šo-
lanje izven kraja,” pravi Fröhlich. 

Nad novim mladinskim klubom je bil navdu-
šen tudi mag. Franc Hočevar, svetovalec pred-
sednika RS za zdravstveno in socialno varstvo
ter humanitarna vprašanja: ”Prostori so fanta-
stični. So zelo prijazni, prostorni, pregledni,
tehnično odlično opremljeni, estetsko oblikova-
ni. Res urejeno. Prostor že sam po sebi vabi k
ustvarjalnemu podoživljanju in vključevanju v
različne dejavnosti. Mislim, da je ta pridobitev
izrednega pomena za občino Medvode in da se
bo povrnila v zelo kratkem času. Sam Zavod
ima izredno perspektivno in v tem prostoru je
treba oblast prepustiti mladim, jim zaupati.
Iskreno želim, da bi center zaživel.” 

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

Jedro je odprto
Jedro, nov klub Mladinskega centra Medvode, je za mlade velika 

pridobitev. Z izjemo ponedeljka in praznikov je odprt 
vse dni v tednu od 9. do 23. ure. 

Na odprtju Jedra so predstavili tudi pro-
jekcijo dokumentarnega filma o zgodovini
centra. Začne se leta 1998 z ustanovitvijo
Društva MKC Medvode, ki je svoje pros-
tore sprva imelo v Kulturnem domu Med-
vode, leta 2002 pa so odprli klubske pros-
tore v kleti Kmetijske zadruge Medvode, ki
pa so postali premajhni za njihovo de-
javnost, ki so jo v vseh teh letih širili. 
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Medvode - Nadzorni odbor Občine Medvo-
de je izdal končno poročilo v zvezi z nadzorom
o zakonitosti in smotrnosti porabe denarja za
namene strokovnega potovanja na Irsko in v
Španijo. Strokovni potovanji, v prvi vrsti na-
menjeni članom Odbora za kmetijstvo, lani v
Španijo, predlani pa na Irsko, sta bili plačani iz
občinskega proračuna, s proračunske postavke
reforme kmetijstva, nadzorni odbor (NO) pa ju
je pod drobnogled vzel lani. 

V končnem poročilu so zapisali, da je župan
Medvod Stanislav Žagar, ki je bil nadzorovana
oseba, ravnal nezakonito v točki, vezani na ob-
račun dohodnine udeležencem strokovne eks-
kurije, ki niso zaposleni na občini Medvode.
Občina je nato na podlagi nadzora kot poprav-
ljalni ukrep obračunala zakonsko predvideno
dohodnino in s tem zadostila zakonskim zahte-
vam ter odpravila nezakonitost. NO nadalje
ugotavlja, da je župan v ostalih točkah nadzo-
ra deloval v neskladju z zakonom oziroma ne-
smotrno, saj ni upošteval temeljnih načel zako-
na o javnih financah: varčnosti, gospodarnosti
in učinkovitosti ter Zakona o javnih uslužben-
cih, ki predvideva kritje stroškov izobraževanja
in usposabljanja, ki je v interesu delodajalca in

je posebej predviden s programom izobraževa-
nja in usposabljanja. NO predlaga občinskemu
svetu, naj pri potrjevanju proračuna (za letos in
prihodnje leto je že sprejet) sprejme poseben
sklep, ki bo zavezoval odbore, da so dolžni
pisno obvestiti OS o vsaki načrtovani porabi
sredstev, večji od dva tisoč evrov, ki ni ekspli-
citno predvidena. Zaradi manjših prihodkov
občine, kot posledica gospodarske krize, nad-
zorni odbor občinski svet in župana poziva še,
naj se vzdržita vseh nepotrebnih in nesmisel-
nih stroškov.

Na končno poročilo so se takoj odzvali v
LDS Medvode, kjer so vseskozi opozarjali na
nesmotrnost takšnih ekskurzij na občinske
stroške. ”Nadzorni odbor je potrdil naše stališ-
če, da gre v primeru potovanj na občinske stro-
ške pod pretvezo strokovnih ekskurzij za rav-
nanje občinskih svetnikov in župana, ki je v
nasprotju s proračunskimi načeli. Nezakonito-
sti in ravnanje v neskladju z zakonom smo do-
kazali že z več dopisi Ministrstva za finance
ter drugih pristojnih institucij,” pravi svetnica
LDS Alenka Žavbi Kunaver ter dodaja: ”To-
vrstne ekskurzije so povsem neracionalne in
od njih občina nima nič. Zaenkrat še ni bil

sprožen noben ukrep ali pridobljena dodatna
sredstva za kmetijstvo, predvsem pa obstajajo
veliko bolj racionalni načini tovrstnega izobra-
ževanja in pridobivanja informacij. Nisem pro-
ti izobraževanjem, vendar izobraževati se za
gojenje tobaka na 2000 m ter si ogledati, kako
izgleda destilerija whiskya in podobno, kar
nima nobene povezave z občino Medvode, pa
kaže na to, da gre tukaj v prvi vrsti za turizem
na občinske stroške, ki ga je odobril župan in
za vsa potovanja tudi podpisal vse račune.” 

Kaj te ugotovitve pomenijo in ali bo za to kdo
odgovarjal, smo vprašali Saša Bitenca, pred-
sednika Nadzornega odbora Občine Medvode,
ki je povedal: ”Poročilo je bilo poslano tudi
kriminalistični policiji, saj so zahtevali poda-
tke. Odločitev, ali bomo poročilo poslali tudi
na računsko sodišče, pa bo znana na naslednji
seji odbora 14. aprila, na kateri bomo odločali,
ali gre v tem primeru za večjo ali manjšo krši-
tev. Pod drobnogled bomo vzeli tudi občinski
izlet v Benetke, a verjetno v maju. Trenutno
namreč izvajamo še dva nadzora: zimske služ-
be in tekočega vzdrževanja cest.” 

Maja Bertoncelj

Španija in Irska 
v neskladju z zakonom

Strokovni ekskurziji medvoškega Odbora za kmetijstvo, lani v Španijo, predlani pa na Irsko, sta bili 
nesmotrni in v neskladju z zakonom, je ugotovil Nadzorni odbor občine Medvode, ki trenutno izvaja še dva

nadzora: zimske službe in tekočega vzdrževanja cest. Pod drobnogled bodo vzeli tudi izlet v Benetke.

S prestavitvijo zabojnikov vsi niso zadovoljni
Medvode - Zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na Kalanovi uli-

ci v Preski so izpred Mercatorja prestavili na začetek ulice. ”Lokacija,
kamor smo prestavili zabojnike in prostor tudi primerno uredili, je bolj
primerna. Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov so bili namreč prej
postavljeni direktno na pločniku ter s tem ovirali pešce,” je prestavitev
pojasnil Gregor Lojevec, vodja oddelka za gospodarske javne službe
na Občini Medvode. O tem, da so bili kontejnerji za ločeno zbiranje
odpadkov postavljeni kar na pločniku, smo v Sotočju že pisali.

S prestavitvijo pa očitno vsi niso zadovoljni, saj je v naše uredništvo
prišlo pismo (naslovljeno je bilo še na župana Medvod in na podjetje
Snaga), v katerem je med drugim zapisano: ”Pri trgovini Mercator so
bili postavljeni zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki niso nikogar

motili. Ker manjka parkirišč, so zabojnike s tam odpeljali. Vendar tam,
kjer so stali zabojniki, lahko parkira le en avtomobil. Problem ni rešen,
mi starejši pa ne moremo nositi tako daleč časopisov, steklenic in
druge embalaže, zato bomo odlagali smeti v najbližje kontejnerje in ne
bo več ločevanja.” M. B.

Skrivno življenje hraškega mokrišča
Medvode - V Knjižnici Medvode je od srede, 8. aprila, na ogled

dokumentarna naravoslovna razstava z naslovom Skrivno življenje
hraškega mokrišča. Avtor razstave je samostojni ustvarjalec Viktor
Luskovec s sodelavci, nastala pa je v sodelovanju s TOD Smlednik, TD
Hraše, KS Smlednik, Občino Medvode, VIZ Frana Milčinskega 
Smlednik in OŠ Simona Jenka Smlednik. Avtorji fotografij so Dejan
Grohar, Anže Kacin, Viktor Luskovec in Tone Trebar. M. B.

Taborniki Roda dveh rek Medvode praznujejo
Medvode - Taborniki Roda dveh rek Medvode praznujejo 25 let de-

lovanja. Ob tem pripravljajo taborniško popoldne, ki bo potekalo v pe-
tek, 24. aprila, pri Osnovni šoli Medvode. Druženje s taborniki se bo
začelo ob 16. uri, ko bodo na prostem organizirali različne dejavnosti,
ki so tako ali drugače povezane s taborniškim življenjem. Skupaj z nji-
mi boste lahko peli, se učili delati različne vozle, izdelovali obročke za
rutke, taborniki pa vam bodo na voljo tudi za odgovore o njihovem
letošnjem taboru in taborništvu na splošno. Ob 18. uri se bo dogajanje
z igrišča preselilo v jedilnico OŠ Medvode, kjer bo potekal še uradni
del praznovanja s programom, v katerem bo prisotne nagovoril stareši-
na rodu, sledil bo pregled dela rodu v preteklosti, podelili bodo zah-
vale, načrte in želje za prihodnost in predstavili letošnji tabor. M. B.

Zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov so sedaj postavljeni na urejeni lokaciji,
nekateri občani pa se pritožujejo, da so postavljeni predaleč od blokov. 
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Začeli z obnovo mostu
Medvode - Direkcija RS za ceste je začela s prepotrebno obnovo

mostu čez Savo pri Smledniku. ”Obnova bo obsegala menjavo opreme
objekta, to je menjavo izolacije, asfalta in ograje ter izgradnjo novih
pločnikov. Trenutno se izvaja sanacija spodnjega dela mostu,” je po-
jasnila Nina Rangus iz službe za odnose z javnostmi Direkcije RS za
ceste, ter dodala, da bo v času del na zgornjem delu mostu vzpostav-
ljena polovična zapora ceste, promet pa bo usmerjan s semaforjem 
izmenično enosmerno. ”Zapora bo trajala do zaključka del, kar
pomeni predvidoma do konca oktobra. Vrednost investicije obnove
mostu znaša okrog 950 tisoč evrov,” je še povedala Rangusova. M. B.

Čarmanova ulica še naprej brez asfalta
Medvode - Stanovalci Čarmanove ulice v Medvodah si že dolgo časa

prizadevajo, da bi na javni poti, ki pelje do njihovih domov, dobili as-
falt. A tega očitno še nekaj časa ne bo. V proračunu za letošnje in pri-
hodnje leto namreč za asfaltiranje te ceste denarja ni namenjenega, kar
so potrdili tudi na Občini Medvode. Stanovalci so nad tem dejstvom
seveda razočarani in zato so na župana Medvod naslovili tudi dopis za
sanacijo Čarmanove ulice. ”Zgornji del Čarmanove ulice je v dolžini
172 metrov namenjen vsem vrstam prometa in je kategoriziran kot jav-
na pot. Žal stanje na terenu takšnega statusa ne kaže. Cesta je
makadamska in ni vzdrževana. Ob obilnem deževju cesta postane
mlakuža, ki onemogoča spodoben prevoz in hojo, predvsem starejših
in otrok. Krajani smo že leta 2007 dobili zagotovila, da bo ulica pre-
plastena v letu 2009, sedaj pa smo izvedeli, da naj bi bilo asfaltiranje
premaknjeno celo v leto 2013, kar je nedopustno in za stanovalce ne-
sprejemljivo,” so zapisali v dopisu. M. B.

Obnova mostu čez Savo pri Smledniku naj bi bila končana do konca oktobra.Stanovalci Čarmanove ulice opozarjajo na slabo stanje ceste, ki pelje do njihovih domov.

Smlednik - Golfsko igrišče Diners Club
Ljubljana z 18 luknjami, ki se razprostira ob
cesti med Smlednikom in Zavrhom, bo svoja
vrata odprlo 1. maja. ”V terminu od 1. do 7.
maja bodo igrišče lahko preizkusili VIP člani
Diners G&CC Ljubljana, teh je okrog 250, za
javnost pa bo igrišče odprto od 9. maja dalje.
Od 14. do 17. maja bo potekal golfski teden,
sklop štirih turnirjev,” je povedal Marko
Štirn, predsednik uprave družbe Golf Projekti,
ki je bila ustanovljena leta 2007. Istega leta so
začeli z gradnjo golfskega igrišča. ”V prvem
letu je ekipa vzdrževalcev po navodilih glavne-
ga arhitekta Petra Škofica ter glavnega
vzdrževalca Gregorja Sedovnika naredila vsa
groba terenska dela, drenaže na zelenicah in
udarjališčih, namakalni sistem ter že v je-
senskem času zatravila prvih devet lukenj. V
začetku naslednjega leta so bila najprej
dokončana podrobna dela na drugih devetih
luknjah ter v aprilu tudi zatravena. Junija je
igrišče poškodovalo neurje in močan veter,
tako da je bilo potrebno številne dele igrišča
znova sanirati. V prvi polovici leta 2008 smo
iz evropskih strukturnih skladov pridobili
nepovratna sredstva v višini 1,1 milijona evrov

ter pričeli graditi klubsko hišo, trgovino ter
pokrito vadbišče,” je na kratko zgodovino
gradnje pojasnil Štirn ter dodal, da so vsa več-

ja dela sedaj končana, zaključujejo pa še ob-
jekte in urejajo okolico.

Maja Bertoncelj

Odprtje golfskega igrišča bo maja
Golfsko igrišče Diners Club Ljubljana bo svoja vrata 1. maja odprlo za VIP člane, 9. maja pa tudi za druge. 

Na Golfskem igrišču Diners club Ljubljana potekajo zadnja dela pred odprtjem: zaključujejo objekte in urejajo okolico. 



Občina

Medvode - Svetnica LDS Alenka Žavbi Ku-
naver je županu v začetku tedna skupaj z obra-
zložitvijo posredovala osnutek odloka o usta-
novitvi skupnega javnega zavoda ”Zavod za
šport, mladino in turizem Medvode.” Kot pra-
vi, je namen racionalizacija stroškov, manj di-
rektorjev, posledično manj direktorskih plač. V
obrazložitvi je med drugim zapisano: ”V jav-
nem zavodu Zavod za šport in prireditve, ki je
bil ustanovljen leta 2005, je šlo v letu 2007 za
plače 47.664 evrov, v lanskem letu 84.632 ev-
rov, letos pa se predvideva povečanje še za oko-
li 30 tisoč evrov. Glede na to, da je analiza fi-
nančnih posledic uvedbe novega plačnega si-
stema v javnem sektorju razkrila, da se je ob
prehodu na novi plačni sistem število zaposle-
nih v javnih zavodih povečalo za več kot dva ti-
soč, predvidevamo, da se bo kmalu to zgodilo
tudi v Mladinskem centru Medvode in lahko se
zgodi celo, da bomo začeli zagotavljati več de-
narja za plače zaposlenim, kot pa za programe.
Večina svetnikov se strinja, da je dejavnost mla-
dinskega centra Medvode pomembna in jo že-
limo ohraniti v takem ali pa še večjem obsegu,
želimo pa tudi, da se delovanje organizacijsko
spremeni, predvsem v korist občine in nepo-
trebnemu trošenju proračunskih sredstev. Po
pregledu javnih zavodov v Sloveniji, imajo ob-
čine združenih več področij delovanja v enem
zavodu. Večkrat smo že poudarili, da v Medvo-
dah, ki imajo manj kot 15 tisoč prebivalcev, ni
smiselno ustanavljati javnih zavodov za vsako
področje delovanja posebej, pač pa bi lahko vsa
področja pokrival en zavod. Ker Turistična zve-
za Medvode in Odbor za turizem in gostinstvo
občine Medvode že dlje časa pozivata župana,
da Medvode potrebujejo zavod, ki bo pokrival
tudi področje turizma, je smiselno, da se po več
letih končno utemeljen predlog tudi realizira.”

Mnenja direktorjev dveh že 
ustanovljenih javnih zavodov 

Za mnenje o morebitnem združevanju smo
vprašali tudi direktorja Zavoda za šport in pri-
reditve in v. d. direktorja Mladinskega centra
Medvode.

Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in
prireditve: ”Ne glede na to, ali se družbene
dejavnosti združujejo v en ali dva zavoda, oz.
so organizirane vsaka v svojem, je potrebno
razmišljati o tem, kaj lahko te dejavnosti v jav-
nih zavodih kraju in njenim prebivalcem ponu-
dijo več kot do sedaj. Zavod za šport in prire-
ditve se je v treh letih tako po svoji dejavnosti,
v kadrovskem in finančnem smislu, zelo razši-
ril ter glede na to, kaj naj bi še na tem podro-
čju zavod prevzel, bo nujno potrebno razmiš-
ljati o kadrovski in posledično tudi ”finančni”
razširitvi zavoda. Pričakovati je, da bo izvaja-
nje nalog na področju turizma, kulture, mla-
dinske dejavnosti v okviru javnih zavodov za
občinski proračun dražje, kot so sedaj oz. do
sedaj, ko se izvajajo v okviru občinskih zvez in
društev. Upravičeno pa je potrebno pričakova-
ti, da se bo v sklopu javnih zavodov delalo
predvsem bolj profesionalno, transparentno, v
večjem obsegu in bolj kakovostno. Če se druž-
bene dejavnosti želi združiti v skupen zavod,
jih je potrebno združevati po svoji sorodni vse-
bini. Dejstvo je, da so turizmu, kulturi in mla-
dinski dejavnosti skupne predvsem prireditve
in promocijska dejavnost kraja prek svojih vse-
bin. Neracionalno bi bilo, da vsak zavod za ta
področja zaposluje in izobražuje svoje delavce,
da se vsak zavod ločeno opremlja in postavlja
svoj logistični, organizacijski in marketinški
sistem. Vsi javni zavodi imajo do neke mere
skupno zakonodajo in posledično morajo vodi-

ti določene naloge do ustanoviteljice in države
iste naloge, ki bi se lahko združile tudi v okvir
skupnih služb za vse javne zavode v občini. Ne
glede na strokovni kader, ki naj bi vodil vsa ta
področja v skupnem zavodu, je težko pričako-
vati, da bo direktor, ki pa bi bil odgovoren za
delovanje in poslovanje celotnega javnega za-
voda, dovolj strokovno usposobljen za vsa ta
področja. Dejstvo je tudi, da manjše občine v
Sloveniji ustanavljajo javne zavode, v katerih
je združeno več družbenih dejavnosti skupaj,
kjer pa je praviloma ena dejavnost v ospredju
pred drugimi.” 

Matija Fröhlich, v. d. direktorja Mladin-
skega centra Medvode: ”Mladinska dejavnost
je zelo specifična. Zakonitosti dela z mladimi
so tako posebne, da je težko združiti delovanje
v skupen zavod z različnimi dejavnostmi. Na-
čeloma vztrajamo pri avtonomnosti v svojem
delovanju, saj je zelo pomembno, da Mladin-
ski center Medvode uresničuje ideje, ki priha-
jajo od mladih. Mi ne želimo mladim govoriti,
kaj naj delajo. Smo ustanova, ki išče pobude
mladih in jih potem uresniči. Vsi govorijo, da
je glavni argument za združevanje v enoten
javni zavod finančen. Nisem pa še slišal nobe-
ne resne finančne simulacije, če bo potem vse
skupaj res stalo manj. Sem celo mnenja, da bi
bili stroški celo večji. Pogrešam torej finančno
simulacijo. Poleg tega tako univerzalen direk-
tor, ki bi pokril vsa ta različna področja, po
mojem mnenju ne obstaja. Moje stališče je, da
naj se, glede na trenutno situacijo, področje tu-
rizma priključi Zavodu za šport in prireditve,
medtem ko pa je področje kulture lahko v ok-
viru Mladinskega centra Medvode. Mi smo na-
čeloma odprti, a seveda le, če bodo za priklju-
čitev podani tehtni argumenti.”

Maja Bertoncelj

Predlog za skupni javni zavod
Svetnica LDS Alenka Žavbi Kunaver se še naprej zavzema za ustanovitev enotnega javnega zavoda, ki bi

združeval različna področja. Pričakuje, da bo občinski svet o osnutku odloka o ustanovitvi ”Zavoda za šport,
mladino in turizem Medvode”, ki ga je posredovala županu, odločal na naslednji seji.
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Zima pustila posledice tudi na cestah
Medvode - ”Stanje občinskih cest po letošnji zimi je podobno kot

vsako leto. Že v zimskem času je bilo potrebno na določenih asfaltnih
cestnih odsekih s hladno asfaltno maso redno izvajati krpanje udarnih
jam. Letos načrtujemo za krpanje določenih odsekov cest nameniti od
40 do 50 tisoč evrov,” je na vprašanje o stanju cest po letošnji zimi od-
govoril Gregor Lojevec, vodja oddelka za gospodarske javne službe
na Občini Medvode. 

Nekateri odseki so res v slabem stanju, na kar opozarjajo tudi naši
bralci. Jure Pokorn z Golega Brda je opozoril na slabo stanje ceste od
Tometovega mostu do Motela Medno, ki je predvsem v času prometnih
konic zelo obremenjena. ”Ta odsek je na razdalji sto metrov popolnoma
uničen, saj so na njem velike luknje in je nevaren v vseh cestnopromet-
nih pogledih. Sredi ceste je tudi izvir, ki še dodatno poslabšuje že tako
kaotično stanje cestišča. Že dobrih deset let se ta del cestišča sanira
samo z metanjem hladnega asfalta v jame, namesto da bi se cestišče sa-
niralo, kot je to potrebno,” je zapisal. Gregor Lojevec je pojasnil, da so
sanacijo udarnih jam za cesto od Tometovega mostu do Motela Medno
že naročili in da je med tem izvajalec sanacijo tudi že izvedel.

Maja Bertoncelj
Nekatere občinske ceste so v slabem stanju. Na fotografiji odsek od Tometovega
mostu proti Mednemu.
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OBVESTILO
Na podlagi prejetih poročil o preizkusu vode vam sporočamo, 
da zaradi varnosti zdravja uporabnikov ostane v veljavi stalen 
preventivni ukrep prekuhavanja pitne vode v prehrambne namene
pri uporabi vode iz naslednjih vaških vodovodnih sistemov:

VVS Belo-Ojstrica VVS Steška planina
VVS Drnovec VVS Vaše
VVS Golo Brdo-Polana VVS Žlebe-Jetrbenk
VVS Mamovec-Tehovec VVS Žlebe-Seničica
VVS Sora VVS Žlebe-Studenčice

Poročila so dostopna na spletni strani Občine Medvode.

Na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si 
so objavljeni naslednji javni razpisi s področja družbenih 
dejavnosti v letu 2009:
- Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti

v občini Medvode za leto 2009
- Javni razpis za sofinanciranje programov športa

v občini Medvode za leto 2009
- Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih 

dejavnosti v občini Medvode v letu 2009
- Javni razpis za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih in

humanitarnih dejavnosti v občini Medvode v letu 2009
- Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in 

programov v občini Medvode v letu 2009
- Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine

v občini Medvode v letu 2009

Na podlagi Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike
Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 18/09) in 8. 
člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Ur. l. RS, št.
41/07 in 105/08 - odločba US ter 103/07 ZPolS-D) ter 54. člena
Statuta občine Medvode (Ur. l. RS, št. 29/06 - UPB) objavlja
župan Občine Medvode

POGOJE
ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE 

PLAKATNIH MEST ZA VOLITVE POSLANCEV
IZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

V EVROPSKI PARLAMENT, 7. JUNIJA 2009

I.
Občina Medvode brezplačno zagotavlja vsem organizatorjem 
volilne kampanje enak delež prostora na 52 plakatnih mestih v 
velikosti B1, in sicer na naslednjih lokacijah:

število 
lokacija                                plakatnih mest

- SMLEDNIK 4
ME20102 Zbiljsko jezero - ˝parkirišče˝ 4
ME20402 Ostrovrharjeva ul. - ˝Zdavstveni dom˝ 4
ME20502 Medvoška c. - ˝Pri stadionu˝ 4
ME20602 Pirniče - ˝Pod Šmarno goro˝ 4
- OBČINA 4
- COLOR - PARK 4
ME20602 C. ob Sori - ˝Pri banki˝ 2
ME20802 Pred žel. podhodom 4
ME21002 Preska - ˝AP Hiše˝ - Škofjeloška c. 4
ME21102 Preska - ˝Pri pokopališču˝ - Škofjeloška c. 4
ME21202 Preska - ˝AP Bloki˝ - Škofjeloška c. 4
ME20902 Škofjeloška c. - ˝Železniški podhod˝ 4
ME21302 Gorenjska c. ˝AP pri studiu DD˝ 2

II.
Zaradi zagotovitve enakopravnosti in reda pri lepljenju ter
nameščanju plakatov naj organizatorji volilne kampanje sporočijo
svoje potrebe po brezplačnih plakatnih mestih občinski upravi do
30. aprila 2009. Žrebanje plakatnih mest bo potekalo 5. maja
2009 ob 13. uri v prostorih Občine Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, Medvode.

III.
Organizatorjem volilne kampanje so za lepljenje in nameščanje
plakatov z volilno propagandnimi sporočili proti plačilu na voljo tudi
dodatna plakatna mesta, ki jih je Občina Medvode določila za
plakatiranje in jih na podlagi pogodb o ureditvi plakatiranja oddala
naslednjim urejevalcem plakatiranja: Amicus, d. o. o., PE
Domžale, Breznikova ulica 26, 1230 Domžale; Europlakat, d. o.
o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana; Metropolis Media, d. o. o.,
Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana.

Številka: 041-1/09
Datum: 20. 03. 2009 Župan

Stanislav Žagar

ZAVOD ZA ŠPORT IN PRIREDITVE MEDVODE 
Ostrovrharjeva ulica 4
1215 Medvode

Na podlagi 3. člena Pravilnika o priznanjih športnikom, športnim
delavcem in športnim društvom v Občini Medvode, Zavod za šport
in prireditve Medvode objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za športna 

priznanja v letu 2008

Predmet poziva je izbor in podelitev priznanj najboljšim šport-
nikom/icam, športnim delavcem/kam in jubilejem športnih društev
v Občini Medvode v letu 2008, in sicer v obdobju od 01. 01. 2008
do 31. 12. 2008.

Priznanja, ki se podeljujejo, so:
1. MALA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
2. VELIKA ŠPORTNA PLAKETA OBČINE MEDVODE,
3. ŠPORTNICA IN ŠPORTNIK LETA OBČINE MEDVODE,
4. ŠPORTNO PRIZNANJE OBČINE MEDVODE.

Javni poziv vključuje obdobje od 01. 01. 2008 do 31. 12. 2008.
Na javnem pozivu lahko s svojimi predlogi sodelujejo društva,
zveze društev, druge športne organizacije, podjetja, zavodi ali
posamezniki.

Predlogi za priznanja morajo biti na obrazcih iz razpisne 
dokumentacije, v zaprtih pisemskih ovojnicah, na katerih sta 
navedena naziv in naslov pošiljatelja ter napis: ŠPORTNA 
PRIZNANJA ZA LETO 2008, poslani priporočeno na naslov:
Zavod za šport in prireditve Medvode,
Ostrovrharjeva ulica 4
1215 Medvode.

Rok za oddajo prijav je 28. 4. 2009.

Javni poziv, pravilnik in obrazec za prijavo se nahajajo 
na spletni strani:
www.medvode.si in www.sportmedvode.si.

Dodatne informacije: 
Zavod za šport in prireditve Medvode, 
Ines Hižar, tel.: 01/36 26 222.

Direktor 
Zavoda za šport 

in prireditve Medvode
Sašo Bratuš
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Gospodarstvo
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Medvode - ”Trg dela v občini Medvode je
v tem trenutku še dokaj ugoden. Občina
ima 1.231 poslovnih subjektov, konec febru-
arja pa je bilo na tem območju 400 brezpo-
selnih. Do konca marca nismo imeli poda-
tkov o večjem številu odpuščanj, stečajih ali
likvidaciji podjetij,” stanje na trgu dela v
Medvodah opisuje Barbara Vrtačnik, vodja
oddelka za zaposlovanje Zavoda RS za za-
poslovanje, Območne službe Ljubljana. 

Stopnja brezposelnosti je v Medvodah dokaj
nizka, predvsem v primerjavi z občinami po
Sloveniji, enako velja v primerjavi Območnih
služb. Najnižja stopnja brezposelnosti je danes
prav v ljubljanski območni službi (5,7-odstot-
na januarja letos, v Medvodah 5,3-odstotna).
Tako kot po vsej Sloveniji, za Medvode vsaj
delno drži, da so najprej ‘nastradali’ delavci
brez izobrazbe. Teh je med skupno 400 brez-
poselnimi kar 119 v evidenci zavoda, 113 jih
ima peto stopnjo izobrazbo, 86 pa četrto. Po
statistiki najbolje kaže Medvodčanom s tretjo
stopnje izobrazbe, saj so v registru Zavoda le
trije brezposelnimi. ”Brezposelni iz Medvod
kandidirajo na vse potrebe, ki so objavljene v
Območni službi Ljubljana in Kranj. Redko ka-
teri je še vezan samo na iskanje v lokalnem
okolju, tako da tudi potreb ne štejemo le za eno
občino. Miselnost brezposelnih je že davno
prerasla mnenje, da je zaposlitev potrebno
iskati le v bližini doma. Menimo, da so sedaj
brezposelni motivirani predvsem za iskanje v
smeri želja in hotenj ter trenutnih možnosti na
trgu dela. Največ potreb delodajalcev je v tem
trenutku na področju gradbeništva, gostinstva,
čiščenja in prodaje,” pojasnjuje Vrtačnikova.

Zavod sofinancira tri podjetja
Do 2. aprila je Zavod sklenil pogodbo o del-

nem subvencioniranju polnega delovnega časa
s 335 delodajalci. Na območju Medvod so po-
godbo sklenila tri podjetja za 317 delavcev
(podjetja po abecedi): Color Medvode (309 za-
poslenih za 36-urni tedenski delovnik), Frizer-
ski atelje Cr3ativ Tina Drešar (dva zaposlena
za 36-urni tedenski delovnik) in Valenčak Ro-
bert (šest zaposlenih za 36-urni tedenski delo-
vnik). ”Situacija na trgu dela v tem trenutku ni
rožnata, zato upamo, da bo subvencija države
lahko vsaj v nekaterih primerih ohranila dolo-
čeno število delovnih mest. Vsi skupaj (tako
zaposleni, ki še imajo službo, a žal skrajšan
delovnik, kot brezposelni) se zavedamo, da je
to le začasen ukrep, katerega rezultati bodo
vidni v prihodnosti,” posledice ukrepa razloži
Barbara Vrtačnik. 

Brezposelni, letos je v Sloveniji delo izgubi-
lo skoraj 30 tisoč delavcev, bi bili v večini 
primerov veseli tudi skrajšanega tedenskega
delovnika, pa vendar se ni mogoče znebiti ob-

čutka, da nekateri delodajalci pomoč države v
obliki subvencij zgolj izkoriščajo. Sindikalisti
so nam povedali, da zbirajo sume zlorab, nekaj
konkretnih primerov tudi že poznajo (preraz-
porejanje delovnega časa), vendar zaenkrat ne
upajo ukrepati, saj se lahko delodajalci v tež-
kih gospodarskih časih zelo hitro maščujejo.
Pravijo še, da gre subvencija v večini primerov
v roke delodajalcem in ne delavcem: ”Zagoto-
vo smo v težki gospodarski situaciji, vendar
tako kot občutijo delavci današnje zategovanje
pasu, bi morali tudi dobičke v boljših časih.”

Odločitev o likvidaciji Sore 
konec meseca

Prva domina gospodarske krize pa bo v krat-
kem padla tudi v Medvodah. Darko Mastnak,
izvršni direktor lesnega podjetja Sora Medvo-
de, je konec marca napovedal likvidacijo. Raz-
log: izrazito poslabšanje položaja v lesni indus-
triji v zadnjem letu in pol. Delavci o nameri
lastnikov niso vedeli nič, na zboru delavcev so
jih obvestili (skupaj z javnostjo), da bodo sku-
šali ohraniti del proizvodnje, vendar Mastnak
to zanika. Večinski lastnik podjetja je Metalka
Trgovina, ki je v lasti podjetja Facig v lasti
Franca Gajška (ta naj bi postal tudi likvidacij-
ski upravitelj). Ta je slovenski javnosti znan 
po visoki uvrstitvi na Managerjevi lestvici 
najbogatejših Slovencev in po likvidaciji novo-
meškega Laboda. 

O likvidaciji Sore bodo lastniki (torej Gajšek)
odločali na skupščini, ki bo 24. aprila. Zadnja,

četrta točka predloga dnevnega reda je Odloča-
nje o prenehanju družbe in začetku postopka
likvidacije. V gradivu je zapisano, da bi delni-
ško družbo radi redno likvidirali zaradi ‘zmanj-
šanega obsega poslovanja, ki glede na razmere
na tržišču dolgoročno ne zagotavlja več poslo-
vanja s pozitivnim rezultatom’. Upniki podjetja
Sora bodo terjatve lahko prijavili likvidacijske-
mu upravitelju v 30 dneh od dneva objave pozi-
va in sklepa o prenehanju družbe. 

Veliki napori za pridobivanje 
novih naročil

”Zaradi padanja naročil, ki je bilo prisotno
že v zadnjih mesecih lanskega leta in se nada-
ljuje tudi v letošnjem letu, smo bili prisiljeni v
februarju preiti na 36-urni tedenski delovnik.
Razmere na trgu so zelo zaskrbljujoče. Upad
povpraševanja opažamo na vseh naših trgih in
pri vseh naših programih. Pomemben del naše
proizvodnje je vezan na gradbeništvo in avto-
mobilsko branžo, kjer se je kriza najbolj in 
najprej občutila,” razloge za skrajševanje 
delovnega časa pojasnjuje Matjaž Hafner, 
direktor Colorja, člana skupine Helios. 

Kot kaže, se razmere v tem času niso poslab-
šale v takšni meri, da bi se v Colorju odločili
za dodatno štiriurno zmanjševanje tedenskega
delovnika oziroma Hafner pravi, da so februar-
ja za šest mesecev prešli na 36-urni tedenski
delovnik, o nadaljnjem krajšanju pa ne razmiš-
ljajo. V podjetju izvajajo tudi dodatne ukrepe
za zagotavljanje optimalnega poslovanja, kot

Gospodarstvo v razmeroma 
dobri kondiciji

Gospodarska kriza tudi v Medvodah vse bolj kaže svoje zobe. Država subvencionira tri medvoška podjetja,
Sora Medvode gre v likvidacijo, v Colorju manj naročil in krajši tedenski delovnik.

Sora Medvode gre v likvidacijo, s tem pa približno 50 zaposlenih izgublja delo. Na ta račun se bo brezposelnost
v občini povečala kar za osmino.
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so dodatno zniževanje splošnih stroškov, stro-
škov izobraževanja, prestavili so tudi nekatere
investicijske načrte (aktivna je le prenova infor-
macijskega sistema) ... ”Velike napore vlagamo
v pridobitev dodatnih naročil, vendar pa razšir-
jenost krize te aktivnosti močno otežuje. Z
ukrepi želimo zagotoviti, da bi v Colorju kriz-
no obdobje prebrodili s čim manj posledicami,
tako da bi lahko v času ponovnega gospodar-
skega zagona v čim krajšem času vzpostavili
poslovne aktivnosti na zahtevanem, višjem 
nivoju, da bi lahko praktično takoj brez težav
sledili višjim zahtevam trga,” pravi direktor. 

V šestih mesecih odšlo 
15 sodelavcev

Pa vendar to niso edini ukrepi, saj so v Color-
ju stroške dela v prvih dveh mesecih v primer-
javi z enakim obdobjem preteklega leta zmanj-
šali za enajst odstotkov. V zadnjih šestih mese-
cih je podjetje zapustilo petnajst sodelavcev,
vendar le sporazumno, zaradi nepodaljševanja
pogodb zaposlenim za določen čas in ob upo-
kojitvah. O nadaljnjih ukrepih državne pomoči 
direktor Hafner pravi: ”V dani situaciji so vse
oblike vladnih ukrepov, ki bodo lajšale proble-
me gospodarstva, zelo dobrodošle. Seveda pa
je ključno, da bodo sprejeti ukrepi zelo hitro
tudi operativni. Trenutno je najbolj pomemb-
no, da vlada zagotovi ustrezno likvidnost v
bančnem sistemu ter razbremeni oziroma sub-
vencionira stroške dela z nižjimi prispevnimi
stopnjami, da s tem prepreči ali vsaj omili gro-
zečo nevarnost odpuščanja delavcev.”

Matjaža Hafnerja vprašamo še o njegovih
osebnih pogledih na nastanek in zaključek fi-
nančno-gospodarske krize: ”Zadnje mesece
intenzivno zbiramo informacije o dogajanjih
pri naših partnerjih na vseh naših ključnih 
trgih, z namenom, da bi lahko s čim večjo 
gotovostjo predvideli, kako globoko lahko 

nastala situacija vpliva na naše nadaljnje 
poslovne načrte. Žal pa tudi napovedi gospo-
darskih analitikov za gibanja v prihodnje 
niso preveč optimistične in nihče ne zna 
z gotovostjo napovedati, koliko časa bo kriza
trajala.”

Boštjan Bogataj, foto: Tina Dokl

Vodice - V dvorani Kulturnega doma Vodice je bil 28. marca občni
zbor Kmetijske zadruge Medvode, na katerem so bila sprejeta vsa poro-
čila za leto 2008 in potrjen tudi plan poslovanja zadruge za letošnje leto.
”Leto 2008 je bilo zelo uspešno. Načrtovana prodaja in odkup sta bila
presežena. Prenovljeni prodajalni v Medvodah in v Vodicah sta pozitiv-
no vplivali na poslovanje. Več, kot smo pričakovali, je bilo odkupljene-
ga mleka in živine. V polnem obsegu je deloval zbirni center, zapolnili
smo tudi sobe za študente,” je povedal Janez Šušteršič, predsednik
Kmetijske zadruge Medvode, ki ima 281 članov. Dejavnost zadruge 

poteka v okviru veleprodaje, ki zajema odkup in prodajo mleka, odkup
živine in pridelkov, tranzit ter maloprodaje na treh lokacijah: poleg Med-
vod še v Vodicah in v Vižmarjih. Vse prodajalne so v lanskem letu pre-
segle pričakovanja po višjem prometu. Skupni promet maloprodaje v
letu 2008 je bil dobrih 2,8 milijona evrov, od tega je prodajalna v Med-
vodah dosegla promet v višini nekaj manj kot 1,3 milijona evrov. Promet
v maloprodaji od leta 2003 vseskozi narašča. V letu 2008 je bil primer-
jalno z letom 2003 večji za dobrih 1,4 milijona evrov oziroma za dvakrat.
Največ se je povečal prav v Medvodah, kar za 142 odstotkov. 

V letu 2008 so dosegli prihodke v višini skoraj 9,6 milijona evrov. Iz
poslovnega poročila za preteklo leto, ki ga je predstavil direktor zadru-
ge Milan Sobočan, je razvidno, da je Kmetijska zadruga Medvode po-
slovala z dobičkom v višini 3.587 evrov, ki pa ne odraža že omenjene
uspešne prodaje, saj so zaradi nekaterih slabih naložb v preteklosti in
slabših prodajnih odločitev morali odpisati skoraj 52 tisoč evrov. 

Kmetijska zadruga Medvode je v letu 2008 prodala dobrih 11 mili-
jonov litrov mleka, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Zmanjšuje 
pa se število kmetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka. Od leta 2002
do 2008 jih je kar za 30,5 odstotka ali 47 manj. Zvišala pa se je 
povprečna količina mleka na kmetijo. Mleko so jih prodajali Ljubljan-
skim mlekarnam in preko Govedorejskega poslovnega združenja tudi 
v Italijo. 

In kakšni so načrti za leto 2009? Načrtujejo prihodke v višini 9,4 
milijona evrov, kar je za odstotek manj od realizacije v letu 2008. Po-
sebna pozornost bo namenjena vsem vrstam stroškov, ki jih bo potreb-
no zmanjšati ali vsaj zadržati na obstoječi ravni. Zmanjšati načrtujejo
zadolženost zadruge. Kar se tiče investicij, pa razen aktivnosti na osno-
vi idejnega projekta Poslovno prodajnega centra Brod ne načrtujejo.

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Podjetje Color Medvode se je lani v celoti preselilo v Presko. V času finančno-gospodarske krize se srečujejo z
zmanjšanjem naročil, posledično so skrajšali delovnik na 36 ur na teden.

Uspešno leto za medvoško zadrugo 
V Kmetijski zadrugi Medvode so lani dosegli skoraj 9,6 milijona evrov prihodkov. Poslovali so 

z dobičkom v višini 3.587 evrov, ki pa ne odraža uspešne prodaje. 

Promet v maloprodaji v Medvodah se je v petih letih povečal za 142 odstotkov. 
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Ljudje in dogodki

Medvode - Volilna skupščina Turistične zve-
ze Medvode je potekala 28. marca. Kandidat
za novega predsednika je bil le eden: Jure Ga-
ličič, 27-letni študent turistike, doma v Medvo-
dah. Dosedanja predsednica Vanja Lošniškar
iz Žlebov, ki je zvezo vodila zadnji mandat,
prej pa je bila eno leto tudi vodja Turističnega
biroja Medvode, se za vnovično kandidaturo ni
odločila. Po skupščini smo se najprej pogovar-
jali z dosedanjo predsednico, nato pa še z no-
vim predsednikom.

Kako kot sedaj že nekdanja predsednica
Turistične zveze Medvode ocenjujete zadnji
mandat?

”Ponosna sem predvsem na to, da smo s tu-
rističnimi društvi delovali tako enotno. Ne
glede na različna mnenja, smo v zvezi skupaj
našli stično točko, tako da ni bilo nobenih
večjih nesoglasij. V veselje mi je bilo delati s
takimi ljudmi. Lahko se pohvalimo s kar le-
pim številom projektov, ki so bili v tem času
izvedeni. Ponosna sem, da smo se kot občina
predstavljali na turističnih sejmih, začeli z
malo šolo turizma, izšolali prve turistične
vodnike. Velik dobrinos k prepoznavnosti je
tudi propagandni material, ki je bil izdan v
teh letih. Obžalujem pa, da nimamo dovolj
podpore s strani občinske uprave, tudi ne s
strani nekaterih svetnikov, tako da včasih pre-
več govorimo v prazno.”

Kako to, da se niste odločili za vnovično
kandidaturo?

”Želela sem spreči. Že služba mi dnevno
vzame več kot osem ur, občasno tudi še ob
koncih tednov. Nekaj imam tudi zdravstvenih
težav, drugo pa je, da sem babica in da bi rada
to tudi dejansko bila.”

V kakšni kondiciji prepuščate zvezo svoje-
mu nasledniku?

”Na vrhu. Prišli smo do točke, ko bomo vse
skupaj morali začeti tržiti, ko je dozorela želja
pridobiti zaposlenega strokovnega sodelavca
za področje turizma.” 

Ste predsedovanje predali v prave roke?
”Jure je po mojem mnenju pravi naslednik.

Je mlad, ima dovolj energije, je strokovno do-
bro podkovan. Bom mu pa stala ob strani, mu
pomagala, seveda, če bo pomoč potreboval.”

V zahvalo za dosedanje delo ste dobili ko-
šaro zelišč. Lahko pojasnite?

”To darilo mi pomeni zelo veliko. Rada se
ukvarjam z zelišči. En delček domačega vrta
mora biti obvezno z zelišči. Rada nabiram tudi
zdravilna zelišča. S tem darilom so zelo zade-
li. (smeh)”

Kljub vsemu pa to ni vaše slovo od turizma?
”Ne, ostajam tudi v Turistični zvezi Medvode

- kot članica izvršnega odbora. Poleg tega sem
v TD Žlebe - Marjeta tajnica. Zelo me zanima
tudi kulturna dediščina, tako da bom na tem
področju v društvu sodelovala z Marto Vid-
mar. Mislim, da bo časa za vse, kar sem si za-
dala, znova premalo.”

Jure Galičič, postali ste novi predsednik
Turistične zveze Medvode. Kako to, da ste
se odločili kandidirati?

”Zadnji dve leti sem močno vpleten v turi-
stično dogajanje v občini. Zaključujem tretji
letnik študija turistike in tudi s tega vidika sem
se aktiviral v turistični zvezi. Dve leti zapored
sem bil član ocenjevalne komisije v akciji
Moja dežela - lepa in gostoljubna, bil sem tudi
član komisije za izbiro najboljše fotografije.
Urejam zvezino spletno stran in kot sodelavec
TV Medvode sodelujem pri snamanju turistič-
ne oddaje. Dosedanja predsednica je izrazila
željo, da ne bi več kandidirala in me pred po-
letjem začela nagovarjati, da bi me predlagala
kot naslednika. Razmislil sem in se odločil, da
povabilo sprejmem.”

Vaš pogled na dosedanje delo zveze?
”Zveza, glede na to, da je prostovoljna orga-

nizacija, je zelo veliko naredila, sploh če vemo,
da z občine ni takega posluha za turizem kot bi
lahko bil. Vseh osem turističnih društev dobro
deluje. Eni so bolj dejavni, drugi manj. Delajo

po svojih zmožnostih, kolikor je pač denarja,
ki pa ga žal ni veliko.” 

Katere cilje ste si zadali kot predsednik?
So uresničjivi?

”Predvsem profilirati ponudbo. Predlagal
sem, da se osredotočimo na pohodništvo in
družinski turizem ter v to smer peljemo tudi
naše akcije. Cilj je dobiti zaposlenega strokov-
njaka na področju turizma: kot strokovnega so-
delavca v javnem zavodu, pa ne v novem, tem-
več v že obstoječem zavodu za šport in priredit-
ve, ali pa v okviru občinske uprave. Kar se tiče
uresničljivosti ciljev, sem jih v svoji predstavit-
vi izpostavil nekaj, ki se jih da hitro realizirati,
kot so na primer pravočasno obveščanje javno-
sti, pravočasno objavljanje v medijih, ki so nam
na voljo. Tudi profiliranost v smer pohodništva
in družinskega turizma se da hitro zastaviti. Če
bomo dobili denar, bomo naredili nov katalog,
promocijsko gradivo prav na to temo.” 

Menite, da so Medvode turistična občina?
”Absolutno so. Turizem je ponudba naravnih

lepot, kulturnih znamenitosti. Medvode imajo
tako eno kot drugo in to bi se dalo bolje tržiti.
Res je, da se več kot enodnevnega turizma ne
moremo iti, ker nimamo nočitvenih kapacitet.
Eden izmed ciljev je v štirih letih pridobiti in-
vestitorje, da bi zgradili objekt s 50 ali več le-
žišči, kar bi bila odskočna deska tudi za več-
dnevni turizem.”
Boste uvedli kakšen nov projekt?

”Šli bomo v ponatis promocijskega materiala
v obliki zgibank, še opaznejšo vlogo bo dobila
mala šola turizma. Izšolanih je devet vodnikov.
Aprila začenjamo z izvajanjem, s trženjem
programov. Peljali bomo tudi dosedanje pro-
jekte. Nismo pa se še odločili, ali bomo nada-
ljevali z natečaji za naj spominek in fotografi-
je. Cilj je namreč doseči, da se že izbrane spo-
minke začne tržiti, da postanejo uradna proto-
kolarna darila občine.” Maja Bertoncelj

”Turisti” z mladim predsednikom
Na skupščini Turistične zveze Medvode so izvolili novo vodstvo. Vanjo Ločniškar, ki je zvezo 

vodila zadnja štiri leta, je nasledil Jure Galičič.

Vanja Ločniškar je ob izvolitvi čestitala svojemu nasledniku Juretu Galičiču in mu zaželela uspešno vodenje zveze.

10% POPUSTA NA KARTICO 
OBRTNIK

10% POPUSTA NA VEČJE KOLIČINE
IN BREZPLAČNI PREVOZ

Vikrče 35, 1211 Lj.-Šmartno
tel.: 01 5116 763, gsm: 031 543 514

Odprto
od 7. - 11. in 15.-18. ure

sobota zaprto
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Zbilje - Na občnem zboru Turističnega druš-
tva Zbilje so izvolili novega starega predsed-
nika. Društvo bo še naprej vodil Iztok Pipan.

Zaupan vam je bil že tretji mandat. Proti-
kandidata niste imeli. Kako to?

”Očitno nihče ni hotel ugrizniti v to kislo ja-
bolko. Z veseljem bi funkcijo predsednika pre-
pustil komu drugemu. Dejstvo je, da je trenutno
na področju društev v Sloveniji kar precej težav.
Prva je pomanjkanje prostega časa in ukvarjanje
s prostovoljnim delom, velik problem pa je to,
da po novi zakonodaji predsedniki za društvo
odgovarjajo s svojim premoženjem. Glede na to,
da je naše društvo veliko in ima kar precej pre-
moženja, je to tudi velika odgovornost. Smo
davčni zavezanci, kar pomeni, da imamo poleg
rednega dela tudi veliko gospodarske dejavno-
sti, ki jo opravljamo. Imamo tudi enega zaposle-
nega. Dela v društvu je veliko, še večja pa je od-

govornost. Zakaj ni novih kandidatov, je pro-
blem, ki ga bomo, upam, začeli reševati v tem
mandatu. V Zbiljah se je v zadnjih desetih letih
število gospodinjstev močno povečalo. Novi
krajani pa se na žalost še ne vključujejo v delo
društev. Tukaj bomo morali staroselci narediti
več, da tudi njih vključimo v delo za dobro kra-
ja, ki je v Sloveniji zelo prepoznaven.”

Glede na to, da predsednik ostaja isti, bo
verjetno enako kot doslej potekalo tudi delo
društva? 

”Že pred kar nekaj leti smo si postavili dolgo-
ročni cilj, vizijo razvoja turizma, ki Zbilje opre-
deljuje kot kraj za enodnevne družinske obisko-
valce. Lahko se pohvalim, da smo letos na otro-
škem igrišču, ki je že doslej dobivalo priznanja
kot najbolj urejeno v občini, v tla vgradili še do-
datne gumijaste zaščite, pri čemer nam je fi-
nančno pomagala Krajevna skupnost Zbilje.

Nadaljevali bomo z urejanjem Zbiljske dobrave,
t. i. tretje deponije, tretjega dela.”

Se obetajo kakšne spremembe glede par-
kiranja, ki je največji problem?

”Parkiranje je res velik problem in edine pri-
pombe članov društva na občnem zboru so bile
prav zaradi parkiranja in nemogočih prometnih
razmer skozi vas Zbilje ob sobotah in nedeljah,
predvsem v obdobju do prvomajskih praznikov,
ko imamo v Zbiljah prvi velik naval obiskoval-
cev. Sprejeli smo sklep, s katerim smo krajevno
skupnost in turistično društvo zadolžili za orga-
nizacijo skupnega sestanka na to temo, na kate-
rem bi bila prisotna tudi občinska uprava in
ljudje iz krajev, ki imajo glede parkiranja po-
dobne težave kot mi. V mislih imam predvsem
Topol. Namen sestanka bi bil začeti s pripravami
občinskega odloka o parkiranju v naravi.”

Je cilj pobirati parkirnino?
”Ljudje parkirajo po vseh travnikih. Želimo

si, da bi občina sprejela občinski odlok, da bi
lahko tudi turistična društva ali kakšna druga
pooblaščena organizacija pobirala parkirnino
na teh travnikih, da bi redarji usmerjali pro-
met, da bi promet skozi vas omejili in da bi 
pridobili parkirišča na kmetijskih površinah
zbiljskih kmetov. Iz pobrane parkirnine bi jim
plačali najemnino, del parkirnine pa bi turisti
porabili kot konzumacijo v lokalu. Ta primer
pozitivne prakse je zelo razširjen ob avstrijskih
jezerih, tako da mi tukaj ne izumljamo tople
vode.” Maja Bertoncelj

Pipanu še en mandat 
Občni zbor Turističnega društva Zbilje je bil volilni, kandidat za predsednika pa le eden: 

Iztok Pipan, ki bo društvo vodil že tretji mandat.

Med ”ropotijo” tudi podgane
Zbilje - ”Domačini se sčasoma privadimo na nered in nemara celo

mislimo, da tista ropotija ob Zbiljskem jezeru (na sliki) nekako sodi
tja, ljudje od drugod pa si o nas ustvarijo svoje mnenje. Ne prav lepo,”
je pred kratkim v pismu, ki ga je naslovil na naše uredništvo, zapisal
Jože Praprotnik iz Medvod. ”Ropotija”, v mislih je imel propadajočo
brunarico od kluba Olimpija na koncu pomola pri čolnarni, je sedaj že
preteklost, česar so se razveselili tudi v TD Zbilje. Kot je dejal Uroš
Košir, gospodar društva, so se ljudje na njih redno obračali z vpraša-
njem, zakaj stvari, ki kazijo podobo jezera, ne odstranijo. ”V skupni
akciji občinskega inšpektorata, Savskih elektrarn in TD Zbilje nam je
ta dolgoletni problem uspelo rešiti. Občinski inšpektor je še enkrat pre-
veril in ugotovil, da je objekt poln azbesta, da so v njem sodi z nevar-
nimi odpadki, motorji, polno podgan. Vse to smo vedeli in dolgo časa
na to opozarjali. Inšpektor je sedaj skupaj s Savskimi elektrarnami, ki
so lastnik tega zemljišča, kjer je brunarica stala, pooblaščeni organiza-
ciji odredil, da jo odstrani. Brunarice ob jezeru ni več,” je pojasnil 
Iztok Pipan, predsednik TD Zbilje. M. B., foto: Jože Praprotnik

”Želimo si, da bi občina sprejela odlok o
parkiranju v naravi, na podlagi katere-
ga bi lahko pobirali parkirnino. Del 
pobrane parkirne bi namenili za plačilo
najemnine za parkirišča, del pa bi obis-
kovalci lahko porabili kot konzumacijo v
lokalu. Ta primer pozitivne prakse je
zelo razširjen ob avstrijskih jezerih,
tako da ne izumljamo tople vode.”

Iztok Pipan na otroškem igrišču, ki je sedaj še bolj varno. V tla so namreč vgradili še dodatne gumijaste zaščite.

Črne točke ob Zbiljskem jezeru, na katero so opozarjali tudi obiskovalci, sedaj ni več. 
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Oglasi

Zbogom

...naj počivajo v miru.

tiskarski škratje...

UGODNI 
GOTOVINSKI 

POPUSTI 
NA 

KERAMIČNE
PLOŠČICE 

IN 
KOPALNIŠKO 

OPREMO

Delovni čas: ponedeljek-petek: 8.00-19.00, sobota 8.00-12.00
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■ nove kolekcije kopalniških ploščic
■ sestavljivo kopalniško pohištvo Arredo Quattro
■ vrhunska kakovost
■ moderni vzorci
■ možnost raznih kombinacij
■ kratki dobavni roki
■ tuš kabine Arblu
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Ljudje in dogodki

Flander razveselil otroke
Ljubljana - Raiffeisen Banka je ob zaključ-

ku dobrodelne akcije Pomagaj & Zmagaj!, ka-
tere glavni organizator in pobudnik je bil de-
skar na snegu Rok Flander iz Dragočajne,
predstavnikom Ustanove za pomoč otroku z
rakom na Pediatrični kliniki Univerzitetnega
kliničnega centra Ljubljana predala donatorski
ček v višini 4.056 evrov. S tem denarjem bodo
pomagali pri nakupu opreme, ki bo otrokom in
mladostnikom, obolelim za rakom, omogočila
kakovostnejše zdravljenje. Flander je ob tej
priložnosti otrokom in mladostnikom razdelil
praktična darila, jim ob pogovoru z njimi delil

svoje avtograme ter jim zaželel čim hitrejše
okrevanje. ”Zahvaljujem se Raiffeisen Banki,
ki mi je pomagala pri uresničitvi tega dobro-
delnega projekta, predvsem pa sem vesel, ko
vidim otroke, ki se verjetno prav tako kot jaz
veselijo skupnega druženja na bolnišnični
olimpijadi. Želim si, da bi bil vsak trenutek za
otroke, ki preživljajo na vašem oddelku, tudi
zaradi naše akcije, boljši,” je poudaril Rok
Flander, ki bo prav tako moral v bolnišnico.
Izvidi magnetne resonance kolena so namreč
pokazali, da bo moral na operacijo meniskusa. 

Maja Bertoncelj

Gvido Jemenšek (levo), član uprave Raiffesen Banke, je skupaj z Rokom Flandrom, predstavnikom Ustanove za pomoč 
otroku z rakom na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, predal donatorski ček.

Slikovna uganka

Kako dobro poznamo 
našo deželo?

Letošnja pomlad prav sramežljivo, kot 
nedolžna deklina, prihaja v našo deželo.
Sprašujemo vas, kje je nastal spodnji posne-
tek z brezami z belino gorskih očakov v
ozadju in kaj imajo prav tam, kar razen na
Svetju nimamo nikjer v Medvodah. 

Odgovore pošljite do konca maja na naš
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
4000 Kranj, s pripisom ”za Sotočje”. En pra-
vilen odgovor bomo izžrebali in nagradili. 
V zadnji številki pa smo vas spraševali, čigava
domačija je na spodnji fotografiji in kje je
nastal posnetek. Posnetek je nastal z vrha 
Jakoba, na sliki pa je zgornji del Brezovice z
osrednjo kmetijo Jožeta Plešca. Nagrado
prejme Silva Kozjek z Broda. Čestitamo. 
Avtor slikovne uganke je Jože Praprotnik.

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

Če iščete RAČUNOVODSKE
STORITVE, smo pravi naslov 

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

dantea, poučevanje in prevajanje

30-URNI ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE
KJE: v sejni sobi Kmetijske Zadruge Medvode
KDAJ: vsak petek od 16.30 do 19.00
ZAČETEK TEČAJA: 17. 4. 2009
CENA: 150 EUR

INFORMACIJE:                                                             031/372-703
daniela.ruzzier@gmail.com
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Ljudje in dogodki

Smlednik - Mladinska gledališka sekcija
kulturno umetniškega društva Smlednik je 
28. marca v kulturnem domu v Smledniku
pripravila predstavo Pika Nogavička in jo ob
materinskem dnevu posvetila vsem prisotnim
materam.

Pika je jezikava deklica, ki se je pred krat-
kim priselila v vilo Čira Čara. Spoprijatelji se
s sosedovima otrokoma Anico in Tomažem, 
ki hitro ugotovita, da ni čisto navadna prijate-
ljica. Ničesar se ne boji, pozna rešitev za 
vsako težavo, poleg tega pa je z očetom - gu-
sarskim kapitanom, ki je zdaj ljudožerski kralj
- prepotovala že ves svet. Pika je najbolj nepo-
sreden otrok na svetu, ne hodi v šolo in ne
pazi na to, kako govori, še najmanj pa se 
zmeni za opozorila, da to ni lepo in naj se 
lepše obnaša. Mina Dežman, ki je upodobila
Piko na smledniškem odru, je požela salve
smeha gledalcev v povsem polni dvorani.

Otroci, ki nastopajo v Piki Nogavički, so na
gledališki oder prvič stopili pred dvema leto-
ma, tekst za več kot uro dolgo predstavo pa so
se začeli učiti že konec lanskega decembra.
”Dolgo smo iskali besedilo, primerno za otro-
ke, ker ga je zelo težko najti. Piko Nogavičko
v priredbi Andreja Rozmana Roze smo našli
po naključju. Otroci so bili nad izbiro navdu-

šeni, z uprizoritvijo pa se je strinjal tudi av-
tor,” je po premieri osvetlil dogajanje okrog
predstave njen režiser Blaž Brešan. Igralci v
njej uživajo, zato že iščejo kraje, kjer bi svojo
Piko lahko pokazali tudi drugim. ”V Smledni-
ku bo zagotovo še kakšna predstava, radi pa bi

pritegnili predvsem mlajše gledalce, zato se
bomo poskušali dogovoriti o nastopih na bliž-
njih šolah,” je zaključil Brešan, ki je bil nad
odzivom gledalcev navdušen, saj povsem pol-
ne dvorane kulturnega doma ni pričakoval.

Peter Košenina

Jezikava Pika Nogavička
Smledniški otroci so na domačem odru uprizorili Piko Nogavičko.

150 €€ 
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Pika gre v šolo samo zato, da bi tudi ona imela počitnice, a ji tam ne diši preveč.

Pločevinasto nebo navdušilo
Brnik - Medvoški umetniki so svoje izdelke, ki so nastali na

lanskem mednarodnem letalskem mitingu IAS Maribor, predstavili
še v potniškem terminalu Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Pred-
stavili so se z razstavo z naslovom Pločevinasto nebo (na sliki). Gre
za multimedijski projekt umetniške skupine Artornado, ki je sestav-
ljen iz različnih pristopov in pogledov na letalski svet. Vodja projek-
ta Nino Mihalek, mojster mednarodne letalsko-zračne fotografije, se
je predstavil z dokumentarnimi fotografijami, video umetnik Tilen
Pribela s sekvencami svojega filma o letalsko-jadralnih ekshibicijah,
ki jih podaja na platnu, diplomirani slikar in multimedijski umetnik
Gregor Nartnik se je odločil poudariti telesno masivnost in robust-
nost pasivnih strojev v anaglifni tehniki stereoskopske fotografije.
Razstavljena dela si je bilo moč ogledati skozi priložena 3D očala.
Diplomirani slikar Zoran Lesjak pa je poleg ateljejskih slik vključil
tudi risarske krokije, nastale v živo na prizorišču letalskega srečanja.
Kot je povedal Mihalek, je bila razstava zelo dobro sprejeta, zanimi-
va tudi zato, ker so en dogodek prikazali skozi štiri medijske načine
poročanja. Z razstavo imajo namen gostovati še na drugih letališčih
po Sloveniji. Maja Bertoncelj, foto: Zoran Lesjak

NOVO        NOVO       NOVO

NUDIMO ZASEBNO VARSTVO OTROK 
V MEDVODAH.
Redno: manjša skupina otrok 
od 1 do 2 leti in pol.

Začasno: po dogovoru, 
popoldansko.

Informacije po telefonu: 040/354 018
Marina Stare s. p., 
Turkova ulica 21, Medvode
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Izgubljena v oblakih

Medvode - V Jedru, v novem klubu Mladinskega centra Medvode, se
s svojo prvo samostojno fotografsko razstavo z naslovom Izgubljena v
oblakih predstavlja Medvoščanka Emina Djukić. ”Oblake fotografiram
že dolgo časa. Lepo se je izgubiti v njih. Zame je nebo slikarsko plat-
no, ki v določenih pogojih lahko ustvarja fascinantne umetniške kom-
pozicije in mi je navdih. Vsakič znova, ko pogledam v nebo, me
pomiri, me navduši, me prevzame,” je povedala Emina Djukić (na fo-
tografiji) ter dodala, da so razstavljene fotografije nastajale okrog dve
leti: ”Izbor sem delala kar dolgo. Razstavljenih je 26 fotografij, ravno
toliko, kolikor imam jaz let. Tako se je ujelo, ni pa bilo to načrtovano.” 

Emina Djukić je diplomirala na akademiji za likovno umetnost in ob-
likovanje, smer vizualne komunikacije. Ima status samozaposlene v
kulturi in dela kot grafična oblikovalka. Že v času študija, pa tudi po
njem, je za svoje delo na tem področju dobila priznanja na festivalih,
natečajih. S fotografijo pa se ukvarja od začetka srednje šole. ”Fo-
tografija je zame nekaj zelo intimnega, moj osebni način umetniškega
izražanja,” je povedala za konec.             M. B., foto: Peter Košenina

Škofja Loka - V Škofji Loki so po osmih
letih znova uprizorili Škofjeloški pasijon (Pro-
cessio Locopolitana), ki ga je leta 1721 napisal
škofjeloški kapucin pater Romuald Marušič in
je eno najstarejših ohranjenih dramskih
besedil, napisano v slovenskem jeziku. Pasijon
predstavlja dvajset prizorov, ki prikazujejo
zgodbo človeštva po krščanskem izročilu od
Adama in Eve preko smrti do Kristusovega tr-
pljenja. V Škofjeloškem pasijonu nastopa okoli
800 ljudi, večinoma amaterskih igralcev iz
igralskih skupin s širšega škofjeloškega ob-
močja, ki v pasijonu pod taktirko režiserja
Boruta Gartnerja nastopajo prostovoljno. Med
nastopajočimi je tudi skupina iz Sore, ki se
predstavlja v 9. in 12. prizoru, v 18. prizoru pa
sodelujejo še pevci mešanega pevskega zbora
iz KUD Oton Župančič Sora, katerih vodja je
Urban Tozon. 

”V igralski skupini iz Sore sodeluje 38 igral-
cev. Pripravljali smo se od lanske jeseni. Biti
del Škofjeloškega pasijona je svojevrstna čast,
priložnost, da lahko sodeluješ s tako velikim
številom ljudi. Je tudi priložnost za nova poz-
nanstva in priložnost za dobro medobčinsko
sodelovanje,” je povedala Neža Bradeško,
vodja skupine iz Sore. Sliko pasijona dopol-
njuje več kot 80 konjenikov, med njimi tudi
konjeniki iz Hraš pod vodstvom Iztoka Skočiča
in Jožeta Janharja. Škofjeloški pasijon si na

ulicah in trgih starega jedra Škofje Loke lahko
ogledate še na velikonočni ponedeljek, 13.
aprila, ob 16. uri, na belo soboto, 18. aprila, ob

20. uri, na belo nedeljo, 19. aprila, ob 16. uri in
v nedeljo, 26. aprila, ob 16. uri.

Maja Bertoncelj, foto: Peter Košenina

V Škofjeloškem pasijonu 
tudi Medvoščani

Skupina iz Sore nastopa tudi v 9. prizoru Škofjeloškega pasijona z naslovom Herod.
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Mladi

Konec marca so veliko dvorano Državnega
zbora zavzeli mladi, ki so na 19. nacionalnem
otroškem parlamentu razpravljali o ljubezni in
spolnosti. Med njimi sta bila tudi devetošolca
Matevž Bitenc z OŠ Pirniče in Anja Kos z OŠ
Medvode. Anja je bila na nacionalnem parla-
mentu že lani, medtem ko je bil Matevž ob tej
priložnosti prvič v državnem zboru. ”Sedeti na
stolih voditeljev države je bilo super. Tudi
sama zgradba je veličastna in te kar malo 
osupne,” se spominja Matevž. Mladi parla-
mentarci so za temo prihodnjega parlamenta
izglasovali ‘stereotipe in versko nestrpnost’.

Kako je potekalo delo na nacionalnem
parlamentu?

Matevž: ”Razdeljeni smo bili v štiri skupine,
ki so obravnavale različne teme. Sklepe smo
nato ostalim predstavili v veliki dvorani, temu
pa je sledila razprava. Sam sem sodeloval v
skupini, ki se je ukvarjala s temo ‘nekateri
vplivi na ljubezen in spolnost’. Ugotavljali
smo, kaj vpliva na naše mišljenje o spolnosti.
Precejšen vpliv imajo mediji, pa tudi prijatelji
in družina. Pornografske vsebine na spletu bi
morale biti mladim bolj nedostopne, a bo tisti,
ki bo res hotel gledati tovrstne vsebine, na neki
način že prišel do njih.”

Anja: ”Jaz sem sodelovala v skupini, ki se je
ukvarjala s spolnostjo, kdaj je čas za prvo spol-
no izkušnjo ter s kom in kje. Bili smo precej
različnih mnenj, še zlasti o primerni starosti za
spolne odnose. Naš glavni sklep na koncu je
bil, da je najbolj pomembno, da si par res zau-
pa, da odločitev ni hitra ali pod pritiskom.
Strinjali smo se, da se je treba o tej temi čim

več odkrito pogovarjati s starši in da bi na ta
način tudi lažje preprečevali zlorabe. V šoli bi
bilo treba te teme bolj obdelovati, morda z
delavnicami. Pogovarjali smo se še, da bi
morali jutranje tabletke prodajati tudi mlajšim
od šestnajst let, saj imajo nekateri že prej
spolne odnose, dogajajo se zlorabe ...”

Kateri predlogi so se vama zdeli še posebej
dobri?

Matevž: ”Veliko smo razpravljali o istospol-
no usmerjenih parih in če je sprejemljivo, da
imajo otroke. Menili smo, da je bolje, da

odraščajo v tradicionalnih družinah, saj je raz-
lika, ali jih vzgajata oče in mama ali dva očeta
oz. dve materi. Pameten predlog je tudi, da bi
se pedofili v zaporih morali preživljati z last-
nim delom in ne na račun davkoplačevalcev.”

Anja: ”Kot sem že omenila, se je o ljubezni
in spolnosti treba pogovarjati tudi s starši in
postopoma graditi zaupanje. Pred prvim spol-
nim odnosom je pomembno, da partnerju
povsem zaupaš, da se v razmerju dobro poču-
tiš in da ni nobenih pritiskov.”

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

V parlamentu Anja in Matevž
Na nacionalnem otroškem parlamentu sta iz občine Medvode sodelovala Anja Kos in Matevž Bitenc.

Anja Kos Matevž Bitenc

Cvetoča pomlad v Preski

Preska - Na predvečer materinskega dne so učenci od 1. do 5. razre-
da OŠ Preska mamice in ostale družinske člane ter druge goste povabili
v šolsko telovadnico, ki se je tisti večer v sklopu prireditve Cvetoča
pomlad spremenila v cvetoč travnik pisanih metuljev. Pred več kot tris-
to obiskovalci je 180 učencev z vso svojo otroško navdušenostjo igralo
pravljice, pelo, plesalo, igralo na inštrumente ... Organizatorka prire-
ditve Tanja Štrukelj je na koncu z veseljem ugotavljala, da so se ures-
ničile njene besede, zapisane na vabilu: ‘Z ljubeznijo poletiš med
oblake kot metulj in prinašaš srečo na domači travnik’.              A. H.

Gostovali v Španiji
Preska - V sklopu Come-

niusovega projekta Koščki
Evrope - popolna slika so učenca
OŠ Preska Anja Lah in Nejc Vi-
lar ter mentorica Tatjana Gulič
sredi marca obiskali špansko
mesto Valladolid. ”Namen
obiska je bil predstavitev tretje
plasti plakata, na katerem smo
tlorisom okolic šol in značilnim
stavbam dodali še ljudi in pred-
stavnike različnih poklicev v
posameznih državah. Mi smo
predstavili slovensko himno v
izvedbi šolskega zbora, recitaciji
Prešerna, oblačilne kulture ra-
zličnih starostnih skupin in uni-
formiranih poklicev,” je povedala Guličeva. Na petdnevnem obisku so
izvedeli veliko zanimivega o kulturi in zgodovini pokrajine Kastilja in
Leon, katere glavno mesto je Valladolid. Naleteli so na zelo topel spre-
jem, tamkajšnji podžupanji pa so ob tej priložnosti izročili darilo med-
voškega župana. ”Pokrajina je povsem drugačna od slovenske, zelo rav-
na in brez gozdov. Imata pa mesto in pokrajina dolgo zgodovino in ve-
liko lepih, starih stavb,” je razložila Guličeva. Zaključek projekta, v
katerem poleg OŠ Preska sodelujejo šole iz Nemčije, Škotske, Španije
in Slovaške, bo junija na Škotskem.                                            A. H.



V Smledniku počastili dan žena
Smlednik - Na OŠ Simona Jenka Smlednik so dan žena že tradi-

cionalno obeležili s prireditvijo. Z recitali so se predstavili učenci od
prvega do šestega razreda, nastopili so šolski pevski zbor, tri šolske
plesne skupine in glasbena skupina Smleški trubadurji ter učenci, ki
obiskujejo glasbeno šolo. ”Prireditev je znova uspela. Veseli smo tudi
dobrega obiska, saj je bila telovadnica povsem polna,” je bila zado-
voljna vodja prireditve Mateja Ribič. A. H.

Koncert otroškega in mladinskega zbora
Pirniče - V avli OŠ Pirniče je konec marca potekal koncert z

naslovom Pesem je, na katerem so najboljše pesmi letošnjega reper-
toarja predstavili otroci, ki prepevajo v Prepevalnici OŠ Pirniče pod
vodstvom Metke Prinčič, ter mladi v Združenem mladinskem
pevskem zboru OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka pod vodstvom Eme
Gortnar. Otroški zbor je na klavirju spremljala Prinčičeva, mladinski
pa je prepeval ob klavirski spremljavi prof. Vesne Dolamič. Kot gost
se jima je na odru pridružil Ženski pevski zbor Rozka Usenik, prav
tako pod vodstvom Eme Gortnar. ”Letni koncert otroškega in
mladinskega pevskega zbora smo tokrat pripravili prvič. Glede na
dober odziv ga bomo odslej verjetno pripravljali vsako leto,” pravi
Gortnarjeva.                                                                             A. H.

Angleški večer na šoli v Topolu
Topol - Minuli petek so učenci in učitelji podružnične šole Topol v

sodelovanju s Turističnim društvom Katarina priredili prvi Angleški
večer. Učenci od prvega do devetega razreda so se v polni dvorani
staršem in prijateljem predstavili s petjem, igricami in skeči v angleškem
jeziku. Obiskovalcem so po predstavi, ki jo je zrežirala učiteljica an-
gleščine Pavla Petač, postregli z mafini in angleškim čajem. 

A. H., foto: Maja Ahačič

Mladi
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NEGA OBRAZA, MANIKURA, PEDIKURA, DEPILACIJA, ZOBNI NAKIT

Seškova 18a, Medvode, T: 040/524-248
Delovni čas: pon., sre., čet., od 12 do 20; tor., pet. od 8. do 16. ure

Bonovec - Ob mednarodnem letu astronomije se je OŠ Preska kot edina
gorenjska šola vključila v projekt Sto ur astronomije, v sklopu katerega so
od 2. do 5. aprila po številnih državah potekala javna astronomska opazo-
vanja. Po svetu je bilo napovedanih več kot tristo opazovanj, na Bonovcu pa
so ga učenci izbirnega predmeta astronomija z učiteljico Tatjano Gulič in
predsednikom Slovenske astronomske zveze Rokom Vidmarjem pripravi-
li minuli petek popoldne in soboto. Obiskovalci so skozi teleskop lahko do-
bro videli Luno in kraterje na njej, Sonce, Saturn in nekatera druga ozvezd-
ja. ”Glavni namen je čim več ljudem omogočiti, da pogledajo skozi okular
teleskopa in vidijo, da je ‘tam zgoraj’ veliko lepih stvari. Ta pogled mnoge
pripravi do tega, da začnejo razmišljati, kaj vse je tam,” je poudaril Vidmar,
ki zadnje leto živi na Verju. Eden od ciljev Slovenske astronomske zveze je
po njegovih besedah vzpostaviti sodelovanje med astronomskimi društvi in
šolami. ”Naravoslovje je v šolah hudo osiromašeno, zato je treba na tem
področju nekaj storiti,” opozarja Vidmar, ki je prepričan, da lahko astrono-
mija mnoge pritegne v naravoslovje.

Javno astronomsko opazovanje so s peko palačink popestrili učenci izbir-
nega predmeta prehrana, svoje aktivnosti pa so predstavili tudi učenci krož-
kov naravoslovje in robotika. ”S tem sledimo usmeritvam šolskega minis-
trstva in ministrstva za razvoj, ki želita učence navdušiti za bolj tehnične in
naravoslovne usmeritve,” pravi Guličeva. Zaradi dobrega odziva bodo od-
slej javna astronomska opazovanja organizirali vsaj dvakrat na leto, predvi-
doma jeseni in spomladi. Pri tem jim bodo še kako prav prišli novi Galile-
oskopi, ki jih je šoli pomagala kupiti Krajevna skupnost Preska, iz Ameri-
ke pa naj bi jih dobili konec meseca.                                  Ana Hartman

Opazovali Sonce, Luno in Saturn

Devetošolci Robi Vehovec, Tadej Šubic in Drejc Mihevc z učiteljico izbirnega 
predmeta astronomija Tatjano Gulič

Združeni mladinski pevski zbor OŠ Pirniče in OŠ Simona Jenka
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Ljudje in dogodki

Medvode - Razstava Velika noč nekdaj in
danes je bila v dvorani Valentina Oblaka v Pas-
toralnem domu v Preski na ogled 4. in 5. aprila.
Prvič na to temo jo je pripravilo okrog 40 članic
Društva kmetic Medvode. ”Vrsto let smo
pripravljale adventno razstavo, letos pa smo se
odločile za predstavitev običajev in jedi, ki so
značilne za velikonočni čas,” je pojasnila An-
dreja Bizant, predsednica Društva kmetic
Medvode, ter pojasnila, da so na razstavi želele
prikazati kontrast med postom in veliko nočjo.

”Razstavo začnemo s postno mizo, kjer so
predstavljene postne jedi. To so mlečne jedi,
kot so kislo mleko, medla, pa krompir v obli-
cah, ajdovi žganci, fižol, koruzni in ajdovi
močniki, preste. Nadaljujemo s cvetno nedeljo,
z butaricami, oljkami. Imamo različne vrste

butaric, tudi iz Kranjske Gore, Rateč, ljub-
ljanske butarice. Za ta okoliš pa je značilna ze-
lena butarica iz bršljana, rese, pušpana, oljke in
v vrhu brinja. Najprej je predstavljen veliki
četrtek z zadnjo večerjo. Jed se daruje kot telo
in na mizi imamo več vrst kruha. Pokazali smo
tudi božji grob. Včasih so tako kot jaslice po
hišah postavljali tudi božje grobove. Božji
grob je bil postavljen na veliki četrtek zjutraj,
pa do velike sobote zvečer, ko je bila ustajens-
ka procesija. Predstavljamo veliki petek - kot
so včasih rekli bogec je umrl. To je tudi dan
brez svete maše. Ta dan so veliko motili, je
strogi post, ki ga poudarimo bolj s prazno
mizo. Nadaljujemo z žegnjem, na katerega so
se včasih zelo pripravljali. Vzeli so si čas in
previdno in s spoštovanjem v košaro polagali

jedi: od potice do mesa, pirhov, hrena, po-
maranč, jabolk. Ogledate si lahko tudi pečena
jagnjeta, ki so specialiteta. Izdelujeta jih dve
naši članici. Naslednja miza predstavlja ve-
likonočni zajtrk. V nedeljo zjutraj je praznični
zajtrk, kjer se načne vse blagoslovljene jedi. V
okolici Zapog in Hraš imajo še vedno običaj,
da za zajtrk jedo zelje. Na koncu predstavljamo
še različne vrste pirhov, različne tehnike bar-
vanja pirhov, najbolj se uporablja čebulni
vzorec, velikonočne aranžmaje, tudi običaj
valenja pirhov na velikonočni ponedeljek. Na
veliko noč včasih spominjajo tudi stare fo-
tografije iz različnih obdobij: iz leta 1939,
1955 in 1972, podobice, razglednice, voščil-
nice,” nas je po razstavi popeljala Bizantova. 

Maja Bertoncelj, foto: Tina Dokl

Velika noč nekdaj in danes
Društvo kmetic Medvode je pripravilo razstavo z naslovom Velika noč nekdaj in danes, na kateri so

predstavile običaje in jedi, značilne za velikonočni čas. 

Velika noč je praznik, ki nastopi na samem začetku pomladi, ko na-
rava začne kazati svojo lepoto s prvimi narcisami, tulipani in brstečimi
vejicami drevnine. Z delčkom te cvetoče pomladi pa si lahko, v teh
prazničnih dneh, polepšamo tudi mizo in okensko polico.

Poleg pirhov, ki za veliko noč ne smejo manjkati, za cvetlični okras
na mizi ne potrebujemo veliko. Na vrtu naberemo nekaj brstečih vejic
forzicije, ringloja, drena, skrivenčene vrbe ali katere druge okrasne
drevnine. Če še ne cvetijo, jih naberemo nekaj dni prej in jih postavi-
mo na toplo mesto, da se popki odprejo. Lahko naberemo tudi poganj-
ke divje trte, ki jih spletemo v nekakšno gnezdo, tega pa postavimo
okoli vej v vazi. Gnezdo lahko popestrimo z okrasnim perjem, ki ga
kupimo v trgovini. Poleg vej lahko v šopek dodamo tudi cvetoče nar-
cise ali tulipane. Na koncu pa na vejice obesimo še pirhe.

Lahko pa si okrasimo tudi okensko polico, ki ne bo razveseljevala le
nas, ampak tudi mimoidoče. Poiščemo si kakšno staro košaro, vanjo
postavimo korito in ga zasadimo s spomladanskim cvetjem. Poleg cvet-
ja v košaro zapičimo še kakšno vejico in jo okrasimo s pirhi.

Rok Kogovšek

Velikonočna dekoracija



Ljudje in dogodki
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Smlednik - V okviru Društva upokojencev Smlednik je potekal tečaj
klekljanja. Trinajst udeleženk, vse so bile začetnice, je čez zimo enkrat na
teden po dve uri klekljalo v sejni sobi tamkajšnje krajevne skupnosti, ki
jim je v ta namen odstopila prostor. ”Na začetku lanskega leta sem na red-
ni seji društva dala pobudo, da bi prvič organizirali tečaj kleklanja. Ker so
se s tem strinjali tudi ostali člani odbora, sva z gospo Marico Konjar takoj
pričeli s potrebno aktivnostjo,” je pojasnila Marija Šter iz Smlednika.

Najprej je bilo potrebno poiskati učiteljico klekljanja. ”To je bilo zelo
lahko, saj sva jo našli v svojem društvu: gospo Anči Pipan, ki je že dol-
ga leta mentorica kleklanja na OŠ Pirniče. V naše in svoje veselje je pri-
volila v vodenje tečaja, na katerega se je prijavilo trinajst kandidatk,” pra-
vi gospa Marija. S tečajem so začele oktobra in se do novega leta zbrale
desetkrat. ”Za vse nas je bil to velik izziv in takoj smo spoznale, da je čip-
karstvo zelo zahtevno ročno delo, ki zahteva natančnost in vztrajnost.
Naše veselje je bilo na koncu, ko smo se lahko pohvalile vsaka s svojim
izdelkom, veliko,” še pove. 

S tečajem so zaključile konec marca, s klekljanjem pa nadaljujejo tudi
doma. Izdelke, ki so jih naredile na tečaju, bodo razstavile junija na sre-
čanju upokojencev iz cele občine, ki bo letos potekalo v organizaciji DU
Smlednik. Jeseni pa pravijo, da se znova dobijo na tečaju. 

Maja Bertoncelj

Smleške upokojenke na tečaju klekljanja

Medvode - Na občnem zboru Društva upoko-
jencev Medvode, ki ima okrog 1200 članov, so
konec februarja za novo predsednico izvolili
Marijo Tome, ki je tako nasledila dosedanjega
predsednika Jožeta Goloba. Tometova je članica
društva dve leti, upokojena pa je dobrih pet let.

”Pravijo, da se moraš na upokojitev pripraviti v
tem smislu, da se boš vrnil v kraj, da bolj, kot si
morda prej, začneš s svojim krajem živeti. Ko
sem se upokojila, sem ugotovila, da v Medvodah
ljudi ne poznam, saj sem se v službo vozila v
Ljubljano. Čutila sem pomanjkanje druženja z
ljudmi in se zato včlanila v društvo upokojencev.
Takrat seveda nisem razmišljala, da bi kdaj lah-
ko prevzela vodenje društva, najbrž pa je gospod
Golob slutil, da bi to zmogla. To je obveznost in
ob odločitvi, da mesto predsednice sprejmem,
sem se te obveznosti in odgovornosti zavedala,”

je pojasnila Marija Tome, ki se je že doslej ude-
leževala različnih prostočasnih dejavnosti, ki po-
tekajo v okviru društva. Aktivna pa je tudi sicer.
Varuje vnuka, zadnji dve leti pa se uči igranja na
citre, ki jih je igrala, ko je hodila v osnovno šolo.
Citre, kot pravi, ji v tem življenjskem obdobju
predstavljajo največje veselje. 

Kot predsednica DU Medvode si je Tometova
skupaj z drugimi zastavila nalogo, da bi v druš-
tvu bolj začeli razvijati področje kulture, pa tudi
sociale. Člani društva so sicer najbolj aktivni v
športnih dejavnostih, radi hodijo tudi na izlete.
Dvanajst članic društva pa obiskuje krožek roč-
nih del, ki se nam je predstavil z razstavo izdel-
kov. Vodi ga Ivanka Gaber, v prostorih društva
pa se srečujejo ob torkih med 16. in 18. uro.
”Krožek ročnih del pri DU Medvode je bil usta-
novljen leta 1980 z namenom, da obdržimo slo-

vensko ljudsko umetnost ročnih del, izročilo na-
ših babic in dedkov. Na današnji razstavi je pri-
kazano ročno vezenje in pletenje, staro tudi že
sto let, torej izdelki iz babičine skrinje, novejši
izdelki pa so vsi uporabni za današnji čas. Res
lepo delo naših upokojenk. V teh letih smo ime-
le že petnajst razstav ročnih del, ki so jih naredi-
le tako ženske kot tudi moške roke. Na podlagi
lastnih izkušenj smo pripravljene pomagati dru-
ga drugi. Vedno pa so v naši sredini dobrodošle
tudi mlajše upokojenke, nove članice. Naša sre-
čanja združujejo prijetno s koristnim. Ena od
druge se naučimo kaj novega, poleg tega so pri-
jetna druženja, pogovori, izmenjava izkušenj iz
različnih področij,” je nekaj več o krožku in o
razstavi za konec našega druženja povedala
Ivanka Gaber.

Maja Bertoncelj

Citre so ji največje veselje
V društvu upokojencev Medvode ni nikoli dolgčas. Pogovarjali smo se z novo predsednico 

Marijo Tome in si ogledali razstavo krožka ročnih del. 

Nova predsednica društva Marija Tome se uči igranja na citre.

Udeleženke tečaja klekljanja bodo svoje izdelke junija razstavile na občinskem
srečanju upokojencev.

Upokojenke se na krožku ročnih del srečujejo vsak torek.
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ZA VAS VZGAJAMO, UREJAMO IN PRODAJAMO
BALKONSKO CVETJE (bršlanke, pelargonije, surfinije itd.)

ENOLETNICE (salvije, begonice, tagetes itd.)

SADIKE ZELENJEAVE (solate, zelja, paradižnika, dišavnic itd.)

SADIKE ZA ŽIVE MEJE (cipres, pušpanov, lovorikovcev itd.)

OKRASNA DREVESA (javor, ginko, tulipanovec, ambrovec itd.)

GRMOVNICE (španski bezeg, hortenzije, bodik, magnolij itd.)

TRAJNICE (lavanda, hoste, encijane itd.)
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Najnovejši 
katalog družbe 

PVD že 
na vrtnariji

V četrtek, 16. aprila 2009, ob 19. uri bo v prostorih PGD Sp.

Pirniče, Vikrče, Zavrh predavanje: Nova sezona balkonskega

cvetja. Predavala bo inž. agronomije Marija Hrovat iz PVD.

V petek, 17., in v soboto, 18.aprila, pa bo akcijska prodaja 

s 15% popustom ob 15-letnici vrtnarije Bilban. Vabljeni!

Če želimo imeti lepe rože, ki bodo krasile naš dom od pomladi do
pozne jeseni, potem moramo že ob nakupu pomisliti, kaj si pravzaprav
sploh želimo. Si želimo rastline, ob katerih bodo mimoidoči obnemeli
zaradi njihove razkošnosti, morda rože, ki bi preživele našo daljšo
odsotnost v vročih poletnih dneh, ali pa le take, ki nas tudi ob dežju,
neurjih in drugih nevšečnostih ne bodo razočarale. 

Med rastlinami, ki nas ne bodo nikoli pustile na cedilu, je zagotovo
begonija zmajeva krila, ki jo vsi že dobro poznamo. Je vsestranska
rastlina, saj jo lahko sadimo na sončne in polsenčne lege ter v različno
velika korita. S to rastlino se lepo ujema tudi dobra stara rdeča bršljan-
ka, ki tudi v najhujši vročini in dežju ne preneha cveteti. K trpežnim
rastlinam lahko štejemo še lantano, saj jo vročina prav nič ne moti.
Posadimo jo na sončno mesto in uspeh bo zagotovljen. Poleg pokončnih
lantan, obstajajo tudi viseče sorte, ki jih lahko sadimo na okna in
balkone. Vendar pa moramo pri lantanah sproti odstranjevati odcvetele
cvetove, da ne tvori semen in s tem preneha cveteti. Med trpežnimi
rastlinami, pa ne smemo pozabiti tropske vzpenjalke dipladenije, ki je
svoj razcvet doživela v zadnjih nekaj letih. Sadimo jo na sončne lege v
korita ali na grede. A moramo biti pri tej rastlini pozorni pri izbiri prave
sorte, saj nekatere rastejo zelo bujno, druge pa zelo počasi in jih lahko
ostale rastline hitro zadušijo. Poleg tega si je dobro zapomniti, da
dipladenije v jeseni ne zavržemo, ampak jo prezimimo, saj bo prihod-
nje leto še bujnejša in bolj cvetoča. 

Če pa si želimo rože, ki bodo jemale dih zaradi svoje mogočnosti, se
moramo zavedati, da bomo morali biti zelo pridni pri zalivanju, gnojen-
ju in odstranjevanju cvetov. Delo si bomo olajšali, če jih bomo posadili
v korita z vodno rezervo. Med mogočne rastline zagotovo sodi drob-
nocvetna in zlata kasija. Ta grmovnica uspeva le v najbolj prostornih ko-
ritih in posodah, saj za svojo rast potrebuje veliko prostora in vode. Po-
leg kasije med mogočne rastline sodi tudi brazilski slezinec, ki s svoji-
mi več metrov dolgimi poganjki zakrije celoten balkon, vendar pa ta

rastlina sprva le hitro raste, z rdečimi zvončki pa nas razveseli nekje v
sredini poletja. V naše bogate zasaditve bomo vnesli barve z razkošni-
mi okrasnimi koprivami, pri katerih moramo biti pravtako previdni pri
izbiri prave sorte, saj nekatere rastejo zelo bujno, druge pa zrastejo malo
več kot sadika, ki smo jo kupili. Poleg koprive je razkošna strukturna
rastlina tudi moljevka, ki nekaterim ni všeč zaradi specifičnega vonja, a
le tega dolgi poganjki belo zelenih lističev povsem zasenčijo.

Rok Kogovšek

Najbolj trpežne, odporne in razkošne rože

Skrbno izbrane in negovane rože nas bodo razveseljevale do pozne jeseni.

Sp. Pirniče 42, 1215 Medvode
telefon: 01/36 21 360, faks: 01/ 36 23 416, gsm: 041/506 584,
041/694 890, 031/230 347, e-pošta: vrtnarija.bilban@siol.net
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Odprto od ponedeljka do 
petka od 8. - 19. ure,
ob sobotah od 8. - 13. ure.

z.o.o.

● lončnice, darilni program, aranžiranje
● semena vrtnin in poljščin
● sredstva za varstvo rastlin

● krmila in krmne komponente za domače živali
● poljedelska in specialna gnojila

● vse za male živali
● orodje, škropilna tehnika

● gospodinjski in industrijski plin

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

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

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

PESTRA PONUDBA ARTIKLOV 
PODJETJA SEMENARNA

AKCIJA DOLOČENIH IZDELKOV ZNAMKE VALENTIN!

OB NAKUPU TREH PAKIRANJ VALENTIN 
ZEMLJE ZA LONČNICE 20 l, VAM ENO PODARIMO

VALENTIN GNOJILO 
ZA JAGODE 1kg

VALENTIN GNOJILO 
ZA VRTNICE 1kg

VALENTIN GNOJILO
ZA IGLAVCE 1 kg

ZEMLJA ZA
LONČNICE 20 l
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Matja` Hartman s.p.,
Hafnerjevo nas. 91, 4220 [kofja Loka

tel.: 04 513 88 30 ali 031 775 401

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

POOBLA[^ENI
PRODAJALEC

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

*Cena velja do 30.4.2006.

AKCIJA
GARAŽNA VRATA

na daljinsko upravljanje
z montažo in DDV

že od 929 EUR dalje

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

vsakdanjih oblačil), šivanje za močnejše postave, drobna
popravila (krajšanje, ožanje ...)

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

Jurij Marussig z Verja je veliko ljubezen do
pisanja pesmi začel odkrivati že v srednji šoli.
Njegova prva pesniška zbirka je luč sveta ugle-
dala pred štirinajstimi leti in mu dala še doda-
ten zagon za ustvarjanje, pred kratkim pa je
tako izšla že peta zbirka z naslovom Marussi-
ne. V njej je zbranih štirideset pesmi, ki so na-
stale v zadnjih dveh letih. ”Večina je liričnih,
povezane so z ljubeznijo, naravo, morjem, goz-
dom ... Zelo rad se v pesmih posvečam naravi.
To je svet, v katerega zbežiš iz vsakodnevnega
direndaja,” pravi Marussig, sicer učitelj fizike
in tehnike na eni od kranjskih osnovnih šol.
Zelo rad ustvarja tudi za najmlajše, za katere je
pred kratkim napisal Pravljice iz mavrice, lotil
pa se je tudi pisanja prvega mladinskega roma-
na. 

Kako to, da ste novo pesniško zbirko po-
imenovali Marussine?

”Naslov izhaja iz mojega priimka. Kar nekaj
časa smo iskali naslov, vendar so pesmi ‘meša-
ne’, nekatere so štirivrstičnice, druge daljše,
prav tako ni neke skupne tematike. Nato si je
žena domislila, da bi naslov izpeljali kar iz pri-
imka.”

Torej pesmi na neki način odražajo vas?
”Lahko bi tako rekli. Večina pesmi je lirič-

nih, povezane so z ljubeznijo, naravo, morjem,
gozdom ... Tematike so zelo različne, medtem
ko so vse moje prejšnje pesniške zbirke imele
enotno rdečo nit. V prvi zbirki z naslovom
Morje, ki je izšla leta 1995, so bile pesmi, po-
vezane z morjem, v drugi so bile bolj gozdna-
te pesmi in sem jo tako naslovil Šepetanje ko-
renin, v tretji z naslovom Vonj po suhi travi so
prevladovale pesmi s travniško tematiko, četr-
ta zbirka pa je bila bolj barvita, odtod pa na-
slov Mavrični šal. Zelo rad se v pesmih posve-
čam naravi. To je svet, v katerega zbežiš iz vsa-
kodnevnega direndaja, ropotanja. Vsak dan
‘bežim’ v gozd ali pa recimo popoldne sedem
v avto in se peljem na obalo, da rečem kakšno
z morjem ...” 

Navdih torej črpate predvsem v naravi? 
”Vsepovsod. Pred kratkim sem, na primer,

sekal drva in to je krasna priložnost za medita-
cijo. Ideje si potem sproti zapisujem, vseskozi
so vpete v moje življenje. Če bi se načrtno use-
del, da bom napisal pesem, ne bi nastalo nič.
Mnogi zmotno mislijo, kako zelo sem zapo-
slen zaradi pisanja, a meni je to v veliko vese-
lje, zame so to sproščujoči trenutki.”

Kdaj ste začeli pisati pesmi?
”V srednji šoli. Nekega dne, ko sem bil do

ušes zaljubljen, so iz mene začeli padati verzi,
nato pa sem s pisano besedo nadaljeval. Pri
profesorici slovenščine sem se veliko naučil o
poeziji. Čutila je z nami in nas pri ustvarjanju
spodbujala. Ob kakšni pesmi me je znala krep-
ko pokritizirati, a tudi zaradi njenih pohval in
mnenj sem v svoji poeziji rasel. Dala mi je
možnost, da sem svoje pesmi lahko prebral na
kakšnem nastopu. To je bila super motivacija.”

Ali to prakso tudi sami kot učitelj uporab-
ljate pri vašem delu?

”Močno se trudim. Zdi se mi, da otrokom
življenje zaznamujejo tudi učitelji. Eden ti da
veselje, drugi ti ga vzame. Želim tudi, da bi
učenci odprli oči in bolj razmišljali ...”

Ustvarjate tudi za otroke, pred kratkim je
luč sveta ugledala vaša tretja knjiga pravljic
...

”Tako je. Po pravljicah Črkovnjak in Avto-
mobil v bolnišnici so izšle Pravljice iz mavri-
ce, ob katerih otroci spoznavajo barve. Pravlji-
ce sem začel pisati, ko je bila moja hči mlajša.
Takrat sem si jih sproti izmišljeval. Bila je zelo
dobra kritičarka in je še vedno. Napisal pa sem
tudi mladinski roman o srednješolcu, ki je ‘od-
štekan’ umetnik.”

Ali za mnenje o vaših delih kdaj vprašate
tudi učence?

”Seveda. Pogosto jim preberem kakšno pe-
sem, bral sem jim tudi poglavja iz mladinske-
ga romana. Že po izrazih na njihovih obrazih
vidim, ali so ‘padli noter’. Mlade danes ni lah-
ko pritegniti k branju, zato mora biti vsebina
dovolj živahna in valovita ... Moj roman jim je
bil všeč, sprašujejo me, kdaj bo izšel. Sam
upam, da še pred zimo, vendar pa je to odvis-
no predvsem od tega, kako zanimiv se bo zdel
urednikom ... To je pa povsem druga pesem.”

Najbrž je težko dobiti založbo?
”Zelo, še zlasti pri pesniških zbirkah. Odvr-

nejo ti, da na izdajo čakajo celo pesmi uveljav-
ljenih avtorjev, da o pesnikih, ki nismo tako
uveljavljeni, niti ne govorim. Na ogromno vrat
je treba potrkati, preden dobiš založbo. Doslej
sem eno pesniško zbirko izdal v samozaložbi,
vse ostale pa so podprle založbe. Pri nas je
‘trg’ manjši, očitno smo preveč zasičeni. V Sr-
biji je zgodba ravno obratna, tam smo brez

problemov našli založbo, ki bo izdala mojo
pesniško zbirko Marussine. V Sloveniji je pro-
blem tudi, da knjige, ki izidejo v manjši nakla-
di, niso ravno poceni. V današnjih časih, ko
marsikdo dela zgolj za preživetje, si jih je tež-
ko privoščiti, kultura pa je tako na zadnjem
mestu.”

Ste učitelj fizike in tehnike. Ima to kaj
skupnega z literarnim ustvarjanjem?

”Ti dve področji sta na videz povsem različ-
ni, a gresta zelo lepo skupaj. Tudi pri tehniki
moraš biti ustvarjalen, v oblikovanje stvari iz
lesa je prav tako treba vnesti svoje ideje. Podo-
bno je pri fiziki. Razmišljal sem sicer tudi o
študiju književnosti, a smo bili takrat generaci-
ja usmerjenega izobraževanja in smo se vpisa-
li na fakultete, kjer je bilo dovolj prostih mest.
Poleg tega takrat niti nisem točno vedel, kaj bi
v življenju počel, me je pa vseskozi veselilo
delati z otroki.”

Po delih katerih avtorjev pa sami najraje
posežete?

”Mnoge avtorje rad berem, le sodobna poezi-
ja in abstrakcija me ne pritegneta. ‘Prežvečil’
sem vse pesmi Mile Kačič, ki je moja vzorni-
ca, pogosto je brala moje pesmi in me usmer-
jala. Pred časom sem jo spoznal na recitalu v
Dolskem, kjer sem predstavljal svojo drugo
pesniško zbirko, nato pa sva skupaj pripravlja-
la literarne večere po Sloveniji. Rad berem
pesmi Neže Maurer, med mladinskimi avtorji
sta mi še posebej simpatična Desa Muck in
Ivan Sivec, rad pa posežem tudi po delih Sve-
tlane Makarovič, kjer pogosto dobim idejo,
kako razgraditi neko vsebino, kako jo vzvalo-
viti, da bo bolj živahna ...”

Ana Hartman, foto: Tina Dokl

Fizik, ki zna z besedami
Pred kratkim sta izšli nova pesniška zbirka in knjiga pravljic avtorja Jurija Marussiga z Verja. 

Jurij Marussig



Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se je v za-
četku aprila z obsodbo končalo sojenje 25-let-
nemu Blažu Mištrafoviću s Spodnje Senice,
ki je 17. septembra lani v domači hiši umoril
57-letnega očeta Ilijo in 54-letno mater Dragi-
co. Sodišče mu je za dvojni umor iz koristo-
ljubja in na zahrbten način izreklo enotno dvaj-
setletno zaporno kazen, potem ko mu je za
vsak umor posebej prisodilo po 14 let zapora.
Sodba ni pravnomočna.

Po prepričanju sodnega senata je Mištrafović
z umoroma želel priti do premoženja staršev,
saj je zaradi iger na srečo potreboval vedno več
denarja. V raznih stavah je namreč izgubil že
28 tisoč evrov, je razložila predsednica senata
Zorica Gogala. Med najbolj obremenilne do-
kaze, ki jih je tožilstvo predstavilo sodišču, je
bil dnevnik, v katerega je obtoženi zapisal svo-
ja razmišljanja, kako bi prišel do denarja. Tako
je razmišljal o ropu, zapisal pa je tudi misel
”kaj bi bilo, če staršev ne bi bilo”. Zato je po
mnenju tožilstva in sodnega senata pripravil
dobro premišljen načrt, kako se bo odkrižal
staršev. Umora je po sodničinih besedah storil
na zahrbten način, saj je mater Drago napadel
od zadaj, jo s pilo udaril po glavi in ji z izvija-
čem povzročil trinajst vbodnih ran, z verižico
pa jo je davil. Takoj zatem je odkorakal v spal-
nico in spečega očeta Ilijo s sekiro udaril po

glavi, z izvijačem pa mu je povzročil šest
vbodnih ran. Oba starša sta imela, tako je raz-
krila obdukcija, zlom lobanje in obtolčene
možgane. 

Pri izreku kazni je sodnica upoštevala Mi-
štrafovićevo priznanje dejanja in mladost, z iz-
rekom dvajsetletne zaporne kazni pa mu želi

dati priložnost, da začne življenje znova.
Okrožna državna tožilka Tatjana Devčič Sve-
tek, ki je predlagala trideset let zapora, je že
napovedala, da se bo pritožila zaradi prenizke
kazni, na sodbo pa se bo pritožila tudi obram-
ba. 

Simon Šubic, foto: T. K.

Kronika, oglas

Mištrafoviću dvajset let zapora
Blaža Mištrafovića s Spodnje Senice so zaradi umora svojih staršev obsodili na dvajset leta zapora.

Blaž Mištrafović je zanikal obtožbe, da je starše umoril zaradi denarja, temveč zaradi hude osebne stiske, 
depresije in razočaranja nad samim seboj, saj naj bi mu predvsem mati pogosto očitala, da je s svojim videzom
(debelost) in načinom življenja (po cele dneve je tičal ob računalniku) sramota za družino.
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Valburga - Konec marca se je končala letoš-
nja sezona za smučarske tekače. Eden izmed
tistih, ki jo je zaznamoval, je tudi Rok Tršan,
16-letnik iz Valburge, član TSK Valkarton Lo-
gatec, ki je nastopal v kategoriji starejših mla-
dincev. Kot član slovenske ekipe se je v začet-
ku februarja udeležil olimpijskega festivala
mladih na Poljskem, kjer je na vseh posamič-
nih tekmah pri fantih dosegel najboljše sloven-
ske uvrstitve. Dobro je nastopil tudi na ostalih
mednarodnih tekmah. Na tekmi Alpe-Adria
(Falcade) je osvojil prvo mesto, prvi je bil tudi
na FIS tekmi v St. Jakobu. Desetkrat je v svoji
kategoriji zmagal na tekmah za slovenski po-
kal in postal skupni zmagovalec pokala, trikrat
je bil najboljši tudi na državnem prvenstvu.
Odlične rezultate je dosegel na Alpskem poka-
lu, kjer je tekmoval z leto starejšimi tekmoval-
ci. Skupno je osvojil šesto mesto.
Zimska sezona je končana. Po čem ti bo
ostala najbolj v spominu?

”Najbolj mi bo ostala v spominu po absolut-
no šestem mestu na državnem prvenstvu v
sprintu v Kranjski Gori. To pa zato, ker v
sprintu v prosti tehniki ponavadi ne blestim.”
V sezoni si dosegel veliko odmevnih rezulta-
tov. Kateri ti pomeni največ?

”Največ mi pomeni prvo mesto na FIS tekmi
v St. Jakobu.”
To je bila tvoja najuspešnejša sezona doslej.
Pravzaprav je vsaka sezona zate bolj uspeš-
na. To je zagotovo dobra motivacija za na-
prej. Ali pomeni to tudi breme?

”Prav gotovo je to dobra motivacija za naprej.
Mi pa to ne predstavlja nobenega bremena.
Vem, da če bom treniral tako dobro kot doslej,
ne morem biti obremenjen in grem lahko na
vsako tekmo povsem sproščeno.”
Če primerjaš količino treninga za lansko in
letošnjo sezono: koliko ga je bilo letos več?

”Treninga je bilo res malo več. Na razlike ni-
sem gledal. Naredil sem, kar mi je rekel tre-
ner.”
V svoji kategoriji izstopaš. Ali to pomeni, da
ti je edini motiv na tekmi prehiteti starejše?

”Na tekmi mi je predvsem pomembno, da
odtečem sproščeno in tehnično pravilno. To mi
na treningih uspeva, na tekmi pa imam še ne-
kaj težav, zato se trudim to popraviti. Zagoto-
vo pa je konkurirati starejšim tekmovalcem še
dodatna motivacija.”
Ko sem pred leti prvič delala pogovor s te-
boj, si imel v sobi velik plakat tvoje takrat-
ne vzornice Petre Majdič. Je ta plakat še
tam?

”Ne, plakata ni več. (smeh)”
Kdo pa je potem sedaj tvoj vzornik?

”Trenutno sta moja vzornika Norvežan Odd
Bjoern Hjelmeset in Italijan Giorgio Di Centa.
Oba sodita med starejše smučarske tekače.
Všeč mi je, da vztrajata toliko časa in sta ob
tem še povsem v svetovnem vrhu.”
V letošnji sezoni si se izkazal kot zelo vzdrž-
ljiv tekač. Uspešno si nastopil tudi na doma-
čih maratonih. V spominu mi je ostalo tvoje
drugo mesto na pokljuškem maratonu, kjer
si za las zaostal za biatlonskim reprezentan-
tom Jožetom Mehletom. 

”Bil sem zelo vesel, da sem na Pokljuki osvo-
jil drugo mesto. V zadnjem spustu petsto me-
trov pred ciljem sem naredil napako in takrat
mi je Mehle že zelo ušel. Za njim sta bila še Ši-
menc in Klavžar. Moral sem kar precej garati
in nato Šimenca in Klavžarja ujel in prehitel
dvesto metrov pred ciljam, Mehleta pa ujel rav-
no na cilju. Na koncu mi je bilo res malo žal,
vendar sem bilo zelo vesel, da sem bil konku-
renčen starejšim. Tega namreč nisem pričako-
val.”
Si usmerjen predvsem na teke na razdalje
ali računaš tudi na sprinte?

”Želim biti vsestranski tekač. Predvsem si
želim izboljšati sprint v prosti tehniki.”
V kateri tehniki pa si bil letos boljši?

”To je bilo predvsem odvisno od dneva. Le-
tos sem v obeh tehnikah tekel dobro, tako da
ne morem reči, katera mi gre bolje.”
Če se vrneva k Petri Majdič. Njeni uspehi so
verjetno spodbuda tudi zate?

”Ja. Vsekakor so še dodatna spodbuda.”

Si morda želiš, da bi bila ona še aktivna, ko
boš lahko že ti v članski ekipi?

”Tako daleč še ne gledam.”
Imaš sedaj kaj počitka?

”Sedaj se bom posvetil šoli.”
Kdaj začneš s pripravami na novo sezono?

”S pripravami na novo sezono bom začel v
začetku maja.”
Cilji v sezoni 2009/2010?

”Nisem še razmišljal o naslednji sezoni. Tre-
nutno mi je pomembno predvsem dobro treni-
rati čez poletje.”
Pričakuješ, da boš izbran v mladinsko re-
prezentanco, ki vadi pod vodstvom Halgeir-
ja Lundema? Kaj bi to pomenilo zate?

”Ne pričakujem ničesar. S svojim trenerjem v
klubu Valkarton Logatec Tomažem Uršičem
sem zelo zadovoljen. Če pa bom prišel v mla-
dinsko reprezentanco, bom poskusil izkoristiti
še malo boljše pogoje, in upam, da še kaj na-
predovati.”

Maja Bertoncelj

Šport in rekreacija
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Plakata Petre Majdič ni več
Smučarski tekač Rok Tršan iz Valburge je bil v tej zimi prvo ime na domači tekaški sceni v kategoriji 

starejših mladincev. V smučini pa je premagoval tudi starejše tekmece. 

Rok Tršan je bil med starejšimi mladinci na domačih
tekmah letos razred zase.

Medvode - V letošnji zimi so se znova iz-
kazali tudi smučarji tekači ŠD ŠRC Preska
Medvode, ki so se na tekmah za državno pr-
venstvo redno uvrščali med najboljše. Rezul-
tati iz državnih prvenstev: DP šprint štafete
Rogla: mlajše mladinke 2. mesto (Lea Ein-
falt, Anamarija Lampič), mlajši mladinci 3.
mesto (Jure Petek, Janez Lampič); DP
otroci Rateče: st. deklice: 1. mesto: Anama-
rija Lampič; DP otroci Rateče štafeta: st. de-
klice: 1.mesto (Anja Žavbi Kunaver, Nina
Žavbi Kunaver, Anamarija Lampič); ml. de-
klice: 2. mesto (Tjaša Trampuš, Saša Žav-
bi Kunaver, Ula Einfalt); DP odrasli Plani-

ca: ml. mladinke (5 km prosto): 3. mesto Lea
Einfalt; ml. mladinke (5 km zasledovalno): 3.
mesto Lea Einfalt; DP odrasli štafete: ml.
mladinke: 1. mesto (Anamarija Lampič, Anja
Žavbi Kunaver, Lea Einfalt) - 3. mesto med
članicami; Pokal Cockta skupno: st. dekli-
ce: 2. mesto Anamarija Lampič; ml. mladin-
ke: 3. mesto Lea Einfalt. Izmed tekačev iz
Medvod velja omeniti tudi Amela Ščuka, ki
nastopa v dresu TSK Merkur Kranj. V Poka-
lu Cockta je v kategoriji juniorjev osvojil
skupno 4. mesto. Med klubi je ŠD ŠRC Pre-
ska v konkurenci 21 klubov osvojilo 6. me-
sto. M. B.

Novi naslovi za ŠD ŠRC Preska
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V KK Tinex Medvode imajo v moški konku-
renci ekipe v vseh kategorijah. Velik uspeh je
v tej sezoni dosegla ekipa pionirjev do 14 let.
Uvrstili so se v 1. slovensko ligo, ki se je zače-
la 28. marca. Igrajo v eni izmed šestih skupin,
v kateri so še Union Olimpija A, Grosuplje A,
Vrhnika, Ilirija in Krka A. 

”Po dveh letih in pol dela s fanti, ki so prej,
vsaj večina med njimi, v šoli košarke vadili
pod vodstvom Jožeta Omerzuja, nam je uspelo
priti v 1. slovensko ligo, prvič v tej kategoriji v
zadnjih letih. V skupini imam 18 fantov, od
tega jih je kar polovica iz OŠ Preska. Smo do-
bra ekipa,” je povedal Anton Bohinc, trener
košarkarjev U14. V 1. slovensko ligo so se uvr-
stili na podlagi uspešnih iger v kvalifikacijah.
”Tekmovanje je potekalo v sedmih skupinah, v
vsaki so bile po štiri ekipe. Bili smo v skupini
z Ilirijo, Cerknico in B-ekipo Grosupljega.
Tekmeci niso bili na našem nivoju,” pojasnju-

je Bohinc, ki bo z ekipo skušal doseči čim več
zmag tudi v 1. ligi: ”Skupaj nas v prvem delu
čaka deset tekem. Prvi del tekmovanja se bo
končal 14. junija. V boj za prvaka, torej za uvr-
stitev od 1. do 12. mesta, bosta šli prvouvršče-
ni ekipi iz vsake skupine, ostali se bodo borili za
nižja mesta. Z Olimpijo in Krko smo igrali lani,
z Vrhniko kot mlajši pionirji, z Ilirijo v kvalifi-
kacijah. Izstopajo Olimpija, Krka in Grosuplje.
Vse bomo sicer naredili, da bi vsaj na domačem
parketu dobili katero izmed teh tekem, a bo tež-
ko. Kvaliteta je zagotovo na njihovi strani.”
Kvaliteto pionirjev Uniona Olimpije so Med-
voščani že občutili, saj so v 1. krogu na gosto-

vanju v Ljubljani doživeli visok poraz (75:29), v
2. krogu so doma s 74:63 premagali Vrhniko, v
3. krogu pa so v torek izgubili s Krko (110:54).

Kapetan pionirjev KK Tinex Medvode je
Nejc Resnik, sicer vnuk trenerja Bohinca, tudi
kandidat za slovensko reprezentanco. ”Smo
dobra ekipa in zaslužili smo si uvrstitev v 1.
ligo,” je povedal 14-letnik iz Seničice, ki ko-
šarko trenira od 4. razreda. ”Košarka je družin-
ska tradicija. Poleg tega mi je ta šport všeč.
Upam, da bom še naprej napredoval in se raz-
vil v dobrega igralca, da bom igral v kakšnem
dobrem klubu,” je za konec dodal svoje želje.

Maja Bertoncelj

Šport in rekreacija
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Mladi košarkarji v prvi ligi
Košarkarska ekipa pionirjev do 14 let KK Tinex Medvode se je uvrstila v 1. slovensko ligo, ki se je začela

konec marca. ”Smo dobra ekipa in uvrstitev med najboljše smo si zaslužili,” pravi kapetan Nejc Resnik, tudi
kandidat za reprezentanco.

Člani ekipe U14, ki tekmujejo v 1. slovenski ligi: stojijo (od leve): Tilen Sušnik, Rok Kovačič, Nejc Resnik, 
Kristjan Pekolj, Matevž Barle, Jernej Gortnar, Aljaž Reš, trener Anton Bohinc; klečijo (od leve): Simon Kus, Jure
Jenko, Timotej Bečan, Jaka Dernovšek in Gašper Zor. Za ekipo nastopajo še: Domen Oražem, Jan Vujasinovič,
Luka Grilj, Domen Kristan, Jošt Močnik, Samo Avguštin in Blaž Avsenik.

Kapetan Nejc Resnik

Jubilejna VN Občine Medvode
za mlade kolesarje

Sp. Pirniče - Domača kolesarska sezona se
bo tradicionalno začela z VN Občine Med-
vode, ki bo letos že deseta. V organizaciji
KD Rog bo potekala v soboto, 18. aprila.
Start in cilj bo pri Gasilskem domu v Sp. Pir-
ničah. Ob 15. uri bodo startali mladi kolesar-
ji v kategoriji dečki C, ob 15.30 bo start deč-
kov B, ob 16.25 dečkov A, ob 17.25 ml. mla-
dincev, ob 19. uri pa bo razglasitev rezultatov
in podelitev nagrad. Organizatorji še obveš-
čajo, da bo zaradi prireditve v času dirke med
15. in 19. uro cesta na območju Sp. Pirnič in
Vikrč za promet občasno zaprta.  M. B.
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Medvode - Košarkarji članske
ekipe Tinex Medvode so v letošnji
sezoni igrali v 2. slovenski
košarkarski ligi - Zahod. Za njimi
je uspešna sezona, saj so se uvrstili
v Ligo za vstop v 1.B SKL. Poleg
Medvoščanov je to iz Zahoda us-
pelo še ekipi Splošne plovbe Por-
torož, iz Vzhoda pa ekipama
LOGO Grosuplje in Maribor
MESSER. Te štiri ekipe se v kva-
lifikacijah merijo za dve mesti, ki
peljeta v 1.B ligo. ”Cilje smo izpol-
nili z uvrstitvijo v kvalifikacije,
tako da bomo v nadaljevanju lahko
igrali sproščeno, brez kakršne-
gakoli pritiska. Skušali bomo izko-
ristiti priložnost,” je pred začetkom
Lige za vstop v 1. B SKL povedal
trener Aleš Miklič, zadovoljen s
prikazano igro svojih košarkarjev v
rednem delu tekmovanja: ”Pred za-
četkom sezone nisem nič pričako-

val, saj nisem vedel, kako dobre so
ostale ekipe v ligi. Normalno smo
trenirali, šli vsako tekmo na zma-
go. Je pa res, da sem skušal dobiti
igralce, s katerimi sem vedel, da
bomo tekme lahko zmagovali. Že
na začetku smo dosegli dobre
rezultate.”

Miklič se je zavedal, da bo že
prva izmed skupno šestih tekem v
kvalifikacijah pokazatelj, ali lahko
računajo na uvrstitev v ligo višje
ali ne: ”Naš prvi nasprotnik, ekipa
Maribor MESSER, je najmočnejša
ekipa v 2. ligi. Trenirajo vsak dan,
občasno celo dvakrat na dan.” A z
Mariborom so Medvoščani na do-
mačem parketu visoko izgubili s
65 : 93. V nadaljevanju kvalifikacij
so zabeležili eno zmago (v 2.
krogu doma proti Splošni plovbi
Portorož s 73 : 68) in dva poraza (v
3. krogu v Grosupljem s 83 : 65, in

v 4. krogu v Mariboru s 87 : 80).
Predzadnjo tekmo so v sredo odi-
grali v Portorožu (do zaključka
redakcije Sotočja se še ni končala),
zadnja pa jih jutri čaka v Športni
dvorani Medvode. Začela se bo ob
19. uri. ”V uvodno tekmo z Mari-
borom smo startali v krču. Napad
nam ni stekel. Zmaga v 2. krogu
proti Portorožu je bila zelo sladka,
saj smo tekmo dobili v zadnji
minuti. Tekmo v Grosupljem smo
izgubili s preveliko razliko, v
Mariboru pa so se fantje dobro
borili, po treh četrtinah smo še
vodili. Tekmo bi lahko dobili, če
bi bilo sojenje v zadnji četrtini
bolj korektno,” je pojasnil Miklič,
za jutrišnjo tekmo pa napovedal:
”Verjamem, da smo doma sposob-
ni premagati Grosuplje.” 

Maja Bertoncelj, 
foto: Tina Dokl

Medvoški košarkarji bodo sezono
končali v domači dvorani

Članska košarkarska ekipa Tinex Medvode se je uvrstila v Ligo za vstop v 1.B SKL, a kot kaže, ji 
napredovanje letos ne bo uspelo. Jutri bodo zadnjo tekmo v sezoni odigrali na domačem parketu.

Trener Aleš Miklič: ”Cilje smo izpolnili z
uvrstitvijo v kvalifikacije za 1.B ligo in
fantom gredo vse pohvale za prikazano
igro v sezoni.”

PRODAJA, MONTAŽA,
SERVIS OLJNIH IN 
PLINSKIH GORILCEV
Pooblaščeni servis za prodajo, montažo, 
zagon in vzdrževanje ogrevalne tehnike
BUDERUS in De DIETRICH.

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

Veteranske tekme in Kekčev memorial
Soriška planina - Partizan Medvode je 28. februarja na Soriški

planini organiziral 38. Veteranske tekme v smučanju. ”Način tekmo-
vanja oziroma ugotavljanja zmagovalcev na Veteranskih tekmah
predstavlja posebnost. Zmagovalec v posamezni kategoriji je smučar,
ki se najbolj približa srednjemu času vseh sodelujočih v posamezni
kategoriji,” je povedal Matevž Barle. Najboljše so razglasili v Hiši
kulinarike Jezeršek v Sori. V kategoriji veterank do 50 let je 1. me-
sto osvojila Andreja Košir, 2. je bila Marina Hižar, 3. pa Majda
Erjavec. Pri veterankah nad 50 let je zmagala Tatjana Naglič pred
Dragico Šolar in Marijo Malnar. Najboljši trije pri veteranih do 50
let so bili: Marjan Zadnikar, Tone Ogris in Miha Kic, pri vetera-
nih nad 50 let pa Andrej Kosec, Dušan Turk in Alojz Kuralt. Tek-
movanje je potekalo tudi v spomin na dolgoletnega organizatorja teh
tekem, ki je umrl pred desetimi leti. Zmagovalec 10. Kekčevega me-
moriala je postal Franc Arčon iz Sore. M. B.
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Zavrh - Slovenski relisti so na uvodnem reli-
ju slovenskega prvenstva tradicionalno gosto-
vali v Avstriji. Najboljši Slovenec na reliju po
Labotski dolini (Rallye Lavanttal) je bil 47-let-
ni Jani Trček iz Zavrha, ki je tako slavil prvo
zmago po vrnitvi v svet avtomobilizma, prvo
po dvanajstih letih. V skupni razvrstitvi je reli
končal na osmem mestu. Trček je svoje naj-
boljše rezultate dosegal v osemdesetih in de-
vetdesetih letih. Od relija se je nato poslovil za
celo desetletje, pred letom in pol pa se znova
vrnil in na letošnji uvodni dirki za slovensko
prvenstvo s sovoznikom Mitjo Česnjem v Mit-
subishiju Lancerju zmagal. Na poti do svoje
devete zmage je premagal 202 kilometra hi-
trostnih preizkušenj. Pred tem je zadnjič slavil
na reliju Saturnus za državno prvenstvo leta
1997. 
Kakšni so občutki zmagati po dvanajstih le-
tih?

”Po dvanajstih letih premora in po konku-
renčnosti enega leta so občutki ob zmagi čisto
drugačni, kot so bili včasih. Je veliko bolj spro-

Prva zmaga po vrnitvi
”Po dvanajstih letih premora in po konkurenčnosti enega leta so občutki ob zmagi čisto drugačni, kot so bili

včasih,” pravi Jani Trček, ki je dobil uvodno preizkušnjo slovenskega prvenstva v reliju.

Jani Trček je zmagal po dvanajstih letih.

Spodnja Senica 20,
Medvode

tel.: 01 361 22 55, , 01 361 75 20

ZA VOZILA RIO, PICANTO,
PRO’CEED IN CEED SW 
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Č
R

E
Š

N
IK

, 
d.

o.
o.



ščeno, potrjevanje tistega dela, ki smo ga vlo-
žili z mehaniki in drugimi, ki so mi stali ob
strani. Medtem sem vzgojil kar nekaj državnih
prvakov in dokazal sem, da vse, kar sem jim
povedal, znam tudi sam uresničiti.”
Je bila zmaga za vas presenečenje?

”Ne. Presenečenje morda le v tem, da je pri-
šla tako pozno. Vsekakor sem računal, da bi ta
zmaga, glede na ves trud in vlaganje, morala
priti že lani. Če sem iskren, sem sam že obu-
pal. Imam pa podporo vseh članov ekipe, ki so
me prepričali, da smo še poizkusili. Te zmage
sem zato še bolj kot zaradi sebe vesel zaradi
njih.”
Koliko vam pomeni ta zmaga?
”Vsaka zmaga mi pomeni veliko, ker se je za

vsako zmago treba potruditi. Vsak, ki jo dose-
že, točno ve, koliko je vanjo vložil in jaz in
moja ekipa, sponzorji, smo v tem primeru v
zmago vložili ogromno. Cenim jo kot eno naj-
večjih.”
V reliju ste že dolgo. Kaj štejete za uspeh
kariere?

”Ga še ni. Vsak uspeh je posebej zaznamo-
van in nimam meril, da bi lahko rekel, da so to
uspehi, ki jih ne rabim več. Mislim, da je tako
tudi prav. Za vsako stvar, za katero si se poš-
teno potrudil, moraš biti vesel. To je tisti us-
peh.”
Tudi v letošnji sezoni ostajate v Mitsubishi-
ju Lancerju Evo 9?

”Avto je isti kot lani, je konkurenčen. Je pa
seveda za sezono na novo pripravljen.” 
Kako so potekale priprave na sezono?

”Pripravljali smo se več kot za lansko. Pre-
ko zime smo naredili nekaj testov, komplet-
no pregledali vozilo in to se nam je obresto-
valo. Testiranja smo imeli na policijskem
poligonu v Tacnu, na Vranskem in v Logat-
cu.” 

Gospodarska kriza se pozna tudi v reliju.
Kar nekaj ekip ima velike težave s sponzor-
ji in sploh niso startali v sezono. Vi teh težav
niste imeli?

”Težave smo imeli, smo pa zato zmanjšali
stroške, a ne na račun kvalitete in uspehov. V
ekipi je dvanajst članov in v letošnji sezoni
smo drugače dogovorjeni glede honorarjev.
Vsi so k temu pristopili bolj volontersko.”

Boste morda letos nastopili na kateri izmed
dirk za svetovno prvenstvo?

”Ne morem in nočem govoriti, na katerih dir-
kah bomo nastopili. Želje so velike. Imam še
neporavnan račun na reliju Monte Carlo, na
katerem si želim priti do cilja. Je pa tako, da ti-
sti reli Monte Carlo, kot je bil včasih, ga ni
več. Včasih je bilo skoraj 5 tisoč kilometrov
preizkušenj, sedaj jih je okrog 500 ali pa še
manj. Bomo videli, kako bo. Ne upam pa si na-
povedati, da bi kdorkoli od naših razmišljal, da
bi šli peljat svetovno prvenstvo. Letos zagoto-
vo ne.” 
Torej bo v ospredju osvojitev naslova držav-
nega prvaka?

”Niti ne. Ta naslov že imam v žepu. Za vsak
reli se bomo posebej pripravili, posebej vložili
trud in že to je veliko, če bomo pa vse to okro-
nali še z osvojitvijo prvenstva, pa bo zadovolj-
stvo še toliko večje.” 

Maja Bertoncelj, foto: Uroš Modlic
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- AVTO SERVIS 
- AVTO OPTIKA 

- AVTO PRALNICA 
- VULKANIZERSTVO

- SHRANJEVANJE GUM 
- POLNJENJE KLIMATSKIH NAPRAV
- PRODAJA JEKLENIH IN ALU PLATIŠČ

- POLIRANJE
- KEMIJSKO GLOBINSKO ČIŠČENJE

AVTOELEKTRIKA IN AVTOMEHANIKA

■ 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.

VELIĆ

Delovni čas:
pon. - petek: od 8. do 18. ure
sobota: od 8. do 15. ure
Stanežiče 52, , 1000 Ljubljana
telefon: 512 80 22
mobitel: 041 382 507
ac.velic@siol.net
www.ac-velic.si
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AVTOSERVIS
Primož Ločniškar, s. p., 
Zbilje 47, Medvode

Tel.: 031/336 822

Vzdrževanje in popravilo vozil
Premontaža in centriranje pnevmatik

Prodaja pnevmatik

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

Novo!

Akcija letnih avtoplaščev

Na reliju po Labotski dolini je v diviziji 2
zmagal še en relist iz medvoške občine.
Najboljši je bil namreč Uroš Papež s so-
voznikom bratom Alešem. ”Letos dirkam
z Renaultom Clio RS Sport. S prvo dirko
sem lahko več kot zadovoljen. Potreboval
bom še nekaj časa, da se privadim na nov
avto. To leto bo leto učenja, kar bo več, bo
toliko bolje. Startal bom na vseh šestih
relijih državnega prvenstva.”






