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Vabljeni od ponedeljka do sobote. Več informacij na spletni strani: www.flora.si

V prednovoletnem času si polepšajte dom z adventnimi venčki, aranžmaji,  
šopki in lončnicami iz cvetličarne Flora TPC Spar Medvode.

 

DAVIDOV HRAM PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj 
Tel. št.: 04/ 20 10 590
Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro 

Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

OMAKA  
Z GOBAMI  
IN ČRNIM  
TARTUFOM,  
510 g 
8,05 EUR

VŽIGALNA  
LESNA  

VOLNA 32/1 
2,67 EUR 
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Vse cene so maloprodajne 
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje 

zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

DAVIDOV HRAM, PE KRANJ IN DISKONT KRANJ
Savska loka 21c, 4000 Kranj

Odpiralni čas: od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro 
ter ob sobotah med 7. in 12. uro

Vse cene so maloprodajne  
in vključujejo DDV. 

Minister za zdravje opozarja:  
Prekomerno pitje alkohola  

škoduje zdravju!

Ob vsakem nakupu prejmete KUPON S POPUSTOM. Znesek popusta predstavlja 2 % prodajne vrednosti izdelkov, ki so na računu označeni z zvezdico.

PRŠUT REZINE,  
500 g 

8,49 EUR

VINO  
JERUZALEMČAN  

J. ORMOŽ, 1l
3,25 EUR

OMAKA PESTO ALLA  
GENOVESE Z BAZILIKO  

RISTORIS, 500 g, koz. 
4,39 EUR

KOCKE  
VŽIGALNE BELE,  
48/1, brez vonja 

0,83 EUR

MOKA  
POSEBNA  
BELA, ŽITO  
1 kg
1,09 EUR

MOKA 
T-500 PŠENIČNA 

ŽITO, 1 kg  
0,99 EUR
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Na naslovnici:  
Špela Kern iz Zgornjih Pirnič 
Foto: Gorazd Kavčič

KOLOFON

SOTOČJE(ISSN 1580 - 0547)  
je pri lo ga Go renj ske ga gla sa  
za ob či no Med vo de. 

Pri lo go pri prav lja: 
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj,  
Nazorjeva ulica 1, Kranj

Od go vor na ured ni ca: 
Ma ri a Volč jak

Ured ni ca pri lo ge:  
Maja Bertoncelj  
(maja.bertoncelj@g-glas.si) 

Oglas no tr že nje:  
Robert Aleksić, te le fon: 040/508 891  
E-pošta: robert.aleksic@g-glas.si 

De lo v ni čas:  
ponedeljek, torek, četrtek in petek  
od 8. do 15. ure, sreda od 8. do 16. 
ure, so bo te, ne de lje in pra z ni ki za pr to 

Pri pra va za tisk:  
Go renj ski glas, d. o. o., Kranj

Oblikovanje: Matjaž Švab 

Tisk: Tisk Žnidarič, d. o. o.

SO TOČ JE šte vil ka 10 je pri lo ga  
90. šte vil ke Go renj ske ga gla sa,  
11. novembra 2022. V na kla di 6100  
iz vo dov jo do bi o vsa go spo dinj stva  
v ob či ni Med vo de brez plač no.

Naslednja številka Sotočja izide  
v petek, 9. decembra 2022.

Ob či na Med vo de, C. ko man dan ta 
Sta ne ta 12, Med vode  
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Medvoški občinski svetniki so se 12. ok-
tobra zbrali na 25. redni seji, zadnji v 
tem mandatu.
Na dnevnem redu so imeli dve kadro-
vski točki. Dali so pozitivno mnenje h 
kandidaturi Marka Valenčiča za ravna-
telja Osnovne šole Simona Jenka Smle-
dnik. Valenčič je že dolgoletni ravnatelj 
smledniške šole. Druga točka je bila 
vezana na volitve v državni svet. Ker 
do roka niso prejeli nobenega pisnega 
predloga niti za elektorje niti za kandi-
data za člana državnega sveta, so se le 
seznanili s poročilom občinske uprave, 
vezanim na to temo.

DRUGI REBALANS PRORAČUNA
Sprejeli so predlog Odloka o rebalansu 
proračuna Občine Medvode za leto 2022, 
številka 2. Proračun za letošnje leto je bil 
sprejet marca lani, februarja letos prvi 
rebalans, za nemoteno izvajanje prora-
čuna je župan s prerazporeditvami med 
letom prerazporedil sredstva med pro-
računskimi postavkami v skupni višini 
363.400 evrov. Glede na trenutne razme-
re, predvsem na področju gradbeništva 
in energentov, so za uspešno realizacijo 
proračuna v sprejem predlagali nov re-
balans. »V rebalansu proračuna je te-
meljna proračunska usmeritev, pa tudi 
usmeritev načrta razvojnih programov, 
pospeševanje razvojnih tokov in izboljša-
nje kakovosti življenja ljudi. Investicijska 
vlaganja sledijo temu cilju. Obdobje leta 
2022 je še vedno usmerjeno v področje 
gospodarske javne infrastrukture (uredi-
tev kolesarskih povezav, rekonstrukcijo 
cest, ureditev komunalne infrastruk-
ture, ureditev krožišč ...) in družbenih 
dejavnosti (izgradnja prizidka k vrtcu v 
Smledniku, dokončanje rekonstrukcije 
OŠ Simona Jenka, priprava projektov za 
novo OŠ Preska, sofinanciranje gradnje 
OŠ Jela Janežiča ...). V rebalansu prora-
čuna 2022 znašajo prihodki 20.233.652 

evrov in se znižujejo glede na veljavni 
proračun za 967 tisoč evrov. Odhodki z 
odplačilom dolga so načrtovani v višini 
24.453.652 evrov. Načrtovani proračunski 
primanjkljaj je 3.583.500 evrov. Za finan-
ciranje salda računa financiranja in ra-
čuna finančnih terjatev in naložb je upo-
števan prenos sredstev v višini 4.220.000 
evrov,« je med drugim pojasnila Sanja 
Malej, vodja Oddelka za proračun, fi-
nance in gospodarstvo. Z rebalansom so 
uskladili tudi Načrt razvojnih programov 
2022–2025. Župan Nejc Smole je dodal, da 
se kot občina srečujejo z izjemnim priti-
skom na povečanje cen, poleg tega so po-
skočile tudi cene energentov – in vse to je 
bilo treba vključiti v rebalans.

DVAKRAT SVETNIŠKI NE
Obravnavali so dva Predloga Sklepov o 
lokacijski preveritvi, in sicer za območje 
Zbiljskega gaja in za območje na Golem 
Brdu. Obakrat so glasovali proti pre-
dlaganim odstopanjem od prostorskih 
izvedbenih pogojev. Pri prvem omenje-
nem predlogu je bilo Območje lokacijske 
preveritve nezazidano stavbno zemljišče 
na skrajnem zahodnem delu Zbiljskega 
gaja, po katerem so na tem mestu pred-
videni objekti, ki so največ pritlični, vi-
šina slemena je določena na 5,3 metra. 
Od naročnika lokacijske preveritve so na 
Občini sicer dan pred sejo prejeli pobudo, 
da se ta točka umakne z dnevnega reda, 
česar pa svetniki niso podprli. »Gradnja 
tako majhnih enostanovanjskih objek-
tov terja nesorazmerne stroške na stra-
ni investitorja in se za namen smotrne 
rabe zemljišč predlaga individualno od-
stopanje od prostorskih izvedbenih po-

gojev s povečanjem etažnosti z dvigom 
kote slemena za 2,6 metra, da se zagotovi 
prostor za mansardo,« je predstavljeno v 
gradivu. Svetniki sklepa niso podprli. Za 
območje Golega Brda pa je bilo v obrav-
navi stavbno zemljišče ob vodotoku Ma-
velščica, za katerega je bilo prvotno zapi-
sano, da na območju naravne vrednote 
umeščanje novih objektov ni dovoljeno. 
»V tem času je prišlo do bistvene spre-
membe, do regulacije vodotoka. Zavod 
za varstvo narave je ugotovil, da ome-
jitve ne veljajo več. Predlagano je, da se 
odlok dopolni s temi novimi dejstvi, kar 
pomeni, da je gradnja dveh stanovanj-
skih objektov dopustna. To je edina spre-
memba, veljajo pa še vedno vse omeji-
tve, ki so določene s krovnim zakonom,« 
je pojasnila dr. Darja Marinček Prosenc 
v imenu pripravljavca elaborata družbe 
Populus. Svetniki tudi tega sklepa o loka-
cijski preveritvi niso sprejeli.
Sprejeli pa so Predlog Odloka o spre-
membi in dopolnitvi Odloka o javno-za-
sebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov 
rabe energije z namenom energetske 
sanacije javnih objektov v lasti Občine 
Medvode, po hitrem postopku tehnični 
popravek Odloka o oskrbi s pitno vodo 
na območju Občine Medvode, po skraj-
šanem pa Odlok o spremembi Odloka 
o predkupni pravici Občine Medvode, 
pri čemer gre za usklajevanje z veljavno 
zakonodajo. Zadnja sprejeta točka v tem 
mandatu pa je Predlog Sklepa o izbrisu 
zaznambe grajenega javnega dobra lo-
kalnega pomena na štirih nepremič-
ninah (treh v lasti občine in ene v lasti 
fizične osebe).

Zadnja seja v 
tem mandatu
Občinski svetniki so v 
mandatu 2018–2022 imeli 
petindvajset rednih sej in 
štiri dopisne.

MAJA BERTONCELJ

Na skrajnem zahodnem delu Zbiljskega gaja so predvideni objekti, ki so največ pritlični, 
višina slemena je določena na 5,3 metra. Svetniki odstopanj od tega, da bi bili objekti lahko 
višji z mansardo, niso sprejeli. / Foto: Peter Košenina
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V letošnjem letu je Občina Medvode izvedla vse potrebne po-
stopke za certificiranje po mednarodnem standardu za vo-
denje kakovosti ISO 9001:2015 za opravljanje upravnih, stro-
kovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi 
z zagotavljanjem javnih služb iz občinskih pristojnosti. Na 
začetku poti so sprejeli tudi Politiko kakovosti. Po definira-
nju procesov skladno s standardom, prepoznanju tveganj in 
priložnosti, določitvi kazalnikov kakovosti in strateških ciljev 
so izvedli notranjo presojo in vodstveni pregled, konec sep-
tembra pa je sledila tridnevna certifikacijska presoja vodilne 
certifikacijske hiše Bureau Veritas. Ta je občini certifikat pre-
dala konec oktobra.
Tomaž Verbnik, direktor podjetja Bureau Veritas, je pojasnil, 
da gre za certificiranje po najstarejšem in najbolj razširje-
nem standardu sistema vodenja, ki je bil prvotno namenjen 
proizvodnim podjetjem, kasneje pa se je razširil tudi na stori-
tvene dejavnosti in javni sektor. Ključno je, da se v prvo vrsto 
postavijo odjemalci oziroma uporabniki storitev Občine Med-
vode, ki so vsi občani Medvod in tudi drugi. »Prvi del naloge 
ste opravili z odliko. Presojevalka je ugotovila, da je vse skla-
dno z zadnjo verzijo standarda. Prvi korak je sicer težak, zelo 
pomemben pa je tek na dolge proge,« je poudaril. Skrbnica 
sistema kakovosti na Občini Medvode je Katja Gomboši Tel-
ban. Tako kot župan Nejc Smole se je zahvalila sodelavcem iz 
občinske uprave za proaktiven pristop in sodelovanje pri uva-
janju sprememb, ki so bile potrebne za pridobitev standarda.

Certifikat so prejeli za obdobje do leta 2025, ko ga bodo ob 
ponovni certifikacijski presoji lahko tudi podaljšali. »V vme-
snem času bomo stremeli ne le k ohranitvi kakovostnega 
dela, ampak tudi k nenehnemu izboljševanju na vseh podro-
čjih našega delovanja v dobro naših občank in občanov ter 
drugih uporabnikov naših storitev,« še poudarjajo na Občini 
Medvode.

V 212 slovenskih občinah bodo 20. novembra lokalne volitve. 
Število županskih kandidatov in kandidatov za mesta v ob-
činskih in mestnih svetih je manjše kot pred štirimi leti in 
tudi kot pred osmimi leti. To velja tudi za Občino Medvode.
Kar v 51 občinah je le en županski kandidat, tudi v Medvodah, 
kjer se je to zgodilo sploh prvič. Nejc Smole, ki zaključuje svoj 
drugi mandat, bo župan tudi prihodnja štiri leta. Predlaga-
telj je Ladislav Vidmar s skupino volivcev. »Možnost izbire je 
temelj resne demokracije in manko kandidatov za župana 
gotovo ni nekaj, kar bi me posebej veselilo. Upam, da je del 
razloga v tem, da se trudim delovati čim bolj povezovalno in 
se zavedam, da so na lokalnem nivoju pomembni angažira-
nost in dobri projekti, in ne politika. Prav tako si želim, da 

to dejstvo ne bo še oklestilo že tako ne preveč visoke volilne 
udeležbe. Ne gre pozabiti, da je župan v sistemu lokalne sa-
mouprave zadolžen za izvajanje vizije, ki jo postavlja in po-
trjuje občinski svet. Tu pa je konkurence veliko več in zato je 
nujnost odhoda na volišča več kot utemeljena,« pravi župan 
Nejc Smole.
Tudi za občinski svet je izbira manjša kot pred štirimi leti. 
Kandidaturo je vložilo šest list, od tega štiri strankarske (Ze-
leni Slovenije, Socialni demokrati, Slovenska demokratska 
stranka in Nova Slovenija – Krščanski demokrati) in dve ne-
strankarski (Lista Nejca Smoleta in Nestrankarska lista Soto-
čje). Zanimivo, da liste kandidatov ni vložila stranka Gibanje 
Svoboda, zmagovalka državnozborskih volitev.
Volitve bodo potekale tudi za člane svetov krajevnih in vaških 
skupnosti.

Občina Medvode je ena izmed manj kot deset odstotkov slovenskih občin, ki so 
se odločile za sledenje mednarodnim standardom kakovosti vodenja. Po uspešni 
certifikacijski presoji so prejeli certifikat ISO 9001:2015.

Volitve župana, občinskih svetnikov in članov svetov krajevnih in vaških skupnosti

MAJA BERTONCELJ

MAJA BERTONCELJ

Prejeli certifikat kakovosti vodenja

Smole župan, kdo bo v občinskem svetu

Direktorici Občinske uprave Občine Medvode Aniti Mežek je 
certifikat predal Tomaž Verbnik, direktor Bureau Veritas. / Foto: arhiv 
Občine Medvode
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»Opažamo povečan hrup, glasno glasbo, 
parkiranje na občinskih cestah in sose-
dnjih zemljiščih, zlasti ob koncih tedna, 
ko si tudi mi zaslužimo mir. To se do-
gaja na Ranču Maček, piknik prostoru, 
namenjenem za oddajanje. Ali se lahko 
v občini Medvode nelegalno – brez ka-
zni, sankcij in rušitve objektov – gradi 
na najboljših kmetijskih zemljiščih? Ali 
se lahko opravlja dejavnost v črni gra-
dnji, ob tem pa še moti okoliške prebi-
valce ter ogroža varnost v cestnem pro-
metu,« opozarja krajanka Studenčic, ki 
se je podpisala kot Evelina. Na Občino 
Medvode, župana, podžupana, občinske 
svetnike, med občinski inšpektorat in re-
darstvo, KS Preska - Žlebe in tudi na me-
dije je pretekli mesec poslala dopis z na-
slovom Nelegalni objekti na najboljših 
kmetijskih zemljiščih, dejavnost gostin-
stva v nelegalnih objektih – ne želimo 
si že druge Lipe v občini Medvode. Prosi, 
da zadevo, ki se dogaja pred njihovimi 
očmi, na Občini Medvode z vsemi pri-
stojnimi službami preverijo in ukrepajo.

OBČINA SE JE ODZVALA
Na Občini Medvode so se na dopis hitro 
odzvali. »Ograjen piknik prostor z veli-
kim lesenim gostinskim objektom po 
naših informacijah nima dovoljenj in 
je zgrajen neposredno ob vodotoku,« so 
uvodoma pojasnili, v nadaljevanju pa iz 
lastnih evidenc predstavili kronologijo 
dogajanja na tej parceli, ki se začne apri-
la 2018, ko so lastniku zemljišča na nje-
govo vlogo izdali lokacijsko informacijo 
za potrebe nameravane gradnje dvoj-
nega kozolca. Ob začetku gradnje istega 
leta so naredili poizvedbo na Upravno 
enoto Ljubljana, ali je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Odgovor je bil, da 
je bilo izdano leta 2011, a na takratnega 
lastnika, in da ta preneha veljati v pri-
meru, da investitor ne začne gradnje v 
enem letu po njegovi pravnomočnosti. 
Občinska inšpektorica je zato oktobra 
2018 podala prijavo na Inšpektorat RS za 
okolje in prostor (na gradbeno inšpek-
cijo). Julija lani so na občini izdali dve 

potrdili o namenski rabi zemljišča ter 
lokacijsko informacijo glede dovoljenih 
posegov. »Odlok o občinskem prostor-
skem načrtu Občine Medvode določa, 
da so območja kmetijskih zemljišč na-
menjena kmetijski pridelavi, dopustne 
so kmetijske dejavnosti in objekti, ki 
so potrebni za njihovo izvajanje, kamor 
pa turistična in gostinska dejavnost ne 
sodita,« še dodajajo. Občina Medvode in 
medobčinski inšpektorat in redarstvo so 
bili letos obveščeni, da so se dela na ze-
mljišču nadaljevala, zato je medobčinski 
inšpektorat in redarstvo zadeve odstopil 
pristojnim inšpekcijskim službam.
Župan Nejc Smole je septembra letos 
pristojne inšpekcijske službe (gradbeno, 
kmetijsko in tržno inšpekcijo) na zadevo 
ponovno opozoril. »V odgovoru gradbene 
inšpekcije z dne 27. 9. 2022 so zapisali, da 
so 'te prijave evidentirane in rangirane 
ter bodo obravnavane skladno s sprejeti-
mi kriteriji za obravnavo prijav'. Tudi na 
Občini Medvode z zaskrbljenostjo opa-
zujemo ta in podobne primere izvajanja 
dejavnosti v nelegalno zgrajenih objek-
tih na območju naše občine. Upamo, da 
bodo pristojne inšpekcijske službe v naj-
krajšem možnem času ukrepale, ponov-
no pa jih tudi s tem dopisom prosimo za 
prednostno obravnavo primera, saj so 
zaradi izvajanja dejavnosti v nelegalno 
zgrajenem objektu lahko ogrožena tudi 
človeška življenja,« so v odgovoru na do-

pis občanke še zapisali na občini. Doda-
jajo, da objekt na občinske komunalne 
vode ni priklopljen.

ODGOVOR LASTNIKA
Za komentar smo se obrnili tudi na la-
stnika. Prostor za piknike Ranč Maček je 
tik ob cesti iz Preske proti Studenčicam, 
uradno spada v naselje Žlebe. Oglašujejo 
ga tudi na spletu. »Zemljišče, na katerem 
so že bili objekti, sem kupil letos. Prostor 
oddajamo kot prostor za piknike Ranč 
Maček. Namenjen je piknikom in ni go-
stilna. Po Sloveniji je veliko takšnih pro-
storov in potem bi bili vsi takšni primeri 
sporni. Infrastruktura je v skladu s pred-
pisi, zanjo imam vsa potrebna dovoljenja. 
Ugotovljene so bile nekatere pomanjklji-
vosti, ki so že v dopolnjevanju. Na parceli 
sta tudi dva začasna kontejnerja, ki bosta 
odstranjena, kar ni sporno. V obdobju, 
odkar sem lastnik, smo prostor oddali 
štirikrat ali petkrat. Vsakokrat je nekdo 
podal prijavo na policijo, ki se je nanjo 
odzvala, a ni bilo ugotovljenih nepravil-
nosti, tako glede parkiranja kot tudi gla-
snosti. Prijave so bile anonimne. Name 
se ni obrnil še nihče. Očitno nekoga nekaj 
moti in z veseljem bi se pogovoril z njim. 
Rad bi imel dobre sosedske odnose. Želim 
si, da bi v prihodnje tukaj zaživel kmečki 
turizem,« je sredi preteklega meseca po-
vedal Aleš Kobal, ki je tudi lastnik znane 
Gostilne Maček v Ljubljani.

Se morda dogaja nova Lipa
To se sprašuje krajanka Studenčic in opozarja na dogajanje na Ranču Maček. 
Odzvala se je tudi že Občina Medvode, lastnik pa zagotavlja, da je infrastruktura 
v skladu s predpisi.

MAJA BERTONCELJ

Ranč Maček je tik ob cesti iz Preske proti Studenčicam. / Foto: Maja Bertoncelj
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Uporabniki v občini Medvode odvoz kosovnih odpadkov lah-
ko naročite s posebnim obrazcem ali elektronsko, in sicer 
na povezavi www.mojiodpadki.si/narocila/odvoz-kosovnih-
-odpadkov.naročite znotraj razpisanega termina, kar pome-
ni med 15. aprilom in 31. majem ali med 1. oktobrom in 30. 
novembrom.
V večstanovanjskih stavbah odvoz kosovnih odpadkov na-
roči upravnik ali predstavnik etažnih lastnikov. »Ko bomo 
prejeli vaše naročilo, vas bomo poklicali za datum odvoza 
najkasneje tri dni pred odvozom. Kosovne odpadke zložite 
poleg zabojnikov in jih razvrstite glede na vrsto (kovine, 
les ...). Odpadkov, ki niso kosovni odpadki, ne bomo odpe-
ljali in bomo o njih obvestili pristojne inšpekcijske službe. 
Kosovne odpadke pripravite po 20. uri pred dnevom odvoza 
oziroma do 6. ure na dan odvoza. Če je določena natančnej-
ša ura, pa do dogovorjene ure,« sporočajo iz VO-KA Snaga. 
Med kosovne odpadke spadajo vzmetnice in preproge, lese-
no pohištvo, oblazinjeno pohištvo, športni rekviziti (smuči, 
jadralne deske, kolesa ...), orodje in večje igrače, vrtna opre-
ma iz plastike ali lesa (mize, stoli, senčniki ...), kopalniška 
oprema (umivalnik, bide, prha, kad ...), veliki gospodinjski 
aparati (bela tehnika ...) ...
Z odpadki, ne le kosovnimi, je treba ravnati odgovorno, pred-
vsem pa ne sodijo v naravo, kamor jih nekateri na žalost še 
vedno odlagajo. Na to nas je opozorila tudi občanka. »Veliko 
se sprehajam, sploh po okolici Moš, Dragočajne, Hraš, Smle-
dnika in Zbilj, in občudujem vso jesensko lepoto narave. Zelo 

me žalosti, ko gledam ob cestah odvrženo plastiko in še pose-
bej pločevinke. Verjetno se sploh ne zavedamo, kakšno škodo 
in težave ima govedo ali žival, ki to poje. Pločevinke, ki se 
znajdejo v silažni krmi ali senu, povzročajo huda vnetja, kon-
ča se s poginom živali,« opozarja. Ob možnosti brezplačnega 
odvoza kosovnih odpadkov, zbirnega centra odpadkov in od-
voza odpadkov od vrat do vrat je onesnaževanje narave na ta 
način zares nepotrebno in neodgovorno.

Poteka odvoz kosovnih odpadkov
Odvoz kosovnih odpadkov je enkrat letno brezplačen do količine dveh kubičnih 
metrov. Ne onesnažujmo narave z odpadki.

MAJA BERTONCELJ

Med kosovne odpadke spadajo tudi športni rekviziti. / Foto: Maja 
Bertoncelj

Občina Medvode je na pokopališču v Zgornjih Pirničah v sode-
lovanju s Krajevno skupnostjo Pirniče uredila prostor za raz-
tros pepela. Gre za prvi takšen prostor na pokopališčih v občini 
Medvode. »Krajani in Krajevna skupnost Pirniče so že nekaj let 
načrtovali ureditev prostora za raztros pepela pokojnikov na 
pokopališču v Pirničah. Željo smo s skupnimi močmi uresni-
čili in omogočili novo obliko slovesa od pokojnikov na naših 
pokopališčih. Prostor je v mirnem zavetju krošenj bližnjega 
gozda, ob mestu za raztros pa je na tlakovcih pripravljen tudi 
prostor za 90 napisnih mest, kamor se lahko vpišejo imena 
pokojnikov. Zanimanja za pogrebe z raztrosom pepela sicer 
doslej ni bilo veliko, prav pa je, da omogočamo tudi izpolnitev 
tovrstnih želja pokojnikov,« so pojasnili na Občini Medvode. 
Dela je izvedlo podjetje Vrtni inženiring Bilban, njihova vre-
dnost pa je dobrih 8 tisoč evrov. Načrte je za Krajevno skupnost 
Pirniče že leta 2016 pripravila arhitektka Martina Šubic. 

Prvi prostor za raztros pepela
MAJA BERTONCELJ

Prostor za raztros pepela v Zgornjih Pirničah / Foto: arhiv Občine 
Medvode
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Gozdna učna pot na Golem Brdu oziroma projekt Pustolovšči-
na koconogega čuka Valentina je projekt, ki je bil izveden v 
sklopu participativnega proračuna Občine Medvode Sodeluj 
in glasuj! za leti 2021 in 2022. Predlagali so ga prebivalci kra-
jevne skupnosti Golo Brdo - Seničica. Pot so uradno odprli 5. 
novembra.
Otroci so bili navdušeni. Po poti jih je vodil skrbnik koconogi 
čuk Valentin, ki je zelo modra žival. Pot poteka po gozdu, kjer 
so doma velike in male živali, ki otroke z veseljem povabijo 
na obisk. »A ker imamo v gozdu svoja pravila, bodi vljuden in 
jih spoštuj. Prosimo, da nas ne motiš s prevelikim hrupom 
in ne uničuješ naših bivališč. Cvetlice in druge rastline rajši 
občuduj v naravi, saj bodo v tvojem spominu cvetele še lepše 
kot v vazi. In še to: vse, kar si prinesel s seboj, odnesi tudi 
domov,« je med drugim zapisano v brezplačni knjižici, ki je 
namenjena obiskovalcem gozdne učne poti na Golem Brdu. 
Na voljo je v Knjižnici Medvode, v Turistično informacijskem 
centru Medvode in v hišici ob poti. Avtorica besedila in ilu-
stracij je Danaja Kek, knjižico pa je oblikoval Simon Trampuš. 
Oba sta bila pri projektu najbolj aktivna. »Pot se začne v bli-
žini Slavkovega doma in konča 'pri hrastu', zanjo pa potre-
bujemo okrog pol ure. Na njej je šest postaj. Prva je hišica s 
knjižico, tematika druge so sledi živali, druge žuželke, tretje 
gobe, ptice, drevesa in rastline, četrta predstavlja vse o srni, 
zadnja pa o divjem prašiču. Vključili smo živali in rastline, 
ki so na tem območju. Z obiskom smo bili že na odprtju zelo 
zadovoljni, odziv je zares dober, tako da verjamem, da bo pot 
dobro obiskana,« je povedal Simon Trampuš.
Če se prvi participativni proračun Občine Medvode zaključu-
je, pa se bliža konec druge faze novega za prihodnji dve leti. 

Še do 21. novembra bo potekala evalvacija oddanih predlogov. 
Vsi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednote-
ni, bodo umeščeni v tretjo fazo Glasuj. Glasovanje bo potekalo 
med 5. in 11. decembrom. Z glasovanjem občani odločate o 
tem, kateri predlogi se vam zdijo bolj koristni in kateri manj. 
Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista predlogov, s 
katere se nato v proračun umestijo projekti od tistih z največ 
glasovi navzdol, in sicer dokler skupna vrednost projektov ne 
zapolni predvidenega finančnega okvira.

Odprli gozdno učno pot na Golem Brdu
Izvedba projektov v sklopu participativnega proračuna za leti 2021 in 2022 se bliža 
koncu. V začetku novembra so odprli gozdno učno pot na Golem Brdu. Decembra 
glasovanje o projektih za prihodnji dve leti.

MAJA BERTONCELJ

Na poti je šest postaj, otroci naloge rešujejo tudi v knjižici. 
/ Foto: Peter Košenina

Za novo gozdno učno pot v medvoški občini je bilo že na odprtju 
veliko zanimanja. / Foto: Peter Košenina

Na podlagi prejetih poročil o spremljanju zdravstvene ustreznosti pi-
tne vode iz vaških vodovodnih sistemov (VVS) in javnih vodovodnih 
sistemov (VS) uporabnike obveščamo, da je zaradi varovanja zdravja 
ljudi v veljavi stalen oziroma začasen ukrep prekuhavanja pitne vode 
in da je zato treba do nadaljnjega vodo za uporabo v prehrambne 
namene obvezno prekuhavati iz naslednjih VVS in VS: VVS Žlebe - Se-
ničica (Žlebe), VVS Vaše – le hiše, ki niso priključene na javni vodovo-
dni sistem, VVS Sora – le hiše, ki niso priključene na javni vodovodni 
sistem, in VS Golo Brdo – Polana. Poročila o spremljanju zdravstvene 
ustreznosti pitne vode iz posameznih VVS in VS ter poročila o presku-
sih posameznih vzorcev pitne vode so stalno dostopna na spletnih 
straneh Občine Medvode (http://www.medvode.si/objave/31). Na-
vodila, priporočila in mnenja glede vzdrževanja sistemov za oskrbo s 
pitno vodo ter hišnih vodovodnih sistemov so objavljena na spletnih 
straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (http://www.nijz.si/
sl/podrocja-dela/moje-okolje/pitna-voda/pitna-voda-za-splosno-
-javnost). Občina Medvode

Obvestilo
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Na Senici so 21. oktobra slovesno preda-
li namenu obnovljene prostore Doma 
Krajevne skupnosti Senica. Pisarno in 
sejno sobo so skupaj obnovili KS Seni-
ca, KUD Fran Saleški Finžgar Senica in 
zadruga Senica COM, obnovo je podprla 
tudi Občina Medvode.
Pred začetkom del je bila oprema obeh 
prostorov stara in v slabem stanju, isto 
je veljalo za električno napeljavo. Sprva 
so želeli zamenjati le pohištvo, a so se 
na koncu odločili za popolno prenovo. 
Čas koronskega zatišja so dobro izkori-
stili. »Poklicali smo seniške fante, ali 
lahko pridejo pomagat spraznit pisar-
no. Stvari so kot vihar letele iz nje. Po-
gledali smo se in rekli, pa snemimo še 
police. Luknje premera 15 cm so zijale, 
ko smo potegnili vložke iz stene. Am-
pak se nismo ustrašili. Domači mojstri 
so rekli, da se da vse urediti, in to so 

tudi storili. Prišel je dan, ko je bila ob-
nova pisarne končana. Odšli smo v sej-
no sobo na osvežitev in jo zagledali – to 
temačno sobo, polno starega pohištva 
in preživetega opaža na stenah. Rekli 
smo: Nič, še to bomo. Pa se je zgodba 
ponovila,« je prenovo opisal predse-
dnik KUD-a Fran Saleški Finžgar Senica 
Uroš Medar. Spodnji prostori doma so 
zdaj popolnoma prenovljeni. Na novo 
so napeljali elektriko, vodo iz pisarne 

prestavili v sejno sobo, kjer bo čajna 
kuhinja, zamenjali okna, razsvetljavo 
in celoten pod, izravnali stene in jih 
prebelili. Novo je tudi pohištvo. »V pri-
hodnje nas čaka še veliko dela, saj dom 
potrebuje novo streho, kulturniki pa 
si želijo prenovljene prostore v prvem 
nadstropju. Vse to pa brez sodelovanja 
ne gre. Velika zahvala svetnikom KS 
Senica, Kulturnemu društvu F. S. F. za 
vso podporo, pomoč pri izvedbi in tudi 
sofinanciranje. Prav tako gre zahva-
la Občini Medvode in zadrugi Senica 
COM,« je ob odprtju prenovljenih pro-
storov povedal Marjan Ulanec, predse-
dnik KS Senica. Na pomen sodelovanja 

je v govoru opozoril tudi župan Nejc 
Smole in dodal, da je bolj od tega, da 
so prostori lepo urejeni, pomembno, da 
se imajo krajani kje zbirati, saj smo se 
zbiranja v času omejitev odvadili. »Opa-
žam, da kot družba postajamo apatični, 
zato bo v prihodnje naloga prostorov 
krajevne skupnosti in društvenih pro-
storov še pomembnejša, morda najpo-
membnejša doslej,« je dejal.
Poleg pisarne in sejne sobe v pritličju 
je v prvem nadstropju Doma KS Senica 
še manjša dvorana za gledališko dejav-
nost, v kleti pa gostinski lokal. Lokal je 
bil pred leti obnovljen, dvorano pa ob-
nova še čaka.

S sodelovanjem do obnovljenih prostorov
V Domu Krajevne skupnosti Senica so v zadnjih dveh letih obnovili pisarno in sejno 
sobo.

PETER KOŠENINA

Sejna soba v Domu KS Senica po prenovi / Foto: Peter Košenina

Ob priložnosti so v zgornjih 
prostorih doma KS Senica odprli 
razstavo slik in kipov Mirka 
Mihovca z Ladje.

Javni zavod Sotočje Medvode v sodelovanju z Zlato mrežo izvaja 
program »Prostofer«, ki omogoča brezplačne prevoze starostnikov 
in ranljivih skupin v občini Medvode. Program sofinancira Občina 
Medvode. 
Če imate voljo in nekaj prostega časa, vas vabimo, da se prid-
ružite ekipi prostovoljnih šoferjev. Za več informacij pokličite 
na 041 961 171 (med tednom od 8.00 do 14.00) ali pišite na  
maja.rant@zavodsotocje.si.

STAREJŠI, KI POTREBUJETE BREZPLAČNI  
PREVOZ DO ZDRAVNIŠKE OSKRBE,  

POKLIČITE NA 080 10 10
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Odkritje obnovljenih spominskih plošč 
je potekalo 31. oktobra, hkrati s tradici-
onalno komemoracijo ob dnevu spomi-
na na mrtve.
»V prenovljenem parku so prostor do-
bile obnovljene spominske plošče, ki so 
bile v preteklosti na različnih objektih 
po občini. Združenje borcev je že več let 
razvijalo željo in idejo za zaznamovanje 
različnih dogodkov iz zgodovine na ob-
močju Gramozne jame. Lastniki objek-
tov so spominske plošče odstranili in 
jih predali v hrambo združenju, ki jih 
je želelo obnoviti in jim nameniti novo 
lokacijo. Na štiri betonske bloke smo na-
mestili pet obnovljenih plošč, poleg njih 
pa smo prestavili tudi spomenik NOB, ki 
je bilo prej ob železniški progi pri bivši 
Tekstilni. Urejena je bila peščena pod-
laga in dve klopi za obiskovalce, kmalu 
pa bodo nameščene tudi informativne 
table in urejena nova zasaditev ob spo-
meniku. Območje v prihodnosti dopu-
šča možnost širitve in prestavitve novih 
tabel. Ker je spomenik padlim talcem v 
Gramozni jami spomenik lokalnega po-
mena, smo za poseg predhodno pridobili 
tudi soglasje Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine RS. Spomenik, ki ga je obliko-
val Stojan Batič, je bil odkrit leta 1951 in je 

posvečen 25 talcem, ustreljenim decem-
bra 1943 na tem mestu. Dela smo po te-
meljitem skupnem načrtovanju izvedli 
v oktobru, njihova vrednost pa je dobrih 
31.500 evrov. Na tem mestu spomina se 
bomo tako v prihodnje lahko spominjali 
različnih dogodkov iz naše zgodovine,« 
so pojasnili na Občini Medvode. Pro-
jekt je s strani občine koordinirala Ana 
Primc, ki je nov spomenik kot krajinska 
arhitektka tudi oblikovala.
Zbrane sta nagovorila župan Nejc Smole 
in Emil Doles, predsednik Združenja bor-
cev za vrednote NOB Medvode. Smole je 
ob koncu poudaril, da so Gramozno jamo 
začeli urejati v Park spomina. »Prvi ko-
raki so že bili narejeni. Do prihodnjega 
leta, ko se bomo spominjali 80. obletnice 
ustrelitve talcev v Gramozni jami, bo to 
območje opremljeno še z informativnimi 
tablami, in če se bo izkazalo, tudi s ka-
terimi izmed spomenikov, ki so nekdaj 
imeli prostor po Medvodah. Vse to zato, 
da ne pozabimo. Da ostanejo v skupnosti 
svetišča spomina, ki naj bodo še naprej 
prostor za izpraševanje vesti vsakogar 
izmed nas,« je dejal. »Vesel sem, da je 
končno prišlo do tega, da smo plošče in 
spomenike, ki niso našli več svojega me-
sta, zbrali v Gramozni jami. Talcem so 
tukaj vzeli življenje. Smisel pa je bil za do-
movino, za Slovenijo. Upam, da bomo še 
ostale plošče in spomenike, ki še čakajo, 

prenesli na ta primeren prostor,« je med 
drugim povedal Doles. Na mestu predse-
dnika Združenja borcev za vrednote NOB 
Medvode je nasledil Vladimirja Berton-
clja, ki je bil prav tako prisoten na dogod-
ku. »Danes se je zgodilo nekaj tistega, kar 
smo dolgo pričakovali. Meni vse to pome-
ni veliko. Še mnogo pa je plošč, ki jih ne-
kateri ne želijo imeti na svojih objektih. 
Žal je tako. Dve, ki sta sedaj tukaj, sta bili 

v dvorcu Goričane. Veliko spomenikov je 
tudi v Polhograjcih, ki niso dostopni. Želi-
mo, da ko nas več ne bo, da bodo zanam-
ci vedeli, kaj se je dogajalo, koliko krvi je 
bilo prelite v naši domovini,« je poudaril 
Bertoncelj. Za kulturni program je poskr-
bel Lovski pevski zbor Medvode.
Občinska delegacija je isti dan venec po-
ložila tudi na grobu Jakoba Aljaža na po-
kopališču v Dovjem in pred rojstno hišo 
Franca Rozmana - Staneta v Spodnjih 
Pirničah. Združenje borcev za vrednote 
NOB Medvode je 6. novembra, dan pred 
obletnico smrti komandanta Franca 
Rozmana - Staneta, pri njegovi rojstni 
hiši pripravilo tudi tradicionalno spo-
minsko prireditev.

Obnovljene spominske plošče na enem mestu
Občina Medvode je v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote 
narodnoosvobodilnega boja Medvode obnovila spominske plošče in v Park spomina 
uredila območje spomenika padlim talcem v Gramozni jami.

MAJA BERTONCELJ

Ob komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve v Gramozni jami je potekalo tudi odkritje 
obnovljenih spominskih plošč. / Foto: Peter Košenina

Zaključena je rekonstrukcija ceste na Go-
lem Brdu, od križišča s cesto, ki vodi na 
Slavkov dom, do hišne številke Golo Brdo 
10. Obstoječa asfaltirana cesta je bila do-
trajana in potrebna obnove ter ureditve 
ustreznega odvodnjavanja. Odsek je izva-
jalec obnovil v dolžini okrog 350 metrov in 
širini 4 metre z ureditvijo ustrezne mulde 
ter vgradnjo vtočnih jaškov za odvajanje 
meteorne vode. Pogodbena vrednost del je 
nekaj manj kot 151 tisoč evrov. Z obnovo se 
je izboljšala prometna varnost na tem od-
seku, vožnja pa je prijetnejša za vse udele-
žence v prometu. M. B.

Rekonstrukcija ceste 
na Golem Brdu

»Na tem mestu spomina 
se bomo v prihodnje lahko 
spominjali različnih dogodkov iz 
naše zgodovine.«
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PROGRAM LISTE NEJCA SMOLETA NA 
LOKALNIH VOLITVAH 2022

Program 

Gradimo skupnost, ki bo:

• mladim prijetna,

• starejšim prijazna,

• javnemu zdravstvu naklonjena,

• vzgoji in izobraževanju predana, 

• zdravemu duhu v zdravem telesu zapisana. 

Kažemo pot novim idejam:

• krajevne skupnosti prihodnosti,

• participativni proračun v vsako vas,

• digitalizirana občinska uprava,

• trajnostna in vzdržna rast v zadovoljstvo vseh.

Podpiramo delovne in kreativne:

• kmet skrbi za hrano nas vseh,

• turizmu pomaga lastna glava,

• uspešno gospodarstvo – razvijajoča se 

skupnost.

Infrastruktura, ki ji je mar za naravo:

• ceste, ki peljejo do zadovoljnih ljudi,

• podtalnica brez odpadnih voda,

• vodni viri za naše otroke,

• zbirni center, kjer se učimo zmernosti, 

• zaščitena območja za višjo kvaliteto življenja.

Podroben program si lahko preberete na spletni 

strani www.nejcsmole.si

Spremljajte nas preko socialnih medijev

SODELUJEMO.
ZAUPAMO.

www.nejcsmole.siNejc SMOLE

N
a
ro

č
n

ik
: 
N

e
jc

 S
m

o
le

, V
a
lb

u
rg

a
 2

6
a
, 1

2
16

 S
m

le
d

n
ik



  LOKALNE VOLITVE 2022  13 

Danica TRŠAN

1
Ivo REP

2
Cvetka ŽIDAN 

VALJAVEC

3
Alojzij TERŠAN

4

Nada PREŠEREN

5
Ivan ŠPENKO

6
Irena SONC 

ŠLENC

7
Robert ROKAVEC

8

Uroš MEDAR

1
Marjeta JAMNIK

2 3
Ana VEBER

4

Rok KOGOVŠEK

5
Tatjana BIZANT

6 7

2. VOLILNA ENOTA Ladja, Medvode - center, Spodnja Senica, Zgornja Senica

Anže JENKO

Mojca FURLAN

Mojca MURNIK

1
Ladislav VIDMAR

2 3
Dominik BRADEŠKO

4

Ana BARLE

5
Damir GABER

6 7

3. VOLILNA ENOTA Belo, Brezovica pri Medvodah, Dol, Golo Brdo, Goričane,  Medvode - Preska, Osolnik, Rakovnik, 
Seničica, Setnica, Sora, Studenčice, Tehovec, Topol pri Medvodah, Trnovec, Vaše, Žlebe

Zvonka HOČEVAR

Mojca NOVINEC 
BABIČ

Simon TRAMPUŠ
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1. VOLILNA ENOTA Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Spodnje Pirniče, Valburga, Verje, Vikrče, 
Zavrh pod Šmarno goro, Zbilje, Zgornje Pirniče
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 1
lista

Nestrankarska 
vSotocje

NA GLASOVNICI 
ZA OBČINSKI SVET
OBKROŽITE ŠTEVILKO 

Nestrankarska lista Sotočje
NLS - dela za vas

S programskimi usmeritvami OO SDS bomo v naslednjem mandatu nadaljevali svojo politiko 
delovanja v korist vseh občank in občanov Medvod, pri čemer med prednostne načrte našega 
naslednjega mandata uvrščamo naslednje projekte:

− nadaljevanje izgradnje kanalizacije, ki je v teku
− dokončanje komasacije kmetijskih zemljišč (Hraše, Moše, Smlednik)
− novi projekti: izgradnja kanalizacije na obrobju občine - rastlinske čistilne naprave (vas 

Dol), priključitev KS Smlednik na kanalizacijo v Trbojah, izgradnja novega gasilskega 
doma v Zg. Pirničah, izgradnja nove obvozne poti – cesta ob Bošnici (dostop do OŠ 
Pirniče in vrtca), cesta v Žlebe, izgradnja kolesarskih poti, prestavitev plinske postaje iz 
sotočja, prestavitev železniške postaje tovornega prometa, ureditev funkcionalnih 
zemljišč med bloki, podelitev koncesij v zdravstvu in lekarni

− ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma, še zlasti 
družinskih turističnih podjetji

− pomoč turizmu z namenom pridobivati dodatne prihodke občini in nova delovna mesta 
− ustvarjanje ugodnih pogojev za delo gasilskih, športnih, kulturnih društev, glasbene šole 

ter knjižnice
− odprto sodelovanje z vodstvi krajevnih in vaških skupnosti
− spodbujanje lokalnih pridelovalcev hrane
− pridobivanje sredstev iz evropskih kohezijskih skladov
− pomoč socialno šibkim, še zlasti najmlajšim in starejšim
− gospodarno delovanje občine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
S programskimi usmeritvami OO SDS bomo v naslednjem 
mandatu nadaljevali svojo politiko delovanja v korist vseh 
občank in občanov Medvod, pri čemer med prednostne 
načrte našega naslednjega mandata uvrščamo naslednje 
projekte:

• cesta ob Bošnici
• dokončanje komasacije
• Loške kolesarske poti
• pločnik Smlednik
• vodovod Polhograjski dolomiti
• pokopališče Smlednik
• športni park Medvode
• izgradnja osnovne šole in vrtca v Preski
• izgradnja dodatne lekarne v Medvodah
• dogovor s SŽ glede ureditve železniškega 

podhoda pri Sparu
• ureditev parkirnih prostorov pred Lekarno 

Medvode in širši okolici
• nadaljevanje izgradnje kanalizacije
• pomoč socialno šibkim, še zlasti najmlajšim in 

starejšim 

KANDIDATI IN KANDIDATKE ZA  
OBČINSKI SVET

I. VOLILNA ENOTA: 
KS Pirniče, KS Smlednik, KS Zbilje

II. VOLILNA ENOTA: 
KS Medvode-center, KS Senica

III. VOLILNA ENOTA: 
KS Preska, KS Vaše-Goričane, KS Sora, KS Seničica-Golo Brdo,  

KS Trnovec, KS Katarina

Jožefa JAKLIČ 
ROTOVNIK

Roman ROBAS Marija PUŠNIK

Katarina BLAŽIČLeon MERJASEC

Stanislav MARNSaša ROŽIČ

4

4

4

Leon MERJASEC Katarina BLAŽIČ

Jožefa JAKLIČ 
ROTOVNIK Roman ROBAS Marija PUŠNIK

Saša ROŽIČ Stanislav MARN

S programskimi usmeritvami OO SDS bomo v naslednjem mandatu nadaljevali svojo politiko 
delovanja v korist vseh občank in občanov Medvod, pri čemer med prednostne načrte našega 
naslednjega mandata uvrščamo naslednje projekte:

− nadaljevanje izgradnje kanalizacije, ki je v teku
− dokončanje komasacije kmetijskih zemljišč (Hraše, Moše, Smlednik)
− novi projekti: izgradnja kanalizacije na obrobju občine - rastlinske čistilne naprave (vas 

Dol), priključitev KS Smlednik na kanalizacijo v Trbojah, izgradnja novega gasilskega 
doma v Zg. Pirničah, izgradnja nove obvozne poti – cesta ob Bošnici (dostop do OŠ 
Pirniče in vrtca), cesta v Žlebe, izgradnja kolesarskih poti, prestavitev plinske postaje iz 
sotočja, prestavitev železniške postaje tovornega prometa, ureditev funkcionalnih 
zemljišč med bloki, podelitev koncesij v zdravstvu in lekarni

− ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma, še zlasti 
družinskih turističnih podjetji

− pomoč turizmu z namenom pridobivati dodatne prihodke občini in nova delovna mesta 
− ustvarjanje ugodnih pogojev za delo gasilskih, športnih, kulturnih društev, glasbene šole 

ter knjižnice
− odprto sodelovanje z vodstvi krajevnih in vaških skupnosti
− spodbujanje lokalnih pridelovalcev hrane
− pridobivanje sredstev iz evropskih kohezijskih skladov
− pomoč socialno šibkim, še zlasti najmlajšim in starejšim
− gospodarno delovanje občine
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naslednjega mandata uvrščamo naslednje projekte:

− nadaljevanje izgradnje kanalizacije, ki je v teku
− dokončanje komasacije kmetijskih zemljišč (Hraše, Moše, Smlednik)
− novi projekti: izgradnja kanalizacije na obrobju občine - rastlinske čistilne naprave (vas 

Dol), priključitev KS Smlednik na kanalizacijo v Trbojah, izgradnja novega gasilskega 
doma v Zg. Pirničah, izgradnja nove obvozne poti – cesta ob Bošnici (dostop do OŠ 
Pirniče in vrtca), cesta v Žlebe, izgradnja kolesarskih poti, prestavitev plinske postaje iz 
sotočja, prestavitev železniške postaje tovornega prometa, ureditev funkcionalnih 
zemljišč med bloki, podelitev koncesij v zdravstvu in lekarni

− ustvarjanje ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, kmetijstva in turizma, še zlasti 
družinskih turističnih podjetji
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2

 ZAVZEMAMO SE ZA:

# boljše pogoje za tržno kmetijstvo in podpirali razvoj ekološkega 
 kmetijstva ter samooskrbe, 

# turistično dejavnost kot gospodarsko panogo,

# male in mlade podjetnike, še posebej tiste, ki delujejo na področju 
 ekološke tehnologije in družbenih dejavnostih,

# sofinanciranje prehoda na obnovljive vire in zmanjšanje porabe energije,

# sofinanciranje varne zamenjave cementno azbestnih strešnih kritin,

# izgradnjo mestnega središča Medvod,

# izvršitev proračunske postavke za nakup neprofitnih stanovanj,

# programe in projekte na tematiko ekološke osveščenosti.

# ureditev rekreacijske poti okrog zbiljskega jezera in dokončanje   
 športnega parka,

# kakovostno investiranje v kulturne institucije.

1. volilna enota

1. Štefan Čebašek
2. Anna Vrhnjak
3. Žiga Burgar
4. Eva Sernel
5. Anže Erjavec
6. Tamara Stare
7. Uroš Košir
8. Tamara Miloševič 
Berlič

2. volilna enota

1. Dragan Djukić
2. Nina Šetina
3. Zoran Ristić
4. Marija Škulj 
Sagrković
5. Jan Dolenec
6. Alenka Stepan
7. Zoran Lesjak

3. volilna enota

1. Dejan Krajačić
2. Nikolina Glišić
3. Gregor Pregrad
4 Kaja Kosec
5. Franc Jamnik
6. Ines Pezić Pregrad
7. Andrej Lapajnar
8. Jožica Lapajnar

ZELENE 
IDEJE
ZELENI 
PROGRAM

OBČINA NAŠ 
SKUPNI DOM

PRIDRUŽI SE NAM ... 
 ... ZA SKUPNO DOBRO

Soustvarjamo prostor medsebojnega zaupanja in 
sožitja, družbene in socialne odgovornosti, pra-
vičnosti in resnicoljubnosti, človekoljubja, krščan-
skega etosa in spoštovanja sočloveka kot enkrat-
nega in neponovljivega bitja.

Verjamemo, da je prijazna in do vseh odprta občina 
temelj demokratične družbe. Občina je prostor dia-
loga za skupno dobro, kjer se zasebni interesi uma-
knejo javnemu ali se z njim zbližajo v javno-zaseb-

nem partnerstvu. 

V sočutju do sočloveka bomo izboljšali kvaliteto živ-
ljenja, spodbudili prosto gospodarsko pobudo, poskr-

beli za boljšo socialno varnost, posebno starejših, 
ozaveščali k domoljubju in dobrodelnosti ter negovali 
strpnost do drugače mislečih. 
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Od leta 2012 se slovenski vrtci in šole, ki 
vključujejo v svoj program gozdno peda-
gogiko in pedagoško delo v gozdu, dru-
žijo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slo-
venije. Trenutno je v »gozdno mrežo« 
povezanih 231 izobraževalnih ustanov 
iz Slovenije in zamejstva. Na pobudo 
učiteljic Mateje Jelen in Tanje Štrukelj 
je med njimi tudi Osnovna šola Preska.

DEL POUKA POTEKA V NARAVI
»Mreža gozdnih vrtcev in šol temelji na 
gozdni pedagogiki. To v praksi pome-
ni, da sva se pri svojem pedagoškem 
delu nekoliko odmaknili od klasičnega 
šolskega načina dela. S svojimi učenci 
redno (večkrat tedensko) del pouka iz-
vedeva v različnih naravnih okoljih. Pri 
tem ves čas slediva doseganju ciljev iz 
učnega načrta, a se pri tem trudiva upo-
števati razvojne značilnosti in potrebe 
otrok. V ospredje postavljava gibanje, 
iskanje izzivov, ki so potrebni za razvoj 
nevrološkega sistema, zagotavljanje 
proste igre v naravnem okolju, gradnjo 
socialnih odnosov, kritično razmišlja-
nje, razvoj miselnih sposobnosti. Pri 
doseganju ciljev uporabljava in razvi-
java lastne, inovativne pripomočke ter 
metode, s katerimi spodbujava posa-
meznikov celostni razvoj,« pojasnjujeta 
Mateja Jelen in Tanja Štrukelj.

»GOZDNE« UČITELJICE IZMENJALE 
IZKUŠNJE IN DOBRE PRAKSE
Pod njunim vodstvom je 26. oktobra po-
poldan v gozdu blizu Osnovne šole Pre-
ska potekala Jesenska tržnica gozdnih 
idej, katere namen je bila izmenjava iz-
kušenj, konkretnih primerov dobre pra-
kse ter spodbujanje takega načina dela. 
Izvedli sta sedem različnih delavnic, 
primernih za izvedbo v jesenskem času. 
Delo na terenu je bilo jesensko barvito, 
učiteljice so v svoje gozdne cule nabirale 
zaklade jeseni, iz njih ustvarile svojega 

gozdnega prijatelja, ki jih je ves čas sre-
čanja potrpežljivo čakal, na koncu pa 
jim je zaupal, kaj vse je med tem časom 
doživel. Za svoje trebuščke so udeležen-
ke poskrbele z gozdnim menijem in za 
svoje telo z gozdno telovadbo gozdnega 
palčka. »Srečanje je potekalo v prije-
tnem vzdušju, v sproščenem pogovoru 
in udeleženke so bile nad preškim goz-
dom zelo navdušene, saj so se strinjale, 
da ponuja dragocen in zares primeren 
prostor za gozdno raziskovanje, ki ga 
marsikatere šole nimajo. Enotne so bile 
tudi v mnenju, da današnje učence na-
rava zelo privlači in da pouk skozi gi-
banje v naravnem okolju na zraku laž-
je steče ter da je z vidika otrok takšen 
pouk tudi mnogo bolj doživet. Učenci se 
ga preprosto veselijo in si ga želijo,« sta 
poudarili.

PRVO TOVRSTNO SREČANJE
Srečanje »gozdnih« učiteljic iz različ-
nih šol je v takšni obliki potekalo prvič, 
zato sta Mateja Jelen in Tanja Štrukelj 
še toliko bolj zadovoljni, da sta lahko 
prvi ponudili zgled takšnega zanimive-
ga dogodka v obliki Jesenske tržnice ob 
izmenjavi mnenj med učiteljicami, ki 
pri svojem poučevanju verjamejo, da je 
narava najboljša učilnica, polna skritih 
kotičkov in vsega, kar nam ponuja.

Jesenska tržnica gozdnih idej
Na Osnovni šoli Preska so se zbrale »gozdne« učiteljice iz vse Slovenije in si izmenjale 
primere dobre prakse s področja gozdne pedagogike.

MAJA BERTONCELJ

V Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije je na pobudo učiteljic Mateje Jelen in Tanje Štrukelj 
vključena tudi Osnovna šola Preska. Z učenci del pouka izvajata v naravi. / Foto: arhiv OŠ Preska

Srečanje »gozdnih« učiteljic iz različnih šol je v takšni obliki potekalo prvič. / Foto: arhiv OŠ 
Preska
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DIDIER ERIBON: VRNITEV V REIMS
Vrnitev v Reims je zanimiva knjiga, ki jo težko uvrstimo v 
katero od literarnih zvrsti. Eribon je pariški intelektualec, 
sociolog in filozof ter homoseksualec. To, da se je rodil v de-
lavski družini, ga je življenjsko zaznamovalo. Bister fant ni 
mogel spregledati težkih življenjskih zgodb svojih staršev in 
starih staršev ter nasilja v družini. Vzporedno s pripovedo-
vanjem družinske zgodbe precizno analizira politično stanje 
francoske družbe zadnjih sedemdeset let. Poudari repro-
dukcijo družbenih razredov skozi izobraževalni sistem. Brez 
moraliziranja opiše, kaj se je zgodilo z delavskim razredom 
v drugi polovici 20. stoletja, ko je prestopil k skrajni desni-
ci, se odpovedal razrednemu boju in sprejel neoliberalno 
ideologijo. Na knjigo bi lahko pogledali kot na teoretsko 
podlago protestnega gibanja rumenih jopičev. Zakaj je Eri-
bon najprej šel iz Reimsa v Pariz in sedaj zahaja iz Pariza v 
Reims, boste odkrili sami. Za obe poti ima tehtne razloge.  
(Pripravila: Tatjana Mavrič)

MATKOVIĆ, VOJNOVIĆ, PEŠUT
Včasih se zgodi, da nam sočasno pride na bralno pot več 
odličnih zgodb s podobno tematiko. Dijana Matković v Za-
kaj ne pišem? razmišlja o iskanju pravice za ljudi z dna 
družbe in se ukvarja problematiko umetniškega ustvarja-
nja s stališča neenakega družbenega izhodišča. Občutek ne-
pripadnosti povečuje njena težka (družinska) situacija, saj 
»nima kam iti in se nima kam vrniti«. Tudi Goran Vojno-
vić kot otrok priseljencev v esejih Zbiralec strahov opisuje 

svoj mladostniški občutek nepripadnosti in ugotavlja, da je 
»njegova domovina vezana na čustveno geografijo, ki nima 
več realne geografske ustreznice«. V zgodbi hrvaškega av-
torja Dina Pešuta Očetov sinko pa se milenijski protagonist 
zapleta v medgeneracijske in razredne boje, njegov občutek 
osamljenosti in nepripadnosti pa je povezan tudi z njego-
vo spolno usmerjenostjo ter boleznijo odtujenega očeta.  
(Pripravila: Mira Vidic)

KRISTIAN NOVAK: ČRNA MATI ZEMLA
Kristian Novak, eden najbolj znanih hrvaških pisateljev, se 
je s tem romanom zavihtel med literarne zvezde. Psiholo-
ška kriminalka bralca drži v napetosti vse do konca, opisali 
pa bi jo lahko tudi kot roman o smrti in o tem, kako se v 
življenju znajdejo tisti, ki so preživeli. Glavni junak je mlad 
pisatelj v ustvarjalni krizi, ki se je zaradi svojega dekleta pri-
siljen soočiti s potlačenimi travmami. Pripoved nas popelje 
nazaj v preteklost, v junakovo otroštvo, zaznamovano s tež-
kimi doživetji, katerih vzrok je nepričakovana očetova smrt. 
Novak v romanu mojstrsko prepleta zgodbo glavnega juna-
ka z zgodbami prebivalcev Medžimurja ter z lokalnimi miti 
in legendami. To počne predvsem skozi glavnega junaka, ki 
v svoji stiski vedno manj loči med stvarnostjo in ljudskim 
izročilom. Pripoved je še toliko bolj pristna zaradi jezikovne 
živosti, v romanu se namreč prepletajo knjižni jezik, med-
žimursko narečje (v slovenskem prevodu prevedeno v prek-
murščino) in slengi različnih skupin. Branje za sladokusce, 
ki se ne bojijo težkih tem! (Pripravila: Mirjam Slanovec)

S ciljem, da slišimo mlade in njihove zahteve, ki se nanašajo 
na okolje in s tem na njihovo prihodnost, so se na Zavodu RE-
VIVO odločili soorganizirati Mednarodno zeleno konferenco 
mladih v okviru Programa Erasmus+.
S pomočjo likovnega natečaja Pozabljena reka, ki so ga izve-
dli v projektu Tokovi prihodnosti, so izbrali dvanajst mladih 
iz Domžal in Smlednika, da se v družbi vrstnikov iz Italije, 
Nemčije, Avstrije in Ukrajine posvetujejo, družijo, izmenjajo 
ideje ter pripravijo Listino mladih, v kateri so zbrane njihove 
zahteve, težave, predlogi in rešitve, vezane na različne okolj-
ske teme. Konferenca je potekala v gorskem kraju Mariap-
farr v Avstriji. »Raziskovali in ocenjevali smo ekološko stanje 
reke Lonke, ki se izliva v reko Muro, spoznavali rastlinske in 
živalske prebivalce umetnega jezerca in bližnjega mokrišča, 
si pomagali in krepili skupinski duh v adrenalinskem par-
ku, odkrivali sledi gozdnih živali in prisluhnili nenavadnim 
zvokom gozda. Od blizu smo si ogledali travniške metulje, 
razmišljali o bolj zdravi in varni prihodnosti ter ob večerih 
umetniško ustvarjali ali se rekreirali. Mladi so v petih dneh 
med pomembnejše naravovarstvene teme umestili poveča-
nje rabe koles in javnega prevoza, ekološko kmetovanje, var-
stvo in ohranjanje redkih vrst, odpadke v okolju, zmanjšanje 

ogljičnih izpustov ob državni podpori in sočasnem razvoju lo-
kalnega gospodarstva, naravovarstvene mladinske projekte 
in iniciative ter učinkovitejše upravljanje z vodami,« so zapi-
sali Eva, Polona in Damjan.
Konferenca je bila dobra izkušnja tudi za učenca OŠ Simo-
na Jenka Smlednik. »Na konferenci sem se naučil, kako po-
membno je ohranjati reke,« meni Jakob, Leon pa je ob tej 
mednarodni izkušnji poudaril še pomen znanja angleščine.

Novosti na policah Knjižnice Medvode

Zelena konferenca

Udeleženci iz Slovenije / Foto: arhiv Zavoda REVIVO

MAJA BERTONCELJ
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Oktober je bil mesec požarne varnosti. Komisija za preventivo 
Gasilske zveze Medvode, katere predsednik je Miha Vovk, je 22. 
oktobra na prireditvenem prostoru na tržnici pripravila Pre-
ventivni dan. Sodelujoči so obiskovalcem prikazali svoje delo-
vanje in tudi prikaz delovanja opreme. Dogajanje je bilo pestro.

TUDI BATERIJE LAHKO ZAGORIJO
Prikazano je bilo vodenje večjih intervencij, tekmovalni del 
gasilstva, stara gasilska oprema, motorna kolesa in druga 
oprema Policije, predstavljala se je enota s psi, Slovenska voj-
ska je predstavila opremo vojaka ... Poseben poudarek je bil 
na temi letošnjega meseca požarne varnosti, ki je bila prepre-
čevanje požara litij-ionskih baterij in je potekala pod sloga-
nom »Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij«. 
Litij-ionske baterije so v mobilnih telefonih, prenosnih in ta-
bličnih računalnikih, igračah, orodju, invalidskih vozičkih, 
električnih skirojih, kolesih, vozilih ..., ki se dnevno upora-
bljajo. Zato v mesecu požarne varnosti želijo uporabnike in 
prebivalce opozoriti, da te naprave lahko tudi zagorijo, jim 
dati napotke, kako ravnati v takem primeru, ter jih seznaniti 
z ukrepi za preprečevanje požarov na tovrstnih napravah.

PREGLED GASILNIKOV IN GAŠENJE
Medvoška gasilska društva so pretekli mesec odprla tudi vra-
ta svojih domov. Krajani jih izkoristijo tudi za pregled in na-
kup gasilnih aparatov in informacije o njihovi pravilni upo-
rabi, ki jih najbolj nazorno dobimo s prikazom gašenja v živo. 
Poznamo več vrst gasilnih aparatov. Delijo se glede na vrsto 
gasilnega sredstva, ki je v njem, in tip oziroma vrsto požara, 
ki ga želimo pogasiti. Najbolj razširjeni in cenovno najdosto-
pnejši so še vedno aparati na gasilni prah. Z njimi lahko ga-
simo vse vrste požarov, njihova slabost pa je, da povzročijo 
škodo tudi tam, kjer do požara ni prišlo. Drugi aparat je na 
ogljikov dioksid (CO2), najbolj uporaben za gašenje vnetljivih 
snovi in naprav pod napetostjo, tudi računalnika, televizor-

ja ali pralnega stroja. Ne povzroča nobene dodatne škode, ni 
pa dovolj, če imamo v stanovanju samo tega. Njegov učinek 
hlajenja namreč ni tako izrazit. Ni primeren za gašenje trdih 
snovi, ki zgorevajo pri višjih temperaturah, in bo pri tem le 
kratkotrajno uspešen, trda snov pa se bo najverjetneje po-
novno vžgala. Pri uporabi aparata na CO2 v notranjih prosto-
rih se poveča koncentracija CO2 v zraku, sploh če so prostori 
majhni, na kar mora biti uporabnik zelo pozoren. Tretji ga-
silni aparat je na peno. Je vse pogostejši. Povzroči zelo malo 
dodatne škode tam, kjer do požara ni prišlo, saj vsebuje zgolj 
nekaj vode in penilo. Slaba stran tega aparata pa je, da je pri 
gašenju naprav pod napetostjo potrebna previdnost, saj vse-
buje vodo. Lahko gasimo naprave pri nizkih napetostih, do 
1000 V, z razdalje vsaj enega metra. Najbolje je torej doma 
imeti vse tri predstavljene gasilne aparate, po uporabnosti pa 
je še vedno na prvem mestu na prah.
Tako gasilci kot tudi Policija in Slovenska vojska delujejo tudi 
na preventivi in tovrstne aktivnosti potekajo skozi celo leto.

Dan za preventivo
Predstavilo se je šest prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini, sodelovali  
so tudi Civilna zaščita Medvode, Policija in Slovenska vojska.

MAJA BERTONCELJ

Z obiskom so bili zadovoljni. / Foto: Maja Bertoncelj

Na Preventivnem dnevu v Medvodah so se predstavljali gasilci, 
Policija in Slovenska vojska. / Foto: Maja Bertoncelj

Predstavitve so bile zanimive tudi za otroke, ki so lahko pobliže 
spoznali delo gasilcev. / Foto: Maja Bertoncelj
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Tukaj sem in jokam, ker me drugače ne 
slišite! je bil naslov prvega srečanja za 
starše. Potekajo v Klubu Jedro v Medvo-
dah v organizaciji Iniciative za duševno 
zdravje Medvode in Javnega zavoda So-
točje. Zvrstila se bodo še štiri (12., 19. in 
26 novembra ter 3. decembra) in bodo 
sledila razvojnim obdobjem vse do mla-
dih odraslih.

JOK JE KLIC NA POMOČ
Obdobje dojenčka je predstavila Anja Rad-
šel, ki je aktivna v Iniciativi za duševno 
zdravje Medvode in je tudi pediatrinja v 
Zdravstvenem domu Medvode. »Dojenček 
joka. Res je, a pomembno je, da ozavesti-
mo, zakaj joka in kaj vse še počne,« je po-
vedala v uvodu. Slišali smo, da dojenček 
en del prinese s seboj na svet, drugi del 
je naše negovanje, oboje skupaj pa pred-
stavlja pogoje, v katerih najbolje uspeva. 
Poudarila je dojenčkov evolucijski zapis, 
ki je zelo močan in se nanj premalo za-
našamo, in afriški rek, ki govori o tem, da 
je potrebna vas, da vzgoji otroka, kar pa v 
naši današnji družbi ne obstaja več. »Zato 
je danes nam težje. Vsak, ki je blizu do-
jenčka, mu da del sebe. Ko mati ne zmo-
re več ostati mirna, so tam druge roke ... 
Naša sodobna vas je splet, ki ponuja ne-
šteto praznih odgovorov, na policah trgo-
vin je nešteto izdelkov, ki bi jih naš otrok 
moral imeti ... Ne potrebuje vsega tega. 
Naše okolje je dovolj pestro in spodbudno, 
da se otrok normalno razvija. Pozabili 
smo mnoga stara znanja. Zaupati je treba 
svojim občutkom. V sodobni vasi se zgo-
di, da so mamice osamljene. Pomemb-
no je, da se trudimo nazaj zgraditi vas 
in skupnost, kakršna je bila nekoč, zato 
so tudi pomembna srečanja za starše, ki 
jih organiziramo, da se pogovarjamo, si 
pomagamo ...« je povedala Anja Radšel. 
Nadaljevala je o dojenčku, ki joka. Našte-
la je pet razlogov, na katere moramo naj-

prej pomisliti: je lačen, je polulan ali po-
kakan, ga zebe ali mu je vroče, je utrujen 
ali mu je dolgčas ali pa bi se rad pestoval. 
»Jok je klic na pomoč. Dojenček ne joka 
nalašč. Prepozna, kaj potrebuje, ne zna pa 
počakati, ne zna še odložiti svoje potrebe. 
To velja tudi še za malčka. Ko ima otrok 
čustveni izbruh, je najbolj nemočen. Ne 
izsiljuje, ne manipulira, ne trmari, ne 
uveljavlja svoje volje. Potrebuje nas, da vi-
dimo, kako ranljiv je. Pomembno je, da se 
ne gremo z njim 'bojevat', ampak ostane-
mo regulirani, sočutni, mirni. Normalno 
je, da ob jokajočem dojenčku v nas nasta-
ne stiska. Ravno zato je pomembna vas, 
da takrat vskoči nekdo drug in prevzame 
dojenčka. Največkrat je to oče.«

V NAROČJU GA NE MOREMO  
RAZVADITI
Poudari, da modrost, da je otroka treba 
pustiti malo jokati, ne drži. »Dojenček 
svoje potrebe sporoča v več fazah. Naj-
prej se oglaša in to kaže tudi z gibi, nato 
godrnja, se pritožuje, naslednja faza 
je jok in zatem kričanje. Če se tudi na 
kričanje ne odzovemo, bo utihnil. To je 
najslabše, do tega ne sme priti. Ko otrok 
joka, je treba kar »skočiti«. Na njegova 
sporočila se je treba odzvati ustrezno, 
pravočasno in predvidljivo. Tako občuti 
varnost in si upa v svet raziskovat. In 
tega si želimo. Varnost je največ, kar mu 
lahko damo. Noben dojenček ne bo šel 
raziskovat, če se ne bo počutil varnega,« 
pravi. Zelo pomembna je naša uglašena 
komunikacija z dojenčkom. »Vse, kar 
dojenček počne, je komunikacija. Naša 
čustva se ves čas zarisujejo v njem. Vse 
to poteka podzavestno. Dojenček ima 
izjemno sposobnost opazovanja in se 
od nas ves čas uči. Zaradi nebogljenega 
videza ga strašno podcenjujemo. Ko je 

dojenček buden, nas ves čas potrebuje, 
potrebuje naš stik. Dojenčka v naročju 
ne moremo razvaditi. Nekateri tega po-
trebujejo več, od nas zahtevajo več, da 
se počutijo varne. In ko se bo dojenček 
»nacrkljal«, bo šel v svet. Pomembno je, 
da ga čutimo in smo z njim. Bolj ugla-
šeni kot smo, manj ima težav,« je še po-
vedala Anja Radšel. Dojenček lahko joka 
tudi zaradi kolik, ki so kombinacija ne-
razvitega živčevja in dogajanja v čreves-
ju, možno pa je, da se mora le izjokati 
in sprostiti napetost, a takrat ne pride 
do kričanja. »Kaj sporoča z jokom, nam 
pove naš občutek, ki ga je treba ozave-
stiti in mu popolnoma zaupati. Dobro 
vemo tudi, kadar dojenček joka, ker je 
bolan, ker ga nekaj boli,« še pravi.

KO SE POČUTI VARNEGA,  
GRE RAZISKOVAT
In ko se dojenček počuti varnega, gre 
raziskovat in to je njegovo učenje o sve-
tu. »V trgovinah so na voljo igralne pod-
loge in pripomočki v 101 obliki. Dojenč-
ku ponujajo čisto preveč dražljajev, so 
kot majhne računalniške igrice. Skušaj-
mo dojenčku dati priložnost, da se umi-
ri, osredotoči, da obstane v trenutku in 
opazuje. Doma in v naravi ima veliko 
možnosti za raziskovanje. Sploh narava 
je neizmeren poligon igrač. Prepričajte 
se le, da je varno, in potem vstopite v ta 
njegov film,« je zaključila Anja Radšel. 
Za konec srečanja je nekaj besed doda-
la še Ksenja Kos, prav tako iz Iniciati-
ve za duševno zdravje Medvode. »Če se 
odrasli dobro počutimo v svojem telesu, 
bomo dobro poskrbeli tudi za otroka. 
Želimo si, da bi toliko zaupali v to, kar 
počnemo, da bi vedeli, da bodo otroci 
lepo vzleteli iz našega gnezda. Zato je 
naš osrednji cilj delo prav z odraslimi.«

Potrebna je vas, 
da vzgoji otroka
Začela so se brezplačna 
srečanja za starše. Prvo je 
bilo vezano na razvojno 
obdobje dojenčka, sledila 
bodo še štiri.

MAJA BERTONCELJ

Pet razlogov, na katere moramo najprej pomisliti ob joku dojenčka
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Društvo za urejeno življenje Abstinent 
je neprofitna, nevladna humanitarna 
organizacija, ki deluje na področju pro-
blematike tveganega in škodljivega pi-
tja alkohola, njeno delovanje pa podpira 
tudi Občina Medvode. Uporabniki stori-
tev društva so tudi občani Medvod.
»Alkoholizem je v slovenskem prostoru 
zelo velik problem, ki se mu na nacio-
nalni ravni žal posveča premalo pozor-
nosti. Podatki kažejo, da ima več kot 
200 tisoč Slovencev težave s škodljivim 
pitjem alkohola in da tvegano pije pol 
milijona Slovencev, problem pa je naj-
pogosteje prikrit, saj je stigma glede al-
koholizma v Sloveniji še vedno zelo ve-
lika. Tvegano in škodljivo pitje alkohola 
posameznikom in družinam prinaša 
številne stiske in težave, zato si želimo 
pomagati vsem, ki se s težavo soočajo. 

V času epidemije koronavirusa se je 
problematika še povečala,« opozarjajo v 
Društvu Abstinent.
K njim se lahko obrnete na pomoč. »Na 
nas se najpogosteje obrnejo svojci, ki 
pridejo v Svetovalnico na individualni 

pogovor, pri katerem dobijo informa-
cije, podporo in usmeritev za reševa-
nje težave. Po vzpostavljeni abstinenci 
pa se posamezniki in svojci vključijo v 
Skupine za urejanje, katerih srečanja so 
namenjena ohranjanju abstinence in 
utrjevanju novega življenjskega sloga. 
Vse, ki se kakorkoli srečujete s proble-
matiko prekomernega pitja alkohola in 

vam to predstavlja stisko, vabimo, da se 
oglasite na individualnem razgovoru, 
da skupaj ugotovimo, kako resna je te-
žava,« pojasnjujejo. V okviru delovanja 
izvajajo program Skupaj za zmanjšanje 
škodljivega pitja alkohola in skrb za 

urejanje družin, ki je namenjen mre-
ženju strokovnih služb z namenom 
usmerjanja v aktivnosti društva. Stori-
tve so brezplačne.
Dosegljivi so po telefonu 064 244 497 ali 
po e-pošti drustvo.abstinent@gmail.
com. Na voljo so vam vsak delovni dan. 
»Vedno imamo možnost izbire. Vedno 
obstaja rešitev,« še dodajajo.

Alkoholizem je zelo velik problem
V društvu Abstinent želijo pomagati vsem, ki se soočajo s težavo škodljivega pitja 
alkohola. Storitve so brezplačne.

MAJA BERTONCELJ

Veljavnost od 13. 10. do 28. 11. 2022www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila 
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 13. 10. do 28. 11. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Ostanite 
aktivni tudi 
v jesenskih 

dneh!

CELOVIT
Vsebuje vitamine, minerale in koencim Q10 
v obliki praška za pripravo napitka, okus 
pomaranče in limete, 20 vrečk.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

ALOE VERA X2,  
ALOE KREMA ZA ROKE
Hhrani in neguje suho kožo, 
50 ml.

OIL OF THE KING - KRALJEVO OLJE
100% čista in naravna eterična olja njivske 
mete, mire, čajevca, bosvelije in rdečega 
bora. Na voljo balzamične kapljice,  
10 ml in balzamični gel, 50 ml.

MALČEK NEGOVALNA KREMA
Negovalna krema z mandljevim oljem in izvlečkom prave 
kamilice je namenjena vsakodnevni negi občutljive otroške 
kože, ki jo neguje in varuje pred vplivi okolja, 50 ml.

VITAMIN C 180 MG
Prehransko dopolnilo z vitami-
nom C v obliki šumečih tablet z 
okusom limone, s sladkorjem 
in sladili, 20 šumečih tablet.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
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MAZILO ZA NOS
Mazilo za nos s pantenolom 
za nego in vlaženje, 10 g.
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»Tvegano in škodljivo pitje alkohola posameznikom in družinam 
prinaša številne stiske in težave, zato si želimo pomagati vsem, 
ki se s težavo soočajo. V času epidemije koronavirusa se je 
problematika še povečala.«
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Kmetje z območja medvoške kmetijske zadruge ugotavljajo, da je v razmerah, ko 
jih pestijo posledice suše, škoda po divjadi in občutne podražitve reprodukcijskega 
materiala, zelo težko kmetovati.

Ko so ob letošnji suši v kmetijstvu kme-
tijski funkcionarji obiskovali kmete v 
vzhodni Sloveniji, je kmete, zadružnike 
Kmetijske zadruge Medvode, razjezilo, 
zakaj ni nikogar na Gorenjsko, kjer so 
posledice suše najhujše, še zlasti na pe-
ščenih, prodnatih tleh, ki slabše zadržu-
jejo močo. V Kmetijski zadrugi Medvode 
so takrat sklenili povabiti na Gorenjsko 
predstavnike ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, da bi pojasnili, 
kako bodo kmetom pomagali. Ob kon-
cu oktobra je ekipa ministrstva na čelu 
z državnim sekretarjem dr. Darijem 
Krajčičem obiskala Medvode, kjer se je s 
predstavniki zadruge, občin Medvode in 
Vodice, Lovske družine Medvode in kme-
ti pogovarjala o letošnji škodi po suši in o 
škodi, ki jo povzroča divjad. »Kmetje pri-
čakujejo hitro ukrepanje,« je dejal pred-
sednik zadruge Janez Šušteršič in dodal, 
da je glede ukrepanja po suši že veliko 
zamujenega, saj se je v zadrugi v zadnjih 
mesecih zelo povečal odkup živine. »Za 
zadrugo je to poslovno sicer dobro, a me 
navdaja s tesnobo, saj moramo razmi-
šljati tudi o prihodnosti.«

KMETJE ŽE ZMANJŠUJEJO ČREDE
V vodiški občini je škodo prijavilo 76 
kmetij, škodo so ocenili na 560 tisoč 
evrov. V medvoški občini so prejeli 119 
vlog z ocenjeno škodo 625 tisoč evrov. 
V obeh občinah je bilo največ škode na 
koruzi za siliranje in travinju, sicer pa 
tudi na žitu, vrtninah, sadnem drevju 
… »Kmetje imamo večjo škodo, kot jo 
izkazujejo ocene. Krma, ki smo jo pride-
lali v sušnih razmerah, je bolj prazna, 
zato jo količinsko več porabimo,« je de-
jal Damjan Zore, kmet iz Zgornjih Pirnič. 
»Škoda je velika, pridite na našo kmetijo 
in poglejte v silose in v hlev in vam bo 
vse jasno,« je dejal Janez Kopač, ki na 
kmetiji v Mednem redi okoli sto glav ži-
vine. Poudaril je, da je edina rešitev na-
makanje kmetijskih zemljišč, ki pa ga 
bo ob veliki razdrobljenosti kmetijskih 
zemljišč tudi težko urediti. Kmet Franc 

Poljanec s Spodnje Senice je ugotavljal, 
da jo je ozimno žito v suši še dokaj dobro 
odneslo, a pri koruzi, ki so jo pridelova-
li na petih hektarjih, je bila katastrofa. 
Redijo 42 goved, stalež so zaradi suše že 
zmanjšali za dvajset, a verjetno ga bo še 
treba. »Gnojila so postala tako draga, da 
smo kupili le tono za dognojevanje žit, 
preostalih zemljišč ne bomo gnojili,« je 
dejal in poudaril, da zdaj za kilogram 
govejega mesa ni možno kupiti niti treh 
litrov nafte. Vera Tehovnik s Tehovca 
je dejala, da so letos na kmetiji občuti-
li škodo po suši in po divjadi. V takšnih 
razmerah je težko kmetovati, ob tem pa 
jim država grozi, da bo od polovice sub-
vencij za kmetovanje na hribovskih ob-
močjih treba plačati dohodnino.

UPLENILI VEČ KOT PETDESET DIVJIH 
PRAŠIČEV
V Lovski družini Medvode so po besedah 
starešine Edvarda Verovška letos doslej 
za škode po divjadi plačali blizu pet tisoč 
evrov, vseh stroškov, povezanih s škodo, 
pa so imeli za šest tisoč evrov, približno 
toliko, od pet do šest tisoč evrov, pa bodo 
letos tudi imeli prihodkov od prodaje 
mesa. Medtem ko so v zadnjih dvajsetih 
letih uplenili na leto od 10 do 28 divjih 

prašičev, so jih letos že 51. Letos so uple-
nili že tudi sedem jelenjadi, prej običajno 
eno ali dve na leto. Pri lovu jih motijo na-
biralci gob in kostanja in drugi obisko-
valci gozdov, ki plašijo divjad. Jelenjad 
izstopa iz gozdov na travnike ponoči, 
takrat pa je ne smejo loviti.

ODŠKODNINA ŠE NI DOLOČENA
»Škoda po suši v državi je ocenjena, vi-
šina še ni uradno potrjena, prav tako 
še ni določeno, kolikšen delež škode bo 
država povrnila. V preteklih škodah je 
bil ta delež od 5- do 30-odstoten. Mini-
strstvo se bo zavzemalo, da bo odstotek 
čim višji in da bodo odškodnino tudi 
čim prej izplačali,« je dejal državni se-
kretar dr. Darij Krajčič in dodal, da so 
pri namakanju projekti, soglasja in 
dovoljenja celo večji problem, kot je de-
nar. Kar zadeva škode po divjadi, drža-
va spodbuja lov na divje prašiče, mini-
strstvo pa se tudi zavzema za to, da bi 
upravljavci lovišč načrt odstrela jelenja-
di lahko presegli tudi za polovico. Dr-
žavni sekretar je tudi pozval udeležen-
ce, da se vključijo v pripravo dvoletnih 
lovsko-upravljavskih načrtov, ki jih bo 
zavod za gozdove začel pripravljati v za-
četku prihodnjega leta.

CVETO ZAPLOTNIK

Kmetijstvo pestijo suša, divjad in draginja

Del udeležencev pogovora s predstavniki kmetijskega ministrstva / Foto: Cveto Zaplotnik
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Ado Trkulja, Greto Skvarča, Ireno Krasnik, Matevža Jeklerja 
in Petra Slaparja povezuje to, da so bili ali pa so še vedno člani 
KUD Medvode ali KUD Fofité. Na razstavi z naslovom Različ-
nost se predstavljajo vsak s po štirimi fotografijami različnih 
tematik. Vsi so v knjižnici že razstavljali.
Ada Trkulja je fotografinja in filmska ustvarjalka, že od otroštva 
zaljubljena v film in fotografijo. Pravi, da je fotografija tista lju-
bezen, s katero sta se spoznali že v temnici in skupaj s kratkimi 
prekinitvami ostali vse od osnovne šole. Razstavila je fotogra-
fije živali, ki največkrat stanujejo na kmetiji. Greta Skvarča se 
širši javnosti predstavlja že tri desetletja. Prvi samostojni raz-
stavi leta 1997 so sledile skupinske in samostojne predstavitve. 
Rdeča nit njenih fotografij na razstavi je biti na pravem mestu 
ob pravem času. Irena Krasnik je od leta 2008 članica fotosek-
cije KUD-a Fofité. Skupaj z drugimi člani sekcije se je udeležila 
številnih razstav, imela pa je tudi nekaj samostojnih predstavi-
tev. Skozi štiri razstavljene fotografije predstavlja mesto Crest v 
Franciji, s katerim so Medvode pobratene in ki ga je tudi sama 
imela priložnost obiskati. Matevž Jekler se je s fotografijo srečal 
že v rani mladosti, saj se je z njo ljubiteljsko ukvarjal njegov oče. 
Čeprav v drugačni tehniki, nadaljuje po njegovih stopinjah. Za 

tokratno razstavo je izbral stara mestna jedra. Peter Slapar pa 
se s fotografijo ljubiteljsko ukvarja zadnjih nekaj let. Zanima ga 
črno-bela, makro, portretna in pokrajinska fotografija. Za pri-
ložnost razstave v Knjižnici Medvode je izbral vodo. Razstava bo 
na ogled še do vključno danes, 11. novembra.

Vokalna skupina Foné Megále in Me-
šani pevski zbor Bilka iz Bilčovsa na 
avstrijskem Koroškem sta v oktobru 
pripravila skupni koncert Zapojmo (na) 
Zelenici. Koncerta v Planinskem domu 
na Zelenici se je udeležila tudi večja 
skupina članov KUD-a Fran Saleški Fin-
žgar Senica, pod okriljem katerega de-
luje vokalna skupina Foné Megále.
Dominik Jurca je vodja obeh vokalnih 
skupin, ideja za skupni koncert pa je pa-
dla na vajah skupine Foné Megále, na 
katere je prinesel pesem Svetlane Maka-
rovič Zelenica. Hitro so se dogovorili in v 
začetku oktobra odšli na Zelenico. Žal se 
je nastopa zaradi bolezni v zboru Bilka 
udeležilo le nekaj rojakov iz avstrijske 
Koroške, ki so se kot pohodniki in poslu-
šalci pridružili okrog 40 članom KUD-a F. 
S. Finžgar Senica in nekaj zvestim poslu-
šalcem iz drugih društev. Na Zelenico so 

se povzpeli z Ljubelja, to pa je bil tudi prvi 
izlet članov KUD-a po dveh letih omejitev 
zaradi koronavirusa. Čeprav vreme po-
hodnikom ni bilo preveč naklonjeno, je 

bil koncert odlično sprejet, v Planinskem 
društvu Tržič, ki upravlja Planinski dom 
na Zelenici, pa so predlagali, da bi ga pri-
pravili tudi prihodnje leto.

V Knjižnici Medvode je na ogled skupinska razstava fotografij.

MAJA BERTONCELJ

PETER KOŠENINA

Pet fotografov (od leve Ada Trkulja, Greta Skvarča, Irena Krasnik, 
Matevž Jekler in Peter Slapar) razstavlja v Knjižnici Medvode. / Foto: 
Tina Dokl

Skupinska fotografija udeležencev koncerta Zapojmo (na) Zelenici / Foto: Peter Košenina

Različnost petih avtorjev na eni razstavi

Zapojmo (na) Zelenici
Sodelovanje vokalne skupine Foné Megále in zbora Bilka iz Bilčovsa
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Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA  
OBČINE MEDVODE

ZA REDNE VOLITVE,  
DNE 20. NOVEMBRA 2022

I.

Kandidat je:

1. NEJC SMOLE
datum rojstva: 21.01.1986
naslov: Valburga 26a
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant
delo, ki ga opravlja: župan
predlagatelj: Ladislav Vidmar in skupina vo-
livcev

Voli se en kandidat.

II.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-88/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji

SEZNAM
LIST KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE 

ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
OBČINE MEDVODE, DNE 20. NOVEMBRA 

2022

I.

Volilna enota št. 1 obsega območja Krajev-
ne skupnosti Pirniče, Krajevne skupnosti 
Smlednik in Krajevne skupnosti Zbilje.

1
ime liste:  NESTRANKARSKA LISTA  
SOTOČJE
predlagatelj:  SAŠO ŠULC IN SKUPINA  
VOLIVCEV

1. SAŠO ŠULC
datum rojstva: 30.07.1962 
naslov: Zgornje Pirniče 26
strokovni ali znanstveni naslov: elektro-
tehnik
delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik

2. INES ISKRA
datum rojstva: 27.05.1980 
naslov: Zbilje 6C
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
prof. športne vzgoje
delo, ki ga opravlja: vodja športnih progra-
mov
 
3. MARKO LUŠTREK
datum rojstva: 09.04.1963 
naslov: Zgornje Pirniče 67A
strokovni ali znanstveni naslov: reproduk-
cijski fotograf
delo, ki ga opravlja: knjigovez

4. DARJA PODGORŠEK OSOVNIKAR
datum rojstva: 24.06.1969 
naslov: Zgornje Pirniče 16A
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
prof. športne vzgoje
delo, ki ga opravlja: vodja športnega centra

5. MATIC DOBNIKAR
datum rojstva: 07.12.1992
naslov: Verje 69
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: komercialist

6. ZDENKA VAVTAR
datum rojstva: 28.03.1959 
naslov: Zgornje Pirniče 3H
strokovni ali znanstveni naslov: trgovski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenka

7. DOMEN KNEZ
datum rojstva: 15.06.1979 
naslov: Dragočajna 83
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
organizator
delo, ki ga opravlja: profesionalni teniški 
trener

8. LEA EINFALT
datum rojstva: 19.05.1994 
naslov: Zbilje 93
strokovni ali znanstveni naslov: diplomant-
ka športnega treniranja
delo, ki ga opravlja: študij magisterija

2
ime liste:  ZELENI SLOVENIJE 
predlagatelj:  ZELENI SLOVENIJE 

1. ŠTEFAN ČEBAŠEK 
datum rojstva: 25.09.1960
naslov: Verje 50A
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
inženir 
delo, ki ga opravlja: ekološki kmetovalec 
  
2. ANNA VRHNJAK 
datum rojstva: 07.05.1980 
naslov: Zgornje Pirniče 60
strokovni ali znanstveni naslov: turistično 
gastronomski tehnik 
delo, ki ga opravlja: direktor 
  
3. ŽIGA BURGAR 
datum rojstva: 09.03.1991 
naslov: Zbilje 8M
strokovni ali znanstveni naslov: veterinar-
ski tehnik 
delo, ki ga opravlja: serviser mehanizacije 

4. EVA SERNEL
datum rojstva: 31.12.1990 
naslov: Verje 15F
strokovni ali znanstveni naslov: inženir 
strojništva
delo, ki ga opravlja: direktor
 
5. ANŽE ERJAVEC
datum rojstva: 17.05.1984 
naslov: Zavrh pod Šmarno goro 4
strokovni ali znanstveni naslov: živilec 
mesar
delo, ki ga opravlja: samostojni komercia-
list za odkup živine
 
6. TAMARA STARE
datum rojstva: 03.02.1966 
naslov: Zavrh pod Šmarno goro 20
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-

Seznam kandidatov za lokalne volitve 2022 – župan, člani  
Občinskega sveta Občine Medvode ter člani krajevnih skupnosti 

in vaških skupnosti na območju občine Medvode
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ni inženir kemijske tehnologije
delo, ki ga opravlja: direktorica marketinga

7. UROŠ KOŠIR
datum rojstva: 03.11.1949 
naslov: Zbilje 8F
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenec

8. TAMARA MILOŠEVIČ BERLIČ
datum rojstva: 13.08.1969 
naslov: Zbilje 131
strokovni ali znanstveni naslov:  
doktorica znanosti s področja genetike / 
biotehnologije
delo, ki ga opravlja: regulatory manager

3
ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
predlagatelj: SOCIALNI DEMOKRATI

1. JOŽEF HOZJAN
datum rojstva: 13.03.1953 
naslov: Spodnje Pirniče 47
strokovni ali znanstveni naslov: tesar
delo, ki ga opravlja: upokojenec

2. ALENKA ŽAVBI KUNAVER
datum rojstva: 29.10.1973 
naslov: Zbilje 61B
strokovni ali znanstveni naslov: vzgojite-
ljica
delo, ki ga opravlja: prokurist

3. ANDREJ LUŠTRIK
datum rojstva: 30.04.1978 
naslov: Verje 11
strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: gradbeni delovodja

4. NINA DEBELJAK
datum rojstva: 09.03.1982 
naslov: Smlednik 27
strokovni ali znanstveni naslov:  
vzgojiteljica
delo, ki ga opravlja: nezaposlena

4
ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA
predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. LEON MERJASEC
datum rojstva: 25.02.1969 
naslov: Spodnje Pirniče 60A
strokovni ali znanstveni naslov: inženir 
gozdarstva in lovstva
delo, ki ga opravlja: Državni zbor Republike 
Slovenije

2. KATARINA BARBARA BLAŽIČ
datum rojstva: 16.05.1968
naslov: Zgornje Pirniče 31C
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. prav. 
in manag.

delo, ki ga opravlja: samostojni strokovni 
delavec

5
ime liste: LNS - LISTA NEJCA SMOLETA
predlagatelj: NEJC SMOLE IN SKUPINA 
VOLIVCEV

1. DANICA TRŠAN
datum rojstva: 28.12.1956 
naslov: Hraše 28A
strokovni ali znanstveni naslov: komercial-
ni tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenka

2. IVO REP
datum rojstva: 19.12.1959 
naslov: Zgornje Pirniče 19F
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni ekonomist
delo, ki ga opravlja: podžupan

3. CVETKA ŽIDAN VALJAVEC
datum rojstva: 12.10.1962
naslov: Zgornje Pirniče 83A
strokovni ali znanstveni naslov: policistka
delo, ki ga opravlja: upokojenka

4. MAG. ALOJZIJ TERŠAN
datum rojstva: 31.01.1958 
naslov: Valburga 42A
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
zgodovine
delo, ki ga opravlja: filmski arhivist

5. NADA PREŠEREN
datum rojstva: 12.07.1955 
naslov: Spodnje Pirniče 36B
strokovni ali znanstveni naslov: dr. med. 
spec. spl. med.
delo, ki ga opravlja: upokojenka

6. IVAN ŠPENKO
datum rojstva: 08.11.1949 
naslov: Hraše 54A
strokovni ali znanstveni naslov: organiza-
tor
delo, ki ga opravlja: upokojenec
 
7. IRENA SONC ŠLENC
datum rojstva: 19.09.1978 
naslov: Verje 7D
strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetna diplomirana prevajalka
delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica

8. ROBERT ROKAVEC
datum rojstva: 10.06.1973 
naslov: Zbilje 3F
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: informatik

6
ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 
predlagatelj: NOVA SLOVENIJA - KRŠČAN-
SKI DEMOKRATI 

1. LUKA ČUKAJNE
datum rojstva: 02.10.1993 
naslov: Zgornje Pirniče 120
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant
delo, ki ga opravlja: laborant

2. MARJETKA ŽEBOVEC
datum rojstva: 19.05.1960 
naslov: Smlednik 54
strokovni ali znanstveni naslov: prof. slo-
venskega jezika
delo, ki ga opravlja: lektorica, urednica
 
3. FRANC BONČA
datum rojstva: 18.04.1952 
naslov: Hraše 32B
strokovni ali znanstveni naslov:  
elektromehanik
delo, ki ga opravlja: upokojenec

4. AMADEJA JERAJ
datum rojstva: 04.02.1995 
naslov: Valburga 82
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. 
kemijske tehnologije
delo, ki ga opravlja: študent

5. BOŠTJAN KOBE
datum rojstva: 01.09.1975 
naslov: Spodnje Pirniče 41S
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. orga-
nizator poslovnih sistemov
delo, ki ga opravlja: podpora proizvodnji

6. MIRJAM KASTELEC
datum rojstva: 10.09.2002 
naslov: Zgornje Pirniče 34C
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazij-
ska maturantka
delo, ki ga opravlja: študentka

7. DANICA KNAPIČ NAGODE
datum rojstva: 23.11.1955 
naslov: Zgornje Pirniče 121
strokovni ali znanstveni naslov: doktor 
medicine
delo, ki ga opravlja: upokojenka

8. STANKO OKOLIŠ
datum rojstva: 14.09.1964 
naslov: Verje 41
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
zgodovinskih znanosti
delo, ki ga opravlja: direktor državnega 
muzeja

V volilni enoti številka 1 se voli osem 
članov občinskega sveta.

II.

Volilna enota št. 2 obsega območja Krajev-
ne skupnosti Medvode - Center in Krajevne 
skupnosti Senica.
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1
ime liste:  NESTRANKARSKA LISTA  
SOTOČJE
predlagatelj:  STANISLAV ULANEC IN  
SKUPINA VOLIVCEV

1. STANISLAV ULANEC 
datum rojstva: 30.04.1954   
naslov: Spodnja Senica 37
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
ključavničar 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

2. MATEJA KUHAR BIZJAK 
datum rojstva: 27.05.1968   
naslov: Ladja 1B
strokovni ali znanstveni naslov: naravo-
slovni matematični tehnik 
delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica 
   
3. GAŠPER KOLAR 
datum rojstva: 10.06.2003   
naslov: Spodnja Senica 29C
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant 
delo, ki ga opravlja: študent 

4. KARMEN MARETIČ DEBELJAK 
datum rojstva: 15.01.1963   
naslov: Zgornja Senica 2C
strokovni ali znanstveni naslov: mojstrica 
očesne optike 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 
   
5. METKA OREL 
datum rojstva: 08.09.1979   
naslov: Finžgarjeva ulica 8B, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
komunikologinja 
delo, ki ga opravlja: tržne komunikacije 

6. GREGA BIZJAK 
datum rojstva: 04.03.1966   
naslov: Ladja 1B
strokovni ali znanstveni naslov: doktor 
elektrotehniških znanosti 
delo, ki ga opravlja: univerzitetni profesor 

7. JURE OGRIS 
datum rojstva: 05.10.1982   
naslov: Finžgarjeva ulica 13C, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inže-
nir elektrotehnike 
delo, ki ga opravlja: podjetnik 

2
ime liste:  ZELENI SLOVENIJE 
predlagatelj:  ZELENI SLOVENIJE 

1. DRAGAN DJUKIĆ 
datum rojstva: 01.11.1955   
naslov: Cesta na Svetje 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

2. NINA ŠETINA 
datum rojstva: 10.02.1979   
naslov: Cesta na Svetje 13, Medvode

strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetni diplomirani ekonomist 
delo, ki ga opravlja: strokovnjak, sodelavec 
v nabavi 
    
3. ZORAN RISTIĆ 
datum rojstva: 23.02.1964   
naslov: Zbiljska cesta 77, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: inženir 
gradbeništva 
delo, ki ga opravlja: direktor 

4. MARIJA ŠKULJ SAGRKOVIĆ 
datum rojstva: 05.08.1968   
naslov: Cesta na Svetje 5, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: delo v šolstvu 

5. JAN DOLENEC 
datum rojstva: 04.05.1987   
naslov: Zgornja Senica 30
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: vodja montaže 

6. ALENKA STEPAN 
datum rojstva: 05.02.1969   
naslov: Ulica Simona Jenka 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: trgovec 
delo, ki ga opravlja: administrator 

7. ZORAN LESJAK 
datum rojstva: 31.05.1974   
naslov: Žontarjeva ulica 13, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
diplomirani slikar 
delo, ki ga opravlja: slikar 

3
ime liste:  SOCIALNI DEMOKRATI 
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI 

1. ALENKA VEBER GORJANC 
datum rojstva: 20.09.1969   
naslov: Kebetova ulica 15, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni ekonomist 
delo, ki ga opravlja: direktorica 

2. ZMAGOSLAV STADLER 
datum rojstva: 19.08.1947   
naslov: Cesta talcev 22, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

3. DARJA HABJAN 
datum rojstva: 11.10.1983   
naslov: Trampuževa ulica 4, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
turistični tehnik 
delo, ki ga opravlja: direktorica 

4. SREĆKO SIMIĆ 
datum rojstva: 10.02.1961   
naslov: Seškova cesta 2, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: gostinski 
tehnik 

delo, ki ga opravlja: gostinec 

5. MAJA ŠUŠTARŠIČ 
datum rojstva: 10.05.1969   
naslov: Cesta komandanta Staneta 13, 
Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: učiteljica 
delo, ki ga opravlja: učiteljica 

6. NIKOLA OBRENOVIĆ 
datum rojstva: 22.09.1955   
naslov: Cesta komandanta Staneta 28, 
Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
ključavničar 
delo, ki ga opravlja: upokojenec

4
ime liste:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

1. JOŽEFA ROTOVNIK JAKLIČ 
datum rojstva: 01.01.1947   
naslov: Cesta komandanta Staneta 19, 
Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: šivilja 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

2. ROMAN ROBAS 
datum rojstva: 15.02.1969   
naslov: Donova cesta 8, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni ekonomist 
delo, ki ga opravlja: prodaja 

3. MARIJA PUŠNIK 
datum rojstva: 24.01.1956   
naslov: Kržišnikova ulica 10, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
na medicinska sestra 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

5
ime liste:  LNS - LISTA NEJCA SMOLETA 
predlagatelj:  NEJC SMOLE IN SKUPINA 
VOLIVCEV 

1. UROŠ MEDAR 
datum rojstva: 10.04.1987   
naslov: Finžgarjeva ulica 16, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: profesor 
matematike in fizike 
delo, ki ga opravlja: učitelj matematike in 
fizike 

2. MARJETA JAMNIK 
datum rojstva: 07.06.1953   
naslov: Spodnja Senica 19C
strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran 
učitelj 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

3. ANŽE JENKO 
datum rojstva: 16.09.1997   
naslov: Šetinova ulica 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
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diplomiran industrijski oblikovalec 
delo, ki ga opravlja: dijak 

4. ANA VEBER 
datum rojstva: 20.07.1998   
naslov: Ladja 26A
strokovni ali znanstveni naslov: lesarski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: študentka 

5. ROK KOGOVŠEK 
datum rojstva: 26.03.1990   
naslov: Gorenjska cesta 50, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
laboratorijske biomedicine 
delo, ki ga opravlja: specializant s področja 
laboratorijske medicine 

6. TATJANA BIZANT 
datum rojstva: 19.05.1958   
naslov: Štalčeva ulica 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetni diplomirani organizator 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

7. MOJCA FURLAN 
datum rojstva: 06.06.1966   
naslov: Cesta talcev 13, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: učiteljica 
razrednega pouka 
delo, ki ga opravlja: učiteljica 

6
ime liste:  NOVA SLOVENIJA -  
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA -  
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
  
1. PETER KNIFIC 
datum rojstva: 15.10.1993   
naslov: Jamnikova ulica 1, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
obramboslovja 
delo, ki ga opravlja: začasna dela 
  
2. MIHELINA ŽEBOVEC 
datum rojstva: 25.05.1972   
naslov: Zbiljska cesta 1, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ing. agronomije 
delo, ki ga opravlja: mama več otrok 

3. VINCENCIJ AVGUŠTIN 
datum rojstva: 03.04.1952   
naslov: Spodnja Senica 34A
strokovni ali znanstveni naslov: inženir 
gradbeništva 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

4. MARJETKA ŠTALEC 
datum rojstva: 21.04.1971   
naslov: Zgornja Senica 22D
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: gospodinja 

5. ANDREJ PUCELJ 
datum rojstva: 03.05.1990   
naslov: Kebetova ulica 23, Medvode

strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inže-
nir elektrotehnike 
delo, ki ga opravlja: osebni asistent 

6. VERONIKA BERNARD 
datum rojstva: 19.01.1963   
naslov: Zgornja Senica 16
strokovni ali znanstveni naslov: medicin-
ska sestra 
delo, ki ga opravlja: medicinska sestra 

7. DAVID BRECELJ 
datum rojstva: 27.03.1966   
naslov: Spodnja Senica 22
strokovni ali znanstveni naslov: višji delov-
ni terapevt 
delo, ki ga opravlja: delovni terapevt 

V volilni enoti številka 2 se voli sedem čla-
nov občinskega sveta.

III.

Volilna enota št. 3 obsega območja Kra-
jevne skupnosti Preska - Žlebe, Krajevne 
skupnosti Trnovec, Krajevne skupnosti 
Sora, Krajevne skupnosti Vaše - Goričane, 
Krajevne skupnosti Katarina, Krajevne 
skupnosti Seničica - Golo Brdo ter Vaške 
skupnosti Studenčice in Vaške skupnosti 
Tehovec.

1
ime liste:  NESTRANKARSKA LISTA  
SOTOČJE 
predlagatelj:  KATARINA GALOF IN  
SKUPINA VOLIVCEV 

1. KATARINA GALOF 
datum rojstva: 07.05.1976   
naslov: Škofjeloška cesta 26, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: doktor 
znanosti, diplomirani delovni terapevt 
delo, ki ga opravlja: predavatelj 

2. MATEJKO TRAMPUŠ 
datum rojstva: 21.07.1954   
naslov: Studenčice 53
strokovni ali znanstveni naslov: RTV me-
hanik 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

3. MARIJA TOME 
datum rojstva: 05.06.1943   
naslov: Škofjeloška cesta 2, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
znanosti 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

4. ROK HAFNER 
datum rojstva: 15.01.1988   
naslov: Žlebe 32C
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant 
delo, ki ga opravlja: nabavnik 

5. TANJA PERIĆ 
datum rojstva: 14.09.1984   
naslov: Kalanova ulica 1, Medvode

strokovni ali znanstveni naslov: profesor 
magister socialne pedagogike 
delo, ki ga opravlja: dodatna strokovna 
pomoč 

6. BOJAN ROGELJ 
datum rojstva: 12.02.1959   
naslov: Vaše 30D
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

7. MIHA PLAZAR 
datum rojstva: 21.07.1979   
naslov: Studenčice 56
strokovni ali znanstveni naslov: frizer 
delo, ki ga opravlja: frizer 

8. MAJA BUNČIĆ 
datum rojstva: 18.01.1982   
naslov: Preška cesta 24, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ing. geodezije 
delo, ki ga opravlja: geodet

2
ime liste:  ZELENI SLOVENIJE 
predlagatelj:  ZELENI SLOVENIJE 

1. DEJAN KRAJAČIĆ 
datum rojstva: 29.09.1976  
naslov: Škofjeloška cesta 11, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: trgovec 
delo, ki ga opravlja: prodajalec svetovalec 
      
2. NIKOLINA GLIŠIĆ 
datum rojstva: 28.04.1985   
naslov: Škofjeloška cesta 17, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: PTT tehnik 
delo, ki ga opravlja: nezaposlena 

3. GREGOR PREGRAD 
datum rojstva: 03.09.1977  
naslov: Žlebe 1J
strokovni ali znanstveni naslov: elektrikar 
- energetik 
delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik 

4. KAJA KOSEC 
datum rojstva: 13.11.1985   
naslov: Bečanova ulica 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
teologije 
delo, ki ga opravlja: marketing 

5. FRANC JAMNIK 
datum rojstva: 27.11.1954   
naslov: Dol 10
strokovni ali znanstveni naslov: papirni 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: kmetovalec 

6. INES PEZIĆ PREGRAD 
datum rojstva: 24.01.1987   
naslov: Žlebe 1J
strokovni ali znanstveni naslov: doktorica 
medicine 
delo, ki ga opravlja: zdravnik specialist 
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7. ANDREJ LAPAJNAR 
datum rojstva: 28.11.1943   
naslov: Sora 57
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
inženir 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

8. JOŽICA LAPAJNAR 
datum rojstva: 30.01.1947   
naslov: Sora 57
strokovni ali znanstveni naslov: laborato-
rijski tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenka

3
ime liste:  SOCIALNI DEMOKRATI 
predlagatelj:  SOCIALNI DEMOKRATI 

1. MILAN ŠOBAT 
datum rojstva: 01.01.1951   
naslov: Škofjeloška cesta 44, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

2. JANA OREL 
datum rojstva: 18.07.1954   
naslov: Žlebe 18
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

3. VLADO TRAJBER 
datum rojstva: 10.02.1953   
naslov: Goričane 45C
strokovni ali znanstveni naslov: oblikova-
lec kovin 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

4. DARIJA DRAGOMIROVIĆ 
datum rojstva: 31.08.1957   
naslov: Preška cesta 12, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: trgovka 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

5. MILAN JAMNIK 
datum rojstva: 20.02.1953   
naslov: Goričane 51B
strokovni ali znanstveni naslov: osnovno-
šolska izobrazba 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

6. PETRA ŠOBAT 
datum rojstva: 19.05.1979   
naslov: Škofjeloška cesta 44, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni inženir pomorstva 
delo, ki ga opravlja: finančna svetovalka

4
ime liste:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 
predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

1. SAŠA ROŽIČ 
datum rojstva: 26.08.1951   
naslov: Škofjeloška cesta 38B, Medvode

strokovni ali znanstveni naslov:  
gimnazijski maturant 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

2. STANISLAV MARN 
datum rojstva: 16.12.1948   
naslov: Bogatajeva ulica 17, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
zobozdravnik 
delo, ki ga opravlja: zobozdravnik

5
ime liste:  LNS - LISTA NEJCA SMOLETA 
predlagatelj:  NEJC SMOLE IN SKUPINA 
VOLIVCEV 
     
1. MOJCA MURNIK 
datum rojstva: 14.12.1956   
naslov: Trnovec 27
strokovni ali znanstveni naslov: organiza-
tor dela 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

2. LADISLAV VIDMAR 
datum rojstva: 14.07.1957   
naslov: Žlebe 47C
strokovni ali znanstveni naslov: grafični 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

3. MAG. ZVONKA HOČEVAR 
datum rojstva: 14.06.1958   
naslov: Bogatajeva ulica 11, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magistra 
znanosti socialnega managementa 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

4. DOMINIK BRADEŠKO 
datum rojstva: 16.05.1980   
naslov: Rakovnik 53
strokovni ali znanstveni naslov: diplomiran 
inženir strojništva 
delo, ki ga opravlja: kontrolor kakovosti 

5. ANA BARLE 
datum rojstva: 24.01.1992   
naslov: Barletova cesta 8, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magistrica 
profesorica poučevanja na razredni stopnji 
delo, ki ga opravlja: učiteljica 

6. DAMIR GABER 
datum rojstva: 29.10.1980   
naslov: Sora 35B
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni inženir strojništva 
delo, ki ga opravlja: vodja projektov 

7. MOJCA NOVINEC BABIČ 
datum rojstva: 11.12.1962   
naslov: Trilerjeva ulica 1, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetni diplomirani pedagog 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 

8. SIMON TRAMPUŠ 
datum rojstva: 10.03.1987   
naslov: Golo Brdo 4B
strokovni ali znanstveni naslov: medijski 

tehnik 
delo, ki ga opravlja: grafični oblikovalec, 
fotograf

6
ime liste:  NOVA SLOVENIJA -  
KRŠČANSKI DEMOKRATI 
predlagatelj:  NOVA SLOVENIJA -  
KRŠČANSKI DEMOKRATI 

1. MIRKO JAVERŠEK 
datum rojstva: 17.07.1966   
naslov: Sora 66
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
znanosti 
delo, ki ga opravlja: predavatelj 

2. ANDREJA ČARMAN 
datum rojstva: 12.03.1994   
naslov: Osolnik 3
strokovni ali znanstveni naslov: doktorica 
veterinarske medicine 
delo, ki ga opravlja: tehnolog in pomočnik 
vodje v mlekarni 

3. DAMJAN JARC 
datum rojstva: 04.06.1970   
naslov: Cesta v Žlebe 6, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
medkul. menedžmenta 
delo, ki ga opravlja: višji svetovalec

4. ALOJZIJA BOZOVIČAR 
datum rojstva: 08.06.1964   
naslov: Trnovec 15
strokovni ali znanstveni naslov: trgovka 
delo, ki ga opravlja: prodajalka 

5. MIHA BUKOVŠEK 
datum rojstva: 20.10.1974   
naslov: Golo Brdo 19
strokovni ali znanstveni naslov: kmetijski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: čebelar 

6. METKA PEKLAJ PELKO 
datum rojstva: 18.07.1967   
naslov: Rakovnik 126
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
javne uprave 
delo, ki ga opravlja: inšpektor 

7. ALBIN KOŠIR 
datum rojstva: 19.02.1944   
naslov: Topol pri Medvodah 8A
strokovni ali znanstveni naslov: kovi-
nostrugar 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 

8. ŠPELA VELIKONJA BOLTA 
datum rojstva: 02.11.1968   
naslov: Sora 50D
strokovni ali znanstveni naslov: doktorica 
znanosti agronomije 
delo, ki ga opravlja: odgovorni analitik 

V volilni enoti številka 3 se voli osem 
članov občinskega sveta.
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IV.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-89/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v zvezi z do-
ločbami 60. člena  Zakona o volitvah v državni 
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno pre-
čiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 - odl. 
US, 23/17 in 29/21), je Občinska volilna komi-
sija Občine Medvode sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI  
KATARINA, DNE 20. NOVEMBRA 2022

 V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. KATARINA KOŠOROK ŠUBIC
datum rojstva: 18.10.1973 
naslov: Topol pri Medvodah 42
strokovni ali znanstveni naslov: univ. iur.
delo, ki ga opravlja: samostojna pravna 
svetovalka
predlagatelj: Dejan Fekonja in skupina 
volivcev

2. PIKA FEKONJA
datum rojstva: 25.11.1969 
naslov: Topol pri Medvodah 37
strokovni ali znanstveni naslov: gostinski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: preskrba krvodajalcev s 
hrano
predlagatelj: Dejan Fekonja in skupina vo-
livcev

3. ALBIN KOŠIR
datum rojstva: 19.02.1944 
naslov: Topol pri Medvodah 8A
strokovni ali znanstveni naslov: strugar
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Dejan Fekonja in skupina 
volivcev

4. PETER PAUL ARNEŽ
datum rojstva: 20.03.1966 
naslov: Belo 47
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ing. matematike
delo, ki ga opravlja: sekretar na MIZŠ
predlagatelj: Dejan Fekonja in skupina 
volivcev

5. TOMAŽ KRAŠNA
datum rojstva: 21.07.1974 
naslov: Topol pri Medvodah 52
strokovni ali znanstveni naslov: elektro-
tehnik
delo, ki ga opravlja: poslovodja
predlagatelj: Dejan Fekonja in skupina 
volivcev

V Krajevni skupnosti Katarina se voli 
pet članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-92/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SORA, DNE 20. NOVEMBRA 2022

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. TINA SOJER 
datum rojstva: 02.01.1982  
naslov: Sora 9E
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
politologinja 
delo, ki ga opravlja: podsekretar za  
obrambno sodelovanje 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

2. NATAŠA DREMOTA 
datum rojstva: 24.01.1977  
naslov: Dol 8B
strokovni ali znanstveni naslov:  
diplomirani upravni organizator 
delo, ki ga opravlja: področni svetovalec 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

3. MIRKO JAVERŠEK 
datum rojstva: 17.07.1966  
naslov: Sora 66
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
znanosti 

delo, ki ga opravlja: predavatelj 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

4. JANA DEBELJAK 
datum rojstva: 13.06.1963  
naslov: Sora 38A
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant 
delo, ki ga opravlja: komercialist 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

5. MOJCA JURČIČ 
datum rojstva: 08.01.1986  
naslov: Dol 18
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
prof. 
delo, ki ga opravlja: prof. razr. pouka 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

6. DAMIR GABER 
datum rojstva: 29.10.1980  
naslov: Sora 35B
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni inženir strojništva 
delo, ki ga opravlja: vodja projektov 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

7. ANŽE PLEŠEC 
datum rojstva: 23.07.1984  
naslov: Sora 17
strokovni ali znanstveni naslov: kmetijsko 
podjetniški tehnik 
delo, ki ga opravlja: vodja delavnice 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

8. DOMINIK BRADEŠKO
datum rojstva: 16.05.1980  
naslov: Rakovnik 53
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. 
strojništva 
delo, ki ga opravlja: kontrolor kakovosti 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

9. TOMAŽ ČARMAN 
datum rojstva: 09.10.1992  
naslov: Osolnik 3
strokovni ali znanstveni naslov: lesarski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: lesarski tehnik 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

10. GREGOR TEHOVNIK 
datum rojstva: 16.05.1980  
naslov: Rakovnik 86
strokovni ali znanstveni naslov: kuhar 
delo, ki ga opravlja: upravljavec strojev pri 
predelavi lesa 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

11. ANJA RADŠEL 
datum rojstva: 17.04.1980  
naslov: Sora 70
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strokovni ali znanstveni naslov:  
doktor znanosti 
delo, ki ga opravlja: zdravnik 
predlagatelj: Primož Šušteršič in skupina 
volivcev 

12. SILVESTER GABER
datum rojstva: 10.12.1960  
naslov: Dol 13
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: direktor 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

13. JERNEJA BOGATAJ 
datum rojstva: 12.10.1970  
naslov: Rakovnik 76
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
inž. zootehnike
delo, ki ga opravlja: samostojni strokovni 
sodelavec 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

14. FRANC ZADNIKAR 
datum rojstva: 22.05.1960  
naslov: Dol 8A
strokovni ali znanstveni naslov: slikoples-
kar 
delo, ki ga opravlja: upokojenec 
predlagatelj: Mirko Javeršek in skupina 
volivcev 

V Krajevni skupnosti Sora se voli sedem 
članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-93/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE ČLA-

NOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI  
TRNOVEC, DNE 20. NOVEMBRA 2022

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1. ALOJZIJA BOZOVIČAR  
datum rojstva: 08.06.1964   

naslov: Trnovec 15
strokovni ali znanstveni naslov: prodajalka  
delo, ki ga opravlja: prodajalka  
predlagatelj: Mojca Murnik in skupina 
volivcev  

2. JOŽE RADE  
datum rojstva: 15.01.1978   
naslov: Trnovec 12
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik  
delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik  
predlagatelj: Jure Osredkar in skupina 
volivcev  

3. ANDREJ ČARMAN  
datum rojstva: 20.11.1992   
naslov: Trnovec 9D
strokovni ali znanstveni naslov:  
gastronomski tehnik  
delo, ki ga opravlja: kuhar  
predlagatelj: Jure Osredkar in skupina 
volivcev  

4. JURE OSREDKAR 
datum rojstva: 30.09.1983  
naslov: Trnovec 11
strokovni ali znanstveni naslov:  
gimnazijski maturant 
delo, ki ga opravlja: asistent evropskega 
poslanca 
predlagatelj: Mojca Murnik in skupina 
volivcev 

5. BOGOMIR VOLK 
datum rojstva: 09.07.1974  
naslov: Trnovec 1
strokovni ali znanstveni naslov:  
osnovnošolska izobrazba 
delo, ki ga opravlja: tehnik orodjar 
predlagatelj: Mojca Murnik in skupina 
volivcev 

6. NUŠA TEHOVNIK 
datum rojstva: 21.03.1971  
naslov: Trnovec 28A
strokovni ali znanstveni naslov: geodetski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: referent 
predlagatelj: Mojca Murnik in skupina 
volivcev 

7. BARBARA ŠIFRER 
datum rojstva: 25.04.1980  
naslov: Trnovec 24A
strokovni ali znanstveni naslov:  
mag. pravnih znanosti 
delo, ki ga opravlja: vodja financ 
predlagatelj: Jure Osredkar in skupina 
volivcev 

V Krajevni skupnosti Trnovec se voli pet 
članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-94/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
VAŠE - GORIČANE, DNE 20. NOVEMBRA 

2022

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. ANA PLAVČAK  
datum rojstva: 07.07.1980   
naslov: Goričane 23G
strokovni ali znanstveni naslov: univ. diplo-
mirani kadrovski menedžer
delo, ki ga opravlja: direktor prodaje  
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina  
volivcev  

2. VLADIMIR GUMILAR  
datum rojstva: 25.05.1964   
naslov: Vaše 41A
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
gradbeništva  
delo, ki ga opravlja: direktor  
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina vo-
livcev  

3. STANKO NOVAK  
datum rojstva: 11.10.1953   
naslov: Vaše 11D
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ekonomist  
delo, ki ga opravlja: prokurist  
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina vo-
livcev  

4. VIDA BALIŠ 
datum rojstva: 14.05.1947  
naslov: Goričane 1B
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik 
delo, ki ga opravlja: upokojenka 
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina vo-
livcev 

5. JOŽE JARC 
datum rojstva: 17.08.1971  
naslov: Vaše 5G
strokovni ali znanstveni naslov:  
lesni tehnik 
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delo, ki ga opravlja: učitelj 
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina  
volivcev 

6. BOŠTJAN LUŠTRIK 
datum rojstva: 10.02.1974  
naslov: Goričane 35
strokovni ali znanstveni naslov: gostinski 
turistični delavec 
delo, ki ga opravlja: delavec s posebnimi 
znanji in sposobnostmi 
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina vo-
livcev 
      
7. SAŠA MALENŠEK 
datum rojstva: 26.04.1974  
naslov: Goričane 39C
strokovni ali znanstveni naslov: univ. diplo-
mirani inženir arhitekture 
delo, ki ga opravlja: projektant - arhitekt 
predlagatelj: Franc Rožanc in skupina vo-
livcev 

V Krajevni skupnosti Vaše - Goričane  
se voli sedem članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-95 /2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ZBILJE, DNE 20. NOVEMBRA 2022

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. KARL VERNIK
datum rojstva: 07.07.1942 
naslov: Zbilje 10E
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tekstilec
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Iztok Pipan in skupina voliv-
cev „Lista za urejene Zbilje“

2. ANDREJ KALAN
datum rojstva: 30.11.1974 
naslov: Zbilje 35A

strokovni ali znanstveni naslov:  
elektroenergetik
delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
predlagatelj: Valentin Kalan in skupina 
volivcev

3. DAMJAN SMOLE
datum rojstva: 27.09.1993 
naslov: Zbilje 39
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: strojni tehnik
predlagatelj: Valentin Kalan in skupina 
volivcev

4. VOJKA LOČNIŠKAR PIPAN
datum rojstva: 21.04.1969 
naslov: Zbilje 32A
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ing. tekstilne tehnologije
delo, ki ga opravlja: montessori pedagog
predlagatelj: Iztok Pipan in skupina voliv-
cev „Lista za urejene Zbilje“

5. TEA REZELJ
datum rojstva: 23.12.1979 
naslov: Zbilje 31
strokovni ali znanstveni naslov: poslovni 
sekretar
delo, ki ga opravlja: poslovni sekretar
predlagatelj: Iztok Pipan in skupina voliv-
cev „Lista za urejene Zbilje“

6. PRIMOŽ LOČNIŠKAR
datum rojstva: 01.01.1948 
naslov: Zbilje 47D
strokovni ali znanstveni naslov:  
ing. agronomije
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Iztok Pipan in skupina voliv-
cev „Lista za urejene Zbilje“

7. ANA JERINA
datum rojstva: 23.04.1990 
naslov: Zbilje 8
strokovni ali znanstveni naslov: magistrica 
profesorica razrednega pouka
delo, ki ga opravlja: učiteljica
predlagatelj: Valentin Kalan in skupina 
volivcev

8. FRANC ŠETINA
datum rojstva: 23.03.1948 
naslov: Zbilje 97
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Valentin Kalan in skupina 
volivcev

9. MANCA PODVIZ
datum rojstva: 12.11.1996 
naslov: Zbilje 8Z
strokovni ali znanstveni naslov: slaščičarka
delo, ki ga opravlja: čistilka
predlagatelj: Valentin Kalan in skupina 
volivcev

V Krajevni skupnosti Zbilje se voli pet 
članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-96/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
MEDVODE – CENTER,  

DNE 20. NOVEMBRA 2022

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

V seznam ni vpisanih kandidatov. 

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1. GORAN MILIVOJEVIĆ
datum rojstva: 26.02.1984 
naslov: Medvoška cesta 18, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. inž. 
elektrotehnike
delo, ki ga opravlja: samostojni inženir
predlagatelj: Mihaela Milivojević in  
skupina volivcev

2. DRAGAN DJUKIĆ
datum rojstva: 01.11.1955 
naslov: Cesta na Svetje 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Lučka Djukić in skupina  
volivcev

3. ANĐELKO VAHTARIĆ
datum rojstva: 16.08.1965 
naslov: Višnarjeva ulica 6, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: ekonom-
sko komercialni tehnik
delo, ki ga opravlja: ekonomsko komercial-
ni tehnik
predlagatelj: Miran Bukovec in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 2 se volijo trije člani 
sveta.
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VOLILNA ENOTA ŠT. 3

V seznam je vpisan naslednji kandidat:

1. ZDENKA BOKAL
datum rojstva: 11.10.1954 
naslov: Zbiljska cesta 69, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ekonomistka
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Bojan Bokal in skupina  
volivcev

V volilni enoti št. 3 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

V seznam sta vpisana naslednja  kandi-
data:

1. ŠPELA KOLARIČ
datum rojstva: 16.05.1975 
naslov: Finžgarjeva ulica 6, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
prof. šp. vzg.
delo, ki ga opravlja: učiteljica športa
predlagatelj: Tatjana Bizant in skupina 
volivcev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

2. VOJKO BIZANT
datum rojstva: 11.02.1953 
naslov: Štalčeva ulica 3, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: prof. lik. 
umetnosti
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Tatjana Bizant in skupina 
volivcev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

V volilni enoti št. 4 se volita dva člana 
sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-97/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
PIRNIČE,  

DNE 20. NOVEMBRA 2022

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. JANEZ KNEZ
datum rojstva: 26.10.1951 
naslov: Spodnje Pirniče 28A
strokovni ali znanstveni naslov: delovodja
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Mihaela Knez in skupina vo-
livcev

2. MATIC PLAZNIK
datum rojstva: 18.07.1993 
naslov: Spodnje Pirniče 52D
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. ing. 
strojništva
delo, ki ga opravlja: servisni inženir
predlagatelj: Marija Plaznik in skupina 
volivcev

3. NADA PREŠEREN
datum rojstva: 12.07.1955 
naslov: Spodnje Pirniče 36B
strokovni ali znanstveni naslov: doktor 
medicine specialist - spl. med.
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Vojko Juvan in skupina voliv-
cev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

V volilni enoti št. 1 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. ŠTEFAN ČEBAŠEK
datum rojstva: 25.09.1960 
naslov: Verje 50A
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
inženir
delo, ki ga opravlja: direktor
predlagatelj: Eva Sernel in skupina  
volivcev

2. IRENA SONC ŠLENC
datum rojstva: 19.09.1978 
naslov: Verje 7D
strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetna diplomirana prevajalka
delo, ki ga opravlja: samostojna podjetnica
predlagatelj: Vojko Juvan in skupina voliv-
cev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

3. STANKO OKOLIŠ
datum rojstva: 14.09.1964 
naslov: Verje 41
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
zgodovine
delo, ki ga opravlja: direktor

predlagatelj: Štefan Čebašek in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 2 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. BLAŽ KONČAN
datum rojstva: 23.07.1980 
naslov: Vikrče 16C
strokovni ali znanstveni naslov: univerzi-
tetni diplomirani komunikolog
delo, ki ga opravlja: produktni vodja za 
nove poslovne priložnosti
predlagatelj: Mladen Lončar in skupina 
volivcev

2. STANKO KOPAČ
datum rojstva: 25.03.1954 
naslov: Vikrče 10A
strokovni ali znanstveni naslov: tiskar
delo, ki ga opravlja: aktiven v gasilskem 
društvu
predlagatelj: Marjeta Tomšič in skupina 
volivcev

3. FRANC ERJAVEC
datum rojstva: 02.06.1961 
naslov: Zavrh pod Šmarno goro 4
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
ključavničar
delo, ki ga opravlja: kmetovalec
predlagatelj: Tomaž Mis in skupina volivcev

4. ALEKSANDER HIRŠMAN
datum rojstva: 19.03.1952 
naslov: Zavrh pod Šmarno goro 4C
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Dragi Hiršman in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 3 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. MATIC MERJASEC
datum rojstva: 17.08.1990 
naslov: Zgornje Pirniče 103
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
ekonomist
delo, ki ga opravlja: skrbnik ključnih strank
predlagatelj: Luka Čukajne in skupina  
volivcev

2. IVO REP
datum rojstva: 19.12.1959 
naslov: Zgornje Pirniče 19F
strokovni ali znanstveni naslov:  
diplomirani ekonomist
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delo, ki ga opravlja: podžupan
predlagatelj: Vojko Juvan in skupina voliv-
cev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

3. CVETKA ŽIDAN VALJAVEC
datum rojstva: 12.10.1962 
naslov: Zgornje Pirniče 83A
strokovni ali znanstveni naslov: policistka
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Vojko Juvan in skupina voliv-
cev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

4. DAMJAN ZORE
datum rojstva: 14.08.1965 
naslov: Zgornje Pirniče 116
strokovni ali znanstveni naslov: ing. kmet. 
živinoreje
delo, ki ga opravlja: kmetovalec
predlagatelj: Marko Tomšič in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 4 se volijo trije člani 
sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-98/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
PRESKA - ŽLEBE,  

DNE 20. NOVEMBRA 2022

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

V seznam sta vpisana naslednja  
kandidata:

1. NATAŠA BARLE
datum rojstva: 22.07.1968 
naslov: Barletova cesta 8, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: poslovni 
sekretar
delo, ki ga opravlja: javni delavec
predlagatelj: Ana Barle in skupina volivcev 
„LNS - Lista Nejca Smoleta“

2. UROŠ PAPEŽ
datum rojstva: 15.01.1978 
naslov: Bergantova cesta 12, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: avtoklepar
delo, ki ga opravlja: avtoklepar
predlagatelj: Aleš Papež in skupina  
volivcev

V volilni enoti št. 1 se volijo trije člani 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. ZVONKA HOČEVAR
datum rojstva: 14.06.1958 
naslov: Bogatajeva ulica 11, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: magistrica 
znanosti socialnega managementa
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Ana Barle in skupina volivcev 
„LNS - Lista Nejca Smoleta“

2. MOJCA NOVINEC BABIČ
datum rojstva: 11.12.1962 
naslov: Trilerjeva ulica 1, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
univ. diplomirani pedagog - andragog
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Milan Babič in skupina  
volivcev „LNS - Lista Nejca Smoleta“

3. ALEŠ MIKLIČ
datum rojstva: 27.06.1975 
naslov: Bogatajeva ulica 6, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov:  
prof. športa
delo, ki ga opravlja: učitelj v šoli
predlagatelj: Zvonka Hočevar in skupina 
volivcev

4. DEJAN KRAJAČIĆ
datum rojstva: 29.09.1976 
naslov: Škofjeloška cesta 11, Medvode
strokovni ali znanstveni naslov: prodajalec
delo, ki ga opravlja: prodajalec - svetovalec
predlagatelj: Ignac Krajačić in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 2 se volijo trije člani 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

V seznam sta vpisana naslednja  
kandidata:

1. BARBARA TERAŽ
datum rojstva: 02.12.1970 
naslov: Žlebe 9
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomist
delo, ki ga opravlja: nabava in prodaja
predlagatelj: Tina Skalar in skupina  
volivcev

2. LADISLAV VIDMAR
datum rojstva: 14.07.1957 
naslov: Žlebe 47C
strokovni ali znanstveni naslov: grafični 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Ana Barle in skupina volivcev 
„LNS - Lista Nejca Smoleta“

V volilni enoti št. 3 se volita dva člana 
sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-99/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI  
SENICA, DNE 20. NOVEMBRA 2022

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. MARIJA RADOMAN
datum rojstva: 22.01.1944 
naslov: Spodnja Senica 2B
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Karmen Jamnik in skupina 
volivcev

2. PETER CENTRIH
datum rojstva: 09.03.1945 
naslov: Spodnja Senica 2B
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
informacijskih znanosti
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Karmen Jamnik in skupina 
volivcev

3. IGOR JAMNIK
datum rojstva: 31.10.1970 
naslov: Spodnja Senica 10A
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strokovni ali znanstveni naslov: lesarski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: direktor
predlagatelj: Darja Jamnik-Satler in skupi-
na volivcev

4. ZORAN ČREŠNIK
datum rojstva: 08.09.1956 
naslov: Spodnja Senica 20A
strokovni ali znanstveni naslov: avtoklepar, 
trgovec
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Mihaela Črešnik in skupina 
volivcev

5. FRANC POLJANEC
datum rojstva: 23.09.1952 
naslov: Spodnja Senica 12
strokovni ali znanstveni naslov: osnovna 
šola
delo, ki ga opravlja: kmetovalec
predlagatelj: Andrej Kunstelj in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 1 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. GAŠPER KOLAR
datum rojstva: 10.06.2003 
naslov: Spodnja Senica 29C
strokovni ali znanstveni naslov: gimnazijski 
maturant
delo, ki ga opravlja: študent
predlagatelj: Simona Gruden in skupina 
volivcev

2. DAMIJAN BELEC
datum rojstva: 21.09.1971 
naslov: Spodnja Senica 32A
strokovni ali znanstveni naslov:  
elektrotehnik
delo, ki ga opravlja: direktor
predlagatelj: Mitja Belec in skupina  
volivcev

3. STANISLAV ULANEC
datum rojstva: 30.04.1954 
naslov: Spodnja Senica 37
strokovni ali znanstveni naslov: strojni 
ključavničar
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Mirko Zorčič in skupina  
volivcev

V volilni enoti št. 2 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

V seznam so vpisani naslednji kandidati:

1. KARMEN MARETIČ DEBELJAK
datum rojstva: 15.01.1963 

naslov: Zgornja Senica 2C
strokovni ali znanstveni naslov: mojstrica 
očesne optike
delo, ki ga opravlja: upokojenka
predlagatelj: Zdenko Frece in skupina vo-
livcev

2. RAFAEL TEHOVNIK
datum rojstva: 14.11.1968 
naslov: Zgornja Senica 20
strokovni ali znanstveni naslov: papirničar
delo, ki ga opravlja: delovodja v papirnici 
Goričane
predlagatelj: Rudolf Kalan in skupina  
volivcev

3. RUDOLF KALAN
datum rojstva: 01.02.1964 
naslov: Zgornja Senica 17
strokovni ali znanstveni naslov:  
kmetovalec
delo, ki ga opravlja: kmetovalec
predlagatelj: Karmen Maretič Debeljak in 
skupina volivcev

V volilni enoti št. 3 se volijo trije člani 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

V seznam sta vpisana naslednja  
kandidata:

1. GREGA BIZJAK
datum rojstva: 04.03.1966 
naslov: Ladja 1B
strokovni ali znanstveni naslov: doktor 
elektrotehniških znanosti
delo, ki ga opravlja: univerzitetni profesor
predlagatelj: Mateja Kuhar Bizjak in skupi-
na volivcev

2. JASNA KRALJ
datum rojstva: 05.01.1982 
naslov: Ladja 33D
strokovni ali znanstveni naslov: diplomira-
ni ekonomist
delo, ki ga opravlja: referent
predlagatelj: Mateja Kuhar Bizjak in skupi-
na volivcev

V volilni enoti št. 4 se volita dva člana 
sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-100/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE ČLA-

NOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SMLEDNIK, DNE 20. NOVEMBRA 2022

VOLILNA ENOTA ŠT. 1

V seznam je vpisan naslednji kandidat:

1. LEON STARE
datum rojstva: 20.02.1982 
naslov: Dragočajna 9A
strokovni ali znanstveni naslov: magister 
poslovnih ved
delo, ki ga opravlja: direktor
predlagatelj: Andrej Stenovec in skupina 
volivcev

V volilni enoti št. 1 se voli en član sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 2

V seznam sta vpisana naslednja  
kandidata:

1. JOŽE JANHAR
datum rojstva: 20.03.1966 
naslov: Hraše 46
strokovni ali znanstveni naslov: livar
delo, ki ga opravlja: kmetovalec
predlagatelj: Helena Janhar in skupina 
volivcev „LNS - Lista Nejca Smoleta“
      
2. IVAN ŠPENKO
datum rojstva: 08.11.1949 
naslov: Hraše 54A
strokovni ali znanstveni naslov:  
organizator
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Cecilija Kolman in skupina 
volivcev, „LNS - Lista Nejca Smoleta“

V volilni enoti št. 2 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 3

V seznam je vpisan naslednji  
kandidat:

1. JURE ŽITNIK
datum rojstva: 04.04.1984 
naslov: Moše 1
strokovni ali znanstveni naslov: ekonomski 
tehnik
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delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
predlagatelj: Alenka Žitnik in skupina  
volivcev

V volilni enoti št. 3 se voli en član sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 4

V seznam sta vpisana naslednja  
kandidata:

1. MATEJ ULČAR
datum rojstva: 08.02.1988 
naslov: Smlednik 38B
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
biotehnolog
delo, ki ga opravlja: samostojni podjetnik
predlagatelj: Ladislav Ulčar in skupina 
volivcev
      
2. METOD FERBAR
datum rojstva: 16.06.1947 
naslov: Smlednik 38
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. orga-
nizator dela
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Urška Ferbar in skupina vo-
livcev

V volilni enoti št. 4 se volita dva člana 
sveta.

VOLILNA ENOTA ŠT. 5

V seznam je vpisan naslednji kandidat:

1. MARJAN MALI
datum rojstva: 23.08.1952 
naslov: Valburga 96
strokovni ali znanstveni naslov: srednješol-
ska izobrazba
delo, ki ga opravlja: podjetnik
predlagatelj: Olga Mali in skupina volivcev

V volilni enoti št. 5 se volijo trije člani 
sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-101/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-

činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA VAŠKE SKUPNOSTI  
STUDENČICE,  

DNE 20. NOVEMBRA 2022

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. TADEJ MRAK
datum rojstva: 26.12.1983
naslov: Studenčice 44
strokovni ali znanstveni naslov: univ. dipl. 
inž. str.
delo, ki ga opravlja: komercialist
predlagatelj: Jožef Mrak in skupina volivcev

2. MOJCA BOKAN
datum rojstva: 13.09.1980
naslov: Studenčice 42
strokovni ali znanstveni naslov: gradbeni 
tehnik
delo, ki ga opravlja: direktor
predlagatelj: Jožef Mrak in skupina volivcev

3. MARKO MRAK
datum rojstva: 19.12.1983
naslov: Studenčice 29
strokovni ali znanstveni naslov: lesarski 
tehnik
delo, ki ga opravlja: upravljavec gozdarske 
mehanizacije
predlagatelj: Jožef Mrak in skupina volivcev

4. ANAMARIJA MRAK
datum rojstva: 13.10.1995
naslov: Studenčice 30
strokovni ali znanstveni naslov: dipl. med. 
sestra
delo, ki ga opravlja: administrator
predlagatelj: Jožef Mrak in skupina volivcev
 

5. NINA OMEJC
datum rojstva: 02.08.1994
naslov: Studenčice 12
strokovni ali znanstveni naslov: master of 
science
delo, ki ga opravlja: mlada raziskovalka
predlagatelj: Jožef Mrak in skupina volivcev

V Vaški skupnosti Studenčice se voli pet 
članov sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-90/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar

Na podlagi 41. člena in 2. odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 - odl. US), v 
zvezi z določbami 60. člena  Zakona o volit-
vah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. 
US, 35/14 - odl. US, 23/17 in 29/21), je Ob-
činska volilna komisija Občine Medvode 
sestavila naslednji 

SEZNAM
KANDIDATOV ZA REDNE VOLITVE  

ČLANOV SVETA VAŠKE SKUPNOSTI  
TEHOVEC,  

DNE 20. NOVEMBRA 2022

V seznam so vpisani naslednji  
kandidati:

1. MARIJA KEJŽAR KREK
datum rojstva: 28.06.1979
naslov: Tehovec 5
strokovni ali znanstveni naslov:  
tekstilni ing.
delo, ki ga opravlja: nezaposlena
predlagatelj: Sonja Tehovnik in skupina 
volivcev

2. DOMINIK KOŠIR
datum rojstva: 23.09.1958
naslov: Tehovec 4 
strokovni ali znanstveni naslov: ing. kemije
delo, ki ga opravlja: upokojenec
predlagatelj: Sonja Tehovnik in skupina 
volivcev

3. FRANČIŠEK MALOVRH
datum rojstva: 06.09.1971
naslov: Tehovec 6A
strokovni ali znanstveni naslov: osnovno-
šolska izobrazba
delo, ki ga opravlja: kurir
predlagatelj: Sonja Tehovnik in skupina 
volivcev

V Vaški skupnosti Tehovec se volijo trije 
člani sveta.

Ta seznam se javno objavi.

Številka: 041-91/2022-1
Datum: 28.10.2022

Občinska volilna komisija Občine Medvode
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode

predsednica
Ema Tavčar
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Delavnica v dveh delih je potekala v rojstni hiši Jakoba Alja-
ža v Zavrhu pod Šmarno goro pod mentorstvom Anamarije 
Meglič, priznane likovne ustvarjalke, ki v zadnjem času veči-
noma ustvarja v tehniki jajčne tempere. Prvi del je potekal ob 
Tednu otroka v začetku oktobra, namenjen pa je bil mladim 
ustvarjalcem, ki so se seznanili s pripravo barv s pomočjo 
jajčnega veziva, kot so to počeli umetniki v srednjem veku 
– največkrat za svoje sakralne poslikave v cerkvah. Drugega, 
ki je potekal v začetku novembra, so se udeležili tudi starejši 
člani društva, sklenili pa so ga s skupinsko razstavo in prije-
tnim druženjem.
Uvodoma je Anamarija Meglič vsem ustvarjalcem predstavila 
tako zgodovino kot samo tehniko slikanja z jajčno tempero. 
Jajčna tempera je bila prevladujoča slikarska tehnika vse do 
16. stoletja, nato pa so jo izpodrinile oljne barve. Gre za spe-
cifično tehniko, saj slikar sam pripravi barvo iz pigmentov 
in veziva, jajčnega rumenjaka. Postopek je zelo zahteven in 

edinstven, predvsem pa okolju prijazen, saj uporablja popol-
noma naravne sestavine. Kot je dejala mentorica, so želeli 
udeležencem približati ekološki način slikanja in barvanja 
ter jih podučiti, kako si lahko sami priskrbijo pigmente ter 
barve. Jajčna tehnika slikanja je naravna poživitev klasične-
ga načina slikanja, z njo je namreč mogoče doseči izrazite 
barvne nianse in stvaritve, ki jih s klasičnimi akrilnimi ali 
oljnimi barvami ne moremo.
Barvita razstava bo v prostorih rojstne hiše Jakoba Aljaža, 
kjer se konec novembra obeta tudi lutkovna predstava, na 
ogled nekaj mesecev, v KUD JaReM pa obljubljajo, da bodo ta-
kšne in podobne delavnice zagotovo še ponovili.

Slikanje z jajčno tempero
Kulturno-umetniško društvo JaReM je 
pripravilo likovno ustvarjalno delavnico 
slikanja z jajčno tempero, ki je navdušila 
ustvarjalce vseh generacij.

SAMO LESJAK

Navdušeni mladi ustvarjalci so pod mentorstvom Anamarije Meglič 
najprej sami pripravili barvo, nato pa se lotili slikanja. / Foto: Gregor 
Meglič
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Dvorec Goričane je eden izmed bolj 
markantnih objektov v medvoški ob-
čini, ki pa je že dolga leta zaprt za jav-
nost. V lasti ljubljanske škofije je ostal 
do konca druge svetovne vojne, ko so ga 
nacionalizirali. Sprva so bila v dvorcu 
stanovanja, nakar so ga leta 1962 za-
čeli obnavljati za muzejske namene. 
Dve leti kasneje se je vanj vselil Muzej 
neevropskih kultur, dislocirana enota 
Slovenskega etnografskega muzeja, ki 
je tam deloval do leta 2001. V dvorcu je 
bila tudi spominska soba pokrajinske 
konference. Leta 1934 je namreč tam 
potekala pokrajinska konferenca Ko-
munistične partije Slovenije, na kateri 
je pod tajnim imenom Rudi sodeloval 
tudi Josip Broz - Tito. Po osamosvojitvi 
Slovenije je Nadškofija Ljubljana vloži-
la denacionalizacijski zahtevek za vra-
čilo dvorca. Vrnili so jim ga po ukinitvi 
muzeja. Leta 2004 je nadškofija začela 
obnavljati dvorec in okolico. Dvorec Go-
ričane je navdihnil tudi domačinko Ka-
rin Kocjančič iz Preske. Raziskovala je 
njegovo arhitekturo in poslikave.

 Ͱ Lahko najprej predstavite svojo pot 
do umetnostne zgodovinarke?
Osnovno šolo sem obiskovala v Preski. 
Ko sem se odločala za srednjo šolo, sem 
se brez pomisleka vpisala na srednjo 
frizersko šolo v Kranju. Kot študentka 
sem ta poklic pet let tudi opravljala. Si-
cer imam tri poklice oziroma nazive. Po 
zaključku frizerske šole sem se vpisala 
na srednjo aranžersko šolo v Ljubljani, 
ki sem jo morala narediti praktično od 
začetka, nato pa sem se nekje med 3. 
in 4. letnikom odločila, da bi šla študi-
rat umetnostno zgodovino. Takrat sem 
bila že navajena, da me ljudje nekako 
podcenjujejo, saj je frizerska šola 'samo' 
triletna poklicna šola, a se zato nisem 
zmenila. Na koncu 4. letnika sem poleg 
poklicne mature morala opraviti še peti 
maturitetni predmet iz umetnostne 
zgodovine, ki sem ga potrebovala za 
vpis na univerzitetni program umetno-
stne zgodovine na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Vpisala sem se na enopred-
metni študij, kar je pomenilo, da sem 
imela v prvih dveh letih študija poleg 
13 predmetov še učenje latinščine v ob-
segu šest ur tedensko. Poleg tega sem 

precejšnje število izbirnih predmetov 
opravila tudi na oddelku za arheologijo 
in zgodovino. Ko sem dokončala tri leta 
dodiplomskega študija, sem se vpisala 
še na podiplomski študij. Bilo je napor-
nih šest let, a vendar svoje poti ne bi 
spremenila.

 Ͱ V Medvodah boste na dveh preda-
vanjih spregovorili o dvorcu Goričane, 
ki je že dolgo zaprt za javnost. Kako to, 
da ste ga izbrali za temo raziskovanja?
Ko sem v 3. letniku izbirala temo di-
plomske naloge, sem si najprej zamisli-
la temo, ki jo je potencialna mentorica 
zavrnila ravno zato, ker je izvedela, da 
ne prihajam z gimnazije. Nato sem za-
čela razmišljati, o čem bi pisala, in na 
misel mi je prišel dvorec Goričane. Glede 
na to, da sem s predavanj vedela samo 
nekaj osnovnih podatkov in da se dvor-
ca iz otroštva spomnim praktično kot 
ruševine ter da so ga nato popolnoma 
obnovili, se mi je zdel zanimiva tema 
za pisanje in raziskovanje. Za temo ma-
gistrske naloge pa sploh nisem imela 
pomislekov o raziskovanju poslikav v 
grajski dvorani, saj sem vedela, da o 
poslikavah ni veliko napisanega, jaz pa 
sem hotela za temo magistrske naloge 
raziskovati nekaj, s čimer se bom lahko 
pokazala javnosti. Hotela biti ponosna 
na svoje raziskovanje, ne da bo to tema, 
ki je že razdelana do potankosti, jaz pa 
jo bom nato samo ustrezno ubesedila.

 Ͱ Je o dvorcu dostopne veliko litera-
ture in virov?
O sami arhitekturi dvorca ter predela-
vah iz 17. do 20. stoletja je napisano ve-
liko, v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani 
hranijo tudi ogromno virov na to temo. 
Sam dvorec je bil pomemben zato, ker je 
bil od 17. stoletja naprej v lasti Ljubljan-
ske nadškofije, škofje so ga uporabljali 
kot poletno rezidenco. Dvorec pa je bil z 
arhitekturnega vidika pomemben pred-
vsem v 17. in 18. stoletju. Glede dvorane 
virov in literature ni veliko. Z ikono-
grafijo poslikav se je zadnji podrobneje 
ukvarjal Viktor Steska leta 1942, avtorji 
za njim pa so njegove ugotovitve samo 
povzemali. Tudi o avtorstvu poslikav so 

Raziskovala dvorec Goričane
Karin Kocjančič je za diplomsko in magistrsko delo raziskovala dvorec Goričane – 
arhitekturo in poslikave. Zanimiva in hkrati navdihujoča pa je že njena izobraževalna 
pot od frizerke do umetnostne zgodovinarke.

MAJA BERTONCELJ

Karin Kocjančič je dvorec Goričane izbrala tako za diplomsko kot za magistrsko delo.  
/ Foto: Peter Košenina
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bili raziskovalci skozi leta razdeljeni med dvema potencial-
nima avtorjema.

 Ͱ Kakšne spomine imate na dvorec iz otroštva in kako se 
je vaš pogled nanj spremenil po diplomskem in potem še 
po magistrskem delu?
Moji spomini iz otroštva, kot sem že omenila, so predvsem, 
da je bil to vedno samo neki grad, ki propada. Moj pogled na 
dvorec pa se je sedaj povsem spremenil predvsem zato, ker 
vidim dober potencial za nadaljnje raziskovanje.

 Ͱ Kako bi na kratko predstavili dvorec?
Prvotni grad Goričane je stal na griču nad današnjim dvorcem 
(danes so še vidni ostanki). Ko je grad na začetku 17. stoletja 
dokončno uničil požar, se je nato škof Otto Buchheim odlo-
čil, da bo novi dvorec postavil na mestu, kjer stoji še danes. 
Gradnje škof Buchheim ni dokončal, dokončal pa jo je njegov 
naslednik Jožef Rabatta. V 18. stoletju se je ambiciozni knezo-
škof Ernest Amadej Attems lotil enormne prezidave dvorca. 
Takrat sta med drugim nastali tudi kapela in poslikava graj-
ske dvorane. V 19. stoletju pa je škof Anton Alojzij Wolf zaradi 
dragega vzdrževanja dvorec zmanjšal. Nato so skozi stoletja 
dvorec uporabljali v različne namene, med drugim je tovarna 
Lek v grajskem parku gojila zelišča za izdelavo zdravil.

 Ͱ Kaj je bila vaša tema raziskovanja in kako je potekalo 
delo?
Tema raziskovanja magistrske naloge je bila Poslikava graj-
ske dvorane dvorca Goričane: ikonografija, avtorstvo, naroč-
ništvo. Najprej sem morala glede ikonografije poslikav preve-
riti, kaj od do sedaj napisanega sploh še drži, pri čemer sem 
prišla do zanimivih ugotovitev. Nato sem preverila, kako so 

teme prizorov opisane v literaturi, poiskati pa sem morala 
tudi, kako so prizore upodabljali v umetnosti, predvsem v 
baročnem obdobju. Glede avtorstva poslikav sem primerjala 
dela dveh potencialnih avtorjev, ki naj bi bila znani baročni 
freskant Franc Jelovšek ter manj znani slikar, jezuitski brat 
Anton Werle. Umetniška dela slednjega na Slovenskem niso 
ohranjena, saj je večinoma ustvarjal v Avstriji ter na Madžar-
skem. Za zdaj so njegova dela podrobneje obravnavana samo 
na Madžarskem, zato sem imela dodatno delo še s prevaja-
njem iz madžarščine v slovenščino. Glede avtorstva pa ni-
sem imela večjih težav z raziskovanjem, saj Ernest Amadej 
Attems izhaja iz znane družine Attemsov, kjer je bil že njegov 
oče zelo ambiciozen glede zbiranja umetniških del, predelav 
dvorcev ter sodelovanja z znanimi umetniki tistega obdobja.

 Ͱ Kolikšen del raziskav ste opravili v samem dvorcu, kako 
mogočen je?
V dvorcu sem bila marca 2022. Raziskave za magistrsko na-
logo sem večinoma opravljala s pomočjo fakultetne knjižnice 
ter drugih mrežnikov. Grajsko dvorano sem si hotela ogledati 
predvsem, da sem dobila občutek, kako velika je ter kako ve-
like so poslikave in njihove pozicije. Že ko stopiš skozi glavni 
vhod, dobiš občutek mogočnosti z notranjim dvoriščem ter 

štukaturo po stropih, ki je že spodaj, nadaljuje pa se tudi v 
zgornjih nadstropjih. Da mi je bil omogočen ogled dvorca, se 
zahvaljujem dr. Niki Leben iz kranjske območne enote Zavo-
da za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki se je pol leta 
aktivno trudila, da sem si lahko ogledala dvorano.

 Ͱ Kakšne so glavne ugotovitve – glede arhitekture in po-
slikav?
Glede arhitekture ni bilo nekih posebnih ugotovitev, glede po-
slikav pa precej, tudi novih. Hkrati pa se je precej tudi zaple-
tlo. Več o tem boste lahko izvedeli na predavanjih.

 Ͱ Je ostalo še kaj, kar bi želeli o dvorcu raziskovati?
Zagotovo pri ugotovitvah o poslikavah v grajski dvorani ni-
sem prišla do konca. Veliko stvari je ostalo odprtih za razi-
skovanje v prihodnosti. Še podrobneje bi se bilo treba posve-
titi tako avtorstvu kot tudi ikonografiji, žal pa je bilo eno leto 
časa premalo, da bi prišla do dna vsem vprašanjem, ki so se 
odprla ob raziskovanju.

 Ͱ Kako vidite dvorec v prihodnosti, bi moral biti odprt za 
javnost?
Ker bi v prihodnosti želela delati v konservatorski stroki, 
se zavzemam za ohranjanje kulturne dediščine, poleg tega 
pa tudi za javno rabo dediščine. Menim, da ne bi nikomur 
naredili škode, če bi vsaj notranje dvorišče dvorca odprli na 
primer enkrat na leto za koncert. Dvorec je bil prenovljen in 
restavriran, vendar pa zaradi neuporabe na žalost propada.

 Ͱ Kateri objekti v medvoški občini vas še fascinirajo, kako 
bogate so Medvode na tem področju?
Fascinira me kar vsa dediščina – ne samo v občini Medvode, 
kamor koli pridem. Zanimajo me predvsem cerkve, saj ima-
mo v občini kar nekaj primerov cerkva iz na primer obdobja 
srednjega veka, do gradov ali ostankov gradov. Zanima me 
tudi arheologija, na primer Jeterbenk ali pa Hom nad Soro, 
kjer je bilo v srednjem veku v obdobju preseljevanja ljudstev 
gradišče. Zdi se mi, da so Medvode na tem področju precej 
bogate. Seveda bi bilo treba to bolj oglaševati, saj veliko ljudi 
sploh ne ve, kaj vse imamo v občini.

Posvetila se je tudi raziskovanju poslikave grajske dvorane. Na 
fotografiji Pompejev umor in Cezarjeva smrt. / Foto: prof. dr. Matej 
Klemenčič, osebni arhiv

Na temo dvorca Goričane bo Karin Kocjančič imela 
dve predavanji v Kulturnem domu Medvode. 
Obakrat se bosta začeli ob 19. uri. Na prvem 24. 
novembra bo tematika arhitekturna zgodovina 
dvorca Goričane, na drugem 16. decembra pa 
poslikava grajske dvorane.
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V iztekajočem se letu je k Medvoškemu kulturnemu festivalu 
pristopilo veliko kulturnih društev, šole, knjižnica, Urbanistič-
ni inštitut RS, Založba Malinc in drugi, tako profesionalci kot 
tudi ljubitelji. Strokovni članek, ki podrobno opisuje sodelovanje 
Knjižnice Medvode pri festivalu, je bil celo predstavljen v Celju 
in objavljen v zborniku srečanja slovenskih knjižničarjev 7. fe-
stivala domoznanstva. V Javnem zavodu Sotočje želijo festival 
še nadgraditi in nadaljevati povezovanje različnih organizacij.
»Kulturni festival bomo v letu 2023 še razširili in nadgradili 
tako z izobraževalnimi vsebinami Potujoče ustvarjalnice kot 
tudi z družabnimi kulturnimi dogodki in mednarodno razse-
žnostjo. Tako bomo tudi izboru vsebin namenili večjo pozornost 
in izbrali kvalitetne, zanimive in inovativne predloge, s tem pa 
otrokom, ki bodo festival obiskali v okviru Dneva dejavnosti, 
omogočili zanimivo interaktivno učenje. Ob bok našim lokal-
nim legendam in dediščini pa bomo postavili zgodbe iz drugih 
držav in začrtali nove poti medkulturnega čezmejnega sodelo-
vanja. V preteklih mesecih smo organizirali že dve srečanji s 
tujci, ki živijo v Medvodah, in bi želeli aktivno sodelovati v lo-

kalni skupnosti, na zavodu pa gostimo tudi nove prostovoljce 
ESE iz štirih evropskih držav, ki bodo tudi tokrat sodelovali pri 
eni izmed vsebin. Seveda pa to ni edini program, kjer si želimo 
še tesnejšega povezovanja in sodelovanja,« pojasnjuje Sabina 
Spanjol, koordinatorka in organizatorka kulturnega programa 
v Javnem zavodu Sotočje.
Za njimi je Dan odprtih vrat Kulturnega doma Medvode, kjer 
so se povezali z različnimi izvajalci iz Medvod, in gledališki 
dan Otroci za otroke, kjer je KUD Smlednik v medvoški kultur-
ni dom privabil polno dvorano radovednih otrok s starši. »Pred 
nami so že novi dogodki. Zanimiv bo koncert, ki ga pripravlja-
mo z Glasbeno šolo Franca Šturma, tradicionalni Prižig luči, 
kjer bodo sodelovali šolski pevski zbori. Pozabiti pa ne smem 
na dve zanimivi predavanji o dvorcu Goričane, ki ju pripravlja 
magistra umetnostne zgodovine Medvoščanka Karin Kocjan-
čič. Kulturni dom Medvode po obnovi dobiva vedno več vsebin 
in novosti ter postaja lokacijski center kulturnega življenja v 
Medvodah. Z razstavami, delavnicami, manjšimi in večjimi 
dogodki s področja gledališča, glasbe in kina pa nudi kvalite-
tno preživljanje prostega časa ter kot inkubator ustvarjalnosti 
ponuja uresničitev idej mladih talentiranih ustvarjalcev in 
umetnikov,« še pravi Sabina Spanjol.

Želijo si čim več sodelovanja
V Javnem zavodu Sotočje znova pozivajo organizacije, da predlagajo sodelovanja v 
letu 2023 in podajo predloge za obogatitev programa.

MAJA BERTONCELJ

Kulturni festival bodo v letu 2023 še razširili in nadgradili. / Foto: 
Peter Košenina

Vse bo v redu.
triglav.si

Zavarovanje 
doma. Unikatno

kot vaš dom.

Ob prazniku spomina na mrtve je Združenje borcev za vrednote 
NOB Medvode po občini pripravilo več komemoracij. Spomin pa je 
zaznamovala tudi likovna sekcija KUD Pirniče. V svoji galeriji pro-
čelja Doma krajanov Pirniče ob glavni cesti je razstavila štiri likov-
ne portrete, ki so delo vodje likovne sekcije Andreja Militarova. Kot 
so pojasnili, so do 8. novembra lahko mimoidoči obudili spoštljiv 
spomin na komandanta Škofjeloškega odreda Pirničana Franca 
Rozmana - Staneta ob 78. obletnici njegove smrti in partizanskega 
pesnika Ota Vrhunca - Blaža Ostrovrharja ter generalov Jaka Avšiča 
in Lada Ambrožiča - Novljana. M. B.

Spomin z likovnimi portreti
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Osnovno šolo Medvode je 6. oktobra obi-
skal priznani portugalski pisatelj João 
Manuel Ribeiro.
V krajšem pogovoru z Barbaro Pregelj je 
predstavil svojo knjigo Moj dedek, kralj 
majhnih stvari, ki je v slovenskem pre-
vodu leta 2018 izšla pri založbi Malinc. 
Knjiga je prejela znak kakovosti zlata 
hruška, ki ga najboljšim knjigam vsako 
leto podeljuje Pionirska – center za mla-
dinsko književnost in knjižničarstvo. 
Avtor je odgovoril na nekaj vprašanj, ki 
so mu jih zastavili učenci. Naučil pa jih 
je tudi pesmico, ki so jo skupaj prepevali 
v portugalščini.
V Založbi Malinc so septembra gosti-
li tudi portugalskega pisatelja in vse-
stranskega ustvarjalca Joséja Luísa 
Peixota, avtorja slikanice Mama, ki je 
deževala. Slikanica je leta 2021 v prevo-
du Urške Rupar Vrbinc izšla pri založ-
bi Malinc, letos pa je prejela tudi znak 
zlata hruška za kakovostno otroško in 
mladinsko literaturo. Gostoval je na več 
slovenskih šolah, v Sloveniji pa je bil 
sploh prvič. Med 7. in 10. oktobrom pa so 
se v Sloveniji na prvem srečanju zbrali 
partnerji v projektu Inovativno medkul-
turno promoviranje branja (GG4A). »Po-
glavitni cilj projekta je spodbuditi sode-

lovanje med partnerskimi založbami, 
izbrati, prevesti in izdati literarna bese-
dila, ki prihajajo iz manjših in/ali pe-
rifernih evropskih kultur, in s tem bo-
gatiti evropsko književno krajino ter jih 
vključiti v inovativne prakse promocije 
branja, tako s pomočjo digitalnih orodij 
kot delavnic, ki spodbujajo ustvarjal-
nost ter mentoricam in mentorjem bra-
nja ponujajo orodja za nadaljnje delo z 
mladimi,« je pojasnila Barbara Pregelj, 
glavna urednica Založbe Malinc.

Srečanje je potekalo v Trubarjevi hiši 
literature v Ljubljani ter v mežnariji 
pri sv. Marjeti v Žlebeh. K sodelovanju 
v projektu so na založbi pritegnili tudi 
Zavod C.C.C. in Hišo na hribu ter KUD 
– AAC Boja, ki je na slovenski obali pri-
pravilo javni umetniški dogodek Jeziki 
in pokrajine. Ta je potekal v Manzioli-
jevi palači v Izoli. Pri izvedbi dogodka 
je sodeloval tudi Matej Škorjak iz Hiše 
EU in italijanska narodna skupnost iz 
Izole.

Na obisku znani portugalski pisatelj
João Manuel Ribeiro je obiskal Osnovno šolo Medvode. O inovativnem medkulturnem 
promoviranju branja pa so spregovorili tudi v Žlebeh.

MAJA BERTONCELJ

Na prvem srečanju so se zbrali partnerji v projektu Inovativno medkulturno promoviranje 
branja, ki je potekalo tudi v Žlebeh. / Foto: Založba Malinc

23. 11. ob 12h - Mladi oder: Nogometni kviz
24. 11. ob 9h - Mladi oder: 
Cecilija in zmaj: interaktivna predstava
25. 11. 11h-12 - Mladi oder: Dinozavri ob slikanici Če 
se bo dan končal (likovna delavnica)
25. 11. 13h-14h Pogovorna postaja: 
 Z roko v roki - mednarodni projekti
26. 11. ob 13h Pisateljski oder: Zlata dobe španske 
mladinske književnosti (Španija častna gostja)

27. 11. 11h Mladi oder Telovadec Nikolaj  
(likovna delavnica z ilustratorjem)
27. 11. ob 13h Pogovorna postaja:  
Sodobna španska literatura - pogled iz Slovenije
27. 11. 14h - Pisateljski oder: 
Čustveno opismenjevanje s pomočjo knjig
27. 11. ob 16h-17h Pogovorna postaja -  
Ko knjige zabolijo - pogovor o slikanici Modra

Založba Malinc vabi na KNJIŽNI SEJEM, ki bo med  
22. in 27. novembrom 2022 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 
Najdete nas v Hali A, kjer boste lahko spoznali nekatere od avtorjev in ilustratorjev, ki smo jih izdali 
ter prevajalke in prevajalce, ki našim knjigam pomagajo med slovenske bralce.

Za vas smo pripravili ugodne knjižne popuste ter zanimive pogovore in delavnice:

Sledite nam na FB       , IG        in YouTubu       , več informacij na www.malinc.si  
V času med 22. novembrom in 4. decembrom bo potekal tudi spletni knjižni sejem. Vabljeni!
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Veselje do petja je pevke in pevce po-
vezalo že v okviru društva upokojen-
cev, ena od sekcij KUD Smlednik pa je 
zbor postal na pobudo Marinke Šubic. 
»In s tem se je začela strma pot ure-
sničevanja zastavljenih ciljev in pre-
magovanja prenekaterih ovir,« je bilo 
slišati na koncertu, ki so ga pripravili 
ob jubileju. Najprej je bilo treba priva-
biti zadostno število pevcev, ne le po 
glavah, ampak tudi po glasovih, nato 
najti primeren prostor za vaje, določiti 
okvirne stroškovne zahteve in način 
njihovega pokrivanja, ne nazadnje pa 
zbor potrebuje pevovodjo. Tega je našel 
v sokrajanu, učitelju glasbe Tomažu 
Grajzarju.
Prvi nastop je imel Smleški žarek že 
nekaj mesecev za tem, ko je začel vadi-
ti, in sicer na Slovenskem dnevu v Dra-
gočajni. Prepevanje na tem dogodku je 
postalo stalnica, obenem pa se je raz-
širilo na druge prireditve v domačem 
kraju in okolici, kot so Flancanje ob 
izmenjavi sadik, kresovanje v Hrašah, 
letno srečanje upokojencev … Kulturni 
utrip je v minulem desetletju zbor bo-
gatil tudi s spomladanskimi in jesen-
skimi koncerti, pri katerih je sodeloval 
s klekljaricami. Epidemija je prekinila 
to tradicijo, zato je bil jubilejni koncert 
toliko bolj prazničen. K temu so pri-
spevali še gostje: otroci iz vrtca, mlajša 
gledališka skupina KUD Smlednik pod 
mentorstvom Brede Rovšek ter pevski 
zbor in plesalke – Žabce iz Društva upo-
kojencev Vodice. Zbor je namreč stkal 
vezi tudi z društvi iz drugih občin, pred-

vsem okoliških. Med gostovanji zunaj 
domačih krajev ima posebno mesto na-
stop pred Postojnsko jamo pred mno-
žico turistov na štefanovo leta 2016. 
Ob ustanovitvi je Smleški žarek sesta-

vljalo 21 pevk in pevcev. Nekaj, med 
njimi tudi ustanoviteljica in dolgoletna 
predsednica zbora, se jih je v preteklih 
letih poslovilo, zato se po besedah zbo-
rovodje ne branijo novih glasov.

V Smledniku praznovali okrogli jubilej
Pred desetimi leti je pod okriljem Kulturno-umetniškega društva (KUD) Smlednik 
začel delovati Mešani pevski zbor Smleški žarek.

ANA JAGODIC DOLŽAN

S plesom so navdušile Žabce iz Vodic. / Foto: Ana Jagodic Dolžan

Nagrajenci 
Nagradna križanka iz revije Soto-
čje št. 9 je glavno nagrado, bon za 
trgovino OBI v vrednosti 20 evrov, 
prinesla Mili Oberč iz Medvod, dru-
go in tretjo knjižno nagrado, knjigo 
Usode, sta prejela Manca Luštrek in 
Janko Erjavec, oba iz Medvod. Ge-
slo je bilo Preprosto jih imamo radi. 
Nagrajencem čestitamo!

ktv
kabelska televizija medvode
cesta komandanta staneta 12, 1215 medvode 
telefon: 01 36 19 580, e-pošta: info@tv-m.si, 
http://www.tv-m.si, FB in Youtube: Novice med vodami

30 let informativnega programa

30 let nepristranskih informacij

30 let televizijske in video produkcije 
            za majhne oglaševalce in velika podjetja

Vse dni v letu. 

Vedno za vas.

Smleški žarek prepeva predvsem ljudske in narodne pesmi. / Foto: Ana Jagodic Dolžan
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Kostanja je bilo letošnjo jesen veliko, tako da organizatorji 
tradicionalnega dogodka Kostanjeva nedelja na Katarini s 
tem niso imeli skrbi. Pred Osnovno šolo Topol so pripravili 
pestro dogajanje.
»Potrudili smo se čim bolj popestriti ta naš dogodek. Vesel 
sem, da so se odzvali lokalni pridelovalci, tukaj so tudi otro-
ci iz Podružnične osnovne šole Topol. Je super dan,« je po-
vedal Žiga Kršinar, predsednik Turističnega društva Katari-
na. Glavni je bil seveda kostanj. »V okoliških gozdovih smo 
nabrali okrog sto kilogramov kostanja in mislim, da bomo 
spekli prav vsega. V ponudbi so tudi jajca, več vrst zelenja-
ve, lokalni med, žganja, piškoti, drugi pridelki, sok iz jabolk 
iz šolskega sadovnjaka, kuhano vino, čaj, člani našega dru-
štva pečejo palačinke ... Ne smem pozabiti na gobovo juho in 
krompirjev golaž, ki sta odlična. Pripravljata ju domača ekipa 
in ekipa iz Turističnega društva Smlednik. Vesel sem, da so se 
odzvali. Z obiskom smo zelo zadovoljni,« je dodal. Poskrblje-
no je bilo tudi za glasbo.
Kršinar je novi predsednik uradno še Turističnega društva 
Katarina, ki je v preimenovanju v Turistično društvo Pol-
hograjski dolomiti in bo v svoje delovanje vključevalo širše 
območje. Kostanjeva nedelja je osrednji dogodek društva. 
»Že dolga leta je glavni dogodek. V društvo se vključujemo 

tudi mlajši, česar sem vesel. Razmišljamo o organizaciji 
več dogodkov in tudi drugačnih od današnjega. Naši načrti 
so skupaj z občino urediti celostno podobo Polhograjskih 
dolomitov. Nekaj dela smo že opravili. V urejanju je sku-
pnostni vrt s sadovnjakom, uredili smo studenec pri cerkvi 
sv. Katarine, za prvo silo našo mlako ... V tej smeri bomo 
nadaljevali, torej s ciljem urejati javne površine, predvsem 
pa povezati domačine. Društvo ima okrog 150 članov. Tu-
ristično društvo Polhograjski dolomiti bo pokrivalo širše 
območje, vse od Žlebov preko Katarine, Ločnice, Tehovca do 
Osolnika. Povezani enotno gledamo naprej malce širše,« je 
še povedal.
Največji problem, s katerim se srečujejo, so parkirišča. Tudi 
na dan Kostanjeve nedelje je bilo težko najti prosto parkirno 
mesto. »Na to problematiko ves čas opozarjamo. Rešitve so 
preproste, in sicer plačevanje parkirnine z mobilno aplikacijo 
EasyPark, kot je to primer v številnih občinah po Sloveniji. 
Upam, da bomo z občino dosegli dogovor in to čim prej uredi-
li, da se bo potem tudi ta denar vrnil nazaj v kraj,« je zaključil 
Kršinar.

Kostanja je bilo letos dovolj
Kostanjeva nedelja na Topolu je bila dobro obiskana.

MAJA BERTONCELJ

Obiskovalci Kostanjeve nedelje domov niso odšli lačni. Poskrbljeno 
je bilo tudi za zabavo. / Foto: Maja Bertoncelj

Turistično društvo Katarina se bo v prihodnje 
imenovalo Turistično društvo Polhograjski 
dolomiti. »Pokrivalo bo širše območje, vse od 
Žlebov preko Katarine, Ločnice, Tehovca do 
Osolnika. Povezani enotno gledamo naprej malce 
širše,« pravi predsednik Žiga Kršinar.

Bi radi sami izdelali 
milo? Nič lažjega s 
pomočjo knjige, v 
kateri boste dobili 
napotke o izdelavi 
mil po hladnem 
postopku, z lugom 
ali brez. Ta mila so še 
posebej primerna za 
otroke, ki se bodo 
zabavali ob izdelavi. 
60 receptov za mila 
s slikami in nasveti, 
kaj narediti, če gre 
kaj narobe. Knjiga 
vsebuje tudi video 
posnetek poteka  
izdelave mila  
po hladnem 
postopku.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Nazorjeva 
ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel. št.: 04 201 42 41  
ali na: narocnine@g-glas.si.

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti, se poštnina 
zaračuna po ceniku Pošte Slovenije. 

168 strani, trda vezava        

                        + poštnina

24
EUR

NOVO
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Turistično društvo Dragočajna - Moše se že več let zapored 
trudi ohranjati slovensko tradicijo z organizacijo Slovenske-
ga dneva. V nedeljo, 16. oktobra, je uspela že 15. prireditev, v 
okviru katere so obiskovalcem ponudili različne tradicional-
ne jedi in druge proizvode. Predsednik TD Dragočajna - Moše 
Jure Žitnik je pojasnil: »Slovenski dan je za lokalno prebi-
valstvo zelo pomemben, saj se trudimo, da slovenske jedi ne 
bi utonile v pozabo. Več kot 50 prostovoljcev je poskrbelo, da 
smo lahko pripravili veliko število jedi, in upamo, da bomo z 
njimi pritegnili čim več ljudi.«
Poleg različnih potic, piškotov, slanih pekovskih izdelkov, 
vložene hrane in prilog je zadišalo tudi iz kotlov, v katerih so 
pripravljali ričet, vampe ter krompirjev golaž. »Vse jedi so pri-
pravljene iz domačih, večinoma lokalnih sestavin. Slovenski 
dan je za nas poseben, saj domačini stopimo skupaj, poskr-
bimo za vse potrebno, da na koncu prireditev zares zaživi,« 
nam je svoje občutke zaupala Irena Oblak, ki je skrbno nad-
zorovala delo pri kotlih. Kljub temu da je bil Slovenski dan pr-

votno načrtovan za konec septembra in so ga zaradi vremen-
sko neugodnih dni prestavili, je sončna nedelja v Dragočajno 
privabila mnoge obiskovalce. Žitnik je še dodal, da ga veliko 
število ljudi zelo veseli ter da upa, da se bodo vsi imeli lepo, 
se poveselili in podružili s sokrajani. Piko na i pa so Sloven-
skemu dnevu v Dragočajni dodali še Cerkljanski gavnarji, ki 
so s svojimi narodno-zabavnimi melodijami marsikoga tudi 
zvabili na plesišče.

Že petnajsti Slovenski dan
V Dragočajni so že petnajstič zadišale slovenske tradicionalne jedi, ki obiskovalcev 
niso pustile lačnih.

NIKA TOPORIŠ

Cerkljanski gavnarji so v Dragočajno prinesli narodno-zabavne viže. 
/ Foto: Gorazd Kavčič

Iz kotlov je zares omamno dišalo. / Foto: Gorazd Kavčič

Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije so obja-
vili sedmi (zadnji) razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive 
v Ljubljanski urbani regiji, ki je namenjen vsem, ki imajo inova-
tivne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samostojno podje-
tniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. Objavljen je 
na spletni strani www.rralur.si. Prijave so možne do 5. decembra, 
udeleženci pa bodo v projekt vključeni predvidoma s 1. februarjem 
2023. M. B.

Objavili še zadnji razpis
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 NOVO  IZMERI  
GARAŽNA VRATA 
SAM in PRIDOBI 
7% DODATNEGA 

POPUSTA 
www.izmera.si 

 
 

  

VSA GARAŽNA VRATA NA ENEM MESTU 
praktična rešitev za vašo garažo 
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V letošnji akciji ponujajo bela, srebrna in rjava dvižna garažna vrata do največje širine 
289 centimetrov in višine 204 centimetrov. 

 Z dostavo, montažo, prvim zagonom in 9,5-odstotnim DDV je cena vrat 839 evrov za 
navadni model in 1414 evrov za model z vgrajenim osebnim prehodom. Kip Kop ponuja 

še 12-letno garancijo proti prerjavenju in petletno garancijo za elektroniko vrat. Več 
informacij lahko dobite na brezplačni telefonski številki 080 24 40. 
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Društvo Invalidov Ljubljana Šiška in 
KUD JaReM sta konec oktobra v Zlatem 
kotičku v Medvodah pripravila dogo
dek, na katerem so Porodnišnici Ljub
ljana podarili 650 parov copatk za no
vorojenčke. Ročno so jih izdelale članice 
obeh društev. Medgeneracijska vez, ki 
jo predstavljajo copatke, je sedaj postala 
že tradicionalna.
»V projekt smo vključeni peto leto, pri
ključili smo se KUD JaReM. V njem so
deluje skupaj okrog trideset članic. To 
je medgeneracijski projekt, ki je za naše 
društvo zelo pomemben. Za letošnjo ak
cijo so članice obeh društev spletle kar 
650 parov copatk. Če vemo, da za enega 
porabijo tri ure, potem je jasno, koliko 
truda je vloženega. Zelo so pridne, jih tudi 
spodbujamo, tako da so 50 parov spletle 
že za prihodnje leto. Pričakujem, da jih 
bo na koncu vsaj toliko kot letos, če ne še 
kaj več,« je povedal Dušan Bajuk, predse
dnik Društva invalidov Ljubljana Šiška. 
Gonilni sili projekta sta Marija Podvez in 
Radojka Mitrović. »Copatke pletem z ve
seljem, vzame pa kar veliko časa. Upam, 
da so jih mamice zelo vesele,« je dejala 
Radojka Mitrović, Marija Podvez pa se je 
najprej zahvalila vsem, ki jim pri tem po
magajo tako finančno kot s spodbudami. 
»Vesela sem, da naša skupna akcija dveh 
društev tako dobro uspeva,« je dodala.
V Porodnišnici Ljubljana se copatk 
vsako leto zelo razveselijo. »Število je 

iz leta v leto višje; 650 parov bo zado
ščalo za približno tri mesece. Najver
jetneje jih bomo začeli deliti po prvem 
novembru. Vsaka mamica bo za no
vorojenčka dobila en par copatk. Tega 
darila so izredno vesele in njihovega 
zadovoljstva se ne da opisati z beseda
mi. To je nekaj najlepšega, so najlepše 
darilo. V copatke je vloženega veliko 
truda, veliko ljubezni. So različnih 
barv, a vsake so po svoje lepe. Vsake 
je treba ceniti. Z velikim veseljem jih 
delimo. V imenu mamic in v našem 
imenu se vsem, ki so pletle copatke, 
najlepše zahvaljujem,« je pojasnila 

Tanja Grošelj, glavna medicinska se
stra. Copatke, ki jih spletejo v tem pro
jektu, so trenutno edine, ki jih prej
mejo v ljubljanski porodnišnici.
V imenu Občine Medvode se je dogod
ka udeležil podžupan Ivo Rep. Potekal 
je tudi kratek kulturno-umetniški pro
gram.

Spletle šeststo petdeset parov copatk
Projekt KUD-a JaReM in Društva invalidov Ljubljana Šiška še naprej razveseljuje 
mamice novorojenčkov.

MAJA BERTONCELJ

Predaja copatk ljubljanski porodnišnici / Foto: Maja Bertoncelj

Kozmetične in pedikerske dejavnosti, Andreja Mulec s.p.
Delovni čas: po dogovoru / T: 040 262 874

Novo v Smledniku
•  klasična/estetska pedikura
•  reševanje problematike na
 stopalih
•  klasična manikura in 
 permanentno lakiranje

Projekt Manj svečk za manj grobov na Ško-
fjeloškem 2022 se je letos razširil tudi na 
občino Medvode. Učenci s posebnimi po-
trebami iz OŠ Jela Janežiča so ustvarili več 
kot tisoč kamenčkov za podporo projektu, 
katerega namen je bil v občinah Medvode, 
Škofja Loka, Žiri, Gorenja vas - Poljane in 
Železniki, torej v občinah soustanovitelji-
cah OŠ Jela Janežiča, ozaveščati prebivalce 
o čezmerni potrošnji sveč za praznike in 
jih spodbuditi k uporabi alternativnih na-
činov poklonitve pokojnikom. Hkrati pa so 
nudili tudi možnost, da občani del denar-
ja, namenjenega za nakup sveč, darujejo v 
dobrodelne namene. V ta namen so bile na 
večjih pokopališčih postavljene stojnice. 
Sredstva so zbirali za razvoj programa mon-
tessori  na OŠ Jela Janežiča in zbrali dobrih 
6.300 evrov. M. B.

Manj svečk za manj 
grobov
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Nik Podpečan Vehovec je star devet let in 
prihaja iz Smlednika. Navdušen je nad 
moto športom, kar ni naključje, saj to 
velja tudi za njegovo družino. V šolo mini 
mota so ga vpisali, ko je bil star pet let.
Prvo leto je vozil pri AMD Orjaki, šolo pa 
so imeli v Tacnu. Ker so poligon zaprli 
in na Gorenjskem ali v okolici Ljubljane 
ni steze, kjer bi lahko treniral, so se od-
ločili, da bodo sobote preživeli v Vrtojbi. 
Včlanili so ga v Društvo Gas Vrtejba. Po 
dveh letih šole mini mota je začel tek-
movati. Prvo dirkaško leto je zaključil 
na skupno tretjem mestu, drugo sezo-
no še mesto višje, v letošnji sezoni pa 
je prvič postal državni prvak v katego-
riji mini moto otroci 1. Prepričljivo je bil 
najhitrejši. »Naslov državnega prvaka 
mi pomeni veliko. Nanj sem zelo pono-
sen in vesel sem, saj je bilo vloženega 
veliko truda. Na dirki dam vse od sebe,« 
pravi Nik. Da sploh lahko dirka, da je 
njegov motor dobro pripravljen, poskrbi 
oči Štefan, ki je njegov mehanik. Motor 
je treba za vsako stezo drugače nastavi-
ti (drugačen prenos, nastavitev sklopke, 
nastavitve uplinjača ...).
Treningi se začnejo marca in so ob so-
botah med 13. in 19. uro. Če kategorij ni 
veliko, je Nik za vožnjo na vrsti na vsa-
kih 30 minut. Dirke so na štirih stezah 
po Sloveniji, in sicer v Vrtojbi, Krškem, 
Slovenji vasi pri Ptuju in na Vranskem. 
Dirkaški konec tedna poteka od petka 
ali sobote do nedelje. Ob sobotah so čez 
dan samo treningi, ki jim običajno sledi 
verifikacija vozil in opreme oz. tehnični 
pregled vozil in opreme. V nedeljo, ko 
je »dirkaški dan«, imajo dva treninga, 
kvalifikacije in potem dve dirki. Leto-
šnja sezona je bila zanj odlična, saj je 
zmagal na vseh desetih dirkah. Tako 

je imel stoodstoten izkupiček točk. 
Povprečna hitrost na dirki je okrog 60 
km/h.
Nik vozi 50-ccm motor znamke DM, 
opremo pa mora menjati vsako leto, 
saj jo preraste. Oprema je kar draga. Po-
trebnega je tudi veliko rezervnega ma-
teriala za motor, ki prav tako ni poceni. 
V kategoriji mini moto otroci 1 bo lahko 
nastopal do dopolnjenega desetega leta, 
nato se bo preselil v kategorijo mini 
moto otroci 2, mini moto open ali pa 
mini GP 10. V prihodnji sezoni naj bi še 
tekmoval v kategoriji mini moto otroci 
1, poleg tega pa se bo privajal še na mini 
GP 10. »Moj cilj je, da bi ponovno osvojil 
naslov državnega prvaka, želja pa, da bi 
nekoč lahko nastopal v MotoGP. To je 
želja marsikaterega malega dirkača, je 
pa pri nas to načeloma nedosegljivo, saj 
potrebuješ veliko denarja, sponzorje pa 
je težko dobiti,« še pojasni Nik, katerega 
vzornik je Španec Marc Márquez.

Najboljši mladi dirkač
Nik Vehovec Podpečan je državni prvak v kategoriji mini moto otroci 1.

MAJA BERTONCELJ

Nik Vehovec Podpečan z ekipo po osvojitvi naslova državnega prvaka / Foto: osebni arhiv

KOTEL PEČ na drva za centralno ogre-
vanje, od 14-50 kW, na zalogi različni 
modeli in moči, 1 km od SLO mejnega 
prehoda Metlika, cena od 1315 evrov 
naprej. 
KIP KOP Žakanje, t. +385 91 6039 747

Članska košarkarska ekipa Brinox Medvo-
de tudi v novi sezoni igra v drugi slovenski 
košarkarski ligi. V petih tekmah so zabele-
žili dve zmagi in tri poraze in so bili med 12 
ekipami na lestvici na 8. mestu. Novo tek-
mo so imeli v sredo, ko so gostili Mesarijo 
Prunk Sežano, rezultat do zaključka naše 
redakcije ni bil znan. M. B.

Košarkarji med  
drugoligaši

Ljubljanski maraton v 26. izvedbi je na 
polmaratonski razdalji štel za državno 
prvenstvo. Z osebnim rekordom (1;14:19) 
je svoj nastop na drugem mestu končala 
Neja Kršinar s Topola, atletinja KGT Papež. 
Zaostala je le za Anjo Fink (1;12:45) in se 
veselila naslova državne podprvakinje.  
M. B.

Državna podprvakinja

Zaključena je ligaška sezona v prstometu, ki so jo znova zaznamovali tudi igralci ŠD Se-
nica. V prvi moški ligi, v kateri je tekmovalo devet ekip, je absolutni zmagovalec ekipa ŠD 
Senica – Lotrič. Uspeh je dopolnila še ekipa ŠD Senica DAF Cordia, ki je bila druga v drugi 
ligi, v kateri je bilo prav tako devet ekip. Že avgusta je Andrej Kunstelj iz ŠD Senica postal 
top igralec sezone 2022. Najboljši je bil na Master turnirju v Radovljici, na katerem se je 
pomerilo 16 najboljših igralcev prstometa. M. B.

Najboljši v prstometu
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Špela Kern prihaja iz Zgornjih Pirnič. 
Njen prvi šport je bila atletika, pri 24 
letih pa je postala cestna kolesarka. Za 
njo je še ena sezona, v kateri je nosila 
dres španske ekipe Massi - Tactic. Je 
tudi stalna članica slovenske članske 
reprezentance.

 Ͱ Ocena letošnje sezone?
Lahko bi jo razdelila v dva dela. S prvim 
sem lahko zadovoljna. Odpeljala sem 
nekaj dobrih dirk, sploh Baskija in kla-
sike. V drugem delu sem imela težave, 
še posebno avgusta po prebolelem co-
vidu-19. Kar nekaj časa sem čutila po-
sledice. Zbolela sem v Alžiriji na Sredo-
zemskih igrah. Prehitro sem se vrnila v 
tekmovalni ritem. Še sedaj kdaj čutim, 
da nisem prava. Ravno do svetovnega 
prvenstva sem prišla toliko nazaj v for-
mo, da sem tam lahko kar dobro dirka-
la. Nisem pa bila stoodstotna. Dopust je 
prišel ravno prav, da se sestavim nazaj 
za naslednjo sezono.

 Ͱ Kateri dosežek iz leta 2022 bi pose-
bej omenili?
Državno prvenstvo v cestni vožnji, na 
katerem sem bila druga, in dirko v 
Franciji na znameniti Mont Ventoux. 
Slednja je bila letos prvič organizirana 
tudi za ženske. Bila sem deseta, čeprav 
sem zaradi odpovedi letala prišla v ho-
tel šele sredi noči in startala neprespa-
na. Teden prej sem bila šesta na eni iz-
med francoskih klasik – s tem, da sem 
bila cel dan v begu. Ti dve dirki sta mi 
ostali najbolj v spominu. Nastopila sem 
tudi na evropskem in svetovnem prven-
stvu. Trasa na evropskem prvenstvu mi 
ni bila ravno pisana na kožo, saj je bila 
precej ravninska. Na koncu sem bila 23. 
Moja naloga je bila pomagati Eugenii 
Bujak, ki je bila 18. Obe sva bili v cilju v 
času zmagovalke. Na svetovnem prven-
stvu pa se na dan dirke nisem najbo-
lje počutila. Zadala sem si, da čim dlje 
ostanem s prvo skupino, če pa bom vi-
dela, da ne bo šlo do konca, pa raje kaj 
naredim že prej. Šla sem v beg in upa-
la, da bi se še kakšna pridružila, da bi 
lahko dlje vztrajala. To se žal ni zgodilo. 

Bila sem ujeta in tempa najboljših ni-
sem več mogla držati. Sem pa zadovolj-
na, da sem dirko vsaj končala.

 Ͱ Letošnja sezona je uspešna tudi 
zato, ker ste podpisali pogodbo s fran-
cosko profesionalno ekipo Cofidis. V 
koliko boljšo sredino se selite?
Pogodbo sem podpisala za dve leti. Grem 
veliko na bolje. Ekipa je ena večjih, 
predvsem ker ima še moško ekipo, ki je 
v World Touru. Ženska ekipa ostaja pro 
kontinentalna. Z izjemo licence imamo 
vse, kar imajo ekipe  World Tour. Zaradi 
tako močne moške ekipe dobimo pova-
bilo na katerokoli dirko, tudi na Dirko 
po Franciji. Ekipa je tudi finančno zelo 
stabilna. Želja pa je, da bi dobili tudi 

licenco  World Tour. V vsakem primeru 
bomo imeli program, kakršnega si že-
limo. Zelo sem zadovoljna. Imeli smo 
že tridnevno srečanje v Franciji, kjer so 
nas testirali, pogledali smo kolesa, se 
spoznali. Nisem pričakovala, da bo nivo 
tako visok. Računam, da bo naslednja 
sezona zame res dobra.

 Ͱ S čim ste si pridobili zaupanje fran-
coske ekipe?
Verjetno predvsem s tem, kar sem po-
kazala na dirkah v Franciji. V ekipi sem 
z namenom, da bom prva pomočnica 
naši najboljši kolesarki na težjih eta-
pah, na tehnično težjih odsekih. Teh-
nično sem dobra kolesarka, dobra sem 
v vzponu in to ekipe zadnje čase precej 

Nekdaj atletinja, danes profesionalna kolesarka
Špela Kern je skoraj petnajst let trenirala atletiko, po poškodbi pa med rehabilitacijo 
presedlala na cestno kolo in v tem športu ostala. Je profesionalka in prihodnji dve 
sezoni bo članica francoske ekipe Cofidis.

MAJA BERTONCELJ

Špeli Kern odgovarjajo vzponi. / Foto: osebni arhiv
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iščejo. To bo moja glavna naloga. V ekipi 
imamo dve vrhunski kolesarki, ki lah-
ko zmagata na marsikateri dirki.

 Ͱ V moškem kolesarstvu se vrtijo kar 
veliki zneski. Se da preživeti tudi v 
ženskem kolesarstvu?
Vsako leto je bolje, je pa seveda treba 
v tujino v dobro organizirano ekipo. 
Ekipe  World Tour imajo določeno mi-
nimalno plačo, pro-kontinentalne še 
ne, a najboljše tudi dosežejo te zneske. 
Je pa seveda to še daleč od zneskov, ki 
se vrtijo pri moških. Kakšne zaloge za 
prihodnost se ne da delati, lahko pa ži-
viš normalno življenje. Ko sem začela, 
je morda 40 odstotkov deklet živelo od 
kolesarstva, druga so še delala ali štu-
dirala. Sedaj nas je večina deklet pro-
fesionalk in kolesarstvo nam je edina 
služba.

 Ͱ Niste več med mlajšimi, a v kole-
sarstvu so uspešne še precej starejše. 
Letošnja svetovna prvakinja Annemi-
ek Van Vleuten je stara 39 let.
Kar nekaj kolesark je, ki so starejše od 
35 let in so med najboljšimi. Mnoge 
med njimi si začele tekmovati kasne-
je. Po stažu v kolesarstvu še niso tako 
stare. Zelo dobrih je tudi nekaj mla-
dih. Starostni razpon je velik. Če bodo 
pogodbe takšne, kot si želim, in če mi 
bo služilo zdravje, ki je zelo pomembno, 
imam zagotovo še dve sezoni in potem 
še nekaj let. Sem pa stara 32 let in po-
stavljam si kratkoročne cilje. Nikoli ne 
veš, kaj se zgodi. Kolesarstvo je dokaj 
nevaren šport, tudi za telo težek. Do 40 
leta pa verjetno ne bom vztrajala. Še 
vedno sem motivirana. Tudi jaz sem 
začela dokaj pozno, pri 24 letih. Dokler 
bom čutila, da lahko še vsako leto na-
predujem, da me ekipe povabijo in me 
potrebujejo, ter dokler bom uživala, 
bom kolesarila. Ko tega ne bo več, se 
bom posvetila čemu drugemu.

 Ͱ Kako gledate na razvoj ženskega 
cestnega kolesarstva?
Odkar so tudi ženske profesionalke, je 
napredek zelo velik. Rastejo ekipe, ra-
ste podporno okolje, s tem pa tudi pri-
čakovanja. Kvaliteta tekmovalk je veli-
ko višja, kot je bila še pred petimi leti. 
Večja je tudi širina. Vedno več jih lahko 
zmaga. Konkurenca vsako leto še raste. 
S treningi, kot sem jih imela pred pe-
timi leti, in s takratno pripravljenostjo, 
danes deklet ne bi mogla niti »držati«, 
kaj šele biti med boljšimi.

 Ͱ V čem se je trening najbolj spreme-
nil?

V vsem. Najprej je količina treninga. 
Odkar sem postala profesionalka in 
delam res samo to, je treninga veliko 
več. Drugo pa je podporno okolje. Imam 
odličnega trenerja, nutricionista, fitnes 
trenerja, športno psihologinjo, skratka 
okrog sebe imam ekipo, ki dela zame in 
mi nudi vse, kar potrebujem. Ni mi tre-
ba razmišljati drugega, kot to, da zjutraj 
vstanem, grem na trening, pridem do-
mov, počivam, grem na masažo in jem. 
Privoščim si lahko višinske priprave, 
česar pred leti nisem počela. Vse je šlo 
na višji nivo. Kolesarstvo je moje življe-
nje. V tej službi sem 24 ur na dan, vse je 
podrejeno kolesarstvu. Veliko sem tudi 
na poti. Imamo od 40 do 60 startov na 
sezono, tako da smo tudi po 200 dni na 
leto od doma.

 Ͱ Koliko vas potem sploh lahko vide-
vamo v medvoški občini?
Zelo rada pridem domov. Živim v Slove-
niji. Ko nimam dirk, sem tukaj in tukaj 
treniram. Imamo vse, kar potrebujem. 
Zelo dobro se počutim in Slovenije ne bi 
zamenjala.

 Ͱ Kakšno pa je stanje ženskega ce-
stnega kolesarstva v Sloveniji?
Ne spremljam ga prav veliko. Deluje 
ekipa BTC City Ljubljana Scott, kar je do-
bro. Pomembno je, da se vlaga v mlajše 
kolesarke. Ne srečamo pa se velikokrat, 
saj se nam programi dirk ne pokrivajo. 
Upam, da se bodo dekleta odločala tudi 
za cestno kolesarstvo, ki je lahko tudi 
poklic.

 Ͱ Omenili ste, da ste v kolesarstvo 
prišli pri 24 letih. Kako to?
S športom se resno ukvarjam že od še-
stega, sedmega leta. Začela sem z atle-
tiko, s teki, krosi. Ko sem šla trenirat v 
AK Triglav Kranj, so me usmerili v teh-
nične discipline: najprej v skok v da-
ljino, nato v skok s palico. Pripravljali 
smo se tudi na olimpijske igre. Zgodila 
pa se je precej huda poškodba. Imela 
sem stresni zlom stopalnice in težave s 
koleni. V času rehabilitacije sem začela 
kolesariti. V mislim sem imela vrnitev 
v atletiko, na koncu pa začela trenirati 
kolesarstvo. Prišla sem v stik z Goraz-
dom Penkom, ki je bil športni direktor 
ekipe Polet Garmin. Potem smo začeli 
tekmovati kot reprezentanca, iz te eki-
pe je kasneje nastala ekipa BTC. Niti 

slučajno mi ni žal, da sem prestopila 
v kolesarstvo. Če bi vedela, da je tako 
super, bi se odločila že kakšno leto 
prej. Očitno mi veliko bolj odgovarjajo 
vzdržljivostni športi, poleg tega se od 
kolesarstva da tudi normalno živeti. 
V atletiki je to veliko težje. Res moraš 
biti najboljši. V kolesarstvu lahko na-
rediš kariero tudi, če si pomočnik, če 
ne zmaguješ.

 Ͱ Kot atletinja ste si želeli na olimpij-
ske igre. Kaj pa kot kolesarka?
Zagotovo, čeprav v kolesarstvu olimpij-
ske igre nimajo takšne teže kot v drugih 
športih. Več štejejo velike tritedenske 
dirke in majica svetovnega prvaka. So 
pa olimpijske igre zagotovo posebno do-
živetje, nekaj, kar si vsak športnik želi. 
So le na vsaka štiri leta. Težko je tudi 
priti v izbor. Lani smo imeli kvoto le 
ene kolesarke. Na svetovno prvenstvo 
gremo tri ali štiri in je lažje priti zraven. 
Olimpijske igre niso moj glavni cilj, ve-
liko večja želja je nastopiti na Dirki po 
Franciji. Načrta za prihodnje leto še ni-
mam. Dobim ga decembra, tako da še 
ne vem, ali bo to morda že prihodnje 
leto.

 Ͱ Kako preživljate obdobje po sezoni?
Veliko sem počivala, ker se nisem naj-
bolje počutila in nismo vedeli, zakaj. 
Raziskave še niso končane. Počutje je 
že boljše. V prostem času grem rada po 
naših okoliških hribih. Rada se usedem 
na gorsko kolo, čeprav pazim, da ne bi 
prišlo do kakšnih poškodb. Hodim pla-

vat v Kranj, v fitnes … Zelo rada berem, 
pogledam kakšno nadaljevalko. Na do-
pust pa sem šla na Pag. Ko sem prosta, 
ne maram potovati, saj sem že tako do-
volj po svetu.

 Ͱ Morda že razmišljate, kaj bi delali 
po koncu kolesarske kariere?
Na Ekonomski fakulteti sem zaključila 
dodiplomski študij poslovne logistike, 
magistrirala pa sem iz menedžmenta 
v športu. Verjetno bom tudi po koncu 
kariere ostala vpeta v šport. Zanima me 
vse v zvezi z menedžerstvom. Izobrazbo 
imam, idej tudi dovolj. Nočem pa raz-
mišljati tako daleč. Zdi se mi, da če o 
tem začneš preveč razmišljati, razmi-
šljaš o tem, kako boš zaključil. Nisem še 
tam. Če se karkoli zgodi, pa imam mo-
žnost delati tudi kaj drugega.

»Olimpijske igre niso moj glavni cilj, veliko večja želja je nastopiti 
na Dirki po Franciji. Načrta za prihodnje leto še nimam. Dobim ga 
decembra, tako da še ne vem, ali bo to morda že prihodnje leto.«
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KAKO DRUGAČE KOT Z ZDRAVILI  
VPLIVATI NA HIPERTENZIJO
Hipertenzija je ime za stanje, ko je naš 
krvni tlak v mirovanju višji od vre-
dnosti 140 mmHg v sistoli oziroma 90 
mmHg v diastoli (normalna vrednost 
je okoli 120/80). To pomeni, da je tlak 
na stene našega ožilja previsok. Dejav-
nikov za ta pojav je več – debelost, ne-
zdrav način življenja, slaba prehrana, 
preveliko stresa, kajenje, seveda pa je 
do neke mere »kriva« tudi genetska za-
snova. Tudi s starostjo se zaradi večje 
rigidnosti žil tlak poveča.

Hipertenzija sicer spada v skupino kro-
ničnih nenalezljivih bolezni, ki so kri-
vec za več kot dve tretjini vseh smrti. 
Napreduje počasi, zato jo lahko prepre-
čimo, zajezimo ali popolnoma odpravi-
mo. Najbolj učinkovito lahko to storimo 
seveda z zdravim življenjskim slogom 
– gibanjem in prehrano.
Redna telesna aktivnost ima enake 
učinke kot zdravila, ki jih oseba s hi-
pertenzijo navadno dobi predpisane. 
Telesna aktivnost lahko zniža vredno-
sti krvnega tlaka v mirovanju od 5 do 15 
mmHg, kar je ravno toliko, kot jih lahko 
zdravila. Ob tem velja poudariti, da vad-
ba deluje na dolgi rok. Spremembe niso 
takojšnje, vendar jih sčasoma doseže-
mo in ob nadaljevanju vadbe tudi za 
stalno izboljšamo. Telesna aktivnost pri 
neaktivnih ravno tako ob ustrezni pre-
hrani znižuje telesno maso, kar pomeni 
dodatno znižanje krvnega tlaka.
Kakšen mehanizem pa se skriva v ozad-
ju? Med aktivnostjo je tlak sicer lahko 
precej višji, tudi nad 200 mmHg, vendar 

to ne sme biti izgovor za telesno neaktiv-
nost. Na dolgi rok je stvar namreč ravno 
obratna. Z aktivnostjo zaradi prilagoditve 
telesa na napor nastanejo nove kapilare, 
s čimer se mreža ožilja precej poveča. Po-
sledica tega je manjša upornost zaradi 
povečanega skupnega preseka manjša, 
kar pomeni, da lahko kri teče počasneje 
in posledično pod nižjim tlakom.
Z vidika prehrane pa je prvi ukrep ab-
solutno omejitev soli. Sol namreč zadr-
žuje vodo v telesu, kar viša krvni tlak. 
Z omejitvijo vnosa soli pod pet gramov, 
kar predstavlja polovico povprečnega 
vnosa na dan, se pri osebah s poviša-
nim krvnim tlakom vrednost zniža za 
okoli 5 mmHg. Poleg tega pa je dobro 
opustiti tudi pitje kave in zmanjšati ko-
ličino mastne hrane.
Tudi na tem mestu velja rek »bolje 
preventiva kot kurativa«. Veliko bolje 
se je torej rekreirati, preurediti svojo 
prehrano in se zaradi tega bolje poču-
titi kot pa jemati zdravila s stranskimi 
učinki. Zdravila zdravijo le posledice, a 
so nujna, ko je enkrat zadeva že mnogo 
predaleč, telesna aktivnost pa lahko od-
pravi vzrok.

V gibanju s Timotejem (41)

TIMOTEJ BEČAN,  
GORSKI TEKAČ IN KINEZIOLOG

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Levji bonus velja 
za fizične in pravne osebe (ni združljiva z drugimi posebnimi ugodnostmi za podjetja) za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Ponudba Bon za zimske pnevmatike velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.
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.Priprava vozil za zimo
Diagnostika vseh tipov 
osebnih vozil

1€4 zimske 
gume *

Hyundai zastopnik, naslov št 123, Mesto ali kraj, tel.: 040 000 000

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega – 
in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec testa 
'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na SUV 
modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot prava 
izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

Izberi 
najboljše!
IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev

Temeljito pranje zunanjosti z zaščito lakiranih površin z 
voskom bo vaš avto pripravilo na prihajajoče zimske mesece, 
kar zmanjša negativen vpliv soli, nečistoč in kemikalij.
Lakirane površine avtomobila so še posebno ranljive v zim-
skih mesecih, ko se temperature spustijo pod ničlo in se ceste 
začnejo posipati s soljo. Največja grožnja je nihanje tempera-
tur okoli ledišča, zaradi česar nastajajo ugodni pogoji za ko-
rozijo in nastanek rje. Poleg tega lahko agresivne kemikalije 
in alkoholne raztopine, ki jih najdemo v razpršilih za odmr-

zovanje stekel, dolgoročno razjedajo površinsko plast laka in 
zmanjšajo njegov sijaj.
Še pred kratkim je bilo v Sloveniji nemalo delavnic, ki so se 
ukvarjale z dodatno protikorozijsko zaščito podvozij in votlih 
delov karoserij. Danes so le še redke. Povpraševanja je zelo 
malo, saj se lastniki avtomobilov zanašajo na kakovost to-
varniške protikorozijske zaščite. Večina izdelovalcev danes 
ponuja več kot deset let garancije na prerjavenje karoserije.
Redno čiščenje je prva in pogosto že zadostna zaščita. Težava 
je v tem, da v hladnih zimskih dneh nikogar ne mika, da bi 
stal na mrazu in očistil avto. Najbolj učinkovito bo, če bos-
te avto zapeljali v avtopralnico, kjer ga bodo obdelali s toplo 
vodo in z namenskimi čistili. Če avtomobila ne očistite, se 
že v dveh letih lahko pozna oksidacija, ki prehaja od zunaj 
navznoter v lak, ne zgolj od znotraj navzven. Strokovnjaki 
svetujejo pogostejše pranje avtomobila pozimi, skorajda vsak 
teden.

Priprava avta na zimo – 
pranje in čiščenje
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Letos nam je narava bogato postregla z 
vsem, z zelenjavo in sadjem na vrtovih. 
Zelo vroče poletje in lepa topla jesen mi 
omogoča, da še vedno z veseljem opa-
zujem, kako se barvajo v rdeče zadnji 
paradižniki, kako paprika kar ne neha 
cveteti, plodovi so še vedno na razpola-
go za vsakdanje obiranje. Solata, radič, 
zelje, špinača so glavne sestavine vsa-
kega kosila in večerje, upam torej, da si 
bom naredila dobro podlago z vitamini 
za prihajajoči zimski čas. Police v kleti 
se šibijo pod kozarci z domačo marme-
lado, vloženo zelenjavo, domačo omako 
iz paradižnika in druge zelenjave, ki bo 
počakala, da se porabi najprej vse, kar je 
svežega na vrtu. Tudi motovilec sem po-
sejala v oktobru, z mislijo, da bo v topli 
gredi na razpolago kasneje v zimskem 
času, pa je zaradi dobrih pogojev in se-
veda visokih temperatur že pripravljen 
za nabiranje. V toplo gredo sem pre-
sadila meni zelo ljubo zelenjavo – por, 
ki ga bom nabirala pozimi. Tudi bučke 
sva z možem še enkrat posadila v toplo 
gredo v septembru in letos so jesenske 
obrodile bolje kot poletne. Ko grem na 
vrt, še vedno vsak dan odtrgam kakšno 
malino in jagodo. Jagode so v topli gre-
di, posajene so bile avgusta, cvetijo še 
vedno in delajo plodove, seveda pa niso 
več tako sladke.

Letos sem v dar iz raznih koncev dobi-
la kaki, jesenski sadež, ki ga imam zelo 
rada, tudi zato, ker vsebuje ogromno vi-
taminov in mineralov. Raziskave so po-
kazale, da vsebuje petkrat več vitamina 
C kot jabolko ter tretjino manj kot limo-
ne in pomaranče. Kaki vsebuje kar 30-
krat več vitamina A kot jabolko, kar je 
le malo manj kot marelice, ki so res bo-
gate z njim. Vsebuje tudi kompleks vita-
mina B (B1 – ki pretvarja krvni sladkor 
v energijo, B2 – pobudnik za normalno 
delovanje presnove, B6 – med drugim 
tudi krepi obrambni sistem). Poleg vi-
taminov vsebuje kaki še minerale, kot 
so železo, kalcij, fosfor, krom, baker, 
jod, selen, in še druge rudnine. Prav 
tako tudi antioksidante, ki preprečujejo 
vnetja in infekcije, ter veliko vlaknin, ki 
ugodno vplivajo na prebavo. Ima izre-
dno malo maščob in beljakovin. Je zelo 
lahko prebavljiv in zelo hranljiv. Kaki 
lahko zaužijemo svež, lahko pa ga upo-
rabimo v številnih receptih.

KAKIJEVI MAFINI
Mafini, za katere lahko porabite tudi že 
bolj slabe kakije, so izjemno sočni. Re-
cept za 24 mafinov (2 pekača za mafine). 
Potrebujemo 260 g moke, 1 pecilni pra-
šek, 1 žličko soli, pol žličke muškatnega 
oreščka, 125 g stopljenega masla, 230 g 
sladkorja, 2 veliki jajci, 50 ml ruma, 120 
ml mleka, 2 srednje velika kakija (300 

ml kaše), 100 g grobo mletih orehov in 
100 g bele čokolade.
Pečico segrejte na 180 stopinj (ventilator-
sko) ali 190 stopinj in s papirčki obložite 
dva pekača za mafine. Kakija olupite, 
narežite na koščke in s paličnim mešal-
nikom pretlačite v pire. Odmerite 300 ml 
kaše. Belo čokolado narežite na drobcene 
koščke. V prvi posodi dobro stepite jajci 
in sladkor, nato vmešajte rum, mleko in 
maslo, nazadnje pa še kakijev pire. V dru-
gi posodi zmešajte moko, pecilni prašek, 
sol in muškatni orešček. Suhe sestavine 
nato med stalnim počasnim mešanjem 
dodajte mokrim. Nazadnje v testo dodajte 
še orehe in belo čokolado ter ju vmešajte 
z žlico ali kuhalnico. Maso nadevajte v 
modelčke, sega naj do 5 mm pod rob pa-
pirčkov. Mafine pecite približno 20 minut 
v obeh pekačih hkrati, pri čemer naj bo-
sta eden poleg drugega ali na levi in de-
sni strani različnih rešetk. Ko so mafini 
že lepo dvignjeni, pekača po potrebi za-
menjajte (zlasti če nimate ventilatorske 
pečice). Ko jih vzamete iz pečice, jih pusti-
te še 5 minut v pekaču. Če niste porabili 
vseh kakijev, naredite kremo iz kakijeve 
kaše, jogurta in malo instant želatine in 
jo nadevajte na mafine.

Fraktali so matematični objekti z ne-
skončno mnogo podrobnostmi, ki jih 
opazimo tudi, če jih povečamo poljubno 
mnogokrat. Poleg tega so samopodobni, 
kar pomeni, da v njihovi notranjosti naj-
demo njihove kopije. Pojavljajo se tudi v 
naravi. Ponavljajoče se oblike opazimo 
v praproti, ledenih rožah, snežinkah in 
tudi – cvetači. Cvetača romanesco je kri-
žanec med cvetačo in brokolijem in eden 
najlepših primerov fraktalov v naravi. 
Spiralna struktura velikih »bodic« celo-
te je vidna tudi v manjših in najmanjših 
»bodicah« zelenega cveta rastline.

PETER KOŠENINA

Fraktalna cvetača

MARJEŠKA PEHTA

PO NASVET K MARJEŠKI PEHTI

Jesensko uživanje
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SUDOKU

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da se ne bo 
nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed odebeljenih 
devetih kvadratov. Pripravil B. F.                        

Rešitev
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SMEH JE POL ZDRAVJA

ŠEJK BI SE POROČIL
Neki šejk se je zaljubil v lepo dekle in odšel k njenemu očetu s 
prošnjo: »Če mi daste svojo hčer za ženo, dobite toliko diamantov, 
kolikor je težka.«
»Dajte mi nekaj tednov časa,« po kratkem premoru odvrne oče le-
potice.
»Da razmislite?«
»Ne, da jo zredim!«

SUHE KRAVE
Se pogovarjata soseda, oba premožna kmeta.
»Tega pa res ne razumem. Tako lepo, visoko in sočno travo pasejo, 
pa so tvoje krave kljub temu shirane, kot da bi jih pozabil zaprte v 
hlevu in že nekaj časa niso videle trave.«
»Ah, ja, odkar smo dali stran bika, nočejo več jesti drugega kot 
spominčice.«

ŽIVALSTVO IN RASTLINSTVO
Najboljši primer simbioze med floro in favno je sarma.

Sto sedemdeset mladih članov in mentorjev Gasilske zveze Medvode se je 15. oktobra odpravilo na izlet h gasilcem Gasilske brigade 
Ljubljana. Dan so nadaljevali z ogledom filma Minioni: Grujev vzpon in končali z druženjem in pogostitvijo v Sori. Na fotografiji so mladi 
gasilci iz Zgornjih Pirnič in Smlednika. P. K. / Foto: GZ Medvode

Društvo za razvoj slovenskega podeželja je organiziralo strokovno 
ekskurzijo v Grčijo. Udeležila sta se je tudi dva člana LAS Za mesto 
in vas (Medvoščana Jure Galičič in Vanja Ločniškar) ter predstavnika 
vodilnega partnerja Nataša Zupančič in Roman Medved. M. B. 
/ Foto: LAS Za mesto in vas

Amaterski kolesar Matej Mihovec s Spodnje Senice (levo) je letos 
znova postal državni prvak, in sicer v vzponu v kategoriji master I.  
V ŠD Koloka, katerega član je, so mu zato podarili posebno majico. 
Ob njem Tadej Aleš, klubski kolega, prav tako državni prvak.  
M. B. / Foto: Maja Bertoncelj
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Petek, 11. november, od 16.00 do 18.00 • Zbilje jezero, Zbilje 30, 1215 
Medvode

JESENSKE SLIKARSKE DELAVNICE V NARAVI ZA OTROKE

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, 040 295 168 ali andreja.erzen@
gmail.com

Sobota, 12. november, ob 17.00 • Kulturni dom Medvode

DOBRODELNA PREDSTAVA KDO BO VITKU ZAŠIL SRAJČICO

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220

Sobota, 12. november, ob 18.00 • Mladinski center Klub Jedro

SREČANJE STARŠEV: N. TRAMTE (OBDOBJE MALČKA) MOJA KLJUČNA 
LETA – MAMI, OČI, NE ZAMUDITA JIH!

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Torek, 15. november, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 16. november, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

USTVARJALNA DELAVNICA REKS IN MILA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 16. november, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

SPREHOD PO ODRSKIH DESKAH: ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ 
(BORIS PRIMOŽIČ)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 17. november, ob 10.00 • Knjižnica Medvode

Z BARKO PLUJEMO V SVET PRAVLJIC

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 17. november, od 19.30 do 22.30 • Kulturni dom Medvode

ABONMA SOTOČJE – GLEDALIŠKA PREDSTAVA FRANČIŠEK

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220

Petek, 18. november, ob 18.00 • Tržnica Medvode

ODPRTJE DRSALIŠČA MEDVODE 2022

Javni zavod Sotočje Medvode, jure@zavodsotocje.si

Petek, 18. november, ob 18.00 • Župnijska cerkev sv. Štefana v Sori

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE FONÉ MEGÁLE

KUD Fran Saleški Finžgar Senica, kudfsf.senica@gmail.com, 01 3612933

Od petka, 18. novembra, ob 20.00 do nedelje, 20. novembra, ob 3.00 • 
Goričane

9. NOČ PARKELJNOV V GORIČANAH

Turistično društvo Goričane - Vaše, info.goricane@gmail.com,  
041 613 050

Sobota, 19. november, od 9.00 do 20.00 • Športna dvorana Medvode

DRŽAVNO PRVENSTVO DO 15 LET

BADMINTON KLUB MEDVODE, Matevž Šrekl, info@badmintonklubmedvo-
de.si, 040 185363

Sobota, 19. november, ob 18.00 • Mladinski center Klub Jedro

SREČANJE STARŠEV: A. ADAM (O STRESU PREDŠOLSKIH OTROK IN PRVE 
TRIADE OŠ) MAMI, OČI, STRESA ME STRES, POMAGAJTA MI!

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Nedelja, 20. november, ob 19.00 • Športna dvorana Medvode

KOŠARKARSKA TEKMA 2. SKL ČLANI: BRINOX MEDVODE – ŽOLTASTI TROTI

KOŠARKARSKI KLUB MEDVODE, Dean Bunčič, kkmedvode@gmail.com, 
+386 (0)41 671 358

Torek, 22. november, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 23. november, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

PREDSTAVITEV KNJIGE: KOMU JE BIL NAPOTI IVAN KRAMBERGER (IGOR 
KRŠINAR)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Četrtek, 24. november, ob 18.00 • Kulturni dom Medvode

PREDAVANJE KARIN KOCJANČIČ: DVOREC GORIČANE

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si

Petek, 25. november, od 18.00 do 20.00 • Kulturni dom Medvode

KINO DAN – KRALJICA SMEHA

Javni zavod Sotočje Medvode, kultura@zavodsotocje.si

Petek, 25. november, ob 19.00 • Mladinski center Klub Jedro

POTOPISNO PREDAVANJE – ADA TRKULJA: GRUZIJA

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Sobota, 26. november, ob 18.00 • Mladinski center Klub Jedro

SREČANJE STARŠEV: A. RADŠEL IN K. KOS (OŠ – O ZASLONIH) NA 
POMOČ, IZGUBIL/-A SEM STIK, OTROKA MI JE UGRABIL TELEFON!

Javni zavod Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si

Sobota, 26. november, od 18.30 do 20.00 • Kulturni dom Medvode

JESENSKI KONCERT Z GOSTI

KULTURNO DRUŠTVO SIMON JENKO LOVSKI PEVSKI ZBOR MEDVODE, Janez 
Šubic, janez.subic@siol.net

Sobota, 26. november, od 19.00 do 21.00 • Športna dvorana Medvode

KOŠARKARSKA TEKMA 2. SKL ČLANI: BRINOX MEDVODE – JEŽICA

KOŠARKARSKI KLUB MEDVODE, Dean Bunčič, kkmedvode@gmail.com, 
+386 (0)41 671 358

Torek, 29. november, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

21. DOMOZNANSKI VEČER: PREDSTAVITEV KNJIGE ZLATA TRADICIJA 
MIKLAVŽEVANJA V GORIČANAH (MARKO SUŠNIK)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 30. november, ob 19.30 • Knjižnica Medvode,

PREDSTAVITEV KNJIGE: MREŽA (JURIJ MARUSSIG)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Vse, ki želite najaviti prireditve in razne dogodke v koledarju prireditev, prosimo, da dogodke vpišete na portalu MojaObčina.si.

Za objavo v redni številki Sotočja, ki izide drugi petek v mesecu, je treba oddati obvestilo o dogodku do 30. v mesecu. Vse informacije o vpisu 
dogodkov so na voljo v TIC Medvode, E: info@visitmedvode.si. Javni zavod Sotočje Medvode, Ostrovrharjeva ulica 4, SI – 1215 Medvode. 

Prireditve v novembru in decembru 2022
javni zavod sotocje medvode

ˆ
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Četrtek, 1. december, ob 9.30 • Knjižnica Medvode

MEDVODKOVE IGRALNE URICE

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Od petka, 2. decembra, ob 10.00 do nedelje, 4. decembra, ob 14.00 • 
Športna dvorana Medvode

MEDVODE YONEX CUP

BADMINTON KLUB MEDVODE, Matevž Šrekl,  
info@badmintonklubmedvode.si, 040 185363

Sobota, 3. december, ob 18.00 • Mladinski center Klub Jedro, Cesta ob 
Sori 15, 1215 Medvode

SREČANJE STARŠEV: K. KOS (OD MLADOSTNIKOV DO MLADIH 
ODRASLIH) MAT, FOTR, ČE SE PRIKLOPITA NAME, VAJU STRESE 
ELEKTRIKA ... ČE SE NE, TAVAM V TEMI

Javni zavod za šport, turizem, kulturo, mladino in socialno varstvene stori-
tve Sotočje Medvode, mladina@zavodsotocje.si, 01 3626220

Sobota, 03. december 2022 ob 10.00 • Kulturni dom Medvode

TA VESELI DAN KULTURE: GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE JAVNI

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220

Torek, 6. december, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

KNJIŽNICA MEDVODE, Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, 
+386 (0)1 361 30 53

Torek, 6. december, ob 18.00 • Pred knjižnico Medvode

PRAZNIČNI PRIŽIG LUČI V MEDVODAH

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220

Torek, 6. december, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

LUČKE: ODPRTJE RAZSTAVE FOTOGRAFIJ (STANE GRANDLJIČ)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 7. december, ob 19.30 • Knjižnica Medvode

POTOPISNO PREDAVANJE: VEČ 15.000 KM PEŠ – OD DOMA DO IRANSKE 
MEJE (LADO VIDMAR)

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Sreda, 7. december, ob 20.30 • Športna dvorana Medvode

KOŠARKARSKA TEKMA 2. SKL ČLANI: BRINOX MEDVODE – JANČE 
LJUBLJANA

KOŠARKARSKI KLUB MEDVODE, Dean Bunčič, kkmedvode@gmail.com, 
+386 (0)41 671 358

Petek, 9. december, ob 18.00 – Drsališče Medvode

KONCERT ANDREJE SONC IN SERGEJA ŠKOFLJANCA

Javni zavod Sotočje Medvode, jure@zavodsotocje.si

Ponedeljek, 12. december, ob 19.00 • Kulturni dom Medvode

V GLASBO VPETA POEZIJA – KONCERT GŠ FRANCA ŠTURMA

Javni zavod Sotočje Medvode, info@zavodsotocje.si, 01 3626220

Torek, 13. december, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Torek, 13. december, ob 17.00 • Knjižnica Medvode

PRAVLJIČNA URICA

Knjižnica Medvode, info@knjiznica-medvode.si, +386 (0)1 361 30 53

Turistično društvo Goričane - Vaše po dvoletnem premoru znova 
prireja največjo slovensko kulturno-etnološko prireditev Noč par-
keljnov v Goričanah, tokrat že devetič. Potekala bo kar dva dneva. 
S spektakularnim nastopom se bo predstavilo več kot petsto par-
keljnov iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške in Švice. V petek, 18. 
novembra, bo med 20. in 1. uro zabava s skupino Zvita feltna, v 
soboto, 19. novembra, pa se bo nastop skupin parkeljnov začel ob 
18. uri. Ob 20. uri bo sledila zabava z ansamblom Smeh, Adrijano 
Kamnik in skritim glasbenim gostom. M. B.

Znova Noč parkeljnov

Brina Slivniker iz Vaš je deklica, ki se je rodila s cerebralno para-
lizo. Za terapije, ki ji prinašajo napredek in korake na poti v čim 
večjo samostojnost, družina potrebuje veliko sredstev. V ta namen 
bo v soboto, 12. novembra, dogodek, ki so ga poimenovali Skupaj 
pomagajmo Brini do cilja. Med 8. in 13. uro boste Brino lahko spoz-
nali in ji z donacijami pomagali na Tržnici Medvode. V programu 
bo sodeloval noj Nande s kmetije Cetin, s katerim se boste lahko 
fotografirali in se zraven okrepčali z vročo ali hladno limonado. Ob 
17. uri pa bo v Kulturnem domu Medvode otroška predstava gleda-
lišča Fru-Fru: Vidkova srajčica. Za Brino lahko darujete tudi na ban-
čni račun Župnijske karitas Preska, Preška cesta 33, 1215 Medvode 
(IBAN: SI56 0202 1009 2137 108, sklic: 04112011, koda namena: 
CHAR, namen: Brina) ali pošljete SMS BRINA5 na 1919. M. B.

Skupaj pomagajmo Brini do cilja

Noč parkeljnov v Goričanah se vrača. / Foto: Peter Košenina

Brina na poti k čim samostojnejšemu življenju potrebuje veliko 
terapij in posledično veliko sredstev. / Foto: osebni arhiv
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1. nagrada: darilna kartica OBI v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada: roman Melanda

Rešitve križanke (geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite do petka, 25. novembra 2022 na Gorenjski 
glas, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. Rešitve lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo na Nazorjevi ulici 1.

Buče vsebujejo 
veliko hranil, 
zato jih je treba 
čim bolj okusno 
izkoristiti. 
S pomočjo 
knjige, kjer je 
60 receptov,  
se naučimo 
pripravljati 9 
vrst buč: cukete, 
patišonko, 
čajoto, hokaido, 
sweet dumpling, 
maslenko, 
blukuri, sweet 
mamo in 
muškatno bučo. 
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Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu,  
Nazorjeva ulica 1 v Kranju, jo naročite po tel.  
št.: 04 201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si. 

Če želite, da vam jo pošljemo po pošti,  
se poštnina zaračuna po ceniku Pošte Slovenije.

                        + poštnina

15Število strani: 164 strani, 17 x 23 cm, trdo vezana    

EUR

www.gorenjskiglas.si



  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Levji bonus velja 
za fizične in pravne osebe (ni združljiva z drugimi posebnimi ugodnostmi za podjetja) za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Ponudba Bon za zimske pnevmatike velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
+ KASKO ZA 1 EUR

peugeot.si

VOZILA 
NA ZALOGI

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

SLO_PEUGEOT_levji-bonus-2-VAL-oglas_A5_nve_v2.indd   1 28/10/2022   13:10

www.petroplus.si 
info@petroplus.si

080 23 88
Prodaja in dostava!

Privarčuj  
z izbiro  

najboljšega 
ponudnika!

 EKSTRA LAHKO KURILNO OLJE
 PLINSKO OLJE
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PRODAJALNA ZADRUGA Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode,
TEL.: 01-3613-300 GSM: 031-810-384, 051-649-640

trg-medvode@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

Cesta ob Sori 7, 1215 Medvode,
TEL.: 01-2926-170 GSM: 051-642-072

trg-zeleznina@kzmedvode.siODPRTO MED TEDNOM od 7. do 19. ure, SOBOTE od 7. do 13. ure

KZ MEDVODE ZADRUGA in ŽELEZNINA

KUPON ZA
10% POPUstA*

Na CELOTEN NakuP v 
v PONEDELjEk, 14. NOvEMBRa 2022.

*10% popust velja ob 
enkratnem nakupu v 
prodajalni MEDvODE 
ZADRUGA in ŽELEZNINA. 
Popust ne velja za kmetijski 
repromaterial kot so semena 
(koruza, krompir, žita, 
poljščine), gnojila (mineralna 
25kg, foliarna 1l), krmila, ffs 
(250ml in več), lesni peleti, 
naftni derivati in gradbeni 
material. Predviden je za 
prodajo v količinah, običajnih 
za gospodinjstva in ne velja za 
pravne osebe ter samostojne 
podjetnike.  

UGODEN NAKUP - PONUDbA VELjA OD tORKA 15. sREDE 30. NOVEMbRA (OZ. DO RAZPRODAjE ZALOG)

SOK JABOLČNI 
SLODAR,  3 l

KAVA RINO,  
250¸g

VITRES -30°C, 3 l

STRIKE 
PARAFINSKI 
BLOKI, 150 g

BRUSILNIK ISKRA 
VIBRACIJSKI 300W

REZALNA PLOŠČA 
ZA JEKLO A 

115x1x22, 10kom

SaMO
4,90€

SaMO
0,67€ KOCKE  

ZA PODŽIG   

SLODAR - EKOLOŠKA 
JABOLKA TOPAZ

VŽIGALNIK  
ZA PLIN

TESNILO ZA OKNA 
Profil P

URA 
DIGITALNA 
EMOS

SaMO
2,80€

SaMO
3,73€

SaMO
3,66€

NOVO

SaMO
2,69€

SaMO
9,99€

SaMO
44,90€

SaMO
1,79€

SaMO
8,39€
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