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Ob žetvi kmet le toliko 
zaspi, da glavo 
čez prag 
položi
(slovenski pregovor)

Jesen je nase opo
zorila s čudo viti mi 
barvami, s pople
savanjem list ja in 
tudi z jutranjo me
glo in hladom, na katerega pozabimo takoj, ko posije sonce. Je
sen je čudovita, je priložnost, da nekako sklenemo poletni čas 
in se posvetimo bolj umirjenemu delu letnega časa. Čeprav to 
nikakor ne pomeni za kmete, ki neutrudno delajo in pobirajo 
pridelke. Tudi pozno v noč še brnijo stroji, ceste so polne veli
kih traktorjev in tudi umazane. V spominu imam prizor, ko vsa 
družina dela na polju, hiti, gleda v nebo, bo vreme zdržalo ali 
ne. Njihova pot poteka od polja do doma in spet nazaj. Po vsem 
končanem delu pa je treba še očistiti cesto. V skladu z veljavno 
zakonodajo so namreč kmetje za seboj dolžni očistiti cesto. Po 
napornem celodnevnem delu pa verjamem, da je to vse prej kot 
prijetno. Z dvema, ki sta čistila cesto, sem govorila in eden iz
med njiju je dejal, da je to pač potrebno in hitel čistit. Drugi pa se 
je, medtem ko je čistil, razburjal in celo povzdigoval glas, da tega 
nekoč niso počeli, da je to spet ena neumnost, ki kmetom še bolj 
otežuje življenje. No, pri tem zadnjem sem se strinjala z njim, 
res je, že tako garajo od jutra do večera, pa ne samo to, celo leto 
delajo in skrbijo za polja in travnike, da bodo jeseni pobrali sa
dove. No, pa je beseda nanesla na varnost v prometu, na to, kako 
zelo neprijetno je, če pride do mešanice blata, peska, zemlje, vla
ge, vode in še česa na cestni površini. Zemlja se namreč oprime 
tudi avtomobilskih pnevmatik, z njih pa odpade šele po nekaj 
stometrski vožnji, kar pomeni, da se cesta onesnažuje naprej, to 
pa pomeni resno grožnjo za vse udeležence v prometu. Najbolj 
neprijetno je, ko ne pričakuješ, da se boš nenadoma znašel na 
blatni cesti in se ta cesta lahko hitro spremeni v drsališče. Pa ne 
samo v avtomobilu, tudi na kolesu, rolerjih in motorju, kjer so 
udeleženci še bolj ogroženi. Nekoč tega res ni bilo treba storiti, 
vendar nekoč tudi ni bilo toliko avtomobilov in udeležencev v 
prometu, ceste nikakor niso bile toliko obremenjene in je bilo 
veliko lažje. Danes pa je zelo drugače. Tudi to, da se kmetu na
loži visoko kazen, če ne očisti ceste. Ni lahko, po celem dnevu 
dela opraviti še to neprijetnost, a v primeru, da se s tem lahko 
prepreči hujša nesreča, pa je verjetno malenkost. 
Naj bo prijetna jesen, naj bodo pridelki varno spravljeni pod 
streho in zima bogata s sadovi. Čim manj slabe volje in veliko 
sončnih dni. 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

Uredniški odbor: Natalija Rus, Natalija Golob, Helena Čerin, 

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: oktober 2017

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Elektronski naslov: kopitar@vodice.si, telefon: 040 412 596

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas na spletu: www.vodice.si

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki morajo biti 

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

v primeru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) ter po možnosti s 

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.

Uvodnik
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Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
POSLOVNI PROSTOR
Škofjeloška cesta 7
1217 Vodice
T: 01 833 26 10
obcina@vodice.si

Uradne ure ponedeljek, torek in četrtek  
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure  
in petek od 8. do 15. ure

Občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
komunala@vodice.si.

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne 
ure v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov, 
Utik 1), ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. 
uro, ob sredah med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

Medobčinski inšpektorat
Uradne ure na sedežu inšpektorata, 
Mengeška cesta 9, Trzin,vsak ponedeljek in 
sredo med 9. in 11. uro; v prostorih Občine 
Vodice vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

Osnovna šola Vodice
Ob šoli 2, 1217 Vodice
T: 01 833 25 11 in 01 832 41 95
E: projekt2.osljvo@guest.arnes.si

Vrtec Vodice
vodice@vrtec-vodice.si
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.15 in
enota Utik: 6.30–16.30.,
enota Zapoge: 7.00–16.00

Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 308 52 30, E: vodice@mklj.si
Delovni čas:
PON: 12.30–19.00
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00

PET: 12.30–19.00

ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

Telekom Slovenije
Prijava napak in tehnična pomoč, T: 080 10 00.

Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s 
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure:
vsako delovno soboto od 9. do 12. ure – vse leto;
vsako delovno sredo od 17. do 19. ure – maj, junij, 
julij, avgust in september.

ENSVET – brezplačno energetsko 
svetovanje za občane
Lokacija: občinska sejna soba nad pošto v 
Vodicah. Naročanje strank vsak delovni dan med 
8. in 15. uro na T: 01 833 26 10 (sprejemna pisarna 
Občine Vodice). 
Uradne ure: po dogovoru s svetovalcem.

Pošta Vodice
Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 8. do 
10.30 in od 14.30. do 17. ure. Torek in četrtek od 8. 
do 10.30 in od 14.30. do 18. ure. Sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. T: 01 834 51 70.

Zemeljski plin - Petrol d. d.
Informacijska pisarna Vodice:
uradne ure v prostorih občinske sejne sobe nad 
pošto v Vodicah, vsako prvo delovno sredo med 
18.30 in 19.30 (vodja informacijske pisarne Boštjan 
Zupančič). T: 01 471 44 90, GSM: 041 577 813.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota 
Ljubljana, Revir Vodice: uradne ure v prostorih 
občinske sejne sobe nad pošto v Vodicah vsak 
četrtek med 7. in 9. uro (revirna gozdarka Nina 
Iveta), GSM: 041 657 224.

Kmetijska svetovalna služba
Uradne ure kmetijske svetovalke za področje 
občine Vodice, Mojce Lovšin so vsak ponedeljek, 
sredo in petek od 8. do 10. ure v prostorih 
kmetijske svetovalne službe v KZ Medvode 
(Cesta ob Sori 11); v prostorih Občine Vodice, ali 
na terenu, pa le po predhodnem dogovoru in po 
presoji nujnosti zadeve.
TEL.: 01 361 82 86, GSM: 041 310 180
e- naslov: mojca.lovsin@lj.kgzs.si.

Elektro Ljubljana, d. d.
Sporočanje okvar na omrežju: T: 01 230 40 02
Informacijska pisarna DE Ljubljana okolica
Podrečje 48, Domžale, T: 01 230 47 00
Delovni čas informacijske pisarne: pon. in pet. 
med 8. in 12. uro, sre. med 12. in 16. uro.
Nadzorništvo Kamnik
Ulica Kamniško-zasavskega odreda 6a, Kamnik.
T: 01 230 47 60
Prijava na brezplačno storitev obveščanja o 
načrtovanih izklopih na distribucijskem omrežju: 
https://www. elektro-ljubljana.si/1/O-omrezju/
Obvestila-o-izklopih/ Obvescanje-o-izklopih.aspx

Dimnikarska služba
Dimnikarstvo Uroš Verač s.p., GSM: 041 529 563

Lekarna
Lekarna Komenda, podružnica Vodice
Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do 
19. ure, torek, četrtek in petek od 8. do 12. ure in 
od 14. do 18. ure. Sobota zaprto. T: 01 832 43 20.

Patronažna služba
Višji medicinski sestri Majdo Podgoršek in 
Marijo Čuk dobite vsak delavnik med 7. in 9. 
uro v zdravstvenem domu. T: 01 833 22 36.

Pomoč na domu
Izvajalec storitve pomoč in nega na domu na 
področju občine Vodice je Comett, Zavod za 
pomoč in nego na domu. Uradne ure za občane 
občine Vodice glede pomoči in nege na domu 
so v pisarni zavoda v Domžalah, na Ljubljanski 
cesti 36, 1230 Domžale, ob ponedeljkih in petkih 
med 8. in 15. uro ter v sredo med 8. in 13. uro. 
Več informacij lahko dobite tudi po telefonu 
na številki 01 721 10 21, 031 740 466 ali preko 
elektronske pošte zavod.campa@comett.si.

Splošna ambulanta
Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88

Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30

 TOR: 7.00–11.30

 SRE: 13.00–17.30

 ČET: 7.00–11.30

 PET: 7.00–11.30

Zobozdravstvena ordinacija
Leopoldina Kranjec dr. dent. med.,
T: 01 832 42 93
Delovni čas: PON: 12.00–18.00
 TOR: 7.00–13.00
 SRE: 12.00–17.30
 ČET: 7.00–13.00
 PET: 7.00–11.30

Barbara Ražen s.p., dr. dent. med.
T: 01 832 35 44
Delovni čas: PON: 13.00–19.00
 TOR: 8.00–13.00
 SRE: 12.30–18.30
 ČET: 8.00–13.00
 PET: 7.00–12.00

Zavetišče za živali
Zavetišče Meli Trebnje, Repče 10, 8210 Trebnje;
vodja Dušan Hajdinjak, GSM 031 331 336.

Pogrebnik Dvorje, d. o. o.
Dvorje 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
Dežurna oseba podjetja je dosegljiva 24h na 
dan na telefonu 04 252 14 24, na mobilnih 
številkah 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek 
elektronske pošte pogrebnik@siol.net.



Občinska uprava sporoča

26. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA RUS

Občinski svetniki in svetnice so 

se na 26. seji med drugimi spre-

jeli Odlok o občinskih taksah v 

Občini Vodice in se seznanili s 

poročilom o delu javnega občin-

skega glasila Kopitarjev glas za 

leto 2016.

Po potrjenem dnevnem redu in 
zapisniku prejšnje seje se je ob
činski svet seznanil s predlogom 
odloka o občinskih taksah, ki ga 
je predstavila Majda Peterlin. V 
nadaljevanju so sprejeli pravilnik 
o razveljavitvi pravilnika o pro
daji, oddaji v zakup (najem), od
daji za gradnjo in menjavi stavb
nih zemljišč v lasti Občine Vodi
ce. Župan je podal informacijo o 
sklenitvi sporazuma menjalne 
pogodbe za menjavo nepremični
ne, občinski svet je bil seznanjen 
in je soglašal z izvedbo potrebnih 
postopkov geodetske odmere ter 
izvedbe cenitve predmetnih ne
premičnin pred uvrstitvijo nepre
mičnin v veljavni Načrt ravnanja 
v skladu z določbami ZSPDSLS. V 
nadaljevanju je Rado Čuk pred
stavil pravilnik o sofinanciranju 
društvenih dejavnosti, pravilnik 
o pokroviteljstvu in pravilnik 
o sofinanciranju humanitarnih 
dejavnosti v Občini Vodice. Po 
razpravi in predlogih občinskega 
sveta so svetniki in svetnice spre
jeli sklep, da se predlogi pravilni

kov umaknejo z dnevnega reda 
in vrnejo v obravnavo Odboru za 
družbene dejavnosti in varstvo 
pred naravnimi in drugimi ne
srečami. 

V nadaljevanju seje občinske
ga sveta je odgovorna urednica 
občinskega glasila Natalija Rus 
podala poročilo o delu za leto 
2016. Razprave ni bilo, občinski 
svet pa je sprejel sklep, da se je 
seznanil s Poročilom o delu jav
nega občinskega glasila Kopitar
jev glas za leto 2016. Župan je v 
nadaljevanju svetnike in svetnice 
seznanil s predlogom sklepov za 
podelitev občinskih priznanj. Po 
razpravi so bili sprejeti naslednji 
sklepi: Občinski svet Občine Vo
dice podeljuje Plaketo Občine Vo
dice Kulturnemu društvu Matije 
Koželja Utik za 10 let delovanja 
na kulturnem področju ter pri
zadevno skrb za ohranjanje kul
turne dediščine v občini. Plaketo 
Občine Vodice prejme tudi Špor
tnoplaninsko društvo Gams za 
20 let prizadevnosti pri razvoju 
planinske in športne dejavnosti 
za občane občine Vodice. Plaketo 
občine pa se podeli tudi Mešane
mu pevskemu zboru Biser za 20 
let uspešnega kulturnega delova
nja, razvoja kulturne identitete 
občine ter dobrega sodelovanja 
z Občino Vodice in Športnemu 

društvu Victoria Club za 20 let 
aktivnega delovanja in razvoja 
športnih dejavnosti, tečajev ter 
prireditev za občane. Sledili so še 
predlogi in pobude, v katerih sve
tniki in svetnice opozarjajo, pre
dlagajo in stremijo k izboljšanju 
življenja v občini. 

Ob koncu je župan predstavil 
ključne informacije o obvoznici 
Vodice, o ukrepih za izboljšanje 
prometne varnosti na Kamniški 
cesti, ki bodo jeseni 2017 poteka
li v sodelovanju z Direkcijo Repu
blike Slovenije za infrastrukturo. 
Dodal je tudi informacije o prav
nomočnosti komasacije in nov 
projekt agromelioracije, v okviru 
katere je predvidena izgradnja 
novih poljskih poti, o pridobitvi 
gradbenega dovoljenja za izgra
dnjo komunalne in cestne infra
strukture s hodniki za pešce na 
cesti skozi Skaručno, o odobritvi 
financiranja kohezijskega projek
ta C0 in izgradnja infrastrukture 
vezane na projekt. Povedal je še, 
da je pravnomočno izbran izvaja
lec za dograditev in rekonstruk
cijo Vrtca Škratek Svit Vodice in 
večnamensko športno rekreativ
no igrišče v Utiku, za katero pa bo 
v prihodnje tudi pravnomočno iz
bran izvajalec.
Celoten zapisnik seje na www.vo
dice.si 
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Občinska uprava sporoča

Prireditev ob zaključku projekta Evropski teden 
mobilnosti 2017

  KAJA ZUpANeK,
  OBČINSKA UpRAVA VODICe

V četrtek, 21. septembra 2017, so 

se v popoldanskih urah na parkiri-

šču Osnovne šole Vodice otroci na 

kolesih in skirojih pomerili na spre-

tnostnem poligonu ob zaključku 

projekta Evropski teden mobilno-

sti 2017.

Občina Vodice in Osnovna šola Vo
dice sta znova izkazali podporo pro
jektu Evropski teden mobilnosti, 
ki je namenjen spreminjanju naših 
potovalnih navad. Glavni cilj je oza
veščanje ljudi z ukrepi za zmanjšanje 
onesnaženosti in hrupa, ki ga pov
zroča promet ter negativno vpliva 
na kakovost življenja tudi na drugih 
področjih. Slogan letošnje kampanje 
»združimo moči, delimo si prevoz« 
opozarja na poseben pomen trajno
stne mobilnosti ter uporabe okolju in 
zdravju prijaznih prevoznih sredstev, 
kar je izpostavil tudi župan v svojem 
nagovoru. Obiskovalce prireditve je 
obenem opozoril na prometno var
nost naših otrok in otroke pozval k 
uporabi čelade in odsevnih sredstev.
Zaključne prireditve se je udeležilo 
lepo število občanov, približno 20 
otrok pa je svoje kolesarske spretno
sti preizkusilo tudi na poligonu. Prav 
vsi so vožnjo po poligonu z lahkoto 
opravili in bili za svojo varno vožnjo 
tudi nagrajeni.
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Osrednji članek

Kulturna prireditev TD Vodice ob izdaji revije 
DOTIKI – OBRAZI NAŠIH KRAJEV

 DARJA KOSeC, TAJNICA TD VODICe
 TINA KOSeC 

V okviru občinskega praznika je bila v kulturnem 

domu v Vodicah velika prireditev Turističnega dru-

štva ob izdaji naše revije DOTIKI – Obrazi naših kra-

jev. Kakor smo napovedali, da bo žal tistim, ki se tega 

dogodka ne bodo udeležili, tako se je tudi zgodilo. 

Res je, živimo v času, ko se okrog nas prireja toliko do
godkov, da se vsega preprosto ne da obiskati. Ampak, če 
še malo uporabim naše poslanstvo, ki ga vse bolj poudar
jamo: Turizem smo ljudje, ki imamo radi svoje kraje in 
ljudi skozi njihove zgodbe. Ta dogodek je bil pripravljen 
tudi s tem namenom.                                                                           
K sodelovanju smo povabili vse tiste, za katere vemo, da 
želijo vsak dan polepšati vsem in širijo dobro počutje, še 
najbolj pa se zavedajo svojih korenin in jim ni težko pro
stovoljno nastopiti na takšnem dogodku, čeprav v majh
ni vodiški občini. To so bile vsekakor Vesele Rib’nčanke, 
sedemnajst žena in deklet iz Ribnice in okolice različnih 
starosti in so se same takole predstavile : 
Vesele in družabne vedno rade prepevamo stare ljudske pe-
smi, ki nam z radostjo polnijo dušo in srce in jih prenašamo 
na mlajše rodove. Pravijo, da smo zelo zanimive, saj ribniško 
kulturno dediščino predstavljamo tudi v ribniških oblačilih, 
v katerih se kot celotna skupina predstavimo na nastopih. 
Dobrodošle smo povsod po Sloveniji, pa tudi pri naših mejnih 
sosedih na Hrvaškem, v Avstriji, tudi v Bruslju; že tretjič smo 
bile na Europeadi – to je srečanje ljudskih pevcev, godcev in 

Revija Dotiki – v ozadju urednice

folklore, kjer nastopa vsaj 5000 udeležencev iz vse Evrope. 
Bile smo že v Nemčiji, pa na Švedskem, letos pa smo bile na 
Finskem, v čudovitem mestu Turku.
Naslednji pevski zbor, ki je zelo razveselil prisotne, so bili 
Matici, naši prekrasni mladi fantje, ki tudi prepevajo na
rodne. Zapeli so nam pesmi: Zapiraj dekle kamrico in Ko 
sin v gostilno pride.
Zgodila se je še ena zanimiva točka, in sicer je Marija 
Tome igrala na citre, spremljal pa jo je Ciril Debeljak iz 
Medvod na tamburico. Šele pozneje so povedali, da je 
Marija učenka ene izmed Ribničank in tudi tista gospa je 
spremljala svoj zbor s citrami, oboje citer pa je naredil naš 
občan Vinko Novak, ki je bil tudi navzoč in tako se je po 
nastopu razvila zanimiva debata.
Potem so bili med nastopajočimi tudi člani in članice pev

Vesele Rib’nčanke Matici  

6 številka 8, oktober 2017



Osrednji članek

Marija Tome in Ciril Debeljak iz Medvod

cev iz DU BukovicaŠinkov Turn, ki 
so pokazali, da se s trdno voljo, pri
dnim delom in posluhom da napre
dovati tudi brez dirigenta, kakor smo 
včasih prepevali ob vsaki priložnosti, 
seveda ob spremstvu harmonike, ki 
jo je tokrat vlekel Henrik Lamovšek. 
Med temi nastopi so se predstavi
le še mažoretke, ki jih trenira Ani
ta Omerzu, najprej mlajša in nato 
starejša skupina. Kako so poživile 
prireditev s svojim mladostniško po
skočnim nastopom in spretnim me
tanjem palic ob spremljavi glasbe. 
Vmes je nastopil tudi Henček s har
moniko in zaigral dve domači pesmi. 

vseskozi odlično vodile prireditev, 
na oder povabile tiste, ki so v inter
vjujih povedali svoje zgodbe, ki so 
jih dekline zapisale in objavile v Do
tikih, tako da so se jim zahvalile za 
sodelovanje, saj brez njih ne bi bilo 
njihovih zgodb. 
Nekatere od teh zgodb že poznate, 
saj so bile objavljene v Kopitarjevem 
glasu, nekaj je novih, predvsem pa 
so vsi intervjuji objavljeni v celoti in 
imajo še dodatne podatke in zanimi
vosti. V dodatku so tudi fotografije 
in pesmi ter zgodbe ljudi, ki so se 
odzvali razpisu Vodiških deklin na 
natečaj: Obrazi slikajo, obrazi pišejo. 

Pevski zbor DU Utik-Šinkov Turn

Marcela Barle

Še bolj pa je občinstvo ogrela Mar
cela, ki je zapela in zaigrala na har
moniko, kot zna le ona, potem pa je 
zapela še eno popevko Elde Viler in 
dokazala, da ji tudi v petju malokdo 
lahko še konkurira in da so vse tiste 
nagrade, ki jih osvaja na tekmova
njih, pošteno zaslužene. No, Marcela 
pa je tudi sošolka naših deklin, se
veda iz OŠ in zdaj so že v 4. letniku 
srednjih šol. 
Še posebno pohvalo pa zasluži Mate
ja Traven, ki je zbrala pogum in reci
tirala svoje odlične pesmi, ki so tudi 
objavljene v reviji pod rubriko Obrazi 
pišejo, obrazi slikajo. 
Med zadnjimi je nastopila prof. An
dreja Bečan, ki je ena izmed inter
vjuvank v reviji in je bila v osnovni 
šoli mentorica naših deklin v turi
stičnem krožku. Povedala je veliko 
pohvalnih besed o naši prireditvi, o 
reviji, predvsem pa je poudarila dej
stvo, da je treba nadaljevati in zapi
sati vse te zgodbe o ljudeh iz naših 
krajev, ker bodo drugače pozabljene. 
Seveda so bili tudi drugi govori: npr. 
predsednika društva Alojzija Kosca 
in tudi župan Aco Franc Šuštar je 
namenil nekaj pohvalnih besed in 
izrazil presenečenje nad tako dobro 
izpeljano prireditvijo, kakor tudi 
prekrasno revijo, ki smo jo izdali.
Na koncu so Vodiške dekline, ki so Mateja Traven
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Revijo boste lahko še prevzeli na na
ših naslednjih prireditvah, prva pri
ložnost bo že na Jesenskem pohodu 
občine Vodice, ki jo organizira naše 
društvo v soboto, 28. oktobra. Ker je 
štart in cilj pri koči SD Strahovica na 
Selu, bomo tam ves dan. Zjutraj med 
8. in 10. uro bomo pohodnikom za
želeli prijetno pot, nato pa bomo že 
pripravljali  malico in čaj za dobrodo
šlico utrujenim, vendar zadovoljnim 
pohodnikom, zavedajoč, da so dobro 
izkoristili ta dan. Lahko se oglasite 
pri koči tudi drugi interesenti, pa bo
ste lahko prevzeli Dotike med 8. in 
18. uro. Če pa tisti dan ne boste ute
gnili priti, nam pišite na naslov: tu
risticnodrustvo.vodice@gmail.com 
in se bomo dogovorili. Na ta naslov 
nam lahko pošljete tudi vse vaše ko
mentarje, predloge in vprašanja. 
Seveda se še enkrat zahvaljujemo 
sponzorjem za prireditev, pa tudi 
vsem nastopajočim in DU Vodice za 
ozvočenje ter Marti in Henčku za 
čudovito sceno, pa še vsem, ki ste 

pripravili okusno domače pecivo za 
pogostitev na koncu prireditve. Hva
la tudi županu za spodbudne besede. 
Na koncu še enkrat: Vodiške dekline, 
čeprav ste mlade, dokazale ste, da je 
v vas veliko energije in sposobnosti, 
predvsem pa pripravljenosti, da se 
za svoj cilj znate potruditi do skraj

nosti, zraven pa ne pričakujete no
benih posebnih plačil, pač pa samo 
nekaj skromnega priznanja: Zares 
ste edinstvene, vsaka posebej, še bolj 
pa vse skupaj. Seveda vas bomo še 
naprej podpirali in čakamo na vaše 
naslednje ideje, zaženimo turizem v 
Vodicah.

Andreja Bečan Vodiške dekline na odru

 V napetem pričakovanju predsednik društva in župan
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OPHRYS Xkoseciorum

 CVeTO VRBOVšeK 

 JOŽe KOSeC 

Ta latinski izraz pomeni vrsto orhi-

deje, ki pa ni le ena od mnogih, ki 

se »ponujajo« po raznih enciklo-

pedijah in strokovnih revijah, am-

pak je nova vrsta orhideje, ki sta 

jo pred časom odkrila zakonca Ne-

venka in Jože Kosec iz Šinkovega 

Turna. Da pri vsej množičnosti or-

hidej odkriješ novo vrsto pomeni, 

da moraš imeti vražjo srečo, moč-

no vztrajnost in v tem primeru tudi 

malce nagajivega opraševalca.

Jože Kosec, učitelj fizike in matema
tike na mengeški osnovni šoli vsak 
prosti trenutek posveti naravi in pro
učevanju vsega živega, kar se v njej 
nahaja. Jože je začel nabirati gobe že 
zelo kmalu, saj je doma skoraj sredi 
gozda v Šinkovem Turnu. Poleg tega 

Ophrys zismeisteri endemit Kvarner-
skega zaliva, (desno zgoraj) Oph-
rysuntchjii, Istrsko mačje uho. Spodaj 
pa njun hibrid, ki je nastal po naključni 
zmoti žuželke, Ophyrs xkoseciorum.

se je v otroških letih soočal z naravo 
tudi tako, da je po travnikih v okolici 
nabiral zdravilna zelišča in borovni
ce ter jih nato prodajal krajevni za
drugi. Ker je bil zvedav otrok in je že
lel vedeti o naravi več kot drugi, mu 
navadna imena za gobe in rože niso 
bila dovolj, tako je o vsaki gobi in roži 
našel tudi latinski izraz in si ga nato 
zapomnil. Glede njegove ljubezni do 
narave,  bi morda kdo pričakoval, da 
bo šel študiral botaniko, a se je Jože 
odločil za študij matematike in fizi
ke.
Kot matematik in fizik sedaj že sko
raj štiri desetletja poučuje na menge
ški osnovni šoli, vendar brez narave 
ne gre, saj se skoraj vsakič, ko pride 
domov, z ženo Nevenko odpravi
ta opazovat in fotografirat rože ali 
gobe.
Že dolga leta je eden redkih deter
minatorjev mentorjev pri Mikološki 
zvezi Slovenije, kjer o gobah tudi re
dno predava. Zelo znane in odmevne 
so bile Jožetove razstave gob in pre

davanja o njih, ki jih je imel dolga leta 
vsako jesen v mengeški osnovni šoli.
Pred dobrimi tridesetimi leti, ko je 
imel za sabo že vrhunsko znanje o 
gobah, se je lotil še proučevanja le
snih gob. Jože jih je pričel zbirati, jih 

Jože pri fotografiranju

Nevenka in njuna psička Ada lll »na 
bojnem polju«
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mikroskopirati in razvrščati, ter ne
katerim poslovenil njihova latinska 
imena. Takrat so bile te gobe še dokaj 
neznane, danes pa so postale zanimi
ve predvsem farmacevtski industriji 
zaradi zdravilnega potenciala.

Jože, zakaj si se kot velik prijatelj 

narave odločil za študij matematike 

in fizike in ne za botaniko? 

Saj gre v resnici za dve plati iste medalje, 
obe, tako matematika kot botanika sta 
naravoslovni vedi, obe sta eksaktni in ne 
pri eni ne pri drugi ne moreš goljufati.

Kot mi je znano, si kljub letom 

med bolj priljubljenimi profesorji 

na mengeški šoli, čeprav poučuješ 

predmeta, ki pri mladih dandana-

šnji nista preveč popularna.

Morda se razumemo dobro tudi zato, 
ker jim skušam mlade prepričati, da je 
matematika največje bogastvo, ki ga 
bodo odnesli iz osnovne šole, nenaza-
dnje matematika nauči logičnega raz-
mišljanja. Od tam do narave pa ni daleč.

Velikokrat, ko sem peljal psa mimo 

tvojega doma, sva opazovala zvez-

de in planete, kolikor se jih da videti 

s prostim očesom. Za to tvojo po-

znavanje nebesnih teles ne ve prav 

veliko ljudi.

Zvezde in planeti so me že od nekdaj za-
nimali, kot fizik pa sem moral to podkre-
piti še z znanjem na fakulteti, kar pa mi 
je kasneje velikokrat prišlo prav, saj sva 
z Nevenko veliko v naravi na prostem.

Zakaj si se pred približno dvajseti-

mi leti, ko si spoznal sedanjo ženo 

Aurantioporus croceus, zelo redka lesna goba najdena v Krakovskem gozdu.

S prijateljem Rokom Čičmirjem na terenu.
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Nevenko, zaljubil v orhideje?

Predvsem me je pritegnila njihova lepota. Večina v naravi ra-
stočih orhidej so zelo majhne cvetlice. Ko jih pogledaš od blizu 
vidiš njihovo raznovrstnost in lepoto cvetov. Zaradi svoje red-
kosti predvsem pa ogroženosti so vse vrste zavarovane. Po-
trebno je veliko časa, potrpljenja in znanja, da najdeš njihova 
rastišča.

Jože, po skoraj štirih desetletjih službovanja v Mengšu 

si dobil že skoraj njihov domicil. Kot nam je vsem zna-

no, je v 19. stoletju tam živel Janez Trdina. Če potegne-

va paralelo med vama, sta oba velika ljubitelja Dolenj-

ske, predvsem Gorjancev.

Ha, ha, res je! Gorjanci so prečudovit konec Slovenije. Žena 
Nevenka ima v Kostanjevici na Krki starejšo hišo, ki je izhodi-
šče za bližnje Gorjance, kjer je obilo možnosti za potepanja po 
še dokaj neraziskani naravi.

Nevenka, ti si bila do upokojitve otroška zdravnica, 

pediatrinja. Ti si gotovo imela velik vpliv na to, da si 

Jožeta, »starega« gobarskega mačka, vpeljala v svet 

orhidej?

No, ne vem, če sem ga ravno jaz pripravila do tega, da je tako 
vzljubil orhideje, ampak skupaj jih spremljava in jim slediva 
že kar lep čas.

Nevenka, pri zdravnikih smo navajeni, da nam za vsako 

bolezen takoj predpišejo zdravila. Kaj pa ti kot zdrav-

nica in ljubiteljica narave praviš k temu?

Zdravila so vsekakor potrebna, samo ne smemo z njimi preti-
ravati. Moje priporočilo kot zdravnice in ljubiteljice narave je, 
da zdravnik zdravi, narava pa pozdravi.  

Nevenka in Jože, ali se pri iskanju in primerjanju orhi-

dej omejujeta le na Slovenijo ali jih iščeta še kje drugje?

Ne, ne omejujeva se samo na Slovenijo, saj z avtom napraviva 
vsaj štirideset tisoč kilometrov na leto. Predvsem v Dalmaciji 
in na njenih otokih sva že skoraj doma.

pred časom sta na Glavotoku na otoku Krku našla iz-

jemno redko vrsto orhideje, ki je nastala takorekoč po 

pomoti.

Ja, različne orhideje k opraševanju privabijo specifične vrste 
opraševalcev, zgodi pa se, sicer zelo redko, da se žuželka »zmo-
ti«, da nese pelod iz ene na drugo vrsto orhideje. 

In tako je po zaslugi »raztresene« žuželke, vztrajnosti in 
poznavanja Nevenke in Jožeta nastala nova vrsta orhi

deje. Njun prijatelj Roko Čičmir, eden najboljših pozna
valcev orhidej v Evropi, jo je natančno opisal v eminentni 
reviji LES NATURALISTES BELGES. Poimenovali so jo po 
zakoncih Kosec, Ophrys xkoseciorum, kar bi se po naše 
reklo koščevo mačje uho, to pa zato, ker ju orhidološka 
stroka pozna kot enega redkih zakonskih parov, ki si deli 
nenavadno ljubezen do teh cvetlic. »On rastline prepozna-
va, jaz pa jih razlikujem«, duhovito pripomni Nevenka Ko
sec. »Ime koseciorum je priznanje obema, brez nje pa mene ne 
bi bilo«. Doda Jože Kosec. 

P.S. Nekaj podobnosti s člankom, ki je bil objavljen v Ne
delu 30. septembra izpod peresa novinarja Braneta Ma
slja, je nastalo zato, ker sva bila pri Koščevih na obisku 
oba hkrati. Nekatere podrobnosti pa so objavljene z do
voljenjem novinarja.

Še veliko jih vidim ...
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Vesela harmonika Skaručna 2017
 JANeZ BARLe
 IGOR MODIC 

Drugo soboto v septembru, na-

tančneje 9. septembra 2017, smo 

v Društvu za ohranitev kulturne 

dediščine in podeželja Skaručna 

organizirali že šesto tekmovanje 

harmonikarjev po vrsti. Čeprav je 

ravno na to soboto potekalo tudi 

tekmovanje v Kamniku, je bila 

udeležba tekmovalcev pri nas 

v Skaručni res velika. Od prijav-

ljenih 43 tekmovalcev, jih je na 

koncu nastopilo kar 38. Prišli so 

iz različnih krajev Slovenije, kar 

nekaj pa je bilo tudi domačinov: 

Henrik Lamovšek, Dare Borčnik, 

Anže Režek, Gašper Pleško, Ma-

tic Jeraj in Marcela Barle.

Za takšno prijetno sobotno popoldne 
pa se priprave seveda začnejo že ve
liko prej. V četrtek smo s sovaščani 
in člani društva začeli postavljati šo
tor, ki je v teh jesenskih dneh na to
vrstnih prireditvah res potreben. V 
petek so se priprave nadaljevale s po
stavitvijo miz, kuhinje, jurčka, uredi
tvijo scene … Tako so za sobotno do
poldne ostale še zadnje malenkosti.
Prireditev je kot vsako leto odprla 
Godba Vodice, nato nas je prijazno 
pozdravil naš voditelj Boštjan Me-
glič – Peška. Zatem je vse navzo
če nagovorila predstavnica našega 
društva, potem pa je besedo predala 
županu občine Vodice Acu Francu 
Šuštarju. 

Po uradnem delu pa so imeli naši tek
movalci že kar ogrete prste, zato smo 
pričeli s tekmovanjem. Prvi so bili le
tos na vrsti tekmovalci v skupini nad 
40 let, ki jim je bilo kar po godu, da 

na nastop niso predolgo čakali. Nato 
so sledili najmlajši v skupini do 14 
let, sledila je tretja skupina od 14 do 
40 let, na koncu pa so meh raztegni
li še harmonikarji pevci, ki so poleg 
spretnih prstov potrebovali še dober 
glas. Naš voditelj Peška je tekmoval
ce pred nastopom vsakokrat razve
dril s kakšnim vicem, da je trema brž 
izginila.

Vse nadobudne in še kako nadarjene 
harmonikarje je ocenjevala komisija 
v zasedbi Peter Fink (Ansambel Pe
tra Finka), Jože Skubic (včasih je pel 
v Ansamblu Slapovi) ter Dominik 
Krt (glasbenik). Ocenjevali so izbor 
in izvirnost skladbe, tehnično izved
bo, spretnost in ritmičnost, pripra
vljenost in muzikalnost tekmovalca 
ter celoten umetniški vtis tekmoval

Prireditev Vesele harmonike Skaručna je odprla Godba Vodice

Komisija v zasedbi Jožeta Skubica, Dominika Krta in Petra Finka
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ca. Zelo nas veseli, da se vse več nastopajočih radi oble
čejo v narodne noše, naš slovenski ponos, ko pa v roke 
vzamejo še harmoniko, nam brž postane jasno, da se za 
prihodnost slovenskih korenin ni bati, saj tudi najmlajši 
radi smuknejo v nošo.

Medtem ko je komisija odločala o rezultatih, je naša srca 
na odru ogrela in razvedrila prisrčna Maja Oderlap. Sle
dila je še razglasitev rezultatov, nato pa so nas pozno v 
noč zabavali člani ansambla Marcela IN. Vsak nastopa
joči je dobil priznanje ter vrečko naših sponzorjev. Prvi 
trije v vsaki skupini, najmlajši in najstarejši ter najpriku
pnejši po izboru občinstva so prejeli pokal ter praktične 
nagrade, ki so jih prispevali sponzorji ter naše društvo. 
Med glasovnicami občinstva pa smo izžrebali tudi 30 
praktičnih nagrad.

Popestritev popoldneva z Majo Oderlap

Štetje glasov za glas občinstva 

Zmagovalci 2. najmlajše kategorije (1. Gašper Komac – na-
grado je prevzel oče, 2. Anže Režek, 3. Gal Suhadolnik)

Zmagovalci 3. kategorije (1. Žan Kostanjevec, 2. Benjamin 
Krhin – nagrado je prevzel pozneje, 3. Jan Novak)

Zmagovalci kategorije harmonikarjev pevcev (1. Marcela 
Barle, 2. Matic Jeraj, 3. Albin Škrjanec) z Marjeto Kuči
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DONATORJI VESELE HARMONIKE SKARUČNA 2017:
OBČINA VODICE

EUROPLAKAT, d. o. o.
RESTAVRACIJA MARJETICA KUČI, d. o. o.

SINDIKAT POKRAJINSKE ZVEZE SINDIKATOV VSEH GLASBENIKOV 
SLOVENIJE

ELEKTROEROZIJA, MARJETIČ IGOR, s. p.
RIBOGOJNICA POVODJE, MIRAN PETROVIČ, s. p.

XLAB, d. o. o.
LABORATORIJSKA TEHNIKA BURNIK, d. o. o.

AVTOLIČARSTVO IN AVTOKLEPARSTVO PAPEŽ, s. p., KAMNIK
AVTOPREVOZNIŠTVO, MARJAN BERGANT, s. p.

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO, MITJA POTRČ, s. p.
TRANSPORT JERMAN, d. o. o.

TISKARNA MARTIN ARTELJ, s. p.
TINEX, d. o. o., ŠENČUR

GRADBENIŠTVO KUHTA, d. o. o.
STELE PLESK, d. o. o., MENGEŠ
ŠUŠTAR INŽENIRING, d. o. o.

SLAŠČIČARNA BARBIČ, VUKELIČ IVAN, s. p.
MIZARSTVO STARE TOMAŽ, s. p.

OKREPČEVALNICA JUR ZORMAN, d. o. o.
GOSTILNA ŽAGAR SLAVKO, s. p.

STORITVE Z GRADBENO MEHANIZACIJO JAKA OVIJAČ, s. p.
DR KONEKT, d. o. o.

CAMPO LJUBLJANA, d. o. o., ZAVRH POD ŠMARNO GORO
VZDRŽEVANJE CEST IN ZELENIC PODGORŠEK MARJAN, s. p.

SANIMAR ROBERT BERGANT, s. p., TRANSPORT
KLJUČAVNIČARSTVO, MIRAN VERTAČNIK, s. p.

VRTNARSTVO, BORIS PUSTOVRH, s. p.
VRTNARSTVO, DAVOR PUSTOVRH, s. p.

TESARSTVO IN KROVSTVO, ŠTEBE IGOR, s. p.
TELEKOM SLOVENIJE

ŠTACUNCA PR MIMI
KA OLJE, d. o. o.

BOVIS, d. o. o.
AVTOSERVIS, JANEZ JERMAN, s. p.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d.
KOSEC VIDA

VINOGRADNIŠTVO GRAMC, KOSTANJEVICA
GOSTILNA JOŽE GRAD, s. p.

AVTOPREVOZNIŠTVO IN LTGM, TOMAŽ MUŠIČ, s. p.
PIKO KROVSTVO IN TESARSTVO, FRANC RAMOVŠ, s. p.

TRGOVINA BOLERO, MOJCA PODGORŠEK, s. p.
ELEKTRO LJUBLJANA, d. d.

TESA TAPE, d. o. o. 
FRIZERSKI SALON NADA, s. p.

TRTA, d. o. o. 
MCLOW, d. o. o.

Zmagovalci najstarejše kategorije (1. Marijan Rozman,
2. Marjan Skubic, 3. Albin Škrjanec)

Podeljena priznanja za sodelovanje na prireditvi

Najmlajši Gašper Pleško in najstarejši Leopold Šalamon 
(med njima kar 80 let razlike), ter zmagovalka po izboru 
občinstva Marcela Barle

1. kategorija (nad 40 let)

1. MARIJAN ROZMAN

2. MARJAN SKUBIC

3. ALBIN ŠKRJANEC

REZULTATI TEKMOVANJA HARMONIKARJEV

2. kategorija (do 14 let)

1. GAŠPER KOMAC

2. ANŽE REŽEK

3. GAL SUHADOLNIK

3. kategorij
(od 14 do 40 let)

1. ŽAN KOSTANJEVEC

2. BENJAMIN KRHIN

3. JAN NOVAK

4. kategorija
(harmonikarji, ki pojejo)

1. MARCELA BARLE

2. MATIC JERAJ

3. ALBIN ŠKRJANEC

Nagrade so prejeli še:

Najboljši harmonikar po izboru občinstva:
MARCELA BARLE

Najmlajši udeleženec tekmovanja:
GAŠPER PLEŠKO

Najstarejši udeleženec tekmovanja:
LEOPOLD ŠALAMON
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Tretji Ex-tempore
Vodice

 RADO ČUK

Ob koncu tedna od 15. do 17. septembra 2017 je li-

kovna sekcija Kulturnega društva Matije Koželja Utik 

organizirala že tretji Ex-tempore Vodice. Tokratno 

ustvarjanje je potekalo pod geslom »Pod turnskim 

zvonom« in je v večini nastalih del odslikavalo pokra-

jino, zanimive stavbe, polja in druge značilnosti vzho-

dnega dela vodiške občine. Osrednji del dogodka je 

potekal v soboto, ko se je zbralo več kot 30 slikarjev, 

med njimi zelo veliko otrok Osnovne šole Vodice. Za-

radi slabega vremena so se mlajši ustvarjalci zbrali v 

dvorani Utik, kjer so jih budno spremljala očesa šol-

skih mentoric, Darinke Klopčič in Joži Nastran Brank, 

ter likovnice Klavdije Špenko. Večina odraslih ume-

tnikov pa je svoja dela izpopolnjevala na različnih lo-

kacijah po svojem navdihu. 

Po dopoldanskem delu so se udeleženci zbrali ob sku
pni mizi ter ob pici in soku izmenjali občutke o svojem 
ustvarjanju. Vsi so za spomin prejeli še kratke majice, dar 
Občine Vodice. Ob zaključku delavnic je pozno popol
dne nastala čudovita zbirka novih del, ki so bila ob stro
kovnem pregledu akademskega slikarja Romana Verasa 
predstavljena na prireditvi ob svetovnem dnevu starej
ših, 30. septembra, v dvorani Utik, razstavo pa si je bilo 
mogoče ogledati še ves naslednji dan. V mesecu oktobru 
in novembru pa bo večinski del razstavljen v paviljonu 
nekdanjega gradu v Šinkovem Turnu, kjer je ogled možen 
ves čas.
 
Kdo so bili udeleženci tokratnega Extempora? Roman 
Veras, Milena Žavbi, Cecilija Čebašek, Peter Gaber, Klav
dija Špenko, Brigitta Leskovar, Tatjana Hafner, Boris 
Kubelj, Miha Kuster, Nada Tomazin Dokl, Katja Rudolf, 
Heli Šimnovec, Špela Kraner Novak, Jana Jerman, Am
ber Bervar, Rubin Bervar, Valentina Vitali Zanardi, Taja 
Tadeja Špenko, Tea Letnar, Tjaša Ciperle, Leon Ciperle, 
Nika Krenn Bukovec, Nika Erce, Alja Prusnik, Neli Hri
bar, Neja Stražar, Sara Rant, Nina Erce, Danissa Shum
balova, Uroš Jerina, Nataša Jerina, Gašper Jerina, Nuša 
Jerina, Dušica Zupančič in Lili Potrč.
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Nekaj poudarkov iz prijazne 
predstavitve akademskega 

slikarja Romana Verasa:

»Veste, tudi slabemu, deževnemu vre
menu, ki jo je zagodlo udeležencem 3. 
Ex tempora Vodice, nikakor ni uspe
lo preprečiti razpoloženja in volje do 
ustvarjanja. Najprej bi spregovoril o 
delih osnovnošolcev. 
Prvič, njihove slike v lepem številu od
stopajo od mladostniškega likovnega 
povprečja, saj odsevajo znanje, zanos 
in vse drugo, kar zaznamuje kakovo
stno sliko.
Drugič, opazite lahko veliko različnih 
motivov. Tu so konji v vsem svojem 
vihravem diru, in ko jih gledamo, nas 
navdaja občutek, da se z njimi giblje 
tudi sama pokrajina. Tu je vrsta slik 
z motivom ovčk, ki se pasejo, ali pa 
počivajo. V značilni pozi je mlada šo
larka ujela rjavkasto veverico, na listu 
papirja pa male žuželke. Kosmati, ti
grasti maček nas s svojimi očmi gleda 
izza zelenkastega ozadja, kot da je živ. 
Pa še ni konec mlade zanesenosti. Eni 
so se posvetili upodobitvam s soncem 
obsijanega kamnitega znamenja, drugi 
sivega, s križem na sredi, spet so eni 

slikali obzidje s stolpom, na platnih 
je ob moderni hiši našel prostor star 
kamnit vodnjak, naš pogled pa se z 
veseljem zaustavi na veličastnem, z 
množico predvsem belega cvetja po
stlanem travniku. Nekdo se je posve
til značilnemu slovenskemu kozolcu, 
vidimo tudi gorenjsko okno z železno 
ograjo in polkni, drugod plavajo pisani 
lokvanji, vidimo kar nekaj upodobitev 
cerkva, ena se je znašla celo na dlani v 
stekleni krogli. Nekdo je obujal spomi
ne na poletni večer na morju, drugemu 
se je v spomin vtisnilo starejše rumen
kasto poslopje z obokanim erkarjem v 
sredini. Pa naj to bogato bero mladih 
vodiških slikarjev sklenem z upodobi
tvijo slike: Pogled na turn. Tu so barve 
skrbno izbrane, mladi slikar jih bolj 
kot s čvrstimi nanosi prav narahlo 
polaga na platno. Vse to, pa zanimiva 
perspektiva, še posebej pa poudarek 
na glavnih nosilcih izbranega motiva 
daje slutiti, da bo mladi likovnik, tako 
kot še nekateri drugi njegovi sošolci 
in sošolke, verjetno postal, postala 
bodoči slikar, bodoča slikarka. Skrat
ka, mladim likovnikom vodiške šole 
iskreno čestitam za njihove stvaritve, 
vse priznanje pa si vsekakor zaslužita 

tudi njihovi mentorici Joži Nastran 
Brank in Darinka Klopčič.
Tudi mi, starejši ustvarjalci, smo v 
glavnem slikali na osnovi fotografij, pa 
tudi po lastnih, predvsem abstraktnih 
zamislih. Ne glede na vnaprej določene 
teme in kljub turobnemu vremenu se 
slikarji nismo izneverili svojim usta
ljenim navadam, stilu in tehniki. Še 
posebej pa ne osnovnemu cilju, ustva
riti nekaj lepega, nekaj za našo in vašo 
dušo.
Seveda moram še posebej poudariti, da 
ne mislim ocenjevati, kdo je boljši, kdo 
je manj dober, čeprav razlike obstajajo. 
Že sama izbira motiva je pestra: tako so 
upodobitve koseškega bajerja, koseške 
koče in Viščeve domačije naslikani zelo 
realistično in so pravo nasprotje sliki 
»Sonce zašlo je nad Triglavom«.
O pokrajini lahko govorimo tudi v sli
kah »Ovce na paši«, ki so dobesedno 
poplavile zeleno pokrajino, kot da bi na
njo padle velike, puhaste snežinke, pa 
poantilistično delo »Pogreznjena v po
zabo« in sprehod po zasneženi rašiški 
poti. In še ena slika sodi v okvir pokrajin 
in je tudi posvečena naši najvišji gori. 
Imenuje se »Pogled na Triglav«. Avtor ji 
je v skladu z umetniško svobodo dodal 
še kar nekaj svojih dodatkov, predvsem 
žitno polje s pisanim poljskim cvetjem.
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Pa smo že pri naslednjem sklopu slik, 
pri upodobitvah, lahko rečem kar 
naše kulturne dediščine. V stari hiši, 
z majhnim, zamreženim oknom in ne
kaj predmeti je slikar ujel trenutek, ko 
stara globoko upognjena ženica jemlje 
iz zidane peči z lesenim loparjem hle
bec kruha. Prikaz še zelo redko ohra
njene peke kruha naših babic in praba
bic. Odraz naše kulturne dediščine je 
opazen v štirih, zelo zanimivih slikah, 
vse v povezavi s Šinkovim Turnom in 
cerkvijo v Utiku. Štirje slikarji, štiri 
slike, podobni motivi, štirje različni 
pogledi. Slika »Zvedavec« prikazuje 
pogled skozi lino obzidja na cerkveni 
stolp, obzidje pred njim in dvoje žena, 
ki na travniku nabirata, najverjetne
je kakšne zdravilne rože. S podobne
ga zornega kota kot cerkev s pravkar 
omenjene slike je na naslednji »Zaprt 
cerkveni portal« viden skozi okroglo 
odprtino, ki jo slikarka obogati še z 
žametnimi barvami in za njo značil
no tehniko slikanja. »Utrip pod zvo
nikom« nudi gledalcu vrsto kar malce 
skritih motivov. Poleg dominantnega 
Šinkovega Turna lahko naše oko soča
sno opazi žensko s klobukom, kar dva 
zvonova, pa lokvanje in čisto pri dnu 
še ribo. Precej abstraktna slika, h ka

teri bi po vsebini in tehniki nedvomno 
sodila tudi mala mojstrovina imeno
vana »Utrip zvonjenja«. Sliko nasle
dnjega, četrtega avtorja iz te serije, bi 
naslovil dobesedno po nazivu našega 
slikarskega srečanja »Pod turnskim 
zvonom« in jo pretvoril v sliko z vsemi 

tremi zvonovi. Ustvaril je zanimivo 
kompozicijo in še bolj zanimiv pogled 
na njih, tako da zvonovi dobesedno vi
sijo nad našimi glavami. Če jih opazu
jemo malo dalj časa, dobimo občutek, 
kot da bodo vsak čas zanihali in pričeli 
zvoniti …«
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Piknik treh društev
 SAšA KOVAČeVIć 
 SAšA KOVAČeVIć, 

 RUDI HOČeVAR 

Še pod vtisom uspelega projekta 

Delam dobro. V Sloveniji. Na deže-

li., smo se vsa tri sodelujoča dru-

štva odločila zaokrožiti to zgodbo 

s skupnim piknikom. Organizirali 

smo ga v soboto, 7. oktobra, pri 

gasilskem domu Šinkov Turn.

Celo popoldne smo se na toplem 
sončku družili člani LD Vodice, SD 
Strahovica in gasilskega društva. 
Pripravili smo štiri zabavne igre, v 
katerih je sodelovalo dvajset tekmo
valcev, drugi pa so budno spremljali 
dogajanje in glasno navijali. Vsem 
smo postregli z domačo gobovo juho 
in se spomnili poletja s čevapčiči. Ne 
vem, nad čim so bili bolj navdušeni 

otroci. Nad srečelovom ali vedrovko, 
vodo in tarčo, ki smo jih po igrah še 
pustili na travniku. Organizator
ji smo bili veseli obiska vseh članov 
in navdušeni nad prijetnim vzduš
jem, ki nam ga je vsem skupaj uspelo 
ustvariti.

Hvala vsem sodelujočim ter pred
vsem udeležencem. Prav gotovo nam 
kak podoben dogodek ne uide kmalu!

Dež kronometra na Rašico ni odnesel, balinarski 
turnir na novih stezah športnega središča

 NIKA MAReNČe, DARe BORČNIK
 eKIpA SD STRAHOVICA

Tekmovalci so spraševali: »A bo? 

Mi pridemo!« Kljub slabi vremen-

ski napovedi smo izvedli 22. Kro-

nometer na Rašico. Udeležba je 

bila letos sicer nekoliko slabša, ra-

zlog je bil seveda v deževnem vre-

menu. Šestnajst tekmovalcev se je 

podalo na progo in jo tudi uspešno 

prevozilo. Trije dečki so tekmovali 

do »sedla«, vsi drugi pa so morali 

premagati še zadnji vzpon in sti-

sniti zobe do cilja na vrhu Rašice. 

Tekmovalk letos ni bilo, smo pa do
bili novega občinskega prvaka, Nejca Start Kronometra na Rašico – letos pod streho
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Berganta. »Mokro je bilo,« so rekli 
letošnji udeleženci in obljubili, da se 
prihodnje leto spet vidimo. Zahvalju
jemo se letošnjim sponzorjem: Pul
zar, d. o. o., Kamnik, Erdani sport, 
Domžale, Omega šport, Ljubljana, 
Medikal line, Kamnik, Vait, d. o. o., 
Domžale, Cult, Lavrica, Extreme vi
tal, Škofja Loka, Žito, d. o. o., Janez 
Kožar, s. p., suha roba in Projekt: de
lam na deželi dobro. Vsem čestitamo 
in želimo obilo kolesarskih užitkov 
še naprej.
Aktivni smo bili tudi v balinarski 
sekciji. Letošnji balinarski turnir za 
pokal Občine Vodice smo tudi to
krat pripravili na Strahovici, kjer 
se je večina od dvanajstih vabljenih 
ekip prvič seznanila z našimi novi
mi stezami in širšo podobo Športne
ga središča Strahovica. Turnir se je 
ob nekoliko nezanesljivi vremenski 
napovedi vseeno pričel v sončnem 

jutru, prekrasno vreme in lepi ba
linarski boji so nas spremljali prav 
do večera. Rezultatsko pa je bil dan 
pričakovano najbolj uspešen za eki
po Občanov (Mija Borčnik, Boštjan 
Podgoršek in Aleš Borčnik), v po
novljenem predlanskem finalu so 

znova premagali ekipo Budničarja, 
tretje mesto je pripadlo Strahovici 
in četrto, prijetnemu presenečenju, 
ekipi Društva upokojencev Vodice 
(Kubu). Na turnirju so nastopile še 
ekipe: Mengeš, Kubu, Sloga, Tabor, 
Lovci, DU Vodice (Logar) ter DU Bu
kovica Šinkov Turn I in II. Čestitke 
vsem nastopajočim, nasvidenje čez 
dve leti, prihodnje leto je organizator 
turnirja BK KUBU.
(Vsi rezultati in fotografije so na 
spletni strani www.strahovica.si)

Zmagovalci balinarskega turnirja

Dečki do 15 let, letnik 2002 in mlajši
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Hribar Nejc Calcit bike team 4 0:11:00

2. Žle Blaž Calcit bike team 7 0:11:07

3. Štajnar Gašper Calcit bike team 5 0:16:47

REZULTATI KRONOMETRA

Moški od 16 do 30 let, letnik 1987 do 2001
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Zupančič Peter Calcit bike team 2 0:14:16

2. Štajnar Mihael Calcit bike team 3 0:15:30

3. Zupančič Andrej 1 0:15:55

Moški od 31 do 40 let, letnik 1977 do 1986
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Belak Jure Calcit bike team 10 0:14:44

2. Alič Blaž Škofja Loka 8 0:17:19

3. Porenta Jurij ŠD Bambi 11 0:18:30

Moški 51 let in starejši, letnik 1966 in starejši
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Lindič Jože SD Strahovica 14 0:20:39

2. Koželj Franc Za svojo dušo 15 0:23:40

Občinski prvak
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Bergant Nejc SD Strahovica 6 0:20:18 Nejc Bergant – občinski prvak

Moški od 41 do 50 let, letnik 1967 do 1976
Mesto Ime in priimek Društvo, klub, kraj Številka Čas vožnje

1. Sešek Uroš Tim turbo Tropovci 12 0:21:37
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Dan požarne varnosti na Osnovni šoli Vodice
  CILKA MAReNČe,

  JANA pOTOČNIK 

Na Osnovni šoli Vodice smo se od
ločili, da delovno soboto v našem 
šolskem koledarju izvedemo 7. okto
bra 2017 in jo organiziramo kot dan 
dejavnosti – Evakuacija šole. Namen 
vsakoletne vaje je, da preverimo 
usposobljenost zaposlenih in učen
cev, da v primeru nesreče kar naj
varneje in najhitreje zapustijo šolske 
prostore. 
Uvod v sobotni tehniški dan je bila 
nenapovedana evakuacija, ki smo jo 
na šoli izvedli v četrtek, 5. oktobra. 
Večina učencev in učiteljev ob alar
mu za izpraznitev šole ni bila v svojih 
matičnih učilnicah, kar je predsta
vljalo realno situacijo na šoli. Veli
ko učencev je bilo v telovadnici in v 
mali telovadnici, po naključju so bili 
prisotni tudi učenci PŠ Utik. Kljub 
nepripravljenosti je umik iz stavbe 
potekal v skladu z evakuacijskim na
črtom. O napakah, ki smo jih opazili 
učitelji, smo vse učence seznanili na 
petkovi skupni razredni uri. Pred
vsem smo jih opozorili na hojo ob 
steni in na hojo v koloni v zahtevani 
varni razdalji. Seznanili smo jih tudi 
z organizacijo načrtovane delovne 
sobote in opozorili na evakuacijske 
poti iz posameznih učilnic.
V soboto so se učenci z razredniki 
in sorazredniki zbrali v matičnih 
učilnicah. Po opravljenem pregle
du prisotnosti, se je kmalu zaslišalo 
obvestilo po ozvočenju, da je prišlo 
do vžiga olja v šolski kuhinji. Ker je 
obstajala nevarnost eksplozije, je 
ravnatelj odredil izpraznitev šolskih 
prostorov. Zvok alarma je napovedal, 
da je situacija resna. Učenci, zapo
sleni in drugi obiskovalci so hitro in 

varno zapustili šolske prostore. Po 
pregledu prisotnih je bilo ugotovlje
no, da manjkajo 4 učenci in učiteljica 
6. a razreda. Pogrešani naj bi bili v 
eni izmed učilnic v 1. nadstropju. Ker 
umik po stopnišču ni bil več varen, 
je ravnatelj obvestil vodjo evakuacije, 
ki je zaprosil PGD Kamnik za pomoč. 

Pripeljali so se z gasilsko avtolestvi
jo. Reševalna akcija je hitro stekla in 
učenci ter učiteljica so bili rešeni na 
varno. Oskrbela jih je ekipa prvih po
sredovalcev GZ Vodice. 
Vaji evakuacije so sledile preven
tivne delavnice. K sodelovanju smo 
povabili vsa gasilska društva v Ga
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silski zvezi Vodice, vodnike reševal
nih psov iz Kranja in PGD Kamnik. 
Sodelujoči so se skrbno pripravili 
na delavnice, sproti so se prilagajali 
starostni skupini. Člani PGD Zapoge 
so prikazali opremo in način gašenja 
požarov v naravi ter delovanje stare 
motorne črpalke. Na delavnici PGD 
Polje so učenci spoznali in preizku
sili vodne curke in peno za gašenje. 

Vodnika reševalnih psov iz Kranja 
sta s svojimi tremi psi prikazala iska
nje pogrešanih oseb. Prvi posredo
valci različnih gasilskih društev GZ 
Vodice so med mlade širili znanje o 
oživljanju, uporabi AEDja, ter drugo 
znanje s področja prve pomoči. Člani 
PGD BukovicaUtik so poskrbeli za 
najglasnejšo delavnico. Prikazali so 
požar na plinski jeklenki in eksplo

zije doz od barv in lakov. Prisotni so 
spoznali opremo gasilskega vozila 
GVC 16/25, ki so ga predstavili člani 
PGD Šinkov Turn. Nekateri učenci so 
oblekli tudi kakšen kos osebne zašči
tne opreme. Gasilsko avtolestev PGD 
Kamnik, ki je bila uporabljena že na 
vaji evakuacije, so si učenci ogledali 
tudi od blizu in spoznali nosila za 
prenos ponesrečencev z višine. Na 
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delavnici PGD RepnjeDobruša je 
operativni gasilec prikazal name
ščanje izolirnega dihalnega aparata, 
člani so skupaj prikazali tudi delo na 
tridelni raztegljivi lestvi. S prikazom 
gašenja vnetljivih tekočin in predsta
vitvijo gasilnikov so sodelovali člani 
PGD Vodice. Učenci so bili navduše
ni, najpogumnejši so se preizkusili 
tudi v gašenju ognja z gasilnimi apa
rati. 
Potek evakuacije in predstavitev de
lavnic so si ogledali tudi predsednik 
GZ Vodice Bogomir Novak, poveljnik 
Alojz Kosec, malo pozneje se nam je 
pridružil tudi župan Aco Franc Šu
štar. 
Hvala vsem gasilkam in gasilcem, 
predsednikom in poveljnikom posa
meznih gasilskih društev v GZ Vodi
ce, ker ste prisluhnili našim željam, 
si vzeli čas to sobotno dopoldne in 
med učence ter zaposlene naše šole 
delili svoje znanje in izkušnje. Pre
pričani smo, da ste navdušili marsi
katerega mladega nadobudneža, da 
se vam pridruži v gasilskih vrstah. 
Verjamemo, da bomo tako dobro so
delovali tudi v prihodnje. Želimo si, 
da bi bile vaje evakuacije le vaje in da 
bi bilo vedno tako. 
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Romanje po Češki
  DRAGI ČUK 

Skupina romarjev iz podružnične 

cerkve v Šinkovem Turnu se je tudi 

letos, med 17. in 20. avgustom, od-

pravila na romanje. Tokrat na Če-

ško, kar je bilo že četrto romanje 

po vrsti. 

Dobro organiziran in skrbno izbran 
program je pripomogel, da je bil av
tobus hitro zaseden. Večina romar
jev se nas je med seboj poznala, saj 
izhajamo iz okoliških vasi, romanja 
pa se je udeležilo tudi več znancev in 
prijateljev, sicer že tudi udeležencev 
preteklih romanj, zaradi česar sta 
bila veselje in klepet na avtobusu, ob 
molitvi, prisotna ves čas poti.

S krajšimi postanki smo v jutranjih 
urah prvega dne prišli v Velehrad, 
ki se je že bohotil v jutranjem soncu. 
Mesto velja za enega najpomembnej
ših romarskih krajev na Moravskem, 
predvsem zaradi preteklega delova
nja sv. Cirila in Metoda iz Soluna. 
Leta 863 sta namreč prišla v te kra
je in uspešno misijonarila, zbirala 
učence, prevajala verske knjige in za 
ta namen izdelala tudi posebno pi
savo (glagolico). Med drugim sta na 
Moravskem in v Panoniji uvedla bo
goslužje v narodnem jeziku, kar je ve
liko pozneje kot splošno prakso spre
jel šele 2. vatikanski cerkveni zbor. 
Tako ne preseneča, da je tamkajšnja 
bazilika posvečena prav njima. Ogled 
zunanjosti in notranjosti lete nas je 
očaral, med drugim tudi grob kardi
nala Tomaša Špidlika. Češki rimsko
katoliški jezuit, duhovnik in kardinal 
je bil rojen na Moravskem leta 1919 
(v teh krajih). Od leta 1951 dalje pa 
do smrti leta 2010 je živel v Rimu. Za 

kardinala ga je imenoval papež Janez 
Pavel II. leta 2003. V slovenščino je 
prevedenih več kot deset njegovih 
knjig. Bil je povezovalec vzhodne in 
zahodne cerkve. V tej baziliki kamni
ti grob krasi mozaik našega rojaka, 
p. Marka Ivana Rupnika, s katerim je 
bil omenjeni kardinal v Centru Aletti 
vrsto let močno povezan. Slovenski 
pečat pa smo v baziliki pustili tudi 
sami, saj je mašo daroval pater Mar
jan Kokalj, sicer naš duhovni voditelj 
na romanju. Pred odhodom v Prago, 
prestolnico Češke, smo si ogledali še 
Kulturno krajino Lednice – Valtice 

(uvrščena je tudi na seznam Unesco
ve svetovne dediščine), ki jo imenuje
jo tudi »Vrt Evrope«. Še posebej pre
krasen razgled na čudovito naravo in 
zgradbe s 60 metrov visokega razgle
dnega stolpa, zgrajenega v mavrskem 
slogu, je ostal vsem v spominu. 

Po večurni vožnji smo zvečer prispeli 
v Prago, kjer smo se naslednjega dne 
odpravili na ogled mesta in njegovih 
znamenitosti. Mesto, ležeče v široki 
dolini reke Vltave, je zgodovinsko in 
kulturno izjemno pestro. Tu so žive
li in delovali znani umetniki, kot so 
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Smetana, Kafka, Dvořák, pa tudi naš arhitekt Plečnik, ki 
je med drugim vodil prenovo Praškega gradu v času pred
sednika Masaryka. Ogled mesta je za nas pripravil in nas 
vodil profesor Jan Stockel, stanovski prijatelj Tomaža 
Gyergyejka, ki je z izbranimi besedami slikovito predsta
vil vnaprej načrtovane znamenitosti. Ena izmed večjih 
znamenitosti, ki smo si jo ogledali, je zagotovo Karlov 
most iz 14. stoletja. Naj omenim, da je Praga cvetela v 
tem stoletju v času vladavine Karla IV., rimskega cesarja 
in kralja Češke. Prvi temeljni kamen za Karlov most je po
ložil leta 1357. Ta most je bil najpomembnejša povezava 
med Praškim gradom in mestnim Starim mestom ter so
sednjimi območji. Ta povezava v Pragi je bila pomembna 
kot trgovska pot med vzhodno in zahodno Evropo. Veli

časten grajski kompleks je zelo obsežen, glavna zvezda 
kompleksa je mogočna metropolitanska stolnica svetega 
Vida, Venčeslava in Vojteha, ki so jo gradili in dopolnje
vali kar šest stoletij. Zanimivo je bilo judovsko pokopali
šče in sinagoga iz 13. stoletja, ki je ohranjena v prvotnem 
stanju. Ob vseh ogledih seveda ni bilo moč, ne zaželeno, 
spustiti kosila, ob katerem smo pokušali lokalne jedi, v 
pestri izbiri pa ni manjkalo niti lokalnega piva. Za du
hovno hrano smo poskrbeli že pred tem, z mašo v cerkvi 
Kristusa odrešenika. Omeniti moram, da je v tej cerkvi 
slika, kopija, svetega Frančiška Ksaverija, ko umira. Ori
ginal te slike je v naši domovini, v Gornjem Gradu. Po 
kosilu smo nadaljevali z obiskom Staromestnega trga z 
okoliškimi znamenitostmi, v sklopu katerih smo si na 
že omenjenem trgu med drugim ogledali tudi spomenik 
verskega reformatorja Jana Husa, mestno hišo in slavno 
astronomsko uro, pod katero vsako polno uro množica 
turistov čaka na sprevod dvanajstih, iz lesa izrezljanih, 
apostolov. Obiskali smo še Višegrad, ki je zgodovinska 
utrdba v mestu Praga, na hribu nad Vltavo. V gradu sta 
bazilika sv. Petra in Pavla in Višegrajsko pokopališče z 
ostanki številnih znanih ljudi iz češke zgodovine, med 
njimi Antonina Dvořáka. Dan smo končali s pokušnjo 
piva v lokalni pivnici, z druženjem pa nadaljevali ob vr
nitvi v hotel.

Po zajtrku in duhovni misli smo se naslednjega dne odpe
ljali do Plečnikove cerkve (cerkev Srca Jezusovega, zgraje
na med letoma 1928 in 1932), kjer smo imeli sveto mašo. 
Ogled filma o delu dveh arhitektov, Jožeta Plečnika in 
Maksa Fabianija, nam je krajšal čas med vožnjo proti 
Kutni Hori, ki je majhno mestece v osrednji češki regiji, 
70 kilometrov vzhodneje od Prage. Tu se nahaja znana 
gotska cerkev svete Barbare, skupaj s kostnico Sedlec, v 
kateri so umetniško urejeni skeleti med 40.000 in 70.000 
ljudi. Popoldansko sprostitev je za večino skupine pred
stavljal obisk tamkajšnjega živalskega vrta, večer pa smo 
končali z vsesplošnim druženjem.

Zjutraj naslednjega dne smo se odpravili iz hotela in zače
li s potjo proti domu. Tudi zadnji dan ni minil brez ogle
dov, prvega med njimi je namreč predstavljala že Sveta 
Hora, najstarejše in najpomembnejše romarsko središče 
Češke. Na mestu, kjer danes stoji mogočen kompleks, naj 
bi prva kapela v čast Matere božje stala že leta 1260. Po 
sveti maši v tej baziliki smo nadaljevali pot proti južne
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mu delu Češke v Česky Krumlov. 
Lepega srednjeveškega mesteca na 
slikovitem okljuku reke Vltave na
mreč še ni načel zob časa, saj je skoraj 
v popolnosti takšno, kakršno je bilo 
pred pol tisočletja. 

To je bil naš zadnji ogled na tem 
romanju, zaradi česar smo pozno 
popoldan nadaljevali pot proti Slo
veniji. Polni lepih doživetij smo se v 
poznih večernih urah vrnili domov.
Češka oziroma Praga nudita veliko. 
Bogato zgodovino, zgradbe z mistič
nimi zgodbami, prijazne ljudi ter še 
in še ... Tudi v slabem vremenu je ve
liko izbire, saj lahko svoj čas preživi
mo v številnih muzejih. Med drugo 
svetovno vojno je bila Praga manj po
škodovana kot nekatera druga večja 
mesta v regiji, tako da je večina zgo
dovinske arhitekture obdržala obli
ko, zaradi česar ima eno izmed naj
bolj nedotaknjenih in raznovrstnih 
zbirk arhitektur. Zares vam jo pri
poročam, da jo obiščete. Seveda smo 
pri naših postankih našli čas tudi za 
kavico in pijačo ter prigrizek. Poleg 
piva, ki ga imajo v izobilju povsod, bi 
omenila še zanimivo slaščico 'trdel
nik'. Sladko navito pečeno testo je na 
sredi votlo, z dodatnim (sladkim) po
sipom pa okus postane še slajši.

Romanje je minilo ob dobri družbi, 
zanimivih ogledih ter lepem vreme
nu. Imeli smo dva zanesljiva voznika 
Kam Busa, Petra in Tomaža, ki sta z 
nami delila dobro voljo. Potep na Če
ško pa je poskrbel tudi, da smo se z 
njega vrnili duhovno bogatejši, kar je 
bil primarni smisel.

Za izbor programa, vse rezervacije, 
vsa usklajevanja, obveščanja, zbi
ranje denarnih sredstev in še kaj je 

zelo dobro poskrbel organizacijski 
odbor v sestavi: Tone in Nada Kokalj, 
Jasmina Kosec, Marija Gyergyek in 
Mojca Ločniškar, na koncu sta se jim 
pridružila tudi Martina in Tomaž 
Merše. Zanimivost in uspešnost iz
leta tudi tokrat ni zaostala, s čimer 
gre velika zahvala predvsem njim. 
Dodano vrednost naših romanj pa je 
tudi tokrat, kot že leta poprej, poo
sebljal naš duhovni spremljevalec, p. 
Marjan Kokalj, skupaj s svojo bogato 
zakladnico znanja. 

Hvala vsem organizatorjem in 
nasvidenje do prihodnjega leta!
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Športniki odlično v novo šolsko leto
  UČITeLJI špORTA Oš VODICe 

V drugi polovici septembra so 

učenci Osnovne šole Vodice odlič-

no nastopili na treh  tekmovanjih 

šolskega državnega prvenstva. 

Hana Kranjec Žagar (7. a) je ubra
nila naslov državne prvakinje v ko
lesarski disciplini – vožnji na čas. Na 
»ovalu« policijskega poligona v Tacnu 
je 1200metrsko razdaljo prekolesari
la v času 1:05,73.
Gašper Brišnik (9. a) je postal 
osnovnošolski državni prvak med ne
kategoriziranimi plavalci v disciplini 
50 metrov prosto (čas 30,83). Na ko
pališču Ilirija v Ljubljani so poleg va
terpolista Gašperja Brišnika nastopili 
še brata Aljaž (7. b) in Denis Aljaž (4. 
a) ter Patricija Kadivec (5. a). Njihovo 
plavanje je bilo na visokem nivoju, 
vrhunske uvrstitve pa zaradi enotne 
kategorije pridejo čez leto ali dve.
Dekleta Katja Babič (9. b), Ana in 
Ema Podgoršek (6. a) so »grizla ko
lena« na strminah Starega gradu nad 
Smlednikom na prvenstvu v gorskem 
teku.  Na 1600metrski razdalji je v 
kategoriji starejših deklic Katja Babič 
osvojila 10. mesto (čas 7:03), dvojčici 
Ana in Ema pa sta v kategoriji mlajših 
deklic osvojili 14. mesto (čas 7:30) oz. 
28. mesto (čas 8:47). 

Občinsko prvenstvo 
v nogometu

Nov športni park ob smledniški 
osnovni šoli je gostil najboljše no
gometaše občin Medvode in Vodice. 
Podatek, da so naši nogometaši tur
nir sklenili brez poraza in z najboljšo 
razliko v golih, bi lahko pomenil le 
eno – osvojitev prvega mesta, vendar 

je ob znanju in prikazani igri na igri
šču pomembna tudi sreča, ki pa je bila 
tokrat na strani gostiteljev. V »infark
tni« tekmi so odbili vse napade naših 
devetošolcev ter se zasluženo veselili 
naslova občinskih prvakov, a z osvo
jenim drugim mestom se je tudi naša 
ekipa uvrstila v nadaljnje tekmova
nje.

Vodičani petkrat na stopničkah 

DP gorski tek - Ana in Ema Podgor-
šek

DP plavanje - 1. mesto Gašper Brišnik

DP orientacija - Nina Erce, Lucija Hočevar

DP gorski tek - Katja Babič DP kolesarstvo - 1. mesto Hana Kra-
njec Žagar

DP gorski tek - Anže Kimovec
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na šolskem državnem prvenstvu 
v orientaciji
V sredo, 27. septembra, je v sosednji 
Komendi potekalo šolsko državno 
prvenstvo v orientacijskem teku za 
osnovne in srednje šole. Tekmovanje 
je štelo posamično in ekipno.
Med posamezniki je že tretje leto za
pored postala državna prvakinja Ka-
tja Babič (9. b), tokrat v Ckategoriji. 
Pod mentorstvom Frenka Špenka se 
je tik pod vrh uvrstila tudi večina pre
ostalih naših učencev, kar je prispe
valo k odlični ekipni razvrstitvi.  
   
V kategoriji B (učenke 6. in 7. razreda) 
smo dosegli ekipno 1. mesto.
V kategoriji C (učenke 8. in 9. razreda) 
smo dosegli ekipno 2. mesto. 
V kategoriji A (učenci 4. in 5. razreda) 

smo dosegli ekipno 2. mesto.
V kategoriji B (učenci 6. in 7. razreda) 
smo dosegli ekipno 4. mesto.
V točkovanju »TOTAL«, pri katerem 
se seštejejo vsi rezultati v vseh kate
gorijah ločeno za dekleta in fante, so 
naše učenke zasedle 2. mesto, učenci 
pa 5. mesto. 

Občinsko prvenstvo v krosu

Obnovljeni športni park ob OŠ Simo
na Jenka v Smledniku je v sončnem 
jesenskem vremenu gostil najboljše 
mlade atlete občin Medvode in Vodi
ce. Več kot sedemdeset učencev naše 
šole je nastopilo na medobčinskem 
prvenstvu v krosu. V najbolj prvinski 
atletski disciplini so prav vsi, s kaplji
cami potu na čelu in z nasmeškom na 
obrazu, odlično opravili s progo, naj
boljši pa so se okitili s kolajnami.
Rezultati:

Učenci

l. 2011 (300 m) 2. mesto 
David Jakofčič Smrekar (1. a)

l. 2009 (500 m) 1. mesto 
Liam Plesnik (3. a) 

l. 2006 (1000 m) 1. mesto 
Domen Žerjav (6. a)

Učenke

l. 2010 (500 m) 3. mesto 
Julija Predanič (2. a)

l. 2007 (500 m) 3. mesto 
Neža Jeraj (5. a)

l. 2005 (1000 m) 2. mesto  
Hana Kranjec Žagar (7. a), 
3. mesto – Hana Golob (7. a)

l. 2004 (1000 m) 2. mesto 
Ana Strojin (8. b)

l. 2003 (1000 m) 1. mesto 
Katja Babič (9. b) 

Tek -  Liam Plesnik

DP orientacija - ekipa OŠ Vodice Tek - Ana Strojin

DP plavanje - ekipa OŠ Vodice Ga-
šper Brišnik, Denis in Andraž Aljaž, 
Patricija Kadivec Tek - Hana Golob, Hana Kranjec Žagar
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»Otroci tečejo«
... rolajo, se igrajo, učijo, v družbi vrstnikov.

  HeDVIKA ROSULNIK 

Skupaj, v vrtcu, z vrstniki, vzgo-

jiteljicami, so dejavnosti še bolj 

zanimive, zabavne, načrtovane, 

poučne. V našem vrtcu posebno 

pozornost posvečamo spodbu-

dnemu okolju, razvijanju potencia-

lov vsakega posameznega otroka, 

da bi tako lažje dosegli svoje bio-

loške potenciale na različnih po-

dročjih: gibalnem, intelektualnem, 

na področju umetnosti. 

Posebno pozornost posvečamo giba
nju, zato smo se pridružili množične
mu teku »Otroci tečejo« v organizaci
ji AZS. Na tek so se otroci pripravljali 
z vadbo, pogovorom, pripravili smo 
tudi pelerine, saj je bil napovedan 
dež. Kljub temu so otroci komaj ča
kali, da bodo tekli z Lukom Janeži-
čem, slovenskim rekorderjem. Luka 
se je z veseljem odzval vabilu doma
čega vrtca in kot vrhunski tekač, pro
fesionalni športnik, z veseljem so
deloval v skupnem teku. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno. Skupaj z Lu
kom so otroci štartali, šteli, tekmo
vali in si zaslužili priznanje, medaljo. 
Luka Janežič bo kot promotor teka 
sodeloval z vrtcem Škratek Svit Vodi
ce. Spodbujal bo tek, gibanje in opa
zoval tekaški napredek naših otrok. 
Poleg naravnih oblik gibanja otroci 
v vrtcu spoznajo različne športne 
dejavnosti. Najstarejši so zaključili 
jesenski tečaj rolanja pod vodstvom 
vzgojiteljic. Sedaj nas čakajo ples, pa 
drsanje, smučarski tek, plavalni te
čaj, dnevne gibalne dejavnosti, igra. 
Ko pa dobimo še športno igralnico 
v novem prizidku, bodo imeli naši 
otroci nove možnosti za gibanje v no
tranjem prostoru. 

28 številka 8, oktober 2017



Dogodki

Nastop mažoretk iz Vodic 
  ANITA OMeRZU TOMe 

V petek, 22. septembra 2017, so 

na prireditvi ob izidu revije Dotiki 

s podnaslovom Obrazi naši krajev, 

ki so jo v kulturnem odmu Vodice 

organizirale Vodiške dekline, na-

stopale tudi Vodiške mažoretke. 

Predstavile so se z dvema točka-

ma. Mlajša skupina s točko na glas-

bo Cake by the ocean, starejša pa s 

koreografijo na glasbo Rockabye. 

Vodiškim deklinam se zahvaljuje-

mo za vabilo. 

V mesecu oktobru bo potekal vpis v 
skupine Vodiških mažoretk. Vpisi in 
vaje bodo potekali v mali telovadnici 
OŠ Vodice ob ponedeljkih od 16.00 
do 16.45 za dekleta od 1. do 5. razre
da ter od 16.45 do 17.30 za dekleta 
od 6. do 9. razreda.
Prisrčno vabljena vsa dekleta, ki rade 
plešejo in bi se želele naučiti vrtenja 
palice ter se ob tem tudi zabavati.
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Elektronska napotnica – eNapotnica
 NATALIJA RUS
 VIR: HTTp://www.MZ.GOV.SI 

Verjetno ste se do sedaj že srečali 

z elektronsko napotnico. Za mlajšo 

generacijo tehnologije odlična po-

teza, za starejše in ne ravno raču-

nalniško vešče pa lahko predstavlja 

težavo. 

Za paciente elektronska napotni
ca prinaša kar nekaj novosti. Ena 
izmed njih je ta, da se pacientu ni 
treba naročiti pri točno določenem 
specialistu, temveč si ga lahko izbe
re sam. To pomeni, da bo elektron
sko napotnico poslal tistemu speci
alistu, ki mu jo želi poslati. Pošilja
nje zelene napotnice tako ne bo več 
potrebno.

Kako se pacient naroči sam
Vsi pacienti dobijo, če potrebujejo 
zdravnika specialista, potrdilo o 
izdani eNapotnici, kjer je navede
na 13mestna številka napotnice. 
S to številko ali pa s kvalificiranim 
digitalnim potrdilom se pacient 
lahko preko portala zVem naroči na 
zdrav stveno storitev. Če vam naro
čanje prek spleta predstavlja težavo, 
bo odlična rešitev, da za to poprosi
te katerega od svojcev, ki mu delo z 
računalnikom ni tuje. 
Še vedno lahko »po starem«
Pacient pa se lahko v vsakem pri
meru naroči na enega od sedaj ob
stoječih načinov, to je telefonsko 
ali osebno. Dodatno je na voljo tudi 

naročanje preko klicnega centra 
eZdra vje na 080 24 45.
Obveščanje pacienta
Pacient 14 dni prej in 3 dni pred ter
minom (če je podal svoje kontaktne 
podatke) dobi opomnik glede priha
jajočega termina.
Nujna napotnica ostaja zelena
Ker sta se zelena in eNapotnica iz
enačili, zelene ne boste več prejeli. 
V primeru, da potrebujete stopnjo 
nujnosti 1, torej nujno, pa boste še 
vedno prejeli zeleno napotnico.

Če boste imeli pri naročanju te-
žave, vas lahko na pregled preko 
eNapotnice naroči tudi zdravnik 
ali medicinska sestra.
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VPIS NOVIH
ČLANOV V

TAEKwONDO 
KLUB

KORyO

Termin treningov 
ponedeljek od 18.0021.00
in četrtek 18.0020.00 ure

v dvorani Skaručna 

Vabljeni!

ČASOVNICA
KOPITARJEVEGA

GLASU 2017

2017
IZID

GLASILA

ODDA-
JA

GRADI-
VA

NOVEMBER
24. 11. 
2017

4. 11. 
2017

DECEMBER
22. 12. 
2017

8. 12. 
2017

OPOZORILO POLICIJE
V zadnjem obdobju se je znova pojavilo več primerov 
drznih tatvin in vlomov v stanovanjske objekte na ce
lotnem območju Policijske uprave Ljubljana. Vse ob
čane pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim osebam, 
ki sprašujejo oziroma ponujajo različne usluge, pred
vsem pa naj ne zapuščajo stanovanjske hiše, ne da bi 
jo predhodno zaklenili. V primerih, ko se takšne ose
be pojavijo, pozivamo občane, da to sporočijo na šte
vilko 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Prav tako si poskušajte 
zapomniti take osebe in vozila (registrske tablice), s katerimi pridejo na kraj.
Policisti bomo poostreno nadzirali udeležence v prometu v okviru akcije 
»Pešci« in tovorna vozila ter avtobuse.
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TD Vodice vabi 
vse ljubitelje hoje 

v naravi, da se 
udeležijo

16. »Jesenskega pohoda 
Občine Vodice«

ki bo v soboto, 28. oktobra 2017. Odhod pohodnikov 

bo od koče SD Strahovica na Selu pri Vodicah od 8.00 

do 10.00 ure. Pohod je prireditev rekreativno-dru-

žabnega značaja, trasa pohoda bo potekala po ob-

močju štirih občin: Vodice, Ljubljana, Trzin in Mengeš.

Tudi za letošnji pohod bo pripravljena krajša varianta za 
manj pripravljene pohodnike, in sicer od koče SD Straho
vica do planinskega doma PD Rašica in nazaj. 
Udeležba je primerna tako za starejše kot tudi za mlajše 
udeležence. Za udeležbo ni poprejšnjih prijav, pohoda se 
lahko udeleži, kdor si želi. Startnina za krajšo ali daljšo 
izvedbo pohoda je 5,00 EUR. Udeleženci na startu dobi
jo kontrolni kartonček, v katerega na kontrolnih točkah 
pridobijo ustrezne žige (dom PD Rašica na Rašici, kmečki 

turizem »Pri Blažu« na Dobenu, kmečki turizem »Pri Ru
čigaj« na Sp. Dobenu ter na Mengeški koči na Gobavici, 
krajša trasa samo na lokaciji PD Rašica. Na cilju bodo čla
ni in članice TD Vodice pripravili za vsakega udeleženca 
še malico in pijačo.
TD Vodice nagradi s praktično nagrado tudi najmlajše
ga, najmlajšo, najstarejšo in najstarejšega udeleženca oz. 
udeleženko za opravljeno daljšo razdaljo.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost vsakega ude
leženca. Udeležencem pohoda svetujemo obutev in obla
čila primerna hoji po gozdu in prilagojena vremenskim 
razmeram.
Dolžina pohoda je 15,8 km, krajša izvedba pribl. 8 km, 
celotna trasa gre po urejenih markiranih poteh po grebe
nu Rašice in vaseh ob njenem vznožju na severnem delu. 
Vzpon je od starta na Selu pri Vodicah do Planinskega 
doma PD Rašica, višinska razlika znaša približno 300 m, 
drugi in manjši del vzpona pa je proti Mengeški koči na 
Gobavici, preostala trasa pa poteka po ravnini. Celotna 
proga bo dobro označena.

Pohod bo potekal ob vsakem vremenu!

Turistično društvo Vodice
Kontaktna oseba za prireditev:
Alojzij Kosec / GSM 041 886 003
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»Vse stezice so lepe, najlepša je ta, 
ki me vodi do hiš`ce, kjer je mam`ca 

moja.«

ZAHVALA
Le malo pred svojim 90. rojstnim dnevom 

se je zelo hitro poslovila od nas naša mama 

CILKA ROSULNIK    

Do zadnjega dne svojega življenja je 
verjela, da bo še lahko šla na Šmarno 

goro, a žal se ji želja ni izpolnila. Od nje 
smo se poslovili domači, sosedje, številni 

sorodniki, prijatelji, znanci. 
Ob tem se iskreno zahvaljujemo 

zdravniškemu osebju na Oddelku za 
diabetike in Oddelku za žilne bolezni 

na UKC Ljubljana za izredno spoštljiv in 
skrben odnos do mame in do vseh nas 
domačih. Hvala pogrebnemu zavodu 
Pogrebnik za vso pomoč pri urejanju 

pogreba, g. Henčku Lamovšku za nasvete, 
g. župniku Francu Mervarju in vsem 

drugim duhovnikom za opravljen obred, 
mešanemu pevskemu zboru Šinkov Turn 

združenim z DVS Flora za lepo petje, 
maminim prijateljem iz Strunjana za 

ganljive besede slovesa, Dragi Čuk za 
sočutno opisano njeno življenje, Andreju 
Čuku za zaigrano Ave Marijo, fantovski 
skupini pogrebne službe Lavanda, ki 
je pospremila mamo z njej najljubšimi 
pesmimi. In hvala vsem vam za iskrene 

stiske rok sožalja, tople objeme, številne 
darovane sveče in cvetje.

Žal je sedaj v njeni kuhinji tema, ni je več 
na vrtu in ne na dvorišču. Ostaja pa velika 

hvaležnost za vse, kar smo lepega preživeli 
skupaj. 

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin,
bo večno ostal.

ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, dedka in pradedka

FLORIJANA ERCETA
iz Vodic   

Za vso skrb ob očetovi bolezni se 
zahvaljujemo dr. Draganu Grujičiću in sestri 

Angelci ter Patronažni službi Vodice, ga. 
Majdi in ga. Mariji.

Zahvaljujemo se Dializnemu centru Naklo, 
ki je zadnji dve leti lepo skrbel za očetovo 
zdravje. Hvala tudi osebju diabetološkega 
oddelka UKC Ljubljana, kjer je oče preživel 

zadnje dni svojega življenja.
Iskreno se zahvaljujemo vsem in vsakemu 

posebej, ki ste se poslovili od očeta, ga 
pospremili na zadnji poti, nam izrekli 

sožalje, darovali sveče in cvetje ter svete 
maše.

Posebna zahvala vsem društvom: 
gasilcem, lovcem, godbenikom, 

upokojencem in cerkvenemu pevskemu 
zboru za poslovilne besede in lepo slovo.
Hvala gospodu župniku Francu Mervarju 

in pogrebni službi Pogrebnik za lepo 
opravljen obred.

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani in nas poslušali.

Vsi njegovi

ZAHVALA
Poslovili smo se od drage sestre

RoZALijA HRibAR
po domače

Smodivova mama   

se je v krogu svojih otrok 4. oktobra 
na svojem domu v Kosezah za vedno 

poslovila od nas. Naša ljubeča, potrpežljiva 
in skrbna mama je bila rada v družbi, zato 
smo vsem in vsakomur posebej hvaležni, 
da ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti 8. oktobra v Vodicah.

Posebej se zahvaljujemo vodiškemu 
župniku Francu Mervarju in gospodu 
Franciju Petriču iz Šinkovega Turna za 

darovano mašo in voden pogrebni obred, 
pevcem za čudovito zapete žalostinke, 

pogrebni službi Pogrebnik, d. o. o., 
požrtvovalnim gasilcem, ki so poskrbeli 
za redarstvo in varovanje domov med 

pogrebom, govornicama ter seveda vsem 
sorodnikom in prijateljem, ki ste se prišli 

poslovit od naše ljube mame.
Zahvaljujemo se tudi patronažni službi, 

gospe Mariji Čuk.
Najlepša hvala vsem za darovane svete 
maše, cvetje in sveče, ter vsem, ki ste 
nam in nam še stojite ob strani ob tej 

nenadomestljivi izgubi, v upanju, da nas 
mama pričaka z očetom in bratom Ivanom 

onkraj tega sveta.
Njeni otroci Ivanka, Mari, Metka, Jože, 

Peter in Anica z družinami.

Komemoracija ob dnevu spomina na mrtve
KO ZB za vrednote NOB Vodice obvešča občanke in občane ter svoje člane, 

da bo komemoracija ob dnevu spomina na mrtve, v sodelovanju z učenci in 

mentorji OŠ Vodice, na pokopališču v Vodicah pri spomeniku padlih borcev in 

talcev v PETEK, 27. 10. 2017, ob 15. uri.

Vljudno vabljeni! 
Odbor KO ZB Vodice
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črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
14. 9. 2017 – 5. 10.  2017

KRIMINALITeTA                      pROMeTNe NeSReČe                      OSTALI DOGODKI

Leposlovje

David Lagercrantz: Dekle, ki je iskalo pravi-
co (5. knjiga iz serije Millennium)
Lisbeth Salander in Mikael Blomkvist znova 
skupaj v razburljivem in dih jemajočem ro-
manu, ki obravnava nekatere od najzahrb-
tnejših problemov, s katerimi se svet trenu-
tno sooča. (Založnik o knjigi)

Tatvina akumulatorja.

Vlom v 
stanovanjsko hišo.

Prometna nesreča s pobegom neznanega voznika osebnega 
avtomobila Audi 80.

Kaznivo dejanje zatajitve.

Otroško leposlovje
Polonca Kovač: Kaj se komu sanja
Knjiga prinaša pisan izbor pravljičnofantastičnih in 
realističnih pripovedi ter leposlovno-poučnih del. V 
njej bomo našli zverinice z Večne poti, pet kužkov, 
psička Pafija, krokodile in putko, palčke, zelišča male 
čarovnice, gorski vrt, Jakca, Petra, Andreje, Urške in 
Špelce, pravljične zgodbe o sanjah in še in še. (Zalo-
žnik o knjigi)

Trije vlomi v stanovanjsko hišo. 

Kaznivo dejanje tatvine.

Prometna nesreča s telesnimi 
poškodbami kolesarja.

Priročniki za otroke in mladino

Anne Rooney: Matematika v 30 sekundah
Podaj se na potovanje v neverjetni svet ma-
tematike, po katerem te bodo vodile jedrnate 
predstavitve, zanimive kratke naloge in pov-
zetki v treh sekundah. Vsako razlago poživljajo 
privlačne barvne ilustracije, zato je ta zabavni 
in sveži vodnik popoln priročnik za radovedne 
mlade matematike. (Založnik o knjigi)

Nikola Scott: Materina senca

Elena Ferrante: O novem priimku (Mladost)
Drugi del neapeljske tetralogije italijanske pisatelji-
ce, ki izdaja pod psevdonimom Elena Ferrante. Lila in 
Elena sta na življenjskem razpotju, njuno prijateljstvo 
pa je znova na preizkušnji…

Jo Nesbø: Žeja

George R.R. Martin: Svet ledu in ognja

Hendrik Groen: Skrivni dnevnik Hendrika 
Groena, starega 85 let - Do konca se živi
Hendrik Goren, simpatični starostnik, je nazaj 
z novimi dogodivščinami. V njegovem dnev-
niku se tokrat piše leto 2015, star je 85 let, 
s svojim odnosom do življenja pa nam vsem 
skupaj sporoča, da se živi do konca.

David Walliams: Vsi ti brezupno obupni otroci

Reinhard Kleist: Sanje o olimpijadi (strip)

Tomi Ungerer: Pet fantastičnih živali
Tomi Ungerer (1931), francoski pisatelj in ilustrator, 
legendarni avtor več kot 140 knjig za otroke in 
odrasle je eden najpomembnejših ustvarjalcev 
20. stoletja, prejemnik številnih nagrad. Knjiga 
nam prinaša pet avtorskih slikanic legendarnega 
francoskega pisatelja, zbranih v eni knjigi. (Založnik 
o knjigi)
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VSE ZA VRT IN POLJE

PRODAJALNA VODICE
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011

GSM: 031/810-385
trg-vodice@kzmedvode.si

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka
od 7:30 do 19:00 ure

ob sobotah
od 7:30 do 12:00 ure

DOMAČI PRIDELKI
Domači pridelki lokalnih pridelovalcev.

LESNI PELETI  v 15 kg vrečah
Kvalitetni peleti, ki ustrezajo certifikatu 

ONORM M7135 oz.EN plus A1.

%
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