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Se poznamo? 
Veseli december se že skoraj poslavlja. V tem letu 
se je v naši občini dogajalo veliko. Seveda nekaj teh 
stvari in dogodkov je dobrih, nekaj pa tudi 
manj dobrih. Trenutno nas v občini živi 
4.831 (Statistični urad Republike Sloveni-
je (1. 6. 2017)). Še 169 prebivalcev manjka, 
da bi se pohvalili s številom 5000, malo, 
a hkrati veliko, da lahko sestavljamo skupnost. Vsako leto nas je več, 
to pa za seboj prinese tudi to, da nismo več majhna vasica na obrobju 
Ljubljane, temveč primestje. Nič več ni tako kot nekoč, da smo se prav 
vsi poznali med sabo, se vsi pozdravili in tudi poklepetali. Pred letom 
dni sem v službi spoznala prijetno punco, s katero sva bili sodelavki 
in seveda pogovor je nanesel, od kod katera prihaja in ko si poveva, da 
obe prihajava iz občine Vodice, sva kar malo utihnili. Kako je mogoče, 
da ona in jaz že vse življenje živiva za en dober sprehod narazen, pa 
se nikoli nisva srečali? Pa se še ni končalo, druga prijetna sodelavka 
mi pravi, da sem ji znana, da me je nekje videla, pa ne ve kje? No, pa 
se spomni čez nekaj dni, da me je videla na fotografiji v Kopitarjevem 
glasu. Pa jo vprašam, kje ga je dobila in mi odgovori, da vsak mesec 
pride v njen nabiralnik. No, še ena naša občanka. Zanimivo, a hkrati 
kar malce žalostno. Videti je, kot da so nas te dnevne migracije, sploh 
v veliko Ljubljano tako posrkale, da se na lokalni ravni ne moremo niti 
po naključju srečati. V zadnjem letu pa sem spoznala tudi veliko ljudi, 
ki so se preselili v našo občino in so še »mladi« občani. Večina njih je 
z življenjem v občini zadovoljna, seveda pa je nekaj tudi tistih, ki bi 
najraje Vodice spremenili v malo mesto. Vasice pa bi svoj pomen in 
namen obdržale le še tiste, ki so res na obrobju. Kakorkoli, upamo le, 
da so sosedski odnosi obdržali tradicijo in da se tudi »stari« in »novi« 
sosedje razumejo in si pomagajo. No, če pa ste si ob tem zamislili, da 
se premalo poznamo med seboj in preveč hitimo drug mimo drugega, 
pa bo v tem mesecu zagotovo največ priložnosti za različna druženja 
in nova spoznanja. Nikar v teh dneh ne pozabite na starejše, ki so sami 
in morda tudi osamljeni. Če je to vaš sosed ali soseda, jo le obiščite in 
stisnite roko, še lepše bo, če ji ali mu boste prinesli še kaj okusnega, to-
plega, sladkega za prigrizniti. Vprašajte jih, ali morda potrebujejo po-
moč, znosite jim drva v hišo, pojdite v trgovino namesto njih ali pa jim 
preprosto namenite nekaj svojega časa. Naj bo zadnji mesec v letu lepši 
kot vsi drugi in zakorakajte v novo leto s polnostjo in čistim srcem.

Srečno! 
NATALIJA RUS

Odgovorna urednica
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Uvodnik

Vsak mesec vas pozdravi, v 
nabiralniku ves zvedavi,

Kopitarjev glas, ta  seže prav v 
vsako vas!

Želimo si, da vanj pi sali bi le dobre 
stvari.

To in še več vam v leti 2018 želi 
uredniški odbor Kopitarjevega 

glasu.
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Spoštovane občanke in spoštovani občani!
 Aco frAnc šuštAr
 tInA KoSEc

Leto se neizbežno izteka in kmalu 

bomo zakorakali v nova pričako-

vanja. V času prihajajočih prazni-

kov ne pozabite svoje pozornosti 

in časa deliti z vsemi tistimi, ki jih 

imate radi, z vašimi najdražjimi, 

družino, prijatelji, znanci in sose-

di. Ob tem pa nikar ne pozabite 

tudi nase. Praznično vzdušje nam 

poleg prijetnega druženja ponu-

ja nekoliko več časa za razmislek 

o preteklosti in prihodnosti. Ob 

takšnih priložnostih se ljudje radi 

ozremo nazaj ter ocenimo ključne 

prelomnice in pomembne dogod-

ke, ki smo jih doživeli v iztekajo-

čem se letu. Hkrati razmišljamo o 

prihodnosti, ki vedno prinaša nova 

pričakovanja, morda občutek ne-

učakanosti in tudi kanček strahu 

pred neznanim, a odpira nam vra-

ta in nas vabi, da vstopimo. Zato 

vstopajmo pogumno.

Letošnje leto je bilo za Občino Vodi-
ce zelo uspešno, slavnostno in hkrati 
vseskozi napeto ter naporno. Pou-
dariti je treba, da smo na socialnem 
področju zelo uspešni in da imamo 
odlično delujoča zavoda, tako vrtec 
kot šolo. In da ne pozabim na več kot 
30 aktivnih občinskih društev, ki skr-
bijo za varnost, kulturo in šport ter 
za dobre medčloveške in medgenera-
cijske odnose, vsi skupaj skrbimo za 
našo identiteto.
Z velikim zadovoljstvom pa lahko za-
trdimo, da zadeve in projekti na inve-
sticijskem področju res dobro napre-
dujejo. S strani Evropske unije in Re-
publike Slovenije smo končno prejeli 
odločbo o dodelitvi 4,2 milijona evrov 

nepovratnih kohezijskih sredstvih 
za izgradnjo hrbtenice kanalizacije v 
okviru kohezijskega projekta C0, za 
katerega so že podpisane pogodbe za 
gradnjo, nadzor in odnose z javnost-
mi. Dela na terenu se bodo od Ljublja-
ne proti Vodicam začela že januarja 
2018.

V delu je projekt širitve Vrtca Škratek 
Svit v vrednosti 1,3 milijona evrov, 
za katero smo na razpisu Eko sklada 
prejeli 190 tisoč evrov nepovratnih 
sredstev. Že jeseni so se začela prva 
gradbena dela z namenom rešitve 
prostorske stiske. Poskrbeli bomo, da 
ne bo več čakalnih vrst za naše otroke 
in da bodo otroci in zaposleni še pred 
začetkom novega šolskega leta začeli 
z uporabo dveh novih oddelkov, večje 
igralnice, pralnice, skladiščne prosto-
re in večje kuhinje. 
V Utiku smo bogatejši za novo zuna-
nje športno igrišče z umetno travo in 
asfaltno površino, vključno s pripada-
jočo opremo za košarko, odbojko in 
nogomet. Projekt v vrednosti 72 tisoč 
evrov, od katerih smo 21 tisoč nepo-
vratnih sredstev pridobili na razpisu 
Fundacije za šport, je bil uspešno za-
ključen meseca novembra. Na odseku 
ceste od Sela proti Šinkovemu Turnu 
smo obnovili hidrantni in vodovodni 
sistem, hišne vodovodne priključke 
ter javno razsvetljavo. Zamenjali smo 
neustrezne azbestne vodovodne cevi 
med farmo pri Vodicah proti Repnjam. 
Uspešno pa smo izvedli reorganizacijo 
Javnega podjetja Komunala Vodice, ki 
po novem skrbi tudi za vzdrževanje in 
čistočo skoraj vseh občinskih nepre-
mičnin.
Občina Vodice je ob podpori civilne 
iniciative, članov Sveta za preventivo 

v cestnem prometu, občinske uprave 
in policije ter medijev vztrajna pri zah-
tevah, da je edina sprejemljiva trajna 
rešitev neznosne prometne situacije 
v Vodicah izgradnja obvozne ceste. 
Na tem področju so bili doseženi zelo 
pomembni premiki za trajno rešitev. 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov je 
umaknil tožbo zoper odločbe o koma-
saciji in država je nadaljevala z odkupi 
zemljišč potrebnih za izgradnjo nove 
obvoznice. Obvoznica je po zagotovilu 
ministrstva umeščena v 6-letni ope-
rativni načrt vlaganj v prometno in-
frastrukturo in neuradno je izgradnja 
predvidena v letu 2019. 
Zaključili smo tudi z rekonstrukci-
jo državne Kamniške ceste v skupni 
vrednosti več kot 450 tisoč evrov, od 
katerih znaša občinski delež pribli-
žno nad 30 tisoč evrov. Izvedena dela 
bodo pomembno prispevala k boljši 
prometni varnosti vseh udeležencev v 
prometu, predvsem pa naših otrok in 
občanov ter znižanju hitrosti in bolj-
šim bivanjskim razmeram. 
Kljub dejstvu, da država še vedno ne 
zagotavlja ustreznih finančnih virov 
glede na obseg nalog in pristojnosti, ki 
jih občine izvajamo, nam tudi v priho-
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dnjih letih dela in izzivov ne bo zmanj-
kalo. V letu 2018 bomo osredotočeni 
na uspešno in kvalitetno realizacijo 
vseh tekočih investicij in vzdrževanje 
občinskega premoženja. Prioritetno 
se že ukvarjamo s pridobitvijo grad-
benega dovoljenja za novo občinsko 
središče v Vodicah in za večnamensko 
športno dvorano ob šoli. Pristopili pa 
smo tudi k zbiranju soglasij lastnikov 
zemljišč za izdelavo načrtov za var-
nejšo prometno ureditev in izgradnjo 
pločnikov na območju dela Kosez, 
Sela in povezave ob državni cesti med 
Vodicami in Zapogami.
Obsežni projekti, za katere verjamem, 
da jih resnično potrebujemo in da se 
jih vsi občani močno veselimo, pri-
našajo tudi veliko birokratskega in 
terenskega dela s strani zaposlenih v 
občinski upravi in izbranih izvajalcev. 
Posledično vas že vnaprej prosimo za 
strpnost, potrpežljivost in razume-
vanje v želji, da bi bilo delo čim prej 
zaključeno in da bomo lahko začeli z 
uživanjem dobrobiti, ki jih nove prido-
bitve prinašajo.
Pri našem delu stremimo k ciljem, da 
bivanjske razmere naših občanov po 
svoji moči le še izboljšamo, pri čemer 

ima prednost javna korist ob zaveda-
nju, da smo finančno zelo omejeni. 
Naj se ob tej priložnosti zahvalim za 
res odlično delo in dobro sodelovanje 
vsem zaposlenim v upravi, v komu-
nali in v zavodih, vsem svetnikom, 
odbornikom in ne nazadnje tudi moji 
ožji ekipi. Menim, da skupaj dobro 
skrbimo za našo občino in da je vsako 
leto v boljšem stanju. Res se moram 
zahvaliti prav vsem, ki so zaslužni za 
te uspehe, pa tudi vam občankam in 
občanom ter prijateljem velja zahvala 
za dobronamerne nasvete. 

Spoštovani,

za Božič vam želim obilo veselja in 
prijetnih trenutkov. Ob praznovanju 
dneva samostojnosti in enotnosti 
vam izrekam iskrene čestitke in vam 
želim ponosno praznovanje. Na pra-
gu vstopa v novo leto pa vam v ime-
nu Občine Vodice in v svojem imenu 
želim veliko sreče, veselja in trdnega 
zdravja.

Vse dobro v prihajajočem letu 
2018!

vaš Aco Franc Šuštar, župan

28. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 nAtAlIjA Golob 

Svetniki in svetnice so na 28. seji 

Občinskega sveta Občine Vodice 

dosedanjemu ravnatelju Juretu 

Grilcu podali pozitivno mnenje k 

imenovanju za ravnatelja Osnov-

ne šole Vodice ter potrdili predlog 

Programa dela Občinskega sveta 

Občine Vodice za leto 2018 z do-

polnitvami. 

Po potrjenem dnevnem redu in zapi-
sniku prejšnje seje z dvema dopolni-
tvama se je občinski svet seznanil z 
mnenjem ustanovitelja k imenova-
nju ravnatelja Osnovne šole Vodice. 
Za mesto ravnatelja so se prijavili tri-
je kandidati/tke. Občinski svet je za 
vse tri kandidate/tke potrdil popol-
nost njihovih prijav, njihovo izpol-
njevanje vseh razpisnih pogojev ter 

ustreznost njihove predložene vizije. 
Svetniki so podali pozitivno mnenje 
k imenovanju za ravnatelja Osnovne 
šole Vodice kandidatu Juretu Grilcu.
Rado Čuk je nato navzočim predsta-
vil predlog Pravilnika o sofinancira-
nju društvenih dejavnosti v Občini 
Vodice. Svetniki so Pravilnik sprejeli.
Svetniki so v nadaljevanju sprejeli 
tudi Sklep o določitvi vrednosti toč-
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ke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča za leto 2018.
Miran Sirc je navzoče seznanil z 
Odlokom o spremembi Odloka o go-
spodarskih javnih službah zbiranja 
komunalnih odpadkov in prevoza 
komunalnih odpadkov v občini Vo-
dice. Dosedanji odlok je namreč po-
manjkljiv, saj ne vsebuje sankcije za 
prekrške, ki jih stori uporabnik. Po 
razpravi je bil zgoraj omenjeni odlok 
sprejet po skrajšanem postopku. 
Občinski svet se je seznanil z aktiv-
nostmi, ki potekajo z namenom po-
daljšanja proračunskega obdobja za 
oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki z 

dveh na tri leta. Določilo glede dol-
žine obračunskega obdobja sedaj 
določa Sklep o tarifnem sistemu za 
obračun storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (v nadaljeva-
nju tarifnik). Z namenom zagotavlja-
nja enotnosti sistema in cen ravna-
nja z odpadki ter ažurnost sprejetih 
odločitev je podjetje Snaga Občini 
Vodice predlagalo, da bi v prihodnje 
tarifnik sprejemal Svet RCERO Lju-
bljana. Svetniki so Sklep o preneha-
nju veljavnosti Sklepa o tarifnem sis-
temu za obračun storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb 
ravnanja s komunalnimi odpadki 
tudi sprejeli. 

Župan Aco Franc Šuštar je v nada-
ljevanju podal uvodno predstavitev 
programa dela Občinskega sveta 
Občine Vodice za leto 2018. Sledila 
je razprava, nato pa je Občinski svet 
sprejel dopolnitev drugega odstavka 
3. člena Programa dela Občinskega 
sveta Občine Vodice za leto 2018 s 
četrto alinejo, ki se glasi: »spreje-
manje mnenj o vsebinah zakonov in 
drugih predpisov, ki se tičejo koristi 
občine«. Predlog Programa dela Ob-
činskega sveta Občine Vodice za leto 
2018 z dopolnitvami so nato tudi so-
glasno potrdili. 

Celoten zapisnik seje lahko prebere-
te na www.vodice.si

Zaključek del na Kamniški cesti

  AlEKSAndEr GAntAr,
  občInSKA uprAvA vodIcE

V začetku decembra je izvajalec 

del KPL zaključil gradbena dela na 

Kamniški cesti, kar so že težko pri-

čakovali prebivalci občine Vodice, 

še toliko bolj pa vsi drugi uporab-

niki te ceste. 

Na podlagi gradbene pogodbe v viši-
ni nekaj manj kot pol milijona evrov, 
je izvajalec KPL konec septembra za-
čel z gradbenimi deli za rekonstruk-
cijo Kamniške ceste vključno z izved-
bo ukrepov za umirjanje prometa. 
Občina je s svojim vložkom približno 
10 odstotkov celotne pogodbene vre-
dnosti prispevala k sanaciji obstoje-
čih pločnikov in izgradnji novih po-
vršin za pešce.
Uvodoma pojasnjujemo, da je bila 
povod za rekonstrukcijo prometna 
nesreča, v katerih je bil k sreči le Betonski robniki so se v sklopu rekonstrukcije nadomestili z granitnimi.
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lažje poškodovan osnovnošolec, ki 
je pravilno prečkal prehod za pešce. 
Na podlagi izrednega sestanka, ki je 
bil sklican s strani župana Aca Fran-
ca Šuštarja in članstva Sveta za pre-
ventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu, so pristojni s strani Direkcije RS 
za infrastrukturo, Družbe za razvoj 
infrastrukture, pristojne policijske 
enote, medobčinskega inšpektorata, 
šole, občinske uprave in drugi navzo-

či dorekli ukrepe, ki bodo izboljšali 
prometno varnost ter se soglasno 
strinjali, da bo problematiko Vodic 
oziroma Kamniške ceste rešila šele 
izgradnja obvoznice mimo Vodic. 
Zaradi slednjega so se zganili tudi 
prebivalci Vodic in drugi somišljeni-
ki ter ustanovili civilno iniciativo za 
takojšnjo izgradnjo obvoznice, pod 
vodstvom Braneta Bogoviča. Prote-
stni shodi, ki sta jih podpirala tudi 

Izgradnja pločnika Ob Grabnu.

Rekonstrukcija križišča in prestavitev prehoda za pešce.

Že v prvih urah po odprtju ceste je prišlo do poškodbe 
cestne opreme.

župan in občinski svet, so s pomočjo 
medijev opozorili pristojne instituci-
je na nevzdržne razmere na Kamni-
ški cesti. 
Torej, vsi ukrepi, ki so se izvajali v 
sklopu rekonstrukcije Kamniške 
ceste, so bili usmerjeni k umiritvi 
prometa ter ureditvi varnih po-
vršin za pešce, predvsem šolarje, 
kar pa je na žalost povezano tudi z 
ugodjem drugih prometnih udele-
žencev in je sekundarnega pomena 
v konkretni situaciji. Bistvene spre-
membe, ki so najbolj pripomogle k 
večji varnosti, so prav gotovo posta-
vitev stacionarnega radarja, nivoj-
sko dvignjeni prehodi za pešce, nov 
semafor Ob grabnu, delno izvedena 
povezava s pločnikom med naseljem 
Ob grabnu in TIPO, rekonstrukcija 
križišča pri Kmetijski zadrugi, ne na-
zadnje pa tudi zožitvi pri gasilskem 
domu in nasproti mizarstva Stare. 
Za preprečevanje vožnje s tovornimi 
vozili so bili ob rob pločnika name-
ščeni inox stebrički, na pločniku pa 
je izvedena tudi talna označba – osna 
črta, ki označuje koridor za pešce.
V sklopu rekonstrukcije so bile za-
menjane tudi cestne svetilke, ki ob 
manjši porabi, bolje osvetlijo cesto. 
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Minister Gašperšič: Cilj je začeti graditi vodiško 
obvoznico v 2019

 www.mzI.Gov.SI
 tInA KoSEc

Minister za infrastrukturo dr. Peter 

Gašperšič si je z županom Vodic 

Acom Francem Šuštarjem 14. de-

cembra ogledal obnovljeno držav-

no cesto skozi Vodice. Obnovo sta 

financirali Direkcija RS za infra-

strukturo (DRSI) v višini 434 tisoč 

evrov in Občina Vodice v višini 23 

tisoč evrov. 

Cilj investicije je bil izboljšati prome-
tno varnost skozi Vodice. V sklopu 
del so bila urejena križišča, priključki 
in uvozi, površine za pešce ter sema-
forizacija prehoda za pešce. Urejena 
je bila prometna signalizacija, opre-
ma in cestna razsvetljava, postavljen 
je bil stacionarni radar, poenotene 
omejitve hitrosti na Kamniški cesti 
za vsa vozila na 40 km/h, prestavlje-
ni in zaščiteni so bili tudi komunalni 
vodi. 
»Vemo, da gre za zelo obremenjeno 
cesto – tudi s tovornim prometom 

in zaradi zožitev je bila zelo nevarna 
za krajane in pešce. Kritično stanje 
smo zdaj izboljšali, a zaradi velike 
gostote prometa to ni rešitev. Nujna 
je izgradnja obvoznice mimo Vodic,« 
je poudaril  minister. Po tej cesti se 
povprečno vozi 10.000 vozil na dan, 

od tega 1.700 težkih vozil. »Cilj je, da 
se bo gradnja obvoznice začela leta 
2019,« je napovedal minister Gašper-
šič in dodal, da bo obvoznica naselje 
razbremenila tranzitnega prometa 
in bistveno izboljšala bivanjske raz-
mere v njem.

Nekoliko znosnejše bo tudi bivanje 
za prebivalce v neposredni bližini, 
saj so bili zamenjani tudi LTŽ pokro-
vi jaškov, ki naj bi bili zasnovani pro-
tihrupno.
Ali bodo izvedeni ukrepi kljubovali 
agresivni vožnji voznikov bo poka-
zal čas, treba pa se je zavedati, da 
povprečni letni dnevni promet skozi 
Vodice nezadržno raste, zato je edi-
na rešitev izgradnja obvoznice, ki je 
umeščena v 6-letni operativni načrt 
DARS-a. Znova poudarjamo, da re-

konstrukcija Kamniške ceste ni bila 
usmerjena k reševanju prometne 
pretočnosti, temveč k izboljšanju 
prometne varnosti pešcev, kar pred-
stavlja prioriteto v konkretnih raz-
merah.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem za razumevanje, ki ste ga izka-
zali ob gradnji, posebna zahvala pa 
gre lastnikom zemljišč, ki so omogo-
čili, da se je izvedla temeljita prenova 
križišč, javne razsvetljave, pločnikov 
in druge infrastrukture. Če bodo la-

stniki zemljišč izkazali interes, se 
bodo manjkajoče povezave pločnika 
uredile v prihodnjih letih. Vse lastni-
ke, ki še vedno niso uredili živih mej, 
pa pozivamo, da jih obrežejo tako, da 
ne bodo posegale v območje pločnika 
oziroma ceste.
Posebna zahvala gre tudi predstav-
nikom DRSI in DRI, ki so prepoznali 
priložnost, da se v sklopu predvide-
nih ukrepov izvede celotna rekon-
strukcija ceste in se je tudi realizirala 
v kratkem roku.
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  mIrAn SIrc,
  občInSKA uprAvA vodIcE 

O projektu celostne ureditve več-

namenskega igrišča ob gasilski 

brunarici v Utiku smo vas v pre-

teklih mesecih že obveščali. Kot 

načrtovano, je bilo novembra v 

sklopu investicije zgrajeno novo 

večnamensko igrišče z umetno 

travnato površino (40 x 20 m) in 

novo večnamensko igrišče z asfal-

tno površino (28 x 15 m), vključno 

s športno opremo in pripravo za 

osvetlitev. Tako je novo športno Projekt je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.

Utik je bogatejši za novo večnamensko 
športno-rekreativno igrišče

Komasacija in agromelioracija
na komasacijskem območju Vodice

 tAtjAnA rESmAn,
 občInSKA uprAvA vodIcE

Po dolgotrajnem čakanju na prav-

nomočnost odločbe o novi raz-

delitvi zemljišč v komasacijskem 

območju Vodice smo pridobili in-

formacijo, da je odločba vendarle 

postala pravnomočna konec av-

gusta 2017. Sredi novembra 2017 

je Geodetska uprava RS nove par-

cele, nastale v komasaciji, tudi 

že vključila v zemljiški kataster. 

Potrebno je še urediti lastniško 

stanje v zemljiški knjigi, kar pa je 

v pristojnosti in dolžnost Uprav-

ne enote Ljubljana. Ta bo skla-

dno z odločbo po uradni dolžno-

sti predlagala vpis novega stanja 

v zemljiško knjigo. Glede poteka 

vpisa, predvsem pa časovne dina-

mike le-tega, v tem trenutku še ni-

mamo natančnejših informacij, je 

pa glede na velik obseg podatkov 

pričakovati, da bo postopek trajal 

nekaj časa. Upravna enota naj bi z 

vpisom v zemljiško knjigo pričela 

predvidoma v decembru 2017. V 

primeru vprašanj v zvezi z vpisom 

lastništva novih parcel v zemlji-

ško knjigo zato predlagamo, da 

se vprašanja naslovijo neposredno 

na Upravno enoto Ljubljana, Izpo-

stava Šiška.

Konec novembra 2017 je bil objavljen 
nov razpis Ministrstva za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) za 
pridobitev sredstev za izvedbo agro-
melioracijskih del, na katerega se bo 
Občina Vodice ponovno prijavila. 
Prijava na razpis v začetku leta 2017 

je bila namreč neuspešna zaradi ra-
zloga nepravnomočnosti odločbe o 
komasaciji do roka za podajo vlog 
na razpis, kar je bilo posledica re-
ševanja pritožb Sklada kmetijskih 
zemljišč RS na pristojnem ministr-
stvu za kmetijstvo. Pričakujemo, da 
bo tokrat kandidatura za pridobitev 
sredstev uspešna, izvedba agromeli-
oracijskih del pa bi tako sledila v letu 
2018. S tem bi bil postopek komasa-
cije na komasacijskem območju Vodi-
ce dejansko zaključen, saj bi izvedba 
agromelioracijskih del, predvsem pa 
izgradnja in ureditev poljskih poti 
in prometne mreže omogočila ure-
jen dostop in učinkovito obdelavo 
zemljišč. Več informacij o rezultatih 
razpisa MKGP bomo posredovali 
predvidoma spomladi 2018.   
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igrišče z goli, koši in odbojkarsko 

mrežo že pripravljeno na pomlad, 

ko bomo predvidoma uredili še 

sistem razsvetljave in bo v polni 

meri začelo služiti svojemu name-

nu.

Občina Vodice je bila uspešna na raz-
pisu Fundacije za šport, saj je za pro-
jekt pridobila nekaj več kot 21.000 
EUR nepovratnih sredstev. Preosta-
nek sredstev do pribl. 75.000 EUR, 
kolikor je vreden celoten projekt, 
smo morali zagotoviti iz lastnega 
proračuna. V projekt se je po svojih 
zmožnostih vključilo tudi Prostovolj-
no gasilsko društvo Bukovica-Utik, 
ki mu bo predano upravljanje špor-
tnih objektov. 

Predlog novih komasacijskih območij v občini 
Vodice   (zahodni, južni in vzhodni del občine)

 tAtjAnA rESmAn,
 občInSKA uprAvA vodIcE

Občina Vodice je začela z aktiv-

nostmi za izvedbo postopkov ko-

masacije in agromelioracije na 

območjih kmetijskih zemljišč v 

občini, ki se nahajajo v zahodnem, 

južnem in vzhodnem delu občine.

Tako sta bila sredi novembra v dvora-
ni Kulturnega doma Vodice izvedena 
dva predstavitvena sestanka, na ka-
terih so bile potencialnim komasacij-
skim udeležencem podane poglavi-
tne informacije o poteku postopkov 
in koristi, ki jih izvedba omenjenih 
agrarnih operacij prinaša, v okvi-
ru razprave pa so bila podana tudi 
dodatna pojasnila in odgovori na 
vprašanja udeležencev. V decembru 
2017 bo Občina Vodice potencialnim 
komasacijskim udeležencem posre-

dovala v podpis izjave o soglasju s 
postopkom komasacije in agromeli-
oracije, zbiranje soglasij bo potekalo 
predvidoma do konca januarja 2018. 
Takrat bo tudi znano, ali se bosta 
predlagana postopka komasacije in 
agromelioracije nadaljevala. Predpo-
goj za nadaljevanje je namreč prido-
bitev zadostnega deleža, minimalno 
67 %, soglasij lastnikov zemljišč v 
komasacijskih območjih. 
Eno od novo predlaganih komasa-
cijskih območij zajema zemljišča v 
zahodnem delu občine (med avtoce-
sto do meje z občino Medvode) v k. 
o. Zapoge in k. o. Repnje, v skupni 
površini pribl. 125 ha. Občina Med-
vode je že začela s postopki za izved-
bo komasacije in agromelioracije in 
v primeru poteka postopkov v obeh 
občinah bi se sočasno uredil tudi 
potek meje med občinama. V to ko-

masacijsko območje je zajetih pribl. 
330 lastnikov zemljišč, ocenjena vre-
dnost izvedbe del pa znaša nekaj več 
kot 300.000 EUR. 
Drugo predlagano komasacijsko ob-
močje pa je večje in zajema zemljišča 
v južnem in vzhodnem delu občine v 
k. o. Bukovica, Polje, Skaručna, Vesca 
in Šinkov Turn, površina območja pa 
znaša pribl. 475 ha. V to komasacij-
sko območje je zajetih pribl. 430 la-
stnikov zemljišč, ocenjena vrednost 
izvedbe del v tem območju pa znaša 
približno 1 mio. EUR.
Za financiranje izvedbe postop-
ka komasacije in agromelioracije je 
predvidena pridobitev nepovratnih 
sredstev iz Programa razvoja pode-
želja 2014–2020, zato komasacijskih 
udeležencev oz. lastnikov zemljišč 
postopki finančno ne bodo bremeni-
li. Tudi iz tega razloga bi bila izved-
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  mIrAn SIrc,
  občInSKA uprAvA vodIcE

Delavci na javnem razpisu izbrane-

ga gradbenega izvajalca, Gorenj-

ske gradbene družbe, d. d., so v 

drugi polovici novembra začeli z 

intenzivnejšimi gradbenimi deli za 

izgradnjo prizidka k Vrtcu Škratek 

Svit Vodice.

Projekt, ki obsega dobrih 755 m2 po-
vršin, zajema dozidavo dveh novih 
oddelkov vrtca Škratek Svit Vodice, 
razširitev centralne kuhinje ter do-
gradnjo manjše telovadnice. Za inve-
sticijo v skupni vrednosti 1.300.000 
EUR smo v začetku leta 2017 prido-
bili skoraj 192.000 EUR nepovratnih 
sredstev Eko sklada, saj bo objekt 
izpolnjeval kriterije za »skoraj nič-
energijsko stavbo«.
Gradbišče je ograjeno, dostopi pa 
ustrezno označeni in zavarovani. O 
vseh morebitnih spremembah vas 
bomo na spletni strani Občine Vodi-
ce sproti obveščali.
Zaključek gradbenih del je predvi-
den pred začetkom šolskega leta 
2018/2019. Do takrat pa vas prosimo 
za vašo strpnost in upoštevanje dane 
situacije z namenom, da skupaj zago-
tovimo nemoteno delo na gradbišču 
ter zagotovimo varnost otrok in vseh 
drugih uporabnikov našega vrtca.

Začetek intenzivnejših gradbenih del pri vrtcu 
Vodice

ba postopkov smotrna, z izvedenimi 
deli pa bi se izboljšali tudi pogoji za 
izvajanje kmetijske dejavnosti v ob-
čini.
Predloga obeh novih komasacijskih 
območij še nista dokončno določe-
na, končna določitev bo sledila po 
pridobitvi soglasij, ko se bo območje 

po potrebi še uskladilo, tudi ob upo-
števanju izražene volje potencialnih 
komasacijskih udeležencev. Pred tem 
pa je treba, kot že rečeno, pridobiti 
zadostno soglasje lastnikov, saj v na-
sprotnem primeru izvedba postopka 
komasacije in agromelioracije ne bo 
mogoča. Informacijo o izpolnitvi po-

goja soglasij bomo posredovali javno-
sti spomladi 2018, več informacij o 
novo predlaganih komasacijskih ob-
močjih pa je objavljenih na občinski 
spletni strani, informacije je mogoče 
pridobiti tudi v občinski upravi Obči-
ne Vodice (kontaktna oseba – Tatja-
na Resman). 
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Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2018

 tAtjAnA rESmAn,
 občInSKA uprAvA vodIcE

Za potrebe odmere nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča 

za leto 2018 Občina Vodice pozi-

va vse lastnike nepremičnin, da 

najkasneje do 19. 1. 2018 sporočijo 

vse spremembe, vezane na odme-

ro nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča, ter da najpozne-

je do 31. 1. 2018 podajo vlogo za 

oprostitev.

Prijava podatkov, potrebnih za 
odmero
Vse zavezance za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča pozi-
vamo, da najpozneje do 19. 1. 2018 
Občini Vodice sporočijo vse spre-
membe, ki so povezane oz. vplivajo 
na odmero NUSZ za leto 2018, zlasti: 
spremembo zavezanca, spremembo 
vrste dejavnosti ali namembnosti 

Obveščamo vas, da Občina Vodice skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajalcev programov športa, Pravilnikom 
o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vodice, Pravilnikom o sofinanciranju društvenih dejavnosti in Pravil-
nikom o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti, na občinski spletni strani www.vodice.si objavlja javne razpise za 
programe športa, kulture, društvenih in humanitarnih dejavnosti, za leto 2018.
Razpisni rok začne teči 15. decembra 2017 in se zaključi 15. januarja 2018, razen za društvene dejavnosti, 
za katere začne razpisni rok teči 18. decembra 2017 in se zaključi 18. januarja 2018. Razpisna dokumenta-
cija je dostopna na občinski spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Vodice. 

Občinska uprava Občine Vodice

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV 

prostora, objekta ali zemljišča, spre-
membo poslovne ali stanovanjske 
površine, spremembo stalnega pre-
bivališča oziroma naslova zavezan-
ca, kjer sprejema poštne pošiljke, 
in podobno. Zavezanci so sicer tudi 
med letom dolžni na navedeni naslov 
sporočiti vse spremembe, ki vplivajo 
na določitev višine nadomestila in 
spremembo statusa zavezanca naj-
pozneje v 30 dneh od nastanka spre-
membe. Če zavezanec nastalih spre-
memb ne sporoči oz. ne bodo sporo-
čeni v roku, se za odmero uporabijo 
podatki, s katerimi razpolaga občina 
oziroma se lahko ti pridobijo brez so-
delovanja zavezanca.

Oprostitev plačila nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča 
za leto 2018
Občina Vodice vse zavezance za pla-
čilo nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča (NUSZ), ki izpolnju-
jejo predpisane pogoje za oprostitev 
plačila, obvešča, da lahko najpozneje 
do 31. 1. 2018 vložijo »Zahtevek za 
oprostitev plačila NUSZ«. 

Obrazca za oprostitev in prijavo oz. 
spremembo podatkov sta na voljo v 
sprejemni pisarni Občine Vodice, ob-
javljena pa sta tudi na spletni strani 
Občine Vodice. Zahtevek za opro-
stitev in prijavo spremembe je treba 
vložiti v sprejemni pisarni Občine 
Vodice na naslovu Škofjeloška cesta 
7 (nad knjižnico), 1217 Vodice, lahko 
pa ga posredujete po e-pošti na na-
slov: obcina@vodice.si.

Vse dodatne informacije in vpogled v 
podatke zavezanci lahko pridobijo v 
času uradnih ur na Občini Vodice ali 
na tel. št. 01/833 26 14.
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Poziv za 
predlaganje 
kandidatov za 
člane Sveta 
uporabnikov 
javnih dobrin 
Občine Vodice

 občInSKA uprAvA občInE vodIcE

Občina Vodice poziva občane k 

predlaganju kandidatov za člane 

Sveta uporabnikov javnih dobrin 

Občine Vodice.

Svet uporabnikov javnih dobrin se 
ustanovi za posamezno ali za več 
gospodarskih javnih služb z name-
nom dajanja pripomb in predlogov v 
zvezi z izvajanjem gospodarskih jav-
nih služb pristojnim organom repu-
blike in lokalnih skupnosti, ki so jih 
dolžni o svojih stališčih in ukrepih 
obvestiti. Svet uporabnikov javnih 
dobrin izvaja svoje pristojnosti tako, 
da usklajuje interese občanov s po-
dročja gospodarskih javnih služb ter 
predlaga usklajene predloge županu 
in občinskemu svetu, hkrati pa tudi 
daje pripombe na delo izvajalcev in 
predlaga izboljšave pri delu izvajal-
cev gospodarskih javnih služb.

Svet šteje 5 članov, pri čemer mora 
biti iz vsake volilne enote, ki so dolo-
čene za volitve članov v občinski svet 
in za volitve župana Občine Vodice, 
praviloma zastopan najmanj en član.

Več informacij in obrazec predloga 
ter izjave in soglasja k imenovanju se 
nahaja na spletni strani http://www.
vodice.si/.

Z izvajalci podpisane pogodbe
za 1. del velikega kohezijskega projekta 

  mIrAn SIrc,
  občInSKA uprAvA vodIcE 

Župan Mestne občine Ljubljana Zo-
ran Janković, župan Občine Medvo-
de Nejc Smole in župan Občine Vo-
dice Aco Franc Šuštar so v četrtek, 
23. novembra 2017, podpisali po-
godbe za gradnjo, nadzor in obve-
ščanje javnosti za 1. del največjega 
slovenskega kohezijskega projekta 
»Nadgradnja sistema odvajanja ko-
munalne odpadne vode v občinah 
Medvode in Vodice ter izgradnja 
povezovalnega kanala C0 v Mestni 
občini Ljubljana«, pri katerem je so-

udeležena tudi naša občina. 

Pogodbe so bile podpisane z na javnem 
razpisu izbranimi izvajalci, in sicer za 
gradbena dela z Javno razsvetljavo, d. 
d., v vrednosti 28.138.826,05 EUR, za 
nadzor del (Storitev inženirja po pogod-
benih določilih FIDIC in nadzornika po 
Zakonu o graditvi objektov) z družbo 
DRI upravljanje investicij, d. o. o., v vre-
dnosti 529.000,00 EUR, za storitve od-
nosov z javnostmi pa s podjetjem Fron-
tal, d. o. o., v vrednosti 40.327,82 EUR. 
Delež občine Vodice v tej pogači je seve-
da znatno nižji: za gradnjo 4.423.276,36 
EUR, za nadzor 106.593,50 EUR ter za 
obveščanje javnosti 6.646,02 EUR (vsi 
navedeni zneski so brez DDV).
V okviru prvega dela velikega projekta 
bo v občini Vodice na novo zgrajenih 
pribl. 9,1 km odpadnih kanalov javne 
kanalizacije. Po zaključku kohezijske-
ga projekta bo na sistem odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda priključenih 
skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz aglome-
racij Vodice, Bukovica (Bukovica, Utik, 
del Kosez) in Polje, odpadne vode pa se 
bodo čistile na Centralni čistilni napravi 
Ljubljana (v Zalogu). Na zgrajen sistem 
bo v nadaljevanju moč priključevati 
tudi preostale odseke iz naselij Vodice, 
Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in Voj-
skega (dodatnih pribl. 700 PE). Za vse 
našteto so v pretežni meri že izdelani 
projekti in pridobljena gradbena dovo-
ljenja. Po uvedbi izvajalcev v delo bodo 
počasi prvi posegi vidni tudi na samem 
terenu. Najprej na južnem delu trase pri 
Povodju, kjer bo treba izvesti arheolo-
ške predraziskave in znotraj avtoceste 
pri Šmartnem, kjer se bo naš novi kanal 
priključeval na obstoječega.
Skupna vrednost celotnega velikega ko-
hezijskega projekta sicer znaša 111 mili-
jonov EUR brez DDV in bo financiran iz 
sredstev kohezijskega sklada Evropske 
unije (pribl. 64 %), državnih (pribl. 11 
%) in občinskih sredstev (pribl. 25 %). 
V okviru celotnega velikega kohezijske-
ga projekta bo na odvajanje in čiščenje 
odpadnih vod na novo priključenih pri-
bližno 22.000 prebivalcev. Z izgradnjo 
povezovalnega kanala C0 na desnem 
bregu reke Save se bo bistveno zmanjša-
la obremenitev obstoječega centralnega 
kanalizacijskega sistema v Ljubljani. 
Urejeno in nadzorovano odvajanje od-
padnih voda bo prispevalo k varovanju 
kakovostnega stanja podzemnih voda 
celotnega Ljubljanskega in Vodiško-ska-
ručenskega polja.
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Osrednji članek

Miklavževanje  2017
 nAtAlIjA ruS
 tInA KoSEc

Tudi letos je v organizaciji Prosvetnega društva  in 

Občine Vodice Miklavž v spremstvu čudovitih angel-

čkov in hudobnih parkeljnov obiskal pridne otroke. 

Pridne je obdaril, manj pridne pa so ujeli tudi parkelj-

ni in jih malo prestrašili. 
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BOŽIČ PR' JOŽEFOV'C
 GorAzd domInKo

 tInA KoSEc

Kmetijstvo je način življenja in ne 

zgolj »služba«, kmetje pa ne opra-

vljajo le enega poklica, običajno 

jih obvladajo več. S čim vse se, po-

leg s pomanjkanjem časa in obse-

žno papirologijo, zaradi katere je 

treba biti več v pisarni kot na polju 

ali v hlevu, ukvarjajo za prežive-

tje, smo govorili s Petro in Petrom 

Podgoršek z Vojskega pri Vodi-

cah. V dneh, ko večina za trenutek 

lahko odloži delo, je beseda tekla 

tudi o njuni družini in božično-

novoletnih praznikih, katerih smi-

sel vse uspešneje duši današnja 

potrošniško naravnana družba. 

»Namesto da bi iskali pot k sebi in 

Bogu, iščemo poti do izpolnjeva-

nja želja. Žalostno, mar ne?«

petra, slišim, da ste Kraševka, vi pe-

ter Gorenjec, kdaj in kje sta se na-

šla?

Petra in Peter: V času študija, na Bio-
tehniški fakulteti. 

Kaj sta študirala?

Petra: Živilsko tehnologijo.
Peter: Zootehniko, po domače – živino-
rejo.

oprostite medklicu, ampak … meni-

ta, da sta intelektualca?

Peter: Intelektualci morajo znati s svo-
jim intelektom kritično odgovarjati na 
izzive sveta, in to tudi povedati. Tega 
jaz ne počnem. Seveda imava oba z ženo 
izobrazbo, želela sva nadaljevati šola-
nje, oba sva vpisala magisterij, a sva 
potem misel nanj opustila.
Petra: Življenje naju je pogoltnilo … 
haha. 

vam je žal, da ga nimate?

Peter: Bolj mi je žal, da ga nisem naredil.

če se vrnemo zdaj nazaj, v študent-

ska leta …

Peter: Ja, na fakulteti je bilo društvo 
študentov kmetijstva, v katerem sem 
bil aktiven, še preden je Petra postala 
študentka. Na koncu mojega in začetku 
njenega študija sva se nekako opazila …

petra, ste imeli tudi na Krasu kme-

tijo?

Petra: Ne, prihajam iz drugega planeta, 
iz učiteljske družine …

Sledila je poroka, in selitev na Go-

renjsko … Kako velik šok je bilo 

priti na Gorenjsko, na relativno ve-

liko kmetijo in poprijeti za kmečka 

opravila?

Petra: Delo mi nikoli ni bilo odveč, nikoli 
mi ni bilo pod ceno molsti z diplomo, je 
bil pa zagotovo šok spremeniti, zame-
njati okolje!

Peter in Petra sta znala uživati in nič drugače ni danes. Če sta včasih živela 
za potovanja v eksotične dežele, danes uživata v zakonskem življenju, ki ga 
plemeniti njunih pet otrok.

»Je v Vojskem kdaj gneča? Sploh ne, zdi se nama precej prazno, če nekdo od 
petih otrok manjka!«
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Kako to mislite, leti to na drugačne, 

morda bolj hladne gorenjske odno-

se?

Petra: Ne, odnosi so lahko povsod na-
porni. Saj veste, Kraševci smo relativno 
glasni in z leti sem se morala utišati. 
Ljudje tukaj niso navajeni neposredno-
sti, pogosto je treba uganiti, kaj nekdo 
misli, ljudje govorijo eno in mislijo drugo 
… Sčasoma sem se privadila, a ni bilo 
lahko.

biti oče, mati petim otrokom, je 

dandanes, predvidevam, velik iz-

ziv, kajne?

Petra: Ne vidim ga kot posebno velik iz-
ziv in niti ne vem, če je kaj dosti večji kot 
v 18. ali 19. stoletju. Gre za življenjsko 
pot, po kateri pač stopaš. Je pa res, da 
vzgoja nikoli ni bila lahka, tudi danes 
ni, a je ne povezujem s številom otrok. 
(Peter 17, Štefan 15, Ožbej 12, Vida 10, 
Mojca 6)
Peter: Včasih je bilo težje, zagotovo so 
težje (pre)živeli. Pri očetu je bilo sedem 
otrok, prav toliko tudi pri mami, in prav 
zares se nikoli nis(m)o spraševali, ali je 
to veliko ali malo. Moj praded je imel z 
dvema ženama celo 21 otrok. Tako ima-

mo res veliko bližnje in daljne žlahte. 
Stric Feliks je po upokojitvi začel sesta-
vljati družinsko drevo, rodovnik in ugo-
tovil, da je priimek Podgoršek pri tej hiši 
že od leta 1664. Prej so se pisali Budnar. 
Kmetija pa je zagotovo še nekaj stoletij 
starejša. 

je bilo v teh treh stoletjih tudi ka-

kšno imenitno ime?

Peter: Ne, ni bilo nobenega klasičnega 
slovenskega literata, politika ali kaj po-
dobnega, morda za to poskrbi naša ge-
neracija. Moji otroci, smeh.

je pri vas kdaj gneča?

Sploh ne, zdi se mi precej prazno, če kdo 
od petih manjka. In ja, najina skrb je, da 
je na mizi hrana, da so otroci na toplem, 
da včasih preberem kakšno pravljico, se 
z njimi pogovorim, ko je treba tudi za-
ropotam.

Kako poskrbeti, da ima vseh pet 

občutek, da so enako ljubljeni, da 

ne čutijo razlik …

Peter: Verjetno ravno s tem, da tega ne 
obešaš na veliki zvon in predvsem, da 

ponudiš svoj čas in energijo, ko jo zares 
potrebujejo. Ne komplicirava kaj dosti.

Kdo od vaju zasluži več?

Peter: Petra je doma, jaz pa sem zapo-
slen na Kmetijskem inštitutu, na oddel-
ku za živinorejo, kjer delam s podatki v 
govedoreji in na selekciji goveda. Oba 
enakovredno prispevava v družinski 
proračun. Če bi oba ostala doma in vodi-
la kmetijo, bi pa tenko piskali.

mar niso kmetje bogati?

Petra: Saj smo, kar poglejte …( op. p. 
njen pogled zajame dobrote na mizi).
Peter: Smo srednje velika kmetija. Ve-
čina prihodkov od mleka, vsake toliko 
časa od prodaje zelenjave, Petra pridno 
peče kruh …
Petra: Pa tudi v trgovino grem redkeje, 
večino hrane namreč pridelamo sami …

Kmetija verjetno zahteva celega 

človeka, pravzaprav več ljudi, sta 

se kdaj vprašala, češ kaj nama je 

tega treba? je bila kakšna kriza?

Peter: Seveda, seveda je bila …
Petra: O, še preden prevzameš kmetijo, 
je potrebnih veliko izpraševanj … Posta-
ti kmetica je bila težka odločitev. Pod 
črto, lepo bi živela tudi brez kmetije.
Peter: Ko je oče rekel, da bi nama jo pre-
pustil, sva imela oba s Petro dobri služ-
bi, Petra je bila zaposlena v Ljubljanskih 
mlekarnah, jaz na Kmetijskem inštitu-
tu.
Petra: In ja, takrat sem bila tretjič no-
seča, v Ljubljanskih mlekarnah niso pri-
stali na polovični delovni čas, po drugi 
strani pa tudi nisem želela biti »zgolj« 
mama! Vseeno si nisem mogla predsta-
vljati, da bi se otroci iz šole vračali v pra-
zno hišo. Odločitev prevzeti kmetijo je 
zelo olajšala družinsko življenje. 

oprostite, ampak imate kdaj obču-

tek, da ste se žrtvovali? Živimo na-

»Nekje obdaruje eden, nekje drugi, nekje vsi trije, a meniva, da darila zakrijejo 
bistvo božiča! Mar ni najlepše darilo že rojstvo Jezusa?«
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mreč v obdobju, ko nam je čas vsem 

zelo pomemben … potovali bi, tekli 

maratone, nakupovali, živeli »pol-

na« življenja … kako je z vajinimi ži-

vljenji?

Peter in Petra: Ja, hm… Prostega časa pa 
res ni v izobilju … Ma ja, včasih, ko imam 
vsega poln kufr, imam res občutek, da 
sem se žrtvovala! Še posebej težko mi je, 
ko grem na obisk na Kras, ko je ura pet, je 
treba oditi na pot in hop v hlev. A če sem 
iskrena, postala sem tako neodvisna, da 
bi v nekem službenem kolektivu vsi okoli 
mene znoreli, tudi jaz.
Peter: Če bi se marljivo ukvarjal s tekom, 
bi veliko časa porabil le zase. Saj potre-
bujemo tudi to, a če bi vsakodnevno po-
žiral kilometre, se mi zdi, da bi bil velik 
egoist. Namesto da bi ta čas preživel z 
družino … Na srečo nikoli nisem bil do-
ber športnik (op. p. smeh).

verjetno imata kakšen ventil, ki ga 

odpreta, ko res ne gre več naprej …

Petra: Da bi si lahko vzela nekaj dni v 
kosu je nemogoče, največkrat v poštev 
pride kakšna večerna prireditev.
Peter: Kino imava zelo rada! Ko Petra iz-
razi željo, da bi si pogledala kakšen film, 
vem, da je stanje na meji vzdržnega. Sam 
pa imam ogromno hobijev: igram kitaro, 
berem, igram v amaterski gledališki sku-
pini KUD Šinkov Turn, trenutno igram 
Moškega v predstavi »Niti tat ne more 
pošteno krasti!«, všeč mi je enigmatika, 
največkrat pa po napornem dnevu najra-
je kar ležem k počitku.
Petra: Ja, tudi jaz rada berem, če mi čas 
dopušča. Sedaj sem predsednica Kmeč-
kih žena Medvode.

Kakšni pa so kaj vajini načrti.

Petra in Peter: Da otrokom omogočiva 
primerno izobrazbo. To se nama zdi zelo 
pomembno. Veliko lažje se bodo lahko od-
ločali, kaj bodo počeli in delali v življenju. 
Ostalo pa je seveda že njihovo življenje.

dotaknimo se še praznikov … Ste 

kdaj slišali očitek, da preveč zaha-

jate v cerkev, da s svojo vero pre-

tiravate?

Peter: Ne, mislim, da je bila ta tema bolj 
priljubljena v prejšnjih časih, ko sem 
obiskoval osnovno šolo. Veste, danes 
sem odrasel in zares se me ne dotakne 
(preveč), kaj si ljudje mislijo. Vere ne 
skrivam, niti se zaradi nje ne počutim 
odrinjenega na rob družbe. 
Petra: Jaz sploh ne prihajam iz verne 
družine, bili so socialistični časi, oba 
starša pa učitelja. Vero sem posvojila in 
jo vzljubila pozneje. Božič smo prazno-
vali brez kakšnega posebnega rituala …

na Krasu že diši po Italiji, ste kupo-

vali panettone?

Petra: Ne, ne … nismo, nismo …
Peter: Verjetno tudi zato, ker je »nona« 
iz Kranjske Gore, hehe. 

In praznični dnevi, si lahko oddah-

neta, poiščeta duhovno oazo?

Peter: Zelo smo vpeti v delo, da bi se 
zares lahko ustavili, pa je skoraj nemo-
goče. Na božični večer (24. 12.) čez dan 

postavimo jaslice in drevešček in po-
spravimo hišo. Zvečer pa najprej zavije-
mo v hlev in šele nato lahko začnemo s 
pripravami na božič, s kadilom blagoslo-
vimo hišo in hlev, zmolimo, potem sledi 
okusna, že skoraj tradicionalna večerja. 
Vse tri generacije.
Petra: Odkar sem jaz pri hiši, še ni bilo 
spremembe. (Smeh.) Mrežna svinjska 
pečenka in kislo zelje, domač kruh in te-
ran za posladek. Večino večerje pridela-
mo sami, in to je res dober občutek.
Peter: Morda je med prazniki še bolj na-
porno, vsekakor pa poskrbimo, da nam 
je lepo. Na Skaručni imamo polnočnico 
ob desetih. Božični dan pa je seveda pra-
znik, razen molže, ne počnemo ničesar. 
Igramo družabne igre, pogledamo ka-
kšen film. In seveda na sv. Štefana, ta-
koj naslednji dan, 26. decembra. Ta dva 
dneva sta res praznična.

otroci verjetno nestrpno pričakuje-

jo darila, kajne?

Peter: Ne, pri nas ob božiču nimamo nič 
daril. Pri nas nosi sveti Miklavž, ne vem 
sicer, kaj si o tem mislijo otroci …

»Odnos do vere se z odraščanjem spreminja, dozoreva … Kot starša skušava 
biti najinim otrokom vzor, luč sveta, ki ji bodo, upam, sledili. Če skoraj brezgla-
vo z njimi letaš iz trgovine v trgovino, jim bo to prišlo v kri.«
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pa je kaj težav, ker pri sošolcih nosi-

jo vsi trije dobri možje?

Petra: So pač različne hiše. Nekje obda-
ruje eden, nekje drugi, nekje vsi trije. 
Pa tudi sicer menim, da darila zakrijejo 
bistvo božiča! Mar ni najlepše darilo že 
rojstvo Jezusa?
Peter: Odnos do vere se z odraščanjem 
spreminja, dozoreva … Kot starša sku-
šava biti najinim otrokom vzor. Obisku-
jeva tudi versko zakonsko skupino, kjer 
premlevamo povsem življenjske teme. 
Nekoč smo se pogovarjali o tem, kaj bi 
se utegnilo zgoditi, če v zakonu ostane-
va sama, zdaj pa kako se spoprijemati z 
odraščajočimi otroki, dekleti in fanti, ki 
bodo počasi začeli trkati na naša vrata.

Kako vzgojiti otroke, da ne bi pod-

legli potrošništvu, hrepenenju po 

bogatih in nesmiselnih darilih?

Petra: Mislim, da tukaj ne gre izgubljati 
besed. Starša naj bi bila za svoje otroke 
luč sveta, ki ji seveda sledijo, jo posne-
majo. Če skoraj brezglavo z njimi letaš 
iz trgovine v trgovino, jim bo to prišlo v 
kri.
Peter: Roko na srce, vsi smo nekoliko 
podlegli »čaru« potrošništva, jaz, ona, 
vi, a pomembna je zdrava mera. 
Petra: Zadnjič sem poslušala kontaktno 
oddajo, kjer je bilo slišati, da človeka na-
kupovanja nikoli ne osrečijo. Tisti tre-
nutek, ko zapustiš trgovino, se prikrade 
nova želja.

Kakšen je smisel praznikov oziroma 

bi moral biti?

Petra: Lahko govorim le v svojem imenu 
… prazniki plemenitijo leto, zaradi njih 
je letni koledar polnejši. Je čas setve in 
je čas žetve. In zdaj naj bi bil čas počit-
ka. Do božiča je pri nas vrhunec sezone, 
trikrat, štirikrat na teden pečem kruh 
(op. p. Petra ima namreč dopolnilno 
dejavnost peko kruha), med božičem in 
novim letom se ustavim …To obdobje je 

namenjeno obiskom, smučarskim teča-
jem, oddihu …

Ste z mislimi tudi pri najdaljši noči 

v letu? vas nikoli ne premami, da bi 

silvestrovali v bleščečih evropskih 

prestolnicah?

Petra: To sva midva že vse »čez dala«!
Peter: Ne vem povsem natančno, kaj bi 
bila v evropskih prestolnicah dodana 
vrednost, res ne. In če sem iskren, nismo 
nenehno pri delu, zelo radi potujemo …

Kaj res, kam?

Peter: Prepotovali smo dobršen del sve-
ta, tudi, ko so bili otroci še čisto majh-
ni, vsako leto pa si privoščimo deset dni 
robinzonskega dopusta na Kornatih …
Tam se odpočiješ, zadihaš, napolniš ba-
terije. 
Petra: Na vsakih pet ali deset let si pri-
voščimo daljša potovanja …., je pa res, 
da otroci zdaj prihajajo že v leta, ko si 
želijo samostojnih poti.

Kopitarjev glas, ga prebirate?

Peter in Petra: Ga, seveda, prijetno in 
koristno je biti na tekočem s stvarmi …

In kako, da sta pristala na intervju, 

je bila to lahka odločitev?

Petra: Ni bilo tako enostavno …
Peter: Moški del družine je bil takoj pro-
ti …
Petra: Ja, smo potrebovali dober teden 
za odločitev, veste ni najlažje govoriti o 
sebi, se razgaliti. 

česa sta se bala, preden sta pristala 

na intervju? ogovarjanja, govoric?

Petra: Jaz se požvižgam na to, naučila 
sem se prenesti izjave, češ ta je pa Jože-
fova … (sic.)
Peter: Saj to je kompliment, hehe …. po-
nosen sem na svoje korenine.
Petra: Prav je, da se zavedamo svojih 
korenin. Vsak prihaja, raste iz svoje 
družine. Zelo pomembno pa je, da sami 
prerastemo travme in bojazni, ki smo 
jih prinesli iz lastnih družin in pogleda-
mo čez to. Teža drevesa ne sme krošnje 
tiščati navzdol; veje enostavno slonijo 
na deblu in rastejo ven in navzgor. Nova 
družina je novo življenje.

»Nisva si mogla predstavljati, da bi se najini otroci iz šole vračali v prazno hišo. 
Odločitev prevzeti kmetijo je zelo olajšala družinsko življenje.« 
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 mAjA KImovEc, Sd StrAhovIcA
 jurE mArEnčE 

V Osnovni šoli Vodice smo člani 

Smučarskega društva Strahovica 

tudi letos organizirali sejem ra-

bljene smučarske opreme. Leto-

šnje zanimanje za nakup je bilo 

veliko, kar gre verjetno pripisati 

razmeroma zgodnji zimi in nizkim 

temperaturam, ki so omogočile, 

da se je smučarska sezona že za-

čela na večini slovenskih smučišč. 

Ponudba različne smučarske opreme 
je bila pestra, še posebej veliko zani-
manja je bilo pri opremi za otroke in 
mladostnike. Obiskovalci in kupci 
so imeli na voljo zares pestro izbi-
ro smuči, smučarskih čevljev, palic, 
oblačil, čelad, tudi nekaj drsalk, te-
kaških smuči in smučarskih desk 
se je našlo. Največjo izbiro smuči so 
imeli seveda naši najmlajši. Tovrstni 
sejmi so namreč odlična priložnost 
za nakup ali zamenjavo opreme za 
mlade smučarje – le-ti hitro prera-
stejo smučarske čevlje, pa tudi smuči 
kar naenkrat postanejo prekratke. 
Nekateri so svoje smuči zamenjali za 
večje ali novejše, spet drugi so že za-

SD Strahovica – smučarski sejem 2017

puščeni opremi dali novo smukaško 
priložnost. Poskrbljeno je bilo tudi 
za hiter servis in nastavitve okovja. 
Mlajši so bili navdušeni nad sladkimi 
dobrotami, nekateri so se preizkusili 
tudi v nagradni igri.
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo 
za obisk ter vas hkrati vabimo, da še 
naprej spremljate dogodke našega 
društva. Prvi bo na sporedu že zelo 
kmalu, zato le pohitite s prijavo na 

smučarski tečaj v času božično-novo-
letnih počitnic. V primeru zadostne 
količine snega bomo smučali v Šinko-
vem Turnu. Če snega v dolini ne bo 
dovolj, pa bomo tečaj tako kot lani 
izvedli na Krvavcu. 
Spremljajte nas še naprej na naši 
spletni strani: www.strahovica.si ter 
na Facebooku: SD Strahovica.
Smučarski pozdrav in se vidimo na 
snegu!

Izbira smučarskih čevljev je bila velika.

Pri pomerjanju smučarskih čevljevMidva sva pripravljena.
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Zanimivosti o graditeljih Šinkovega Turna in 
njegovi vlogi v izobraževanju

 Anton KoKAlj,
 Kulturno proSvEtno društvo šInKov turn

O graditeljih stolpa v Šinkovem Turnu in vlogi Šinko-

vega Turna v izobraževanju v občini je tekla beseda 

na dveh pogovornih večerih, ki jih je oktobra pripravi-

lo Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn. 

Dr. Jurij Šilc je 5. oktobra predstavil svoja dognanja v 
zvezi z zgodbo o stolpu. Stolp je dobil ime po koroškem 
vojvodskem uradu točaja, ki je bil dedna služba gospo-
dov z gradu Ostrovica. Zgodovinski viri kažejo na to, 
da Amalrik, ki mu je Valvasor pripisal gradnjo stolpa, 
ni imel službe točaja. Dr. Šilc je opisal povezave med 
plemiško družino z Ostrovice na Koroškem in plemiči, 
ki so živeli na našem ozemlju. Obrazložil je tudi, kje je 
verjetno prišlo do napake pri Valvasorjevi razlagi.
Podrobno je navedel tudi vsebino vira, ki prvič izrecno 
omenja obrambni stolp v bližini Sela. Gre za listino vo-
diškega župnika Gregorja iz leta 1337 (6. decembra), ki 
je s točajem Rajnerjem z Ostrovice zamenjal dve par-
celi v Kosezah za eno v Vodicah. Ker je bila parcela v 
Vodicah bolj donosna, je v listini obljubil, da bodo on 
in njegovi nasledniki vsako leto s tremi duhovniki ob-
hajali obletno mašo v »Marijini cerkvi na Selu pri stol-
pu« na ponedeljek po svetem Nikolaju. Če pa bo stolp 
prešel v tuje roke, pa bodo mašo opravili v Vodicah. 
Dr. Šilc je na podlagi drugih listin obrazloži tudi mo-
žnost, da bi bil stolp pred Rajnerjem morda celo v lasti 
prednikov Harvatika Mengeškega, ki je s poroko Jere z 
Ostrovice vzpostavil sorodstveno povezavo med obe-
ma rodbinama. Na zanimiv način je opisal dogajanja, 
povezana s takratnim življenjem na tem območju ter 
prodajo stolpa kmalu po smrti Rajnerja, Gamberškim. 
Na plastičen način je predstavil zaton ostroviških to-
čajev po Rajnerjevi smrti ter njegovo povezavo s ka-
snejšimi rodbinami na Slovenskem. 
Dr. Stane Okoliš je 26. oktobra predstavil razvoj izo-
braževanja na območju sedanje občine Vodice in vlogo 
graščine v Šinkovem Turnu pri tem. Pri tem je posebej 
izpostavil prizadevanja domačinov za večrazrednico 
v Šinkovem Turnu in osnovne začetke, ki so se v za-
četku odvijali kar v grajski kapeli. Po temeljiti obnovi 
in posodobitvi graščine, ki jo je v veliki meri finančno 
podprla takratna občina Vodice, je pred 2. svetovno 

vojno delovala v graščini trirazrednica. Šola je bila da-
leč okrog znana po svoji urejenosti in kvalitetnih vse-
binah, kot sta sadjarstvo in skrb za male živali. Celo 
nemški učitelji, ki so z okupacijo začeli poučevati, so 
šolo in okolico hvalili kot košček raja. Nemški učitelji 
so šolo zapustili več mesecev, preden so jo leta 1943 
požgali partizani. Čeprav je del ostrešja zgorelo, bi se 
menda stavba lahko še popravila, nad čimer pa takra-
tna oblast ni bila navdušena. Graščina je bila prepu-
ščena razgradnji do temeljev. Šola je prvih devet let po 
2. svetovni vojni nato delovala v župnišču v Šinkovem 
Turnu. 
Obsežen in poglobljen prikaz izobraževalnega procesa 
otrok, povezanega z graščino Šinkov Turn je popestril 
tudi Franc Kunstelj (Aljažev ata) s pripovedovanjem 
spominov iz tistih časov. 
Obe predavanji bosta objavljeni tudi v pisni obliki. 
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Niti tat ne more pošteno krasti
  bErnArdA KoKAlj,

  prEdSEdnIcA
  Kpd šInKov turn 

Igralska skupina Kulturno prosve-

tnega društva Šinkov Turn je po-

nosna na dosedanje delo. V sezoni 

2013/2014 smo predstavili igro Ja-

neza Evangelista Kreka Tri sestre 

in v sezoni 2015/2016 veselo igro 

Josipa Ogrinca z naslovom V Lju-

bljano jo dajmo! 

Veselje do odrskega ustvarjanja in 
zadovoljni gledalci pa so bili spod-
buda, da se je nekoliko spremenjena 
igralska zasedba lotila situacijske ko-
medije italijanskega pisca Daria Foja 
Niti tat ne more pošteno krasti. Več 
kot štirideset vaj od lanskega novem-
bra je bilo potrebnih do premierne 
predstave 12. novembra v Utiku in 
26. novembra v Vodicah. Odkrivanje 
igralskih talentov v posameznikih od 
začetnega okornega branja besedila 
in negotovega gibanja na odru do ve-
dno bolj sproščenega in spontanega 
igranja, je dopolnjevalo komične si-
tuacije že na samih vajah, kjer smo se 
res iskreno nasmejali drug drugemu. 
Igrajo: Gašper Žajdela – tat, Monika 
Hribar – tatova žena, Peter Podgor-
šek – lastnik stanovanja, Romana 
Žefran – lastnikova žena, Andreja 
Merše – ljubica Julija, Nejc Čuk – Ju-
lijin mož, Janez Kosec – drugi tat. 
Režija: Andrej Kokalj. 
Kulise: Janez Kosec, Robert Verbič, 
Martina Levec, Peter Podgoršek. 
Šepetalka in zvočni učinki: Sara Že-
fran. 
Profesionalni tat se ponoči prikrade 
v bogato stanovanje. In še preden se 
nepridiprav loti kraje, zazvoni hišni 
telefon – njegova nadležna žena pre-

verja, ali vse poteka po načrtu. Ko 
zaključi z dolgim pogovorom, se loti 
kraje, a ga pri delu zmoti lastnik, ki 
se nepričakovano vrne s svojo lju-
bico. Tat se skrije v veliko starinsko 
uro, žal pa ga izdajo udarci nihala. 
Neprijeten nočni dogodek se še bolj 
zaplete, ko se domov vrne lastnikova 
žena s spremljevalcem. V stanovanju 
se pojavi še en tat in ko na odru sto-

jijo tri žene, dve ljubici, trije možje, 
dva ljubimca in dva tatova, to ni nič 
drugega kot en velik nesporazum. 
Nesporazumi pa se ne razlagajo, ker 
drugače ne bi bili nesporazumi, zato 
vas vabimo, da si igro ogledate v eni 
izmed naslednjih ponovitev v kra-
jih zunaj občine, sezono igranja pa 
bomo predvidoma zaključili spomla-
di v dvorani na Skaručni. 
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Prelepa slovenska dežela
 StAnKA KErt 
 mArjAnA mohorIč

Dan se je prevesil v noč, zemljo je 

zagrnil mrak, svetloba dneva se 

počasi razblinja in prepušča pro-

stor nočni tišini in umirjenemu pet-

kovemu ritmu. Vendar ni povsod 

miru in tišine. V Kulturni dvorani 

v Vodicah je prav svetlo, živahno 

in veselo. Le kaj se tam dogaja? 

Seveda, mešani pevski zbor Biser 

tam svoj koncert ob 20. obletnici 

delovanja pripravlja.

Živahno pa je tudi pred dvorano, saj z 
veselimi in ubranimi melodijami Godba 
Vodice vabi vse krajane, da se udeležijo 
koncerta, da užijejo košček kulturnega 
dogajanja v občini Vodice. 
Godba se je že poslovila, zdaj pa se za-
čenja zares. Na oder prihajajo pevci. 
Ampak, saj to pa niso pevci in pevke 
MePZ Biser …, saj nihče od njih še nima 
20 let. Seveda niso, to so pevci in pev-
ke Mladinskega pevskega zbora OŠ Vo-
dice. Tudi »biserčki« smo začeli tam, v 
osnovni šoli, in razvijali svoj talent do 
20. obletnice. Joj, kako lepo prepevajo! 
Kako imajo lepe, čiste glasove. S svetli-
mi mladimi glasovi prepevajo prekmur-
sko ljudsko »San se šetao« in »Srčevo« 
skladateljice Tadeje Vulc. Pod vodstvom 

Tomaža Grajzerja bodo zapeli še sklad-
bo Gašperja Jereba »Svet prelep je«. Pa 
je res prelep, če poslušaš takšne lepe, 
mlade glasove.
Mladi pevci in pevke odhajajo z odra. 
Zadaj za zavesami na odru se nekaj 
pripravlja, nekdo se tam premika. Aja, 
saj res, to smo mi, »biserčki«. Prihajamo 
vsak iz svojega kota, vsak iz svoje niše in 
zavzamemo vsak svoj prostor na odru. 
Presenetljivo, kako smo prišli iz vseh ve-
trov in se na odru združili v eno celoto. 
Zborovodja Milan nam že daje intona-
cijo za pozdravno, primorsko ljudsko, 
pesem z naslovom »Dober večer«, saj se 
na začetku spodobi, da se vse navzoče 
pozdravi. 
Povezovalka Tanja napove govor župa-
na Aca Franca Šuštarja, ki pozdravi vse 
navzoče in nam z lepimi in izbranimi be-

sedami izrazi čestitko ob jubileju. 
Zdaj smo pa spet mi na vrsti, da po-
kažemo, kaj smo se v dvajsetih letih 
naučili. Odločili smo se za sprehod po 
slovenskih pokrajinah, po slovenski 
deželi, po slovenski zemlji. Ravno zato 
smo naslovili našo obletnico Prelepa slo-
venska dežela. Začeli smo s primorsko, 
nadaljujemo z istrsko »Dajte, dajte« in 
idrijsko ljudsko »Ženka mi v goste gre«. 
Kako lepo nam tečejo pesmi, kako ubra-
no zvenijo. Milan Bajželj, kako si nas pa 
ti spet dobro naučil in natreniral! Bra-
vo! Prvič pojemo na koncertu brez not in 
glej, kako nam dobro gre. Nadaljujemo 
z beneško ljudsko »Oj, božime« in gori-
ško »Zdrav na nogah«. Pa še dolenjska 
»Tukaj leže roke in noge« in že je konec 
prvega dela. Zelo hitro gre, zelo ubrano 
in presenetljivo gladko. 
Umaknemo se z odra, da ga lahko za-
sedejo naši naslednji gostje fantovska 
pevska skupina Matici pod vodstvom 
Rada Čuka. Poglej, poglej, ne bodo samo 
peli, saj imajo tudi glasbeno spremljavo. 
Lepo, lepo. Sami mladi, postavni fantje 
z lepimi glasovi pojejo črnsko duhovno 
»Babiloǹ s Falling«. Zaprem oči in uži-
vam. Čudovito! Sledi dalmatinska »Ne 
diraj moju ljubav« in prelepa skladba, ki 
je delo naše krajanke Marije Čuk »Dva 
zlata prstana«. Res lepo. Močno ploska-
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mo, saj smo uživali v njihovem nastopu.
Spet smo na vrsti. Strumno se posta-
vimo ob rob dvorane in z nasmeškom 
zakorakamo na oder. Drugi del koncer-
ta začenjamo na Štajerskem, in sicer z 
Ipavčevo »Kje so moje rožice«. Sledi po-
delitev Gallusovih priznanj, ki jih je po-
delila predstavnica JSKD-ja ga. Tatjana 
Avsec. Smo bili pa pridni, saj je veliko 
bronastih, srebrnih in tudi zlatih značk 
in plaket.
In že smo spet pri pesmi. Pot nas zanese 
v Prekmurje s prekmursko ljudsko »Pro-
tuletje« in nato na Koroško s koroško 
narodno »Čej so tiste stezice«. Same 
lepe slovenske pesmi, včasih kar preveč 
slovenske, preveč žalostne. Dajmo ka-
kšno bolj veselo, razigrano. Ta bo ta pra-
va! Na vrsti je gorenjska ljudska pesem 
z naslovom »Po gorah grmi«. Trije solisti 
so v izvedbi te pesmi. Držim pesti, da jih 
ne premagata trema in strah. Osredoto-
čim se na spremljavo, saj nas solisti tako 
hitro zapeljejo, da pozabimo na svojo 
melodijo. Romana in Marta lepo poje-
ta, super jima gre. Zdaj je pa na vrsti 
Jože. Tudi njemu gre dobro, Milan mu 
pomaga in skupaj jima je uspelo. Bravo 
mi! V to pesem smo vložili ogromno tru-
da in časa in na koncu tudi rezultat ni 
izostal. Na odru se nam je pridružil Kle-
men s harmoniko, da nas bo spremljal 
pri Avsenikovih pesmih »Hodil po gozdu 
sem« in »Naj bo pomlad«. Pod odrom so 

na znane viže zaplesali člani narodnih 
noš in kočijažev Vodice. Kako lepo jih je 
videti, ko se vrtijo oblečeni v prekrasne 
gorenjske narodne noše. Res lepo. 
Napovedovalka Tanja Dominko je zelo 
lepo povezovala celoten program. Skozi 
celotno prireditev je vabila nove pevce, 
da se nam pridružijo. V imenu celotnega 
zbora se zahvaljuje vsem nastopajočim 
in jih vabi na oder, da prevzamejo sim-
bolično darilo. Zahvala velja tudi vsem 
našim donatorjem in obiskovalcem v 
dvorani. Še povabilo na skupno druže-
nje po koncertu in zadnja pesem »Čas je, 
da končamo«. Odpojemo zadnje akorde 
in se z nasmehom priklonimo. Bučen 
aplavz ne pojenja, zato se z nasmehom 
na obrazu priklonimo še enkrat in se 
pripravimo na izvedbo pesmi iz tretjega 
dejanja Verdijeve opere Nabucco »Zbor 
hebrejskih sužnjev«. V dvorani znova 

zadoni bučen aplavz. No, pa dajmo še 
eno, saj jo znamo. Za našo 20. obletnico 
nam je ga. Magda Ažbe priredila bese-
dilo na znano skladbo Naj le čas beži, ki 
smo jo z zanosom zapeli. 
Vse lepo se enkrat konča in tako se je 
končal tudi naš uraden del koncerta. 
Čaka nas še druženje z vsemi navzoči-
mi, izmenjava mnenj, nazdravljanje, 
zahvaljevanje, sprejemanje kritik in po-
hval, spodbujanje … Skupaj nam je lepo 
in upamo, da bo še dolgo tako.
Pevci in pevke MePZ Biser se ob tej pri-
ložnosti zahvaljujemo prav vsem, ki so 
kakorkoli prispevali in pripomogli k de-
lovanju našega zbora. Hvala vsem dona-
torjem. Hvala vsem pevcem in pevkam, 
ki ste v teh dvajsetih letih sodelovali v 
zboru. Hvala vsem zborovodjem, ki ste 
vodili in usmerjali zbor in to ste Lojze 
Lazar, Rado Čuk, Ana Smrtnik, Mateja 
Kališnik, Špela Podgoršek (roj. Vrtač-
nik), Anita Lakner in Milan Bajželj. Za-
hvala gre tudi pokojni predsednici Tanji 
Ješe, ki je bila steber in opora v začetnih 
letih delovanja zbora. Predvsem pa hva-
la dolgoletni predsednici Miri Ločniškar, 
ki je vso svojo voljo in pozitivno energijo 
vlagala v delovanje zbora in ga uspešno 
vodila petnajst let.
Lepo vabljeni vsi, ki imate veselje 
do petja in ste radi v dobri družbi. 
Pridružite se nam, ne bo vam žal. 
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Polno doživeto leto 2017 v Društvu 
upokojencev Vodice

  mAjdA šAvlI 

Tudi letos je bilo v našem društvo 

veliko dogodkov, ki so nam polep-

šali življenje, nas aktivirali, da smo 

prepevali, plesali, planinarili, kole-

sarili, balinali, se družili, potovali …

Naša kulturniška skupina, pevska 
in plesna skupina, je nastopala pri 
snemanju oddaje Polka in majolka, 
obiskovali smo domove starejših v 
bližnji in daljni okolici in s svojim 
nastopom marsikateremu stano-
valcu polepšali dan. S programom 
smo nastopili tudi v hotelu Delfin v 
Izoli, sodelovali na Festivalu za tre-
tje življenjsko obdobje v Cankarje-
vem domu v Ljubljani, na prireditvi 
ob Mednarodnem dnevu starejših v 
Utiku …
Posebno doživetje pa je bil obisk mi-
nistra za kmetijstvo Estonije v naši 
občini.
V mesecu avgustu se je v okviru 
dvodnevnega obiska v Sloveniji v 
naši občini Vodice ustavil minister 
za kmetijstvo Estonije dr. Tarmo 
Tamma, in sicer na svoji poti na tra-
dicionalni kmetijski sejem v Gornji 
Radgoni AGRA. Estonija je v tem 
času predsedujoča EU in kmetijski 
minister se je kot predsedujoči Sve-
tu EU za kmetijstvo naslednji dan 
udeležil oz. vodil srečanje kmetij-
skih ministrov držav članic EU na 
posvetu na Brdu pri Kranju.
Ob obisku Slovenije se je v sprem-
stvu predstavnikov kmetijskega 
ministrstva ustavil v naši občini, in 
sicer na kmetiji Logar v Lokarjah. 
Zanimalo ga je, kako živimo, kako 
kmetujemo, kakšno je podeželje v 

Sloveniji, kakšni so problemi, ka-
kšne so naše rešitve …
Pri srečanju na prostoru za piknik 
Rušta na kmetiji Logar so ga prije-
tno presenetili člani Društva upo-
kojencev Vodice s pevskim nasto-
pom in nastopom lajnarja, ki so mu 
tako pokazali del našega življenja, 
naše tradicije. Ob tej priložnosti je 

minister Tamma pokazal poznava-
nje pevskih sposobnosti Slovencev, 
saj je takoj naštel kar nekaj pri-
znanj, ki so jih osvojili slovenski 
zbori, tako po svetu kot tudi v Esto-
niji. Za prijetno vzdušje, pogostitev 
in seveda tudi prikaz naše tradicije 
v kuhi in peki pa so poskrbele člani-
ce Društva kmetic Medvode. 
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Na ustvarjalnih delavnicah dekleta 
ustvarjajo vedno kaj novega. Za novo leto 
so ročno izdelale vizitke društva za starej-
še člane in bolne. Lepo. 
Naši pohodniki in kolesarji so bili letos 
neustavljivi. Pohodniška sekcija je letos 
opravila štirideset pohodov in vzponov, 
prehodili so skoraj 33000 višinskih me-
trov v približno 210 urah, Pasja ravan, 
Lepenatka, Ostrež, Osovnik, Čaven, Babji 
zob, Košutna, Stegovnik, Ciprnik, in še in 
še. Ni kaj. Obseg prehojenih poti je zavi-
dljiv in se ga ne bi sramovali tudi precej 
mlajši pohodniki. Tudi naši kolesarji so 
prevozili vso bližnjo in daljno okolico naše 
občine in si nabrali zavidljivo število pre-
voženih kilometrov. 
Na pikniku društva smo poskrbeli za pri-
jetno druženje naših članov, organizirali 
izlete, se povzpeli na razgledno ploščad 
najvišje skakalnice v Planici, obiskali 
Logarsko dolino, adventni sejem ob Vrb-
skem jezeru ...
Tudi naši balinarji so bili v letošnji poletni 
ligi odlični. Zmagali so v desetih tekmah 
in osvojili 1. mesto lige veteranov skupine 
B. Uspešno

MePZ Biser delovno na Martinovo soboto
  IrmA bIzjAK 

Megleno in mrzlo jutro 11. novem-

bra 2017. Pevci se zberemo na 

parkirišču v Vodicah, da se skupaj 

odpeljemo proti Turistični kmetiji 

Ambrož pod Krvavcem.

Čeprav je Martinova sobota, se vsi 
dobro zavedamo, da nas do koncer-
ta ločita samo še dva tedna. Ni nam 
bilo težko, saj sta nas na »Ambružu« 
pričakala sonce in čudovit razgled na 
okoliške kraje, nekateri so bili oviti 
še v megli. 

Vaje so potekale v res prijetnem in le-
pem okolju. Tudi petje je bilo ubrano 
in veselo, kot se spodobi za to prire-
ditev.

Še pikico na i, pa bomo pripravljeni.
Veselimo se vsakega obiska 24. no-
vembra 2017 ob 19. uri. Obljubimo 
vam, da vam ne bo žal.

25številka 10, december 2017



Društveni utrip

Blagoslov folklornih kostumov in ljudskih 
glasbil v Veržeju ter dobrodelni koncert v Pölzu 
v Avstriji

  cIlKA šuštAr, mIcI KoSmAč 

Blagoslov folklornih kostumov in 

ljudskih glasbil v Veržeju ter do-

brodelni koncert v Pölzu v Avstriji

Kot vsako leto so bili tudi letošnji je-
senski meseci polni nastopov in do-
gajanj.
Sredi zelo vročega avgusta se je naša 
folklorna skupina na povabilo Fol-
klorne skupine iz Cerkelj na Gorenj-
skem, udeležila prireditve z naslo-
vom »Zapojem, zaukam, dekleta za-
sukam«. Njihova folklorna skupina 
je letos pripravila že šesti festival, v 
čast njihovemu farnemu zavetniku 
sv. Roku, Fest po Rokovem. Za ude-
ležbo na tej prireditvi smo prejeli za-
hvalo in priznanje. 
Predvsem mesec september je bil za 
nas pester. Vsi vikendi in tudi neka-
teri dnevi med tednom so bili posve-
čeni folklori. Začeli smo s slavnostno 
sejo ob prazniku Občine Vodice v 
Kulturnem domu v Vodicah, nato 
smo bili navzoči na skoraj vseh prire-
ditvah, ki jih je organizirala Občina 
Vodice ob svojem občinskem prazni-
ku. V Škofji Loki smo zaplesali gospo-
du, ki je praznoval 80. rojstni dan, v 
Velike Lašče smo šli na zlato mašo, v 
Šmartno pod Šmarno goro na farno 
žegnanje, v Stražišče pri Kranju pa 
na blagoslov prenovljenih oltarjev v 
cerkvi. Tudi na procesiji v cerkvi Ma-
rijinega oznanjenja v Adergasu smo 
bili. V Kamniku pa je letos prireditev 
narodnih noš in oblačilne dediščine 
zaradi dežja žal odpadla. Plesali smo 
tudi v Tunjicah na domačiji Lap, ki 

je prenovila družinsko kapelico. Iz 
Občine Veržej in iz Zavoda Maria-
num Veržej smo prejeli prav prisrčno 
vabilo, ki se je glasilo »Prite, prite s 
fseh vesi, prite glejat, ka v Veržeh 
se za Miholovo godi!«, zato smo se 
odločili, da se udeležimo tudi kakšne 
prireditve, ki je malo bolj oddaljena 
od domače in sosednjih občin, v ka-
terih večinoma nastopamo.
In smo šli. Združili smo prijetno s 
koristnim in si šli ogledat nekaj no-
vega. Folklorna skupina in člani Dru-
štva narodnih noš in kočijažev smo 
se v nedeljo, 24. septembra, zjutraj 
z avtobusom odpravili v Veržej, kjer 
že tradicionalno pomurski rokodelci 
in rokodelci Konzorcija rokodelskih 
centrov Slovenije vsako leto, v čast 
njihovemu farnemu zavetniku sv. 
Mihaelu, pripravijo sejem in blago-
slov folklornih kostumov in ljudskih 

glasbil. Ko smo ob pol devetih pri-
speli na zbirno mesto v Veržej, smo 
bili tam lepo sprejeti. Sledila je sv. 
maša v farni cerkvi. Po maši je bila 
povorka narodnih noš do trga in 
predstavitev posamezne folklorne 
skupine. Po predstavitvi smo bili vsi 
navzoči deležni pogostitve. Na njiho-
vih stojnicah so se predstavili doma-
čini s svojimi rokodelskimi izdelki in 
domačimi izdelki, kot je vsem znana 
njihova prleška tünka. Vse te izdel-
ke se je lahko kupilo ali okušalo. V 
popoldanskem času pa je bil organi-
ziran ogled gradu v mestu Grad na 
Goričkem. Tega dela Slovenije veliko 
Slovencev še ni videlo, je pa prav lep 
del dežele in vreden ogleda. Po kon-
cu uradnega dela smo šli še na pozno 
kosilo in nato domov. Za nami je bilo 
še eno novo doživetje, ki smo ga na 
poti domov veselo analizirali. Zago-
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tovo bomo prihodnje leto znova šli.
Čisto drugačen občutek pa smo do-
živeli prvo soboto v novembru, ko 
smo šli na folklorni nastop na pova-
bilo Društva narodnih noš iz Pölza, v 
Avstrijo. Ob 95. obletnici obstoja so 
priredili dobrodelni koncert skupaj s 
Fundacijo za pomoč otrokom obole-
lim za rakom. Vezni člen za ta nastop 
sta bila Marko Kosmač in Franc Hri-
bovšek. Ker je bil koncert šele ob 20. 
uri, smo se na pot odpravili opoldne 

in se na poti do tja, ustavili pri Gospe 
Sveti pri Knežjem kamnu in v kraju 
Maria Saal, si tam ogledali kraj in 
njihovo stolno cerkev. Na prireditve-
nem prostoru v Pölzu, nas je pričakal 
organizator Balthasar Kendlbacher 
ter nas odpeljal na večerjo in nato v 
dvorano. Ta je bila polna obiskoval-
cev, vzdušje v njej pa veselo. Triinpo-
lurna prireditev je bila zanimiva in 
doživeta. Vse nastopajoče skupine so 
prejele kipec v zahvalo za udeležbo 

na tem dobrodelnem koncertu. Noč-
na vožnja domov pa je bila kratka, saj 
smo molče podoživljali preživet dan. 
Če koga veseli ples oziroma folklo-
ra, naj se nam pridruži, z veseljem 
ga bomo sprejeli medse. Zato pridite 
v dvorano na Skaručno in si oglejte 
naše vaje, saj jih imamo še vedno 
vsak četrtek od 20. do 22. ure.

Balinarsko društvo Kubu
  Klub Kubu 

Čeprav se je jesen prevesila v zimo 

in dnevi postajajo hladni, pa ba-

linišča kluba Kubu ne samevajo. 

Vsak torek in četrtek popoldne ter 

nedeljo dopoldne se zberejo člani 

Balinarskega društva Kubu in tre-

nirajo. 

V okviru društva delujeta dve sekciji, 
ki tekmujeta v ligah. Sekcija balinar-
jev veteranov je tekmovala v Rekrea-
tivni ligi veteranov devetih občin so-
sednjih balinarskih društev. V C sku-
pini so zasedli odlično drugo mesto. 
Ekipa Kubu tekmuje v 2. ligi OBZL. 
Za njimi so tekme jesenskega dela. 
Čaka pa jih še spomladanski del.

Poleg ligaških tekem so se člani ude-
ležili tudi turnirjev ŠD Strahovica 
in BK Vižmarje Brod. Na baliniščih 
kluba Kubu so se pomerili z drugimi 
ekipami ob prazniku Občine Vodice 
in Koritnikovem memorialu.  
Če ste radi na svežem zraku, se dru-
žite in bi se preizkusili v balinanju, 
lepo vabljeni.

27številka 10, december 2017



Dogodki

Medgeneracijski medeni zajtrk
Tradicionalni, z babicami, dedki, ob zvokih harmonik

  hEdvIKA roSulnIK  

Tudi v našem vrtcu smo sodelovali v projektu Čebelarske 
zveze Slovenije, tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki je 
letos potekal 17. novembra. Na ta dan smo v okviru med-
generacijskega sodelovanja v vrtec povabili babice in ded-
ke. Skupaj smo zajtrkovali: kruh iz krušne peči, ki ga je 
spekla Petra Podgoršek, mleko s kmetije Koželj, maslo s 
kmetije Mis, med čebelarja Gosarja, jabolka s kmetije Ki-
movec. Naše kuharice so za vse spekle medenjake. Pri zaj-
trku so se nam pridružili tudi gospod župan, Aco Franc 
Šuštar in čebelarji, v Vodicah Franc Gosar, v Utiku Tomaž 
Rozman, na Skaručni pa Tomaž Kimovec. Otroci so po 
zajtrku babicam in dedkom pokazali, kaj delamo v vrtcu, 
nato pa so skupaj ustvarjali. Za pravo slovensko vzduš-
je pa so poskrbele harmonike, harmonikarji. V Vodicah 
Henrik Lamovšek, Franc Nahtigal, Ciril Debeljak, Miha 
Močnik, na Skaručni Marcela Barle in Žan Stare, v Utiku 
pa Dare Borčnik. Po vseh naših vrtcih je ob harmonikah 
iz otroških grl zadonela pesem Lojzeta Slaka »Čebelar«. 
Skupaj nam je bilo res lepo. 
Vsem se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje, iskrena 
hvala čebelarjem in harmonikarjem.  

Uspešne telovadke in telovadci na polfinalu 
akrobatike

  AnItA robAr, mIhA KImovEc, joŽI nAStrAn   
  brAnK, učItEljI športA 

V sredo, 30. novembra 2107, je na OŠ Dobrova potekalo pol-
finalno tekmovanje v akrobatiki za 1. skupino OŠ. Okrog 400 
tekmovalcev se je borilo za vstop na DP. Našo šolo je zastopalo 
28 učencev in učenk, ki so nastopili prav v vseh kategorijah OŠ. 
Izjemno in v močni konkurenci 123 deklet so nastopila naša 
mlajša dekleta (Neža Z., Ula U., Nadja B., Tinkara B. Č., Ajda 
B.), ki so ekipno osvojila odlično 2. mesto. Prav tako so na 
2. stopnički stali tudi starejši dečki (Mitja N., Val S. P., Timi 
D., Timotej B.). Obe ekipi sta se uvrstili na DP. Med posamezni-
ki je bil najuspešnejši Mitja Nastran, ki je osvojil odlično 2. 
mesto. Z dobrim nastopom pa sta si DP tudi prislužila Domen 
Žerjav (7. m. – ml. deček) in Hana Golob (8. m. – st. deklica). 
Uspešno so tremo premagovali tudi naši najmlajši, ki so kon- Mitja Nastran – 2. mesto st. dečki
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kurenčno izvajali elemente in si z nastopi nabirali življenjske 
preizkušnje. Dečki so za las zgrešili stopničke, deklice pa pri-
stale v zlati sredini.

državno prvenstvo v akrobatiki

OŠ Vojke Šmuc iz Izole je v torek, 5. decembra 2107, gostila DP 
v akrobatiki za OŠ in SŠ. Enajst učencev naše šole se je uvrstilo 
na to tekmovanje in odlično zastopalo našo šolo. Med posa-
meznicami je na odru za zmagovalce na 3. mestu stala Hana 
Golob. Prav tako so na tretji stopnički stali starejši dečki 
v postavi Mitja Nastran, Timotej Bokan, Timi Drašler in 
Val Stankovič Pangerc. Mlajše deklice so za las zgrešile sto-
pničke, uvrstile so se na 4. m. Med posamezniki so bili zelo 
uspešni še Mitja Nastran na 5. m., Domen Žerjav 7. m., Nadja 
Brišnik 7. m., Neža Zigmund 8. m. 
Čestitke za izjemne uspehe.

občinsko prvenstvo v košarki za starejše 
dečke

V mesecu novembru so se na parketu medvoške športne dvorane 
naši učenci borili za naslov občinskega prvaka v košarki. Z dve-
ma zmagama in dvema porazoma so na koncu osvojili 3. mesto.

Mlajše deklice – ekipno 2.mesto

Ekipa OŠ Vodice na polfinalu akrobatike

Ogrevanje deklet

Ekipa OŠ Vodice na DP akrobatike

Hana Golob deli 3. stopničko še s štirimi dekleti

Starejši dečki – ekipno 3. mesto
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Ekipa OŠ Vodice: Jurij Straže, Domen Jenko, Peter Belčič, Ga-
šper Zigmund, Maj Kimovec, Benjamin Jagodic, Gašper Brišnik, 
Miha Kastelic, Tilen Srabotič, Ian Jenko in Nejc Jaklič

23. ljubljanski maraton

Tudi letos se je 53 učencev in učenk OŠ Vodice udeležilo tradi-
cionalnega 23. Ljubljanskega maratona. V prelepem jesenskem 
vremenu so vsi uspešno pritekli do cilja. 

odbojka

V sredo, 6. decembra, in v petek, 8. decembra 2017, je v Med-
vodah potekalo medobčinsko tekmovanje v odbojki za starej-
še deklice. Sodelovale so naslednje učenke: Sonja Bahar, Ajda 
Cencelj, Maša Jerman, Lejla Kuster, Mirjam Merše, Valentina 
Zanardi Vitali, Lina Pipan, Katja Babič, Jana Jerman, Nina 
Milenković, Anna Hočevar, Lara Borovnica. Učenke so dosegle 
3. mesto. 

  KAtArInA KumEr 

V soboto, 25. novembra 2017, se je v Zagreb na 

25. Mednarodni judo turnir Lika odpravila posadka 

petih judoistov Judo kluba Komenda, s trenerjem 

Boštjanom Veinhandlom na čelu. Na tekmovanju, 

ki je potekalo v športni dvorani Sutinska vela, je 

Vodiška judoista se iz Zagreba vračata z 
vrhunskimi rezultati

sodelovalo več kot 800 judoistov iz 81 judo klu-

bov, in sicer iz Avstrije, Bosne in Hercegovine, Ita-

lije, Rusije, Slovenije, Srbije in Hrvaške. Borbe so 

potekale za starostne skupine U10, U12, U14, U16 

in U18.

Turnir Lika iz leta v leto privablja vse več konkurentov 
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Mark Lukšič (drugi z leve) in Luka Lukšič (tretji z leve) 

in je zato zelo pomembno tekmovanje za kamniške in 
komendske borce. Glede na to, da je bilo za večino to 
prvo veliko mednarodno tekmovanje, so se naši tek-
movalci vrhunsko odrezali. Vodičan Luka Lukšič 
(U12), v Sloveniji nepremagljiv v svoji kategoriji, je 
svojo uspešno pot začrtal tudi v tujini. Z izjemnimi 
borbami med 11 močnimi nasprotniki se je uspešno 
prebil vse do finala, kjer je z ipponom premagal Hrvo-
ja Knezovića iz Bosne in Hercegovine in osvojil naslov 
prvaka. V isti kategoriji se je boril tudi njegov mlajši 
brat Mark Lukšič, ki se je z zmago prebil v četrtfina-
le, kjer je padel, nato v repasažu spet zmagal in potem 
še enkrat izgubil ter na koncu pristal na 7. mestu.

Območna in regijska tematska razstava Velika 
črta 2017

  joŽI nAStrAn brAnK 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je v letu 2017 

organiziral 6. državno tematsko razstavo Velika črta. 

Izbrana tema je ustvarjalcem ponudila izziv, s katerim 

lahko razširijo likovno in miselno obzorje ter spod-

budijo iskanje novih rešitev in spoznanj o možnostih 

ustvarjalnega izražanja. Namen razstav je prikazati 

kakovostne rezultate ljubiteljske likovne ustvarjalno-

sti. 

Tematska razstava za območno izpostavo Osrednja Slo-
venija poteka na treh ravneh:
•	 območna tematska razstava 2017
•	 regijska tematska razstava 2017
•	 državna tematska razstava 2018
Na razpis so se lahko prijavili odrasli likovni ustvarjalci 
iz Slovenije ter Slovenci, ki delujejo v zamejstvu ali tu-
jini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru 
društev. Vsak avtor je lahko sodeloval z enim likovnim 
delom. 

Tema je bila črta na velikem formatu. Ustvarjalci pri 
dvodimenzionalnih ali tridimenzionalnih delih so mo-
rali upoštevati pravilo, da ima vsaj ena stranica 100 cm. 
Preostale stranice so bile lahko poljubne, vendar niso 
smele presegati 100 cm. Dovoljene so bile vse podlage, 
tehnike in teme. Risbe so bile lahko dopolnjene s slikar- Mag. Nuša Lapajne pred sliko Dumija Petakl

Jožefova galerija v Logatcu
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Pa se je začelo 
Gradnja prizidka vrtca Škratek Svit Vodice

  hEdvIKA roSulnIK 

Zaščitna ograja, izkop, temelji … 

Sedaj se je začelo zares. Kmalu 

bodo ob našem vrtcu zrasle nove 

stene. Ker se gradi prizidek, je po-

trebna strpnost, saj gradnja pote-

ka ob samem vrtcu, tudi ob vhodih 

v vrtec.

Najprej bo zgrajen del z dvema novi-
ma igralnicama, nato pa del kuhinje, 
športna igralnica, upravni in drugi 
prostori. Z novimi prostori bomo do-
bili nove prostorske možnosti, ki jih 
bomo namenili različnim dejavno-
stim otrok. V vrtcu bo poleg športne 
igralnice, čisto prava otroška kuhi-
nja, senzorna soba, tehnični kotiček 
in še kup drugih stalnih in občasnih 
kotičkov. Mi se že veselimo in upa-
mo, da bo gradnja potekala brez za-
pletov. Novo šolsko leto bomo začeli 
v novih prostorih.                                                          

skimi, kolažnimi ali drugimi likovnimi elementi, vendar 
je risba oz. linija morala biti osnovna, prevladujoča in ja-
sno razvidna prvina likovnega dela. 

Tudi vodiški likovniki smo sodelovali s svojimi kreativni-
mi deli. Na območni likovni razstavi, ki je bila 4. oktobra 
2017 v Erbergovem paviljonu graščine Dol pri Ljubljani, 
smo sodelovali člani likovne sekcije KUD Zbilje in Mati-
je Koželja – Nataša Kovše, Joži Nastran Brank, Klavdija 
Špenko in Cecilija Čebašek. 

Deli Nataše Kovše (lesorez – Ob gozdu) in Klavdije 
Špenko (akril na platnu – skupinsko delo Dumija Peta-
kl) sta bili po strokovni oceni mag. Nuše Lapajne Čurin 
izbrani tudi za regijsko likovno razstavo, ki je bila 14. no-
vembra  2017 v Jožefovi galeriji v Logatcu.

Čestitke ustvarjalcem! Vodiške likovne ustvarjalke
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Mlad in uspešen gimnastičar
  j.n.b. 

Moška športna gimnastika je ena od šestih panog 

pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije, ki obsega 

šest različnih orodij, ki so razvrščena po naslednjem 

olimpijskem vrstnem redu: parter, konj z ročaji, krogi, 

preskok, bradlja in drog. Vseh šest orodij omogoča 

raznolikost gibanja telesa v različnih položajih: akro-

batske prvine, naprej, nazaj, v stran (parter, preskok), 

prvine moči (parter, krogi, bradlja), prvine v ali skozi 

oporo (parter, konj z ročaji, bradlja) in prvine v ali 

skozi veso (krogi, bradlja, drog). Nekateri poznavalci 

pravijo, da je to »špartanski šport«, ki zahteva ogro-

mno treninga, discipline, vztrajnosti, miselno zbrano-

sti.

 Fantje se z gimnastiko začnejo ukvarjati med petim in 
enajstim letom starosti. To je namreč šport, pri katerem 
se poškodbe zelo hitro zgodijo, zato jih tudi veliko za-
ključi svojo športno pot. V tem hitrem tempu življenja, 
ki poteka sedaj, jih v tem sicer zelo težkem, vendar lepem 
športu, v mladinskih in članskih kategorijah, ostaja le še 
peščica. Moški se z gimnastiko običajno ukvarjajo dalj 
časa, saj njihovo telo pri 30. letih lahko še zelo aktivno 
deluje, medtem ko pri ženskah pri taki starosti to ni več 
mogoče. Ženske običajno dosegajo uspehe kariere med 
15. in 20. letom starosti, moški pa zaslovijo pozneje.

S tem težkim športom se ukvarja tudi 13-letni Mitja 
Nastran, učenec 8. r OŠ Vodice. Mitja je že od petega leta 
član športnega društva Narodni dom Ljubljana in redno 
registriran v Gimnastični zvezi Slovenija. Vsakodnevni 
triurni treningi so se obrestovali na nedavnem Držav-
nem prvenstvu v moški in ženski športni gimnastiki, 
ki je bilo 2. in 3. decembra 2017 v Rušah. Mitja je v ka-
tegoriji OV4 (letnik 2005 in 2004) tekmoval v obve-
znih vajah na vseh šestih orodjih. V mnogoboju je osvo-
jil odlično 3. mesto. Prav tako je osvojil 3. mesto na 
svojem najljubšem orodju, konju z ročaji (v tej kategoriji 
tekmujejo še brez ročaja). Skupaj s klubskimi tovariši pa 
je Mitja osvojil še naslov ekipnih državnih prvakov 
(ŠD Narodni dom Ljubljana).

Na preostalih orodjih se je uvrstil: drog 4. m., bradlja 4. 
m., parter 4. m., preskok 5. m. in krogi 7. mesto.

Mitja član ekipe državnih prvakov

Na konju z ročaji na Pokalu Slovenije

2. mesto – konj z ročaji 
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Uspešen karateist Jaka
  mArKo KovAč 

V soboto, 18.11.2017, so se v Športni 

dvorani v Kočevju zbrali najboljši kara-

teisti iz vseh koncev Slovenije. 

Tribune so napolnili gledalci, ki so špor-
tno navijali in spodbujali svoje favorite. 
Otroci, ki so se vse od izbornih tekem naj-
prej vneto pripravljali na državno prven-
stvo, so v soboto komaj čakali, da pridejo 
na vrsto. Med zagnanimi mladimi karate-
isti je bilo tudi pet otrok iz Karate kluba 
Komenda, ki so na regijskem prvenstvu 
pokazali dovolj znanja, da so se uvrstili 
na državno raven.
Jaka Kovač (6.b razred Osnovne šole Vo-
dice) je v kategoriji starejših dečkov, 40-
45 kg, v borbah, dosegel naziv državnega 
podprvaka.

Iskrene čestitke in veliko uspeha še 
naprej!

memorial »laza Krstić 
in marica dželatović« 

2017 – Srbija

Med 8. in 10. decembrom 2017 je Mi-
tja prvič oblekel dres državne kadetske 
reprezentance in s tovariši nastopil na 
mednarodnem tekmovanju v Novem 
Sadu v Srbiji za Memorial Laze Kr-
stića in Marice Dželatović. V močni 
mednarodni konkurenci telovadcev iz 
Bolgarije, Cipra, Hrvaške, Srbije, Dan-
ske, Južne Afrike, Romunije, Izraela, 
Grčije in Slovenije je odlično tekmoval 
in se uvrstil v finale na konju z ročaji 
(v kvalifikacijah imel tretjo oceno) ter 
na parterju (v kval. imel 8. oceno). Zelo 
dobro je nastopil tudi na bradlji (7. oce-
na), vendar sta se po pravilniku v finale 
uvrstila že dva reprezentančna kolega. 

V družbi klubskih tovarišev

V mnogoboju je zasedel 13. 
mesto. 
 V nedeljskem finalu je Mitja 
z dobro zbranostjo prikazal 
odlično vajo na konju z roča-

jem in osvojil odlično 2. mesto. 
Le pol desetinke je manjkalo, da bi 
premagal bolgarskega kolega. V fi-
nalu na parterju se je na koncu uvr-
stil na 7. mesto.
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Kurjenje na šolskem igrišču!
  jurE GrIlc  

V zadnjih štirinajstih dnevih zapo-

sleni v šoli opažamo, da mladina, 

ki se zadržuje na velikem šolskem 

igrišču (igrala, plezala, hiške), 

dela nepremišljena dejanja. Stri-

njam se, da so dnevi vse krajši, 

pritisnil je mraz, zapadel je že prvi 

sneg. Ni pa mi jasno, zakaj je treba 

pod igrali, plezali in klopmi kuriti 

ogenj.

Sprva se je začelo s kurjenjem kar-
tona in listja, v petek, 24. novembra 
2017, pa so zakurili kar celo paleto. 
Zaradi saj, ki so pri gorenju nastale, 
je plezalo močno okajeno, pesek, ki je 
nasut pod plezalom, pa je bilo treba 
odstraniti, saj je bil popolnoma ož-
gan. Sreča v nesreči je v tem, da ple-

zalo ni v bližini šolske stavbe ali vrt-
ca. Pred leti je prav tako nespametno 
dejanje mladine povzročilo požar na 
OŠ Stara Cerkev v Kočevju. Dobršen 
del šole je pogorel, pouk pa so morali 
izvajati v popoldanskem času na oko-
liških osnovnih šolah. Ker se v sose-
dnjem vrtcu Škratek Svit začenja gra-
dnja in bo na gradbišču veliko mate-
rialov, ki se lahko hitro vnamejo, vas 
naprošam, da s kurjenjem prenehate. 
V nasprotnem primeru bomo dolžni 
poklicati organe pregona oziroma 
eno od gasilskih enot. Gasilska in-
tervencija pa ni zastonj, zato jo bodo 
akterji nespametnih dejanj tudi fi-
nančno pokrili.
V upanju, da se do toplejših dni kaj 
podobnega ne bi več zgodilo, vas lepo 
pozdravljam.
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Ste si lani morda tudi kaj obljubili, pa sami 
niste zmogli?

 joŽE rAhnE

Leto je naokoli, prihaja veseli čas 

pričakovanj, veselja, praznovanj ... 

in tudi skrbi. 

Včasih so skrbi običajne, kako izbrati 
pravo darilo, kako uskladiti urnik ali 
bo dovolj denarja ... Lahko pa nas v 
novo jutro pospremi glavobol in sla-
bo počutje, ki sta posledici prevelike 
količine zaužitega alkohola. Dokler 

je to le občasen »maček«, gre hitro v 
pozabo. Če pa nas le prevečkrat obi-
šče in se prelevi v velikega moralnega 
tigra, nas zaskrbi in želimo si spre-
membe. Prav prazniki so čas velikih 
zaobljub, kako bomo vse začeli zno-
va.
Ste si lani morda tudi kaj obljubi-
li, pa sami niste zmogli?
Niste edini, ki se vam je utegnilo to 
zgoditi. Vendar obstaja pomoč. Pri 

Anonimnih alkoholikih se srečujemo 
ljudje, ki smo pili več, kot nam je ko-
ristilo, zdaj pa nam z dobrim progra-
mom AA in druženjem enkrat teden-
sko po dve uri uspe živeti običajno 
življenje brez alkohola.
Pridruži se nam, brez napotnice, ne 
da bi v tvojem okolju vedeli za tvojo 
odločitev in brez prisile. 
Pokliči: Jože 041 377 356, Dušan 
041 989 700.

Na pragu novega leta 
naj vam 'čas vladar' 

nakloni spoznati
prave ljudi,

storiti
prave reči,

ubrati
prave poti
ter v sebi

in drugih najti
le dobre sledi.

Srečno 2018.
Vsem občanom in 

vaščanom Torovega, 
Dornic in Zapog
želi PGD Zapoge. 

STARO LETO SE POSLAVLJA,
SPET PRIJATELJ VAM NAZDRAVLJA,

VAM POŠILJA KUP ŽELJA, SAJ NOVA SPET BO LETNICA,
V VSE NAČRTE PA ZARES, NAJ SREČA PRSTE VTAKNE VMES.

MEPZ BISER

Želi vsem krajanom občine Vodice in vsem našim zvestim 
obiskovalcem in poslušalcem srečen Božič in predvsem zdravja 

in osebne sreče v prihajajočem letu 2018.

Spet prihaja novo leto, v meglo sprva še ujeto. Kaj prinaša še ne vemo, le 
tipaje skozenj gremo. Čas, ko zvezda se utrne, stare vse poti zagrne, nove 
pa so z upi tlakovane, vir so zdravja, sreče nasmejane. Obarvajmo svoje 
življenje v barve prijateljstva in nepozabnih doživetij!

V prejšnji številki Kopitarjevega glasu smo 

pri članku Zlati znak Agencije za varnost 

prometa narobe navedli ime in priimek 

Predsednice društva upokojencev  Buko-

vica - Šinkov Turn gospo Bredo Špenko, za 

kar se ji iskreno opravičujemo.

Opravičilo

Vesel Božič in vse dobro v letu 2018
Vam želi  Upravni odbor društva!
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV
BUKOVICA – ŠINKOV TURN

Naj misli so mirne za praznične dni,
srce naj bo polno le lepih stvari.

Naj leto, ki pride, veselih
Vam dni in sreče ter zdravja

čim več podari.

ŽELIMO VAM ZDRAVO, SREČNO
IN USPEŠNO LETO 2018

VAM ŽELI UPRAVNI ODBOR

Vse lepo, dobro, žlahtno, kar ste letos doživeli 

naj v vaših srcih v Novem letu še naprej odzvanja,

če kaj ste letos zamudili, 

naj se v prihajajočem letu vam uresniči.

Ljubezni, sreče, veselja in zdravja naj bo obilo,

ter Božiči mir v srcih,

Vam za prihajajoče leto 2018 želimo

člani upravnega odbora in poveljstva 

Gasilske zveze Vodice. 

Ključ do sreče so sanje.

Nam se v teh dneh uresničujejo.

Ob našem vrtcu rastejo novi zidovi….

Čas je za nove upe, nove sanje!

Naj se tudi vam v letu 2018 uresničijo sanje!

Otroci, kolektiv, ravnateljica vrtca Škratek Svit Vodice
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O r g a n i z i r a  

Smučarski tečaj
Šinkov Turn

ali

Krvavec 
(ob pomanjkanju snega)

od 26. 12. do 29. 12. 2017
Vse informacije na: www.strahovica.s

Naj bo uspešno, lahko malo grešno...

Naj bo očarljivo, iskrivo, igrivo z malo bridkosti, veliko  

sladkosti in največ modrosti.

Naj bo mirno, kot nebo večerno, minljivo in večno, 

poslovno uspešno in preprosto SREČNO! 

Kolektiv Kuhta d.o.o. 

Vsem

članicam

in članom

KO ZB za vrednote NOB

Vodice želimo lepe

praznične dni

in vse dobro v prihajajočem 

novem letu 2018.

Odbor KO ZB Vodice

Zahvala
KO ZB Vodice se iskreno za-

hvaljuje nastopajočim učen-

kam in učencem, mentorjem 

in vodstvu OŠ Vodice za nji-

hov trud ob dnevu spomina 

na mrtve in s tem k samemu 

ohranjanju spomina na borce 

in talce za mir in svobodo.

Odbor KO ZB Vodice

041/664-793  www.kuhta.si   kuhta@siol.net

IzId GlASIlA
Naslednji Kopitarjev glas 

izide 2. 2. 2018.

Prispevke pošljite 
najkasneje do 

12. 1. 2018.
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»Največ vlomov v hiše se zgodi popoldne!« 
Feliks Strehar komandir policijske postaje Medvode

 nAtAlIjA ruS
 tInA KoSEc

V zadnjem času opažamo, da je v 

naših krajih več vlomov v hiše. Ali 

to res drži in kako se lahko pred 

vlomilci zaščitimo, smo se pogo-

varjali s komandirjem Policijske 

postaje Medvode Feliksom Stre-

harjem. 

v zadnjem času se zdi, kot da je 

vlomov v naši občini vse več. Kaj pa 

pravijo številke in statistika? Se je v 

število vlomov res povečalo?

Po podatkih oziroma primerjavi z 
lanskim letom je številka letos celo 
nekoliko manjša kot lani, trenutno 
govorimo za celo policijsko posta-
jo, torej območje Medvod in Vodice 
o številki 100, torej toliko vlomov v 
obeh občinah, in v Vodicah jih je bilo 
približno polovica, torej 50 vlomov. 
Lahko rečem, da je število vlomov 
nekako enako, se je pa izboljšala pre-
iskanost, ki po trenutno dostopnih 
podatkih kaže na 40 odstotkov, kar 
pomeni, da je storilec znan. 

torej ne moremo govoriti, da je vlo-

mov več kot prejšnja leta?

Vsak vlom je preveč, a statistično gle-
dano ni vlomov več, kot to mogoče 
daje občutek.

Kakšen pa je najpogostejši način 

vlomov, se tudi ta skozi leta ne 

spreminja ali storilci uporabljajo 

kakšne drugačne načine? 

Ne, zanimivo je, da gre najbolj pogo-
sto za način vdiranja na vzvod, torej 
odpiranja vrat in oken na vzvod ali 
po domače s spajsom. Kar pomeni s 
primernim orodjem, izvijač ali po do-
mače s »pajsarjem«. 
Kako se je potem najbolje zaščititi? 

Še vedno so najboljši način protivlo-
mna vrata in okna. Smo pa v zadnjem 

času res veliko obveščali o tem, pred-
vsem lokalno, da nas ljudje obvešča-
jo, če vidijo sumljivo osebo ali osebe. 
Uporabili smo vse možne medije in 
moram reči, da je odziv res izjemen 
in smo zelo zadovoljni in tudi poz-
dravljamo takšno sodelovanje še 
naprej. Lahko rečem, da smo tudi 
zaradi takšne lokalne skupnosti in 
sodelovanja tudi veliko bolj uspešni. 

torej, če so občani opazili sumljivo 

osebo ali več njih in so to sporočili 

vam, ali je bila sumljivost upraviče-

na? 

Absolutno je vsaka informacija upra-
vičena. Tudi, če je nekdo nekoga 
opazil, pa se je izkazalo, da ne gre za 
sumljivo osebo, je še vedno bolje to, 
kot pa nekoga, ki bi lahko bil stori-
lec kaznivega dejanja, izpustiti. Vse 
informacije obravnavamo resno in se 
nanje odzovemo. 

Ali je več vlomov v novogradnje, 

starejše hiše, je kakšen »ključ«, po 

katerem bi lahko rekli, da so neka-

teri bolj ogroženi?

Tukaj ni recepta, vlamlja se tako v 
nove kot v stare hiše. Tudi oškodo-
vanci so tako mlajši kot starejši. Pred 

časom so bili starejši žrtve drznih 
tatvin. To pomeni, da so storilci ka-
znivih dejanj starejše zavedli in jih 
na primer pod pretvezo, da so prišli 
popisat vodo in podobno, izvabili iz 
hiše, medtem pa jim je drugi izvršil 
tatvino. O tem smo tudi veliko opo-
zarjali in od poletja teh tatvin ni več. 

Kako pa je z vlomi v avtomobile, se 

tudi ti dogajajo?

Vlomov v avtomobile, sploh na ob-
močju Vodic, ni. Na območju Medvod 
so bili letos štirje vlomi. Tatvine vo-
zila pa ni bilo. 

Kaj pa čas vlomov? ljudje smo kar 

nekako prepričani, da so storilci na 

delu po navadi ponoči, ali to drži? 

Ne, največ kaznivih dejanj vloma v 
hišo se trenutno zgodi v popoldan-
skem času, natančneje med 16. in 22. 
uro. 

no, to je pa presenečenje, saj ta-

krat smo v večini ljudje doma?

Letos nimamo primera, da bi bil 
kdo od oškodovancev doma v času 
vloma, se pravi, hiše so prazne. 
Tema je v tem času že ob petih. Prej 
omenjene drzne tatvine so bile v 
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dopoldanskem času in ko smo po-
ostrili nadzor in obveščanje je teh 
drznih tatvin manj. Glede vlomov 
v popoldanskem času pa je tako, da 
vlomilci opazujejo, kdaj se stano-
valci odpravijo od doma in podob-
no. Tudi, kadar so kakšne priredi-
tve na lokalni ravni in se več ljudi 
odpravi tja, se lahko zgodijo vlomi. 
Zadnji primer je bil na primer v ob-
čini Medvode, ko je bila prireditev 
ob Miklavževanju in sta se zgodila 
dva vloma. 

Kako bi lahko na kratko opisali 

profil storilca kaznivega dejanja? 

Gre za več organiziranih skupin, 
ki sumimo, da delujejo na območju 
celotne Slovenije, ali pa tudi za po-
sameznike.

pogosto slišimo govorice, da gre 

tudi za »domačina«, ki bolj pozna-

jo tako navade občanov kot okoli-

co, kaj pravite na to? 

Za zdaj zbrani podatki ne potrjujejo 
navedenih govoric. Znova poudar-
jam, da bomo veseli vsakršne infor-
macije, ki nam bo pomagala identi-
ficirati storilce kaznivih dejanj. 

Kaj pa je tisto, za kar so žrtve naj-

večkrat oškodovane, torej, kaj je 

najbolj pogost plen vlomilcev? 

Najbolj pogosto odtujeni predme-
ti so denar, zlatnina in vrednejši 
manjši predmeti, torej fotoaparati, 
telefoni, tablični računalniki.

zanimivo, vlomi se dogajajo v po-

poldanskem času, v naši občini so 

hiše kar gosto naseljene, kaj pa 

sosedje, kakšno vlogo igrajo. na-

vadno sosedje vse vedo, kdaj pri-

deš, kdaj greš, kdo nas je obiskal. 

Kako naj bi ravnali, kadar pri so-

sedovih vidimo kaj nenavadnega? 

Želeli bi si še več informacij od lju-
di, seveda najprej sosed opazi, da 
se nekaj čudnega dogaja. Imamo 
tudi anonimno številko 080 1200, 
kjer klicatelj ostane anonimen. 
Tudi na številki 113 vam lahko 
zagotovijo anonimnost. Če pa na 
številki 113 ostanete na zvezi, so 
zelo koristni podatki, ki jih lahko 
posredujete na primer: pripeljal 
je tak in tak avto, v sosedovo hišo 
vlamljajo, povedo, kam so se sto-
rilci odpravili po vlomu, koliko jih 
je, kakšni so. To so zelo koristni 
podatki. Pa še to, ti ljudje (storil-
ci kaznivih dejanj) v tako majhno 
okolje ne sodijo in se jih lažje opa-
zi. Še to bi dodal, varnost ni samo 
v domeni države, mi smo tisti, ki 
bomo največ pripomogli, da bo 
naše okolje varno. 

Vesele praznike, 
srečno in 

predvsem varno 
leto 2018,

 vam želi kolektiv 
policijske postaje 

Medvode«

Kaj pa naj storimo, če mi sami v 

svoji hiši zalotimo vlomilca ali vlo-

milce? 

Absolutno takoj obvestite policijo, 
nikakor z njimi ali z njim v noben 
konflikt, nobeno obračunavanje 
zaradi lastne varnosti. Obveščajte, 
zapomnite si čim več detajlov, smer 
pobega, obleko, govor, obutev …

Kako pa ravnamo, če pridemo do-

mov in ugotovimo, da so nam vlo-

mili v hišo?

Nikakor ne vstopajte v hišo, najprej 
pokličite policijo. Skupaj s policisti 
se nato naredi ogled. Namreč če 
oškodovanci že sami prej pregleda-
jo ali celo počistijo npr. tla, je naše 
delo zelo oteženo. Torej počakajte 
na policijo. 

čisto za konec pa še enkrat povze-

miva tiste najbolj pomembne pre-

ventivne ukrepe? 

Ljudje naj ne hranijo doma večjih 
vsot denarja, vrednih predmetov, 
dosledno naj zapirajo in zaklepajo 
vrata, poskrbijo za čim boljšo proti-
vlomno zaščito, kot so nadzorne ka-
mere, alarmi in podobno. In večkrat 
naj pogledajo k sosedu, ampak pred-
vsem z namenom varnosti. 
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Dobra zamisel, ki je ne delimo z drugimi, 
počasi zbledi in ostane jalova, 
kadar pa jo delimo, živi večno, 

ker prehaja od človeka do človeka in ob tem raste. 
 

Zato, dragi bralci pridite v knjižnico, zadnjo »dolino miru« sredi »ponorelega sveta«. Knjižnice 
povezujejo, spodbujajo zvedavost in kreativnost, so duh in gibalo, prostor za snovanje in sanje.  

Za začetek naj vas povabim k sedmi sezoni projekta Mesto bere (tudi na vasi), kjer lahko med 3. 
decembrom 2017 in 3. majem 2018 prebirate zgodbe iz Azije. Sodelujete lahko člani Mestne knjižnice 
Ljubljana (16+), ki boste v času trajanja projekta prebrali vsaj 5 knjig z aktualnega seznama knjig. V 
knjižnici poiščite kazalke s seznamom, izpolnite zgibanke in jih do vključno 3. maja 2017 oddajte v 
katerikoli naši knjižnici – ali izpolnite spletni obrazec o prebranih knjigah. Tudi letos bomo enemu 
med vami podarili nagrado našega sponzorja, vikend paket za dve osebi v Bohinj Park hotelu. 

 

 

Dobra zamisel, ki je ne delimo
z drugimi,

počasi zbledi in ostane jalova,
kadar pa jo delimo, živi večno,

ker prehaja od človeka do 
človeka in ob tem raste.

Zato, dragi bralci pridite v knjižnico, 
zadnjo »dolino miru« sredi »ponorele-
ga sveta«. Knjižnice povezujejo, spod-
bujajo zvedavost in kreativnost, so 
duh in gibalo, prostor za snovanje in 
sanje. 
Za začetek naj vas povabim k sedmi se-
zoni projekta Mesto bere (tudi na vasi), 
kjer lahko med 3. decembrom 2017 in 
3. majem 2018 prebirate zgodbe iz Azi-
je. Sodelujete lahko člani Mestne knji-
žnice Ljubljana (16+), ki boste v času 
trajanja projekta prebrali vsaj 5 knjig z 
aktualnega seznama knjig. V knjižnici 
poiščite kazalke s seznamom, izpolni-
te zgibanke in jih do vključno 3. maja 
2017 oddajte v katerikoli naši knjižni-
ci – ali izpolnite spletni obrazec o pre-
branih knjigah. Tudi letos bomo ene-
mu med vami podarili nagrado našega 
sponzorja, vikend paket za dve osebi v 
Bohinj Park hotelu.
Ni naključje, da bomo leto začeli s po-
topisnim predavanjem o Iranu. Živa in 
Oliver sta ga raziskovala, kar šest te-
dnov. V torek, 23. 1. 2018 ob 19.30 bo-
ste z njima spoznavali Iran preko pu-
ščave in gorovij, skozi kulturno bogata 
mesta in skromne vasi. Kot namig, 

bojda Iranci zelo radi prirejajo piknike 
in vsak prosti trenutek uživajo…
V letu 2018 vam pripravljamo še več 
zanimivih potopisnih predavanj.  
Kot novost, bomo v knjižnici pripra-
vili tematske večere, na katerih bomo 
obeležili stoletnico konca prve svetov-
ne vojne. Obiskali nas bodo veliki po-
znavalci in zgodovinarji, ki nam bodo 
predstavili slovenske polke, uniforme, 
kot tudi območja, kjer so se borili slo-
venski vojaki: Galicijo in planoto Asi-
go, Kras, Soško fronto in druge. Spo-
znali bomo zgodbe vojakov, opremlje-
ne s starimi fotografijami. Dotaknili 
se bomo tudi obdobja po koncu vojne, 
ko so se vse države naslednice AO mo-
narhije soočile z razvrednotenjem AO 
krone, kar je vplivalo na življenje vsa-
kega. Predstavili bomo, kako se je z na-
vedeno problematiko poizkusila sooči-
ti Država SHS in kako se je reševanja 
valutnega vprašanja lotila Kraljevina 
SHS.
Naj vam še namignem, da v sodelova-
nju z Občino Vodice pripravljamo tudi 
razstavo o Valentinu Zarniku, naro-

dnem buditelju, politiku, pravniku in 
pisatelju, rojenem v Repnjah. 
Za konec pa, naši dragi bralci! Ne se-
dite doma in se ne prepuščajte melan-
holiji! Stopite na sveži zrak in pridite 
v knjižnico, kjer bomo skupaj delili 
misli, saj knjižnica lahko povezuje vse 
delujoče in ustvarjalne, ki delujejo v lo-
kalni skupnosti.  

Srečno in ustvarjalno leto 2018 
vam želi MKL - Knjižnica Vodice
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K n j I Ž n E  n o v o S t I

Ken Follet: Stebri zemlje: prva knjiga trilogije 
Kingsbridge
Britanski pisatelj Ken Follett slovi kot avtor vohun-
skih in zgodovinskih romanov. Nazadnje smo uži-
vali v njegovi zgodovinski trilogiji Stoletje, njegova 
največja uspešnica pa vseeno ostaja roman Stebri 
zemlje

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
9. 11. 2017 – 8. 12.  2017

KrImInAlItEtA                      promEtnE nESrEčE                      oStAlI doGodKI

Priročniki

Mojca Mihelčič: Planet Asperger: kažipot za 
starše otrok z motnjo avtističnega spektra 

Poskus vloma v 
stanovanjsko hišo.

Vlom v stanovanjsko novogradnjo.

Kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

Kriminalni romani

Jean-Luc Bannalec: Življenje v rožnatem

Spomini

Krzysztof Charamsa: Prvi kamen: Jaz, gejevski duhovnik, in 
moj upor proti hinavščini Cerkve

Otroško in mladinsko leposlovje

Desa Muck: Pravljično potepanje medveda Lovra po 
Sloveniji

Dvakrat vlom v stanovanjsko hišo.

Poskus vloma v poslovni objekt.

Prometna nesreča s telesnimi 
poškodbami dveh udeležencev zaradi 
nepravilnega vključevanja v promet, 
povzročitelju izdan plačilni nalog.

Vlom v stanovanjsko hišo.

Povoženje divjadi.

Vlom v stanovanjsko hišo.

Biografski romani

Karl Ove Knausgaard: Moj boj (2. Knjiga)

Anja Štefan: Drobtine iz mišje doline

Zima, zima bela: Tri božične romance

Leposlovje

Charles Martin: Gora med nama

Susan Meissner:
Bulvar hrepenenja

Branko Petauer:
Puščavska vrtnica

Peter Stamm: Sedem let
V romanu Sedem let pisatelj izpiše zgodbo moškega, 
razpetega med dve ženski. Prva je lepa, izobražena 
in vredna poželenja, druga nič od naštetega – a z njo 
se počuti ljubljenega, svobodnega. To dvojnost je 
avtor podkrepil z jedrnatim in (zgolj) na prvi pogled 
nezahtevnim slogom, v katerem je mojstrsko poustvaril 
večplastnost čustvenih stanj in kompleksnost 
medčloveških odnosov. (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

LOPATA 
DOLENC

7,10€ 

UGODEN NAKUP
Ponudba velja do 20. januarja

(oz. do razprodaje zalog).

KOCKE ZA PRIŽIGANJE
48kosov

0,80€

UGODNA PONUDBA

Želimo vam tople božične praznike v krogu 
družine in uspehov polno leto 2018.
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