
Odprtje 
športnega 
igrišča _______________

60 let PGD 
Repnje_______________

Intervju:
Odličnjaki_______________

KD Matije 
Koželja_______________

Gozdni tek na 
Rašico_______________

Šolsko 
tekmovanje _______________

4

10

12

15

17

21

številka 5, junij 2018
www.vodice.si

Informativna revija Občine Vodice • brezplačna tiskovina • prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe • 1.600 izvodov



Ko te »sezujeta« 
15-letnika! 
Konec šole, počitnice, mularija se bo končno malo odpočila, prav 
tako učitelji. Mi pa smo tokratni intervju namenili najboljšim. Ti-
stim, ki so bili odličnjaki vseh devet let v Osnovni šoli Vodice. Prav 
je in zaslužijo si! Namen temu skupnemu intervjuju pa je tudi to, 
da šolarji vidijo, da se da, da ni nič narobe, če si »piflar« in da je 
znanje največja vrednost, ki jo lahko dobiš. 
Ko smo se pripravljali na intervjuje, smo se dogovorili, da bodo 
imeli vsi enaka vprašanja, ker se časovno nismo mogli uskladiti, 
smo se zmenili, da to naredimo preko elektronske pošte. Razen 
dveh, ki tega nista želela. Hm ... priznam, da mi je bilo malce ču-
dno, kako to mislita, da bi raje v živo. Sicer je meni »v živo« veliko 
bolje, a kaj ko bi se lahko usklajevali dva meseca ali več. S kolegom 
Gorazdom dorečeva, da sama skočim v šolo, on pa pripravi pre-
ostale intervjuje. Hitim iz službe v šolo, kjer me že potrpežljivo 
čakata devetošolca. Simpatična fant in dekle. Dogovorimo se, da 
bo prvi Gašper, pogovor narediva v šolski govorilnici. Že pri nje-
govem prvem odgovoru na vprašanje ugotovim, da je fant izredno 
inteligenten, da jasno razmišlja s svojo glavo, da ve, kaj hoče in to 
pri 15 letih! Nadaljujeva pogovor in vsakič bolj ostajam odprtih 
ust. Ko pa ga vprašam po družbenih omrežjih, telefonih in vsem, 
kar se trenutno uporablja pri mladih in starih, me pogleda in pove, 
da on tega ne uporablja. KAJ? Še enkrat vprašam in mi še enkrat 
pove, da ne uporablja družbenih omrežij, da ima star mobilni tele-
fon na tipke, ker gre on raje ven, kot pa da bi visel na nečem, ki je 
brez pomena. Pove, da so mladi ves čas »priklopljeni«, da ne sledijo 
pouku, da niso skoncentrirani in tako naprej. Mimogrede mi še 
namigne, da je morda ravno to recept za NE-uspeh. Pozabila sem 
zapreti usta, saj sem bila tako zelo navdušena nad tem fantom, 
predvsem pa nad njegovim tako zelo zrelim razmišljanjem, da ni-
sem mogla verjeti. Pogovor narediva še z dekletom. Tako prepro-
sta, mirna in na videz krhka deklica. Ko pa se pogovor začne, me 
spet pusti odprtih ust. Navdušena sem nad njeno samozavestjo, 
nad tem, kako se je spopadala z izjavami sošolcev, da je piflarka in 
je to ni ganilo, da se zaveda, da so odlične ocene le številke, da šteje 
pa to, kar zna in ve. Vauu ... spet poslušam odprtih ust. Tudi Amber 
nima Facebooka in podobnih sodobnih »drog«. Pove, da ji nič ne 
manjka, le včasih kakšna informacija ne pride tako hitro do nje kot 
pri drugih. Sprašujem se, zakaj se še vedno dogaja, da so pridni, ma 
ne pridni, izredno inteligentni, samozavestni mladi zaznamovani 
kot »drugačni, posebni, piflarji« … vesela pa sem, da gredo svojo 
pot naprej, da cenijo svoj trud, da se zavedajo, da imajo nekaj, kar 
jim bo ostalo za večno in to je znanje, razgledanost in predvsem, 
to da so samozavestni. 
Veseli me to, da so naši občani in srčno upam, da se bodo vsi, ki 
smo jim namenili prostor, še naprej držali začrtanih ciljev in jih ne 
bo ustavila nobena ovira, in prepričana sem, da se bo o njih še pi-
salo. Čestitke njim, staršem in ne nazadnje tudi vam učitelji, ki ste 
jih pripeljali do konca devetletke in jim dali dobre temelje. Vsem 
drugim, ki še korakajo proti koncu katerekoli šole ali kateregakoli 
cilja, pa želim, naj bo kar se da uspešen!

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Uvodnik

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

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

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: junij 2018

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

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

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

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

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

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

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

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.
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Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

POSLOVNI PROSTOR

Škofjeloška cesta 7

1217 Vodice

T: 01 833 26 10

obcina@vodice.si

Uradne ure vložišče: ponedeljek, torek in 

četrtek od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure  

in petek od 8. do 15. ure

Uradne ure občinska uprava:

ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,

sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.

Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:

vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,

komunala@vodice.si.

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

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

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

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

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

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

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

PET: 12.30–19.00

ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30

 TOR: 7.00–11.30

 SRE: 13.00–17.30

 ČET: 7.00–11.30

 PET: 7.00–11.30

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

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

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

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



Občinska uprava sporoča

Odprtje novega športnega igrišča v Utiku
 ObčINSkA UpRAvA ObčINe vOdIce
 TINA kOSec

V soboto, 2. junija, so župan Aco 

Franc Šuštar, predsednik Prosto-

voljnega gasilskega društva Buko-

vica – Utik Tadej Kranjec ter pred-

sednik Sveta Fundacije za šport 

Aleš Remih odprli novo športno-

rekreativno igrišče v Utiku. Do-

godku so prisostvovali sodelujoči 

na projektu, izvajalci del in nad-

zorniki.

Občina Vodice je s projektom celo-
stne ureditve večnamenskega igrišča 
ob gasilski brunarici v Utiku uspe-
šno kandidirala na razpisu Fundacije 
za šport ter pridobila nekaj več kot 
21.000 EUR nepovratnih sredstev. 
Projekt v skupni vrednosti 72.000 
EUR obsega športno igrišče dimenzij 
42 x 21 m z umetno travnato povr-
šino, zaščitno lovilno mrežo, zarisa-
nimi linijami in opremo za mali no-
gomet ter novo večnamensko igrišče 
z asfaltno površino dimenzij 30 x 16 
m z opremo za odbojko in košarko. V 
gasilskem društvu so poskrbeli za so-
časno ureditev brežin ter parkirnih 
površin, zelenice ob igrišču pa so pri-
merno urejene za izvedbo gasilsko-
športnih disciplin. Objektu, ki stoji 
na treh zemljiščih Prostovoljnega 
gasilskega društva Bukovica – Utik v 
izmeri 1985 m2 ter štirih zemljiščih 
Občine Vodice v izmeri 4094 m2, 
lahko sedaj resnično rečemo Večna-
mensko športno-rekreativno igrišče 
Utik.
Župan je ob uradnem odprtju pove-
dal, da dela na tem projektu ne bodo 
obstala, temveč se bodo nadaljevala 
sočasno z izgradnjo kanalizacije C0 
ter izvedbo novega vodovodnega in 

kanalizacijskega priključka za gasil-
sko brunarico. Prav tako bodo v pri-
hodnjih letih v okviru LAS Za mesto 
in vas vsa športna igrišča na območju 
naše občine opremljena z otroškimi 
igrali. Vsem sodelujočim na projektu 
in zbranim obiskovalcem je iskreno 
čestital za novo pridobitev, ki kraja-
nom vseh generacij že prinaša veliko 
užitkov za šport in rekreacijo.
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Občinska uprava sporoča

OBVESTILO
O OBJAVI DRUGEGA JAVNEGA POZIVA – 

POKROVITELJSTVO

Jeseni optično omrežje tudi v Vodicah
Telekom Slovenije nadaljuje z nadgradnjo telekomunikacijskega omrežja na območju naše 
občine

 MIRAN SIRc, ObčINSkA UpRAvA  
 ObčINe vOdIce

Konec letošnjega leta bodo širo-

kopasovne podatkovne storitve 

prek optičnega omrežja dostopne 

delu uporabnikov zahodnega in 

osrednjega dela naselja Vodice; v 

prihodnjih letih pa se bo omrežje 

širilo tudi v druge dele naše obči-

ne

Telekom Slovenije nadaljuje z nadgra-
dnjo telekomunikacijskega omrežja 
na območju naše občine. Določene 
investicije, ki so jih v preteklih letih 
izvedli (zlasti postavitev z optič-
no hrbtenico povezanih izdvojenih 
(MSAN) enot v naseljih Polje, Utik 
ter Repnje), so uporabnikom na delu 
teh območij omogočile dostop do 
širokopasovnih storitev s hitrostjo 
prenosa podatkov nekaj deset Mb/s. 
Mobilni signal LTE/4G je po nadgra-
dnji vseh baznih postaj v naši občini 
dosegljiv večini naših občanov, saj 
Telekom Slovenije zagotavlja pokri-
tost LTE/4G že več kot 98 odstotkom 
prebivalcev Slovenije; slednje pa ne-
katerim uporabnikom omogoča izra-
bo širokopasovnih storitev prek mo-
bilnega signala (paket Trio Brezžični) 
oz. v kombinaciji z njim (hibridni do-
stop do interneta). Telekom Slovenije 
z gradnjo TK-kabelske kanalizacije 
sodeluje pri investicijah Občine Vo-
dice in JP Komunala Vodice, d. o. o. 
(obnove vodovodov, javne razsvetlja-
ve, gradnja pločnikov).
Potem ko so optično omrežje in sto-
ritve že na voljo pretežni večini upo-

rabnikov v vasi Polje, je razveseljiva 
novica, da bo v zadnji četrtini leto-
šnjega leta to omogočeno tudi delu 
uporabnikov zahodnega in osrednje-
ga dela naselja Vodice (Lebarška pot, 
Pustnice, Pod borovci, Kamniška 
cesta, Krvavška ulica, Pirčeva ulica, 
Kocljeva ulica, Ob grabnu, Vodiška 
cesta). Predstavniki Telekoma Slove-
nije bodo s posameznimi uporabniki 
pravočasno stopili v kontakt in jih se-
znanili z vsem potrebnim za prehod 
na njihovo optično omrežje GPON.
S strani Telekoma Slovenije imamo 
dogovor, da se bo projekt dogradnje 

potrebne kabelske kanalizacije (naj-
prej na območjih, kjer bo Občina 
Vodice v prihodnjih letih gradila 
kanalizacijsko omrežje: Polje, deli 
Utika in Bukovice, v nadaljevanju 
tudi Skaručna in deli Vodic, Kosez 
in Vojskega – Gmajnice, zatem dru-
gje), kot tudi nadgradnje z optičnim 
omrežjem nadaljeval tudi v priho-
dnje. 
Občina Vodice bo v mejah možnega 
pospeševala opisane aktivnosti in si 
prizadevala, da Evropska digitalna 
agenda tudi pri nas ne bo preveč za-
mujala.

Obveščamo vas, da Občina Vodice v skladu s Pravilnikom o pokrovitelj-
stvu v Občini Vodice na občinski spletni strani www.vodice.si objavlja jav-
ni poziv za sofinanciranje na naslednjih področjih: kulturnem, športnem, 
strokovnem, ustvarjalnem, izobraževalnem ter družabnem področju za 
leto 2018.
Razpisni rok začne teči 1. julija 2018 in se zaključuje 30. julija 2018. 
Razpisna dokumentacija je na razpolago na občinski spletni strani in v 
sprejemni pisarni občinske uprave.

Občinska uprava Občine Vodice
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Občinska uprava sporoča

Sporočilo za javnost
LAS Za mesto in vas je objavil drugi 
Javni poziv za izbor operacij za 
uresničevanje ciljev Strategije 
lokalnega razvoja LAS Za mesto 
in vas v letu 2018
Javni poziv je odprt do 28. sep-
tembra 2018 in je namenjen izboru 
projektov, ki bodo prispevali k uresni-
čevanju razvojnih ciljev na območju 
LAS, ki vključuje mesta in naselja ob-
čin Domžale, Komenda, Medvode, 
Mengeš, Trzin in Vodice.
Prijavitelji lahko kandidirajo za sred-
stva iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EK-
SRP), z deležem sofinanciranja pro-
jektov do 75 odstotkov  upraviče-
nih stroškov, ali za sredstva Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj 
(ESRR), z deležem sofinanciranja 
projektov do 80 odstotkov upravi-
čenih stroškov. Od tega znaša pod-
pora Evropske unije 80 odstotkov, na-
cionalni javni prispevek iz državnega 
proračuna pa 20 odstotkov.

Okvirna višina razpoložljivih 
sredstev za sofinanciranje znaša 
607.600,00 EUR, od tega:
- iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja: 121.800,00 EUR,
- iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj: 485.800,00 EUR.

Projektne ideje morajo podpirati ene-
ga od naslednjih ukrepov:

 y Izboljšanje podpornega okolja in 
dvig usposobljenosti za trženje, 
podjetništvo in zaposlitev;

 y Kombiniranje razpoložljivih na-
ravnih in človeških virov za na-
slavljanje okoljskih in družbenih 
izzivov;

 y Oživljanje vaških in mestnih je-
der z razvojem infrastrukture in 
programskih vsebin;

 y Izkoriščanje potencialov in prilo-
žnosti, ki jih nudi kulturna dedi-
ščina;

 y Izobraževalne in promocijske ak-

 ObčINSkA UpRAvA ObčINe vOdIce

Na podlagi Sklepa o začetku pripra-
ve sprememb in dopolnitev občin-
skega prostorskega načrta Občine 
Vodice (SD OPN 2) (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 5/2018) bo Obči-
na Vodice v okviru postopka spreje-
mala nove pobude za spremembo in 
dopolnitev OPN Vodice. 
V postopek SD OPN 2 bo Občina 
Vodice vključila pobude, prejete v 
obdobju med 14. junijem 2014 in 
30. majem 2018 (pobude, prejete 
po roku za zbiranje pobud za posto-
pek SD OPN 1), ter tiste pobude, ki 
jih bomo prejeli v navedenem roku 

tivnosti o pomenu ohranjanja na-
rave in okolja; 

 y Povečati pestrost in izboljšati ka-
kovost storitev za ranljive skupi-
ne;

 y Dvig ozaveščenosti in strpnosti 
lokalnega prebivalstva do dru-
gačnosti med ljudmi.

Razpisna dokumentacija je obja-
vljena na spletni strani LAS Za mesto 
in vas (www.las.mestoinvas.si), na 
podstrani aktualni Javni razpisi. Za 
dodatne informacije in svetovanje je 
na voljo vodilni partner LAS: Regio-
nalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije.

  
Roman Medved:

roman.medved@ljubljana.si;
01 306 19 05 

Darja Demšar:
darja.demsar@ljubljana.si;

01 306 19 04

za postopek SD OPN 2. Pobude in 
vloge za spremembo namembnosti 
zemljišč, podane izven navedenih 
datumov in rokov, bo potrebno po-
dati ponovno.
Občina Vodice bo pobude za posto-
pek SD OPN 2 zbirala od 31. maja 
2018 do vključno 30. septembra 
2018. 
Pobude je potrebno posredovati na 
obrazcu Pobuda za spremembo in 
dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta Občine Vodice (OPN 
Vodice). Obrazec je objavljen na ob-
činski spletni strani http://www.vo-
dice.si (Vloge in obrazci – kategorija 

Urejanje prostora), dobite pa ga tudi 
v vložišču na naslovu Škofjeloška ce-
sta 7, 1217 Vodice v poslovnem času 
Občine Vodice. 
Izpolnjene vloge na predpisanem 
obrazcu z zahtevanimi prilogami 
nam posredujte po pošti na naslov 
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 
1217 Vodice, ali jih oddate v vlož-
išču na naslovu Škofjeloška cesta 7, 
1217 Vodice, lahko pa jih posreduje-
te preko e-pošte na naslov obcina@
vodice.si (v polje Zadeva/Subject 
vpišite Pobuda za spremembo in 
dopolnitev OPN – SD OPN 2). 

Javni poziv 
k zbiranju pobud za spremembo in dopolnitev Opn vodice (postopek SD OPN 2)
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Občinska uprava sporoča

OBVESTILO
o objavi javnega razpis za štipendiranje poučevanja godbenih inštrumentov v 

občini Vodice za leto 2018

 ObčINSkA UpRAvA ObčINe vOdIce

Obveščamo vas, da Občina Vodice v 
skladu s Pravilnikom o štipendiranju 
poučevanja godbenih inštrumentov 
v občini Vodice na občinski spletni 
strani www.vodice.si objavlja javni 
razpis za dodelitev enkratne štipen-
dije učencem godbenih inštrumen-

tov v občini Vodice z namenom spod-
bujanja učenja in igranja godbenih 
inštrumentov ter s tem pospešitve 
razvoja Godbe Vodice. 

Rok za prijavo začne teči s 15. junija 
2018 in se zaključi 31. julija 2018.

 ObčINSkA UpRAvA ObčINe vOdIce
 SLOveNSkA fILANTROpIJA,

 ObčINA vOdIce

Občina Vodice je 15. maja 2018 s 

strani Slovenske filantropije pre-

jela naziv Prostovoljstvu prija-

zno mesto in s tem priznanje, da 

zgledno podpiramo prostovoljske 

organizacije tako v naši lokalni 

skupnosti kot tudi širše. V kulturni 

dvorani gostiteljice Občine Krško 

je v okviru Slovesnega dneva pro-

stovoljstva potekala podelitev na-

zivov, na kateri je v imenu naše ob-

čine priznanje prevzel župan Aco 

Franc Šuštar. Prostovoljcem se je 

zahvalil za trud, čas in zanos, ki ga 

vlagajo v svoje poslanstvo.

Biti prostovoljec pomeni biti aktiven, 
velikodušen, aktiven in srčen. Pripra-
vljenost prebivalcev za prostovoljsko 
delo, ki je usmerjeno v skupno dobro, 
je znak vključujoče, povezane in zdra-
ve skupnosti. Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo prostovolj-
stva, že 25 let spodbuja razvoj pro-
stovoljstva v Sloveniji. Doslej so naziv 

Vodice so postale Prostovoljstvu prijazno 
mesto

Prostovoljstvu prijazno mesto prido-
bile: Mestna občina Ljubljana, Mestna 
občina Murska Sobota, Mestna občina 
Velenje, Občina Črna na Koroškem, 
Občina Gornja Radgona, Občina Hr-
pelje-Kozina, Občina Izola, Občina 
Kamnik, Občina Krško, Občina Laško, 
Občina Radlje ob Dravi, Občina Ravne 
na Koroškem, Občina Sevnica, Obči-
na Sežana, Občina Slovenske Konjice, 
Občina Škofja Loka, Občina Trbovlje, 
Občina Vojnik in Občina Žalec.
Letos se je tej družini prejemni-
kov naziva pridružila tudi Obči-

na Vodice, ki se trudi zagotavlja-
ti  ustrezne finančne, prostorske 
in socialne pogoje za uspešno delo-
vanje, sodelovanje in povezovanje 
prostovoljskih organizacij.  V letu 
2017 smo finančno podprli več kot 30 
prostovoljskih organizacij, s prosto-
voljstvom pa se aktivno ukvarja pri-
bližno 20 odstotkov prebivalcev naše 
občine. Občinska uprava je odprta za 
konstruktivne pobude in predloge 
prostovoljskih organizacij, ki jih skuša 
na različne vključiti tudi v procese od-
ločanja. Vizija in aktivnosti za razvoj 
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Občinska uprava sporoča

  ObčINSkA UpRAvA  
  ObčINe vOdIce 

Učenci petega razreda, ki so uspe-

šno opravili teoretični del kolesar-

skega izpita, pri katerem so se se-

znanili s prometnimi znaki, pravili 

vožnje v križiščih ter z znaki po-

licista, so v torek, 29. maja, opra-

vljali še izpitno vožnjo.

Praktični preizkus sestoji iz spretno-
stnega poligona ter vožnje v prome-
tu. Pri izvedbi kolesarskih izpitov so 
mentorjem Osnovne šole Vodice po-

Petošolci Osnovne šole Vodice so prejeli 
kolesarske izkaznice

prostovoljstva se odražajo tako v občinskih pravnih aktih, 
kot sta na primer Lokalni program kulture in Letni program 
športa, kot tudi v Načrtu razvojnih programov, iz katerega 
je razvidno, da se proračunska sredstva namenjena prosto-
voljski dejavnosti z leti nenehno povečujejo. Prostovoljskim 
organizacijam zagotavljamo brezplačni najem občinskih 
prostorov, s čimer ciljamo na krepitev vseh vrst družbenega 
in društvenega življenja v lokalnem okolju. Obenem se tru-
dimo okolje za prostovoljsko dejavnost nadgraditi v okviru 
partnerstev pri različnih projektih (LAS Za mesto in vas) 
ter nacionalnih akcijah (Dan za spremembe, Evropski teden 
mobilnosti, Simbioza giba, Veter v laseh). Da naša skupnost 
ceni delo prostovoljcev, dokazujejo tudi podeljena občinska 
priznanja, ki jih vsako leto ob občinskem prazniku pravilo-
ma prejemajo ravno prostovoljske organizacije in posame-
zniki.
Slovenski filantropiji se iskreno zahvaljujemo za zaupanje, 
ki so nam ga izkazali z dodelitvijo naziva Prostovoljstvu 
prijazno mesto. V Občini Vodice si bomo tudi v prihodnje 
prizadevali ustvarjati primerno podporno okolje za razvoj 
prostovoljskih organizacij ter ohranjati visoko raven so-
delovanja med lokalno skupnostjo in prostovoljci, ki jim je 
naziv v prvi vrsti tudi namenjen. Vsem skupaj in vsakemu 
posebej iskrena zahvala, da s svojim prostovoljnim in nese-
bičnim delom oblikujete boljši jutri v našem lokalnem oko-
lju in širše! 
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Občinska uprava sporoča

  ObčINSkA UpRAvA
  ObčINe vOdIce 

V torek, 22. maja 2018, je v sejni 

sobi Občine Vodice potekala 23. 

redna seja predsedstva Skupno-

sti občin Slovenije (SOS), v kateri 

aktivno sodeluje tudi župan naše 

Občine Vodice.

Skupnost občin Slovenije je največje 
reprezentativno združenje lokalnih 
skupnosti v Sloveniji, saj šteje kar 
175 občin članic z vseh regij Sloveni-
je, županje in župani pa so različnih 
političnih prepričanj. Združuje jih 
vodilo, da je za reševanje številnih 
problemov, s katerimi se občine sre-
čujejo, potrebno sodelovanje, izme-
njava izkušenj (tudi s tujino), širjenje 
vedenja in znanja ter združevanje 
moči.
Zbrane župane in županje ter pred-

Občina Vodice je gostila sejo predsedstva 
Skupnosti občin Slovenije

stavnike Skupnosti občin Slovenije je 
nagovoril župan Aco Franc Šuštar in 
jim zaželel uspešno delo v dobrobit 
vseh slovenskih občin. Ključne teme 
tokratne seje so bile:

 y oblikovanje izhodišč SOS za 
združevanje asociacij,

magali tudi policisti z medvoške po-
licijske postaje.
Kar 50 petošolcev je dokazalo, da 
se v prometu ravnajo pazljivo in 
preudarno, hkrati pa odlično ob-
vladujejo svoje kolo. Podelitev kole-
sarskih izkaznic so učenci pospremili 
z glasnim ploskanjem, za nameček pa 
jih je župan Aco Franc Šuštar nagradil 
z varnostnimi odsevniki, vodiškimi 
prestami in sladkimi dobrotami. 
Ob tej priložnosti voznike poziva-
mo, da v teh toplejših dneh vozijo 
previdno in da so pozorni na mla-
de kolesarje in pešce.
Vsem mladim kolesarjem čestitamo 
za opravljene izpite in vam želimo ve-
liko varne vožnje!

 y problematika podaljšanja rudar-
skih koncesij in rudarska zako-
nodaja,

 y obramba proti toči ter

 y delo komisij in delovnih skupin 
SOS.
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Osrednji članek

so našli celo sebe. Prav prijetno dari-
lo je našega predsednika pustilo brez 
besed. Po končanem uradnem delu in 
povelju »prosto« s strani vodje parade 
smo lahko nadaljevali z neuradnim 
delom, veselico s skupino Mambo Kin-
gs, ki je trajala dolgo v noč, za nekatere 
celo do jutra. Uspela je odlično. Ob tej 
priložnosti se v imenu PGD Repnje – 
Dobruša vsem vaščanom zahvaljujem 
za pomoč pri organizaciji veselice s 
prispevki za srečelov, kot tudi za str-
pno sprejeto glasno glasbo skozi noč. 
Prav tako se je potrebno zahvaliti na-
šim sponzorjem, ki so bili z donacijam 
zares radodarni, ter vodiški godbi in 
narodnim nošam, ki so nas spremljale 
na paradi, kakor tudi Nataliji Rus, ki je 
povezovala obe prireditvi.
Uradno proslavljanje je bilo s tema do-
godkoma zaključeno, pred nami je še 
organizacija gasilskega mnogoboja, 
ki bo 28. julija pri našem gasilskem 
domu. Najtežje tekmovanje v Gasilski 
zvezi Vodice, kjer so gasilci prepušče-
ni samemu sebi in svojemu obvlada-
nju gasilskih veščin, poteka že več let. 
Tekmovanje je zelo zanimivo tudi za 
gledalce in prepričan sem, da bo prav 
vsak tekmovalec/ka vesel/a glasnega 
vzpodbujanja, zato vas že sedaj vabim 
na ogled.
S tem bomo zaključili našo okroglo 
obletnico, kar pa še ne pomeni, da 
bomo letos končali z aktivnostmi. 
Društvo bo delovalo naprej in streme-
lo k vedno boljšim stvarem. Čez deset 
let pa se z gasilci drugih društev prav 
gotovo ponovno zberemo v Repnjah in 
zakorakamo v čast novemu mejniku 
v zgodovini Prostovoljnega gasilskega 
društva Repnje – Dobruša.

 ROMAN bALIž
 TILeN HOčevAR,

 ALekSANdeR LeTNAR

Leto 2018 je za gasilce iz Repenj 

prav posebno. Februarja smo se 

zbrali na 60. rednem občnem zbo-

ru in v skladu s statutom izvoli-

li novo vodstvo našega društva. 

Stari oz. novi predsednik društva, 

Jure Černivec, je zbranim predsta-

vil plan dela za letošnje leto. Pove-

dal je, da bo društvo zaradi okro-

glega jubileja organiziralo dve 

večji aktivnosti, ki bosta obeležili 

ta slovesen dogodek.

Prvo slovesnost – Gasilsko akademijo 
– smo imeli konec maja. V Kulturnem 
domu na Skaručni so se zbrali doma-
či gasilci in gostje. Z obiskom so nas 
razveselili tudi visoki gosti – Simon 
Černe, poveljnik Regije Ljubljana I., 
Bogomir Novak, predsednik Gasilske 
zveze Vodice, Jože Pavlič, poveljnik 
Gasilske zveze Vodice, Alojzij Kosec, 
častni poveljnik Gasilske zveze Vo-
dice, Janez Jenko, častni predsednik 
Gasilske zveze Vodice in tudi župan 
naše občine, Aco Franc Šuštar. Pri-
reditev je bila sicer bolj namenjena 
domačim članom, ki smo jim podelili 
priznanja za aktivnosti v obdobju za-
dnjih deset let. Prav posebne pozorno-
sti so bili deležni Vinko Kušar, Jože 
Stopar, Marjan Kadivec, Lovrenc 
Kadivec, Jože Kimovec, Jernej Ki-
movec, Janez Drešar, France Dre-
šar, Franc Ovčak in Alojz Jerman, 
ki so bili kot ustanovni člani društva 
imenovani za častne člane. Da prire-
ditev ni bila povsem formalna, so za 
popestritev poskrbeli moška pevska 
skupina Matici ter naš gasilec Janez 

60 let delovanja Prostovoljnega gasilskega 
društva Repnje – Dobruša

Jerman s harmoniko. Po končani 
prireditvi smo se še malo družili ob 
slastnih kanapejih in sladkem spo-
mladanskem sadju.
Že štirinajst dni po akademiji je sle-
dil naslednji, še nekoliko večji dogo-
dek. V Repnjah se je zbralo več kot 
sto gasilcev, natančneje gasilcem 
zelo znana številka, 112. Namen 
zborovanja je bila slovesna gasilska 
parada. Skozi vas smo v družbi Na-
rodnih noš občine Vodice korakali 
ob koračnicah vodiške godbe, spre-
mljalo nas je še 17 gasilskih vozil, 
med njimi tudi prav zanimiv gasil-
ski voz star dobrih 86 let iz Spodnjih 
Pirnič. Pred vstopom v prireditveni 
prostor smo na častnem odru poz-
dravili Marjana Podgorška, podžu-
pana občine Vodice, Bogomirja No-
vaka, predsednika Gasilske zveze 
Vodice, Jureta Černivca, predsedni-
ka PGD Repnje – Dobruša, in Jožeta 
Derlinka, podpredsednika Gasilske 
zveze Slovenije. Od slednjega je Da-
mijan Jagodic, podpoveljnik Gasil-
ske zveze Vodice in vodja gasilske 
parade, prejel odobritev mimohoda. 
Po nadaljevanju parade smo se raz-
vrstili na prireditvenem prostoru. 
S svojimi govori so nas počastili 
prav vsi prej omenjeni častni gosti. 
V znak zahvale za udeležbo in do-
bro sodelovanje, je predsednik PGD 
Repnje – Dobruša vsem navzočim 
podelil priznanja. Prav posebno 
priznanje je od gasilke Kristine Ber-
gant dobil tudi predsednik. Poklo-
nila mu je spominsko sliko prvega 
društvenega izleta iz leta 1963. Na 
njem smo lahko poiskali naše babice 
in dedke, očete in mame, nekateri 
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Intervju

Devet let odličnosti na OŠ Vodice!

 GORAzd dOMINkO

 TINA kOSec

Generacija 2009–2018, ki je letos zaključila šolanje 

na OŠ Vodice, šteje kar devet učencev, ki so bili odlič-

ni vseh devet let, in s tistimi, ki so pristali na krajši in-

tervju, je bilo prijetno kramljati o uspehu, odrekanjih, 

pričakovanjih in prihodnosti. »Živimo v družbi viso-

kih pričakovanj in od najboljših se pričakuje, da bodo 

čez nekaj let poskrbeli za napredek in razvoj naše 

družbe. Že v osnovni šoli so namreč pokazali, da zna-

jo pridobljeno znanje tudi uporabljati, da znajo raz-

mišljati, analizirati in da imajo izvirne zamisli,« pravi 

Irena Demšar, ki na OŠ Vodice poučuje angleščino že 

17 let in francoščino kot izbirni predmet. A vsi niso 

obdarjeni z dobrim spominom, zato morajo v uspeh 

vlagati veliko truda in napora, pravi Demšarjeva, želja 

po dobrih ocenah, ali vsaj pozitivnih, pa pogosto vodi 

v stisko, izkrivljeno samopodobo. »Potrebujejo razu-

mevanje, spodbudo, pozornost, toplo dlan in čas za 

obšolske dejavnosti. Ne pozabimo, otroci se trudijo 

za tiste, ki jih imajo radi!«

Natalija pangerc: »Uspeh je nikoli obupati!« 

Ko si postavi cilj in ga tudi doseže, je veselje neizmerno, v 
šoli na primer dobra ocena pri predmetu, za katero se je bilo 
potrebno dolgo učiti, pri športu, ko uspe izboljšati rezultat. 
Vedno skuša na svet in življenje gledati pozitivno, in vztraja-
ti tudi, ko je hudo, najpomembneje, pravi, je nikoli obupati. 

»Uspeh je zbuditi se dobre volje, če se ljudje ob meni počutijo 
dobro, če nasmejim prijateljico, brata, pravzaprav kogarkoli!« 
Devet odličnih let? Plodno obdobje, pravi, prepleteno s šte-
vilnimi življenjskimi izkušnjami in spoznanji, dejstvom, da 
lahko uspe prav vse, če je človek dobro organiziran. »Vsa leta 
osnovne šole sem trenirala ples, kar me ni nikoli oviralo pri šo-
lanju, menim pa, da je »pol narejenega«, če pri pouku poslušaš 
in dosledno opravljaš domače naloge. Imeti moraš le voljo in 
razmišljati naprej, saj so slabše ocene pogosto posledica leno-
be,« pravi Natalija Pangerc! Je bila »piflarka«? Da, največkrat 
v šali, nekajkrat pa je bilo mišljeno povsem resno, žaljivo. »Ve-
dela sem, koliko dela je bilo vloženega v učenje, bolelo je, ker 
je bilo s »piflarko« razvrednoteno,« pravi Natalija. Šolanje bo 
nadaljevala na Škofijski klasični gimnaziji, predvsem zaradi 
pozitivnih mnenj in dobrega programa, z mislimi pa je že pri 
študiju, bodisi medicine bodisi arhitekture. »Povsem verjetno 
je, da si glede študija utegnem premisliti, prepričana pa sem, 
da želim biti del sistema, ki ceni znanstveno oziroma kreativ-
no delo in ideje, del tistih, ki radi hodijo v službo!« Biti najbolj-
ši, kaj to pomeni? To ne pomeni hvaliti se s svojimi dosežki in 
podcenjevati tiste s slabšimi, pravi Natalija, pač pa imeti moč 
in voljo spreminjati stvari na bolje, šola ne bi smela biti muka, 
pač pa imenitna priložnost, ki je ne gre izpustiti. »Vesela in 
ponosna sem, da sem se rodila v državi, kjer je šolanje obve-
zno, urejeno in brezplačno!« 

Gašper zigmund: »zaradi pametnih telefonov 
primanjkuje časa za učenje!« 

Natalija Pangerc Gašper Zigmund

Irena Demšar, univerzitetna diplomirana anglistka in profesorica francoščine: »POMEMB-
NO JE OPAZITI IN POHVALITI TRUD!«
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Ko pogleda nazaj, je ponosen na vseh devet let, zares so bila 
odlična, v siceršnjem in prenesenem pomenu. Da bi se bilo 
zaradi dobrih ocen potrebno prav posebej žrtvovati, ne more 
reči, recept, kako postati najboljši med dobrimi, pa se zagotovo 
skriva v sprotnem učenju in spoštovanju pouka. Gre za uspeh 
kriviti tudi starše, ki skušajo pomagati s spodbudo? »Neeee, 
mogoče so učenje omenjali v nižjih razredih, danes sploh ne 
vedo, kaj se v šoli dogaja!« Piflar? Zelo pogosto je slišal to be-
sedo, sprva niti ni vedel, kaj naj bi pomenila, kasneje, ko je 
postalo jasno, da gre za žaljivko, pa vsega skupaj ni vzel preveč 
resno. »Časa za učenje v resnici ni v izobilju, mlade vse bolj 
preplavljajo tehnologija, pametni telefoni, zanimive vsebine 
na medmrežju, moj telefon ima še tipke in je namenjen zgolj 
nujnim klicem, nisem del globalnega prijateljevanja na Face-
booku.« In kako namerava unovčiti svoj uspeh, kam ga nese? 
Sprva na Gimnazijo Šentvid, po srednji šoli pa kot nekdanjega 
vrhunskega hokejista skoraj zagotovo na Fakulteto za šport.

glasba, Amber namreč redno obiskuje ure solo petja? »Zanima 
me tako zelo veliko stvari, ne le glasba, da v tem trenutku še 
ne vem natančno, kaj in kje študirati!« Ambicioznost, tekmo-
valnost? »Pomagata pri doseganju ciljev, vrhov, a potrebno je 
postaviti meje, tudi zaradi zdravega odnosa do samega sebe!«

Amber Bervar

Amber bervar: »Ne petke, šteje novo znanje 
in osvojene veščine!«

Biti zadovoljna in verjeti vase, si zaupati, je največji življenj-
ski uspeh, pravi Amber. »Seveda je dobro, celo spodbudno ime-
ti dobre ocene, a to še zdaleč ni vse, veliko več pomenijo nova 
znanja in veščine, ki jih človek z učenjem osvoji!« V devetih le-
tih osnovne šole ni bila prav posebej družabna, nikoli se zaradi 
učenja ni bilo potrebno odrekati, vedno je počela, kar je želela, 
in v resnici nikoli razumela, zakaj je tako zelo pomembno biti 
priljubljen med sovrstniki. Šolanje na Škofijski klasični gim-
naziji bo izkoristila tudi za premislek, kaj je tisto, kar želi po-
četi vse življenje, no, zagotovo si želi ostati vedoželjna. Kaj pa 

Jaka Gregorc: »Ne najboljši, pomembno se je 
truditi po najboljših močeh!«

Osnovnošolska leta so bila zanj posebna, saj mu je uspelo za-
ključiti osnovno šolo z odličnim uspehom brez večjega truda 
in z relativno malo vloženega časa. In kje se skriva skrivnost 
odličnosti in časa, namenjenega drugim, obšolskim dejav-
nostim? »Pri pouku poslušam, zato imam doma manj dela. 
Srečo imam tudi, da z učenjem nimam težav, in če pogledam 
nazaj, pravih odrekanj v resnici ni bilo.« Šolanje bo nadaljeval 
na bežigrajski gimnaziji, za katero je prepričan, da mu lahko 
ponudi največ, tudi znanja in veščin potrebnih za študij. Je 
dandanes pomembno biti najboljši? Ne, pravi Jaka, navseza-
dnje ne moremo biti vsi prvi. Veliko bolj pomembno je truditi 
se po najboljših močeh! 

Lina pipan: »Uspeh je biti in ostati človek!«

Biti odličen v osnovni šoli, ni tako zahtevna naloga, potrebno 
je le sprotno učenje in pisanje domačih nalog, pravi odličnja-
kinja Lina Pipan, ki bo po devetih prijetnih letih na Osnovni 
šoli Vodice, šolanje nadaljevala v športnem oddelku Gimnazije 
Šentvid. »Upam, da mi bo uspelo uspešno opravljati tudi sre-
dnješolske obveznosti, pridno trenirati in dosegati čim boljše 
rezultate v badmintonu!« Skromna in hvaležna, ker jo je na-
rava obdarila s talentom za jezike in matematiko, pri mladih 
pogreša srčnost in sočutje. »Bolj, kot biti prvi in najboljši, je 

Jaka Gregorc
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pomembno biti in ostati dober človek!« Vesela je, da v vseh teh 
letih od sošolcev, ki bodo nedvomno ostali v prijateljskih sti-
kih, ni slišala žal besede ali žaljivke »piflarka«. 

Tadeja Novak: »Odrekanje se obrestuje, na 
vrhu pa je najlepši razgled!«

»Uspeh je doseči zastavljeni cilj, še posebej, če drugi vanj 
ne verjamejo ali nad njim vihajo nosove, ko premagaš vse 
ovire in spoznaš, da se je odrekanje obrestovalo. Uspeh so 
tudi majhna, vsakdanja dejanja: pomoč drugim, prijazen 
nasmeh, sodelovanje pri pouku v ranih urah po nepre-
spani noči,« pravi Tadeja Novak, vajena zbadljivk, ki jih 
je včasih zmogla tudi preslišati. »Nisem si znala pojasni-
ti, zakaj so bile potrebne, tik pred koncem osnovnošol-
skih dni pa sem ugotovila, da gre največkrat za zavist. 

Mladim primanjkuje prijaznosti, potrpežljivosti, volje in 
delavnosti. Mnogim se ne zdi vredno pomagati ljudem 
v stiski, nameniti prijazno besedo človeku, ki ima slab 
dan!« Devet let dolgo osnovnošolsko pot primerja s tisto 
na Triglav. Med vršaci zmanjka vode, koraki so iz minute 
v minuto bolj trudni, a zaradi prijateljev, močne volje in 
lahkotnega vetriča v laseh vztrajaš. Na vrhu, od koder si 
nagrajen z osupljivim razgledom, pozabiš na vse tegobe, 
pravi. Odličnost, kako jo unovčevati? »Prav to počem v 
tem trenutku, pri odgovorih na vaša vprašanja spretno 
obračam besede in sestavljam povedi, želim si, da bi bila 
lahko še boljša,« pravi Tadeja Novak, ki šolanje septem-
bra nadaljuje na Škofijski klasični gimnaziji. 

Irena demšar,

univ. diplomirana anglistka in profesorica francoščine, na OŠ 
Vodice: »Učitelji smo seveda zelo veseli in ponosni, ko so naši 
učenci uspešni pri ocenjevanju, na tekmovanjih, ob koncu šol-
skega leta. Konec koncev je to tudi potrdilo, da delamo dobro. 
Odličnjaki na valeti poleg priznanj dobijo še skromna darila v 
spomin na njihove osnovnošolske dosežke.« 
Najstniki morajo imeti čas tudi za konjičke, šport, glasbo, roč-
ne spretnosti, skratka za stvari, ki so jim drage in razvijajo 
njihove talente. Šolsko delo in učenje morata biti na prvem 
mestu, učenje pa je njihova pravica in nedvomno dolžnost. Se-
veda potrebujejo tudi čas za počitek in za druženje s prijatelji, 
meni profesorica angleškega jezika na Osnovni šoli Vodice, 
Irena Demšar. 

Lina Pipan

Tadeja Novak

Irena Demšar
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  RAdO čUk

Kulturno društvo Matije Koželja 

Utik je v spomladanskem času iz-

peljalo nekaj odmevnih prireditev. 

Oktet Deseti brat je 5. maja v Srednji 
vasi v Bohinju za oskrbovance doma 
starejših občanov izvedel krajši kon-
certni program s predstavitvijo ži-
vljenja in dela slikarja Matija Koželja, 
ob projekciji njegovih del, za katero 
je poskrbela Monika Čuk. Stanoval-
ci so bili izjemno veseli in hvaležni, 
da je bila pri njih Koželjeva razstava 
na ogled cela dva meseca in so jo obi-
skali tudi zunanji obiskovalci. Zvečer 
ob 20. uri so koncert in predstavitev 
Koželjevih del ponovili še v župnijski 
cerkvi svetega Martina, kjer je Koželj 
s poslikavo notranjosti cerkve pustil 
močne sledi. Obiskovalci so prišli 
tudi iz bližnje Bohinjske Bistrice in 
okoliških krajev, kjer je Koželj pred 
skoraj 100 leti veliko ustvarjal.

Kulturno društvo Matije Koželja Utik – pomlad 
2018 v gostilno pride. Glede na prvi tak nastop so se pevci dobro izkazali, za vsa-

kega člana posebej pa je bilo doživetje zanimivo, saj je na koncu sledila tudi 
ocena glasbene kritike, čeprav ni šlo za tekmovanje. 
Osrednja letošnja kulturna prireditev društva je bila vsekakor organizacija 
letnega koncerta fantovske pevske skupine dne 18. maja, na katerem je 
poleg FPS Matici sodeloval še ženski nonet Žametnice pod vodstvom Marije 

Čuk ter osnovnošolska jazz-balet skupina s skladbo Dvigni me pod vodstvom 
Joži Nastran Brank. 

JSKD že dolga leta organizira ob-
močne revije pevskih zborov in ma-
lih pevskih skupin pod naslovom Naj 
se sliš'. Letos so na reviji sodelovali 
tudi Matici. V Dolskem so 12. maja 
zapeli skupaj s še sedmimi zbori. 
Predstavili so tri skladbe Oj, Dober-
dob, Pogled v nedolžno oko in Ko sin 

Koncert je obsegal 20 zelo barvitih glasbenih točk. Od vokalnih do instru-
mentalnih ter seveda kombinacije obeh. Fantje so začeli z napitnico, dekleta 
so nas spomnila, da je pomlad, otroci pa so se slehernega dotaknili z eleganco 
svojih gibov in prelepimi gimnastično-baletnimi veščinami. Sledil je venček 
dalmatinskih, v katere so se lepo vpletli ženski glasovi s slovenskimi naro-
dnimi pesmimi. Nadaljevanje programa je bil poklon žrtvam pred 100 leti 
končane prve svetovne vojne, nato pa šopek veselih narodnozabavnih viž, ki 
sta ga sklenili skupni Ne reci nikdar in Meni ni za bogatijo.
 
Prijetne minute družabnosti po koncertu in številne čestitke in prijazne be-
sede poslušalcev so pričale o zadovoljstvu navzočih, ki so izvajalce presenetili 
tako po odzivnosti kot po številnosti. 
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V tednu ljubiteljske kulture je bil do-
daten poudarek dan tudi razstavi 
Mama kot roža, ki se je po prireditvi 
ob materinskem dnevu v dvorani KD 
Vodice konec marca preselila v Pavi-
ljon v Šinkovem Turnu, kjer je bila na 
ogled do sredine junija. Tam bo v me-
secu juliju in avgustu (odprta 24 ur) 
na ogled razstava slikarske delavnice 
JSKD, ki je prek celega šolskega leta 
potekala v Vodicah. 
Dne 25. maja je 60. obletnico delova-
nja praznovalo PGD Repnje – Dobru-
ša. Dogodek so obeležile vzvišene be-
sede slavnostnih govorcev, priznanja 

Spominjanje na preteklost
 ANdReJ GyeRGyek
 LAdO vAvpeTIč

Pretekli mesec smo vodiški god-

beniki precej pozornosti namenili 

skrbi za spomin na našo preteklost 

in izražanju hvaležnosti našim nek-

danjim članom, saj ima Godba Vo-

dice že skoraj 100-letno tradicijo. 

Izvedli smo dva dogodka.

V soboto, 26. maja, smo se zbrali na 
vsakoletnem pikniku, ob katerem so 
se nam pridružili tudi naši družinski 
člani, sponzorji in prijatelji našega 
društva. Letošnji piknik smo izvedli 

zaslužnim članom in kulturni pro-
gram, za katerega so poskrbeli tudi 
Matici s tremi priložnostnimi sklad-
bami. Bilo jim je v veliko čast zapeti 

na taki prireditvi, še posebej, ker je 
več kot polovica tudi samih gasilcev 
in kaj je lepše, če te tovariši povabijo 
k sodelovanju, ko ne gre za nesrečo, 
ampak za tako slovesen dogodek, kot 
je visoka obletnica delovanja.
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 dARe bORčNIk, Sd STRAHOvIcA
 SRečO MeRčUN

Letošnji gozdni tek po Rašici sta 

zaznamovali dobra udeležba in 

bojazen pred napovedanim dež-

jem ali celo neurjem s točo. Na 

našo srečo je vremensko ujmo 

zaneslo nekoliko bolj vzhodno in 

tako smo v idealnem vremenu iz-

peljali celotno tekmovanje. Orga-

nizatorji smo pripravili pet tekov; 

začeli smo s promocijsko skupino 

za otroke iz vrtca (teh je bilo 21), 

na 600 m so se pomerili osnov-

nošolci in osnovnošolke, stari od 

6–9 let, najhitrejša sta bila Julija 

Predanič in Liam Plesnik, na 2000 

m tekači in tekačice v starosti od 

10–15 let, zmagovalca sta bila Ka-

tja Babič in Domen Žerjav, vsi iz 

OŠ Vodice. Vsi udeleženci so pre-

jeli čokolade, za okrepčilo je bilo 

dovolj tudi čaja in sadja.

37. gozdni tek po Rašici

v okviru projekta druženje z god-
beniki. Zato smo na piknik posebej 
povabili nekdanje aktivne člane, ki 
so se našemu vabilu odzvali v precej-
šnjem številu. Prišli so: Vinko Jago-
dic, Stane Peterlin, Jože Jagodic, 
Franc Gubanc, Jože Erce, Lojze 
Jeraj, Miro Peterlin, Janez Roz-
man. Skupaj so obujali spomine na 
lepo preteklost, mlajši člani pa smo 
marsikaj o tradiciji našega društva 
lahko izvedeli iz prve roke. Ponosni 
smo, da imamo člane, ki so bili dru-
štvu predani dolgo časa.
V nedeljo, 3. junija, smo obiskali na-
šega nekdanjega aktivnega člana Loj-
zeta Jeraja, ki je praznoval 90. rojstni 
dan. K njemu smo se odpravili popol-

dne in se tam zadržali do poznega 
večera. Z nastopom smo mu izkaza-
li hvaležnost za njegovo dolgoletno 

glasbeno udejstvovanje. Ob tej prilo-
žnosti smo mu poklonili tudi njegov 
portret, ki ga je naslikal Boris Kubelj.
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Zmagovalci po posameznih katego-
rijah so bili: pri dekletih Ivona Šere, 
Julija Predanič, Manca Pesko, Ana 
Podgoršek in Katja Babič, pri fantih 
pa Enej Plesnik, Liam Plesnik, Aljaž 
Denis, Domen Žerjav in Gašper Bri-
šnik.

Ob pol sedmih so se po stezah Rašice 
podale še članice, najbolje je nalogo 
tokrat opravila Ana Vrečar iz TK 
Šmarnogorska naveza, na moški 
progi se je najbolje odrezal Vid Se-
nica (SD Strahovica), oba pa sta 
postavila rekord na svoji progi, med 
ženskami 22.37, na moški razdalji je 
sedaj »letvica« pri času 35,07 minute. 
Najhitrejši po posameznih kategori-
jah pa so Ana Vrečar, Špela Brank in 
Marija Trontelj (ženske), pri fantih 
pa Bashir Rezai, Peter Kastelic, Vid 
Senica, Bojan Galin in Franci Koder. 
Ekipno zmago in pokal Gorenjske-
ga odreda je znova osvojila ekipa 
Šmarnogorske naveze v postavi Ana 
Vrečar, Bashir Rezai in Branko Vre-
čar, priznanje jim je izročil Franc Du-
rič, predsednik KO ZZB Vodice.

Tudi letos je naš tek vključen v ju-
nijski tekaški pokal, sestavljajo ga 
štirje teki, poleg našega še tek Ga-
raš, Rekord Šmarne gore in Franetov 
memorial v Šentvidu. Trenutno zelo 
dobro kaže našemu Mihi Kimovcu, 
ki po dveh tekih zaseda drugo mesto.
Za organizacijo teka je poskrbelo več 
kot 60 prostovoljcev iz SD Strahovi-
ca, vsi rezultati pa na www.strahovi-
ca.si, nasvidenje prihodnje leto!
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Festival piva in kulinarike 
 JURe SveTeLJ

 fILIp pIRc

Ura je bila 7.00, ko so se v sobo-

to, 9. junija, začeli zbirati prvi člani 

Prosvetnega društva Vodice. Vsi 

so imeli poglede uprte v nebo, z 

upanjem na čim manj padavin. V 

Vodicah je ta dan potekal nov do-

godek, Festival piva in kulinarike. 

Organizatorji so v ta namen v našo 

občino povabili pet butičnih pivo-

varjev iz okoliških krajev. 

Prvi med njimi je bil že uveljavljen 
Maister Brewery iz Kamnika, ki nosi 
ime našega generala, Rudolfa Mai-
stra. Poleg njega sta iz Kamnika pri-
šla tudi dva mlajša pivovarja Lampelj 

in Barut. Prvi se ponaša z odličnim 
Amber Ale pivom »Perun«, drugi pa 
se bolj specializira v kisla piva. S Po-
dreče je k nam prišel svoje pivo pred-
stavit Brew Revolt, ki je obiskovalce 
navdušil s pivom IPA. Pivovarna 
Vouk nam je na dogodku premierno 
predstavila svoje novo pivo. 
Poleg pijače so imeli obiskovalci na 
voljo pokusiti odlične lokalne pre-
ste, burgerje Mangoop iz Domžal 
ter Falafel Orienta iz Kranja. Zaradi 
velikega števila obiskovalcev je hra-
ne proti koncu že zmanjkalo, vendar 
organizatorji zagotavljajo, da bodo 
gostinci prihodnje leto bolje pripra-
vljeni na vsa lačna usta. 
Dogodek je potekal v »country« sti-

lu, spremljala ga je glasbena skupi-
na Mali oglasi. Prepevali so različne 
kavbojske pesmi ob spremljavi ple-
salcev. Dolgčas ni bilo niti najmlaj-
šim, za katere je bil napihnjen velik 
grad. Vmes nas je obiskala tudi sku-
pina motoristov, ki so dogodek spre-
jeli z nasmejanimi obrazi. 
Festival piva in kulinarike je pokazal, 
da imamo občani radi kakovostno 
pivo ob spremljavi odlične hrane 
ter smo odprti za nove okuse. Člani 
društva PDV se vsem zahvaljujemo 
za obisk ter obljubljamo, da bomo 
prihodnje leto dogodek ponovili še v 
boljši obliki! 
Zahvale gredo tudi: Igor Jagodic (GM 
Jagodic), Klemen Bilban (Hopahop)

Se vidimo prihodnje leto!
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Gimnastičarji odlični na državnem prvenstvu v 
orodni gimnastiki

   JOžI NASTRAN bRANk 

Na DP v orodni gimnastiki, ki je bilo 
17. maja na OŠ Brežice, se je prav  v 
vseh kategorijah pomerilo 30 učen-
cev naše šole. Posegli so tako po me-
daljah med posamezniki kot tudi po 
plaketah med ekipami. Na zmagoval-
nih stopničkah so med posamezniki 
stali Hana Golob (1. mesto), Mitja 
Nastran (2. mesto) in Nadja Bri-
šnik (2. mesto). Zelo uspešni so bili 
tudi ekipno, najmlajši dečki (Žan 
Primc, Anže Kimovec, Lenart Brank, 
Vane Brišnik, Luka Gubanc) in mlaj-
še deklice (Nadja Brišnik, Ajda 
Bergant, Tinkara B. Čuk, Ula Uršič, 
Neža Zigmund) so osvojili odlično 
2. mesto. Med posamezniki so se 
zelo dobro izkazali še Žan Primc 
(5. mesto), Domen Žerjav (13. 
mesto), Luka Gubanc (10. mesto), 
Neža Zigmund (12. mesto).

Čestitke!

1. mesto HANA GOLOB 

2. mesto NAJMLAJŠI DEČKI Ogrevanje

2. mesto NADJA BRIŠNIK Lenart na bradlji

2. mesto MLAJŠE DEKLICE 2. mesto MITJA NASTRAN 
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Šolsko tekmovanje v atletiki
  MIHA kIMOvec 

Atletski stadion v Mekinjah je gostil področno pr-

venstvo v atletiki. Učenci naše šole so zopet dose-

gli odlične rezultate. V močni konkurenci kamniških, 

domžalskih in medvoških šol so, kljub visokim tem-

peraturam, prikazali izjemne mete, skoke in teke. 

Mlajši učenci – 6. in 7. r

disciplina Ime in priimek uvrstitev rezultat

tek na 60 m Jaka Kovač 11. mesto 9,20 

skok v višino Kristjan Kuster 5. mesto 1,35 

met vorteksa Luka Lukšič 6. mesto 49,71

met vorteksa Timotej Bokan 11. mesto 44,94

skok v daljino Tine Dovgan 4. mesto 4,39

skok v daljino Martin Kosec 14. mesto 3,91

tek na 600 m Domen Žerjav 10. mesto 1:53,77

Mlajše učenke – 6. in 7. r

disciplina Ime in priimek uvrstitev rezultat

tek na 60 m Klara Burgar 11. mesto 9,49

tek na 300 m Lucija Hočevar 12. mesto 52,74

tek na 300 m Ana Debevc 16. mesto 54,91

skok v višino Nina Erce 4. mesto 1,25 

met vorteksa Nika Hotujec 16. mesto 32,89

tek na 600 m Hana Kranjec Žagar 6. mesto 1:57,98

tek na 600 m Ana Podgoršek 13. mesto 2:07,26

Starejši učenci – 8. in 9. r

disciplina Ime in priimek uvrstitev rezultat

tek na 60 m Anis Kličić 18. mesto 8,67 

tek na 60 m Jaka Šipka Žun 20. mesto 8,73

skok v višino Lovro Kanlić 15. mesto 1,35 

met vorteksa Gašper Brišnik 8. mesto 65,43

suvanje krogle Tim Šubelj 8. mesto 10,09

skok v daljino Jan Debevc 18. mesto 4,34

tek na 1000 m Mark Plohl 19. mesto 3:35,32

Starejše učenke – 8. in 9. r

disciplina Ime in priimek uvrstitev rezultat

skok v višino Taja Tadeja Špenko 7. mesto 1,35 

met vorteksa Tea Letnar 17. mesto 31,74

suvanje krogle Metka Kimovec 4. mesto 9,16

skok v daljino Lea Jeraj 9. mesto 4,18

tek na 300 m Ana Strojin 1. mesto 43,44

tek na 1000 m Katja Babič 1. mesto 3:26,20

štafeta 4x100 m OŠ Vodice 11. mesto 1:00,02

Ana Strojin

Jaka Kovač

Klara Burgar

Katja Babič
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Ana Strojin (8.b) si je z zmago v teku na 300 metrov za-
gotovila nastop na državnem prvenstvu, ki je 6. junija 
potekalo v Žalcu. V izjemni konkurenci je s časom 43,22 
osvojila 9. mesto.

dp v LOkOSTReLSTvU

Ilirska Bistrica je v soboto, 2. junija, gostila šolsko zuna-
nje državno prvenstvo v lokostrelstvu. V kategoriji »se-
stavljeni lok« si je sedmošolec Kristjan Kuster z izjemno 
zbranostjo in mirno roko pristreljal 3. mesto. Podrobni 
rezultati na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije.

Tek TROJk

62. pohod Pot ob žici je bila največja športno-rekreativna 
prireditev pri nas. Na letošnjem 3-kilometrskem osnov-
nošolskem teku trojk so nastopile štiri ekipe OŠ Vodice.

Trojke učenci

OŠ Vodice 1
Domen Žerjav, Leon Car, 
Jeremija Le Roux

34. mesto 0:15:12

OŠ Vodice 5
Mitja Nastran, Anže Barle 
Čuk, Tit Hodžar, Valt Ho-
čevar

101. mesto 0:19:28

Mešane trojke

OŠ Vodice 3
Mark Plohl, Katja Babič, Jurij 
Straže

7. mesto 0:13:55

OŠ Vodice 4
Lovro Kanlić, Katarina Lo-
všin, Teja Ločniškar

13. mesto 0:15:02

Tek trojk – Domen Žerjav, Leon Car, Jeremija Le Roux

Tek trojk – Jurij Straže, Katja Babič, Mark Plohl

Tek trojk – Mitja Nastran, Valt Hočevar, Anže Barle Čuk, 
Tit Hodžar

Tek trojk – Teja Ločniškar, Lovro Kanlić, Katarina Lovšin

Kristjan Kuster
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Tekmovanje v znanju 
matematike za Vegova 
priznanja

  LIdIJA ŠUŠTAR, OŠ vOdIce 

bronasti, srebrni in zlati matematiki naše šole

Na naši šoli učenci zelo radi tekmujejo v matematiki. Na 
šolskem tekmovanju iz matematike je v letošnjem šol-
skem letu tekmovalo skupaj kar 205 učencev od 1. do 9. 
razreda. 
Bronasto Vegovo priznanje je doseglo 74 učencev.
Na državno tekmovanje se je uvrstilo 18 učencev od 5. do 
9. razreda, ki so dosegli odlične rezultate. 

Trije učenci so dosegli zlato Vegovo priznanje:

Ime in priimek Razred Mesto Mentor

1. Ajd Hodžar 5. b 42. mesto Eva Ukmar

2. Benjamin Rajer 6. a 1. mesto Lidija Šuštar

3. Gašper Korbar 9. b 34. mesto Cilka Marenče

Trinajst učencev je doseglo srebrno Vegovo priznanje

Ime in priimek Razred Mentor

1. Maša Bartol 6. c Eva Ukmar

2. Anja Jenko 6. a Lidija Šuštar

3. Matija Kavčič 6. b Eva Ukmar

4. Nadja Brišnik 6. b Eva Ukmar

5. Tim Drašler 7. b Cilka Marenče

6. Martin Novak 8. b Klavdija Cof Mlinšek

7. Sonja Bahar 8. c Klavdija Cof Mlinšek

8. Taja Gubanc 8. b Klavdija Cof Mlinšek

9. Lucija Kavčič 8. a Lidija Šuštar

10. Patrik Fabjan 8. b Lidija Šuštar

11. Jaka Gregorc 9. b Jure Grilc

12. Natalija Pangerc 9. b Jure Grilc

13. Lea Potočnik 9. b Cilka Marenče

Vsi učenci so se odlično izkazali. Še posebej pa smo po-
nosni na učenca 6. a razreda, Benjamina Rajerja, ki je re-
šil vse naloge pravilno in s tem dosegel prvo mesto. Na 
slavnostni podelitvi, ki jo je organiziral DMFA v Grand 
hotelu Union, je prejel za odlični dosežek tudi 1. nagrado 
za državnega prvaka.
Benjaminu in vsem drugim tekmovalcem čestitamo za 
odlično dosežene uspehe in častno zastopanje naše šole. 

Pokal Slovenije 
v moški športni 
gimnastiki 2018

Mitja na konju z ročaji izvaja svojo vajo

  J. b. N. 

V nedeljo, 10. junija, je v Rušah potekal Pokal Slovenije v 
moški športni gimnastiki. Na tekmovanju so se s svoji-
mi vajami na šestih različnih orodjih predstavili fantje, 
ki pridno trenirajo v gimnastičnih dvoranah. Z zahtevno 
vajo na konju z ročaji, ki vsebuje različne tipe krožnih za-
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Razmetani odpadki ob eko otokih kazijo 
podobo naše okolice
Nepravilno odlaganje odpadkov je prekršek, za katerega so predpisane visoke globe

 ObčINSkA UpRAvA ObčINe vOdIce 

Kljub rednemu čiščenju in odvozu 

odpadkov z ekoloških otokov se 

na nekaterih še vedno kopičijo na-

pačno odloženi odpadki, ki kazijo 

videz kraja in povzročajo sive lase 

delavcem Snage in našega Javne-

ga podjetja Komunala Vodice, d. o. 

o. Predvsem ekološki otoki ob ce-

stah so tarča gradbenih odpadkov 

in smeti, ki jih mimoidoči odvržejo 

kar skozi okno avtomobila. Ob za-

bojnikih je tako mogoče najti vre-

če z zavrženo hrano, v zabojnikih 

za ločeno zbiranje pa zeleni odrez, 

kosovne, gradbene in mešane od-

padke. 

Ustrezno odlaganje odpadkov je od-
raz okoljske ozaveščenosti, ki je naj-
prej vidna prav v naši bližnji okolici. 
K bolj urejenemu zgledu naselja in 
okolja lahko veliko prispeva vsak 
posameznik, s tem ko dosledno lo-
čuje odpadke ter upošteva osnov-
na pravila o ravnanju z različnimi 
odpadki, tudi kosovnimi in nevar-
nimi. Višek odpadkov (nevarni in 
kosovni odpadki, zeleni odrez, od-

padna elektronska oprema, pohi-
štveni les ...) lahko ob sredah med 
17. in 19. uro in ob sobotah med 9. 
in 12. uro odpeljete v Začasni zbirni 
center Vodice. Oddaja odpadkov v 
zbirnem centru, do katerega lahko 
dostopate s Kamniške ceste ali ceste 
Vodice–Bukovica, je za naše občane 
brezplačna. Druge odpadke v manj-
ših količinah (gradbeni odpadki, iz-
trošene gume …) lahko naši občani 
brezplačno oddate v Zbirnem cen-
tru Barje.

Takole so bile smeti odložene na otoku v Zapogah 

Da bi količino napačno odloženih 
odpadkov zmanjšali, vse občane v 
prvi vrsti prosimo, da jih sami pra-
vilno razvrščate in oddajate. Kršite-
lje je treba opozarjati, največkrat pa 
ne bo šlo brez obvestila medobčin-
skemu inšpektoratu, ki je pristojen 
za izrekanje glob za tovrstne prekr-
ške. Skrajni ukrep, ki prizadene tudi 
nič krive, pa je ukinitev ekološkega 
otoka, k čemur smo bili na avtobu-
snem obračališču na Selu žal že pri-
morani. 

mahov z nogami skupaj ali narazen, 
enonožne zamahe in strige ter pre-
hode iz različnih položajev opore na 
celotni površini trupa, se je odlično 
odrezal Mitja Nastran učenec 8. 
r naše šole. Mitja je z oceno 12.200 
premagal vse kadete in zasedel 1. 
mesto.
Na sliki desno, Mitja Nastran 1. me-
sto – konj z ročaji.
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Še pred nevihto in ob odhodu na dopust iz 
omrežja izklopite elektronske naprave.

V poletnih toplih dneh se pogosteje kot sicer pojavljajo 
nevihte z udari strel, ki lahko poškodujejo naprave, ki so 
priključene na električno napetost. Da bi se v čim večji 
meri izognili poškodbam komunikacijskih naprav, ob 
nevihtah ali pred odhodom na dopust iz električnega in 
komunikacijskega omrežja izklopite vse komunikacijske 
naprave, kot so modem, računalnik, televizor … Na ta 
način lahko sami preprečimo marsikatero okvaro napra-
ve, predvsem pa slabo voljo, če zaradi okvare ne bi mogli 
spremljati priljubljene TV-oddaje, nemoteno dostopati do 
interneta ali uporabljati fiksne telefonije.

Uporabniki Telekoma Slovenije pa se lahko naročijo tudi 
na SMS-obvestila o napovedanih nevihtah za območje 
Slovenije. Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo  NE-
VIHTA in svoje uporabniško ime za fiksne storitve na 
številko 051 242 242 (primer sporočila SMS: NEVIHTA 
novakj).

Bodite hitrejši od strele. 

Zaposlitvene priložnosti na kme-
tijah pomenijo novo obliko zapo-
slovanja oseb z zmanjšanimi 
delovnimi sposobnostmi. Na tak 
način se lahko osebe s posebnimi po-
trebami zaposlijo v svojem lokalnem 
okolju, kmetije pa pridobijo potrebno 
dodatno pomoč za delo na kmetiji.
Zgodbo o uspehu pišeta kmetija Za-
drgal in Zavod Grunt iz Komende, 
ki zaposlujeta 5 invalidov na zaščite-
nih delovnih mestih ter 2 strokovna 
sodelavca, ki vodita proces dela in 
nudita mentorstvo osebam z zmanj-
šanimi delovnimi sposobnostmi. Za-
posleni na kmetiji opravljajo različna 
kmetijska dela kot so dela v hlevu, v 
gospodarskih poslopjih in na terenu, 
čiščenje in predelava kmetijskih pri-

Nove oblike zaposlovanja invalidov na kmetijah

Predstavitev Petra Svetine na zaključnem dogodku projekta
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delkov, priprava polizdelkov ter nji-
hova prodaja in distribucija.
Idejni vodja in eden izmed ustano-
viteljev je  Peter Svetina, specialni 
pedagog in strokovnjak s področja 
usposabljanja in zaposlovanja inva-
lidov. Skupaj s kmetovalcem Matijo 
Zadrgal sta leta 2015 združila delo-
vanje kmetije Zadrgal ter ustanovila 
Zavod Grunt s statusom zaposlitve-
nega centra. 
Z namenom širjenja dobre prakse in 
znanj o zaposlovanju invalidov ter 
vodenju dodatne dejavnosti na kme-
tiji, se je LAS Za mesto in vas po-
vezala še z drugimi lokalnimi akcij-
skimi skupinami (LAS Dolenjska in 
Bela krajina, LAS Stik, LAS Po poteh 
dediščine od Turjaka do Kolpe) ter 
izvedla projekt Zaposlitvene prilo-
žnosti na kmetijah, ki se sofinanci-
ra iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja: Evropa investira 
v podeželje. 
V sodelovanju s Kmetijsko gozdar-
skim zavodom Ljubljana se je na ob-
močju Domžal, Komende, Medvod, 
Mengša, Trzina in Vodic nagovorilo 
46 kmetij z dopolnilno dejavnostjo, 
ki imajo potencial za nadaljnjo širitev 
svoje dejavnosti. Predvsem mlajša 
generacija, ki prevzema upravljanje 
kmetij od svojih staršev, se sooča z iz-
zivom tovrstne razširitve kmetijske 
dejavnosti. Z namenom praktične 
predstavitve delovanja kmetije Zadr-
gal in Zavoda Grunt sta bili organi-
zirani dve delavnici in strokovna 
ekskurzija, v okviru katerih se je 22 
kmetij seznanilo z organizacijo dela 
in zaposlovanja invalidov na kmeti-
ji ter vodenja zaposlitvenega centra. 
Za 2 kmetiji sta se izdelala poslovna 
načrta z razširitvijo poslovne dejav-

nosti in zaposlitvijo 5 oseb na zašči-
tenih delovnih mestih.
Z namenom nadaljnjega širjenja in-
formacij in spodbujanja zainteresi-
ranih kmetij za zaposlovanje oseb z 
manjšimi delovnimi sposobnostmi je 
potekalo usposabljanje za promo-
torje, v okviru katerega sta se na ob-
močju LAS usposobila 2 promotorja. 
Dobra praksa s predstavitvijo prav-
nih in vsakdanjih obvez in priložno-
sti je predstavljena tudi v priročni-
ku Zaposlovanje invalidov na kmetiji, 
ki ga lahko prejmete po naročilu prek 
elektronske pošte: las@ljubljana.si. 
Zaključni dogodek projekta je so-
očil poglede strokovnjakov s podro-
čja  kmetijskega svetovanja in zapo-
slovanja invalidov ter  predstavil re-
zultate projekta. Poudarjena je bila 
družbena angažiranost dobre prakse 
zaposlovanja invalidov na kmetijah, 
ki ustvarja nova delovna mesta za 
težje zaposljive, povečuje samooskr-
bo in s tem zagotavlja razvoj podeže-
lja. 

Predstavitev delovanja kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt s 
strani ustanoviteljev

Obisk kmetije Zadrgal in Zavoda Grunt v Komendi
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 kARMeN JANčAR
 vOdJA kNJIžNIce vOdIce

»Ob počitnicah sem sploh čuden človek: 
po vodiških in smledniških gozdovih 
berem gobe, s starimi kmeti se razgo-
varjam, bos po rosi hodim, popoldne 
se kopljem v mrzli Savi, proti večeru v 
kmetiški družbi ali pa s poštenjakom 
Lazarinijem pivo pijem in otroke po goz-
dih vodim, francoske romane prebiram, 
zvečer pa s svojo ženo kramljam…« ta-
kole umirjeno je počitnice v okolici 
Vodic leta 1896 preživljal slovenski 
jezikoslovec Fran Levec. 

Pa Vi? Bodo vaše počitnice umirjene 
ali razgibane? Kakorkoli že, vsekakor 
ne sme manjkati dobra knjiga. 

Če imate radi presenečenja, smo za 
vas pripravili »Mačka v žaklju«, za-
prte vrečke s knjigami, po izboru 
knjižničarja, namenjene vsem staro-
stnim skupinam uporabnikov knji-
žnice.

Ob počitnicah sem sploh čuden človek
Še posebej lepo ste v času poletnih 
počitnic vabljeni otroci med 7. in 12. 
letom, da se pridružite skupini pole-
tnih bralcev. Poletavci lahko posta-
nete tisti, ki 30 dni vsak dan pol ure 
berete karkoli: knjige, stripe, časopi-
sne članke, revije, recepte. V knjižnici 
dobite bralno knjižico v katero boste 
vpisovali prebrano. Jeseni pa vas 
bomo povabili na zaključno priredi-
tev, kjer boste prejeli majico in pri-
znanje, ter sodelovali v nagradnem 
žrebanju za športno uro, vstopnico 
za ZOO Ljubljana ter druge lepe na-
grade! 

Iz Poletavcev rastejo Najpoletavci. 
In kdo so Najpoletavci? Stari morate 
biti vsaj 13 let in ne več kot 16, ter 
biti ali postati član Mestne knjižnice 
Ljubljana. NajPoletavci – so najstniki, 
ki so najboljši poletni bralci in sploh 
naj naj naj preberejo 3 knjige, nato 
pa njihove naslove ter avtorje skupaj 
s svojimi podatki oddajo v spletnem 
obrazcu. Zato brž v knjižnico ali na 
Biblos.si in si izbrati tri knjige, ki vam 
bodo bogatile svetle in vroče poletne 
dni! Ne pozabite nam napisati, kaj ste 
prebrali in kateri junak iz prebranih 
knjig vas je najbolj navdušil. Veseli 
bomo vaših vprašanj v knjižnici ali na 
najpoletavci@mklj.si. Seveda pa tudi 
med Najpoletavci žrebamo nagrade!

Ker pa se tudi knjige rade odpra-
vijo na počitnice, bo knjižnica od 
26.6.2018 – 25.8.2018 odprta po po-
letnem obratovalnem času:

Ponedeljek 12.30-19.00

Torek ZAPRTO

Sreda 12.30-19.00

Četrtek ZAPRTO

Petek 12.30-19.00

Sobota ZAPRTO

Dragi bralci! Kjerkoli že boste, naj 
bo knjiga vaša redna spremljevalka, 
knjižnica pa prijetna sprostitev pred, 
med in po dopustu.

Se vidimo v knjižnici! 
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ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2018

IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA

AVGUST

24. 8. 2018 10. 8. 2018

SEPTEMBER

28. 9. 2018 9. 9. 2018

OKTOBER

26. 10. 2018 7. 10. 2018

NOVEMBER

30. 11. 2018 9. 11. 2018

DECEMBER

21. 12. 2018 7. 12. 2018
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Družini Debevec se je 28. 

maja 2018 pridružila hčerka 

oz. sestrica Neža,

 ki je s svojim rojstvom 

razveselila mamico Tanjo, 

atija Boštjana, sestrici 

Manco in Jerco ter bratca 

Ažbeta.

Čestitke! 

TUkAJ bI

LAHkO

bIL vAŠ

OGLAS!

 kopitar@vodice.si

 040 412 596

Za ljubezen, ki si jo vsem dajal,
ostala je beseda hvala,

ki v srcih bo ostala, 
kot večno lep spomin na te.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 82. letu starosti
sklenil naš dragi oče, stari oče, brat, stric

JANEZ ČERNIVEC
iz Utika pri Vodicah 

Zahvaliti se želimo vsem vam, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani. Hvala vam za vsak 
ljubeč stisk roke, za vse tople in sočutne besede. Hvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče in svete maše ob njegovem slovesu.

Hvala gospodu župniku za lep
obred, pevcem za sočutno zapete pesmi, Društvu upokojencev za prelep govor, pogrebni 

službi, praporščakom, nosačem in vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči vsi njegovi

Gozdarske storitve David Bider s.p.
sečnja in spravilo lesa

prevozi lesa
prodaja drv

odkup na panju

d-bider@gmail.com

041 215 983

Čiščenje Vrtca 

Skaručna

Za določen čas, s krajšim 

delovnim časom zaposlimo 

delavko za čiščenje in delo 

v razdelilni kuhinji v enoti 

Vrtca Skaručna.

Informacije:

031 347 843, Rosulnik

OGLAS
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k N J I ž N e  N O v O S T I

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
17. 5. 2018 – 8. 6. 2018

kRIMINALITeTA

Leposlovje

Spor med občanoma, 
kršitelju izdan plačilni nalog 
zaradi kršitev javnega reda 
in miru.

Vlom v leseno uto.

Strokovno gradivo

Poškodovanje tuje stvari.

Leposlovje za otroke in mladino

Strokovno gradivo za mlade

ELENA Favilli: Zgodbe za lahko noč za uporniške 
punce

Miša Pušenjak: Visoke grede in vrtički v posodah

Žiga Gombač: Moja abeceda

pROMeTNe NeSReče dRUGI dOGOdkI

Kaznivo dejanje preprečitev uradnega 
dejanja ali maščevanje uradni osebi.

Prometna nesreča I. kategorije s pobegom 
neznanega voznika tovornega vozila.

Taiye Selasi: Gana naj gre

Fredrik Backman: Mi smo medvedi!

Arto Paasilinna: Ladjar z lepimi stopali

Jo Nesbø: Macbeth

Karen Cleveland: Stroga tajnost

Samo Rugelj: Triglavske poti

Erika Brajnik: Naturopatski nasveti in recepti

Vladimir Habjan: Alpe brez meja: najlepši vrhovi Vzhodnih 
Alp

Danny Parker: Monika in Mija

Emma Moss: Tudi punce vlogajo

John Green: Neskončen stolp želv

Jack Cheng: Vesolje, me slišiš?
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