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Marec v znamenju 
žensk in 
pomladi
Mesec, ki zaznamuje ženske 
in matere. V tokratni 
številki bi moral biti 
pogovor z gospo Dano 
Hubad, ki bo prihodnje 
leto praznovala 100-letnico Verjamemo, da je njeno 
življenje v vseh teh letih polno, predvsem pa zanimivo 
skozi oči ženske, ki je bila tudi uspešna na svojem 
glasbenem področju. Žal se gospa Hubad ni počutila 
dobro, zato ji nismo želeli kaliti miru. Velja pa besedo 
nameniti prav vsem ženskam in materam, ki kakorkoli 
zaznamujejo naše življenje v občini. Nekatere smo že 
predstavili, druge še bomo. Prav vse pa so pomemben 
del naše družbe in skupnosti. Nikakor se ne strinjam, da 
okrog žensk in mater »letamo« le en dan v letu, ko naj bi 
imele praznik. Mati namreč postaneš od trenutka, ko se 
zaveš, da pod srcem nosiš otroka in ta življenjska naloga 
se pravzaprav nikoli ne konča. Danes je vloga matere 
različna, nekatere so visoko ambiciozne, spet druge v 
službi do poznega popoldneva in tretje, ki so doma, ne 
hodijo v službo in skrbijo za dom in otroke. Vsaka od 
njih pa izbira svojo vlogo in svojo mesto v družini in 
družbi sama. Res je, da so imele nekoč matere veliko 
več časa, ki so ga lahko posvečale otrokom, a danes žal 
ni več tako. Delovna mesta so veliko bolj zahtevna in 
stalen boj za preživetje in »obdržati službo« nas vodi 
le globlje in globje. Delovni časi so daleč od prijaznih, 
še posebej kadar so otroci majhni, z materami so tako 
marsikje lahko le nekaj ur na dan. Odsev takšnega tempa 
življenja pa se seveda pozna in odraža tudi na otrocih in 
mladostnikih. Morda bi se še kdo strinjal, da bi morda 
pa vseeno zavrteli čas nazaj, ko so naše mame ali bile 
doma ali pa že ob 14. uri zaključile z delom v tovarni. 
Tako so imele dovolj časa, da so se ukvarjale z otroki, 
gospodinjstvom in še nekaj časa jim je ostalo. Prepričana 
sem, da bi se v zelo pozitivno smer obrnila tudi vzgoja, 
predvsem bi bili otroci in mladi zelo drugačni. A v tem 
času živimo in tako se ta trenutek vrti svet. Ne glede 
na vse, smo ženske tiste, ki se lahko odločamo same in 
s temi odločitvami lahko tudi spreminjamo ali pa vsaj 
omilimo tegobe sodobnega časa. 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Uvodnik
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Občinska uprava sporoča

OBVESTILO O 
OBJAVI JAVNEGA 

POZIVA 

Občina Vodice skladno s Pravil-
nikom o pokroviteljstvu v Občini 
Vodice objavlja javni poziv za sofi-
nanciranje humanitarne dejavnosti 
ter drugih programov na področju 
zdravstva, športa, kulture strokov-
nega, ustvarjalnega, izobraževalne-
ga ter družbenega področja za leto 
2017.
Razpisna dokumentacija je doseglji-
va v zavihku/ikoni Razpisi, naro-
čila, objave in na povezavi Društva 
in organizacije. Dokumentacijo je 
mogoče prevzeti tudi v sprejemni 
pisarni Občine Vodice v poslovnem 
času.
Razpisni rok prične teči 1. marca 
2017 in se zaključuje 10. aprila 
2017.

 NATALIJA RUS

Na 21. redni seji so se svetniki in 

svetnice seznanili s številnimi po-

ročili nadzornega odbora. 

Poročilo o opravljenem nadzoru 
namenskosti in smotrnosti pora-
be proračunskih sredstev v vrtcu 
Škratek Svit Vodice je predstavi-
la Maja Drešar. Povedala je, da so 
bili vsi pregledani zahtevki izdani v 
skladu z veljavno zakonodajo, sred-
stva pa so bila porabljena v skladu 
s pogodbo o financiranju, torej po 
opravljenem nadzoru vrtec Škratek 
Svit deluje dobro, konkretno in tran-
sparentno. 

V nadaljevanju je Mateja Guba-
nec podala obrazložitev poročila o 
opravljenem nadzoru poslovanja 
Občine vodice s podjetjem LUZ. 
Nadzorni odbor je pregledal, v 
kakšnih vlogah se je podjetje LUZ 
pojavljalo v letih 2014 in 2015, saj je 
znano, da je bilo aktivno udeleženo 
pri analizi razvojnih in strokovnih 
pobud, med katere se umešča tudi 
pobuda za postavitev gospodarsko-
obrtne cone. Pri preverjanju prejete 
ponudbe niso bile prepoznane no-
bene posebnosti in nadzorni odbor 
nima pripomb, zato je izdal pozitiv-
no mnenje glede na pregledana pla-
čila, način dela ter transparentnost 
podatkov. 

Jana Baliž je podala informacijo o 
opravljenem nadzoru namensko-
sti in smotrnosti porabe sredstev 
občinskega proračuna v gasilskih 
društvih. Pregledovalo se je, ali so 
bila dodeljena proračunska sredstva 

porabljena v skladu z namenom. Zah-
tevana je bila dokumentacija ban-
čnih izpiskov, iz katerih je razvidno, 
da je bil denar prejet neposredno ali 
posredno iz občinskega proračuna, 
ter letna poročila, iz katerih so bili 
razvidni tako odhodki kot prihodki 
posameznega društva. Na podlagi 
dokumentacije je bilo ugotovljeno, 
da so nadzorovana društva porablja-
la sredstva smotrno, načrtno pre-
mišljeno in namensko. Prostovoljno 
gasilsko društvo Polje ni dostavilo 
popolne dokumentacije, zato mu 
mnenje nadzornega odbora ni bilo 
izdano. Vsa druga gasilska društva in 
Gasilska zveza Vodice so prejela pozi-
tivno mnenje. Nadzorni odbor je po-
dal še nekaj predlogov za izboljšanje 
financiranja. V razpravi se je pojavi-
lo vprašanje o ukrepu v primeru, ko 
društvo zahtevane dokumentacije ne 
priloži. Dr. Podgoršek se je strinjal 
z omenjenim predlogom k ponovne-
mu pozivu. Poudaril je, da so gasilska 
društva v občini prostovoljna, od ka-
terih so v veliki meri odvisni vsi ob-
čani. Rok Cankar je pohvalil jasnost 
poročila nadzornega odbora. A glede 
na ugotovitev nadzornega odbora, 
da so prejeta proračunska sredstva 
nižja od namenske porabe za izvaja-
nje nepridobitne dejavnosti, je pro-
sil za definiranje točnejših zneskov. 
Zanimalo ga je, kakšen je okviren 
znesek za popolno namensko finan-
ciranje gasilskih društev, na podlagi 
katerega bi se lahko naprej odločali 
glede uvedbe požarnega davka.
O problematiki z vročanjem doku-
mentacije predlaga, da se v protokol 
zapiše, da se izvede ponovni poziv k 
predaji dokumentacije ter se definira 

tudi rok, v katerem so jo dolžni pre-
dložiti. Baliževa mu je odgovorila, da 
točnih podatkov glede financiranja 
namenskih sredstev nima, meni pa, 
da bi z okvirnim zneskom 25.000 
evrov letno posamezno društvo na-
čeloma uspelo zagotoviti vso namen-
sko porabo. V nadaljevanju seje je 
nadzorni odbor podal še štiri nove 
predloge o opravljanju nadzora. 

Svetniki in svetnice so sprejeli 
tudi Strategijo upravljanja ka-
pitalskih naložb v Občini Vodice 
in se seznanili s Programom dela 
Občinskega sveta Občine Vodice.

Zapis seje je povzet po potrjenem 
zapisniku. Podroben zapis lahko naj-
dete na spletni strani: www.vodice.si 

21. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 
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Občinska uprava sporoča

 OU VODICE

Obveščamo vas, da je Občina Vo-

dice dne 25. 1. 2017 na svoji sple-

tni strani www.vodice.si v zavihku 

Razpisi, naročila, objave pod ru-

briko Javni razpisi, objavila jav-

na razpisa za dodelitev finančnih 

sredstev iz občinskega proračuna 

za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v občini Vodice ter 

za ohranjanje in spodbujanje ra-

zvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Vodice v letu 2017.

RAZVOJ MALEGA 

GOSPODARSTVA

V skladu s Pravilnikom o dodeljeva-
nju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini in Od-
lokom o proračunu Občine Vodice za 
leto 2017, je objavljen Javni razpis za 
dodelitev finančnih sredstev iz ob-
činskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v obči-
ni Vodice.

Razpisana sta naslednja ukrepa:
•	 Ukrep št. 1: Spodbujanje zače-

tnih investicij in investicij v 
razširjene dejavnosti in ra-
zvoj; z namenom sofinanciranja 
upravičenih stroškov za materi-
alne in nematerialne investicije;

•	 Ukrep 2: Spodbujanje odpira-
nja novih delovnih mest in sa-
mozaposlovanja; z namenom 
povečanja števila zaposlenih in 
ustvarjanja novih delovnih mest 
ter zmanjševanja brezposelnosti.

RAZVOJ KMETIJSTVA 

IN PODEŽELJA

V skladu s Pravilnikom o ohranjanju 
in spodbujanju razvoja kmetijstva 
in podeželja v Občini Vodice za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 in Od-
lokom o proračunu Občine Vodice za 
leto 2017 je objavljen Javni razpis 
za dodelitev pomoči za ohranja-
nje in spodbujanje razvoja kme-
tijstva in podeželja v občini Vo-
dice.

Razpisani so naslednji ukrepi:
•	 De minimis pomoči (na pod-

lagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1407/2013)

 � Ukrep 4: Pomoč za zagotavlja-
nje tehnične podpore v kme-
tijstvu

•	 De minimis pomoči (na pod-
lagi Uredbe Komisije (EU) št. 
1408/2013)

 � Ukrep 6: Pomoč za zaokroži-
tev kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč

 � Ukrep 7: Pomoč za plačilo za-
varovalnih premij

•	 Drugi ukrepi občine

 � Ukrep 8: Štipendiranje bodo-
čih nosilcev kmetij

Razpisna dokumentacija je na raz-
polago na občinski spletni strani in 
v sprejemni pisarni občinske uprave 
na Škofjeloški cesti 7, 1217 Vodice. 
Rok za oddajo vlog pri obeh razpisih 
je do vključno dne 13. 10. 2017.

Obvestilo o objavi javnih razpisov

 UPRAVNA ENOTA LJUbLJANA

Leta 2017 in 2018 bo na območju 

Upravne enote Ljubljana prete-

kla veljavnost 29.112 potnim listi-

nam, 48.317 osebnim izkaznicam 

in 16.016 vozniškim dovoljenjem. 

Na začetku leta 2017 in 2018 – v 

obdobju od meseca januarja do 

julija, bo potekla veljavnost naj-

večjemu številu osebnih listin, 

zato lahko pričakujemo povečano 

obremenitev naše upravne enote, 

kar se bo odražalo v daljših ča-

kalnih vrstah in posledično tudi v 

morebitnem podaljšanju roka za 

izdajo novih dokumentov. 

Svetujemo vam, da čimprej preve-
rite veljavnost svojih osebnih do-
kumentov ter dokumente svojih 
družinskih članov. Za pravočasno 
pridobitev novega dokumenta in v 
izogib dolgim čakalnim vrstam ter 

morebitni nejevolji vam priporoča-
mo, da vsaj mesec dni pred potekom 
veljavnosti starega dokumenta ozi-
roma vsaj mesec dni pred dnem, ko 
boste nov dokument potrebovali, 
vložite vlogo za izdajo novega doku-
menta.
Zamenjavo osebnih dokumentov 
lahko na področju Upravne enote 
Ljubljana uredite na naslednjih lo-
kacijah v času uradnih ur:

Potek veljavnosti osebnih dokumentov
v letu 2017 in 2018
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Občinska uprava sporoča

 ObčINSKA UPRAVA

 TINA KOSEC

Na spletni strani Občine Vodice 

smo vas že obvestili o sprejetju 

novega Zakona o dimnikarskih 

storitvah, ki je stopil v veljavo 1. 

januarja 2017 in uvaja licenčni sis-

tem ter izbiro dimnikarja prepušča 

uporabnikom.

Potrošniki bodo izvajalca dimnikar-
skih storitev lahko izbrali do konca 
junija 2017, in sicer za prihodnjih 12 
mesecev, v nasprotnem primeru se 
bo upoštevalo, da so z izvajalcem, ki 
je na dan 31. decembra 2016 opra-
vljal obvezno državno gospodarsko 
službo, zadovoljni in bo to delo opra-
vljal tudi odslej.
Ministrstvo za okolje in prostor je 

19. januarja 2017 v skladu z Zako-
nom o dimnikarskih storitvah obja-
vilo prvi seznam (dostopen tudi na 
občinski spletni strani www.vodice.
si) dimnikarskih družb in dimni-
karjev, ki je pripravljen na podlagi 

seznamov izdanih ter dokončnih do-
voljenj in licenc, ki so ga ministrstvu 
sporočile. 

- Na lokaciji Sektorja za upravne 
notranje zadeve, Tobačna ulica 5 
(»Tobačna«):
•	 ob ponedeljkih, torkih in četrt-

kih od 8:00 do 18:00 ure, 

•	 ob sredah od 8:00 do 19:00 ure 
ter 

•	 ob petkih od 8:00 do 14:00 ure.

Vlogo je mogoče vložiti tudi na šestih 
krajevnih uradih Upravne enote Lju-
bljana:
•	 Medvode, Cesta komandanta 

Staneta 12 (Krajevni urad Med-
vode; ponedeljek, torek in četr-
tek od 8:00 do 15:00, sreda do 
17:00, petek do 13:00);

•	 Dobrova, Stara cesta 13 (Kra-

jevni urad Dobrova; sreda od 
8:00 do 12:00 in od 13:00 do 
17:00);

•	 Ig, Govekarjeva 6 (Krajevni urad 
Ig; ponedeljek od 8.00 do 12:00 
in od 13:00 do 15:00);

•	 Notranje Gorice, Podpeška ce-
sta 380 (Krajevni urad Notranje 
Gorice; sreda od 8:00 do 12:00 in 
od 13:00 do 17:00, petek od 8:00 
do 13:00);

•	 Škofljica, Šmarska cesta 3 (Kra-
jevni urad Škofljica; ponedeljek 
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 
15:00 in četrtek od 8:00 do 12:00 
in od 13:00 do 15:00);

•	 Velike Lašče, Levstikov trg 1 

(Krajevni urad Velike Lašče; po-
nedeljek od 8:00 do 12:00 in od 
13:00 do 15:00);

•	 Vodice, Kopitarjev trg 1 (Kra-
jevni urad Vodice; torek od 8:00 
do 12:00 in od 13:00 do 15:00).

Če imate morebiti vprašanja v zvezi s 
storitvami Upravne enote Ljubljana, 
nam lahko pišete na elektronski na-
slov: ue.ljubljana(at)gov.si, nas pokli-
čete na 306 3000, 306 3035 in 306 
3036 ali obiščete našo spletno stran 
http://www.upravneenote.gov.si/lju-
bljana/. 

Hvala za razumevanje!

Nov zakon o dimnikarskih storitvah 
s seznamom dimnikarskih družb in 
dimnikarjev
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Občinska uprava sporoča

Tudi letos nadaljujemo z zamenjavo azbest-
cementnih vodovodnih cevi na odseku farma–
Repnje

   MIRAN SIRC, OU

Za projekt, ki »tehta« približno 

35.000 evrov, nam je dobro po-

lovico potrebnih sredstev uspelo 

pridobiti s strani Ministrstva za 

gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Vodice si skupaj z Javnim 
podjetjem Komunala Vodice priza-
deva, da bi bila oskrba občanov s 
pitno vodo na čim višji ravni. Zara-
di zglednega upravljanja in vzdrže-
vanja sistema do motenj v oskrbi s 
pitno vodo skorajda ne prihaja več. 
Z investiranjem v obnovo oz. za-
menjavo zlasti azbest-cementnih 
cevovodov pa odpravljamo vzroke 
za vodne in tlačne izgube ter zago-
tavljamo dolgoročno kakovostno 
zdravstveno neoporečno oskrbo.

Tudi letos Občina Vodice in javno 
podjetje partnersko nadaljujeta z 
obnovo vodovoda na trasi farma–
Repnje. Gre za eno izmed najpo-
membnejših vodovodnih vej, saj se 
preko nje napaja celotno zahodno 
območje naše občine. V minulih le-
tih je bilo zamenjanih dobrih 430 
m azbest-cementnih cevi od farme 
preko regionalne ceste Ljubljana - 
Šentvid–Vodice, letošnja obnova pa 
se bo nadaljevala v smeri proti Re-
pnjam. Nadaljnjih 410 m novega vo-
dovoda iz polietilenskih tlačnih cevi 
bo umeščenih v bankino oz. obrobje 
ceste, namesto sedanjega poteka 
preko poljskih in gozdnih površin, 
kar bo v prihodnje zagotavljalo tudi 

sredstev za sofinanciranje investicij 
skladno z 21. in 23. členom Zakona 
o financiranju občin.

Obnovitvena dela so se že pričela; 
konec meseca marca pa bi, po opra-
vljenem tlačnem preizkusu ter potr-
ditvi mikrobiološke ustreznosti od-
vzetih vzorcev vode, v Repnje že mo-
rala priteči voda po novem omrežju. 
Vsekakor gre za nov pomemben ko-
rak na področju trajne in zanesljive 
oskrbe naših občanov s pitno vodo!

»Nadaljujemo z zamenjavo azbest-cementnih cevi proti Repnjam.«

enostavnejše vzdrževanje ter pre-
prečevalo nastajanje poslovne škode 
na obdelovalnih kmetijskih zemlji-
ščih v primeru poškodb na vodovo-
du.

Letošnja obnova bo stala okrog 
35.000 evrov. Dobro polovico sred-
stev (nekaj čez 18.000 evrov) bo 
prispevalo Ministrstvo za gospo-
darski razvoj in tehnologijo, saj smo 
projekt uspešno prijavili na njihov 
poziv za koriščenje nepovratnih 
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V Sloveniji se pripravlja 
zagon projekta »e-tržnica«, 
ki omogoča registriranim 
pridelovalcem hrane in dru-
gih izdelkov prodajo preko 
B2C portala www.e-trznica.
si. Registracija na portalu 
uporabnikom omogoča pro-
mocijo, oglaševanje ter 

prodajo kmetijskih in dru-
gih domačih izdelkov tako 
kmetijam kot tudi zadrugam, 
podjetjem, društvom in dru-
gim pridelovalcem.
Vse lokalne kmetovalce, za-
druge, podjetja, društva ter 
druge pridelovalce, ki vas 
vključitev k projektu »e-tržni-

ca« zanima, prosimo, da nam 
do ponedeljka, 10. aprila 
2017, sporočite vaše kontak-
tne podatke na telefonsko 
številko 01 833 26 10 ali jih 
posredujte z elektronskim 
sporočilom na naslov: obci-
na@vodice.si.
Ob prijavi prosim navedite: 

ime podjetja, sedež, matično 
številko, dejavnost, s katero 
se ukvarjate ter vrsto produk-
tov, ki bi jih na portalu »e-tr-
žnica« oglaševali.
Vse podrobnosti o projektu 
najdete na spletni strani Ob-
čine Vodice (www.vodice.si) v 
zavihku Novice in obvestila.

Občina Vodice zbira interes lokalnih kmetij, zadrug, podjetij, društev 
in drugih pridelovalcev za pristop k projektu »e-tržnica«

Župan je obiskal pustne šeme v vrtcu Vodice
   KAJA ZUPANEK

Na pustni torek, 28. februarja 

2017, je župan obiskal otroke Vrtca 

Škratek Svit Vodice, ki so oblečeni 

v pustne maske veselo preganjali 

zimo.

Letos je županov tradicionalni obisk 
pustnih šem potekal po nekoliko 
spremenjenem sporedu, saj so osnov-
nošolski otroci v času pustnega raja-
nja preživljali zimske počitnice.

Župan Aco Franc Šuštar se je sprva 
odpravil na pot proti oddelku vrtca 
na Skaručni, kjer so se otroci po zaj-
trku razveselili sladkih dobrot, ki jih 
je prinesel s seboj. Nato je svoj obisk 
nadaljeval v Vodicah, tam so se jim 
zaradi počitnic pridružili trije uti-
ški oddelki. V preddverju je potekalo 
skupinsko fotografiranje izvirnih in 
prisrčnih pustnih mask, zato je bilo v 
vrtcu še posebej veselo in razposaje-
no. Otroci in vzgojiteljice so prijetno 
presenetili župana z glasbeno točko 
mladega harmonikarja, ki je zabaval 
skupino poslušalcev. Za nameček jih 
je tudi župan razveselil s sladkimi da-
rilci.

Ob odhodu je vse lepo pozdravil in jim 
zaželel, da uspešno preženejo zimo 
ter prikličejo toplo in sončno pomlad.

Otroci so zbrano spremljali nastop zebrice, ki jim je na harmoniko zaigrala 
dobro poznane pesmi.

Po nastopu se je mladi harmonikar pridružil svojim razposajenim sovrstnikom.
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Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Lju-

bljana je najsodobnejši objekt za predelavo odpad-

kov v Evropi. V njem predelujejo mešane in biološke 

odpadke tretjine Slovenije. 

Kaj je predelava odpadkov? 
Z visokotehnološkim postopkom iz mešanih komunalnih 
odpadkov izločijo vse še koristne surovine (plastiko, pa-
pir, kovine itd.), ki gredo v tovarne za recikliranje. Temu 
postopku rečemo mehanska obdelava odpadkov. Druga 
vrsta obdelave odpadkov je biološka -  to pomeni, da loče-
no zbrane biološke odpadke razgradijo  s podobnimi po-
stopki, kot se dogajajo v naravi, le da so hitrejši in brez 
prisotnosti kisika. Na tak način iz bioloških odpadkov na-
stane kompost, pri tem pa nastaja bioplin, ki ga zbirajo in 
uporabijo za proizvodnjo elektrike in toplote. 

Najboljša  tovarna za predelavo odpadkov  je največji 
kohezijski projekt s področja okolja v državi 
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 tisoč ton odpadkov 
na leto, sredstva zanj pa so prispevali Evropska unija, ob-
čine in država. Objekti in naprave za predelavo odpadkov 
poskusno obratujejo od novembra 2015, eno leto kasneje 
pa je bilo izdano uporabno dovoljenje. RCERO Ljubljana 
bo s pretekom poskusnega obratovanja upravljala ljubljan-
ska Snaga. Danes je v projekt, ki je primer dobre prakse na 
področju sodelovanja in povezovanja občin, vključenih 43 
občin. 

Kaj je predelava odpadkov?
Z visokotehnološkim postopkom iz mešanih komunalnih 

odpadkov izločijo vse še koristne surovine (plastiko, pa-

pir, kovine itd.), ki gredo v tovarne za recikliranje. Temu 

postopku rečemo mehanska obdelava odpadkov.

Druga vrsta obdelave odpadkov je biološka -  to pome-

ni, da ločeno zbrane biološke odpadke razgradijo  s po-

dobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da so hi-

trejši in brez prisotnosti kisika.

Na tak način iz bioloških odpadkov nastane kompost, pri 

tem pa nastaja bioplin, ki ga zbirajo in uporabijo za pro-

izvodnjo elektrike in toplote.

Najboljša  tovarna za predelavo odpadkov  je 
največji kohezijski projekt s področja okolja v 
državi
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 tisoč ton odpad-

kov na leto, sredstva zanj pa so prispevali Evropska 

unija, občine in država. Objekti in naprave za predela-

vo odpadkov poskusno obratujejo od novembra 2015, 

eno leto kasneje pa je bilo izdano uporabno dovoljenje. 

RCERO Ljubljana bo s pretekom poskusnega obratova-

nja upravljala ljubljanska Snaga. Danes je v projekt, ki je 

primer dobre prakse na področju sodelovanja in pove-

zovanja občin, vključenih 43 občin. 

Čas je za krožno revolucijo
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje 

uporabljamo en planet in pol.  To pomeni, da porabljamo 

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je najsodobnejši 
objekt za predelavo odpadkov v Evropi. V njem predelujejo mešane in 
biološke odpadke tretjine Slovenije. 

V RCERO Ljubljana je vključenih 
že 43 slovenskih občin

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru
Opeativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.

50 odstotkov več virov (energija, hrana itd.), kot jih zmore 

planet proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti v to, 

da višjo gospodarsko vrednost in kakovost življenja ustva-

rimo z manj naravnimi viri. Naš cilj je krožno gospodarstvo, 

za prehod vanj pa je RCERO Ljubljana izjemnega pomena, 

saj obnavlja naravne vire, udejanja ponovno uporabo, opti-

mizira in zapira krožno zanko.

Vabljeni na obisk!
Z veseljem vas vabimo na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 

7. aprila 2017, med 10. in 17. uro na Cesti dveh cesarjev 101. 

Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objek-

tih in napravah tovarne za predelavo odpadkov.

30.000 ton surovin,
namenjenih recikliranju

do 60.000 ton
goriva

RCERO Ljubljana
sprejme ogromno količino

odpadkov iz več kot
tretjine območja Slovenije

več kot 150.000 ton
mešanih komunalnih odpadkov

več kot 20.000 ton
ločeno zbranih bioloških odpadkov

1/3

<5 %Nekoristni odpadki
postanejo pomemben vir

za pridobivanje drugih surovin

7.000 ton
komposta

35.000 ton
digestata

6.000 ton
lesa

17.000 MWh električne energije
36.000 MWh toplotne energije

RCERO Ljubljana s svojo inovativno
in vrhunsko tehnologijo predela

skoraj vse odpadke: manj kot 5 %
(7.350 ton) konča na odlagališču

Kaj je predelava odpadkov?
Z visokotehnološkim postopkom iz mešanih komunalnih 

odpadkov izločijo vse še koristne surovine (plastiko, pa-

pir, kovine itd.), ki gredo v tovarne za recikliranje. Temu 

postopku rečemo mehanska obdelava odpadkov.

Druga vrsta obdelave odpadkov je biološka -  to pome-

ni, da ločeno zbrane biološke odpadke razgradijo  s po-

dobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da so hi-

trejši in brez prisotnosti kisika.

Na tak način iz bioloških odpadkov nastane kompost, pri 

tem pa nastaja bioplin, ki ga zbirajo in uporabijo za pro-

izvodnjo elektrike in toplote.

Najboljša  tovarna za predelavo odpadkov  je 
največji kohezijski projekt s področja okolja v 
državi
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 tisoč ton odpad-

kov na leto, sredstva zanj pa so prispevali Evropska 

unija, občine in država. Objekti in naprave za predela-

vo odpadkov poskusno obratujejo od novembra 2015, 

eno leto kasneje pa je bilo izdano uporabno dovoljenje. 

RCERO Ljubljana bo s pretekom poskusnega obratova-

nja upravljala ljubljanska Snaga. Danes je v projekt, ki je 

primer dobre prakse na področju sodelovanja in pove-

zovanja občin, vključenih 43 občin. 

Čas je za krožno revolucijo
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje 

uporabljamo en planet in pol.  To pomeni, da porabljamo 

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je najsodobnejši 
objekt za predelavo odpadkov v Evropi. V njem predelujejo mešane in 
biološke odpadke tretjine Slovenije. 

V RCERO Ljubljana je vključenih 
že 43 slovenskih občin

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru
Opeativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.

50 odstotkov več virov (energija, hrana itd.), kot jih zmore 

planet proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti v to, 

da višjo gospodarsko vrednost in kakovost življenja ustva-

rimo z manj naravnimi viri. Naš cilj je krožno gospodarstvo, 

za prehod vanj pa je RCERO Ljubljana izjemnega pomena, 

saj obnavlja naravne vire, udejanja ponovno uporabo, opti-

mizira in zapira krožno zanko.

Vabljeni na obisk!
Z veseljem vas vabimo na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 

7. aprila 2017, med 10. in 17. uro na Cesti dveh cesarjev 101. 

Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objek-

tih in napravah tovarne za predelavo odpadkov.

30.000 ton surovin,
namenjenih recikliranju

do 60.000 ton
goriva

RCERO Ljubljana
sprejme ogromno količino

odpadkov iz več kot
tretjine območja Slovenije

več kot 150.000 ton
mešanih komunalnih odpadkov

več kot 20.000 ton
ločeno zbranih bioloških odpadkov

1/3

<5 %Nekoristni odpadki
postanejo pomemben vir

za pridobivanje drugih surovin

7.000 ton
komposta

35.000 ton
digestata

6.000 ton
lesa

17.000 MWh električne energije
36.000 MWh toplotne energije

RCERO Ljubljana s svojo inovativno
in vrhunsko tehnologijo predela

skoraj vse odpadke: manj kot 5 %
(7.350 ton) konča na odlagališču

Kaj je predelava odpadkov?
Z visokotehnološkim postopkom iz mešanih komunalnih 

odpadkov izločijo vse še koristne surovine (plastiko, pa-

pir, kovine itd.), ki gredo v tovarne za recikliranje. Temu 

postopku rečemo mehanska obdelava odpadkov.

Druga vrsta obdelave odpadkov je biološka -  to pome-

ni, da ločeno zbrane biološke odpadke razgradijo  s po-

dobnimi postopki, kot se dogajajo v naravi, le da so hi-

trejši in brez prisotnosti kisika.

Na tak način iz bioloških odpadkov nastane kompost, pri 

tem pa nastaja bioplin, ki ga zbirajo in uporabijo za pro-

izvodnjo elektrike in toplote.

Najboljša  tovarna za predelavo odpadkov  je 
največji kohezijski projekt s področja okolja v 
državi
RCERO Ljubljana sprejme več kot 170 tisoč ton odpad-

kov na leto, sredstva zanj pa so prispevali Evropska 

unija, občine in država. Objekti in naprave za predela-

vo odpadkov poskusno obratujejo od novembra 2015, 

eno leto kasneje pa je bilo izdano uporabno dovoljenje. 

RCERO Ljubljana bo s pretekom poskusnega obratova-

nja upravljala ljubljanska Snaga. Danes je v projekt, ki je 

primer dobre prakse na področju sodelovanja in pove-

zovanja občin, vključenih 43 občin. 

Čas je za krožno revolucijo
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje 

uporabljamo en planet in pol.  To pomeni, da porabljamo 

Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO) Ljubljana je najsodobnejši 
objekt za predelavo odpadkov v Evropi. V njem predelujejo mešane in 
biološke odpadke tretjine Slovenije. 

V RCERO Ljubljana je vključenih 
že 43 slovenskih občin

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru
Opeativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.

50 odstotkov več virov (energija, hrana itd.), kot jih zmore 

planet proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti v to, 

da višjo gospodarsko vrednost in kakovost življenja ustva-

rimo z manj naravnimi viri. Naš cilj je krožno gospodarstvo, 

za prehod vanj pa je RCERO Ljubljana izjemnega pomena, 

saj obnavlja naravne vire, udejanja ponovno uporabo, opti-

mizira in zapira krožno zanko.

Vabljeni na obisk!
Z veseljem vas vabimo na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 

7. aprila 2017, med 10. in 17. uro na Cesti dveh cesarjev 101. 

Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po objek-

tih in napravah tovarne za predelavo odpadkov.

30.000 ton surovin,
namenjenih recikliranju

do 60.000 ton
goriva

RCERO Ljubljana
sprejme ogromno količino

odpadkov iz več kot
tretjine območja Slovenije

več kot 150.000 ton
mešanih komunalnih odpadkov

več kot 20.000 ton
ločeno zbranih bioloških odpadkov

1/3

<5 %Nekoristni odpadki
postanejo pomemben vir

za pridobivanje drugih surovin

7.000 ton
komposta

35.000 ton
digestata

6.000 ton
lesa

17.000 MWh električne energije
36.000 MWh toplotne energije

RCERO Ljubljana s svojo inovativno
in vrhunsko tehnologijo predela

skoraj vse odpadke: manj kot 5 %
(7.350 ton) konča na odlagališču
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Čas je za krožno revolucijo 
Za zadovoljitev naših potreb in želja že več kot desetletje 
uporabljamo en planet in pol.  To pomeni, da porabljamo 
50 odstotkov več virov (energija, hrana itd.), kot jih zmo-
re planet proizvesti. Naša naloga je vse napore usmeriti 
v to, da višjo gospodarsko vrednost in kakovost življenja 
ustvarimo z manj naravnimi viri. Naš cilj je krožno gospo-
darstvo, za prehod vanj pa je RCERO Ljubljana izjemnega 
pomena, saj obnavlja naravne vire, udejanja ponovno upo-
rabo, optimizira in zapira krožno zanko. 

Vabljeni na obisk! 
Z veseljem vas vabimo na dan odprtih vrat, ki bo v petek, 
7. aprila 2017, med 10. in 17. uro na Cesti dveh cesarjev 
101. Snagini vodiči vas bodo vsako polno uro popeljali po 
objektih in napravah tovarne za predelavo odpadkov. 
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Športno-kulturna prireditev 13. Veleslalom za 
pokal Občine Vodice in 4. Pohod na Krvavec

 KAJA ZUPANEK

 TINA KOSEC

Na Prešernov dan, 8. februarja 

2017, ko smo praznovali sloven-

ski kulturni in državni praznik, je 

na Krvavcu potekala tradicional-

na športno-kulturna prireditev 

13. Veleslalom za pokal Občine 

Vodice in 4. Pohod na Krvavec v 

organizaciji Občine Vodice, Špor-

tnega društva Victoria Club Vodi-

ce, Športno-planinskega društva 

Gams in Rekreacijsko-turistične-

ga centra Krvavec. Za kulturni del 

programa so poskrbeli člani Me-

šanega pevskega zbora Biser in 

Godbe Vodice.

Nekaj pred 9. uro zjutraj se je izpod 
spodnje postaje kabinske žičnice 
pod vodstvom Športno-planinskega 
društva Gams proti vrhu Krvavca 
podalo 29 pohodnikov. V zimskih 
razmerah so prav vsi osvojili zasta-
vljeni cilj in premagali 998 metrov 
višinske razlike, za katero so poho-
dniki potrebovali med uro ter dvema 
urama in pol.

Organizatorja Športno društvo 
Victoria Club Vodice in Rekreacij-
sko-turistični center Krvavec sta 
na progi Audi quattro uspešno iz-
vedla veleslalomsko tekmovanje za 
pokal Občine Vodice. Smučarjem in 
deskarjem je megla na progi oteže-
vala vidljivost na progi, a se je kljub 
temu z zahtevnim športnim izzivom 
pomeril kar 101 tekmovalec in prav 
vsak izmed tekmovalcev si zasluži 
čestitke. Spremljalo jih je okoli 30 
gledalcev in navijačev iz občine Vo- Zmagovalna ekipa Victoria Club 1

Župan Aco Franc Šuštar je pozdravil vse obiskovalce, tekmovalce in pohodni-
ke ter pričel s podelitvijo priznanj in pokalov.
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dice. Prvič v trinajstih letih je sku-
pna zmaga pripadla organizatorjem, 
Victoria Club 1, ki so bili skupno za 
10 sekund hitrejši od drugouvrščene 
ekipe Strahovica Agio rent a car, za 
katerimi so manj kot 4 sekunde zao-
stali člani ekipe Kovinc.

Končani tekmi je sledila okrepčitev v 
hotelu Raj na Plaži, kjer nas je osebje 
pričakalo s toplo malico. Kulturni 
program ob slovenskem kulturnem 
prazniku na Plaži Krvavec se je pričel 
s slovensko himno, ki ji je sledil na-
stop Mešanega pevskega zbora Biser. 
V programu so sodelovali tudi člani 
Godbe Vodice z dirigentom Igorjem 
Dajčmanom in vse obiskovalce, smu-
čarje, deskarje in organizatorje raz-
veseljevali s poskočnimi melodijami.

Vse zbrane je nagovoril župan Aco 
Franc Šuštar, nato pa z vodjo tek-
movanja Julijem Jerajem podelil 
priznanja najboljšim tekmovalcem. 
Športno-kulturna prireditev 13. Ve-
leslalom za pokal Občine Vodice in 
4. Pohod na Krvavec je minila pre-
šerno, predvsem pa varno in brez 
poškodb, za kar se je treba zahvaliti 
vsem navedenim organizatorjem. Najmlajši tekmovalci med čakanjem na svoj nastop.

Kljub megli se je 101 tekmovalec soočil z veleslalomsko progo Audi quattro.

Skupina pohodnikov pod vodstvom ŠPD Gams pred pričetkom svojega vzpona. 
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V letošnjem letu bomo dogradili vrtec Škratek 
Svit v Vodicah

   MIRAN SIRC

Za potrebno dozidavo in rekon-

strukcijo vrtca Škratek Svit Vodi-

ce nam je uspelo pridobiti skoraj 

192.000 evrov nepovratnih sred-

stev s strani Eko sklada.

Da se na območju šole in vrtca v Vo-
dicah gradi, je v zadnjih letih posta-
lo že skoraj stalnica. Zatem, ko smo 
energetsko sanirali šolsko stavbo ter 
jo arhitekturno poenotili ter ob šoli 
in vrtcu zgradili sodobno parkirišče, 
se bo gradbišče preselilo še k stavbi 
vrtca.
Spodbudno je, da je v naši občini 
naravni in selitveni prirast prebival-
stva, vključno z najmanjšimi člani 
naše skupnosti, pozitiven. Obnavlja-
nje in povezovanje generacij je zago-
tovilo za obstoj življenja in kakovo-
stnega bivanja v naših krajih. Da naš 
osrednji vrtec v Vodicah (skupaj s 
svojimi podružničnimi enotami) po-
sledično postaja premajhen, so zato 
sladke skrbi.
Po večletni pripravi potrebne doku-
mentacije in pridobivanju zahteva-
nih upravnih dovoljenj, bomo letos 
pristopili k dozidavi in rekonstruk-
ciji vrtca Škratek Svit Vodice. Občina 
Vodice namerava s tovrstno investi-
cijo zagotoviti ustrezne optimalne 
delovne pogoje za izvajanje vzgoj-
no-varstvenega procesa in drugih 
pripadajočih programov ter pri tem 
upoštevati načela racionalnosti. Z 
dozidavo dveh novih oddelkov ter z 
razširitvijo centralne kuhinje bomo 
poskrbeli za nadaljnjo večletno pro-
storsko ustreznost. Prav tako vrtec 

trenutno nima ustrezne in zadostne 
igralne površine, zato jo bomo z do-
gradnjo manjše telovadnice zagoto-
vili tako za že vključene otroke, kot 
tudi novince. 
Načrtovana gradnja bo seveda zahte-
vala precej finančnih sredstev; oce-
njujemo, da krepko preko 1 milijon 
evrov. Zaprtje finančne konstrukcije 
projekta tako niso mačje solze. S pre-
mišljenim pristopom smo v sodelo-
vanju s projektanti predvideli takšne 
projektne rešitve (izbira fasadnih 
materialov, lesenega stavbnega po-
hištva, (d)ogrevanja s toplotno čr-
palko), da nam je za prizidek uspelo 
izpolniti kriterije za »skoraj nič-ener-
gijsko stavbo« ter tako kandidirati 

na javni poziv Eko sklada 40SUB-
LS16. Bili smo uspešni – z Eko skla-
dom smo tako konec februarja skle-
nili pogodbo za skoraj 192.000 evrov 
nepovratnih sredstev. 
Do same gradnje, ki jo predvideva-
mo v času letošnjih poletnih počitnic 
(vsaj glavnino del), bo treba postoriti 
še marsikaj: novelacija investicijske 
dokumentacije, sprejem rebalansa 
proračuna, izvedba postopka javnega 
naročanja za izbiro gradbenega izva-
jalca … Upamo, da bodo vsi ti zahtev-
ni procesi potekali s čim manjšimi 
zapleti ter da se bomo proti koncu 
letošnjega leta zadovoljni srečali ob 
dograjenem in celovito preurejenem 
vrtcu Škratek Svit Vodice.
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   NATALIJA RUS 

Jesen življenja je lahko lepa, to do-

kazujejo naši občani starejši od 90 

let. Kar 24 jih je letos v naši občini. 

Številka nam lahko pove, da se ži-

vljenjska doba v občini viša in kar 

je najbolj pomembno, da se staro-

stniki počutijo dobro in predvsem 

to, da je za njih lepo poskrbljeno.

Dva popoldneva sta bila potrebna, 
da jih je župan Aco Šuštar lahko 
obiskal. Vse, tudi tiste, ki jesen ži-
vljenja preživljajo v domu starejših. 
Žal je bila ravno v tistem času gripa 
na največjem pohodu in zato, so bili 
nekateri obiski nemogoči, predvsem 
v domovih za starejše, natančneje v 
Medvodah je bila popolna prepoved 
obiskov. Kljub temu pa smo tudi njim 
in tistim, ki jih ni bilo doma ali pa so 
počivali, pustili majhno pozornost. 

Dorotejo Likar
(1926) smo le-
tos obiskali pr-
vič. Gospa polna 
energije je po-
stregla s sadjem 

in prigrizkom. Rada bere, njen naj-
ljubši bralni izbor pa je revija Svet in 
ljudje. Tako z lahkoto potuje po svetu. 
Ponosno pove, da je kar osemkrat pra-
babica. 

Štefan Traven
(1923). Zadnje 
leto mu je mal-
ce ponagajalo 
zdravje, a gospod 
Štefan se ne da. 

Kot vsako leto z nasmehom na obrazu 
pove, da nima nič slabega za povedati. 
Obiska pa se je zelo razveselil. 

Župan obiskal starejše od 90 let
Frančiška Gu-
banec (1925). 
Nasmejana go-
spa pove, da je 
zdravje še kar, 
le hrbtenica jo 

boli. Njen zdravnik jo je za nasle-
dnjo kontrolo naročil kar čez 10 
let. Zelo rada bere, spominja se, da 
je že v drugem razredu vzela v roke 
knjigo in od takrat so njene najbolj-
še prijateljice. Vesela je, ker ji Rasim 
pomaga in poskrbi, da je v hiši prije-
tno toplo. 

Janez Jelo-
všek (1919). 
Gospod Janez 
nas tudi letos z 
veseljem priča-
kuje. Pove, da 
se kaj dosti ni 

spremenilo, še vedno se rad zapelje 
po občini, najraje v Lokarje, kjer je 
nekoč delal. Aktivno spremlja poli-
tično dogajanje v državi. Pošali se, 
da je zdravnik naročil, da je en ko-
zarec vina pri kosilu dovolj, eden več 
pa že preveč.

Maksimilijan
 Žnidar (1925). 

Še vedno ak-
tiven, tako na 
družabnem kot 
na delovnem 

področju. Sin pove, da ga gospod 
Maksimilijan še vedno rad nadzira 
pri delu. Ne glede na njegova zlata 
leta je poln spominov in zanimivih 
zgodb, ki mu jih piše življenje. V dar 
je dal ščetko za lase in za obleko, se-
veda je to njegovo ročno delo, ki ga 
še nikakor ne misli opustiti. 

Rozalija Hribar 
(1925). Gospa 
Rozalija je obisk 
že težko pričako-
vala. Ob obisku 
je ravno počivala 

v svoji sobi in povedala, da če se dobro 
počuti rada pogleda kaj na televiziji, 
kdaj kaj tudi prebere in ne pozabi po-
vedati, da je včasih tudi sitna. Česar pa 
ji pri njeni simpatični hudomušnosti 
ne gre zameriti. 

Milan Žerovnik 
(1924). Gospod 
Žerovnik je bil 
le nekaj dni pred 
našim obiskom 
operiran za sivo 

mreno na očesu. Počuti se dobro in ve-
sel je, da bo spet lahko brez težav bral, 
saj to namreč počne najraje. Sicer pa je 
povedal, se kaj drugega pomembnega 
ni zgodilo v zadnjem letu. 

Jožefa Kramar 
(1918). Sestra v 
samostanu Re-
pnje, ki še vedno 
izdeluje čudovi-
te prtičke, njen 

obraz pa kar žari od nasmeha. Vedno 
nasmejana sestra je tudi najstarejša v 
kongregaciji. 

Pavla Ilc
(1918). Pove, da 
ji pešajo oči, kar 
jo zelo žalosti, saj 
bi rada še brala 
ali pa ustvarja-

la ročna dela. Vsak dan gre v kapelo 
in moli. Spominja se, kako so se lepo 
imeli za silvestrovo, ko so sestre imele 
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tombolo. Doda še, da ima veliko obi-
skov in to jo zelo osrečuje. 

Ana Vilfan (1926). Pove, da rada 
bere Kopitarjev glas in ga vsak mesec 
komaj čaka. Sicer pa malo bere, poma-
ga v kuhinji in tako ji dnevi prijetno 
minevajo. Obiska in darila je bila vese-
la (ni se želela fotografirati). 

Rozalija Kirbiš (1921). »Radio je 
vse, kar imam,« je povedala gospa Ro-
zalija, ki ji radio igra prav ves dan in 
vso noč. Pove, da jo žalosti, saj je med 
ljudmi vse manj pristnih stikov in pre-
več »požrtnosti«. Pove še, da komaj 
čaka na konec zime, saj zaradi ledu ne 
upa ven (ni se želela fotografirati). 

Albina Kosec
 (1923). Gospa 

Albina se je obi-
ska razveselila. 
Zelo rada se po-
govarja in spre-

mlja aktualne novice. Tako je vedela 
povedati, da ima Amerika novega 
predsednika. Ker dneve ob lepem vre-
menu rada preživlja na terasi, že ko-
maj čaka konec zime in toplejše dni. 

Valentina in
 Stanislav Špen-

ko (1926). Mož 
in žena, ki jima 
je življenje na pot 
dalo več trnja kot 

vrtnic. Trije sinovi so jima umrli. Za-
nju res lepo skrbi snaha Ljubica (na 

fotografiji z gospo Valentino). Gospod 
je v nesreči izgubil nogo, pove pa še, da 
mu je težko ob pogledu na ženo, ki je 
priklenjena na posteljo. A vseeno sta 
srečna, da je za njiju tako lepo poskr-
bljeno.

Frančišek Kun-
stelj (1926). 
Simpatičen »re-
cept« za tako vi-
sok jubilej je go-
spod Frančišek 
delil z nami. Pra-

vi, da je enostavno, le dihati in migati 
ne smeš pozabiti. Polno življenjskih 
zgodb in anekdot spremlja gospoda. 
To, da za nič ni nikoli prepozno, pa je 
dokaz, da je najvišji vrh Slovenije osvo-
jil pri 83. letih. To pa še ni vse, za 90. 
rojstni dan se je zapeljal z letalom, in 
tako videl planine in gore iz druge per-
spektive. 

Frančišek
 Špenko (1926). 

Gospod Franči-
šek je gluh od 18. 
leta starosti, a to 
zanj ni nikakr-

šna ovira. Še vedno pomaga na domači 
kmetiji in je tudi eden zadnjih kmeto-
valcev, ki je za delo še nedolgo nazaj 
uporabljal konja. Frančiška boste tež-
ko videli brez delovnega predpasnika, 
njegovi domači pravijo, da je to nava-
da. Zelo rad bere dnevne časopise, a 
najrajši Kopitarjev glas. Med obiskom 
je poiskal zadnjo številko in jo pono-
sno pokazal. 

Dana Hubad
(1918). Gospa 
Hubad se je obi-
ska iskreno raz-
veselila. Poveda-
la je, da odkar je 

mož pokojni, zelo težko prenaša samo-
to. Hvaležna je sosedi Ani, ki ji pomaga 
in pove: »Ana je moje zlato.« Dnevi ji 
minevajo ob branju in poslušanju ra-
dia. Veseli se pomladi in toplejših dni. 

Angela Ravnikar (1923). Obisk v 
domu počitka Mengeš, kjer jesen ži-
vljenja preživlja gospa Ravnikar, je ve-
dno vesel dogodek. Saj imaš občutek, 
da so vsi tamkajšnji uporabniki veseli 
obiska, pa čeprav za njih le bežnega. 
Gospa Angela v svoji sobi prek televi-
zorja spremlja vse, kar se dogaja doma 
in po svetu. Skrbi jo za begunce, skrbi 
jo za mlade, ker nimajo dela, spremlja 
vse, kar se dogaja doma, na njenem 
domu, koliko »koštrunov« imajo in po-
dobno. Videti je zelo zadovoljna in se 
že veseli obiska prihodnje leto. 

Jerneja Kimovca (1925) in Antona 
Jeraja (1926) smo obiskali v Centru 
starejših Medvode. Zaradi gripe je bila 
popolna prepoved obiskov. Pozornost 
in lepe pozdrave so jim posredovali za-
posleni. 

Občani, ki štejejo zavidljivo starost 
90 ali več let so tudi Jožef Keržič 
(1924), Ivana Germovnik (1925), 
Terezija Nastran (1926). Ker jih ni 
bilo doma ali pa so počivali, smo jim 
darilo oziroma pozornost pustili kar 
pred hišo.
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Erazem Stonič: »Ko ne premišljujem o biologiji, 
izumih in plezanju, o njih sanjam!« 

Solarni dezinfektor je rešitev za območja, kjer je voda mikrobiološko onesna-
žena, v Vodicah pa imamo kakovostno vodo.«

 GORAZD DOMINKO
 TINA KOSEC

Solarni dezinfektor ima velik krog 

potencialnih uporabnikov, ki jim je 

skupna potreba po kakovostni pi-

tni vodi. »Želim si, da bi oskrboval 

z vodo tudi revnejša območja, kjer 

kontaminacija vodnih virov ogroža 

zdravje ljudi,« dobrohotno in pred-

vsem z globokim spoštovanjem do 

slehernega življenja pravi Erazem 

Stonič, ki je na mednarodni tehno-

loški konferenci v Pekingu pred-

stavil svoj model čistilne naprave 

in se pri komaj 18. letih postavil ob 

bok najboljšim svetovnim inova-

torjem. V življenju je, zahvaljujoč 

svojim staršem, mladi inovator iz 

Lokarij pri Vodicah poskusil različ-

ne obšolske dejavnosti, a njegovo 

srce je trenutno obtičalo pri biolo-

giji, ekologiji, inovacijah in izzivih 

za boljši jutri. Z mislimi je že na 

Biotehniški fakulteti, s telesom pa 

na plezalni steni, kjer se je najlažje 

odmakniti od raziskovalnega dela 

in priprav na maturo. 

Na mednarodni konferenci na Kitaj-

skem ste predstavili svojo razisko-

valno nalogo z naslovom »Model 

rastlinske čistilne naprave s solar-

nim dezinfektorjem«. Lahko pove-

va enostavneje, kaj naj bi omenjeni 

model predstavljal in omogočal? 

Model rastlinske čistilne naprave s so-
larnim dezinfektorjem je pasivni čistilni 

sistem, ki za svoje delovanje v celoti iz-
korišča izključno naravne procese. Ra-
stlinska čistilna naprava vodo prečisti 
kemično, s pomočjo rastlin in mikroor-
ganizmov. S tem pridobimo kakovostno 
sanitarno in kemično neoporečno vodo. 
Da bi bila voda primerna za pitje, jo mo-
ramo še mikrobiološko prečistiti, za kar 
uporabimo solarni dezinfektor, ki pred-
stavlja inovacijo na področju čistilnih 
naprav. Solarni dezinfektor izključno s 
pomočjo sončne energije zmanjša števi-
lo mikroorganizmov, in sicer do mere, ki 
ustreza kriterijem za pitno vodo. Oboje 
skupaj je fleksibilen čistilni sistem, ki kot 
primer zelene tehnologije temelji na traj-
nostnem razvoju. 

Zakaj obstoječe čistilne naprave 

niso tako dovršene, kot denimo vaša 

rešitev?

Veliko sistemov je izredno učinkovitih, 

»Po maturi želim šolanje nadaljevati na Biotehniški fakulteti, smer biotehno-
logija!«
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vendar so energijsko zelo potratni, po 
možnosti odvisni od dodatnega energij-
skega vira, kar v večini primerov privede 
v začaran krog pridobivanja elektrike. 
Če so sistemi pasivni, pa so bodisi dragi 
bodisi premalo učinkoviti. Solarni dez-
infektor je kljub cenovni dostopnosti in 
pasivnosti izredno učinkovit.

bi lahko omenjeni model denimo 

postavili v Vodice in okolico? 

Solarni dezinfektor je rešitev za območja, 
kjer je voda mikrobiološko onesnažena, v 
Vodicah pa imamo kakovostno vodo.

Solarni dezinfektor je primeren za 

vsako gospodinjstvo, kajne?

Seveda, je majhen in prilagodljiv, pri-
meren je za vsako gospodinjstvo, a z 
geografskega vidika je rešitev globalna, 
za delovanje potrebuje zgolj ekspozicijo 
sončnemu sevanju, zadošča že difuzna 
oz. razpršena svetloba. Oblačnost, smog 
ali pa dandanes tako zelo pogoste inverzi-
je za ta sistem tako ne predstavljajo ovir. 

če skoraj pregovorno velja, da bolj 

cenimo tiste, ki uspejo v tujini ozi-

roma šele takrat prepoznamo njihov 

talent in trud, pri vas tega ne gre 

trditi. Pot do Kitajske ste si tlako-

vali postopoma, vašo inovativnost 

in nadarjenost so prepoznali tudi v 

Sloveniji. Sprva ste svoj raziskovalni 

projekt predstavili v okviru progra-

ma »Ljubljana zelena prestolnica 

Evrope 2016«, kar je opazila Zveza 

za tehnično kulturo Slovenije na Sre-

čanju mladih raziskovalcev Slovenije 

in vam podelila zlato priznanje. Vse-

eno, …kdo vas je sploh nagovoril in 

navdušil za omenjeni projekt?

Od samega začetka na biotehnološkem 
krožku me je pri delu motivirala in pod-
pirala mentorica prof. Sonja Artač, ki je 
v razvoju projekta odigrala ključno vlo-
go. V prvem letniku Gimnazije Vič sem 
se vključil v biotehnološki krožek, kjer 

sem pravzaprav prvič slišal za rastlin-
sko čistilno napravo in koncept pasiv-
nega čiščenja vode, na katerem temelji. 
Bil sem zainteresiran nad tematiko in še 
tisto leto me je šola prijavila na izbirno 
Unescovo tekmovanje. Bil sem izbran in 
hišni model rastlinske čistilne naprave 
sem predstavil na srečanju Unesco šol v 
Rusiji. Na tekmovanju sem zmagal. Skle-
nil sem nalogo nadgraditi in počasi so se 
pojavljali novi izzivi. 

Na Kitajskem ste se postavili ob bok 

najboljšim svetovnim inovatorjem  s 

področij informacijske tehnologije, 

biomedicine in zdravstva, energe-

tike in varstva okolja, sodobnega 

kmetijstva in številnih drugih, kate-

rih skupni cilj je razvoj novih tehno-

logij. Verjetno ste stkali tudi nekaj 

prijateljskih vezi, a vseeno bi nas za-

nimalo, je padla tudi kakšna krepka 

na račun vašega projekta, mladosti?

Nekdo se je pošalil, če ne bi mar raje tekal 
po diskotekah, namesto da se tako resno 
posvečam znanosti. Zgodilo se mi je tudi, 
da sem zamudil na zelo pomemben jutra-
nji sestanek, čeprav sem se prejšnjo noč 
nanj intenzivno pripravljal. Poslovnež 
me je smeje pričakal in razumevajoče do-
dal, da brez spanja v teh letih preprosto 
ne gre. Mladost je bila zagotovo faktor, ki 

Pot do Kitajske si je tlakoval postopoma, njegovo inovativnost in nadarjenost 
pa so prepoznali že v Sloveniji. Sprva je svoj raziskovalni projekt predstavil v 
okviru programa »Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016«, nato pa mu je 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije na Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 
podelila zlato priznanje. Septembra lani so njegovo raziskovalno delo nagradili 
pri podjetju Krka in mu podelili Krkino priznanje za raziskovalno delo.

Rosna leta in resna znanost? »Ne bi 
raje tekal po diskotekah, namesto da 
se tako resno posvečaš znanosti, je 
slišati večkrat, ja …
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je vzbujal pozornost, nikakor ni predstavljala ovire, s poslovne-
ga vidika so me jemali povsem resno. Fokus je bil na projektu in 
njegova vrednost ni determinirana s starostjo avtorja.

Na Kitajskem je bilo predstavljeno okoli 2500 projektov, 

tudi tistih multinacionalk, … Zakaj je bil vaš poseben?

Zavedati se je treba, da je bilo ogromno različnih kategorij, od 
medicine do elektrotehnike, in v resnici niti ne vem, kaj vse so 
dosegli drugi projekti, ker se z vsemi niti nisem imel priložnosti 
seznaniti. Poleg tega v poslovnem svetu stvari pogosto potekajo 
»incognito«. Kakorkoli, prvič mi je postalo jasno, kakšno global-
no vrednost ima solarni dezinfektor, večino pa je navdušila raz-
sežnost projekta, ki je nastal na ravni srednje šole.
 
Ste imeli predstavitev v angleščini? Se je kaj izgubilo s 

prevodom, ste znali na, predvidevam, zapletene odgo-

vore, odgovoriti v tujem jeziku? 

Predstavitev je bila v angleščini, tudi zato, ker je v kitajščino 
izredno težko vpeljati nove abstraktne termine, ki so v zna-
nosti v resnici vsenavzoči. To se je jasno videlo že v povzetku 
prevedenem v kitajščino, kjer je sredi morja grabljic sijal termin 
»termosyphone« v latinici. Strokovna angleščina zahteva dolo-
čene spretnosti, poleg odličnega poznavanja tematike na splo-
šno, vendar mi niti predstavitev niti pogovori niso predstavljali 
pretirane težave zahvaljujoč odlični jezikovni pripravi s strani 
mentorice prof. Maje Gerden. 

Projekt, pravite, še zdaleč ni zaključen, a vseeno menite, 

da težave s pitno vodo niso nerešljive … Precej pogumna 

trditev, se vam ne zdi?

Večfazni indukcijski motor je danes nekaj povsem samoumev-
nega in smiselnega, a se o njem nikomur še zdaleč ni sanjalo, 
dokler ga Tesla ni izumil. Ali pa dejstvo, da so 1500 let verjeli 
v Aristotelovo teorijo srca kot osrednjega miselnega in čustve-
nega organa in možganov v vlogi krvnega hladilnika – in v vseh 
teh letih niso upali podvomiti. Glede na dosedanja dognanja ter 
dolgoročno vizijo, ki jo imam, za to trditvijo popolnoma stojim.

Kdaj bo vaša inovacija pristala na prodajnih policah, 

ugledala luč sveta? Primerna pa ne bo zgolj za gospo-

dinjstva, kajne?

Najprej želim optimizirati obstoječo rešitev in nadgraditi posa-
mezne komponente s tehničnega, funkcionalnega ter estetskega 
vidika. Kako se bo situacija odvijala po industrijskem prototipu, 
pa v tem trenutku težko predvidevam. 

Ste si že zamislili, kako bo videti, ste se povezali s ka-

kšnim industrijskim oblikovalcem?

Sistem je trenutno v fazi funkcionalnega prototipa, izdelava in-
dustrijskega prototipa pa za zdaj oblikovne možnosti pušča še 
odprte.

13. februarja ste postali tudi Ime tedna na Valu 202, kon-

kurenca pa je bila vse prej kot nezanimiva, premagali ste 

celo svetovno prvakinjo v smuku, Ilko Štuhec. Kako moč-

no na vas vplivajo podpora, priznanja? Godijo ali pred-

stavljajo pritisk? 

Redno spremljam slovenski šport in Ilkine zmage na svetovnem 
prvenstvu sem se resnično razveselil. Zelo sem bil presenečen, 
ko so me izbrali za ime tedna. Naziv ni zgolj priznanje zame, 
temveč je lep korak za popularizacijo znanosti.

In starši? Kako zelo ponosni so? Mentorji?

Družina me v vsem podpira in me spodbuja tudi v trenutkih, ko 
zaniha motivacija. Zato je vsak moj uspeh tudi njihov. Posebna 
zahvala pa gre mentoricama prof. Sonji Artač in prof. Maji Ger-
den, ki sta v največji meri pripomogli, da je raziskovalna naloga 
(po)segla tako daleč.

Prosti čas najraje preživlja na plezalni steni, kjer se najlaž-
je odmakne od raziskovalnega dela in priprav na maturo, 
ukvarja pa se tudi s tekom in curlingom, moštvenim špor-
tom podobnim balinanju, le da je igrišče na ledu, name-
sto balinčkov pa uporabljajo težke nabrušene kamne, igra 
tudi harmoniko.
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 MONIKA čUK
 TINA KOSEC

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, ki ga 

ob obletnici smrti dr. Franceta Prešerna praznujemo 

8. februarja, je v Kulturnem domu Vodice poteka-

la slavnostna akademija v počastitev Prešernovega 

dneva in 10. obletnice delovanja Kulturnega društva 

Matije Koželja Utik.

Slovesno okrašena dvorana, ki so jo krasila razstavljena 
slikarska dela članov društvene likovne sekcije Borisa 
Kublja, Klavdije Špenko, Tatjane Hafner, Cecilije Čebašek, 
Nadje Jeraj in Romana Verasa, se je v hipu napolnila do 
zadnjega kotička in člani Kulturnega društva Matije Ko-
želja Utik so za obiskovalce pripravili skoraj dve uri dolg 
kulturni program.

Po uvodni himni je na začetku dvorano objel prijeten zvok 
Projektnega moškega zbora pod vodstvom zborovodje 
Milana Bajžlja, ki je zapel pesmi Triglav in Polje, kdo bo 
tebe ljubil. 

Z izbranim recitalom Prešernove poezije so recitatorji 
Kulturno prosvetnega društva Šinkov Turn ponudili svojo 
interpretacijo poezije velikega pesnika. Bernarda Kokalj s 
pesmijo Šmarna gora, Gašper Žajdela s Krstom pri Savici, 
Peter Podgoršek je recitiral Magistrale, nakar se mu je pri 
pesmi Svarjenje pridružila še Romana Žefran.

Slovenski kulturni praznik in 10. obletnica 
delovanja Kulturnega društva Matije Koželja 
Utik 

Člani Kulturnega društva Matije Koželja Utik so se dina-
mično sprehodili skozi desetletno zgodovino društva in 
obiskovalcem v sliki in besedi predstavili širino njihovega 
kulturnega udejstvovanja, nato pa so se vrnili k temu, kar 
najbolje znajo – h glasbi. 
Fantovska pevska skupina Matici je najprej postregla z 
narodnozabavnima pesmima Rdeči cvet ter Čas bi zavr-
tel nazaj, med katerima se je v solistični vlogi predstavil 
basist Jakob Čuk.

Za prav posebno popestritev programa so poskrbeli gasil-
ci PGD Šinkov Turn in PGD Bukovica-Utik, ki so se pod 
vodstvom Dragi Čuk pomerili v kulturnem kvizu in so 
za svoje znanje prejeli tudi knjižne nagrade, dar Občine 
Vodice. 
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Pevska skupina Društva upokojencev Bukovica–Šinkov 
Turn je zapela ljudsko pesem Dol sem šva s planine in s 
srčnim ter mladostnim nastopom osvojila občinstvo.

Posebej za jubilejno priložnost so mladi glasbeniki zdru-
žili svoje znanje in nam pripravili nadaljnje čudovite 
glasbene točke z bogatim naborom različnih glasbenih 
stilov.  Lina Rahne, mlada umetnica, pevka, glasbeni-
ca in učiteljica petja, ki nastopa z različnimi jazz in za-
bavnimi zasedbami, poje v ansamblu muzikala Mamma 
Mia in na radijskih postajah predstavlja svoje avtorske 
skladbe, tedensko uči pravilnih načinov petja tudi Ma-
tice. Najprej sta s kitaristom Žigo Janežičem pripravi-
la avtorsko pesem Kje je konec tebe, kje začetek mene, 
v pesmi Ne bodi kot drugi pa sta se jima pridružili so-
listka Monika Čuk in že omenjena Fantovska pevska 
skupina Matici, ki se je tokrat predstavila v novih pre-
oblekah, ki so še bolj poudarile slovesnost dogodka. 

Sledila je podelitev jubilejnih značk Javnega sklada za 
kulturne dejavnosti z vodjo izpostave Ljubljana okoli-
ca, Tatjano Avsec. Med pevce je razdelila Gallusove znač-

ke. Bronaste so prejeli: Mitja Hočevar, Monika Čuk, An-
drej Čuk in Jakob Čuk, zlato pa je za dolgoletno prepeva-
nje prejel Janez Drešar.

Za delovanje na likovnem področju pa so značke JSKD 
prejeli: Cecilija Čebašek, Sonja Kimovec, Nataša Ko-
vše, Joži Brank Nastran, Klavdija Špenko, Pavle Veider 
bronaste; Frančiška Kosmač, Tatjana Hafner, Franc 
Kubelj in Boris Kubelj srebrne ter Ana Pavla Kramar, 
Antonija Baksa Srnel in Miha Kuster zlato.

Posebej doživet je bil nastop glavnih gostov Tambur-
jašev iz Vipave, ki so z mlado dirigentko Mojco La-
vrenčič, solistom baritonistom Markom Ketejem in 
solistom na braču Matevžem Ferjančičem  pripravili 
program, ki so ga gledalci nagradili z velikim odo-
bravanjem in bučnim aplavzom.  Občanom Vodic še 
nepoznano Glasbeno društvo Tamburjaši iz Vipave v 
sestavi petindvajsetih mladih tamburašev, od osnov-
nošolcev do študentov, v svoj repertoar vključuje ori-
ginalne tamburaške skladbe, slovenske ljudske pesmi 
in popevke, priredbe klasičnih in popularnih skladb. 
Organizirajo samostojne koncerte, nastopajo ob raz-
ličnih priložnostih doma in drugod, udeležujejo se 
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tamburaških srečanj in tekmovanj na regijski, državni 
in mednarodni ravni, kjer se lahko pohvalijo z izključ-
no zlatimi priznanji. Za vodiško občinstvo so pripravi-
li slovensko himno ter pesmi Kraljica plesa, Lastovki v 
slovo, Valček št. 2 v h-molu Dmitrija Šostakoviča, arijo 
iz opere Divji Lovec, Čardaš in za konec še slovenski 
narodni Lipa zelenela je in Veseli pastir.

Seveda pa se tak jubilej ne more končati brez zahval 
zaslužnim, ki se že vsa leta trudijo, da društvo dobro 
funkcionira. Tako so se Matici v imenu vseh članov 
društva zahvalili predsedniku društva in pevovodji, 
Radu Čuku za deset let vodenja in ustvarjanja na po-
dročju ljubiteljske glasbe. Prav tako so posebno zahva-
lo izrekli  Mariji Čuk, ki jim vsa leta stoji ob strani in 
jim vedno priskoči na pomoč, bodisi s spremljavo na 
klaviaturah, na citrah ali pa pri peki peciva.

 V sklepnem nagovoru se je župan Aco Franc Šuštar 
zahvalil za lepo izveden program akademije ter Kul-
turnemu društvu Matije Koželja Utik podelil prizna-
nje za deset let delovanja in izredne prizadevnosti na 
kulturnem področju ter ohranjanje kulturne dedišči-
ne naše občine. Obiskovalcem je zaželel ponosno in 
prešerno praznovanje slovenskega kulturnega in dr-
žavnega praznika.

Da je bil tudi praznični dan, 8. februar, posebej za-
znamovan, pa so člani društva k spominski plošči 
Prešernovega očeta Šimna in strica Ksaverija, ki sta 
pokopana na vodiškem pokopališču, položili spomin-
ski šopek.
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Občni zbor v znamenju jubileja
   VIDA PIRC, ŠPD GAMS 

Člani Športno-planinskega dru-

štva GAMS letos praznujemo dvaj-

setletnico neprekinjenega delova-

nja društva, zato se je tudi občni 

zbor, ki smo ga imeli konec mese-

ca januarja, v številnih točkah do-

tikal tega jubileja. 

Zbrali smo se skoraj vsi aktivni člani 
društva, nekaj novih članov in va-
bljen župan občine Vodice Aco Franc 
Šuštar. Po uvodnih formalnostih je 
predsednik društva prešel na osre-
dnje točke dnevnega reda. Iz poročila 
o delu društva v preteklem letu smo 
izvedeli, da so zaradi dežja odpadli 
kar trije izleti. Izvedenih je bilo pet 
izletov, sodelovali smo na čistilni ak-
ciji in na pohodu po občini ob občin-
skem prazniku.
Finančno stanje ob koncu leta izkazu-
je dobro gospodarjenje, kar pomeni, 
da bomo ob praznovanju jubileja lažje 
izvedli dvodnevni izlet v Dolomite. 
Predsednik se je zahvalil Občini Vo-
dice za odobrena finančna sredstva, 
s katerimi bogatimo naše aktivnosti.
Upravni odbor društva je pripravil, 
občni zbor pa potrdil, plan izletov za 
leto 2017, v katerem je devet izletov, 
od tega eden dvodnevni, sodelovanje 
na čistilni akciji in na jesenskem po-
hodu po občini. 
Ena izmed članic je pripravila poro-
čilo o delu društva v vseh dvajsetih 
letih. Od trinajstih ustanovnih čla-
nov sta danes aktivna še dva. Prva 
leta po ustanovitvi smo imeli po tri 
izlete na leto, z leti se je število večalo 
na sedanjih devet izletov letno. Pla-
ninske pohode smo izvajali praktično 
po celi Sloveniji, se dvakrat udeležili 
Vrtovčevega pohoda v Vipavski doli-

ni in uvedli nočni pohod. V teh letih 
smo osvojili 95 vrhov v domovini in 
tujini (bili smo v Italiji, Avstriji in na 
Hrvaškem), poleg tega smo imeli pet 
nočnih pohodov in trinajst izletov po 
Sloveniji.
Desetkrat smo imeli dvodnevni izlet. 
Za vodenje imamo dva šolana planin-
ska vodnika z licenco. Članstvo že od 
leta 2012 vodimo elektronsko preko 
PZS. Ob spremembi finančne zakono-
daje smo se takoj odzvali in članarino 
začeli plačevati preko položnic. Vsa 
leta dobro sodelujemo z Občino Vo-
dice in vestno izpolnjujemo zahteve 
krovne organizacije PZS, zato se nam 
za obstoj društva za zdaj še ni treba 
bati.
Da naš jubilej ne bi šel neopažen 
mimo, pripravljamo dve večji aktiv-
nosti. Prva bo dvodnevni izlet v Do-
lomite. Franci, ki bo izlet tudi vodil, 
je pripravil program, primeren za vsa-
kega člana, ki vsaj malo hodi. Druga 
aktivnost, ki jo želimo izpeljati, pa 
bo potopisno predavanje Igorja Gru-
berja, ki je v letu 2015 prehodil tako 
imenovano Rdečo pot Via Alpina od 
Monte Carla do Trsta. Dva tisoč šest-

sto kilometrov dolgo pot je prehodil 
v sto sedmih dneh in na poti posnel 
več kot 12.000 fotografij. Svoja doži-
vetja sedaj predstavlja drugim v obli-
ki predavanj s filmi in fotografijami. 
S projektom smo se že obrnili na Ob-
čino Vodice v želji, da ga izpeljemo 
skupaj v okviru programa prireditev 
ob občinskem prazniku v mesecu sep-
tembru. Zato vas že sedaj vse, ki vas 
taka predavanja zanimajo, vabim, da 
spremljate program prireditev in se 
predavanja udeležite.
Ob koncu nam je nekaj spodbudnih 
besed namenil tudi župan Aco Franc 
Šuštar. Čestital je za jubilej in izrazil 
željo, da bi v mesecu septembru pra-
znovali skupaj. Zahvalil se je za sode-
lovanje z Občino (pohod na Krvavec, 
sodelovanje na čistilni akciji in pomoč 
pri izvedbi jesenskega pohoda po ob-
čini). 
Po končanem uradnem delu smo vsi 
člani dobili spominske pohodne ma-
jice, ki sta jih sponzorirala dva naša 
zvesta člana, za kar se jima iskreno 
zahvaljujemo. 
Nazdravili smo jubilantu in mu zaže-
leli še dolgo aktivno delovanje.
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   JURE MARENčE, 
  SMUčARSKO DRUŠTVO 
  STRAhOVICA

Letos nas je na Krvavec prišlo malo 

manj kot po navadi – tudi deževje 

v noči pred tekmo je morda koga 

zadržalo doma. Večina pa smo kar 

verjeli vremenski napovedi – Krva-

vec nas je pričakal v krasni podo-

bi, v soncu in brez oblakov, 15 cm 

novega snega, predvsem pa smo 

s seboj kot vedno prinesli obilico 

dobre volje.

Letošnja proga je od vseh udeležen-
cev zahtevala veliko znanja, pred-
vsem pa previdnosti. Nočno sneže-
nje in nekaj megle med samo tekmo 
sta pač opravila svoje. Tekmo smo 
izpeljali brez poškodb, tudi najmlajši 
so jo uspešno premagali. Najhitrejša 
letos sta bila Nina Kermavnar in Ma-
tija Vrbinc, ki sta ob vrnitvi v dolino, 
po našem ustaljenem protokolu, na 
Janezovem grobu prižgala svečo in 
položila spominski venec.
Naše druženje smo zaključili na Stra-
hovici – razglasili rezultate, razdelili 
sponzorske nagrade in nazdravili 
prijetno preživetemu dnevu na Kr-
vavcu. Vsem udeležencem čestitamo 
za rezultate, sponzorjem letošnjega 
memoriala pa hvala lepa za pomoč in 
nagrade.
Rezultate in fotografije si lahko ogle-
date na društveni spletni strani.
Ko boste brali te vrstice, bo tudi že 
koledarska pomlad – to bo najbrž 
čas, ko bomo smuči, kot vsako leto, 
zamenjali za kaj drugega.

Smučarski pozdrav v pomlad!

29. Memorial Janeza Seršena – sonce, megla, 
nov sneg in 35 udeležencev med »koli«

Ob zaključku

Najhitrejša letos

Med koli

Na stopničkah
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Občni zbor Godbenega društva Vodice
 SIMONA ŽEbOVEC, čLANICA

 GODbENEGA DRUŠTVA VODICE 

V petek, 29. januarja 2017, ob 19. 

uri smo imeli občni zbor, na ka-

terem vsako leto analiziramo de-

lovanje preteklega dela. Povabili 

smo tudi župana Občine Vodice 

Aca Franca Šuštarja, predstavni-

co MePZ Miro Lošniškar, častnega 

člana Lojzeta Jeraja in predsedni-

ka Društva narodnih noš in kočija-

žev Vodice Toneta Burgarja. 

Ob začetku je predsednik društva 
Boris Kubelj pozdravil vse zbrane, 
sledila pa so razna poročila, kot so: 
poročilo blagajnika, tajnika, kapelni-
ka, nadzornega odbora ter verifika-
cijske komisije. 

Po vseh poročilih je sledila beseda 
našega saksofonista. Oznanil je, da 
bo s članstvom žal prenehal. Zahva-
lil se nam je za sodelovanje in spreje-
tje med nas.

Pregledali smo plan leta 2017, nato 
pa ob hrani in pijači nadaljevali v pri-
jateljskem duhu. 

Nova moč za pomoč – 11 certificiranih prvih 
posredovalcev

 NATALIJA RUS
  OSEbNI ARhIV hELENA čAMPA 

V mesecu novembru se je v naši 

občini v okviru GZ Vodice izobra-

zilo enajst prostovoljnih gasilcev 

in gasilk, ki so uspešno pridobili 

naziv »Certificiran prvi posredo-

valec«.

Certificirani prvi posredovalci so po 
besedah Antona Posavca, vodje izobra-
ževanja reševalne postaje UKC Ljublja-
na, vsi tisti, ki se aktivno ukvarjajo z 
reševanjem, vendar po svoji osnovni 
izobrazbi niso zdravstveni delavci. To 
so gasilci bolničarji (prostovoljni ga-
silci), poklicni gasilci, policisti, gorski 
reševalci, reševalci na smučiščih, reše-
valci iz vode, vodniki reševalnih psov. 
Pomen certificiranih prvih posredo-
valcev je še posebej izrazit v ruralnih 
območjih, saj imajo v mestnem okolju 
enote nujne medicinske pomoči krajše 
odzivne čase.

Tečaj, ki je potekal od 22. novembra do 
21. decembra 2016 med tednom in tudi 
skoraj vsako soboto do popoldneva v 
skupnem številu 71 ur, je bil izredno 

zahteven in lahko rečemo tudi napo-
ren, saj je bilo treba v zelo kratkem času 
osvojiti veliko stvari, ki so pomembne 
in nujne, saj gre ne nazadnje za člove-
ška življenja. Tečaja v naši GZ se nas je 
udeležilo enajst kandidatk in kandida-
tov iz vseh PGD, iz vsakega po dva, ra-
zen iz PGD Bukovica-Utik en član.

Da bi jemali tečaj z »levo roko«, je ne-
mogoče, zato smo tudi tečajniki k delu 
pristopili z visoko resnostjo in intere-
som. Nikakor ga ne moremo primerjati 
s tečajem prve pomoči, saj je zahtev-
nost veliko večja.

Poleg teoretičnega znanja je sledi-
lo tudi konkretno praktično učenje. 
Spoznali smo osnovno delovanje člo-
veškega telesa, vlogo prvih posredo-
valcev v sistemu PP, pet neposrednih 
nevarnosti. Ko smo obravnavali ne-
sreče z večjim številom naglo obolelih, 
poškodovanih, zastrupljenih, velike 
nesreče, masovne nesreče in katastro-
fe, smo k sodelovanju povabili še dru-
ge bolničarje v naši GZ in tako lahko 
izpeljali različne kabinetne scenarije. 
Seznanili smo se z delovanjem sistema 
NMP v Sloveniji, se naučili osnovnih 
položajev naglo obolelih, poškodova-
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nih in spoznali tudi ukrepanje prvega 
posredovalca ob prihodu reševalnega 
helikopterja na kraj intervencije. Teo-
retično in praktično smo vadili porod 
na terenu, oskrbo novorojenca in ma-
tere. Sledile so vse vrste poškodb, pre-
gled, ocena ter oskrba poškodovanca 
(po ITLS Basic). Obravnavali smo kr-
vavitve, sam pristop do poškodovanca, 
oskrbo ran, pikov in ugrizov, tujkov v 
telesu, oskrbo amputacije, zlomov, zvi-
nov in izpahov ter osnove imobilizacije 
v predbolnišničnem okolju. Kar nekaj 
časa smo namenili poškodbam hrbte-
nice, glave, prsnega koša in trebuha. 
Blast poškodbe, »crush injury«, opekli-
ne – opekline s suho vročino, oparine, 
kemične opekline, električne opekline, 
frikcijske opekline in opekline zaradi 
sevanja. Seveda najbolj pomemben del 
pa je bil TPO – temeljni postopki oži-
vljanja, odraslih, otrok in dojenčkov.

Seznanili smo se z vso potrebno opre-
mo prvih posredovalcev in ugotovili, 
da jo posamezna društva sicer nekaj 
imamo, a je ta nepopolna in je bila 
marsikje kupljena prehitro in nepre-
mišljeno. Tako ima večina društev pre-
nosna nosila, ki niso najbolj praktična 
in prijazna pacientu. Ker smo se nau-
čili uporabljati čisti kisik na terenu, je 
tlačna posoda s kisikom še kako do-
brodošel kos opreme prvih posredo-
valcev. Praksa je tako pokazala, katera 
oprema nam manjka in kaj že imamo. 
Prvi posredovalci smo že sestavili se-
znam nujno potrebne opreme, ki nam 
še manjka za nemoteno in kakovostno 
delo, vse pa je seveda pogojeno z de-
narjem. Nekateri člani so sami stopili 
v akcijo in zbirajo donatorska sredstva 
za nakup, seveda ob podpori matič-
nih gasilskih društev. Upamo pa, da 
bomo tudi drugi lahko čim prej dobro 
in predvsem pravilno opremljeni, saj je 
ne nazadnje prva in nujna medicinska 
pomoč v veliki meri odvisna od kako-
vostne opreme. Predavatelji Reševalne 
postaje Ljubljana so vsakemu društvu 
podarili merilnike sladkorja v krvi, za 
kar smo jim zelo hvaležni.

Zaključim lahko z mislijo, da je bil tečaj 
naporen in nadvse resen. Zelo velika 
pohvala in zahvala gre vsem predava-
teljem, ki so res srčno, vestno in zelo 
strokovno prenašali tako zahtevno 
znanje na nas. Deležni smo bili pohva-
le in komplimenta, da pod svojim okri-
ljem že dolgo niso imeli tako »zagna-
ne« ekipe: Anton Posavec, Esad Kočan, 
Darko Pušenjak, Denis Gorjup, Martin 
Čeh, Boštjan Plahutnik in Uroš Gerič.

Seveda gre zahvala tudi GZ Vodice in 
posameznim društvom, ki so finančno 
omogočili izobraževanje. Hvala tudi 
organizatorjema Urošu Talanu in Jo-
žetu Pavliču, PGD Polje, ki je odstopilo 
prostore in poskrbelo za gretje v mr-
zlih dneh.

V primeru, da bi bila potrebna nujna 
pomoč s strani certificiranih prvih 
posredovalcev, vam pomagamo: Luka 
Jerman, Klemen Dolenc, Manca 
Zmrzlikar, Luka Janhar, Jasmin 
Muhič, Klemen Merčun, Robert 
Fojs, Branka Vode, Gašper Klun, 
Jakob Škrjanec in Natalija Rus.

Uroš Talan, predsednik komisije za 
izobraževanje pri GZ Vodice:
»Vesel sem, da je po dolgem času GZ Vodi-
ce podprla projekt novega tečaja za bolni-
čarje za naše operativke in operativce, če-

prav to ni majhen finančen zalogaj. Vesel 
sem odziva društev, ki so prijavila prave 
kandidate, ki bodo GZ Vodice in PGD, 
združene v GZV, v korist celotni občini 
Vodice ter njenim občanom. Kot predse-
dnik komisije za izobraževanje pri GZ 
Vodice ter kot poveljnik PGD Polje lahko 
izpostavim, da sem zelo navdušen nad in-
teresom, ki ga kaže ta generacija prvih po-
sredovalcev. Tečaj je bil zelo pester, resno 
so morali zagrabiti za delo in kot »spužve« 
so srkali znanja od izkušenih medicinskih 
delavcev (reševalcev), ki so sodelovali kot 
predavatelji oz. inštruktorji na omenje-
nem tečaju. Enajst novih prvih posredo-
valcev je za našo GZ velik doprinos. Še 
posebej, ker gre za aktivne člane. Veseli 
me, da se dobivajo na mesečni ravni in 
znanje obnavljajo, ga še krepijo. Mogoče si 
lahko v prihodnje nadejamo tudi kakšne 
ekipe na tekmovanjih v PP. To bi bilo zelo 
spodbudno. Upam, da bodo svoja znanja 
predajali tudi drugim članom v naših ope-
rativnih enotah, še posebej mladim. Se že 
veselim prvih operativnih prikaznih vaj, 
kjer bodo to znanje lahko pokazali. Že-
lim si, da se aktivno vključijo v društvene 
operativne vodstvene organe, ki skrbijo za 
področje prve pomoči. Ker znanje, ki ga 
imajo, je večje od znanja marsikaterega 
poveljnika. Zato je prav, da jih poveljniki 
pustimo zraven in prisluhnimo njihovim 
predlogom. Tečaj so opravili z odliko vsi v 
prvem poskusu, čestitke!«
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   MONIKA & EKIPA

V Smučarskem društvu Strahovica 

je za nami še drugi tečaj alpskega 

smučanja  to zimo – dvaintrideset 

tečajnikov je prav prijetno preži-

velo letošnje počitnice na snegu.

Nekateri tečajniki so se prvič s smu-
čmi spustili po zasneženih strminah, 
se že drugi dan peljali z vlečnico, za-
dnji dan celo s štirisedežnico in prav 
pridno osvajali smučarsko znanje. 
Tisti malo boljši pa so svoje znanje 
nadgrajevali in osvajali Krvavec po 
dolgem in počez. 
Vsak dan smo se malo pogreli in po-
sušili ob topli peči v brunarici Son-
ček, kjer smo popili topel čaj, pomali-
cali in se odpočili. 
Štiridnevnega tečaja je bilo hitro ko-
nec. Vsi razigrani in veseli smo komaj 
čakali na podelitev diplom, medalj in 

Med zimskimi počitnicami smo premagovali 
krvavške strmine!

drobnih darilc našega sponzorja, Za-
varovalnice Merkur.
Tečaj smo uspešno zaključili, brez 
poškodb, polni novega smučarskega 

znanja – za nami je veliko previjuga-
nih smučarskih kilometrov.

Smučarski pozdrav!

Noč se je spremenila v dan.
Prihaja VELIKA NOČ.

   ROZALIJA JEGLIč, TURISTIčNO  
 DRUŠTVO VODICE

Velika noč je najpomembnejši kr-

ščanski praznik. Tako enostaven 

stavek z bogatim sporočilom. Za 

človeka predstavlja velikonočno 

oznanjenje vstajenja Jezusa Kri-

stusa. Apostoli niso začeli oznanja-

nja evangelija z rojstvom Jezusa v 

Betlehemu, temveč so spominjali 

na Jezusovo smrt. Veliko tridnev-

je pred Veliko nočjo se začne z 

zadnjo večerjo v četrtek, ko je bil 

Jezus zadnjikrat skupaj z učenci. 

Na veliki petek so Jezusa Kristusa 

križali. Križ pomeni vir odrešenja 

in blagoslova. Za vero je dal ži-

vljenje. Veliko soboto zaznamuje 

vigilija, ki je prvo sporočilo, da je 

Jezus Kristus vstal od mrtvih. Pre-

magal je telesno in duhovno smrt. 

S tem je Bog posegel v človeško 

zgodovino in človeka usmeril k 

pravemu cilju, ki je temelj resnice, 

pravičnosti in ljubezni. Velika noč 

je za kristjane praznik veselja in 

upanja. Danes se veliko govori o 

družinskem prazniku, ki je pove-

zan s tradicijo in običaji. Ti so bili 

našim prednikom sveti. Omenimo 

cvetno nedeljo z butarami in cve-

tjem, blagoslov ognja in jedi na 

veliko soboto. To radi sprejemajo 

tudi neverujoči. Bog bo našo vero 

sodil po dejanjih.
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Kristjani želimo, da ne gre le za spo-
min na čas pred več kot dva tisoč 
leti, temveč predstavlja zagotovilo 
svojega vstajenja in večnega življe-
nja. Bodimo vedno in povsod veli-
konočne priče in oznanjevalci Velike 
noči v večnosti. 

Cerkev nam na pepelnično sredo 
sporoča, da smo stopili v postni čas. 
Pri obredu pepeljenja nam kaže pot 
poglobljenega duhovnega življe-
nja. Deležni smo poslanice svetega 
očeta Frančiška, ki nas ozavešča o 
božji besedi. Slovenski škofje nas v 
pastirskem pismu nagovarjajo, da 
bodimo ponosni in ustvarjalni kri-
stjani. Cerkev za postni čas določa 
tudi posebne oblike spokornosti. 
Strogi post velja na pepelnično sredo 
in veliki petek. Ta dneva nam vele-
vata, da se le enkrat na dan do sitega 
najemo in ne uživamo mesa. To velja 
za osebe med dopolnjenim 18. in 60. 
letom starosti. Zadržek od mesa ve-
lja za vse petke v letu. Vabilo Sloven-
ske karitas nas vabi na preventivno 
spodbudo, da 40 dni preživimo brez 
alkohola iz solidarnosti z vsemi, ki 
trpijo zaradi alkohola. 

Spodbude nas vabijo tudi k osebni 
odločitvi in sami se odločimo in do-
ločimo, čemu se bomo odpovedali in 
določili cilj v postnem času. Temelj 
vsega je Božja beseda. Postni čas je 
za kristjana pomemben, doživljanje 
vere in živeti po zakramentih ni sa-
moumevno. Pogosto nam zmanjka 
moči, nas obhajajo dvomi, da bi mo-
gli iti naprej. Povezanost z Bogom in 
imeti Jezusa za prijatelja pa je tisto, 
za kar je vredno vztrajati na poti 
kristjana. To nas povezuje v družini 
in družbi. Tega se mogoče premalo 
zavedamo v današnji družbi in spre-

gledamo pomembne stvari. Mogoče 
spregledamo človeka, ki je ranjen, 
ki trpi, ki je bolan, ki je osamljen, ki 
je lačen, ki je deležen nasilja in brez 
luči upanja. Mi stojimo tu, mi smo 
poklicani, da pomagamo in prižge-
mo luč človeku v stiski. Pomembna 
je materialna in duhovna pomoč. 
Hrana nahrani, beseda ozdravi. Po-
nuditi pomoč človeku v stiski pri-
naša obojestransko zadovoljstvo in 
povezanost med ljudmi. Posamezni-
ku omogoča osebno rast z vzponi in 
padci.

Pot vsakega človeka gre čez oseb-
no Kalvarijo. Zavedati se moramo, 
da je Bog z nami in naša usoda v 
njegovih rokah. Odvaljeni kamen 
na Kristusovem grobu in njegovo 
vstajenje nam kaže življenje v večno 

prihodnost. Naš cilj ni veliki petek s 
štirinajsto postajo Križevega pota, 
temveč vstajenjska procesija v novo 
življenje.

Gospod Jezus Kristus, sestopil si 
v globine zemlje, zdrobil si verige 

smrti in si vstal – kakor Jona iz 
morske pošasti – iz groba.

Po tebi praznujemo usmrtitev 
smrti, uničenje zla, začetek več-

nega življenja.
Zdaj je vse polno luči.

Zato se raduje vse stvarstvo nad 
Tvojim vstajenjem.

Naj nas prežari to veselje in naj 
skupno kličemo: Kristus je resnič-

no vstal.
(Velikonočni kanon Janeza Da-

maščana, a.d. 750)
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Koncert in razstava ob 100. obletnici smrti 
slikarja Matije Koželja

   RADO čUK

V nedeljo, 19. februarja 2017, so 

Občina Vodice, Župnija Vodice, 

Knjižnica Vodice in Kulturno dru-

štvo Matije Koželja Utik priredili 

slavnostni koncert in razstavo ob 

100. obletnici smrti cerkvenega 

slikarja Matija Koželja, rojenega 

pred 175 leti v Vesci.

Po začetnem orgelskem uvodu, s ka-
terim je obiskovalce v slavnostni ve-
čer povedel organist Tone Potočnik, 
je zbrane pozdravil župan Aco Franc 
Šuštar. 

S kora se je oglasilo več kot 30 moških 
glasov (Oktet Deseti brat, Oktet Gal-
lus in Komorni moški zbor Lek), ki so 
izvedli Gounodovo mašo št. 5 in pod 
taktirko Milivoja Šurbka očarali po-
slušalstvo.  

Člani Fantovske pevske skupine Ma-
tici so v belih oblačilih z umirjeno 

Novonastala razstava Koželjevih del, ki si jo lahko do velike noči ogledate v 
Župnijskem domu Vodice.

koreografijo še poudarili slovesnost 
dogodka in z zvoki ubranih melodij 
napolnjeno cerkev. 

Temu je sledila predstavitev življenja 
in dela Matije Koželja, ki jo je pripravil 
vodja vodiške knjižnice in umetnostni 
zgodovinar Tomaž Miško, predstavil 
pa znani slovenski dramski igralec 
Pavle Ravnohrib. Za večje razumeva-
nje in boljšo predstavo o slikarjevem 
življenju in delu je besedo spremljala 
še računalniška prezentacija slikar-
jevih del, ki so jih več let zbirali fo-
tografi  kulturnega društva ter nekaj 
fotografov zunanjih sodelavcev. Tudi 
nadaljnji del programa je spremljala 
pesem posameznih pevskih skupin s 
predvsem renesančnim repertoarjem 
in predstavitvijo umetnikovih del, ki 
jih skoraj ni mogoče prešteti.          
 
Za prehod v bolj živahen del koncerta 
je z orgelsko medigro zopet poskrbel 

Tone Potočnik. Zbrane je  pozdravil 
tudi domači župnik Franc Mervar in 
povabil na ogled razstave, ki bo po-
stavljena do velike noči v župnijskem 
domu. Sledile so skladbe iz slovenske 
zborovske zakladnice, ki so bile napi-
sane v obdobju slikarjevega življenja 
to je druge polovice 19. stoletja. Vsa-
ka pevska zasedba se je predstavila 
z eno samostojno skladbo, zatem pa 
so združeno zapeli pod taktirko ma-
estra Milivoja Šurbka, ki je umetni-
ški vodja vseh treh skupin. Zapeli so 
vsem poznane Oj, Triglav moj dom, 
Slovenec sem in Tri narodne. Močni 
moških glasovi so osvojili akustič-
no cerkev in marsikomu predramili 
ne le kurjo polt, temveč tudi globlje 
umetniške občutke. 
 
Uradni del prireditve se je tako za-
ključil z veselo noto in nekaj pev-
skimi dodatki, ki so poživili vzdušje 
obiskovalcev.  Druženje se je nada-

Zbrane je pozdravil tudi domači žu-
pnik Franc Mervar
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ljevalo v dvorani novega župnijskega 
doma v Vodicah, kjer so člani likov-
ne sekcije kulturnega društva pod 
mentorstvom Iva Koritnika postavili 
pregledno razstavo o življenju in delu 
Matije Koželja, ki jo je v čast velike-
mu umetniku zasnoval Tomaž Mi-
ško.

Gospodinji Marija in Dragi Čuk sta 
poskrbeli, da so se želodčki zopet 
napolnili ter da so si obiskovalci ob 
toplem čaju in kuhanem vinu v vese-
lem vzdušju ogledali razstavo ter po-
komentirali umetniški večer. Avtor 
razstave Tomaž Miško je posebej za 
to priložnost pripravil tudi knjižico 
Življenje in delo Matije Koželja, ki jo 
je izdala Občina Vodice, ter nam po 
zaključku programa zaupal naslednje 
občutje:  »Veličastno obeležje v čast 
slikarju Matiji Koželju je bilo odlično 
zasnovano. Pri tovrstnih prireditvah 
se zmeraj pojavi problem uskladi-
tve med likovnim in glasbenim de-
lom. Vsebinska prilagoditev pesmi 
projiciranim Koželjevim podobam 
je bila učinkovito orodje za dosego 
tega cilja. Če pa so poslušalci spre-
mljali koncertni list in projekcijo, je 

bila izkušnja popolna. Ker smo pri 
koncertu morda nekoliko bolj vajeni 
frontalnega pogleda na pevce, je me-
niška koreografija pred prezbiterijem 
in v njem imenitno razgibala prazen 
prostor pred občinstvom. Iskrene če-
stitke organizatorju!« 
 
Vsekakor gre za tak dogodek za-
hvala številnim udeležencem, Ne 
samo izvajalcem: 
Župniji Vodice, Občini Vodice, Me-

stni knjižnici Ljubljana, Kulturnemu 
društvu Matije Koželja, Vodiškim 
pritrkovalcem, pa donatorjem, ki so 
s svojimi sredstvi podprli realizacijo 
tako zahtevnega projekta: Računo-
vodstvo Jeraj, d. o. o., Miran Petro-
vič, s.  p., MCLOW, d. o. o., Kuči, d. 
o. o., Tomaž Mušič, s. p., KA Olje, d. 
o. o., Roman Janhar, s. p., Jadranka 
Golob, s. p., Jerman, d. o. o., Trip, d. 
o. o., Stare trade, d. o. o., Mimi Grgić, 
s. p. 

Oktet deseti brat.

Župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar in Vodja vodiške vodiške knjižnice in 
umetnostni zgodovinar Tomaž Miško

Slovenski dramski igralec Pavle Rav-
nohrib
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Spominska maša

Združeni pevski zbori pod vodstvom Rada Čuka

  PAVLE VEIDER 

V nedeljo, 26. februarja 2017, je 

minilo 100 let od smrti plodovite-

ga slikarja Matija Koželja, rojene-

ga pred 175 leti v Vesci, ki je veliko 

sled svojega dela pustil v skoraj 

vseh cerkvah vodiške župnije. 

Župnik Franc Mervar je idejo o spo-
minski maši podprl in ko so pozitiv-
no odgovorili še pevci iz Šinkovega 
Turna, Skaručne, Repenj in seve-
da iz Vodic, je bila polovica dela že 
opravljenega. Za sodelovanje pri bo-
goslužju so bile izbrane pesmi, ki se 
pojejo na vseh korih, člani Kulturne-
ga društva Matije Koželja pa so pri-
pravili branje bogoslužnih uvodov in 
Božje besede. 

Že skupne pevske vaje, ki se jih je 
udeležilo zelo lepo število pevcev, so 
obetale lep prispevek kora pri spo-
minski maši.

V nedeljo je g. župnik predstavil po-
men Koželjeve poslikave v cerkvi od 
obokov nad orglami, do priprošnji-
kov v stiski nad osrednjo ladjo ter 
pomenom poslikave v prezbiteriju 
in tudi sicer poudaril velik prispevek 
Matije Koželja k cerkvenemu slikar-
stvu na slovenskih tleh. Mašni so-
delavci so poudarili pomembne zna-
čilnosti verske dimenzije slikarjeve 
osebnosti, izbrane pesmi pa so pou-
darile predvsem skromnost in poni-
žnost človeka, ki se obrača k Bogu.

Velika vernost Koželja se odraža sko-
zi njegov celoten življenjski opus in v 
sleherni upodobitvi verskega motiva. 
V svoji biografiji izraža veliko hvale-
žnost do učiteljev in dobrotnikov, o 

spominu na otroštvo pa zapiše tudi: 
»Imel sem zelo dobre in pobožne 
starše. Z materjo sem šel večkrat na 
Šmarno goro in k sv. Luciji na Skaru-
čino.« 
Če so pevci zbrane na začetku sv. 
maše povabili z Najvišji vsemogočni 
Bog, pa so zaključili z Marijino sklad-
bo Pozdravljena zemlje ti blagoslov. 
Orgle so pod prsti Marije Čuk zvene-
le slovesno, pevce pa je od skladbe do 
skladbe sugestivno vodil zborovodja 
Rado Čuk.

Tistim, ki jim še ni uspelo obiskati 
razstave, je v župnijskem domu ča-
kalo še nekaj lepih umetniških tre-
nutkov, prav prijetno pa se je bilo po-
sladkati tudi s krofi, saj je bila to tudi 
pustna nedelja. 

Čestitke kulturnemu društvu, ki je 
v mesecu februarju pripravilo tako 
bogato zasnovan program, posvečen 
rojaku Matiji Koželju. 

Pelikan v Zapogah

Koželjev portret avtorja Borisa Kublja
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Utiške maškare preganjale zimo

Mrazek prava reč, mi gremo …
   URŠA MERčON

Zima letos res ni bila preveč ra-

dodarna s snegom, a nič zato. Na 

PŠ Utik smo kljub pomanjkanju 

snega izvedli zimski športni dan. 

V februarju pa smo se odločili, da 

bodo maškare pregnale zimo in 

da je čas, da v deželo počasi pride 

pomlad. 

Na PŠ Utik smo sredi januarja orga-
nizirali zimski športni dan, pa čeprav 
brez snega. Člani SD Strahovica so 
nam prijazno ponudili letošnjo novo 
pridobitev – drsališče, pri smučarski 
koči na Selu, ki smo jo z veseljem iz-
koristili. Organizirali smo športni 
dan, učenci pa so lahko izbirali med 
drsanjem in pohodom na Rašico.
Čeprav je bil januar po temperaturah 
res pravi zimski mesec, pa se nismo 
kar tako predali. Nismo se ustraši-
li niti nizkih temperatur, in se tako 
na najhladnejši dan korajžno podali 
zimskim aktivnostim naproti. Vsi 
skupaj smo se peš odpravili do smu-
čarske koče na Selu, kjer so se »dr-
salci« pripravili na gibanje po ledeni 
ploskvi, »pohodniki« pa so nadalje-
vali pot proti Rašici. Čeprav je bil dan 
mrzel, pa nas je gibanje dobro ogrelo 
in kmalu je posijalo tudi sonce.
Pri sami izvedbi so nam, tako kot 
vedno, prijazno priskočili na pomoč 
starši. Na tem mestu bi se kolektiv 
PŠ Utik rad zahvalil mamicam Tini 
Brišnik, Gretel Schoukens in Mateji 
Žebovec, ki so nam prijazno ponudi-
le pomoč pri izvedbi športnega dne-
va. S svojimi prostornimi vozili so do 
smučarske koče peljale vso »drsalno 
opremo« in šolsko malico ter poma-
gale pri zavezovanju drsalk. V šolski 
kuhinji pa so nam pripravili topel čaj, 

da smo z njim pregnali mrzel dan.
Učenci in učiteljice bi se radi zahvalili 
tudi SD Strahovica, saj so nam brez-
plačno odstopili drsališče in nam po-
nudili toplo zavetje v koči, kjer smo si 
malce odpočili, se okrepčali in pogre-
li. Posebna zahvala pa gre gospe Mo-
niki Hočevar, ki nam je pomagala, da 
smo skupaj poskrbeli za uspešno iz-
vedbo zimskega športnega dne.
No, da pa bi odgnali letošnjo zimo, 
smo se odzvali željam nekaterih 
staršev, predvsem pa otrok ter na Po-
družnični šoli Utik, zadnji dan pred 
zimskimi počitnicami, v petek, 24. 
februarja, organizirali pustovanje. 
Vsi učenci so se ta dan preoblekli v 
maškare. Tako v petek niso prišli v 
šolo dečki in deklice, ki smo jih va-
jeni, ampak so šolo zasedli klovni, 

princeske, gusarji in še veliko drugih 
mask. No, tudi učiteljice in kuharica 
niso izostale ter se ta »nori dan« za 
nekaj ur spremenile v zamorke. Ko-
misija, ki so jo sestavljali učenci in 
učiteljice, je iz vsakega razreda iz-
brala najbolj izvirno masko. Ker nam 
vreme ni bilo naklonjeno, da bi se 
sprehodili po naselju, pa smo v telo-
vadnici rajali in upamo, dokaj uspe-
šno pregnali letošnjo mrzlo zimo.
P.S.: V mesecu decembru smo na PŠ 
Utik izvedli novoletni bazar. Čeprav 
z zamudo, pa vseeno iz srca, bi se ko-
lektiv PŠ Utik še posebej rad zahvalil 
donatorjema, gospe Mateji Žebovec, 
ki nam je podarila olje za umivanje 
zob, in gospodu Janezu Kimovcu, ki 
je prispeval lesene domine. Obema 
še enkrat iskrena hvala! 

Drsalci na drsališču pri smučarski koči na Selu
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Mali umetniki in umetnine
napolnile Cankarjev dom

   DARINKA KLOPčIč

Na letošnji likovni natečaj je pri-

spelo 6131 likovnih del iz 342 šol, 

vrtcev in drugih specializiranih 

ustanov Slovenije, Hrvaške in Sr-

bije. Strokovna komisija je izmed 

prispelih del izbrala okoli 1200 

del, ki so jih otroci sami razstavi-

li in oblikovali razstavni prostor.

Skozi bogat likovni jezik slik so 

izražene zgodbe otrok, njihovega 

pogleda na svet, igro, družino, pri-

jateljstvo …, od katerih se marsikaj 

lahko naučimo tudi odrasli. 

S takšnimi aktivnostmi in medse-
bojnim druženjem želimo spodbudi-
ti posameznike, da preko zabave in 
igre brišemo meje in rušimo stereoti-
pe o osebah s posebnimi potrebami. 

Mednarodna priznanja so prejeli 
Martina Vidergar, Ana Strojin, 
Sonja Bahar, Lana Pustovrh, 
Anna Hočevar in Demetra Jam-
šek.

Za razstavo so bila izbrana tudi dela 
Eve Vesel Petrovič (mentorica Jana 
Potočnik), Maruše Vidergar in Ja-
koba Amadeja Rebolja. 

 Maruša Vidergar in Jakob Rebolj Razstava

   M. K.

Božič se zdi daleč. A še zdaj se šte-

vilni spominjajo svetega večera v 

Bukovici, pri znamenju na zabrež-

ju, kjer so vaščani že drugo leto 

zapored uredili jaslice na prostem. 

Še enkrat se zahvaljujejo župniku in 
dekanu Francu Mervarju in monsi-
njorju Alojziju Uranu za lep obred. 
Lepo je bilo slišati blagoslov, tople 

besede, ki naznanjajo prihod božjega 
sina. Ki nas spomnijo, da je Božič ne 
samo verski praznik, temveč praznik 

dobrote, družinskih vrednot in ohra-
njanja tradicije. Naj bo v tem duhu 
vse leto – pravijo vaščani Bukovice. 

Alojz Uran
v Bukovici

30 številka 2, marec 2017



Dogodki

V vrtcu je lepo …
Vpis v vrtec še do 31. marca

   hEDVIKA ROSULNIK

Predšolski otrok ima veliko po-

tencialov, ki jih je treba že zgodaj 

spodbujati in razvijati, pa naj gre 

za močna ali šibka področja vsake-

ga posameznega otroka. V našem 

vrtcu si prizadevamo, da otroci z 

različnimi obogatitvenimi dejav-

nostmi pridobijo izkušnje in spod-

bude za razvoj na vseh področjih. 

Uspešno izvajamo zgodnje učenje 
angleščine, od 3. leta dalje, v integri-
rani obliki. V letošnjem letu smo za 
najstarejše otroke prvič izvedli tečaj 
drsanja. Otroci so si opremo, drsal-
ke in čelade lahko izposodili v vrtcu, 
saj smo opremo nabavili. Dejavnost 
smo izvedli v okviru nadstandarda, 
ki ga omogoča ustanovitelj, Občina 
Vodice. Otroci so ves teden drsali na 
drsališču v Domžalah in hitro napre-
dovali, saj so imeli izkušnje, ki so jih 
pridobili na tečaju rolanja v jesen-
skem času. Zadnji dan so svoje dr-
salne spretnosti pokazali staršem. V 
dneh, ko je bila tanka snežna odeja, 

smo zimo izkoristili za tek na smu-
čeh in igro na težko pričakovanem 
snegu. Od zime se bomo poslovili 
s skoki na Mini Planici. S sodelo-
vanjem baletne šole Stevens otroci 
spoznavajo ples z elementi baleta, v 
kulturnem domu pa si bomo ogleda-
li pravo baletno predstavo. Otroke 
čaka še veliko zanimivih dejavnosti, 
obisk glasbene šole, izleti, različne 
predstave, plavalni tečaj, letovanje 
… Pridružite se nam. Do 31. marca 
poteka vpis za naslednje šolsko leto. 
Veseli bomo, v našem vrtcu je lepo in 
še lepše bo, ker … 

»V vrtcu je lepo, ker se 
zabavamo in se veliko 

naučim.« 
LORA

»Ker so v vrtcu zelo dobri 
prijatelji.«

BRINA
»Ker imamo prijazne 

vzgojiteljice in imamo drug 
drugega radi.« 

PIJA
»Ker imamo veliko igrač in se 

igramo in družimo.«
ŽAN

»Ker gremo ven in imamo 
dobro kosilo.«

GAŠPER

Drsanje

Uspešni telovadci na polfinalu državnega 
prvenstva v akrobatiki

   JOŽI NASTRAN bRANK IN
  MIhA KIMOVEC, MENTORJA

Sreda, 30. novembra 2016, je bila 

za naše telovadce zelo uspešna. 

Na OŠ Dobrova se v akrobatiki iz-

kazali tako dečki kot dekleta, ki so 

v močni konkurenci ekip osvojile 

3. mesto in si s tem prislužile na-

stop na državnem prvenstvu.

To so bila mlajša dekleta v posta-
vi Hana Golob, Neža Zigmund, 
Nadja Brišnik, Nina Erce in Naja 
Stankovič Pangerc. Zelo uspešni so 
bili tudi mlajši dečki v postavi Timi 
Drašler, Timotej Bokan, Domen 
Žerjav, Jan Jeraj in Jaka Kovač, 
ki  so ekipno osvojili odlično 1. me-
sto, najmlajši dečki (Vane Brišnik, 
Lenart Brank, Žan Primc, Anže 

Kimovec, Nejc Bergant) pa so osvo-
jili 2. mesto.
Med posamezniki  sta bila najuspe-
šnejša starejši deček Mitja Nastran, 
ki je osvojil odlično 1. mesto, ter 
Vane Brišnik, ki je osvojil odlično 
3. mesto.
Akrobati morajo na tekmovanju naj-
prej prikazati obvezni element, ki je 
za vse kategorije predpisan, nato pa 
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Šolska športna tekmovanja
   UčITELJI ŠPORTA, OŠ VODICE 

PLAVANJE – področno tekmovanje  
gorenjske in domžalske regije
Olimpijski bazen v Kranju je v za-
četku marca gostil najboljše plavalce 
osnovnih šol. Kategorizirani plavalci 
so tekmovali v disciplini 100 metrov 
mešano (delfin, hrbtno, prsno, kravl), 
nekategorizirani pa v disciplini 50 
metrov prosto. 
Našo šolo so zastopali: Patricija Ka-
divec (12. mesto), Andraž Aljaž (2. 
mesto), Denis Aljaž (10. mesto), Val 
Stankovič Pangerc (7. mesto), Miha 
Bernik (2. mesto) in Gašper Brišnik 
(2. mesto).

BADMINTON – državno tekmova-
nje
Sestri Lina in Taja Pipan sta odlično 
nastopili na državnem tekmovanju v 
badmintonu za učence OŠ. Na Osnov-
ni šoli Stopiče v Novem mestu je Lina 

še vsak tri poljubne elemente, ki ima-
jo čim višji koeficient težavnosti.

Mlajši dečki in Mitja Nastran na 
stopničkah DP v akrobatiki

Mlajši dečki (Domen Ž., Timotej B., 
Timi D., Jaka K. in Jan J.) so v torek, 
13. decembra 2016, postali ekipni 
državni prvaki v akrobatiki. Tek-
movanje je potekalo že tradicionalno 
na OŠ Dobrova. Poleg njih je na sto-

pničkah stal tudi uspešen telovadec 
Mitja Nastran, ki je med posame-
zniki v kategoriji starejših dečkov 
osvojil odlično 2. mesto. Fantje 
s  svojo vztrajnostjo in vestnimi obi-
ski krožka že nekaj časa posegajo po 
najvišjih mestih, zato so v šolski gim-
nastiki poželi že kar visok ugled. Zelo 
dobro so se odrezala tudi mlajša de-
kleta, ki so se prvič uvrstila na držav-
no prvenstvo in tu osvojila ekipno 5. 
mesto.  Med posameznicami je bila 

najuspešnejša Hana Golob, ki je osvo-
jila 8. mesto.
MLAJŠI DEČKI: ekipno – 1. m
Domen Ž. – 8. m, Timi D. in Timotej 
B. – 10. m, Jaka K. – 17. m, Jan J.- 26. 
m
MLAJŠE DEKLICE: ekipno – 5. m
Hana Golob – 8. m, Neža Zigmund – 
25. m, Nadja Brišnik – 35. m, Nina E. 
– 30. m, Naja S.P: – 39. m
STAREJŠI DEČKI: Mitja N. – 2. m, 
Matic K. Ž. – 8. m

obstala v četrtfinalu, Taja pa je zase-
dla mesto na najnižji stopnički.

NAMIZNI TENIS – občinsko prven-
stvo
Ob zeleni mizi so se z odličnimi re-

fleksi najbolj izkazali naslednji naši 
učenci: Nika Gubanc  (2. mesto), Ema 
Tofant (3. mesto), Neža Pogačar Žun 
(1. mesto), Maša Jerman (1. mesto). 
Z uvrstitvijo na zmagovalni oder so 
si zagotovili nastop na področnem 

Košarka MDI 

32 številka 2, marec 2017



Dogodki

tekmovanju, ki  je potekalo na OŠ Dragomelj, kjer so se 
izvrstno odrezali. Neža Pogačar Žun je v kat. 1.-5. razred 
osvojila 1. mesto (uvrstitev v četrt finale DP), Nika Humar 
pa si je v tej kat. delila 3. mesto. Prav tako si je 3. mesto 
delila Maša Jerman v kat. 6.-9. razred.

SMUČANJE –  področno tekmovanje gorenjske in dom-
žalske regije
V pravi zimski idili so se na Krvavcu pomerili tudi naši 
učenci. Na s soncem obsijani veleslalomski progi so v ka-
tegoriji  mlajših učencev nastopili Hana Kranjec Žagar (5. 
mesto), Lucija Hočevar (14. mesto), Patrik Fabjan (2. me-
sto) in Andraž Košir (14. mesto). Dekleti in fanta so dvi-
gnili pokal za 2. mesto v ekipni razvrstitvi. V kategoriji 
starejših dečkov je Mark Pavlin zasedel 11. mesto.

KOŠARKA – občinsko prvenstvo
Čeprav so se pod košema borili kot levi, to ni bilo dovolj, 
da bi mlajši dečki dosegli kaj več kot 4. mesto na tekmova-
nju v Medvodah.  
 
POLFINALNO TEKMOVANJE V SKOKIH NA MALI 
PROŽNI PONJAVI
Skoraj 500 tekmovalcev iz osnovnih šol je v petek, 10. 
marca, skakalo na polfinalnem državnem prvenstvu na 
OŠ Dobrova. Tudi 25 učencev naše šole se je pomerilo v tej 
gimnastični spretnosti. Vsak učenec se je moral predstavi-
ti z enim obveznim in tremi poljubnimi skoki na trampoli-
nu. Za nas je tekma potekala z veliko smole med mlajšimi 
in z vseeno nekaj sreče med starejšimi učenci. Znova se je 
odlično odrezal učenec 7.c Mitja Nastran, ki je ugnal 
vso konkurenco, skupaj z ekipo (v postavi še Nejc K., 
Matic K. Ž., Nik B., Lenart J.), pa so osvojili še odlično 
3. mesto in se s tem uvrstili na DP, ki bo 23. oktobra v 
Brežicah. Naši mlajši dečki, ki so bili med favoriti, so ime-
li obilo smole, saj so morali skakati na drugačnem tram-
polinu, kot so ga bili vajeni, zato je bilo kar nekaj skokov 
ponesrečenih. Na koncu so ekipno osvojili 7. mesto, med 
posamezniki je bil najboljši Tim Drašler na 35. mestu. Zelo 
dobro so se odrezala tudi mlajša dekleta (Naja S. P., Nina 
E., Nadja B., Neža Z., Hana G.), ekipno so osvojile 7. mesto, 
med posameznicami pa je bila najboljša Nadja Brišnik na 
15. mestu. Veliko najmlajših učencev in učenk je bilo na 
tekmovanju prvič. Vsi so se odrezali po svojih najboljših 
močeh. Dečki so s četrtim mestom v ekipni razvrstitvi in 
5. mestom Vaneta Brišnika pokazali, da bodo prihodnje 
leto glavni favoriti. Dekleta so ekipno osvojila 18. mesto, 
med posameznicami pa sta bili na 76. mestu najboljši Ula 
Tehovnik in Naja Vrhovnik. Veseli smo, da lahko sode-
lujemo in se družimo z vrstniki. Saj to je največji pomen 
športa!
Čestitke vsem športnikom. Neža Pogačar Žun

Ekipa starejših dečkov OŠ Vodice

Taja Pipan 

Nika Gubanc
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   VODIŠKE DEKLINE
  POD OKRILJEM TD VODICE

Radi pišete pesmi, kratke zgodbe, 

razmišljanja ali pa zgolj obožuje-

te risanje in umetniško izražanje 

skozi fotografski objektiv? Če že-

lite umetniški del sebe deliti tudi 

z drugimi, imate sedaj edinstveno 

priložnost!

Obrazi pišejo, obrazi slikajo

 NATALIJA RUS, (POVZETO PO

 hTTP://www.MDDSZ.GOV.SI) 

Oskrbovana stanovanja sodijo 

med storitev institucionalnega 

varstva. Namenjena so starejšim 

ljudem, ki se sami ne morejo več 

v celoti oskrbovati ali negovati, a 

kljub temu lahko še vedno živijo 

razmeroma samostojno življenje z 

večjo ali manjšo pomočjo strokov-

nega osebja.

Gradnja tovrstnih stanovanj je podrob-
neje določena v Pravilniku o minimalnih 
tehničnih zahtevah za graditev oskrbo-
vanih stanovanj za starejše ter o načinu 
zagotavljanja pogojev za njihovo obrato-
vanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za oko-
lje in prostor. Tudi oprema stanovanj je 
skrbno načrtovana po določenem pravil-
niku. Tako na primer prostori v oskrbo-
vanih stanovanjih, ki so namenjeni biva-
nju in spanju, ne smejo biti ožji od polo-
vice svoje dolžine in ne ožji od 220 cm. 
Širina prehodov, namenjenih komunika-
ciji med prostori mora znašati najmanj 
100 cm, tudi po namestitvi opreme.
Oskrbovana stanovanja pa morajo imeti 
tudi oskrbnika (pravna ali fizična oseba), 
ki skrbi za 24-urno pomoč stanovalcem 
oskrbovanih stanovanj.

Oskrbovana stanovanja
Kaj so oskrbovana stanovanja, kakšne vrste poznamo in kako jih lahko pridobimo.

Vodiške dekline bomo letos izdale revijo 
našega celoletnega dela na temo OBRA-
ZI NAŠIH KRAJEV. Vanjo želimo vklju-
čiti tudi rubriko oz. zbornik »OBRAZI 
PIŠEJO, OBRAZI SLIKAJO«, v kateri 
bi predstavile dela Vas, občanov, ki ste 
pripravljeni svoje sposobnosti pokazati 
širši vodiški javnosti.
 
Svoje izdelke nam lahko pošljete do 21. 
4. 2017 na elektronski naslov turistic-

nodrustvo.vodice@gmail.com ali na po-
štni naslov TD Vodice, Kopitarjev trg 
1, 1217 Vodice s pripisom »Obrazi piše-
jo, obrazi slikajo«. Ne pozabite pripisati 
svojega imena, priimka in naslova. 
Vsakega prispevka bomo zelo vesele!

(V primeru, da bi bila količina prejetih 
izdelkov prevelika za obseg našega zbor-
nika, bo izbrana komisija določila tiste, 
ki bodo objavljeni.)

Med osnovno oskrbo v oskrbovanem 
stanovanju sodijo:
– pomoč pri bivanju, kar pomeni osnov-
no čiščenje vseh ali posameznih prosto-
rov stanovanja z odnašanjem smeti in 
postiljanje;
– organizirano prehrano, prinašanje pri-
pravljenih obrokov ali priprava hrane 
v stanovanju in pomivanje uporabljene 
posode;
– pomoč pri pranju, sušenju in likanju 
perila.
Socialna oskrba v oskrbovanem sta-
novanju obsega:
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene 
in izvajanju dnevnih opravil, na primer 
pomoč pri oblačenju, slačenju itd.;
– varstvo in pomoč pri ohranjanju social-
nih stikov, vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, 
spremljanje upravičenca pri opravljanju 
nujnih obveznosti, informiranje ustanov 
o stanju in potrebah upravičenca;
– upravičencem v oskrbovanih stanova-
njih mora biti zagotovljena tudi možnost 
uporabe celodnevne nujne pomoči preko 
klicnih centrov za pomoč na daljavo. 
Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potre-
bam in željam posameznega upravičen-
ca, izvajalec storitve pa je dolžan zagoto-
viti tudi izvajanje zdravstvenega varstva 
in zdravstvene nege s sklenitvijo pogod-
be z izvajalcem te dejavnosti.
Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo 

praviloma možnost, da izbirajo posame-
zne storitve ali pa pakete storitev. Stori-
tve oziroma paketi storitev so odvisni od 
obsega pomoči, ki jo posameznik potre-
buje glede na svoje zdravstveno stanje.

Seznama oskrbovanih stanovanj v 
Ljubljani, okolici in Kranju 

OSKRBOVANA NAJEMNA 
STANOVANJA V LOGATCU
telefon: 01 300 88 11 

DOM STAREJŠIH OBČANOV 
MEDVODE
telefon: 01 362 54 00

OSKRBOVANA NAJEMNA 
STANOVANJA TRZIN
telefon: 01 300 88 11

NEPREMIČNISKI SKLAD 
POKOJNINSKEGA IN 
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
telefon: 01 300 88 11

DEOS, d. d., PE Center starejših 
Trnovo
telefon: 08 200 03 95

DEOS, d. d., PE Center starejših 
Notranje Gorice
telefon: 08 200 04 00

OSKRBOVANA NAJEMNA 
STANOVANJA KRANJ
telefon: 01 300 88 11

Jesen življenja
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Že osemnajsto leto zapored bomo 

občani, ki nam je mar za okolje, v 

katerem bivamo, zavihali rokave in 

se udeležili tradicionalne čistilne 

akcije, s katerimi smo v preteklih 

letih bistveno pripomogli k bolj 

čistemu in zdravemu bivalnemu 

okolju.

Tudi letos vas vabimo, da se nam 
v soboto, 1. aprila 2017, ob 9. uri 
pridružite na 18. čistilni akciji, ki 
jo organizira Občina Vodice v so-
delovanju s PGD Polje.

V preteklih letih je bilo opravljenih 
kar nekaj pravih korakov k zmanj-
šanju onesnaženja naše občine, 
vendar nas čaka še veliko dela. Če-
prav je občanom omogočeno brez-
plačno odlaganje raznovrstnega 
odpada v Začasnem zbirnem cen-
tru za ločeno zbiranje odpadkov, 
nekateri še vedno odpadke depo-
nirajo v gozdove in smeti odmeta-
vajo po tleh. Občanke in občani, ki 
jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo, 
se čistilne akcije po celotni občini ude-
ležujejo v velikem številu. Na ta način 

pripomorejo k ozaveščanju preostalih, 
da čisto in urejeno okolje ni nekaj pov-
sem samoumevnega.

Letošnja čistilna akcija bo potekala po 
ustaljenem programu. V soboto, 1. 
aprila 2017, ob 9. uri se bomo ob-
čani zbrali na spodaj naštetih zbirnih 
mestih. Udeleženci se bomo razde-
lili v posamezne skupine, ki se bodo 
nato razporedile po območju celotne 
občine in pričele s čiščenjem. Koor-
dinatorji posameznih zbirnih mest 
bodo območna prostovoljna gasilska 
društva, glavni koordinator in organi-
zator zaključka akcije pa bo letos PGD 
Polje. Na zbirnih mestih boste pre-
jeli osnovna zaščitna sredstva in 
vrečke, udeleženci čistilne akcije 
pa bodo prejeli tudi simbolično da-
rilo. Čistili bomo ceste po celotni 
občini, vodovarstvena območja in 
gozdne ceste.

Zbirna mesta:
Vodice – pred Kulturnim domom Vo-
dice
Zapoge, Dornice, Torovo – pred gasil-
skim domom Zapoge

Repnje, Dobruša – pred gasilskim do-
mom Repnje
Polje, Povodje, Vojsko, Skaručna – 
pred gasilskim domom Polje 
Utik, Bukovica – pred gasilskim do-
mom Bukovica–Utik
Selo, Koseze, Šinkov Turn, Vesca – 
pred gasilskim domom Koseze

Lokacije zbirališč odpadkov:
Selo - nasproti avtobusne postaje,
Utik – med trgovino in igriščem (ma-
kadamska površina ob ograji),
Zapoge – pred gasilskim domom, 
Repnje – pred gasilskim domom,
Brniška cesta zunaj Vodic (na koncu 
gozda desno),
Polje – pri gasilskem domu,
Vodice – pred Občino pri eko otoku

Prosimo vas, da na dan akcije od-
padke na zgoraj navedene lokaci-
je odložite najpozneje do 11.30, 
po tej uri se bo namreč opravljal 
zadnji prevoz odpadkov v začasni 
zbirni center. Namen čistilne akcije 
NI čiščenje individualnih objektov, 
zato vas prosimo, da odpadke, kot so 
kosovni odpadki, pohištveni les, ko-
vinski odpadki, biološki odpadki, ze-
leni odrez, kartonska embalaža in ste-
klo, deponirate v Začasni zbirni center 
Vodice, vsako soboto med 9. in 12. 
uro.

Po koncu čistilne akcije ob 11.30 
so vsi udeleženci vabljeni na pri-
grizek pred gasilski dom v Polju, 
kjer PGD Polje organizira zaklju-
ček 18. čistilne akcije v občini Vo-
dice.

Vljudno vabljeni
v čim večjem številu!

Z udeležbo bomo s skupnimi mo-
čmi prispevali k urejenemu in bolj 

zdravemu okolju!

Tudi letos bomo zavihali rokave za bolj čisto, 
zdravo in urejeno okolje
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V naši ponudbi kuriv

in goriv so:

KURILNO OLJE

DIESEL

SLOVENSKI PELETI

NEMŠKI PELETI

DRVA

PREMOG

PREMOGOVI BRIKETI

LESNI BRIKETI

DETEKTORJI MONOKSIDA

Ob nakupu in predložitvi tega letaka
Vas pri dostavi naših energentov  čaka darilo.

Letak velja do 30. 4. 2017.

TURISTIČNO DRUŠTVO 
VODICE

Turistično društvo Vodice bo v 
velikonočnem času, na velikonoč-

ni ponedeljek, 17. aprila 2017, 
pripravilo 11. Velikonočno raz-

stavo pirhov v prostorih PGD Polje 
v Polju 5 a. S to razstavo želimo 

na območju naše občine popestriti 
velikonočni čas, ohranjati stari obi-
čaj izdelave pirhov in v prihodnjih 
letih pripraviti tudi bolj odmevno 

in zajetno razstavo, obogateno še z 
drugimi dejavnostmi, ki so poveza-

ne z velikonočnim časom.

Razstava bo na ogled v ponedeljek, 
17. aprila 2017,

od 9.00 – 18.00 ure v prostorih 
PGD Polje v Polju 5a

Odprtje razstave bo v ponedeljek, 
17. aprila 2017 ob 9.00 

uri v prostorih PGD Polje 
Zaključek razstave ter podelitev 

nagrad s kulturnim programom bo 
potekal v ponedeljek, 

17. aprila 2017                                                      
ob 18.00 uri v prostorih 

PGD Polje v Polju 5 a
Na zaključku razstave bo v besedi 

prikazano naselje Vodic, 
navade Vodičanov, 

običaji in anekdote skozi čas

S tem vabilom Vas vabimo, da tudi 
sodelujete na naši razstavi z izdelki, 

predvsem pa s pirhi, ki jih boste ustva-
rili ob velikonočnem času, in da si tudi 

ogledate našo razstavo!

Morebitne informacije:
Alojzij Kosec, 041 886 003

Vabi TURISTIČNO
DRUŠTVO VODICE

Bi jo oblekel tudi ti?
SD Strahovica, LD Vodice

in PGD Šinkov Turn se podaja-

mo v novo dogodivščino. 

Julija bomo v naši občini gostili 

osem prostovoljcev z vsega sveta 

in oblekli majice Delam dobro. 

Kako jo lahko oblečeš tudi? 

Več v naslednji številki!

VABILO 
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ZAHVALA
Ob izgubi moža in očeta 

JANEZA BLAŽIČA   

se zahvaljujemo vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, nam izrazili 

besede tolažbe. Hvala dr. Grujičiču,  gospe Podgoršek, sosedom, 

posebej še gospe Jerinčevi za vso pomoč pri slovesu. Zahvaljujemo 

se nosačem, ki so ga nesli k zadnji poti. Hvala tudi gospodu župniku 

za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

IZID 
GLASILA

Naslednji Kopitarjev glas 
izide 26 4. 2017.

Prispevke pošljite 
najkasneje do 

7. 4. 2017.
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Nina Novak Kerbler: Jakob dobi sestrico

K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
12. 1. 2017 – 12. 3.  2017

KRIMINALITETA                      PROMETNE NESREčE                      OSTALI DOGODKI

Prometna nesrečo s pobegom zaradi vožnje po 
nasprotni strani vozišča.

Prometna nesreča dveh osebnih vozil zaradi 
nepravilnega premika v križišču.  

Romani

Ivana Djilas: Hiša

Kriminalni romani

Tess Gerritsen: Še enkrat umri

Zgodovinski romani

Črt Kanoni: Osma žrtev ali Rekviem za likvidatorja
»Osrednji lik romana, ki se dogaja v letih od 1940 
do 1955, je Peter Tekavec. Benevolenten boem in 
pijanec, ki so ga rojenice obdarovale z neizmernim 
slikarskim talentom. Osebnostno krhek, za katerega 
se zdi, da ga vsaka družbena anomalija v njegovi 
okolici vrže iz življenjskih tirnic, se tako kmalu znajde 
v Državni umobolnici na Studencu, kot se je takrat 
imenovala ta ustanova.«

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Poskus vloma v 
stanovanjsko hišo

Mladinsko leposlovje

Veronica Roth: Vreži znamenje
»Na planetu, ki mu vladata nasilje in maščevanje, v 
galaksiji, kjer usoda določa svoje izbrance, vsakdo 
razvije energijski dar, edinstveno moč, ki naj bi 
oblikovala prihodnost. Medtem ko je večini ljudi 
energijski dar v prid, za Akosa in Ciro to ne drži – 
njuna darova ju pahneta pod oblast in vpliv drugih 
ljudi. Bosta lahko spet postala gospodarja svojega 
daru, usode in življenja ter ponovno vzpostavila 
ravnovesje moči v tem svetu?«

Vlom v stanovanjsko hišo.

Vlom v stanovanjsko hišo.

Vlom v stanovanjsko hišo.

Slikanice

Sophie Hannah: Zaprta krsta. Novi primer 
Hercula Poirota

Eleanor Moran: Preblizu

Priročniki za mladino

Carol Vorderman: Računalniško 
programiranje za otroke
»Knjiga je namenjena vsem nadobudnim 
računalničarjem. V priročniku so natančna 
navodila, številni primeri in barvite ilustracije, ki 
umetnost programiranja razjasnijo tudi popolnim 
začetnikom.«

Anna Woltz: Mavec
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UGODNA PONUDBA

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

OKRASNE ČEBULICE VILMORIN 
Več kot 70 različnih sort!

UGODEN NAKUP
Ponudba velja v mesecu aprilu

(oz. do razprodaje zalog).

20% POPUSTNA BLAGAJNI

HUMKO FLOR
Pakiranje: 20l
2,22€

STRUNE STOP
Pakiranje: 750ml

5,52€
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