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Recept za visoko 
starost je 
zmernost!
To so besede večine starej-
ših od 90. let v naši občini. 
Zmernost in to pri vsem, 
tako pri hrani, pijači, delu 
in na splošno v ži-
vljenju. Pa so da-
nes še zmerni 
pri čem? Ah, kje 
pa, naši zanam-
ci pa sploh ne 
vedo, kaj to je zmernost. Vedno več želimo in vedno 
preveč imamo. Kako skromno je bilo in je še vedno ži-
vljenje starostnikov v naši občini, pa daje misliti. Pa ne 
skromno v smislu, da ne bi imeli za preživetje, ali da 
so na pragu revščine, temveč tista skromnost, ki so jo 
vajeni že skoraj sto let nazaj. Takrat ni bilo na policah 
trgovin nešteto BIO izdelkov, ampak so imeli vsi BIO 
izdelke doma, ki so jih pridelali sami. Ni bilo poplave 
nasvetov, kako je treba za zdravje jesti petkrat na dan 
po malo, saj so bili veseli, da so lahko jedli vsaj enkrat 
na dan. Pa mleko z manj maščobe in mleko brez lak-
toze in sojino in kokosovo in še bi lahko naštevali. Ne-
koč je bilo samo mleko domače krave in pika. Delali 
so od jutra do večera, le nedelja je bila dan, ko so si 
lahko malo oddahnili. Gospa, ki jih ima krepko čez 90, 
je dejala, da se že vse življenje prehranjuje enako, naj-
raje ima polento in kompot, teh kupljenih in modernih 
stvari pa sploh ne mara, pravi, da nimajo okusa. Seve-
da gospa je v življenju okusila pristnost okusa, prave in 
resnično domače okuse, ki so jih ustvarile roke s trdim 
delom, brez luksuznih strojev in pripomočkov. Mi pa 
se morda res izgubljamo v poplavi  ponudb, v neizmer-
nem oceanu novitet, okusov, dodatkov kvazi superži-
vil in podobnega. Nikoli ni dovolj, mize so prepolne, 
prebogate. Tudi na splošno v življenju nismo zmerni, 
ženemo se za nečim in ko nam to uspe doseči, bi še 
in še in še ... Zanimivo bi bilo slišati čez 50 ali več let 
90-letnika, kakšen je recept za tako starost?

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas na spletu: www.vodice.si

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

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

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

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

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.

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

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

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

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

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

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

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

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

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

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

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

PET: 12.30–19.00

ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30

 TOR: 7.00–11.30

 SRE: 13.00–17.30

 ČET: 7.00–11.30

 PET: 7.00–11.30

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

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

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

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



Občinska uprava sporoča

Občina Vodice društvom zagotavlja
brezplačni najem občinskih prostorov, drugim pa najem po ugodni ceni

 KRISTINA BožIč

Občina Vodice bo v letu 2018 še 

naprej zagotavljala materialne in 

prostorske pogoje za delovanje 

in razvoj kulturnega, športnega 

in družabnega življenja v občini. 

Brezplačni najemi dvoran omogo-

čajo redno delovanje subjektom, ki 

se srečujejo s pomanjkanjem pro-

stora za izvajanje lastne dejavnosti 

in nezmožnostjo plačevanja viso-

kih najemnin. Z zagotavljanjem in-

frastrukturne podpore ciljamo na 

krepitev vseh vrst družabnega in 

društvenega življenja v lokalnem 

okolju. 

Občina Vodice, kot lastnica male 
sejne sobe in dvorane v Kulturnem 
domu Vodice ter dvoran v Kultur-
nem domu Skaručna in v Kulturnem 
domu Utik, svoje prostore daje v ob-
časni ali sezonski najem, skladno s 
Pravilnikom o oddajanju nepremič-
nega premoženja Občine Vodice in 
cenikom za oddajanje nepremičnega 
premoženja Občine Vodice. 

Nepremično premoženje se daje v 
brezplačno uporabo osebam javne-
ga prava za opravljanje javnih nalog, 
nevladnim organizacijam (dru-
štvom, ustanovam, zavodom) v 
javnem interesu, socialnim podje-
tjem oziroma nepridobitnim prav-
nim osebam in mednarodnim organi-
zacijam, katerih članica je Slovenija.

Zakonska obveznost uporabniku na-
laga, da krije obratovalne stroške, 
stroške rednega vzdrževanja in stro-
ške zavarovanj. Navedeni stroški 

za uro uporabe dvorane znašajo: 
v Vodicah 0,99 evra, v Skaručni 
0,40 evra in v Utiku 0,62 evra.
Skladno z 18. členom Pravilnika se 
dvorane lahko oddajajo v enkratni ali 
sezonski najem po dnevih ali urah, 
upoštevaje 20. člen pa se zgoraj na-
vedenim osebam dvorane lahko da-
jejo v brezplačno uporabo zlasti 
za dogodke občinskega pomena, za 
dobrodelne dogodke, za kongrese, 
seminarje, delavnice, izobraževanja 
in druga podobna srečanja nevladnih 
organizacij iz občine, za potrebe se-
stankov glede priprave in organiza-
cije brezplačnih dogodkov ter nevla-
dnim organizacijam za opravljanje 
dejavnosti, za katero so ustanovljene. 

Dolžnost najemnikov je, da mo-
rajo po končanem dogodku oziro-
ma uporabi prostora iz dvorane 
pospraviti uporabljeno opremo, 
počistiti prostor in poravnati 
morebitno škodo, ki bi nastala v 
času uporabe prostora. Dvorana 
mora biti po zaključeni uporabi 
torej v celoti očiščena, prazna in 
pripravljena za nadaljnjo upo-
rabo ob točno dogovorjeni uri z 
namenom, da naslednji najemnik 
oziroma uporabnik lahko zač-
ne svojo uporabo ob dogovorjeni 
uri. 

Pravica do brezplačne uporabe je si-
cer omejena na največ 12 ur mesečno 
oziroma 120 ur letno za posamezno 
osebo iz 10. člena, kar za občinska 
društva pomeni skoraj neomeje-
no brezplačno uporabo dvoran s 
kritjem le minimalnih stroškov, kot 
so navedeni zgoraj. Presežek ur ozi-

roma najem prostorov, za dogodke in 
namene, ki niso opredeljeni zgoraj, 
se obračuna po ceniku v višini 30 od-
stotkov cene, ki je določena za najem 
dvoran. 

Cenik za oddajanje nepremič-
nega premoženja Občine Vodice 
določa cene za najem dvoran za 
zasebne uporabnike ali podjetja:
•	 v Vodicah po ceni 20 EUR na uro 

za sezonski najem in 25 EUR na 
uro za posamezni najem ter 120 
EUR za najem nad 5 ur oziroma 
na dan,

•	 v Utiku in Skaručni po ceni 
15 EUR na uro za sezonski 
in 20 EUR na uro za posame-
zni najem ter 100 EUR za na-
jem nad 5 ur oziroma na dan. 

Cena najema male sejne sobe Vodice 
znaša 6 EUR na uro oziroma 40 EUR 
za najem nad 5 ur. 
Glede na dostopne podatke o cenah 
najema občinskih prostorov v sose-
dnjih občinah so torej cene najemov 
občinskih prostorov v Občini Vodice 
ugodne. Poleg navedenega pa je treba 
poudariti, da sta dvorani v Skaruč-
ni in Utiku izredno primerni tudi 
za različne zasebne dogodke, kot so 
praznovanja rojstnih dni in podob-
no. 

Vloga za enkratni najem dvorane je 
stalno dostopna na spletnem naslo-
vu: http://www.vodice.si/podat-
kiobrazca/2024 ali v sprejemni 
pisarni na Občini Vodice, vsako leto 
pa se v začetku septembra objavi tudi 
razpis za oddajo nepremičnin v se-
zonski najem. 
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Osrednji članek

Župan obiskal naše starejše občane
  NATALIJA RUS

Štefan Traven
(30. 7. 1929)

 

Gospod Štefan se je obiska 

zelo razveselil. Nasmejan 

je pozdravil in povedal, da 

je imel v prazničnem času 

veliko obiskov. Rad bere, iz 

knjižnice mu knjige prine-

se hčerka Vida, ki z nasme-

hom pove, da si je ata to-

krat zaželel bolj lahkotne 

literature, da ima že dovolj 

vojske in podobnega. 

Ivana Germovnik
(13. 5. 1925)

»Če bi mogla, bi šla še na 

konec sveta.«

Gospa Ivana ima kljub viso-
ki starosti dan zapolnjen. 
Zjutraj najprej prebere ča-
sopise, za branje si vzame 
dve uri časa, medtem spije 
kavo in mleko, nato pa gre 
malo na »okrog« po do-
mačiji. Ponosno pove, da 
še vedno sama ureja vrt 
in pripravi ozimnico. Obi-
skuje koncerte, nedavno je 
uživala na koncertu soro-
dnika. 

Janez Hafner
(10. 6. 1927)

»Doma se držat in ne okol 
letat.« 

Letos smo ga obiskali pr-
vič, obiska je bil vesel. 
Pove, da slabše vidi, do-
mači so mu priskrbeli bral-
no povečevalno steklo, ki 
mu vsaj malenkost olajša 
branje. Gospod Janez se 
je vse življenje ukvarjal z 
mlekarstvom. Še danes je 
pravi strokovnjak okusov 
in zaupa nam, kateri sir je 
najboljši. Z ženo povesta, 
da najraje jesta stare jedi 
»na žlico«.

Paula Exler
(18. 8. 1927)

»Nimam nobenih proble-
mov, samo stara sem.« 

Tudi gospo Paulo smo obi-
skali prvič. V Sloveniji, 
natančneje v Vodicah, je 
zadnjih osem let in govori 
samo nemško. Prihaja iz 
Berlina in ji je v Vodicah 
tako lepo, da Berlina niti 
malo ne pogreša. Gospa 
Paula najraje gleda televi-
zijo, je navdušena navija-
čica nogometnega kluba 
Bayern, rada rešuje kri-
žanke in se rad pogovarja. 
Lončnice ciklame se je zelo 
razveselila, saj je ravno ta 
njena najljubša cvetlica. 

Franc Špenko
(22. 1. 1927)

»Nič se sekirat.« 
Gospod Franc se pohva-
li, da je zdrav, le noge ga 
malo manj ubogajo, ven-
dar s hojico gre še vedno 

na »špancir«. Tudi drugače 
je aktiven, poskrbi za ra-
čune sinove gostilne. Žena 
ga pohvali, da je v življenju 
veliko naredil in da je še 
danes priden. Dnevi jima 
minevajo s pogovori in 
družbo drug drugega. 

Frančiška Zorman
(30. 7. 1927)

»Vsak dan gibaj in moli.« 
Nasmejana je čakala pred 
svojim ognjiščem. Pove, da 
rada bere, tudi Kopitarjev 
glas rada prebira. Kuha si 
sama, najraje je polento. 
Preživela je dve prometni 
nesreči, na kateri nima 
dobrih spominov. Se pa 
spominja, kako je bila vsak 
dan na kolesu. Jezi jo, da 
se mladi nočejo več učiti 
od starejših. Sicer pa nam 
je zaupala, da je recept za 
tako visoko starost, da se 
je treba preprosto veliko 
gibati in moliti. Doda še, 
da se je treba vsak dan za-
hvaliti, da sveti sonce! 
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Osrednji članek

Štefan Lavriša
(13. 1. 1928) 

Gospoda Štefana smo obi-
skali prvič. V Utiku z dru-
žino živi zadnjih trinajst 
let. Z življenjem v občini 
je zadovoljen. Pove, da je 
bilo njegovo življenje pol-
no. V šestindvajsetih letih 
samo štiri nedelje ni bil 
v gorah. Več kot 50 let je 
imel planšarsko kočo na 
Veliki planini, žena pa 
je bila oskrbnica doma. 
Uživa v gledanju televizi-
je, predvsem športa, bere 
in najraje obišče soseda 
Saša, s katerim rad pokle-
peta. 

Janez Jelovšek
(9. 2. 1919)

»Kar stari smo ratal« 
Gospod Janez nas je pri-
čakal kot vsako leto, po-
končno za mizo. Ker je 
bila ura bolj pozna, nas 
je že težko pričakoval. Še 
vedno spremlja dogajanje 
v občini, preveri vse no-
vitete in tako si je dodo-
bra ogledal novo igrišče v 

Utiku in seveda vse druge 
novosti v občini. Njegov 
osebni zdravnik mu je pred 
kratkim dejal, da je zdrav 
in da bo dočakal sto let. V 
teh dneh praznuje tudi roj-
stni dan in je naš najstarej-
ši občan, zato mu iz vsega 
srca želimo vse najlepše do 
prihodnjega okroglega in 
visokega jubileja. 

Pavla Hočevar
(31. 10. 1927)

»Nimam bolezni, samo 
starost me daje.« 

Gospa Pavla je ob našem 
obisku ravno prijetno kle-
petala z vnukom, ki jo je 
obiskal. Povedala je, da 

dneve preživlja aktivno, 
sama si pripravi zajtrk in 
večerjo, kosilo pa ji pripe-
ljejo. Sama pomije, pome-
de, pospravi po hiši, zalije 
rože in opravi vsa druga 
dela, ki so potrebna, če ži-
viš v hiši. Gospa Pavla je 
zelo natančna, kar se tiče 
počitka, tako že leta hodi 
spat ob osmi uri zvečer. 

Stanislav Špenko
(12. 12. 1926)

»Spijem veliko mleka.« 

Trenutno sam skrbi zase, 
snaha, ki skrbi zanj, je 
trenutno pri sorodnikih v 
sosednji državi. Veliko mu 
pomaga soseda Jelka, za 
kar ji je zelo hvaležen. Si-
cer pa sam skrbi za kuho in 
gospodinjstvo. Spominja 
se, kako je nekoč delal kot 
zidar, doda še, da je, odkar 
nima več žene, osamljen. 

Albina Kosec
(26. 3. 1923)

»Rada vas imam.« 
Gospa Albinca se je obiska 
zelo razveselila. Kot vsako 
leto povpraša župana, ali 

bi jo peljal v Novo mesto. 
No, letos pa smo končno 
izvedeli, zakaj naj bi ju pot 
vodila na Dolenjsko. Gospa 
Albinca si želi svojega sta-
rega televizorja, ki je ostal 
v stanovanju v Novem me-
stu. Ker lansko leto ni bilo 
časa, sta se dogovorila, 
da jo morda zapelje letos. 
Sicer dneve preživlja ob 
branju, gledanju televizije, 
najraje spremlja smučar-
ske skoke in seveda navija 
za naše. Nikoli pa ob slove-
su ne pozabi reči »Rada vas 
imam«. 

Marija Borčnik
(9. 12. 1927

»Treba je zmerno delat in 
jest.« 

Za gospo Marijo bi lah-
ko napisali kar »težko jo 
je ujeti«. Čakala nas je že 
zunaj in nas povabila v 
svojo hišo. Njena urnost 
pa nikakor ne daje vtisa, 
da je gospa pred kratkim 
praznovala 90 let. Pove, da 
ima pred obiskom župana 
tremo, kot takrat, ko je šla 
v prvi razred. Pove nam, 
da jo veliko ljudi pozna in 
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se jo spomni, ko je kuhala 
v Utiku. Leta in leta je skr-
bela za kočo na Selu. Pove, 
da so v tej hiši naenkrat 
živele kar štiri generacije. 
Tako lepa in aktivna sta-
rost pa je očitno nekje v ge-
nih, saj je njena sestrična, 
ki živi v tujini, dočakala 
103 leta. Najraje je govejo 
juho in »zaroštan« krom-
pir. Spat ne gre pred deseto 
uro zvečer, najraje gleda 
tretji program na televiziji. 
Domači povedo, da je tako 
hitra, da je ob zadnjih sne-
žnih padavinah kar sama 
»skidala« sneg. 

Frančišek Špenko
(14. 9. 1926) 

Morda pa je rutina recept 
za lepo starost. Gospod 
Frančišek je namreč zelo 
natančen glede hranjenja, 
spanja in sploh vsega, kar 
dela. Domači povedo, da 
je zajtrk vedno ob isti uri, 
ko drugi vse postorijo v 
hlevu, gospod Frančišek že 
čaka za mizo. Ob lepšem 
vremenu tudi sam pomaga 
na kmetiji, rad bere, poleti 
pa gre tudi na sprehod. Če-
prav je že od 18. leta gluh, 
se z domačimi odlično spo-
razumeva. Njegova naj-
ljubša jed pa so krvavice, 
seveda domače. 

Frančišek Kunstelj
(13. 6. 1926)

»Migat in ne pozabit di-
hat.« 

Dobre volje nas je pričakal, 
prav tako pokončno kot 
leto prej. Gospod Frančišek 
rad pomaga doma. Pripra-
vi krmo za živali, zakuri 
krušno peč in še kaj, kar se 
najde v hiši. Ponudi doma-
če žganje, ki ga je skuhal či-
sto sam. Najraje ima tople 

dni, saj z veseljem tudi tri 
ure in več hodi po gozdu in 
se vrne s polno košaro gob. 

Jernej Kimovec
(16. 8. 1925)

»Kaj bi dal, da bi spet vi-
del.«

V Centru starejših obča-
nov Medvode se je župa-
novega obiska razveselil 
gospod Jernej. Dnevi mu 
minevajo prijetno. Pohva-
li dobro hrano v domu, 
predvsem ima rad vse 
mlečne stvari. Vsak dan si 
v domski kavarni privošči 
kavico in malo poklepeta. 
Pripoveduje o življenju, 
mladosti. Spomin mu seže 
dolga leta nazaj, spomni 
se celo natančnega dne in 
datuma, kdaj je nazadnje 
spil zadnjo kapljico rujne-
ga. Pove, da je v domu zelo 
zadovoljen, pohvali osebje, 
predvsem sestre, ki lepo 
skrbijo za stanovalce. 

Ivana Prusnik
(4. 8. 1927)

»Živeti skromno.«

Gospa Ivana še lepo skr-
bi sama zase, čeprav živi 
z družino, se sama uredi 
in si manjše obroke tudi 
sama pripravi. Najraje ima 
polento in kompot. Dopol-
dan ji družbo dela muca 
Mica, ki nas je tudi prija-
zno pozdravila. Po poklicu 
je bila trgovka, delala je v 
trgovini v naši občini in 
tudi v Ljubljani v knjigo-
vodstvu. Pred enim letom 
je padla in se poškodovala, 
tako da so bergle zdaj nje-
ne stalne spremljevalke. 
Srečna je, ker hčerka tako 
lepo skrbi zanjo. 

Na domu smo obiskali tudi 
Dorotejo Likar, Marijo 
Rosulnik, Cirila Burgar-
ja, Jožeta Keržiča, Ma-
rijo Hočevar, Frančiško 
Hočevar, Rozalijo Kir-
biš, Jožefo Gostečnik in 
Antona Jeraja v Centru 
starejših Medvode. Neka-
terih ni bilo doma, drugi 
so počivali ali pa bili bolni, 
tako smo lončnico in skro-
mno pozornost predali 
svojcem ali prijateljem. 
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BERNARDA KOKALJ,
predsednica Društva KPD Šinkov Turn
»Kultura raste najprej v družini in se širi in oplaja v skupnostih, v katerih živimo!«

 GoRAzd domINKo

 TINA KoSec

»Delo v društvu mora biti prosto-

voljno in predvsem srčno. Glavno 

poslanstvo društev vidim v živem, 

osebnem sodelovanju članov in 

podpornikov, kar v svetu vse ve-

čje izumetničenosti vse bolj po-

trebujemo,« je ob prihajajočem 

Prešernovem dnevu in organizaciji 

občinske proslave ob dnevu kultu-

re, povedala predsednica Društva 

KPD Šinkov Turn, ponosna na vse, 

kar delajo in s čimer bogatijo sebe 

in druge, globoko hvaležna vsem 

članom za visoko ustvarjalno noto 

in požrtvovalnost!

društvo KPd Šinkov Turn je bilo 

ustanovljeno konec leta 2012, ak-

tivneje pa so člani začeli delovati 

leto kasneje. Lahko zaupate, s ka-

kšnimi predporodnimi krči ste se na 

začetku spopadali?

Težave, ki to v bistvu niso, so bile pove-
zane s formalnimi postopki in usklaje-
vanjem statuta društva, da so bile stva-
ri pravilno zapisane. 

Šinkov Turn je relativno majhna 

vas, res potrebuje svoje kulturno 

društvo?

Ime Šinkov Turn ni vezano samo na vas 
Šinkov Turn, temveč se s tem misli na 
širše območje, ki povezuje Selo, Vesco, 
Koseze in Šinkov Turn, vasi, ki spada-

jo pod podružnico Šinkov Turn. Tudi 
gasilsko društvo se imenuje PGD Šin-
kov Turn, pa je gasilski dom v Kosezah, 
združuje pa člane že prej omenjenih 
vasi. 

Kakšen je namen društva in kako 

uspešni ste pri svojem poslan-

stvu, spodbujati vse generacije za 

ustvarjanje novih kulturno-prosve-

tnih idej in aktivnosti?

To vprašanje je vezano na zapis v sta-
tutu, da je, citiram, »namen društva 
ohranjati materialno in nematerialno 
kulturno dediščino Šinkovega Turna in 
njegove okolice ter spodbujati vse ge-
neracije za ustvarjanje novih kulturno 
prosvetnih idej in aktivnosti.« Pobuda o 

»Z veseljem smo na pobudo Občine Vodice prevzeli organizacijo občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazni-
ku.«
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ustanovitvi društva je povezana z željo, da bi predvsem mla-
di hoteli in mogli na temeljih bogate kulturne dediščine kraja 
ustvarjalno preživljati čas in graditi kulturo sodobnega časa. 
V začetku je bila najbolj živa ideja, da bi na oder postavili 
staro kmečko gledališko igro. Pozneje se je društvu priključi-
la Dekliška pevska skupina Flora, ki je prej delovala v okviru 
društva Matija Koželja Utik. Danes pa je poleg tega društvo 
aktivno tudi na področju odkrivanja kulturne dediščine, po-
vezane z gradom, ki obsega različna predavanja, razstave in 
izdajo knjig. 

Kako aktivni so mladi, že skoraj pregovorno nezain-

teresirani za kulturo, kulturno dediščino? Jim nemara 

delamo krivico? In kaj pomeni biti član društva KPd 

Šinkov Turn …

Da si član našega društva, pomeni, da si aktiven na vsaj enem 
od omenjenih področij, ker pa nas je članov okrog trideset, 
smo nekateri v presečnih množicah. Članstvo se spreminja, 
dekleta iz DPZ Flora si ustvarjajo družine, nekatere so se pre-

selile, druge začenjajo peti na novo. Se jih je pa nekaj pridru-
žilo na novo tudi z vključitvijo v gledališko skupino in druge 
aktivnosti. Vsekakor so v vseh trenutnih dejavnostih društva 
zajete vse generacije.

Kako pomembna je za vas funkcija predsednice dru-

štva in zakaj ste jo posvojili?

Kot vsako društvo ima tudi naše statut in druge akte, ki jih 
zahteva zakon, ki »posvojitve« nobene funkcije ne omogočajo. 
Svojo vlogo vidim predvsem v povezovanju vseh aktivnosti, 
ki potekajo zelo samostojno. Verjamem, da le držim za zače-
tek rdeče niti, sicer pa o vsebini in programih odloča upravni 
odbor in seveda vodje posameznih aktivnosti, ki dopolnjujejo 
celoten mozaik dejavnosti. Zanimivo je, da je bilo že pred 1. 
svetovno vojno na tem območju aktivno Slovensko katoliško 
izobraževalno društvo Šinkov Turn, v katerem je bil dejaven 
tudi moj stari ata Andrej. Verjetno je dokaj razumljivo, da sem 
bila za začetek pripravljena to nalogo sprejeti, ker tu že od roj-
stva živim in ker ima društvo tudi naslov in prostore za večino 
svojih aktivnosti pri nas doma.

Kakšno vlogo v vašem življenju igra kultura?

S kulturo sem povezana že od majhnega. Moj oče je igral 
harmonij pri cerkvenem pevskem zboru, vaje so bile pri nas 
doma, tako da sem s tem rastla. Če gledam kakšne fotografije 
iz časov šole, skoraj na vseh slikah bodisi pojem bodisi dekla-
miram. Pozneje me je ob koncu osnovne šole takratni župnik 
g. Vinko Malovrh navdušil za igranje kitare, in spomnim se, da 
smo otroci že zelo kmalu začeli občasno peti pri maši ob kitari. 
Kultura raste najprej v družini in se širi in oplaja v širših sku-
pnostih, v katerih živimo. 

Kaj pa kultura v Sloveniji, kako jo dojemate?

V Sloveniji se mi zdi, da kultura včasih malo preveč zaniha in 
je premalo neodvisna od trenutne politične opcije. Mislim pa, 
da imamo ljudje, ki delamo v šolstvu, veliko nalogo, da že s 
spoštljivim praznovanjem državnih praznikov otrokom ponu-
dimo zgled in hkrati priložnost za gradnjo, razvoj njihovih ta-
lentov. Skladno s šolskim koledarjem bi vsaka šola, osnovna in 
srednja, morala imeti proslavo ob vseh treh državnih prazni-
kih – pred dnevom samostojnosti in enotnosti 26. decembra, 
ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja in ob dnevu 
državnosti 25. junija. 

Ste ravnateljica Srednje šole in doma na zavodu za 

gluhe in naglušne Ljubljana, spodbujate praznovanje 

praznikov?

»Kdor s svojimi talenti želi razveseljevati druge, dela veli-
ko dobrega najprej sebi in potem tudi drugim.«
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Spodbujam učitelje in dijake k posebni 
pozornosti do praznikov, ki Slovence po-
vezujejo. Upam si trditi, da so naše pro-
slave izjemne, vedno znova navdušujoče 
in da otrokom tako pomagamo graditi 
boljši odnos tako do kulture kot do dr-
žave Slovenije. 

če se vrneva nazaj, k KPd Šinkov 

Turn… Kaj pričakujete od članov 

društva in kako resno člani razume-

jo vaša pričakovanja?

Od članov pričakujem, da so aktivni, 
kolikor so glede na vse obveznosti lahko. 
Večina je vključenih v razne aktivnosti 
tudi zunaj društva in prav je, da to spo-
štujemo. In da povedo, kaj bi in kako bi 
radi kakšno stvar naredili. Pomembno 
je, da drug drugega podpiramo tudi z 
udeležbo, kadar je organiziran kakšen 
dogodek bodisi koncert, nastop, preda-
vanje ali igra s strani drugih društev, v 
katera je vključenih veliko naših članov. 

Koliko dogodkov vam je uspelo od 

leta 2012 realizirati in na katerega 

ste še posebej ponosni? 

Gledališka skupina je v sezoni 2013/14 
zelo uspešno debitirala z igro »Tri se-
stre«, v sezoni 2015/16 z igro »V Lju-
bljano jo dajmo«, lani pa smo na oder 
postavili komedijo »Niti tat ne more 
pošteno krasti« in znova napolnili dvo-
rano v Utiku in v Vodicah. Z igrami tudi 
gostujemo po Sloveniji in to so zelo lepe 
izkušnje. 

Kaj pa Flora?

Pevke Dekliškega pevskega zbora Flora 
vsako leto pripravijo več koncertov, sa-
mostojno ali z gosti. Vsako tretjo nedeljo 
pojejo pri maši v Šinkovem Turnu. Go-
stujejo tudi po Sloveniji, pojejo na poro-
kah, tudi na pogrebih. Njihov repertoar 
obsega od cerkvenih ritmičnih pesmi do 
zahtevnejših sakralnih skladb, ljudske 
pesmi, črnske duhovne ter filmsko in 

narodno glasbo. Dekleta prepevajo že 
več kot 15 let. 

dotakniva se še kulturne dediščine 

gradu Šinkov Turn …

Ob odkrivanju kulturne dediščine pove-
zane z gradom Šinkov Turn se je rodila 
zamisel o zbirki Sledi preteklosti. Prva 
knjižica Grad v Šinkovem Turnu, ki jo 
je napisal Srečo Merčun, je izšla leta 
2015. Ob postavitvi razstave Plemiške 
rodbine v Šinkovem Turnu 1250–1920 
je z istim imenom leta 2016 izšla druga 
knjižica, avtorja Tomaža Miška. Ome-
njena razstava je bila postavljena v so-
delovanju z Občino Vodice in Mestno 
knjižnico Ljubljana, panoji sedaj krasijo 
grajsko obzidje in nemalo kateri spre-
hajalec se namesto po cesti spusti po 
stopnicah mimo paviljona. Zdaj pa smo 
ravno pred izidom tretje knjižice Stolp 
točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu, 
avtorja Jurija Šilca, ki bo ustrezno do-
polnila do sedaj znana dejstva o še ve-

dno skrivnostnem graditelju stolpa, po 
katerem kraj nosi ime. 

organizirate tudi najrazličnejše de-

lavnice in dogodke, kajne? 

Tu je še kar nekaj vsakoletnih aktivno-
sti, kot so keramične delavnice, delavni-
ce izdelovanja adventnih venčkov. Pose-
bej pomembno se mi zdi ohranjanje obi-
čajev v izvirni obliki, kot je koledovanje 
pred praznikom Svetih treh kraljev, kar 
poteka že 28 let in prav tako obisk sve-
tega Miklavža po domovih, ki to želijo. 

Verjetno zaradi društva spoznava-

te tudi imenitne ljudi, z zanimivimi 

življenjskimi zgodbami?

Z nami je bil p. Vladimir Kos, ki svoje 
misijonsko delo že več kot 60 let opra-
vlja na Japonskem. V gosteh je bil astro-
navt slovenskih korenin, ki je na Slove-
nijo gledal iz orbite ruske vesoljske po-
staje Mir, dr. Jerryi M. Linenger s sinom 
Johnom. Glasbeno obarvan je bil večer 

»Namen društva je ohranjati materialno in nematerialno kulturno dediščino 
Šinkovega Turna in njegove okolice ter spodbujati vse generacije za ustvarja-
nje novih kulturno-prosvetnih idej in aktivnosti.« 
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z vrhunskim virtuozom organistom To-
netom Potočnikom ter skladateljem in 
instrumentalistom Dominikom Krtom. 
Svoj pogled na umetnost sta nam pred-
stavila slikarka in pesnica Antonija Ba-
ksa Sernel ter Robert Dolinar, arhitekt, 
oblikovalec sakralne notranje opreme.

Kakšna je podpora krajanov občine 

Vodice? zadovoljiva?

Kdor s svojimi talenti želi razveseljevati 
druge, dela veliko dobrega najprej sebi 
in potem tudi drugim. Mislim, da smo 
trenutno največ gledalcev privabili na 
predstave gledaliških iger, tako v Utiku 
kot v Vodicah. Število obiskovalcev na 
prireditvi ni vedno merilo za kakovost 
dogodka. Včasih tudi majhno število 
srčnih obiskovalcev da dogodku še večji 
in globlji odmev. Do sedaj je bil odziv ob-
čanov dober. 

Kako avtonomne so vaše podsku-

pine: gledališka skupina, dekliška 

vokalna skupina Flora in skupina za 

izdajo knjižice o Šinkovem Turnu?

Dekliški pevski zbor Flora ima svojo 
predsednico, ki je hkrati članica uprav-
nega odbora. Zbor deluje samostojno, 
usklajujemo le nastope in finančno 
poslovanje. Gledališka skupina je prav 
tako samostojna. O novih igrah in dru-
gih pomembnih zadevah se dogovorimo 
skupaj. V vlogi režiserjev sta se preizku-
sila do sedaj Sabina Ojsteršek in Andrej 
Kokalj. Kot predsednica sem bolj v po-
moč pri organizaciji predstav in usklaje-
vanju terminov. Sem se pa v prvih dveh 
igrah poskusila v manjši vlogi in je to 
prav lepa in zanimiva izkušnja. Druge 
dejavnosti koordinirajo posamezniki, 
ki imajo s tem veselje in so pripravljeni 
poprijeti za delo. Delavnice adventnih 
venčkov in božičnih keramičnih izdel-
kov že vsa leta vodi Jasmina Kosec, iz-
dajo knjižic pa usklajujemo z avtorji. 

Kje se umetniki srečujejo, vadijo?

Pevske vaje, predavanja za manjše sku-
pine, delavnice in prve govorne vaje za 
igro, potekajo pri nas doma, kjer je tudi 
sedež društva. Za zdaj nam organiza-
cija življenja v hiši omogoča, da lahko 
nudimo za te dejavnosti ustrezen pro-
stor, brezplačno seveda. Hkrati smo 
zaprosili tudi za priložnostno uporabo 
dvorane v Utiku. Vaje za igro namreč 
morajo potekati na odru s kulisami in 
imamo zato rezerviran termin ob nede-
ljah zvečer. 

Kaj načrtujete v letu 2018, verje-

tno bi morali zaznamovati stoto 

obletnico smrti Ivana cankarja, 

140. obletnico rojstva pesnika in 

dramatika otona župančiča, 30. 

obletnica Frana milčinskega – Jež-

ka, obletnicam pomembnih kultur-

nikov letos ni videti konca …

Obeležja teh znamenitih imen zahte-
vajo visoko profesionalen pristop. Vse-
kakor je to naloga predvsem državnih 

kulturnih institucij, ki po teh slavnih 
možeh tudi nosijo imena. Ob 100. 
obletnici smrti velikega Slovenca, dr. 
Janeza Evangelista Kreka, smo lani v 
goste povabili igralsko skupino iz Draž-
goš, ki je uprizorila Krekovo igro Cigan 
čarovnik. Posredno je to že vsebovalo 
tudi spomin na Ivana Cankarja in Oto-
na Župančiča, ki jima je bil Krek velik 
vzornik. Vsekakor bomo tudi letos po-
skusili povabiti izvajalce kulturnih vse-
bin, uglašenih na omenjene pomembne 
osebnosti, v naš kraj – seveda primerne 
za lokalni nivo. Naše društvo je namreč 
amatersko društvo. V okviru kulturne 
dediščine je še veliko stvari, ki bi jih že-
leli bolj osvetliti. Tako za letos načrtu-
jemo nadaljevanje pogovorov oziroma 
predavanj ter izdajo knjižice o bogati 
zgodovini Šinkovega Turna, tokrat za 
področje šolstva. Z veseljem pa smo na 
pobudo Občine Vodice prevzeli organi-
zacijo občinske proslave ob slovenskem 
kulturnem prazniku.

»V Sloveniji se mi zdi, da kultura včasih malo preveč zaniha in je premalo neod-
visna od trenutne politične opcije. Mislim pa, da imamo ljudje, ki delamo v šol-
stvu, veliko nalogo, da že s spoštljivim praznovanjem državnih praznikov otro-
kom ponudimo zgled in hkrati priložnost za gradnjo, razvoj njihovih talentov.«
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DU BUKOVICA ŠINKOV TURN
Dejavnosti društva v zadnjem četrtletju 2017

  mALčI LeSKoVec 

Oktobra je potekalo srečanje litera-

tov upokojencev Gorenjske. Svoje 

pesmi in prozo je predstavilo dvaj-

set avtorjev iz desetih društev Go-

renjske. Med njimi je bilo tudi naše 

društvo, ki ga je zastopala Malči, 

ki je prebrala svojo pripoved Silve-

strovanje.

DU Komenda nas je povabilo na kosta-
njev piknik pri Mlinčkih. Največ ude-
ležencev je bilo prav iz našega društva, 
ker je tam vzdušje vedno veselo, zato 
radi pridemo.
Čebelar Franc Gosar, član našega dru-
štva, nam je predstavil življenje čebelic 
in pridelavo medu. Njegove izdelke: 
med, matični mleček, propolis … smo 
lahko tudi pokusili.
Na martinovanje smo se odpeljali v 
Istro. V Divači smo si ogledali Sloven-
ski filmski muzej Ite Rine, naše prve 
slovenske igralke evropskega nemega 
in zvočnega filma. V Štanjelu pa smo 
občudovali arhitekturne bisere Maksa 
Fabianija. Martinov žur smo imeli na 

kmetiji Grča, kjer smo Vinko, Dana, 
Henček in Malči uprizorili krst vina.
V mesecu novembru so svojo športno 
aktivnost zaključili kolesarji in bali-
narji.
Kljub napovedi slabega vremena smo 
se konec novembra odpeljali na ogled 
Kamnika in okolice. Ogledali smo si 
rojstno hišo in muzej generala Rudol-
fa Maistra, domoljuba, kulturnika in 
pesnika. 23. novembra 1918 je general 
osvojil Maribor in zato ta dan praznu-
jemo kot državni praznik. Povzpeli 
smo se tudi na Mali grad, od koder smo 
imeli lep jasen razgled na Kamnik. Od-
peljali smo se naprej v Godič, kjer smo 
si ogledali zelo zanimiv naravni park 
Ecoresort.
Obiskali smo Dom starejših občanov 
v Medvodah in jim polepšali dan z 
našim nastopom. Zapeli smo jim več 
pesmi, pripovedovali basni in jim za-
želeli še mnogo zadovoljnih in zdravih 
dni bivanja v domu.
Prednovoletno srečanje smo pripravi-
li za naše člane 16. decembra. V pro-

gramu so sodelovali otroci vrtca Utik, 
učenci podružnične šole Utik, naši 
pevci in Malči z zabavno pripovedjo 
Prisluhnimo telesu, ki ima vedno prav. 
Obiskal nas je tudi Božiček in obdaril 
otroke, se z njimi malo pošalil in nato 
obdaril še vse navzoče v dvorani s 
skromnimi darili.
Z dobro hrano nas je postregla gostil-
na Anzel. Pecivo so nam spekle in po-
stregle naše članice. Zavrteli smo se 
ob dobri glasbi in uživali v druženju in 
klepetu. Ob glasbi sta se zavrtela tudi 
naša člana 90-letnika Marica Borčnik 
in Franc Kunstelj.
Tudi letos, kot že vrsto let, se družimo 
z DU Komenda in DU Cerklje. Vsa tri 
društva pripravimo kulturni program 
pod naslovom Skupaj se imamo fletno. 
Prvi so letos pripravili prireditev s tem 
naslovom v DU Komenda. Naše DU je 
nastopilo v Komendi s tremi nastopi. 
Pevci so zapeli tri vesele ljudske pesmi. 
Naš član upokojeni dramski igralec 
Ivo Leskovec je v spomin 100. obletni-
ce smrti Ivana Cankarja, našega naj-

Literati v Trzinu
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večjega dramatika in pisatelja, povedal 
črtico Petero nas je bilo iz knjige črtic 
Moje življenje. Članici Malči in Dana 
pa sta prikazali zabaven skeč Srečanje.
Naši pridni poverjeniki so kot vsako 
leto obiskali vse člane starejše od 80 
let (65), vse bolne in vse člane, ki biva-
jo v domovih starejših občanov. Stiska 
rok, dobre besede in skromnih daril so 
bili vsi zelo veseli.
Člani, ki so ostali sami, se redno sreču-
jejo pri Anzelnu na dobri malici. Prav 
tako redno, mesečno hodimo nekate-
ri člani na ribjo malico k Anzelnu. Ta 
druženja nam popestrijo dneve, saj z 
druženjem in klepetanjem ohranjamo 
možgansko vitalnost.
Glava in jedro DU pa je upravni odbor, 
ki skrbi za vsa dogajanja v društvu, za 
upravljanje, za finance, poročila, dru-
ženja … Božiček Vinko

Ponovno z vami – Novoletni koncert Godbe 
Vodice

 SImoNA žeBoVec,
 čLANIcA GodBe VodIce

 LAdo VAVPoTIč 

Tudi letos je, že tradicionalno, v 

dvorani kulturnega doma, potekal 

Novoletni koncert Godbe Vodice. 

Tako kot vsako leto je bil ob ena-

kem času, na istem kraju, kar pa se 

vsako leto spremeni, so skladbe 

ter njihov motiv. 

Kot uvod smo tokrat zaigrali skladbo 
Prekratka noč, katere avtor je tudi le-
tos sedel med nami na odru, Primož 
Kosec. Sledila je skladba Frank Sina-
tra hits Medley, ki vsebuje skladbe, 
ki so večini zagotovo dobro poznane. 
To so My way, Everybody loves so-
mebody in druge. Zaigrali smo tudi 
Sois hermosas, las Caravancas. Vsem 

verjetno ni bilo popolnoma jasno, kje 
v našem igranju se je ta skladba skri-
vala, vendar sem prepričana, da vam 
je bilo ob slovenskem naslovu Lepe 
ste ve Karavanke, vse veliko bolj ja-
sno. Prvi del koncerta smo zaključili 

z Elvis Selection no.1, s sproščujoči-
mi ritmi, med katerimi pride čas, da 
vsak izmed nas poplesava na svojemu 
stolu in se popolnoma sprosti.
Preden smo se lotili drugega dela 
koncerta, je župan Aco Franc Šuštar 
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podelil Gallusova priznanja godbeni-
kom, ki v društvu delujejo že 5, 10, 
15 ali celo 30 let. Prejemniki priznanj 
so bili štirje, in sicer Kristjan Jago-
dic za 5 let delovanja, Sara Sovinc 
in Rok Rozman za 10 let delovanja, 
ter Barbara Hribernik za kar 15 let 
delovanja. Prišlo je do nesporazuma 
z JSKD, zato dve članici priznanja še 
nista prejeli. To sta Lucija Gyergyek 
in Patricija Primožič, ki sta v dru-
štvu dejavni že 5 let in bosta v krat-
kem priznanji še prejeli. 

Sledil je še drugi del koncerta, in 
sicer najprej skladba The stars and 
stripes forever s solistko na piccolu 
Tinkaro Jeraj, takoj za njo pa Glenn 
beats the battle of Jericho s solistom 
trobentačem Kristjanom Jagodicem. 
Dvomim, da ste ob samem naslovu 
vedeli, za katero skladbo pravzaprav 
gre, vendar to sploh ni pomembno. 
Tudi sama priznam, da nisem vede-
la, za katero gre. Ob uvodnih ritmih 
pa se po melodiji hitro spomnimo, 
da nam je vendarle od nekod zna-
na. Tako kot verjetno tudi vi, smo se 
nekateri tudi na odru pozibavali na 
stolih, včasih tudi poplesavali z in-
strumenti. Za konec uradnega dela 
koncerta je sledila skladba Abba Ca-
dabra. Tudi če kateremu izmed Vas 
do takrat ni bila poznana nobena 
pesem, pa sem prepričana, da ste v 
tej skladbi hitro našli poznane ritme 
skladbe Dancing Queen ali pa mogo-
če Money, Money. S tem se je uradni 
del letošnjega koncerta končal.
Vredno omembe, predvsem pa vre-
dno zahvale, se mi zdi, da omenim 
naše, lahko rečem že tradicionalne 
donatorje. Hvala Vam za vso finanč-
no pomoč tako pri organizaciji kon-

certa, kot pri celoletnem delu na po-
dročju ljubiteljske kulture. V imenu 
celotnega Godbenega društva Vodice 
se znova zahvaljujem Občini Vodi-
ce, GM Jagodic Vodice, Ream, d. 
o. o. – Trzin, Kovinc, d. o. o. – La-
hovče, Ključavničarstvu Roman 
Janhar, s. p. – Vodice, Mesariji 
Selak, s. p. – Vodice, Jeraju plus, 
d. o. o. – Vodice, Iztoku Ropretu, 
s. p. – Vodice, Europlakatu, d. o. 
o. – Ljubljana, ZG Jerinc – Vodi-
ce, Kuhti, d. o. o., Štebe LM – Vo-
dice, Dr Konekt, d. o. o. – Poslov-
na cona Komenda, fotokopiranju 
Bilban Ciril – Kranj, Balet, d. o. 
o. – Vodice, Mizarstvu Bilban 
– Vodice, Klubu Kubu – Vodice, 
Andreju Ropretu – Vodice, Jani-
ju Polajnarju – DU upokojencev 
Vodice, Pekarni prest Jagodic – 
Vodice, Vrtnarstvu Brank – Vo-
dice ter Piceriji Feniks – poslov-
na cona Komenda. Seveda pa niso 
sponzorji edini, ki so nam v pomoč. 
Pomagate nam seveda tudi Vi; s svo-
jo podporo, poslušnostjo in pozitiv-
no energijo. Vse našteto in vse, kar 
spada zraven, je tisto, kar nas pelje 
naprej do novih spoznanj ter dru-
ženj. Hvala!
Vsi, ki ste že bili kdaj na tem koncer-
tu dobro veste, da z zadnjo uradno 
skladbo še vedno ni končan. Sledila 
je skladba, ki jo po nekaj uvodnih 
taktih ne bi bilo treba predstavljati 
prav nikomur. To je skladba, ki je po-
stala sinonim za novoletne koncer-
te. Koncert, ki je novoletni, jo mora 
nujno vsebovati, tudi pri Dunajskih 
filharmonikih je zaigrana kot prvi 
dodatek. Tako je skladba z naslovom 
Radezky Marsch obvezna tudi v dvo-
rani kulturnega društva, na dan No-
voletnega koncerta Godbe Vodice. 
Obvezni dodatek pa ob popolni temi 
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ter osvetljenih stojalih predstavlja 
tudi Sveta noč. 
Ne morem pa mimo zahvale našemu 
dirigentu Igorju Dajčmanu. Vsako 
leto znova se mu polna elana in ener-
gije ter s tresočimi rokami, s solzo v 
očeh zahvaljujem ter mu povem, da 
naše društvo brez njega zagotovo ne 
bi bilo enako. Zaradi vsega tega, kar 
je, sem mu v objemu šepnila tudi, da 
ga imamo radi. 
Sledil je neformalni del, ki smo ga 
preživeli skupaj s poslušalci ter na-
šimi družinskimi člani, ki nikoli ne 
zgrešijo dogodka, saj vedo, da vsake-
mu godbeniku predstavlja pomem-
ben dan. 
Tinkara: »Koncert se mi je zdel super, 
všeč mi je bilo vzdušje v dvorani. Posta-
la sem nervozna, saj se mi je med kon-
certom pokvarila flavta, zato sem po-
stala živčna. Drugače pa je bilo super.«

Andrej: »Kot vsako leto nekaj nove-
ga in zanimivega, velika raznolikost 
skladb, ki smo jih igrali, tudi nekaj zelo 
znanih (ABBA, Sois hermosas las Ca-
ravancas). Vzdušje je bilo zares božič-
no in za konec se je še vse zaključilo s 
skladbo Sveta noč.«

Patricija: »Meni je koncert taka po-
sebna priložnost, ko se vsi zberemo 
skupaj in se imamo fajn. Uživamo v 
tem, kar delamo, in s tem razveselimo 
še druge, čeprav je pred koncertom zelo 
naporno. Vsako leto se ga veselim, če pa 
nam vse dobro gre, pa še toliko bolj!«

Lucija: »Meni je ta čas pred koncer-
tom, ko imamo vaje in okrašujemo 
dvorano, taka luštna stvar. Tudi sam 
koncert je super. Vaje, ki jih imamo 
v decembru skoraj vsak dan, so malo 
naporne zaradi vseh obveznosti, ki jih 
imam še v šoli. Predvsem zadnji dve 

leti, pa se res veselim vsega, saj je to res 
ena luštna stvar!«

Filip: »Godbeni koncert je že nekaj 
časa tradicija v našem kraju. Godbe-
niki smo se že navadili, da imamo v 
septembru, in najlepšem mesecu v letu, 
decembru, rezerviran čas za vaje. Tako 
moramo zapustiti topel dom in oditi na 
vajo. Vaje niso zgolj preigravanje not 
in učenje, so tudi priložnost za druže-
nje in zabavo. Po vsakem odigranem 
koncertu smo na koncu vsi zadovoljni, 

čeprav vemo, da so še prostori za izbolj-
šave. Če nekaj delaš s srcem in dobro 
voljo, je tudi rezultat pozitiven.«

Za konec pa naj se s svojim mnenjem 
pridružim še sama. Tudi meni se zdi 
decembrski čas, čas norih vaj, odli-
čen. Čeprav je naporno, je hkrati to 
obdobje v letu, ki se ga najbolj vese-
lim. Veliko časa preživimo skupaj, 
tako pred vajo kot tudi po njej. Vese-
limo se, se pogovarjamo in prepro-
sto uživamo v tem, kar delamo.
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Decembrska pravljica pod lipami
 KATJA ŠUŠTAR
 FILIP PIRc

Po deževnem in vetrovnem tednu, 

ki nas je malce navdajal z nejevo-

ljo in nas zadrževal v naših toplih 

domovih, nam je bilo vreme konec 

tedna le naklonjeno. Nasmehov, 

klepeta in topline, ki jo prinese ob-

čutek pripadnosti, sprejetosti in 

zadovoljstva, na večer 16. decem-

bra ni manjkalo.

Člani občinskega društva PDV smo 
znova organizirali in uspešno izpe-
ljali Prednovoletno druženje pod 
lipami v Vodicah.
Ta dogodek je zagotovo eden izmed 
naših ljubših. Organiziramo ga s pre-
prostim ciljem – želimo, da se naši 
občani družijo in sprostijo, pokle-
petajo s prijatelji, sosedi in soobča-
ni. Želimo, da občutijo našo občino 
kot skupnost, ki živi. Obiskovalce 
zato povabimo, da nam pomagajo 
pri okraševanju prazničnega dreve-
sca, tako, da od doma prinesejo svoj 
okrasek, kot simboličen prispevek h 
grajenju naše skupnosti.
Kot vsako leto doslej smo poskrbeli 
za toplo pijačo, slastne miške in za-
bavne nagradne igre. Obiskovalci so 
se lahko pomerili v »ročnem« tehta-
nju potice - tisti, katerega odgovor 
je bil najbližji pravemu, je potico od-
nesel domov. Ta ni bila prav lahka, 
verjemite mi.) Ni manjkalo prijetne 
glasbe, niti drobnih darilc za naj-
mlajše, prav posebej pa smo se letos 
potrudili z okrasitvijo – želeli smo 
pričarati pravo praznično in pravljič-
no vzdušje.
Zadovoljni obiskovalci so plačilo in 
motivacija za naš trud in delo. Tokrat 
niso skoparili s pohvalami za organi-
zacijo in koncept dogodka. Nemalo 

jih je na prizorišče prišlo zgolj po na-
ključju in z veseljem so se ustavili  ter 
z nami preživeli večer.
Prednovoletno druženje pod lipami je le 
eden izmed naših tradicionalnih do-
godkov. Če ste ga zamudili letos, naj 
vam prihodnje leto ne uide  Prav tako 
pa Vas vabimo, da imate odprte oči in 
napeta ušesa tudi za novice o drugih 
družabnih dogodkih v občini. 
Na tem mestu pa bi še poudarili, da 
sprejemamo nove člane, zato vabimo 

vse mlade in zagrete, ustvarjalne in 
ambiciozne občane, da se nam pri-
družijo v našem društvu. Napačno je 
mišljenje, da članstvo prinese s seboj 
zahtevno delo in obvezo do društva. 
PDV smo prijatelji, smo super družba 
in smo vrhunska ekipa. Kar počne-
mo, počnemo dobro in z velikim ve-
seljem. Zase in za Vas.

Srečno in radostno v letu 2018 
Vam želimo PDV.
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SD Strahovica – smučali in deskali smo na 
Krvavcu

 moNIKA HočeVAR
 RUdI HočeVAR 

V dolini snega nismo dočakali, 

zato smo 57 tečajnikov odpeljali 

na Krvavec.

Vsako jutro smo se nasmejani in do-
bro razpoloženi usedli na avtobus 
in se odpeljali do spodnje postaje 
kabinske žičnice. Nadeli smo si mar-
kirne majice in se s kabinsko žičnico 
odpeljali na zgornjo postajo, od koder 
smo se malo za ogrevanje sprehodili 
do brunarice Sonček, kjer smo imeli 
shranjene smuči. Razvrstili smo se v 
vrste, začeli z ogrevanjem in se med 
prvimi podali na smučišče. Smučali 
smo v skoraj vseh vremenskih raz-
merah; v megli, dežju in snegu, ven-
dar vreme ni kvarilo našega razpolo-
ženja. Na malico smo odšli v brunari-
co Sonček, kjer smo pojedli dobrote, 
se ogreli s toplim čajem, se malo po-
zabavali na snegu in že komaj čakali, 
da si znova zapnemo smuči. Vijuga-
nje po krvavških strminah je hitro 
minilo in bila je ura odhoda v dolino, 
kjer nas je čakal avtobus, ki nas je od-
peljal na odhodna mesta. 
Zadnji dan je bil prav poseben. Sonč-
ni žarki so nas pričakali za zgornji 
postaji in dan se je razigrano začel, 
saj smo vedeli, da nas na koncu čaka 
podelitev medalj, diplom in sladko 
presenečenje. 
Vsi tečajniki, tudi začetniki, so bili 
na vlečnici in sedežnicah, osvojili so 
veliko smučarskega in deskarskega 
znanja, presmučali in predeskali kr-
vavške strmine po dolgem in počez. 
Tečaj smo zaključili brez poškodb, 
kar je najpomembneje.
Hvala vsem tečajnikom za nasmejane 

obraze, staršem, da ste nam zaupa-
li vaše otroke in upoštevali vsa naša 
navodila in priporočila, učiteljem za 
vloženega veliko truda in smučar-
skega znanja, ter spremljevalcem za 
pomoč in pozitivno energijo. 

Tudi med zimskimi počitnicami, od 
19. do 22. februarja, organiziramo 
smučarski tečaj, podrobnosti najdete 
na www.strahovica.si in FB strani. 
Prijave že potekajo. 

Lep smučarski pozdrav!

»Hura, na sedežnici smo bili!«

Načrt za naslednji dan
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Bronasti in zlati Bobri
  BARBARA KeRmAVNeR 

Konec meseca novembra smo na 

šoli izvedli šolski del tekmovanja 

v računalniški logiki Bober. Letos 

je v Sloveniji na šolskem nivoju 

tekmovalo več kot 29 tisoč tekmo-

valcev, na naši šoli kar 177. Vsi so 

se odlično odrezali. Bronasta pri-

znanja je dobilo  97 učencev – 67 

učencev od 2. do 5. razreda (ti na 

državnem tekmovanju še ne so-

delujejo) in 30 učencev od 6. do 

9. razreda.  Na državno tekmova-

nje se uvrsti zgornji 1 % najboljših 

tekmovalcev. Letos so našo šolo 

zastopali:  Benjamin Rajer  in  Do-

men Žerjav  iz 6. razreda, Kristjan 

Kuster  iz 7. razreda in  Jurij Stra-

že iz 9. razreda.

V soboto, 13. januarja 2018, je na 
Fakulteti za računalništvo – FRI v 
Ljubljani potekalo državno tekmo-
vanje za osnovnošolce in srednje-

šolce. Našo šolo so častno in uspe-
šno zastopali vsi štirje tekmovalci. 
Najuspešnejši je bil Benjamin Ra-
jer, ki je dosegel zlato priznanje 

in nagrado za 2. mesto v državi. 
Na vse tekmovalce smo ponosni 
in jim iskreno čestitamo! Se vidi-
mo prihodnje leto!

Obisk kravce s Krvavca
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Šport na OŠ Vodice
  ANITA RoBAR, JožI NASTRAN     

  BRANK, mIHA KImoVec, 

  UčITeLJI ŠPoRTA

Prvenstvo v šahu

Sredi meseca novembra je Javni zavod Sotočje skupaj 
s Šahovskim društvom Medvode izvedlo Občinsko 
prvenstvo v šahu posamično. Po izjemnih zbranih in 
natančno premišljenih potezah na črno-belih poljih 
so se naši učenci uvrstili na področno in nato še na 
državno tekmovanje.

Kategorija do 15 let

Ime in priimek
občinsko 

tekmovanje
področno

tekmovanje

Luka Palmer (7. c) 2. mesto 7. mesto

Kategorija do 12 let

Ime in
priimek

občinsko 
tekmovanje

področno
tekmovanje

državno
tekmovanje

Gašper 
Klemenčič 

(6. c)
1. mesto 1. mesto 41. mesto

An 
Lomovšek 
Kalar (4. c)

3. mesto 9. mesto

Luka
Kališnik
(4. a)

4. mesto

občinsko prvenstvo v odbojki 
za starejše dečke

V športni dvorani v Medvodah so je v začetku de-
cembra ekipa OŠ Vodice merila z vrstniki sosednje 
medvoške občine. Brez osvojenega niza so se morali 
naši učenci zadovoljiti s 5. mestom.
EKIPA OŠ VODICE: Matic Paradiž, Tim Šubelj, Ga-
šper Brišnik, Gašper Zigmund, Jan Debevc, Žiga 
Breznik, Žan Verbič, Matija Straže, Anis Kličić, 
Miha Kastelic in Mark Plohl

Področno prvenstvo v nogometu 
za starejše dečke

Po uspešnem nastopu na občinski ravni so naši nogo-
metaši nestrpno čakali na nasprotnike iz šol kamni-

ške in domžalske regije. V skupinskem delu so po re-
miju z učenci OŠ Frana Albrehta in porazu z učenci 
OŠ Rodica srečno napredovali v polfinale. V dvorani 
podružnične šole Ihan se domačini (učenci OŠ Dom-
žale) niso pustili zmesti, z nekaj hitrimi akcijami so 
kaj hitro povedli. Poraz s 5 : 1 je bil neizbežen. Naš ka-
petan Domen Jenko in Anis Kličić, Miha Kastelic, 
Gašper Zigmund, Žan Verbič, Žiga Breznik, Jaka 
Gregorc ter vratar Luka Kermavner so si po bolečem 
porazu kaj hitro opomogli. V tekmi za tretje mesto so 
s 3 : 2 v napeti končnici premagali kamniške prvake, 
učence OŠ Marije Vere. 
Za OŠ Vodice so zadeli: Domen Jenko, Miha Kaste-
lic, Anis Kličić dvakrat.

Področno tekmovanje v alpskem smučanju

Močno zamegljeni Krvavec je v torek, 16. januarja 
2018, gostil področno prvenstvo gorenjske regije v 
alpskem smučanju. Da se v težkih razmerah zelo do-
bro znajdejo, so dokazali učenci Hana Kranjec Žagar 
(7. a), Lucija Hočevar (7. a), Matic Jeraj (7. c) in Andraž 
Košir (7. b), ki so si ekipno med mlajšimi priborili 
odlično 3. mesto. Uspeh je dopolnil še Andraž Košir, 
ki je med posamezniki osvojil odlično 2. mesto. 

Smučanje Hana Kranjec Žagar
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občinsko prvenstvo v badmintonu 
za starejše in mlajše deklice in dečke

V igri hitrih refleksov, hitrosti in vzdržljivosti je Lina 
Pipan (9. a) po pričakovanjih osvojila naslov občin-
ske prvakinje, Hana Golob (7. a) je osvojila 2. mesto, 
drugi učenci pa so osvojili mesta tik pod odrom za 
zmagovalce.

Čestitke vsem športnikom.

Badminton Hana Golob

Badminton Lina Pipan
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Sveti večer na prostem
 moNIKA KUBeLJ
 cVeTo VRBoVŠeK

Zdaj že tretjič zapored so pri zna-

menju v Bukovici na Zabrežju ure-

dili jaslice na prostem, zato lahko 

rečemo, da je dogodek postal tra-

dicionalen. 

Župnik in dekan Franc Mervar ter 
monsinjor Alojzij Uran sta s kratkim, 
toplim obredom blagoslovila jaslice, 
naznanila prihod božjega sina in več 
kot tristo navzočim vaščanom od 
blizu in daleč zaželela lepe prazni-
ke. Otroci so celo dobili podobice, ki 
jih delijo pri polnočnicah. Dogodek 
je zanimiva kombinacija verskega 
vzdušja, ohranjanja običajev in kul-
turnega pridiha, zato se na ta dan 

srečajo tako globoko verni kot never-
ni ljudje, ki pa jim srečanje pomeni 
bolj druženje. Letos je bil celo kultur-
ni program bogatejši. Vedno navzoč 
lajnar Vinko Novak, dekliški zborček 
iz Bukovice, violinistka Marta Ribič 
in kitarist Žiga Janežič ter zborovska 

skupina Matici. Ob koncu je mlada 
Maša Kubelj, vnukinja pobudnika 
dogodka rezbarja Franca Kublja, lju-
di nagovorila z besedami: »Nasmeh 
je najlepši božični okrasek in objem 
najlepše darilo. Vsega tega so najbolj 
potrebni osamljeni, bolni in trpeči. 
To prav nič ne stane, a ogromno po-
meni.« In dodala: »Vsi, ki so jaslice 
postavljali, so to delali z veliko lju-
beznijo, ki je odraz resnične pripra-
ve na božične praznike. Vsi, ki ste 
se udeležili blagoslovitve jaslic, ste 
občutili božjo bližino, kajti vsakega 
obiskovalca nagovarjajo z ljubezni-
jo in mirom, ki vlada v naših druži-
nah.« Zaradi obloženih miz in dobrot 
se je druženje z nekaterimi potegnilo 
še dolgo v noč.

Prvi posredovalci na obnovitvenem tečaju
 NATALIJA RUS
 RoBI FoJS

Izvajanje prve pomoči, temeljni 

postopki oživljanja, uporaba defi-

brilatorja in še veliko drugih za re-

ševanje življenja tako pomembnih 

znanj je treba stalno obnavljati!

Pred letom dni je v okviru GZ Vodi-
ce enajst gasilcev in gasilk uspešno 
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Zastiranje tal in dekoracija na organski način
  mARKo HočeVAR,

  UNIV. dIPL. INž. AGR.

Ste se že znašli v situaciji, ko je bila 

vreča z lubjem enostavno preveli-

ka za vaše roke, avto ali nakupo-

valni voziček? Potrebujete pomoč 

pri nakupu organskega materia-

la za vrt? Iščete boljšo rešitev za 

dekorativno lubje, vrtno zastirko, 

zaščito proti razraščanju plevela, 

zaščito pred izsuševanjem vaše vi-

soke grede? 

Obstajajo različne rešitve za potrebe 
naših organskih vrtnarjev, vendar se 
v zadnjem času za te namene največ 
uporablja zastiranje s kokosovim lo-
mljencem ali Organsko zastirko. Gre 
za kocko iz mletih kokosovih ore-
hov in palmovih vlaken. Kokosovo 
vlakno ali kokosov ostanek, narav-
ni odpadni proizvod, ki nastane pri 
predelavi kokosovega oreha, prihaja 

iz zunanje kokosove lupine. Upora-
ba kokosovega lomljenca je okolju 
prijazna alternativa neobnovljivim 
zastirkam, kot je npr. lubje. To po-
membno dejstvo je samo delček 
prednosti, ki jih prinaša kokosova 
zastirka.
Pri kokosovi organski zastirki gre 
za povsem naravno, brez umetnih 
barvil in kemikalij, impregnacijo, ki 
večinoma vsebujejo lubja in druge 
okrasne zastirke. Organsko zastirko 
sestavljajo 100-odstotno čista koko-
sova vlakna. Delci Organske zastir-
ke so veliki 20–40 mm, ki funkcijo 
zaščite rastlin in tal opravljajo celo 
sezono. Pozneje jo preprosto vko-
pljemo v tla ter tako zagotovimo 
boljši vodno-zračni režim ter v tla 
vnesemo nujno potrebno organsko 
maso. Z uporabo preprečujemo raz-
rast plevela. Kokosova zastirka ima 

nevtralno pH vrednost – kislost, 
za razliko od šote ali lubja iglavcev. 
To je idealen pH za večino rastlin. 
Uporabljamo jo za zastiranje tal na 
zelenjavnem vrtu, kot uporabno (za-
ščita pred pleveli, zadrževanje vlage, 
zaščita pred močnim dežjem idr.) ali 
dekorativno zastirko (okrasne gredi-
ce). Organska zastirka ima popolno 
naravno pH vrednost za optimalno 
absorpcijo hranil. Je idealna za me-
šanje med zemljo na vrtu ali v poso-
dah, tako lahko sami prilagodimo 
razmerje zrak-voda za optimalno 
ravnotežje zadrževanja vode in dre-
naže. 
Kokosov lomljenec je povsem obno-
vljiv vir, za razliko od lubja evrop-
skih in tropskih dreves, ki prihajajo 
iz relativno neobnovljivih virov. Po-
leg tega izsekavanje gozdov ni oko-
lju prijazno, pridelava kokosa pa ne 

Koristno

opravilo zahteven tečaj za certifici-
ranega prvega posredovalca. Uspo-
sabljanje ni enostavno, predvsem pa 
je pomembno, da se znanje obnavlja, 
a se žal le nekaj posredovalcev redno 
udeležuje mesečnih vaj. Januarja pa 
jim je GZ Vodice omogočila tudi ob-
novitveni tečaj pod vodstvom izku-
šenih inštruktorjev Reševalne po-
staje UKC Ljubljana. Udeležili so se 
ga tudi nekateri bolničarji, ki so tečaj 
opravljali že pred leti. Lepo je bilo 
videti tako številno udeležbo, saj to 
pomeni, da je namen dosežen in da 
se v občini, vsaj kar se tiče nudenja 
prve pomoči in temeljnih postopkov 
oživljanja, lahko počutimo varno. 
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Pismo bralca – Preveč je vlomov! 
 STANISLAV BANKo

V vaši rubriki Črna kronika meseč-

no obveščate o vlomih v stano-

vanjske hiše. Tega je kar veliko in 

jih človek bere kot druge novice. 

Ko pa se človek sam znajde v taki 

situaciji, se pa zamisli, kam to pe-

lje in kako se bo nadaljevalo ozi-

roma kako prekiniti to dejavnost 

in kdo bo za to poskrbel. Vprašanj 

je kar veliko, kdo so izvajalci, do-

mači ali tuji, ali so res nepreskr-

bljeni in brez dela, da se tako pre-

življajo, ali jih v vsakodnevnem 

življenju srečujemo med seboj, ali 

so svetlolasi ali temnolasi ali celo 

brez las s poveznjeno kapuco? 

Kako naj si pomagamo? Ali bomo 
sledili vsakega neznanca po vasi, ali 
pa celo poznanega, ki pa mu ravno 
preveč ne zaupamo?

Vem, da omenjena vprašanja ne po-
menijo rešitve tega problema. Če bi 
koga vprašal, ki so mu ta vprašanja 
mar, mi bo odgovoril, zaklepaj vra-
ta in namesti si varnostne naprave, 
pa boš varen. Ampak več kot fizična 
varnost mi pomeni drugo – stanje 
duha, občutek varnosti in prepriča-
nje, da je za to poskrbljeno s strani 
države, občine, policije. Država je 
predaleč, od občine tudi nisem za-
sledil poročil, ki bi govorila o skrbi 

za nezaposlene, o organiziranju ži-
vljenja zanje, še posebej če so mladi 
in se jim je pot v zrelo in odgovorno 
življenje zalomila. Od policije pa po-
leg statistike o vlomih pričakujem 
tudi statistiko o izvedenih ukrepih 
in uspehih – imensko navedbo ugo-
tovljenih izvajalcev v Vodicah, samo 
statistika o vlomih spodbudno delu-
je na vlomilce, češ saj še nikogar niso 
dobili. 

Marsikdo bo rekel, če mačku stopiš 
na rep, se pa oglasi. Upam, da tudi 
občina in policija občutita, da ji vlo-
milci stojijo na repu, in se bosta od-
zvali.

ogroža ekosistema. Pridelava kokosove zastirke je traj-
nostna industrija. Zastirka iz kokosa zadrži tudi do 50 
odstotkov več vode kot običajna zastirka (slama, mulč, 
lubje). Vodo vpije do svoje kapacitete, presežek odteče 
– zato ni nevarnosti za gnitje korenin. To je pomembna 
prednost predvsem v sušnih območjih, saj lahko z zasti-
ranjem vrta zmanjšamo porabo vode za polovico. Prav 
tako odlično ščiti pred zmrzaljo. Uporabljamo jo v vseh 
letnih časih. Organska zastirka je koristen dodatek kom-
posta, saj pomaga uravnotežiti materiale, bogate z duši-
kom, kot so trave in kuhinjski odpadki. Masa komposta 
se poveča, s čimer dodamo rahlost.
Kokos je vsestransko uporaben za izboljšanje težkih tal. 
Na primer, kokosova zastirka pomaga peščenim tlom 
hraniti hranila in vlago. Kot dodatek glinenim tlom pa 
zastirka izboljša kakovost tal, preprečuje zbijanje in 
omogoča prost pretok vlage in hranil.
Organska zastirka ima neomejene možnosti uporabe. 
Testirali smo le nekatere od njih npr.: odličen substrat za 
sajenje orhidej, dekorativno za druge notranje rastline, 
kot material za ustvarjanje, nudi optimalen življenjski 
prostor hišnih ljubljenčkov (v terariju, ptičji kletki), pri-
meren za igro otrok in domačih živali. Kaj pa je najbolje? 
Polži je ne marajo!

Kokosova zastirka je na voljo v tesno stisnjenih blokih. 
Priprava je povsem preprosta – potrebujemo nekje 10 l 
vode ter nekaj minut časa. Velikost bloka se poveča, iz 
kocke dobimo 60 l naravne zastirke. Za pripravo lahko 
uporabimo večjo posodo ali samokolnico. Lahko pa blok 
tudi preprosto položimo na želeno mesto in zalijemo z 
vrtno cevjo ali zalivalko.
Ko je kokosova zastirka namočena, se uporaba praktično 
ne razlikuje od uporabe lubja. 
Uporaba zastirke z vsemi njenimi prednostmi je zares ši-
roka. Dajmo ji priložnost v svojem organskem domu.
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Športno društvo Victoria Club Vodice, Športno-planinsko društvo Gams in Občina Vodice
vas v sodelovanju z Godbo Vodice, Mešanim pevskim zborom Biser 

in  Rekreativno-turističnim centrom Krvavec ob

PREŠERNOVEM DNEVU 
8. FEBRUARJA 2018 

 vabijo na

14. VELESLALOM ZA POKAL OBČINE VODICE IN 5. POHOD NA KRVAVEC

14. VELESLALOM ZA POKAL OBČINE VODICE
Na veleslalomskem tekmovanju posameznikov se bodo 
smučarji in deskarji pomerili na progi Audi Quattro. Za 
končno uvrstitev bo štela zgolj ena vožnja. Start posame-
znikov bo napisan pri prevzemu startnih številk in bo 
mogoč izključno po navedenem vrstnem razporedu. Ka-
tegorije se oblikujejo naknadno po prijavi tekmovalcev.
Izpeljana bo tudi tekma skupin, ki štejejo 7 članov, od 
katerih morata biti najmanj 2 ženski članici. Vsak njihov 
čas se sešteva za skupno uvrstitev ter šteje za osebni re-
zultat v kategoriji, ki ji pripadajo. Odstop posameznika 
skupini prinese dve dodatni minuti. Vsaka skupina mora 
imeti svojega vodjo, ki ga navedejo ob prijavi. Tekmova-
lec je lahko naš občan ali posameznik, ki je bil rojen 
v občini Vodice.
Prijave na tekmo so možne do torka, 6. februarja 2018, 
do 24.00 ure prek elektronskega naslova sport.victoria.
club@gmail.com. Pri prijavi je treba navesti: ime in pri-
imek, stalni naslov tekmovalca (oziroma naslov, kjer je 

tekmovalec stanoval, ko je bil naš občan), datum rojstva, 
spol in ime skupine. Dodatne informacije so na voljo na 
telefonski številki 041 716 772 (Julij Jeraj).

5. POHOD NA KRVAVEC
Pod okriljem Športno-planinskega društva Gams bo or-
ganiziran tudi 5. pohod na Krvavec. Zbor bo med 7.30 
in 8.30 pri spodnji postaji kabinske žičnice, zaključek s 
pogostitvijo pa pri Plaži na Krvavcu, kjer bo potekal tudi 
kulturni program.
Pohod na Krvavec traja približno dve uri. Opozarjamo, da 
bo pot potekala v zimskih razmerah, zato je nujna zim-
ska oprema (dereze, gamaše, pohodne palice, rezervna 
oblačila) in primerna kondicijska pripravljenost. Spust 
pohodnikov je v lastni režiji ali s kabinsko žičnico, za ka-
tero vozovnice zagotovi Občina Vodice. Prijava na pohod 
ni potrebna. Pohod bo potekal ob vsakem vremenu, za 
dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 041 
694 734 (Drago Pirc).

LEPO VABLJENI TUDI NAVIJAČI IZ OBČINE VODICE!
Občani, ki ne smučate in niste pripravljeni na pohod, vabljeni na Krvavec kot gledalci in navijači. Poskrbeli bomo 

za brezplačen prevoz s kabinsko žičnico in malico, skupaj boste lahko ob druženju počakali na kulturni program, v 

katerem bodo nastopili člani Godbe Vodice in Mešanega pevskega zbora Biser, ter podelitev priznanj.

SE VIDIMO V ČETRTEK, 8. FEBRUARJA 2018, NA KRVAVCU!

URA PROGRAM DOGODKA KJE

7:30–9:00
registracija smučarjev, prevzem startnih številk, kuponov za 

malico, nakup ugodnejših kart, dobrodošlica

spodnja postaja
kabinske žičnice

7:30–8:30
registracija pohodnikov, prevzem kuponov za malico, do-

brodošlica

8:00 pozdravne skladbe Godbe Vodice

8:30 start pohodnikov

10:00–12:00 tekmovanje 14. veleslalom za pokal Občine Vodice Audi Quattro

11:00–13:00 malica

Plaža na Krvavcu
13:00–14:00 kulturni program s podelitvijo pokalov in priznanj

od 14:00 dalje druženje "prosto po Prešernu"

17:00 zadnji odhod s kabinsko žičnico
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Vabimo vas na klobasarsko 
tombolo, ki bo v soboto. 

3. 2. 2018, z začetkom ob 19. 
uri v dvorani na Skaručni. 

Na prireditvi do igrala
skupina SMER.

Vabijo vas gasilci iz Polja.

Vabilo

Vabilo na vpis vsem 
bodočim prvošolcem    

Spoštovani starši!   

Vaš otrok, rojen v letu 2012, sodi v ge-
neracijo, ki bo septembra 2018 vstopi-
la v 1. razred.

Na OŠ Vodice bomo vpisovali otro-
ke 12. in 13. februarja 2018, 

od 8.00 do 12.00 ure 
in od 14.00 do 18.00 ure.

DAN ODPRTIH VRAT 
za bodoče prvošolce bo

na PŠ Utik: 30. JANUARJA 2018 od 
9.00 do 10.00 ure,

na OŠ Vodice: 6. MARCA 2018 od 
9.15 do 10.15 ure.

Otroci bodo obiskali šolo s svojimi 
vzgojiteljicami iz vrtca Škratek Svit 

(Vodice, Skaručna in Utik).

Otroci, ki so v vrtcu drugje ali pa 
so doma, pa nas bodo obiskali v 

spremstvu staršev!

Informacije po telefonu: 
(01/833 25 14, 01/832 41 95) 

Vpis v 1. razred

Vpis v vrtec 
Škratek Svit Vodice

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019
Vlogo za vpis v vrtec Škratek Svit 
Vodice, enoto Skaručna in Utik za 
šolsko l. 2018/2019 dobite v vrtcu 
Škratek Svit Vodice, enotah in na 
spletni strani vrtca: www.vrtec-vo-
dice.si

Vlogo za vpis je potrebno oddati 
do 31. marca 2018, na naslov: 

Vrtec Škratek Svit Vodice, Franca Se-
ška cesta 15, 1217 Vodice ali vodice@
vrtec-vodice.si

Za vse dodatne informacije lahko 
pokličete po tel.: 01 83 24 992

V mesecu marcu 2018 vas bomo po-
vabili na DAN ODPRTIH VRAT, ko 
bomo predstavili naš vrtec in naše 
delo. 

Veselimo se sodelovanja in novega 
šolskega leta, saj bodo otroci 

dobili nove prostore. 

Vljudno vabljeni!

Vpis v vrtec ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASU 2018
IZZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

FEBRUAR

2. 2. 2018 12. 1. 2018

MAREC

23. 3. 2018 4. 3. 2018

APRIL

25. 4. 2018 6. 4. 2018

MAJ

31. 5. 2018 11. 5. 2018

JUNIJ

22. 6. 2018 10. 6. 2018

AVGUST

24. 8. 2018 10. 8. 2018

SEPTEMBER

28. 9. 2018 9. 9. 2018

OKTOBER

26. 10. 2018 7. 10. 2018

NOVEMBER

30. 11. 2018 9. 11. 2018

DECEMBER

21. 12. 2018 7. 12. 2018
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Župan Aco Franc Šuštar, 
Občinski svet in občinska uprava Občine Vodice 

Vsem občanom Polja, 

Skaručne, Vojskega, 

Povodja in vsem drugim 

želimo veliko sreče in 

zdravja v letu 2018. 

Zahvaljujemo se vam za 

vse darovane prispevke 

ob novem letu. Sredstva 

bomo namenili za nakup 

gasilske opreme.

Prireditve v letu 2018
3. 2. Klobasarska tombola

7. 7. Veselica z Modrijani

PGD Polje

zAHVALA
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Srečno in varno v 
novem letu 2018

Vam želi
PGD

Bukovica Utik

Naj vam
novo leto
prinese
čim več 

lepih stvari, 
naj bodo pozabljeni 
vsi dvomi in skrbi.

Uspeh
naj vam povsod sledi, 

sreča, veselje, 
ljubezen, 

naj med vami tli!

SREČNO 2018

PGD VOdice
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ZAHVALA
V 62. letu se je od nas za vedno poslovil 

dragi oči, mož, stric, svak, brat in zet

ALojZ DrešAr
s Skaručne   

Hvala sosedom, svojcem, prijateljem in 
vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 

poti.
Posebna zahvala svaku Adolfu in svakinji 

Betki Drešar, patronažni sestri gospe 
Čukovi, osebni zdravnici Renati Jakopič 

Žlahtič, medicinski sestri Simoni, gospodu 
Jeriču iz pogrebne službe Pogrebnik, 

Onkološkemu inštitutu, sosedi Andrejki 
Sešek, župniku gospodu Petru, prijatelju 

Maksu, bratu Jožkotu in mami Jožici Oder.
Vsi njegovi

Tam, kjer si ti, ni sonca, ne luči. 
Le tvoj nasmeh nam v srcih še živi 
in nihče ne ve, kako zelo, zelo boli.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše mami, 

babice, prababice, tašče, sestre 
in tete

DANIJELE OGRINEC 
11. 12. 1930–16. 12. 2017   

se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, in vsem, ki ste 

darovali sveče. Zahvaljujemo se 
pogrebni službi Dvorje, pevcem, 
duhovniku, predsedniku društva 
upokojencev za prebrani govor 
in trobentaču. Posebna zahvala 

pa gre patronažni sestri ge. 
Majdi, ki nam je v zadnjem tednu 
maminega življenje stala ob strani 

in mami nudila vso pomoč.
Še enkrat vsem iskrena hvala. 

Vsi njeni 

Kdor nam je ljub in drag, nikoli ne 
umre, le daleč, daleč je…

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

moža, očeta, starega očeta in 
pradedka

JANEZA HOČEVARJA 
Iz Polja pri Vodicah   

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga 
obiskovali v času njegove hude bolezni: pa-
tronažni sestri Majdi Podgoršek, gospodu 
Marjanu Peklaju, gospodu župniku Francu 
Mervarju, dr. Draganu Grujičiću, sorodni-
kom in sosedom ter vsem zaposlenim na 
Epidemiološkem oddelku Bolnice dr. Petra 
Držaja, ki so skrbeli zanj v njegovih zadnjih 
dneh življenja.
Prav tako se zahvaljujemo vsem in vsake-
mu posebej, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti. Iskrena 
hvala pogrebni službi Pogrebnik Dvorje, 
gasilcem PGD Polje, nosačem, pevcem, 
trobentaču in praporščakom. Hvala lepa 
ga. Majdi Šavli za lep poslovilni govor in g. 
Urošu Talanu, ki ga je prebral v imenu PGD 
Polje, Društva narodnih noš in kočijažev Vo-
dice ter Društva upokojencev Vodice.
Hvala za izrečena sožalja, cvetje in sveče ter 
za darove za svete maše.

Vsi njegovi.

JE ČAS, KI DA
JE ČAS, VZAME, PRAVIJO,
JE ČAS, KE CELI RANE
IN JE ČAS, KI NIKDAR NE MINE
KO ZASANJAŠ SE V SPOMINE

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega očeta, 

ata, pradeda in brata

VLADIMIRJA STARE 
mizarskega  mojstra v pokoju 

iz Skaručne   

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, ata, 
pradeda in brata VLADIMIRJA STARE, mizar-
skega  mojstra v pokoju iz Skaručne se iz srca 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom  in znancem za vsa pisna in ustna 
sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Posebej se 
zahvaljujemo gospodu župniku Petru Slevcu za 
vse tople besede in gospodu župniku Francu 
Mervarju za opravljen pogrebni obred in dru-
štvu upokojencev Vodice za poslovilne besede.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga v tako velikem šte-
vilu pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njegovi.
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Hisham Matar: Vrnitev: O iskanju očeta v izgubljenih 
deželah

K N J I ž N e  N o V o S T I

Stripi
Leta 2018 obhajamo 100-letnico smrti Ivana Cankarja. Izhajati 
je začela zbirka Cankar v stripu, primerna za mladino in odrasle.

Tanja Komadina, Boštjan Gorenc-Pižama: Moj 
lajf (po motivih povesti Moje življenje Ivana 
Cankarja)

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
14. 12. 2017 – 21. 1.  2018

KRImINALITeTA                      PRomeTNe NeSReče                      oSTALI doGodKI

Spomini

Biografije

Greg King, Sue Woolmans: Umor Franca 
Ferdinanda.
V ozadju knjige Umor Franca Ferdinanda se 
prepletata zgodovina evropskih dvorov in nežna 
ljubezenska zgodba. Priča smo dogajanju v družbi 
ob koncu starega zgodovinskega obdobja, polni 
privilegijev jalovega plemstva, kjer se dogajajo 
spletke in politični umori. Dobro stoletje po umoru 
v Sarajevu avtorja ponujata presenetljivo razlago 
dogodkov. (založnik o knjigi)

Povoz psa.

Prometna nezgoda zaradi 
vožnje po sredini vozišča 
in pobegom neznanega 
voznika.

Kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

Prometna nezgoda zaradi vožnje po sredini vozišča in 
pobegom neznanega voznika.

Vlom v stanovanjsko hišo šestkrat. 

Intervencija na zasebni površini, kršiteljema izdana plačilna 
naloga.

Kaznivo dejanje tatvine dvakrat.

Michael De Cock: Rozi in Musa

Za otoke in mladinoKriminalni romani

Dan Brown: Izvor
Izvor je peti roman Dana Browna, v katerem 
nastopa harvardski profesor Robert Langdon. 
Ameriški pisatelj se je bralcem po svetu priljubil 
z Da Vincijevo šifro, ki ostaja eden najbolje 
prodajanih romanov vseh časov. Njegov recept za 
uspešnico je še vedno napeta akcija, prepletena 
z zgodovino, umetnostjo, šiframi in simboli. 
(založnik o knjigi)

Cao Wenxuan: Bron in 
Sončnica

Vlom v stanovanjsko hišo.

Prometna nesreča zaradi 
izsiljevanja prednosti, ena 
oseba telesno poškodovana. 

Vlom v stanovanjsko hišo.

Jo Nesbø: Sin
Sinko Lofthus je pri svojih zgodnjih tridesetih 
v zaporu že dvanajst let: odslužiti mora za 
zločine, ki jih ni zagrešil. Ko izve za dolgo 
prikrite resnice o svojem očetu, mu uspe 
izvesti briljanten pobeg… (založnik o knjigi)

Igor Šinkovec, Žiga X Gombač: Hlapec Jernej 
in pasja pravica (po motivih povesti Hlapec 
Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja)

Damijan Stepančič, Andrej Rozman – Roza: 
Hlapci: Ko angeli omagajo (po motivih drame 
Hlapci Ivana Cankarja)
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