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Dolgo

vroče poletje … 

Predolgo ni nikoli, prej bi 

lahko rekli, da je prekratko. 

Čeprav smo se spet topili v 

valovih vročine s sko-

rajda vsakodnev-

nimi nevihta-

mi, smo jo kar 

»dobro odne-

sli«. Po drugih krajih naše države se še vedno borijo z 

odpravo škode, ki jo je povzročilo neurje. Kot da bi se 

naša občina uspešno skrila v zavetje gora in ji huda ura 

ne pride blizu. Kakšna jesen nas čaka, še ne vemo, vemo 

pa, da nas na kulturnem in družabnem področju v naši 

občini čaka pester september, kot vsako leto. Saj je de-

veti mesec praznik naše občine. Dogajanja bo dovolj, 

možnosti za obisk različnih prireditev in druženja pa 

kar kličejo. Praznični mesec je torej pred nami, septem-

ber pa zaznamuje tudi konec šolskih počitnic in nekako 

se s tem zaključuje tudi vse drugo, dopusti, počitnice 

in vse tisto, kar lahko počnemo v vročem poletju. V to-

kratni številki predstavljamo družino, ki je življenje po-

svetila športu. Mlada športnika, ki s podporo staršev 

dosegata odlične rezultate, sta še ena izmed mnogih, ki 

živijo v naši sredini in sta uspešna. Zanimivo je, da smo 

po eni strani tako majhna občina, po drugi pa imamo 

v tej majhnosti toliko dobrih, pa kaj dobrih, odličnih 

športnikov, da bi morda že lahko razmišljali, da smo 

najbolj športna občina v Sloveniji. Z veseljem jih vse 

podpiramo in s še večjim veseljem predstavimo njihovo 

športno pot. V tokratni številki je tudi veliko dogajanja 

naših društev in drugih dogodkov. Želim vam prijetno 

branje in še bolj prijeten korak v september.
NATALIJA RUS

Odgovorna urednica
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Uvodnik

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

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

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: avgust 2018

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

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

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

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

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

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

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

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

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

POSLOVNI PROSTOR

Škofjeloška cesta 7

1217 Vodice

T: 01 833 26 10

obcina@vodice.si

Uradne ure vložišče: ponedeljek, torek in 

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

in petek od 8. do 15. ure

Uradne ure občinska uprava:

ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,

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

Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:

vsak delovni dan med 8. in 16. uro.

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

komunala@vodice.si.

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

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

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

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

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

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

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

PET: 12.30–19.00

ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sprejemni čas: PON: 13.00–17.30

 TOR: 7.00–11.30

 SRE: 13.00–17.30

 ČET: 7.00–11.30

 PET: 7.00–11.30

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

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

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

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



Občinska uprava sporoča

 TINA KOSEC

Spoštovane občanke in spoštova-

ni občani, iskreno vam čestitam za 

občinski praznik!

Občina Vodice vsako leto v sep-
tembru praznuje in letos mineva že 
triindvajset let od njene ustanovitve. 
Kot vsako leto v počastitev praznika 
skupaj z lokalnimi društvi pripra-
vljamo več kot dva ducata različnih 
kulturnih, športnih, družabnih in 
drugih prireditev, ki se bodo zvrsti-
le skozi prihodnji mesec. Ti dogodki 
so pomembni za naše občane pred-
vsem zato, ker bogatijo našo lokalno 
identiteto in kulturo bivanja. Koledar 
prireditev je del občinskega glasila, 
prelistajte ga in se odzovite na vabilo. 
Prepričan sem, da se za vsakega najde 
kaj zanimivega. 

Za nami je še eno uspešno in s pro-
jekti bogato leto, prav tako je za 
nami že drugi uspešen mandat. Sku-
paj smo izvedli nešteto zanimivih pro-
jektov, ki so namenjeni prebivalcem 
vseh generacij. Največjo pozornost 
smo posvetili najmlajšim in najstarej-
šim občanom, ukvarjali smo se s soci-
alnimi vprašanji mladih, zaposlenih 
in upokojencev. Dobro smo sodelova-
li tudi z vsemi tridesetimi društvi, z 
obema zavodoma, drugimi institucija-
mi ter sosednjimi občinami. 

V zadnjih osmih letih smo dokaza-
li, da znamo, želimo in zmoremo so-
delovati in delovati v korist občine in 
občanov, ne ozirajoč se na predhodne 
težave ter zapuščene napake, ki so bile 
v teh letih prepoznane. Večino od njih 
smo uspešno odpravili, druge pa po 

Županova
beseda

najboljši moči sanirali in tako sledili 
cilju učinkovitosti in gospodarnosti, 
predvsem pa odgovornosti in odlično-
sti.

Ocenjujem, da smo v okviru sicer ne-
zadostnih finančnih sredstev, ki smo 
jih prejeli s strani države, ter naših 
kadrovskih možnosti, dobro opravili 
svoje poslanstvo. Na osnovi zapisane-
ga je bilo po moji oceni zadnjih sedem 
let za našo občino uspešnih. 

Dejstvo je, da smo glede na vloženo 
delo in omejena finančna sredstva pri-
pravili in uspešno izvedli veliko odlič-
nih in nujnih projektov za občino in za 
ljudi. Skupaj smo opravili pomemben 
napredek k izboljšanju kakovosti bi-
vanja na različnih področjih, obenem 
pa konstantno skrbimo in ustvarjamo 
ustrezne pogoje za razvoj in življenje 
vseh generacij. Vredno je izpostaviti, 
da nikoli ne pozabimo tudi na najsta-
rejše prebivalce naše občine – tiste, ki 
so že dopolnili častitljivih 90 let in jih 
vsako leto srčno radi obiščemo, bodisi 
na domu bodisi v domovih za starejše.

Z veseljem ugotavljam, da smo za-
stavljene cilje tako na socialnem po-
dročju in na področju tekočega vzdr-
ževanja naše infrastrukture kot tudi 
na področju izvedenih investicij iz-
vedli uspešno. Veliko pozornosti smo 
vložili v to, da smo pri teh dejavnostih 
v celoti ohranili, ponekod pa celo pre-
segli, dosedanje standarde. Predvsem 
me veseli dejstvo, da smo bili uspešni 
pri pridobitvi in črpanju nepovratnih 
evropskih razvojnih finančnih sred-
stev v višini približno 5 milijonov 
evrov, kar ni enostavno za tako majh-
no občino.

Letos bomo v občini bogatejši za 
nekaj nove infrastrukture, ki ob-

čanom ponuja večjo varnost in bolj-
še bivanjske razmere. Zgradili smo 
več metrov novega vodovoda, uredili 
nekaj cestnih odsekov, izgradili nove 
hodnike za pešce, namestili novo jav-
no razsvetljavo, namestili avtobusne 
nadstrešnice, dogradili gasilski poli-
gon s športnim igriščem v Utiku ter 
začeli izgradnjo glavnega fekalnega 
kanala C0 od Ljubljane proti Vodicam 
in z izgradnjo novih poljskih poti v 
sklopu agromelioracije v osrednjem 
delu občine. Prav tako smo v sklepni 
fazi rekonstrukcije in širitve vrtca ter 
zunanjega igrišča za naše najmlajše.

Pripravili smo odlično izhodišče 
za nadaljnji razvoj celotne občine. 
Z delom ter začrtanimi in potrjeni-
mi projekti smo nekako na polovici. 
Kar nekaj smo jih že zaključili, nekaj 
pa jih bomo v prihodnjih letih, saj 
vseskozi bdimo nad pripravljalnimi 
aktivnostmi ter izdelavo projektne 
in upravne dokumentacije, ki nam 
bo v prihodnjih letih omogočila te-
rensko delo. V prihodnjih petih le-
tih bomo na novo infrastrukturno 
opremili dvajset cest in ulic ter začeli 
gradnjo občinskega središča Vodice 
ter večnamenske športne dvorane ob 
šoli. 
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Občinska uprava sporoča

2018
OBČINA VODICE

Življenje v občini se, tako kot življenje 
v družini, ne vrti le okoli investicij in 
novitet, temveč so za zadovoljstvo lju-
di pomembni tudi dobri odnosi med 
občani, generacijami, društvi, zavodi 
in poslovnimi partnerji. Da bi te med-
sebojne odnose vzdrževali na kar naj-
višji ravni, je potreben vsakodnevni 
napor in sodelovanje, široko razume-
vanje in konsenz ter spoštovanje in 
vključevanje vseh nas. Prepričan sem, 
da smo v naši občini na dobri poti in 
da nam je v zadnjih letih uspelo naše 
odnose v vseh pogledih dvigniti na vi-
soko raven, kar izkazujejo tudi v letih 
2017 in 2018 pridobljeni certifikati in 
nazivi: Prostovoljstvu prijazno mesto, 
Planetu Zemlja prijazna občina, zlati 
certifikat Zlati kamen ter Zlati znak 
Agencije za varnost prometa.

Občina Vodice vsako leto ob občin-
skem prazniku podeljuje prizna-
nja tistim posameznikom, društvom 
ali organizacijam, ki so pomembno 
prispevali h kulturi, promociji, pre-
poznavnosti ali drugim nalogam za 
razvoj občine in krajev ter za zadovolj-
stvo naših občanov. Zato se želim ob 
tej priložnosti zahvaliti vsem doseda-
njim nagrajencem, občanom, svetni-
cam in svetnikom, članom odborov, 
zaposlenim v upravi, zavodih, pod-
jetjih in organizacijah, ki so s svojim 
delom, sodelovanjem in aktivnostmi 
kakorkoli doprinesli k razvoju in bolj-
šemu življenju v naši občini. Skupaj 
pišemo nove zgodbe.

Spoštovani, 
vabim vas, da si v teh prazničnih dneh 
vzamete čas za druženje in skupaj z 
nami obeležite občinski praznik. Va-
bim vas na dogodke in prireditve, ki 
se bodo zvrstile v prihodnjem mesecu. 
Posebej pa vas vabim na slavnostno 
sejo Občine Vodice, ki bo 10. septem-
bra v Kulturnem domu Vodice. Na 
seji bomo najbolj uspešnim, aktivnim 
in zaslužnim občanom in društvom 
podelili občinska priznanja. Po pri-
reditvi pa bomo tradicionalno skupaj 
nazdravili v čast nagrajencem in v 
čast naši občini. 

Vabljeni!
Vaš Aco Šuštar
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Občinska uprava sporoča

33. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA GOLOB

Občinski svetniki so se na junij-

ski seji med drugim seznanili s 

poročilom o opravljenem nad-

zoru pregleda namenskosti in 

smotrnosti investicije v dozida-

vo ter rekonstrukcijo obstoje-

čega vrtca Škratek Svit Vodice. 

Član nadzornega odbora Občine 
Vodice Tomaž Merše je izpostavil 
glavne ugotovitve o opravljenem 
nadzoru. Podal je tudi priporoči-
la Nadzornega odbora ter mne-
nje s pridržkom glede smotrno-
sti investicije, medtem ko sama 
namenskost ni bila vprašljiva. 
Župan Aco Franc Šuštar je izra-
zil mnenje, da je občina pri tem 
projektu upoštevala tudi načela 
gospodarnosti in smotrnosti. 

Občinski svet se je seznanil tudi 
s poročilom o opravljenem nad-
zoru pregleda namenskosti in 
smotrnosti porabe sredstev ob-
činskega proračuna za izdatke za 
blago in storitve v okviru Občine 
Vodice. Predsednica nadzornega 
odbora Andreja Rahne je izpo-
stavila postavki, ki se nanašata 
na agromelioracijo in komasaci-
jo. Občina je ravnala gospodar-
no, vendar pri pridobivanju ne-
povratnih sredstev v letu 2017 
ni bila uspešna, zato naj bi v letu 
2018 ponovila postopek. Poda-
la je tudi predlog o zaposlitvi 
pravnika namesto najemanja 
zunanjih pravnih služb. S strani 

nadzornega odbora je bilo ugo-
tovljeno pozitivno mnenje glede 
namenskosti in smotrnosti po-
rabe sredstev. 

Katarina Tavčar iz Komunale 
Vodice je navzoče seznanila z 
letnim poročilom Javnega pod-
jetja Komunala Vodice za leto 
2017. Podjetje je v preteklem letu 
poslovalo z dobičkom v višini 
31.439,24 evra. Del dobička v 
višini 1.623,77 evra se bo name-
nilo za kritje prenesene izgube iz 
leta 2016 v enaki višini, preosta-
nek dobička, tj. 29.815,47 evra, 
pa bo ostalo na kontu skupine 
93 kot nerazporejen dobiček, 
predviden kot rezerva za kritje 
nepredvidenih stroškov. 

Tavčarjeva je svetnike v nada-
ljevanju seznanila tudi s cenami 
storitve obvezne gospodarske 
javne službe oskrba s pitno vodo 
ter obvezne gospodarske javne 
službe odvajanja in čiščenja ko-
munalne in padavinske odpa-
dne vode v občini Vodice za leto 
2018. Svetniki so nekoliko nižje 
cene storitev obveznih javnih 
služb, ki začnejo veljati s 1. 7. 
2018, tudi potrdili.

Svetniki so sprejeli sklep o so-
glasju za oblikovanje 14 oddel-
kov v vrtcu Škratek Svit Vodice 
za šolsko leto 2018/2019 ter po-
trdili Odlok o turistični taksi v 
Občini Vodice.

Občinski svet je obravnaval in 
sprejel Odlok o rebalansu prora-
čuna Občine Vodice za leto 2018, 
pri čemer je sprejel tudi aman-
dma o preimenovanju proračun-
ske postavke 043219 Ureditev 
lokalnih cest v Šinkovem Turnu 
– tekoče vzdrževanje v Ureditev 
javnih poti v Šinkovem Turnu – 
investicijsko vzdrževanje in ob-
nove. Nato je sledila potrditev 
Sklepa o spremembah in dopol-
nitvah Sklepa o načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem 
Občine Vodice za leto 2018.

Župan Šuštar je predstavil dolo-
čitve vrednosti pravnih poslov, 
za katere vključitev v obvezni 
načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vodice za 
leto 2018 ni obvezna. Kvote je 
občinski svet na predlog župana 
tudi sprejel. 

Sledilo je imenovanje Občinske 
volilne komisije, katere predse-
dnik je postal Janko Bilban. 

Ob koncu seje je župan predsta-
vil predlog Odloka o spremem-
bah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu 
Občine Vodice, ki ga je občinski 
svet po razpravi po skrajšanem 
postopku tudi sprejel.

Celoten zapisnik seje lahko pre-
berete na www.vodice.si
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  OBČINSKA UPRAVA
  OBČINE VODICE 

Podpisan je sporazum med Mini-

strstvom za infrastrukturo in Ob-

čino Vodice o sofinanciranju ure-

ditve državne ceste skozi naselje 

Skaručna.

Po uspešnem sodelovanju z državni-
mi institucijami pri ureditvi Kamni-
ške ceste skozi naselje Vodice, je bil 
letos velik napredek dosežen tudi na 
projektu prenove državne ceste skozi 
naselje Skaručna. Z Ministrstvom za 
infrastrukturo, ki ga zastopa Direkci-
ja Republike Slovenije za infrastruk-
turo (DRSI), skrbnikom te državne 
regionalne ceste, ki je v precej slabem 
stanju ter neprimerna za današnji 
prometni režim, je bil v mesecu juliju 
podpisan sporazum o sofinanciranju 
ureditve omenjene ceste, za katero 
sta že izdelani projektna in upravna 
dokumentacija. 

Rekonstrukcijska dela bodo poteka-
la na 1,3 kilometra dolgem cestnem 
odseku R3-639/1141 Šentvid–Vodi-
ce, od km 6.200 do km 7.500, in treh 
stranskih lokalnih cestnih odcepih 
proti potoku Poljšaku. Občina Vodice 
bo sočasno poskrbela za ureditev pri-
padajoče prepotrebne infrastrukture 
– fekalne in meteorne kanalizacije, 
vodovoda s hidrantnim omrežjem, 
javne razsvetljave ter varnega ploč-
nika. Obenem se bo gradila kabelska 
kanalizacija za telekomunikacijske in 
elektro vode ter plinovodno omrežje 
(v primeru zadovoljivega interesa na 
strani uporabnikov – krajanov Ska-
ručne). Ocenjena vrednost investi-

Cesta in druga infrastruktura na Skaručni se 
bosta urejali v letu 2020

cije znaša nekaj več kot 4,2 milijona 
evrov, od tega bo skoraj 2,3 milijona 
evrov prispevala država, preostalo 
pa Občina Vodice.

V prihodnjem letu bomo v sodelova-
nju z DRSI pospešeno nadaljevali s 

pripravljalnimi aktivnostmi ter obja-
vo razpisov, ki so potrebni za začetek 
gradnje. Izvedbena faza in dela na 
terenu se bodo predvidoma začela v 
letu 2020, v letu 2021 pa naj bi bila 
glavnina Skaručne tako celovito in-
frastrukturno prenovljena. 
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  OBČINSKA UPRAVA
  OBČINE VODICE 

Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode na območju vodonosnika 

Ljubljanskega polja – del, ki se na-

naša na občino Vodice. 

Pripravili smo kratke in poenostav-
ljene odgovore, ki so lahko v pomoč 
pri razumevanju poteka omenjenega 
projekta. Odgovori so zapisani v eno-
stavnem jeziku in so zgolj informa-
tivne narave, uradne informacije pa 
so dostopne z uradnimi dokumenti 
v upravnih ali drugih administra-
tivnih postopkih. Predstavljene so 
osnove, razširjeni odgovori pa so 
dostopni na uradni spletni strani ČI-
STO ZATE in na spletni strani Obči-
ne Vodice.

SPLOŠNO
Mestna občina Ljubljana, Občina 
Medvode in Občina Vodice so leta 
2011 podpisale pogodbo o sodelova-
nju pri skupnem projektu nadgradnje 
kanalizacijskega sistema, za katerega 
smo avgusta 2017 prejeli izvedbeni 
sklep Evropske komisije o odobritvi 
4,2 milj. evrov nepovratnega finan-
ciranja kohezijskega projekta Od-
vajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja.

TRASA KANALIZACIJE
Del potrjenega kohezijskega projekta 
je izgradnja novega fekalnega kanala 
od Ljubljane (od gorenjske avtoceste 
pri Šmartnem preko vasi Polje) do 
Vodic ter treh navezovalnih kanalov 
– prvi do Utika (od glavne lokalne 

Predstavitev največjega okoljskega projekta v 
zgodovini Občine Vodice

ceste iz Polja proti cerkvi v Utiku) in 
dveh do Bukovice (drugi v spodnjo 
Bukovico mimo žage Krantes in tretji 
na Zabrežje), v skupni dolžini 9 km. 
 
SOČASNA GRADNJA DRUGE KO-
MUNALNE INFRASTRUKTURE 
V vasi Polje ter dveh stranskih kra-
kih (Utik, Bukovica) bomo predvi-
doma do konca leta 2019 zgradili 
oziroma obnovili tudi drugo cestno 
(preplastitve, ponekod pločniki) in 
komunalno infrastrukturo (jav-
na razsvetljava, vodovod z obnovo 
hišnih priključkov ter hidrantnega 
omrežja, telekomunikacijsko (optič-
no) omrežje, elektro kabelska kanali-
zacija, javna razsvetljava in plinovod 
(v primeru zadostnega interesa)). K 
sočasni gradnji smo že povabili zain-

teresirane ponudnike; PETROL d.d., 
Ljubljana, TELEKOM SLOVENIJE, 
d.d. in druge…

TRENUTNO STANJE PROJEKTA 
V avgustu 2018 projekt poteka v skla-
du s terminskimi načrti. Zgrajenih 

Gradnja kanalizacije ob avtocesti

Gradnja kanalizacije v Povodju
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je okrog 820 m primarne sanitarne 
kanalizacije (s premerom cevi fi 500) 
ob avtocesti od Ljubljane–Šmartno 
proti Povodju. Trenutno se izvaja 
podboj pod avtocesto. Sočasno se 
izvajajo arheološke raziskave, pred-
dela za podvrtavanja, nivelacija in 
uskladitve nekaterih starih načrtov 
z že zgrajeno kanalizacijo v Bukovi-
ci in Utiku ter načrtovanje drugega 
dela gradnje od Skaručne proti Polju 
ter od Polja proti Vodicam. V jesen-
skem času bomo z občani usklajevali 
načrte in priklope skozi naselje Polje, 
ki jih bomo gradili in zaključili v letu 
2019. Prav tako bomo v prihodnjih 
petih letih dodatno zgradili okoli 20 
cest in ulic v naseljih; Vodice, Buko-
vica, Utik, Koseze, Vojsko in Skaruč-
na. Več informacij je objavljenih na 
spletni strani Občine Vodice (www.
obcinavodice.si) in na spletni strani 
www.cistozate.si. 
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 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 SNAGA, D. O. O.

Nevarne odpadke lahko najde-

mo v vsakem domu. Mednje spa-

dajo baterije, odpadna zdravila, 

tonerji, barve, laki, topila, lepila, 

škropiva, odpadna jedilna in mo-

torna olja, masti, neonska svetila, 

določeni kozmetični izdelki, či-

stila, kemikalije in razpršila. Vsi ti 

izdelki vsebujejo nevarne snovi, 

ki so s posebnimi simboli označe-

ne na embalaži. Pomembno je, da 

nevarnih odpadkov nikoli ne odla-

gamo med preostale odpadke, saj 

le tako preprečimo njihov škodljiv 

vpliv na okolje in zdravje. 

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov 
iz gospodinjstev je priložnost, da z 
ločenim zbiranjem in pravilno obrav-
navo te odpadke odložite na varno. 
Prijazno vabljeni, da obiščete pre-
mično zbiralnico javnega podjetja 
Snaga Ljubljana, v kateri boste lahko 
brezplačno oddali vaše nevarne od-
padke, in sicer:
• v sredo, 26. septembra 2018, od 

9.30 do 17. ure, na parkirišču 
Kulturnega doma v Vodicah,

• v četrtek, 27. septembra 2018, od 
9.30 do 17. ure, na ploščadi pri 
Domu krajanov oziroma trgovini 
na Skaručni.

Nevarne odpadke iz gospodinjstev 
lahko naši občani med letom brez 
dodatnega plačila oddate tudi v Zbir-
nem centru Vodice in Zbirnem cen-
tru Barje.

Akcija brezplačnega zbiranja nevarnih 
odpadkov v Vodicah in na Skaručni
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 REGIONALNA RAZVOJNA
 AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE
 REGIJE

Lokalna akcijska skupina 

(LAS) Za mesto in vas je obja-

vila Javni poziv za izbor ope-

racij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvo-

ja LAS Za mesto in vas v letu 

2018.

Na razpis se lahko prijavijo po-
samezniki, društva, nevladne 
organizacije, javni in zasebni za-
vodi, ustanove, podjetja, kmeti-
je in drugi z območja Domžal, 
Komende, Medvod, Mengša, 
Trzina in Vodic. Svojo projek-
tno idejo prijavijo na: Evropski 
kmetijski sklad za razvoj pode-
želja (EKSRP), z deležem sofi-
nanciranja projektov do 75 od-
stotkov  upravičenih stroškov, 
ali na Evropski sklad za regio-
nalni razvoj (ESRR) z deležem 
sofinanciranja do 80 odstot-
kov upravičenih stroškov. 

Višina razpoložljivih sredstev 
za sofinanciranje na drugem 
javnem pozivu je 607.600,00 
evrov. Razpis je odprt še do 
28. septembra 2018. Razpi-
sna dokumentacija je objavljena 
na spletni strani LAS Za mesto 
in vas (www.las-mestoinvas.si). 

Dodatne informacije in sveto-
vanje vam nudi vodilni partner 

Razpis za projekte, ki krepijo 
lokalni razvoj LAS za mesto in 
vas

LAS: Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane 
regije prek elektronske pošte: 
las-zmv@rralur.si ali telefon-
skega kontakta: 01 306 19 05.
LAS Za mesto in vas je bila usta-
novljena leta 2015 na pobudo 
šestih občin Ljubljanske urbane 
regije: Domžal, Komende, Med-
vod, Mengša, Trzina in Vodic 
ter Regionalne razvojne agen-
cije Ljubljanske urbane regije. 
Območje LAS je eno izmed naj-
razvitejših območij v Sloveniji z 
dolgoletno gospodarsko tradi-
cijo na področju obrti in podje-
tništva. Predstavlja homogeno 
prostorsko enoto in se srečuje 
s skupnimi razvojnimi izzivi, ki 
jih naslavlja prek projektov, so-
financiranih s strani Republike 
Slovenije in Evropske unije iz 
Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja ter Evrop-
skega sklada za regionalni ra-
zvoj.

Ukrep za izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost 
(CLLD), so lokalni akterji prepo-
znali kot primerno in pomemb-
no priložnost za razvoj, ki bo 
temeljil na realizaciji razvojnih 
potencialov ter reševanju ključ-
nih izzivov območja. LAS deluje 
na štirih tematskih področjih, 
ki so bila prepoznana kot ključ-
na za reševanje lokalnih raz-

vojnih potreb: 1) ustvarjanje 
delovnih mest, 2) razvoj osnov-
nih storitev, 3) varstvo okolja 
in ohranjanje narave ter 4) več-
ja vključenost mladih, žensk in 
drugih ranljivih skupin.

Projektne ideje, ki se prijavlja-
jo na razpis, morajo podpirati 
enega od naslednjih ukrepov:
• izboljšanje podpornega 

okolja in dvig usposoblje-
nosti za trženje, podjetni-
štvo in zaposlitev (ESRR);

• kombiniranje razpoložljivih 
naravnih in človeških virov 
za naslavljanje okoljskih in 
družbenih izzivov (ESRR);

• oživljanje vaških in 
mestnih jeder z razvojem 
infrastrukture in 
programskih vsebin 
(EKSRP);

• izkoriščanje potencialov in 
priložnosti, ki jih nudi kul-
turna dediščina (EKSRP);

• izobraževalne in promocij-
ske aktivnosti o pomenu 
ohranjanja narave in okolja 
(ESRR); 

• povečati pestrost in izbol-
jšati kakovost storitev za 
ranljive skupine (EKSRP, 
ESRR);

• dvig ozaveščenosti in strp-
nosti lokalnega prebivalstva 
do drugačnosti med ljudmi 
(ESRR).
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 RADO ČUK
 MENTORJI

Občina Vodice je v tednih od 9. ju-

lija do 3. avgusta skupaj z enajstimi 

animatorji za 100 otrok pripravila 

zanimive aktivnosti, ki so ob zelo 

lepem vremenu in brez vsakršnih 

neprijetnosti potekale v dvorani in 

na igrišču na Skaručni, v Športnem 

središču Strahovica (Selo) ter pri 

športnem centru Kubu (Vodice).

O tednu doživetij voditeljica Simo-
na pravi: »V ponedeljek zjutraj (9. ju-
lija) se je skoraj 30 osnovnošolskih 
otrok opremilo s športnimi copati, 
kremo za sončenje in poletnimi ob-
lačili ter krenilo proti dvorani na 
Skaručni, kjer smo odprli letošnje 
počitniške kratkočasnice. Program je 
ponujal obilo doživetij, med katerimi 
ni manjkalo dobre volje, ustvarja-
nja, risanja in sladkanja. Kaj vse se je 
zvrstilo v programu, bi morali doži-
veti, vendar naj jih za majhno pred-
stavo naštejem vsaj nekaj: družabne 
in štafetne igre, spoznavanje in de-
gustacija tropskega sadja, seznanjan-
je s prvo pomočjo, nabiranje mate-

Počitniške kratkočasnice, čas doživetij, športa 
in tudi učenja

riala v naravi in izdelovanje namizne 
igre ter pravi kuharski dan.«
Teden jezične angleščine pred-
stavlja učiteljica Marta: »Otroci iz 
prve in druge triade so spoznavali 
značilnosti Velike Britanije, angleško 
literaturo, poslušali angleške pesmi 
in odkrivali najzanimivejše odlomke 
angleških knjig. Podučili so se o zna-
menitih Angležih in kraljevi družini 
ter okušali angleško kulinariko, pa 
čeprav le prek angleških priročni-
kov. Vzdušje je bilo sicer počitniško, 
zavzetost pa kot v najboljših šolah. 
Bravo otroci!«
O tednu športnih iger učitelj 
športne vzgoje in animator Aleš pri-
poveduje: »V dneh od 23. do 27. julija 
so se na igriščih SD Strahovica otro-
ci preizkusili v balinanju, štafetnih 
igrah in igrah z žogo. Stopili so tudi 
na rolerje, se povzpeli na Rašico ter 
izvedli pravi gasilski dan. Za zaklju-
ček smo organizirali tekmovanje v 
številnih panogah, najbolj pa jih je 
navdušilo balinanje.« 
Športni žur je v tednu od 30. julija 
do 3. avgusta privabil skoraj 40 ude-

ležencev in bil tudi po temperaturah 
najbolj vroč. Voditeljica Sara našteva, 
kaj vse je obsegala ponudba: »Nogo-
met, odbojko na mivki, košarko, bad-
minton, balinanje, vaške igre, igre 
brez meja, vodne igre, štafetne igre 
in celo ples. Zadnji teden počitniških 
kratkočasnic so se otroci zabavali 
na igriščih kluba Kubu.« Teden smo 
preživeli v znamenju športnih iger. 
Ponedeljek smo začeli s spoznavnimi 
igrami in poljubnimi športi. Fantje 
so se podili za nogometno žogo, de-
kleta so se preizkušala v odbojki na 
mivki. Seveda ni manjkalo druženja 
ob ustvarjanju z barvami in metan-
ju krogel. V torek smo se že zjutraj 
podali na krajši sprehod in obiskali 
rezervat želv. Dopoldne smo nadalje-
vali na teniškem igrišču. Prav tako je 
bil na sporedu nogomet, brez igranja 
nogometa fantje niso mogli oditi do-
mov. V sredo je bilo na vrsti timsko 
tekmovanje. Otroci, razporejeni v 
skupine, so se med seboj pomerili v 
raznih igrah, kot so metanje obroča, 
kegljanje, streljanje na gol. Proti kon-
cu dneva nas je obiskal skriti gost, ki 

Na igriščih kluba Kubu
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je našim najmlajšim predstavil že dobro poznani šport, 
atletiko. Luka Janežič je otroke navdušil s prikazom 
šprinta, tekaškimi čevlji in jim razdelil podpisane kar-
tice. Teden se je približeval koncu in čas je bil za vodne 
igre. Za ogrevanje smo se podali na sprehod, nato pa so 
sledile igre, ki so poskrbele, da so se otroci dobro ohladili. 
Na koncu so jih presenetili gasilci, ki so s cevmi ustva-
rili pravo vodno prho. Zadnji dan kratkočasnic so otroci 
preživeli ob igrah, ki so se jim tednom najbolj prikupile, 
na koncu pa je sledil lov za skritim zakladom. Otroci so 
v skupinah sledili namigom na karticah, izpolnjevali na-
loge in tako prišli do skritega, sladkega zaklada in s tem 
zaključili športni žur v klubu Kubu. 
Otroci in animatorji se Luki Janežiču in gasilcema PGD 
Vodice zahvaljujemo za obisk in super popestritev počit-
niških kratkočasnic. 
Otroci so bili nadvse veseli tudi raznovrst nih osvežitev, 
hladnih napitkov, sladoleda in druženja z novimi in sta-
rimi prijatelji. 
Čestitke in zahvala gre animatorjem, ki so program pri-
pravili in skrbeli za izvedbo ter kot pravi vzgojitelji nudili 
otrokom prijazno in varno okolje v dneh, ko si vsi želimo 
sprostitve in oddiha.

V Strahovici

Jezična šola angleščina

Na Rašici

Prva pomoč

Kuhanje

Teden doživetij
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Družina Kranjec Žagar: »Kdo pravi, da kolesar 
ni poklic!?!«

 GORAZD DOMINKO

 TINA KOSEC

Meje? Matic in Hana jih ne vidita, 

čeprav sta zanje že slišala. Disci-

plina je njuna mati uspeha, prava 

pa Mira Kranjec, ki skupaj s par-

tnerjem Luko Žagarjem, z iskre-

no srčnostjo dihata in živita za 

izpolnitev sanj svojih dveh otrok. 

Odrekanja? Ne! Gre za ljubezen, 

zato jih ni, vsem štirim gorsko 

kolesarstvo predstavlja velik, po-

memben del življenja, tudi zato 

prihaja do vrhunskih rezultatov in 

zasluženih priznanj, ki pobožajo, 

navdihnejo! 

Matic in Hana Kranjec Žagar sta 

perspektivna športnika, ki že nekaj 

let posegata po najvišjih uvrstitvah 

v gorskem kolesarstvu v disciplini 

XCO (olimpijski kros), verjetno vi, 

Mira, kot mama, najbolje veste, od 

kod ali zakaj ljubezen do gorskega 

kolesarstva, kajne?

Z gorskim kolesarstvom smo se začeli 
ukvarjati po naključju, ko je Matica v 
drugem razredu osnovne šole prijatelj 
povabil na kolesarski trening v Kam-
nik. Ker je ob prošnji, če ga lahko pelje-
mo, pokazal navdušenje, smo to seveda 
storili. Še isti konec tedna se je udeležil 
prve dirke v gorskem kolesarstvu XC 
Kamnik, kjer je bil po prihodu v cilj iz-
črpan, utrujen, vendar srečen. Povabili 
so nas, naj se včlanimo v kolesarski klub 
Calcit bike team v Kamniku in odtlej, pa 
vse do danes se je udeležil vseh dirk za 
Pokal Slovenije. Isto leto pri štirih letih 
in pol je z zimskimi treningi v telovad-
nici začela Hana. Dva meseca kasneje 
se je udeležila prve dirke: Mlinčki race, 

kjer se je že takoj pokazala njena tekmo-
valnost. Na startu se je samozavestno, 
povsem zbrano, kot bi to trenirala že ne-
kaj let, postavila v položaj, ki je obetal. 

Zdi se, kot bi se v gorsko kolesar-

stvo zaljubili …

Celo zimo sta pridno trenirala v telo-
vadnici, spomladi pa so se treningi zače-
li še na kolesu. Oba sta pokazala veliko 
navdušenje nad gorskim kolesarstvom. 
V začetku so bile kategorije združene, 
fantje in punce so tekmovali skupaj. 
Matic je iz tekme v tekmo napredoval 
na višja mesta, Hana pa je bila na stop-
ničkah že od vsega začetka, največkrat 
na najvišji. In da, vsi smo se zaljubili v 
ta šport.

Ljubezen je rojevala sadove, kajne?

Že naslednje leto je bil Matic drugi v 
pokalu Slovenije v gorskem kolesarstvu, 

Hana pa pokalna zmagovalka. Hana 
je to pozicijo ohranila do danes. Osem 
let zapored je osvojila prvo mesto v 
seštevku vseh dirk za Pokal mladih 
Slovenije. Matic je bil šest let zapored 
drugi v seštevku vseh dirk za Pokal 
mladih Slovenije, v letu 2016 je bil 
četrti, 2017 pa peti. V letošnjem letu je 
že nekajkrat stal na stopničkah.

Kdaj je postajalo jasno, da so 

vzponi Hane in Matica s kolesom 

več kot le prijetno zapolnjevanje 

prostega časa?

Že po prvi sezoni, nobenega treninga 
nismo smeli izpustiti, kaj šele tekme. 
Če bi se to zgodilo, jima to ne bi bilo 
všeč. Vse drugo v življenju se prilagaja 
urnikom, ki ju pošiljata trenerja, tudi 
dopust, ki ga brez koles ne sme biti! Do-
slej smo jih samo enkrat pustili doma, 
bili smo prepričani, da potrebujemo 
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malo premora, pa nam je bilo po nekaj 
dneh pošteno žal … ( op. p. smeh!)

So tudi odrekanja?

Za rezultate, ki jih dosegata, je potreb-
no dosledno izpolnjevati plane in navo-
dila trenerjev, se zdravo prehranjevati 
in zvečer pravočasno oditi v posteljo. 
Kršitve se hitro poznajo, treninga pa 
ni mogoče kvalitetno izpeljati, če je bila 
denimo noč prekratka! 

Kakšen davek je potrebno plačati 

za vrhunske rezultate?

Če se ukvarjaš s športom, v katerem 
uživaš, potem ne čutiš odrekanj. Hana 
in Matic nikoli ne govorita o odrekan-
ju, ker je gorsko kolesarstvo njuna 
ljubezen. Za nič na svetu ne želita za-
muditi treningov, pa najsi bosta utru-
jena, naj bo zunaj dež, sneg ali sibirski 
mraz. Trening se opravi, ker je to način 
življenja, prioriteta, zaradi katere se 
odpovesta marsikateri zabavi.

Sta imela kot starša kakšne pomi-

sleke, češ morda sva preveč ambi-

ciozna? 

Nikoli nisva čutila, da »morava« 
otroka voziti po aktivnostih, tudi 
sicer smo se vedno z vsemi špor-
ti ukvarjali vsi štirje. Želela sva, 
da postaneta vsestranska. Pozimi 
smo smučali in deskali na snegu v 
vsakem vremenu, poleti surfali in 
kajtali. Nekaj let sta poleg gorske-
ga kolesarstva trenirala »freestyle« 
smučanje in akrobatiko. Ker na 
gorskem kolesu nimaš vedno stika 
s tlemi, je pomembno, da se znaš 
orientirati v zraku, da se znaš giba-
ti, kontrolirati svoje telo. Otrok ni-
koli nisva kaznovala s stavkom »če 
ne narediš tega ali onega, ne greš na 
trening!«, zdel se nama je povsem 
neustrezen, nevzgojen. 

Pa je dovolj prostega časa? 

Prostega časa ni veliko, še posebej, 
odkar »vozita« v kategorijah U15 

in U17, imata tako poln urnik, da 
je za druge športe zmanjkalo časa. 
Na srečo imata tudi med kolesarski-
mi vrstami odlične prijatelje, gorski 
kolesarji so v večini prijetni ljudje, 
sproščeni in prijazni.

Kako veste, da zares uživata v ko-

lesarjenju, kdaj najbolj? 

Ko se s težkega treninga utrujena vr-
neta z iskricami v očeh, takrat sta 
zadovoljna, to namreč pomeni, da gre 
za napredek. Ko ni treningov, šole ali 
učenja, je potrebno servisirati kolo, ga 
očistiti in poskrbeti, da vse brezhibno 
deluje. Tudi to ju zabava. Vzgajava ju, 
da naredita čim več sama.

In, imate občutek, da niste edini, 

ki uživate na gorskem kolesu? 

Luka, oče: Z Miro sva se z gorskimi 
kolesi vozila ljubiteljsko. Ko sta se nad 
tem športom navdušila najina otroka, 
sva naredila tečaje za trenerja in učite-
lja gorskega kolesarstva. To znanje se-

Naša velika ljubezen je tudi naša psička Neli, zvesta kolesarska spremljevalka. Če je le mogoče, jo vzamemo s seboj. 
Navajena je tekati za nami, ko se vozimo po gozdu, z nami hodi v bike parke, na dirke, na treninge, na pohode in v tem 
neizmerno uživa. 
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daj skupaj nadgrajujemo in predstavlja 
velik, pomemben del našega življenja. 
Vedno znova me razveseli, ko vidim, 
kako nas ta šport povezuje. 
Mira: Z leti se je gorsko kolesarstvo 

zelo razvilo in tekmovalcev je res iz 
leta v leto več, dirke so vsako leto bolj 
zahtevne, prilagojene posamezni kate-
goriji. Tekmovalci kategorije U7 se na 
primer vozijo zgolj po travi, tekmovalci 

kategorije U17 pa imajo vključene zelo 
težke tehnične odseke, skakalnice …

Vas je njuno gorsko kolesarstvo kon-

kretno udarilo po denarnici?  

Stroški niso majhni, a pri nas je šport 
vseskozi na prvem mestu. Druge stvari 
so postranske, niso nujne. Za dobre rezul-
tate in za večji užitek v vožnji je dobro, 
če ima tekmovalec vrhunsko kolo. To niso 
serijska kolesa, ampak kolesa, ki so ses-
tavljena po meri in po komponentah, ja, 
tudi to nekaj stane. Srečo imamo, da smo 
člani najboljšega gorskokolesarskega klu-
ba Calcit bike team Kamnik. Klub resnič-
no dobro deluje in ima odlične sponzorje 
na primer: Calcit Kamnik, Factory store, 
Garmin Slovenija Maksi šport Čerin in še 
številni drugi. Z njihovo pomočjo nam je 
veliko lažje, saj nam s svojimi sponzor-
stvi omogočajo odlične treninge. Srečo 
imamo, da sta imela in imata še vedno pri 
vseh športih odlične trenerje!

In kaj bosta, ko bosta »velika«? 

Matic je letos zaključil prvi letnik SŠTŠ, 

Mira Kranjec: »Prav bi bilo, lepo, če bi vsak lahko rekel, moji otroci so vrhunski. Sama si velikokrat rečem, da sem dobila, 
kar sem si želela in niti za odtenek svojih otrok ne bi želela spreminjati. To, da sta uspešna v športu, je odraz njunega 
dela. Če sta pripravljena trenirati, sva jima midva pripravljena pri tem pomagati, imata najino stoodstotno podporo!«

Rezultati 2018, Hana
V sezoni 2018 je prestopila v višjo kategorijo U15 in osvojila:
• Naslov državne prvakinje v cestnem kolesarstvu
• Zmaga na cestni dirki VN občine Komenda
• Zmaga na štirih dirkah in 1x 2 mesto na dirkah XCO – Pokal mladi v Sloveniji
• Zmaga na močni mednarodni dirki v gorskem kolesarstvu XCO Nales  v Italiji
• Drugo mesto na mednarodni dirki v gorskem kolesarstvu XCO Stattegg v 

Avstriji

V sezoni  2018 je v kategoriji  U17 Matic osvojil:
• 2. mesto na maratonu Premantura Rocky Trails
• 3. mesto na dirki XC Kamnik
• 3. mesto na dirki XCO Kočevje
• 3. mesto na državnem prvenstvu v maratonu Black Hole
• 4. mesto na dirki XCO Črni Vrh 
• 5. mesto na dirki XCO Samobor
• 8. mesto na močni mednarodni dirki v gorskem kolesarstvu XCO Nales   v 

Italiji
• 9. mesto na mednarodni dirki v gorskem kolesarstvu XCO Stattegg v Avstriji
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smer tehnik mehatronike in ker je bolj 
tehničen tip, mu ta program ustreza, 
čuti, da se je odločil za pravo smer. Pove-
zuje se z njegovima hobijema: modelar-
stvom in servisiranjem kolesa. Hana ima 
do vpisa v srednjo šolo še dve leti in še ne 
ve, kam natančno jo bo peljala pot. Ko jo 
je učiteljica v tretjem razredu vprašala, 
kaj bo po poklicu, ji je Hana odgovorila 
»kolesarka«.
 
In, kakšna je bila reakcija?  

Učiteljica ji je odvrnila, češ to pa ni 
poklic. Hana je tistega dne prišla 
domov žalostna, saj poklic »kolesar« 
ne obstaja. Rekli smo ji, naj učiteljici 
pove, da je tudi kolesar poklic, ki ga 
želita opravljati Hana in Matic. 

Simon Erjavec – Hanin trener

Trenirati Hano mi je v ponos in v užitek hkrati. Hano sem že od nekdaj 
spremljal, vendar si nikoli nisem mislil, da jo bom kdaj treniral, zato sem 
za to priložnost izredno hvaležen. Je izredno borbena, srčna in vztrajna, 
kot oseba pa prijazna, ljubezniva in za svojih trinajst let izredno zrela, 
zato mi je delati z njo v veliko veselje.

Gregor Miklič – Matičev trener

Matic je perspektiven mlad tekmovalec, izredno tehnično nadarjen in 
eden od boljših slovenskih kolesarjev, kar se tiče obvladovanja kolesa. V 
letošnji sezoni je zelo napredoval pri fizični pripravljenosti, zlasti pri vo-
žnji na klanec, za kar so zaslužni tudi njegovi sotekmovalci, s katerimi se 
je Matic odlično ujel in so prava „klapa“. Na tekmi so si sicer tekmeci, na 
treningu pa drug drugega spodbujajo pri odpravi pomanjkljivostih. Vesel 
sem tudi, da celotna družina Matica podpira in vanj verjame. Če bo na tak 
način vztrajal še naprej, je pred njim svetla gorskokolesarska prihodnost.
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  CILKA ŠUŠTAR

Čeprav nam je bilo zelo vroče v 

poletnih dneh v polni opravi naro-

dnih noš, smo jih vseeno pogosto 

oblekli. 

V mesecu marcu je folklorna skupina 
nastopila s spletom koroških plesov 
na prireditvi za materinski dan v dvo-
rani v Vodicah. Z istim plesom smo se 
predstavili v Horjulu na območnem 
srečanju folklornih skupin, ki ga orga-
nizira Javni sklad republike Slovenije 
za kulturne dejavnosti (JSKD) z na-
slovom Hitro zasu'č se okol. Na tem 
območnem srečanju, kjer je nastopi-
lo deset folklornih skupin različnih 
starostnih skupin, nam je zmanjkalo 
nekaj točk, da bi se uvrstili na regij-
sko srečanje. Člani našega društva se 
vsako leto v narodnih nošah udeleži-
jo velikonočne vstajenjske procesije 
v stolnici v Ljubljani in tako je bilo 
tudi letos. Člani folklorne skupine 
pa smo se aprila z veseljem odzvali 
povabilu prošta gospoda Jožeta Lapa 
in se udeležili dopoldanske sv. maše 
v stolnici v Ljubljani ob praznova-
nju njegovega 75. rojstnega dne. Po 
končani slovesni maši smo šli na vrt 
h gospodu proštu, kjer je bila pogo-
stitev. Popoldne, v lepem sončnem 
vremenu pa smo šli v narodnih no-
šah peš na Ljubljanski grad, kjer smo 
bili prava atrakcija predvsem za tuje 
turiste. Navdušili smo Francoze, Ja-
ponce, Kitajce, Nizozemce in celo iz 
Amerike jih je bilo nekaj, vsi so se že-
leli slikati z nami. 
Velikokrat pa se zgodi, da je več prire-
ditev na isti dan. Takrat se moramo 
člani društva razporediti tako, da se 

Poletni nastopi narodnih noš in folklorne 
skupine

nas vsake prireditve udeleži nekaj. 
Tako je bilo junija, ko je PGD Repnje 
Dobruša praznovalo šestdeseto oble-
tnico delovanja. Povorke v Repnjah 
se je udeležilo devet članov, isti dan 
pa se je šest parov folklorne skupine 
ter naš umetniški vodja Marko Ko-
smač udeležilo srečanja veteranskih 
folklornih skupin v Bistrici ob Dravi. 
Z nami je bila tudi naša nova harmo-
nikarica Ana. Letos smo na njihovi 
prireditvi nastopili že drugič. Juni-
ja in julija se navadno berejo nove 
maše. Tako smo bili konec junija po-
vabljeni v cerkev sv. Križa na Žale v 
Ljubljani, kjer je novo mašo daroval 
novomašnik Tomaž Kunaver. Prav 
posebno doživetje pa je bilo za nas in 
za naše zamejce v Trstu, kjer smo se 
v čast njihovemu farnemu zavetniku 
Janezu Krstniku udeležili procesije 
v naših lepih narodnih nošah in bili 
tudi na ponovitveni novi maši To-
maža Kunaverja v stolnici sv. Justa v 
Trstu. Posebno povabilo sta že drugo 

leto zapored prejela dva člana naše-
ga društva in se v nošah udeležila sv. 
maše v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani 
v čast posvetitve papeža Frančiška. 
Tudi pri novi maši v Stražišču pri 
Kranju smo bili in v župniji v Kranju, 
kjer je novo mašo bral pater Marko 
Pavlič. Udeležili smo se še nove maše 
v cerkvi sv. Jurija na Vranskem, da-
roval jo je novomašnik Matic Lesjak, 
ki ima korenine v Zapogah. Tako 
je 15. julija t. l. imel slovesnost po-
novitve nove maše tudi v cerkvi sv. 
Miklavža v Zapogah. Slovesnosti se 
je udeležilo 30 narodnih noš, samo 
iz našega društva nas je bilo 19. Tudi 
v naši sosednji fari, v Komendi so 
imeli novomašnika, to je Peter Stele 
in tudi te se je udeležilo nekaj naših 
članov.
V teh mesecih je bilo veliko prire-
ditev, člani društva pa smo se kljub 
vročini oziroma letošnjemu muha-
stemu vremenu z veseljem odzvali 
povabilu na slovesnosti. 

Ponovitvena nova maša v Zapogah
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  JOŽE ROŽMANEC

V okviru Društva upokojencev Vo-

dice sta poleg drugih sekcij aktivni 

sekciji kolesarjev in pohodnikov. 

Programi aktivnosti so predsta-

vljeni v Biltenu društva, ki ga pred 

občnim zborom prejme vsak član. 

Na osnovi predstavljenih progra-

mov dela za tekoče leto si lahko 

vsak član izbere vrsto rekreacije 

oziroma čas in smer kolesarske 

poti ali izleta.

Kolesarji začnemo z aktivnostjo vsa-
ko leto aprila s tradicionalnim kole-
sarjenjem okoli Šmarne gore. Sledijo 
si kolesarjenja v bližnji in nekoliko 
oddaljeni okolici Vodic, ki se s prido-
bljeno kondicijo podaljšujejo. Tako 
letu letos predvidene trase do Škofje 
Loke in Preddvora, Kamniško Bistri-
co pa smo že obiskali. Prav tako smo 
se udeležili tradicionalnega srečanja 
kolesarjev petih društev, ki ga je letos 
pripravila kolesarska sekcija Društva 
upokojencev iz Komende. Srečanje 
in kolesarjenje, ki se je zaključilo pri 
Planinskem domu na Gmajnici pri 
Komendi, je lepo uspelo. Prav tako 
smo navezali stike s kolesarsko sek-
cijo Društva upokojencev Šenčur. Iz-
peljali smo skupni srečanji obeh sek-
cij tako v Šenčurju kot v Vodicah. Do 
konca sezone, ki jo zaključimo sredi 
oktobra, predvidevamo izpeljati tudi 
izlet v neznano. Izlete v neznano 
smo v zadnjih letih organizirali po 
bolj oddaljenih kolesarskih poteh v 
Sloveniji. Zelo sta uspela izleta od Je-
senic do Planice in nazaj, ter izlet od 
Šmarja pri Jelšah do Rogaške Slati-
ne, Podčetrtka in Olimja ter nazaj do 

Kolesarjenje in pohodništvo del rekreacije v 
okviru Društva upokojencev Vodice

izhodišča. Po programu nam ostane 
še nekaj izletov in zaključno srečanje 
kolesarjev in pohodnikov v začetku 
novembra, ko kolesarji pospravimo 
kolesa do naslednje kolesarske sezo-
ne.
Pohodniki ne poznamo mrtve sezo-
ne in smo aktivni tudi v času, ko ko-
lesarji mirujejo. Seveda smo bolj ak-
tivni v času lepšega in za pohode bolj 
primernega vremena, vendar smo se 
tudi po zaključnem srečanju novem-
bra odpravili po ne preveč zahtevnih, 
a vendarle zanimivih poteh. Prav za-
nimivo je, kako so manj poznane in 
obiskane poti lepe in doživete. Tako 
smo v nadaljevanju sezone obiskali 
Kamniško Bistrico po Koželjevi poti 
(priporočam), Boč nad Poljčanami, 
Korado in Lig (Marijino Celje) nad 
Plavami, Slajko in Ermanovec nad 
Poljansko dolino, Kršičevec nad Piv-
ko, Mali in Smokuški vrh nad Žirov-

nico (pohod poln izzivov), Bukov vrh 
in Pasjo ravan iz Hotovelj, Toško čelo 
iz Šentvida (zanimivo, da večina nas 
prvič) in to vse v obdobju od novem-
bra do letošnjega maja. Poleg poho-
dniških tur v okviru programa smo 
se udeležili tudi pohodov, ki so bili 
organizirani v sklopu posameznih 
planinskih ali turističnih društev. 
Tako smo se udeležili pohoda po Tr-
stenjakovi poti v Radgoni, pohoda po 
Jurčičevi poti od Višnje Gore do Mu-
ljave in pohoda po Krpanovi poti na 
Blokah. V maju smo pospešili pohode 
in obiskali Sabotin, Pristavo nad Je-
senicami (po dveh smereh: čez Jelen 
kamen in po Gajškovi poti), Srednji 
vrh nad Žirovnico, Kobariški Stol, 
dolino Trente (trdnjavi Kluže in Her-
mann, Toncov grad in slap Kozjak). 
S prihajajočim poletjem in nabrano 
kondicijo smo začeli hoditi na vedno 
višje vrhove. Obiskali smo Virnikov 

Zbor pred začetkom kolesarjenja
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Grintavec nad Jezerskim, Vrtačo nad 
Ljubeljem, Vrtaško planino in Sleme 
nad Mojstrano, Kočo pod Špičkom, 
Zadnjiški Ozebnik iz Trente in Oslo-
vo škrbino med Trento in Komno. 
Termine pohodov prilagajamo v 
skladu z vremenskimi napovedmi. 
Čeprav včasih nimamo najlepših 
razgledov, do sedaj še nismo prišli 
premočeni nazaj v dolino (z izjemo 
preznojenih majic). Sleme nad Moj-
strano smo prehodili v oblakih oziro-
ma proti vrhu v prosojni megli, zato 
tudi prelepega razgleda, ki ga nudi 
ta vrh, ni bilo. V tolažbo nam je bilo 
spoznanje, da bi nas v primeru jasne-
ga in sončnega vremena od Vrtaške 
planine, ko smo pogledali iz gozda, 
prav močno žgalo, saj je pot na vrh 
v glavnem po travnatih pobočjih. 
Vsega pač ne moremo imeti; prije-
tno hojo v hladu in lep razgled ob ja-
snem vremenu. Zato pa je bil pohod, 
vsaj po mojem mnenju, na Zadnjiški 
Ozebnik navdušujoč. Po zgodnjem 
vstajanju (iz Vodic smo krenili ob 
5. uri zjutraj), vožnji preko Vršiča v 
Trento in v stransko dolino Lepoč, 
smo zakorakali v strmino okoli sed-
me ure, ne vede, kaj nam bo ta dan 
prinesel. Pot se je dokaj strmo vzpe-
njala v okljukih proti prelazu Čez dol. 
V jutranjem hladu smo se kar hitro 
vzpenjali po mulatjeri in po dobri 
uri se je začel redčiti gozd in odpirati 
pogled na bližnje strmine ob poti. Na 
prelazu Čez dol smo se po približno 
dveh urah hoje ločili od glavne poti, 
ki vodi naravnost navzdol v dolino 
Zadnjice in na desno do Koče na Pre-
hodavcih (do koče je od prelaza, po 
kažipotu, še uro in pol hoda). Krenili 
smo na levo po slabo uhojeni poti v 
smeri vrha Ozebnika. Pot je bila raz-
gibana in na nekaterih mestih slabo 
prehodna, še zlasti skozi pas ruševja. 

Še dobro, da se je Janez dobro pri-
pravil za turo in je vzel s seboj tudi 
vrtnarske škarje, s katerimi je kraj-
šal ali odstranjeval veje ruševja, ki so 
se razrasle preko poti. Počasi smo se 
izkopali iz ruševja in do vrha je bila 
spet lažja pot. Pripomniti moram, da 
smo imeli vseskozi jasno in sončno 
vreme. Na vrhu, ki smo ga dosegli 
okoli enajste ure in smo si ga delili 
še z dvema planinkama s Primor-
skega, nas je čakal razgled z veliko 
začetnico. Bili smo kot sredi amfite-
atra okoliških očakov. Preko prelaza 
Čez dol je bila koča na Prehodavcih 
skoraj na dosegu roke, malce dalje 
proti severu so bila severozahodna 
pobočja Kanjavca in Triglava, preko 
Luknje na koncu doline Zadnjice se je 
lepo videla Dovška Baba, še bolj levo 
Pihavec in Stenar, pa Križ, Koča na 
Kriških podih, Razor, v ozadju po-
bočja Prisanka, Jalovca, Mangarta, 
Vršič, Mojstrovki, gore nad Trento z 
Bavškim Grintavcem na čelu in na 
drugi strani Lepo Špičje, ki je zasti-
ralo razgled proti jugu. Lepi razgledi, 
prijetno vreme in še boljša družba; 
kaj si lahko pohodnik še zaželi. Ob 
takih doživljajih je ura še prehitro 
minila in počasi smo se odpravili na-

zaj proti dolini. Med vračanjem smo 
po poti srečevali veliko pohodnikov, 
pretežno tujcev, ki so se šele odpra-
vili iz Trente, kjer so bili nameščeni, 
do Prehodavcev. Popoldanski vročini 
smo se skrili v senco gozdov nad do-
lino Lepoč, kamor smo prispeli v zgo-
dnjih popoldanskih urah in se preko 
Vršiča vrnili domov. 
Glede na to, da je pohodniška sezo-
na na vrhuncu, nas v prihodnjih me-
secih čaka še nekaj bolj zahtevnih 
vzponov (Mangart, Kanin, Krofička, 
Kočna ali Grintovec) in potem s pri-
hajajočo jesenjo nižji in lažje doseglji-
vi vrhovi. 
Kdor je rad v naravi in mu zdravje to 
dopušča, je vabljen v našo družbo, še 
zlasti člani Društva upokojencev Vo-
dice. 

V družbi Martina Krpana

Jutranji zbor v Hotovlji pred pohodom na Pasjo ravan
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  MALČI LESKOVEC,

  REFERENTKA ZA KULTURO 

Dejavnosti društva od aprila do ju-

lija 2018

Tudi upokojenci našega društva smo 
se 7. aprila priključili akciji očistimo 
naše okolje, da damo mlajšim zgled 
za red in čistočo.
Odzvali smo se povabilu Doma staro-
stnikov Taber Cerklje in jim z našim 
kulturnim programom polepšali dan. 
Zapeli smo več narodnih pesmi, vmes 
je naša recitatorka povedala pesem 
Kaj je babica in nekaj anekdot. Po na-
smejanih obrazih smo videli, da smo 
jih razveselili in jim misli preusmerili 
od težav.
DU Komenda je pripravilo srečanje 
pri Mlinčkih in nanj povabilo sose-
dnja DU. Vsakoletnega srečanja se 
naši člani udeležijo v velikem številu, 
največ od vseh društev. Tam se sreču-
jemo s člani drugih društev: Vodice, 
Cerklje, Medvode, Trzin, Tacen, Mo-
ravče, Kamnik … Izmenjamo ideje o 
dejavnostih in sprostitvah, poklepe-
tamo in preživimo prijetno dopoldne.
Na pobudo Delavske univerze Kranj 
smo zaprosili za predavanje o demen-
ci, tej množični tegobi starostnikov. 
Izvedeli smo veliko koristnih nasve-
tov, kako ohranjati vitalnost uma in 
telesa in kako ravnati s svojci, ki že 
imajo težave.
Udeležili smo se tudi piknika Pokra-
jinske zveze Gorenjske v Moravčah. 
Pripravili so kratek kulturni pro-
gram, nas pogostili in seznanili z 
dejavnostmi Pokrajinske zveze. Pov-
zpeli smo se tudi do razvalin gradu 
Tuštanj.
1. maj je že naša stalnica, da se odpra-
vimo na pohod na Rašico. Zbrali smo 

Društvo upokojencev Bukovica Šinkov Turn

se v Stahovici ob skakalnici in šli do 
stolpa na Rašici in še naprej do Do-
bena, kjer smo se oddahnili in okrep-
čali. Po poti smo srečevali številne 
pohodnike, malo poklepetali in si za-
želeli še naprej dobre hoje in zdravja.
Konec maja smo se odpeljali na dvo-
dnevni izlet v Italijo. Peljali smo se 
mimo Benetk, Verone, Mantove po 
Ligurski obali do dežele Cinque Terre. 
Vasice, postavljene na strmem bregu, 
so ohranile svojo barvito arhitek-
turno zasnovo. V vasici Riomagiore 
smo se vkrcali na ladjo in se popeljali 
mimo zanimivih vasi nad pečinami, 
vračali pa smo se z vlakom, prav tako 
mimo vasi v pečinah.
Sredi meseca junija smo šli na pova-
bilo Doma starejših občanov v Gor-
nji Grad. Najeli smo avtobus, da so 
šli lahko z nami, nastopajočimi, tudi 
drugi zainteresirani člani našega 
društva. Bilo nas je 49. Vodstvo doma 
je pripravilo za vse udeležence doma 
in nas obiskovalce piknik. Mi pa smo 
jim pripravili pester enourni kultur-
ni program. Pevci so zapeli več pesmi, 

prikazali smo skeč Pozabljivost in 
pripoved Kako lepo je živeti. Naš har-
monikar Henček je spremljal pevce in 
plesalce v narodnih nošah. Vsi smo 
bili zadovoljni, saj smo sebi in vsem v 
domu polepšali dan. Ob vrnitvi smo 
zavili še v Mozirski gaj in si ogledali 
čudesa narave. Cvetje vseh vrst, barv 
in skupin očara vsakega obiskovalca.
1. julija pa smo se odpeljali na Koro-
ško na »Holcerijo na Kopah«, kjer so 
nas pričakali in zabavali pohorski 
holcerji in humoristi. Ogledali smo si 
tudi razstavo »Pohorje – človek v na-
ravi«. Povzpeli smo se tudi na najviš-
jo točko Pohorja, na Črni vrh.
6. julija so naši balinarji pripravili 
turnir s sosednjimi društvi.
Zadnjo soboto v juliju pa smo se čla-
ni društva odpeljali v Iški vintgar, 
se ustavili ob reki Iški in potem ob 
njenem hladnem toku hodili po lepi 
senčni gozdni poti proti izviru Iške. 
Pohod smo zaključili v gostišču Iški 
Vintgar, kjer smo v mogočni senci 
preživeli nekaj prijetnih uric sprosti-
tve in klepeta.

Cinque Terre
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ANDREJ ŽUMER: Človek, ki ni nikoli pozabil, in 
tudi mi ga ne bomo

  TD VODICE 

Andreja je bilo lahko srečati, kajti 

bil je praktično povsod. Velik lju-

bitelj planin, navdušen hribolazec. 

Vse, kar je bilo možno, je prevan-

dral. Na splošno je rad vandral. 

Imel je rad slovensko zemljo – pre-

vozil je Slovenijo. Z avtom, z mo-

torjem ali kot vodnik. Kar pa ga je 

resnično zanimalo, so bili ljudje. 

Tisti prej, tisti zdaj. 

Naše mnenje je, da se posameznika, 
njegovega življenja in delovanja ne 
da stisniti v nekaj besed, še posebej 
pa ne Andreja. Zatorej vzemimo tole 
pisanje kot en (upamo, da dober) po-
skus. Kajti bil je človek, o katerem 
bi se dalo pisati knjige. Kakor več 
živ ljenj, zgrnjenih v enega posamez-
nika. Dokaz temu je dejstvo, da je v 
sebi nosil zgodbe mnogih. Vaških po-
sebnežev iz svojega otroštva, družin-
skih članov ali ljudi, ki jih je srečal na 
svojih potepanjih. Izredno ga je zani-
mala zgodovina. Spomnimo se, kako 
nam je pripovedoval o nastanku Vo-
dic, o reki Kokri, ki je prečkala naše 
kraje vse do potresa, ko je spremenila 
tok in se zatekla še bolj proti Gorenj-
ski, v Kranj. 
Njegova prepoznavna lastnost je 
bila, da je vse znal »obrniti na hec«. 
Na velikonočni razstavi Turistične-
ga društva Vodice leta 2016 v Polju 
je sam sebe predstavil takole: »Sem 
Andrej Žumer, rojen v tele vas, več 
kot 35 let nazaj sem se pa prcefuknu 
v Repnje. To imajo v Repnjah tako 
grdo besedo.« To dokazuje, da se je 
znal pošaliti tudi na svoj račun. Do-
miselnim šalam z njegove strani ni 

bilo ne konca ne kraja in tule je nekaj 
primerov njegovih bistroumnih po-
tegavščin. 
Recimo. Pri Tomaževc doma so imeli 
petelina, ki ga je Andrej z rdečimi hri-
bovskimi nogavicami čisto razdražil, 
tako da je petelin pobesnel nad vsa-
kim, ki jih je prišel obiskat. Zaradi 
njega so se skrivali okoli hiše in vsak, 
ki je prišel, je najprej preveril, kje je 
jezna žival. Ko pa je napadel staro 
mamo, je petelin končal v loncu. 
Družino in prijatelje je vodil na Ve-
liko planino. Mlajšim je bil vzor, 
čeprav se je iz njih kdaj ponorčeval, 
so ga imeli še vedno radi in hodili k 
njemu domov. Poljski mulariji je re-
kel, da jih bo peljal na Stol. Ko so ga 
vprašali, kako naporna pot jih čaka, 
je odvrnil, da to ni nič: »Za dve Šmar-
ni gori.« Zlahka predvidimo, da ni 
bilo tako lahko. Ko se je še kot mulc 
s prijatelji odpravil na Triglav, je bil 
eden od glavnih sokrivcev, da so ene-
mu od vaških prijateljev v nahrbtnik 
skrili lubenico, ki jo je tovoril vse do 
vrha in se spraševal, zakaj je njegova 
prtljaga tako težka. (Kar izvirno so 
mu jo zagodli, kajne?)

Deloval je po celi občini. Od mladih 
let je bil član planinskega društva 
Rašica in sodeloval je tudi pri gradn-
ji planinskega doma na Rašici. Bil je 
predsednik PGD Polje v času gradnje 
novega gasilskega doma. Kot zave-
den Slovenec se je zavzel za to, da 
je na transparentni tabli pisalo »Po-
zdravljeni v Polju« in ne »Dobrodo-
šli«. »Vas Repnje je edina vas v Slove-
niji, ki ima spredaj rep, zadaj pa ne.« 
To je bojda govoril že Kopitar. Andrej 
je pač vedel in se spomnil vsega. O 
»slavnih« Vodičanih je znal poveda-
ti več kot samo nekaj besed. Čeprav 
je veliko bral, je njegovo poznavanje 
izviralo predvsem iz ustnega izroči-
la oziroma iz pripovedovanj drugih 
(starejših) ljudi, ki jim je vsakokrat 
prisluhnil z »našpičenimi« ušesi. 
Svoje znanje pa je rade volje posre-
doval tudi drugim. Leta 2017 smo 
ob praznovanju Jenkovih dni v Rep-
njah sprejeli Društvo slovenskih pi-
sateljev, ki se je na svoji poti ustavilo 
pred repenjskim gasilskim domom. 
Prvi je iz avtobusa izstopil Andrej, ki 
je literate že po poti seznanil z na-
šimi slavnimi predniki in njihovimi 

Andrej je bil vedno delovni predsednik Zbora članov TD
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skromnimi, vendar zanimivimi ži-
vljenji. Tako se je obregnil še ob ži-
vljenji Valentina Zarnika in Jerneja 
Kopitarja ter ob zanimivosti obeh 
repenjskih gradov. Spomnil jih je še 
na samostan v Repnjah, pa na Til-
na, skratka na same krasne zgodo-
vinske in pripovedne znamenitosti. 
Zanimivo je bilo opazovati pisatelje, 
še posebej pa pisateljice, tudi Svet-
lano Makarovič, kako so pozorno 
prisluhnile, ko je uslužno omenil še 
Vodiško Johanco. Ja, res jih je pre-
vzel s svojim poznavanjem doma-
čih krajev in izrednim spominom. V 
svoje pripovedovanje je znal spretno 
vplesti tudi anekdote o vaških lju-
deh, hkrati pa seveda ni manjkalo 
njegovih šal, ki so vsakomur hočeš 
nočeš narisale nasmeh na lice, tako 
da so se od nas res težko poslovili.
Izučil se je za tapetnika in ta poklic 
opravljal celo življenje. Več kot deset 
let je bil šef tapetniške delavnice v 
Šiški. Zaposleni pravijo, da se je bil 
kot šef, kljub temu da jim je bil nad-
rejen, zmeraj pripravljen »poheca-
ti«. Samo da je bilo veselje, že je bil 
zraven, tudi ko je postal »majster«. 
Cenil je zabavo in izlete. Nazadnje je 
bil zaposlen v operi, kjer je bil glavni 
mojster za kulise. 
Andrej Žumer je bil za nas predvsem 
član Turističnega društva Vodice. 
Poleg vseh drugih društev, v kate-
rih je aktivno sodeloval, je tudi na 
področju turizma pustil svoj pečat. 
Ne samo to – bil je njegova gonil-
na sila. Ko so nas obiskali ljudje iz 
drugih krajev, je takoj vskočil in jim 
razkazal vodiške zanimivosti. Bil je 
živa enciklopedija. Njegov neskonč-
ni spomin je dobro služil vsem nam. 
Večkrat smo mu namignili, naj svoje 
misli in besede poskuša zliti na pa-
pir, da se ne bodo porazgubile, a je 

na to le skomignil. Sedaj nam je žal, 
da ga nismo še bolj spodbudili. A po 
svoje je imel prav. Širil je živo bese-
do, ne tiste napisane. Njegove misli 
in spomini so živeli, ko jih je delil z 
nami in vsakršen zapis bi bil le slab 
približek. 
Kot društvo smo največji primanj-
kljaj prvič začutili ob organizaciji 
letošnje velikonočne razstave. Ob 
njegovi smrti se je pojavila velika 
praznina. »Koliko ga pa rabimo?« je 
uslužno povprašal na zadnjem skup-
nem sestanku, ko se je ponudil, da 
bo za pogostitev prinesel krompir. 
»Ni problema, bom jaz zrihtal.« Kot 
vsakokrat, je tudi tokrat mislil res-
no. A ga je čas prehitel. Društvo se 
je znašlo v mrtvilu. Kako nadaljevati 
brez nekoga, ki je prej postoril pet-
krat toliko kot vsakdo drug? Nekako 
bomo morali to preiti in nadaljeva-
ti. Ampak tudi tedaj verjetno ne bo 
minil sestanek, ko se bomo spomnili 
nanj, na njegove šale in pripovedi. 
In si zaželeli, da bi bilo na svetu več 
»Andrejev«, ki bi poznali odgovor 
na vsako vprašanje; pravi odgovor, 
če ne pa vsaj šalo, ki bi se tematsko 
skladala s postavljenim vprašanjem. 

Raziskovanje članov TD pozabljenih delov naše občine v nedeljskem po-
poldnevu

Le oddahnemo si lahko, da je, preden 
nas je zapustil, prejel potrdilo za svoj 
večletni trud, ki ga sicer ne more po-
plačati noben kos papirja ali plaketa. 
Turistično društvo ga je predlagalo 
za priznanje Častnega občana in za-
res je leta 2015 prejel priznanje žu-
pana Občine Vodice in to nagrado, 
kot vsako doslej, skromno sprejel, 
a s sijajem v očeh, ki se ga bomo ve-
nomer spominjali, in ki se je v njem 
pojavil, ko je rdečih lic prispel na ses-
tanek in nas ob tej zanj posebni pri-
ložnosti prijetno pogostil. To priča, 
da je res vsako priložnost izkoristil 
za praznovanje. Konec koncev, zakaj 
pa ne? V življenju se je treba znati po-
veseliti. Užival je tudi na potovanju 
k svoji hčerki Andreji, v Oman (za 
boljšo predstavo – to je država na 
dnu Arabskega polotoka), ki ga je 
nato predstavil na potopisnem pre-
davanju, ki ga je naše društvo letos 
organiziralo v Gasilskem domu Pol-
je. Takrat se je za popestritev oblekel 
v tipično omansko moško opravo 
in zopet vzbudil smeh. »Samo malo 
grem stran, pridem takoj nazaj,« in 
že se je vrnil napravljen v belo, rjuhi 
podobno oblačilo. 
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Oratorij Vodice – »Eno je potrebno!«
  ANIMATORKI NIKA IN JOŽI 

Prvo julijsko nedeljo smo s sveto 

mašo v Vodicah začeli z vsakole-

tnim oratorijem. Letos se je orato-

rija udeležilo kar 130 nadobudnih 

otrok in 29 motiviranih ter navdu-

šenih animatorjev. V cerkvi smo si 

ogledali prvi del letošnje igrice, ki 

je imela naslov Eno je potrebno. 

Igrica je govorila o Frideriku Irene-

ju Baragi, duhovniku in misijonarju 

iz Trebnjega, ki se je odločil oditi 

v misijon med Indijance v Severno 

Ameriko. Skozi teden smo Frideri-

ka spremljali na njegovih prigodah 

in z njim odkrivali indijansko kul-

turo.

Razdelili smo se v starostne skupine 
in se med seboj spoznali. Veliko smo 
se pogovarjali, se igrali, obujali spo-
mine … Vsaka skupina si je izmislila 
svoje pravo indijansko ime: Naviha-
ni bobrčki, Divji grizliji in grizlice, 
Trmasti volkovi, Požrešne anakon-
de, Sokolske strele, Zgazene hijene, 
Modri psi, Navadne surikate, Skriti 
gumarji, Beli orli in Kristalna ne-
vihta. Kot bi mignil, se je tako skle-
nil prvi oratorijski dan. Naučili smo 
se tudi refren letošnje himne in ga 
zapeli ob spustu oratorijske zastave.

Vsakodnevno druženje smo zače-
li v krogu in velikokrat še prijetno 
utrujeni zapeli himno, dvignili za-
stavo in se podali novim dogodi-
vščinam naproti. V dvorani kultur-
nega doma smo si ogledali nov del 
igrice, ki so ga pripravili animatorji. 
Zelo radi smo prepevali pesmi in se 
igrali banse. Sledilo je delo v skupi-
nah in skupna molitev v cerkvi. 
Nato smo imeli delavnice, na kate-
rih smo pekli palačinke, športali, 
snemali film, izvajali znanstvene 

poskuse, izdelovali živalce iz volne, 
lovilce sanj, rožice iz papirja, kaza-
la za knjige, indijanske perjanice in 
zapestnice. Sledilo je težko pričako-
vano kosilo, in nato vsakodnevna 
velika igra, v kateri smo vsi nadvse 
uživali. Ob koncu smo se znova 
zbrali v krogu, spustili zastavo ob 
himni in se poslovili z indijanskim 
pozdravom.
V četrtek nas je čakal izlet v nezna-
no. Zares je bil v neznano, saj nam 
nihče ni povedal, kam točno gremo, 
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čeprav smo bili prepričani, da gre-
mo na bazen, ker smo imeli v na-
hrbtnikih kopalke in brisače.
Vsi radovedni smo se zjutraj z av-
tobusi odpeljali proti Kamniški Bi-
strici, se tam najprej v gozdu pre-
levili v prave detektive, in nato kar 
sredi gozda obhajali sveto mašo, ki 
jo je vodil vojaški duhovnik g. Matej 
Jakopič. Po končani sveti maši smo 
se vsi polni pričakovanj usedli na 
avtobus in se odpeljali proti kopali-
šču Snovik. V Vodice smo se pozno 
popoldne vrnili utrujeni, vendar 
polni novih doživetij. 
V petek smo organizirali tudi noč-
ni oratorij za otroke od 4.razreda 
dalje. Na njem smo se igrali veliko 
igro, prepevali, pekli toaste in si 

ogledali film Zgodbe iz Narnije.
Ker je bilo v oratorijskem tednu 
vreme precej navihano, smo mislili, 
da letos vodnih iger ne bo. Vendar 
pa smo animatorji otroke presene-
tili in pripeljali so se vodiški gasilci, 
ki so nas vse prav dobro »zalili«. Le-
tošnji, že sedemnajsti, oratorij smo 
sklenili z zaključno sveto mašo in 
se Bogu zahvalili za nadvse preču-
dovit teden, poln novih izkušenj in 
spletenih prijateljstev.
Naj pa bo tudi to priložnost, da za 
prihodnje leto vabimo vse otroke, 
da se nam pridružijo in se z nami 
zabavajo in krajšajo počitniški čas. 
Letos je bilo super in prihodnje leto 
bo zagotovo prav tako!

PGD Šinkov Turn na gasilskem mladinskem 
simpoziju CTIF

  SAŠA KOVAČEVIĆ,
  PGD ŠINKOV TURN 

V Budimpešti je od 10. do 13. maja 

potekal 14. Mednarodni simpo-

zij komisije za mladino pri CTIF, z 

osrednjo temo “Mladi in odgovor-

nost”,. Gasilsko zvezo Slovenije 

smo predstavljali trije mladi in dve 

mentorici PGD Šinkov Turn.

Sicer tridnevni program smo hoteli 
izkoristiti tudi za spoznavanje Bu-
dimpešte, zato smo se na Madžarsko 
odpravili en dan prej. Našli smo si su-
per apartma, naredili že prvi večerni 
sprehod, cel četrtek pa nato izkori-
stili za potepanje po velemestu. Pri 
nas se trudimo držati načela Beseda 
ni konj in smo že nekaj tednov prej 
kontaktirali predstavnico Slovencev 
v madžarskem parlamentu, Eriko 
Köles Kiss, ki si je z veseljem vzela 

dve uri za nas in nas popeljala po tre-
tjem največjem parlamentu v Evropi. 
Rada nam je predstavila svoje delov-
no mesto z njenega stališča, spre-

govorila pa je tudi o svojem delu in 
vseh projektih, s katerimi se ukvarja 
in spoznali smo, da je njen urnik ne-
verjetno natrpan.

V parlamentu
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Ta večer smo se nato že preselili 
v hotel, kjer smo na večerji bežno 
spoznali soudeležence simpozija. 
Pogrešali smo neki program ali vsaj 
prostor, kjer bi se lahko neformalno 
podružili. Petek in sobota sta mini-
li v znamenju delavnic. Obravnavali 
smo štiri teme:
- Oblikovali smo novo državo in se-
stavili pet pravil za državljane, ki so 
potrebna za vse.
- Pogovarjali smo se o tem, kje v tvo-
jem okolju, družbi so ovire za sodelo-
vanje v organizaciji.
- Kreirali smo nove ideje, kako vklju-
čiti mlade v organizacijo (tudi prak-
tični predlogi).
- Soočili smo se s scenarijem poplave 
(naj bi bil po dejanskih dogodkih): s 
kakšnimi izzivi se soočajo različne 
službe v primeru poplave v mestu: 
gasilci, reševalci, mestni svet ..., ko-
likšne/kakšne so njihove odgovor-
nosti. 
Ogledali smo si tudi eno od mestnih 
poklicnih gasilski enot, v soboto pa 
je vsaka ekipa v petih minutah pred-
stavila svojo državo (tudi gasilce) in 
svojo organizacijo. Sledila je uradna 
podelitev diplom.
V soboto smo se potem s podzemno 
železnico odpravili v mesto ter priso-
pihali na vrh citadelle. Zvečer pa so 
nas še pogostili z večerjo na ladjici, 
kjer smo se še zadnjič podružili s so-
udeleženci. 
Iskreno sem od vsebine in izvedbe 
delavnic imela višja pričakovanja, 
manjkala je tudi povezovalna nit v 
neformalnem delu simpozija. 
Seveda pa že dogodek sam po sebi 
nudi paleto možnosti, kar smo seve-
da izkoristili! Mladi so imeli možnost 
medkulturnega sodelovanja in iz-
ražanja v tujem jeziku, spoznavanja 
mladinskega dela med sovrstniki v 

drugih državah; mladi so delno spo-
znali zgodovinske okvire sosednje 
države in izzive, s katerimi se soočajo 
zamejci in prostovoljci; doživeli smo 
velemesto. Naši mladi PGD Šinkov 
Turn so odlično opravili predstavitev 
naše dežele in društva, predvsem z 
vidika lepe in razločne angleščine, 
njihov nastop je bil povsem suveren 
in zelo pohvalen. 
Še nekaj misli naših mladih pred-
stavnikov:
Anna, 15 let: »Simpozij je bil zelo po-
učno zasnovan. Meni najbolj zanimiva 
je bila delavnica, pri kateri smo reševali 
ljudi pred poplavami. Izvedeli smo, kje 
lahko poiščemo in se pozanimamo za 

ustrezna mesta začasnih bivanj ljudem 
v stiski med časom poplave.«
Žan, 15 let: »Najbolj všeč mi je bilo, ko 
smo imeli prost čas in šli po mestu ter si 
ga podrobno ogledali. To mi je bilo všeč 
zato, ker bi rad spoznal čim več tujih 
krajev, znamenitosti in glavnih mest.«
Tim, 16 let: »Skozi različne delavnice 
smo lahko izkusili, kako je biti v vlogi 
»odločevalca« in kako na lahek način 
si to predstavljaš, dokler nisi sam v tej 
vlogi. Tako sem si resnično lahko pred-
stavljal, kakšno odgovornost nosijo 
ljudje na vodilnih položajih (vlada, vod-
je posameznih intervencij…) v primeru 
nesreč. Najbolj všeč pa mi je bil seveda 
parlament.«

Budimpešta

Podelitev diplom
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Srečanje nekdanjih sošolcev
  MAJDA MERŠE 

Slovo od osnovne šole je v življe-

nju vsakogar pomemben dogo-

dek, vreden spomina. Tega se že 

dolga desetletja močno zaveda 

generacija, ki se je od vodiške šole 

poslovila daljnega leta 1964. Letos 

se je (znova) na pobudo nekdanje 

sošolke Justi odločila, da se sreča 

že leto pred bližajočo se »težjo«, 

petinpetdeseto obletnico. V bifeju 

nasproti osnovne šole se nas je na 

izbrano petkovo jutro konec aprila 

zbralo le osem najzvestejših, spo-

minom najbolj pripadnih, hkrati pa 

prijateljsko povezanih nekdanjih 

sošolcev. (Na sliki manjka Dušan, 

ki je prijazno prevzel fotografira-

nje.) 

Odpravili smo se proti bližnjemu 
Kranju, ki smo ga nameravali sku-
pno podrobneje raziskati. V nadalj-
njih urah, ki jim vnaprej nismo do-

ločili števila, nam je uspelo oživiti 
stare spomine, tem v medsebojnih 
pogovorih dodati zanimive drobce 
iz sedanjosti, obojemu pa vrsto no-
vih, skupnih doživetij. Seznanjanje z 
manj znanim Kranjem smo začeli z 
bivanjem v t. i. »sobi pobega«. Vanjo 
smo prostovoljno vstopili, zatem pa 
polno uro s skupnimi močmi iskali 
izhod iz raznovrstnih, tudi čarov-
niških zadreg in preprek. In ga – 
obogateni s številnimi življenjskimi 
izkušnjami – tudi našli! Pot smo v 
prelepem sončnem dnevu nadaljeva-
li po starem mestnem jedru, ki tako 
prepričljivo ohranja nekdanji videz, 
da bi ne bili presenečeni, če bi med 
mimoidočimi zagledali tudi pesnika 
Prešerna. Proti naslednjemu cilju – 
rovom pod mestom, ki kot nekdanje 
zaklonišče oživljajo spomine na dru-
go svetovno vojno in njeno tragiko, 
smo se sprehodili po ozkih, hkrati 
pa barvitih ulicah. Šli smo mimo 

hiše, v kateri je nekoč živel baročni 
slikar Leopold Layer, danes pa v njej 
aktivno domuje kultura. Temačnost 
kranjskih rovov, v katere smo vsto-
pili na Jelenovem klancu, je nekoli-
ko omilil pogled na zelenje kanjona 
Kokre ob izhodu na drugi strani, 
prepričljivega vtisa simuliranega 
bombnega napada pa smo se komaj 
otresli ob kavi in klepetu na sončni 
terasi v bližini delavnice, kjer je svo-
je znanje dolga leta izpopolnjeval 
in razdajal sošolec Štefan. Resnično 
prijetno druženje smo nadaljevali 
v gostilni Zajc v Lahovčah. Pogovor 
je zajemal preteklost in sedanjost, 
vpletal tudi manjkajoče sošolce in 
sošolke, se sukal okrog raznovrstnih 
tem. Previden pogled na uro je čez 
čas neizprosno pokazal, da se bliža 
večer in slovo. Ker smo ga razume-
li kot začasnega in kratkotrajnega, 
smo se lažje razšli. Srečno in nasvi-
denje, nekdanji vodiški sošolci!
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Vrtec dobiva končno podobo
Gradbena dela se zaključujejo

  HEDVIKA ROSULNIK 

Takoj po prazniku v juniju so se 

zaprla vrata centralnega vrtca. V 

času poletnih počitnic najmlajši 

otroci bivajo v enoti Skaručna, ne-

koliko starejši pa v enoti Utik. Delo 

smo prilagodili nastalim razmeram 

in poskrbeli, da otroci v obeh eno-

tah kakovostno preživljajo poči-

tniške dneve.

Medtem različni mojstri hitijo, opra-
vljajo potrebna dela, da bo vrtec je-
seni lahko odprl vrata. Škratek Svit 
bo dobil nove površine, dve igralnici, 
športno igralnico, novo, večjo, so-
dobno kuhinjo, upravne prostore in 
posamezne namenske prostore, ki 
bodo namenjeni dejavnostim otrok. 
Svoj prostor bodo dobili stalni in ob-
časni kotički, saj so obnovljeni tudi 
posamezni prostori v obstoječem vrt-
cu. Otroci se najbolj veselijo športne 
igralnice. Tako bodo vse starostne 
skupine dnevno del časa preživele 
v športni igralnici, ki bo namensko 
opremljena za najmlajše.

Da bo vrtec dobil končno podobno, 
je bilo potrebnega veliko dela, do-
govarjanja, sodelovanja gospoda žu-
pana, občinskih svetnikov, vseh, ki 
so sodelovali v projektu v različnih 
fazah, z različnimi vlogami. Velika, 
pomembna investicija Občine Vodice 
bo oživela z najmlajšimi in bo žive-
la z generacijami predšolskih otrok. 
Veselimo se in čakamo, da odpremo 
vrata in ponosno pokažemo naš novi 
vrtec. 
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Gasilci smo pomagali v Črnomlju
  KLEMEN DOLENC,

  VODJA ENOTE GZ VODICE
  OB POSREDOVANJU
  V ČRNOMLJU

Osmega junija je Črnomelj z okoli-

co prizadelo neurje s točo. Veter je 

odkrival strehe, meteorna voda je 

zalivala objekte, toča s premerom 

tudi do 12 centimetrov pa je pov-

zročila pravo razdejanje. 

Neurje, ki je trajalo približno 15 min 
je prizadelo kar 24 vasi. Črnomeljski 
gasilci so kaj kmalu ugotovili razse-
žnosti neurja, zato so jim v pomoč 
najprej priskočili gasilci iz sosednjih 
GZ Metlike, Semiča, Kočevja, Novega 
mesta, Trebnjega, Šentjerneja, Posa-
vske regije in treh gasilskih društev 
iz sosednje Hrvaške. Navkljub temu 
je kaj hitro postalo jasno, da je obseg 
prizadetega območja večji, kakor so 
ga takrat razpoložljive enote sposob-
ne obvladovati.
Kmalu so skladno z načrti na pomoč 
v Črnomelj začele prihajati enote iz 
drugih delov države. Gasilci GZ Vo-
dice, smo se tako v sredo, pet dni po 
neurju odzvali z ekipo desetih gasil-
cev in se v konvoju ostalih enot iz re-
gije LJ 1 odpravili na pomoč. Narava 
ljudem na območju Črnomlja tisti 
petek res ni prizanesla. Razdejanje 
na strehah, drevju, avtomobilih in 
ostali imovini je bilo res veliko. Ob 
prihodu na kraj smo takoj vedeli, da 
nam dela tisti dan ne bo manjkalo. 
Enota GZ Vodice je bila formirana 
tako, da so njen večji del sestavljali 
gasilci vešči dela na strehah oziroma 
na višini, kar je pomenilo v prvi vrsti 
večjo varnost in pa večjo učinkovi-
tost pri odpravljanju posledic neurja. 
Tisti dan smo pomagali pri saniranju 
strehe štiri nadstropnega bloka v Ka-

nižarici in zakrpali streho na štirih 
drugih stanovanjskih objektih v bli-
žini. Kanižarica je bila po naših in-
formacijah ena izmed bolj prizadetih 
vasi na tem območju. Delo na terenu 
je potekalo do poznega popoldneva 
in tako smo se pozno zvečer vrnili 
domov, pospravili in uredili opremo 
ter dan zaključili s hitro analizo.
Menim, da smo še enkrat znova do-
kazali na kakšnem nivoju so prosto-
voljni gasilci v Sloveniji in, da se vsa 
težko priborjena finančna sredstva, 
ki jih država, odnosno občina vloži v 
gasilske enote, povrne.

Naša naloga tisti dan in vse dni poprej 
je res to, da saniramo posledice, omeji-
mo škodo in pomagamo kakorkoli pač 
lahko, je pa naše delovanje obenem 
tudi obljuba in zagotovilo vsem prebi-
valcem, da se bomo ob hudi uri vedno 
odzvali, pomagali in naredili vse kar 
je v naši moči, 24 ur na dan 365 dni na 
leto – vedno!
Moja zahvala vsem gasilcem, ki ste se 
odzvali in se še vedno odzivate ob vsa-
kem pozivu na pomoč in vsem tistim, 
ki boste tudi v prihodnje menjali svoj 
prosti čas za iskreno besedo hvala, 
stisk roke, ali skodelico toplega čaja.
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VABILO K TILNU
V nedeljo, 2. septembra 2018, ko obhajamo god svetega Tilna, bo v Repnjah pri 
sveti maši ob 10. uri sodeloval Moški pevski zbor Golob iz okolice Postojne. Po 

maši bo kratek koncert. 
 Lepo petje vabi! 

VODIŠKE 
MAŽORETKE
vabijo na DAN 

ODPRTIH VRAT, 
v ponedeljek, 

17.09.2018, od 16.30 ure 
dalje 

na igrišče pri OŠ 
VODICE! 

Vabljene vse deklice, ki 
bi si želele naučiti plesati 

in vrteti palico!

30 številka 6, avgust 2018



 

Obvestila

ZAHVALA

V 91. letu nas je zapustil dragi

ŠTEFAN LAVRIŠA
iz Utika 

Zahvaljujemo se vsem, sosedom, 
prijateljem in znancem, za podarjene 

sveče, svete maše in spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Hvala g. Mervarju in patru 

Krizologu iz New Yorka za lepo opravljen 
obred. Hvala Društvu upokojencev 

Bukovica-Utik ter ga. Heleni iz Planinskega 
društva Bajtar Velika planina za poslovilne 

besede. Hvala pevcem iz Kamnika, 
praporščaku in Pogrebni službi iz Dvorij.

HVALA.
VSI NJEGOVI

ZAHVALA
V 87. letu je sklenila svojo življenjsko pot

ANTONIJA JEREB
iz Vodic 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v času njene bolezni obiskali, z 

njo poklepetali in jo s tem malo razvedrili. Zahvala gre tudi dr. 

Draganu Grujičiću in patronažni sestri Majdi Podgoršek.

Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni 

zadnji poti in izrekli sožalje. Hvala tudi gospodu župniku Francu 

Mervarju za opravljen pogrebni obred.

Vsi njeni

.
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Obveščamo vas, da bo v soboto, 22. septembra 2018,
od 9.00 do 15.00, 

zaradi kolesarske dirke za
7. Veliko nagrado občine Vodice

POPOLNA ZAPORA CEST NA OBMOČJU:
PGD Šinkov Turn, Koseze – Mengeš, Šinkov Turn, Kose-
ze Skaručna V SKUPNI DOLŽINI 3.200 METROV. VMES 

BODO MED POSAMEZNIMI STARTI TUDI ŠTIRI SPROSTI-
TVE PROMETA

Nastopajo najboljši slovenski mladi kolesarji in kolesarke.
Hvala za razumevanje in vljudno vabljeni na ogled prireditve. 

Informacije: 051 666 707

O B V E S T I L O Športno društvo Repnje – 
Dobruša razpisuje

ŽUMROV MEMORIAL, 8. 
POHOD PO KOPITARJEVI 

KROŽNI POTI
KROŽNA POT OD REPENJ, SMLEDNIK, NA 

VRH STAREGA GRADU, VRNITEV OB OBROB-
JU ŠMARNOGORSKEGA PARKA – VASI ZA-

VRH, SKARUČNA, REPNJE
(Repnje gasilski dom – Repenjski hrib – Smled-
nik – Stari grad – Šmarnogorski gozdni park – 

Obrobje vasi Zavrh – Skaručna – Repnje)

v nedeljo, 9. 9. 2018, ob 9.00 uri
(rezerva 16. 9. 2018)

ZBOR: ob 8.30 na lokaciji PGD Repnje – gasilski 
dom.

START: ob 9.00. 

ČAS POHODA: pribl. 3,5 ure 
(1. postanek vključen).

PRIJAVE: prijave so obvezne do 8. 9. 2017 do 20. 
ure na GSM 031-540-980 (Matjaž Jarc), na tej šte-
vilki dobite tudi dodatne informacije glede pohoda.

Udeležba pohoda je na lastno odgovornost, za var-
nost bo poskrbljeno s strani organizatorjev. Poskr-
bite za ustrezno pohodniško obutev, zaščito pred 

soncem, insektom in klopom.

S seboj vzemite malico in bidon s tekočino. 

Poskrbeli bomo za osvežitev z vodo pred začet-
kom in na zaključku. 

Za energijo pa bodo tudi vodiške preste in slad-
ke nagrade za najmlajše.

Prepričani smo, da se bomo na športno-družabni 
prireditvi imeli krasno, poskrbeli bomo za našo kon-
dicijo in zdravje, hkrati pa bomo v družbi pohodne-

ga prijatelja.

VABLJENI V POHODNO DRUŽBO Z NAMI.
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NOGOMETNI 
TURNIR ZA 

POKAL OBČINE 
VODICE 
2018

9. 9. 2018
Igrišče pri gasilskem 

domu v Repnjah

PRIJAVNINA: 60€
DENARNI SKLAD:

 1. mesto: 450€
 2. mesto: 250€
 3. mesto: 150€
 4. mesto: 50€

Denarni sklad velja za 12 prija-
vljenih ekip. V primeru večjega/
manjšega števila ekip se sklad 
poveča/zmanjša!
Pokali za prva tri mesta, najbolj-
šega strelca, najboljšega igralca 
in najboljšega vratarja celotnega 
turnirja.

PRAVILA IGRE:
- Igra se po sistemu 4+1
- Akumulirani prekrški
- Malo odbojna žoga

PRIJAVA do 25. 9. 2018
  na telefon
JURE: 031/761- 061
  064/100-994 
ali 
ROMAN: 041/571- 886

ŠTEVILO PRIJAV JE 
OMEJENO!

VABLJENI VSI LJUBITE-
LJI MALEGA NOGOMETA

IN DOBRE VOLJE!
VSAK UDELEŽENEC TUR-
NIRJA DOBI BREZPLAČ-

NO MALICO!
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 KARMEN JANČAR,

 VODJA KNJIŽNICE VODICE

Da znamo Slovenci stopiti skupaj, 
ko je to najbolj potrebno, smo do-
kazali že večkrat. Tokrat se bomo 
prvič povezali v akciji Nacionalni 
mesec skupnega branja. Njen na-
men je dvigniti bralno kulturo in 
bralno pismenost vseh prebival-
cev Slovenije in zamejstva. Častni 
pokrovitelj projekta je predsednik 
RS Borut Pahor, ki je 17. julija 2018 
podelil listino o častnem pokrovi-
teljstvu ustanovam pobudnicam 
akcije, med katerimi je tudi Mestna 
knjižnica Ljubljana.

Knjižnica Vodice se bo s svojimi dogod-
ki pridružila vseslovenski akciji, ki bo 
trajala od 8. septembra do 8. oktobra 
2018. Vodice in okoliške vasice so že od 
nekdaj gojile in negovale lepo sloven-
sko besedo, saj so nam rodile velikega 
jezikoslovca Jerneja Kopitarja, števil-
ne literarne in kulturne ustvarjalce ter 
enega izmed največjih borcev za slo-
venski jezik Valentina Zarnika, ki se je 
v najbolj kritičnih časih ponemčevanja 

Slovencev, konec 19. stoletja uspešno 
zavzemal za uvedbo slovenskega jezi-
ka v šole in urade. Valentinu Zarniku 
se bomo poklonili z razstavo, ki smo jo 
pripravili skupaj s kolegi iz Slovanske 
knjižnice. Odprtje razstave bo 9. sep-
tembra ob občinskem prazniku v pro-
storih Kulturnega doma Vodice.

19. septembra ob 17.30 vabimo vse 
družine na predstavitev slikanice in 
pravljično urico z naslovom Draga 
luna, lahko noč, ki jo bo pripovedo-
vala avtorica knjige Katarina Dežman. 
Prireditev bo potekala pred Knjižnico 
Vodice, v senci stoletnih dreves, v pri-
meru slabega vremena pa v prostorih 
knjižnice.
2. oktobra ob 19.30 nam bo knjižico z 
naslovom Stolp točajev z Ostrovice v 
Šinkovem Turnu, ki jo je izdalo Kul-
turno prosvetno društvo Šinkov Turn, 
predstavil njen avtor Jurij Šilc.
Več dogodkov, ki bodo potekali ob Na-
cionalnem mesecu skupnega branja, 
lahko najdete na spletni strani MKL 

https://www.mklj.si/ ter https://dogod-
kovnik.acs.si/nmsb2018/, kjer so obja-
vljene prireditve po vsej Sloveniji.
Kmalu bo tu novo šolsko leto. Dra-
gi starši, je kaj lepšega, kot začeti 
novo sezono vrtca ali šolskega leta 
z vpisom otroka v knjižnico? Otro-
ci vam bodo hvaležni vse življenje, 
saj jih boste popeljali v svet besed 
in zgodb, ki jih še ne poznajo. Naj 
vas spomnim, da so otroci do 18. 
leta oproščeni članarine, predšol-
ski otroci pa ob vpisu prejmejo tudi 
brezplačno Urbano (izkaznico za 
knjižnico). 
Mladi Poletavci, ne pozabite v kn-
jižnici oddati izpolnjenega bralne-
ga seznama, s katerim si boste pri-
dobili vstopnico na zaključno prire-
ditev, ki bo 21. septembra, na kateri 
boste prejeli priznanje in majico ter so-
delovali pri žrebanju številnih nagrad!
Knjižnica Vodice vas vabi sveže preples-
kana ter polna novih, aktualnih knjig.
Se vidimo v knjižnici!

Nacionalni mesec skupnega branja 2018

K N J I Ž N E  N O V O S T I
Leposlovje

Leposlovje za otroke

Strokovno gradivo

Tadej Golob: Nespodobni odvetnik

Julia Donaldson: Pet grdin

Amrita Pritam: Pinjar

Elizabeth Kolbert: Šesto izumrtje

Marko Juhant: Kazen: v vzgoji

Katarina Dežman: Draga luna, lahko noč

Jan Weiler: Puberzver

Bracken Beth: Sramežljivi Staš in govorni nastop

Amanda Mihalopulu: Zakaj sem ubila najboljšo 
prijateljico

Hiromi Kawakami: Aktovka

Rosie Walsh: Moški, ki ni poklical

Michael Katz Krefeld: Grob greha

Sebastian Fitzek: Strah pred letenjem 7A

Camilla Läckberg: Čarovnica

Miha Šalehar: Duh česa
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Obvestila

 

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA: 
V zadnjem obdobju se je znova pojavilo več vlomov v stanovanjske objekte in drznih tatvin na celotnem območju Policijske uprave Ljubljana v 

dnevnem času. Vse občane pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim osebam, ki sprašujejo oziroma ponujajo različne usluge, predvsem pa ne zapu-
ščajo stanovanjske hiše, ne da bi jo predhodno zaklenili. V primerih, ko se pojavijo sumljive osebe, občane pozivamo, da to sporočijo na številko 

113 ali anonimno številko policije 080 1200. Prav tako si poskušajte zapomniti take osebe in vozila (registrske tablice), s katerimi se vozijo. 

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
14. 6. 2018 – 9. 8. 2018

KRIMINALITETA

Kršitev javnega reda in miru.

Tatvina osebnega avtomobila znamke 
Audi A3, temno modre barve.

Tatvina osebnega vozila znamke VW 
Golf, črne barve. Vlom v vikend.

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami dveh oseb zaradi izsiljevanja prednosti.

Prometna nesreča s pobegom vozila znane registrske številke.

Prometna nesreča zaradi neprilagojene hitrosti s telesnimi poškodbami dveh oseb.

Prometna nesrečo I. kategorije zaradi nepravilnega premika pri vključevanju v 
promet.

Kršitev javnega reda in miru v zasebnem prostoru – trikrat.

Kaznivo dejanje grožnje.

Kršitev Zakona o varstvu javnega 
reda in miru.
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