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Na prvem mestu bodi 
človek! 
Prihaja zima in prihajajo nove zgodbe. 
Medtem ko tole pišem, je le še nekaj 
dni do lokalnih volitev. Župan, 
ki bo prihodnja štiri leta vo-
dil našo občino, je znan, saj 
tokrat nima protikandidata. 
Želimo mu vse dobro v prihodnjih štirih letih in naj nje-
govega krmila vetrovi ne zanašajo preveč. Naj dobrobit 
deli po vseh krajih enako in predvsem naj ostane nekdo, 
ki je del nas, naš občan, sosed in prijatelj. Vaša in naša 
priložnost pa je, da soustvarimo občino in življenje v 
njej tako, da izberemo, volimo predstavnika, kandidata 
za občinskega svetnika. Upam, da so se volitve izšle po 
vaših željah, da ste izvolili pravega kandidata ali pravo 
kandidatko. Med vsemi predstavljenimi se verjetno ni 
bilo težko odločiti, pričakovanja in želje pa so stvar po-
sameznika. Ni pa svetniški kandidat le nekdo, ki se bo ali 
naj bi se zavzemal za dobrobit kraja, iz katerega prihaja. 
Svetniška skupina, torej vsak izmed njih mora stremeti k 
enemu samemu cilju in to je, da bo življenje v naši občini 
še boljše in prijaznejše. Odločitev postati občinski sve-
tnik, naj ne bo želja po izpostavljanju ali status. Naj bo 
želja le ena, s svojim trudom in delom biti del mozaika v 
življenju občanov. Zato naj bo vsak svetniški predstavnik 
ali predstavnica na prvem mestu človek, ki je pošten in 
vreden zaupanja. Srečno vsem pri vodenju naše občine! 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Uvodnik

Pri posebni izdaji volilne številke Kopitarjevega glasa je 
prišlo do tehnične napake pri predstavitvi Liste neodvis-
nih krajanov. Na strani 19 in 20 je bil spodnji rob besedila 
neviden. Prispevek je bil v celoti poslan v PDF obliki in ga ni 
bilo mogoče urejati. Napaka je nastala zaradi večdnevne za-
mude in prekoračitve roka oddaje članka, kar je posledično 
pomenilo, da je bilo potrebno že oblikovan časopis znova 
oblikovati in vstavljati novih pet strani, pri tem pa je prišlo 
do spodnje porezave besedila. Listi neodvisnih krajanov se 
opravičujemo, v prihodnje pa jih prosimo, da se držijo za-
stavljenih rokov in tako prispevajo k možnosti urediti in 
izdati časopis v miru in natančno. 

Opravičilo

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: november 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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Hišni imenik
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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: 6.30–16.30 in
enota Utik: 6.30–16.30.

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 na naslovu Tbilisijska 57b, 
1000 Ljubljana. Več informacij lahko dobite po 
telefonu na številki 01 721 10 21, elektronskem 
naslovu kristina.kobe@comett.si ali spletni strani 
www.comett-zavod.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

 MIRAN SIRC,
 OČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE

 ACO FRANC ŠUŠTAR
 IN JAMANI CAILLET

Konec letošnjega leta bodo široko-

pasovne podatkovne storitve prek 

optičnega omrežja dostopne delu 

uporabnikov zahodnega in osre-

dnjega dela naselja Vodice, v nada-

ljevanju pa tudi v južnem in vzho-

dnem predelu naselja.

V nadaljnjih letih se bo omrežje širilo 
tudi v druge dele naše občine.
Najava začetka vzpostavitve optične-
ga omrežja v delu naselja Vodice dobi-
va oprijemljivejše terminske roke. Po-
trebne so še manjše tehnične dogradi-
tve, ki jih pri Telekomu želijo čim prej 
izvesti, da bodo lahko prvi uporabniki 
na zahodnem in osrednjem delu na-
selja Vodice (Lebarška pot, Pustnice, 
Pod borovci, Kamniška cesta, Krvav-
ška ulica, Pirčeva ulica, Kocljeva uli-
ca, Ob grabnu, Vodiška cesta) deležni 
širokopasovnih telekomunikacijskih 
storitev preko optičnega omrežja še 
v letošnjem letu. Predstavniki Tele-
koma Slovenije bodo s posameznimi 
uporabniki pravočasno stopili v kon-
takt in jih seznanili z vsem potrebnim 
za prehod na njihovo optično omrežje 
GPON.
Zgrajena telekomunikacijska kabel-
ska kanalizacija bo omogočila, da bo 
širitev optičnega omrežja v nadaljeva-
nju možna tudi v južnem in vzhodnem 
predelu naselja Vodice (posamezni 
uporabniki z ulic Ob šoli, Nove ulice, 

Prvi uporabniki iz Vodic bodo na optično 
omrežje priključeni še letos

Lokarij, Škofjeloške ceste). S strani 
Telekoma Slovenije imamo dogovor, 
da se bo projekt dogradnje potrebne 
kabelske kanalizacije (najprej na ob-
močjih, kjer bo Občina Vodice v pri-
hodnjih letih gradila kanalizacijsko 
omrežje: Polje, deli Utika in Bukovice, 
v nadaljevanju tudi Skaručna in deli 
Vodic, Kosez in Vojskega – Gmajnice, 
zatem drugje (Zapoge, Torovo …)), kot 

tudi nadgradnje z optičnim omrežjem 
nadaljeval tudi v prihodnje. 
Zavedamo se, da je dostop do sodob-
nih telekomunikacijskih omrežij v 
današnjem času nujen, zato bo Ob-
čina Vodice ne glede na to, da gre za 
infrastrukturo, ki ni v njeni izvirni 
pristojnosti, v mejah možnega tudi v 
prihodnje pospeševala opisane aktiv-
nosti.

Gradnja optičnega omrežja v naselju Vodice se je pričela.
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Občinska uprava sporoča

  NINA SANKOVIĆ,
  SNAGA D. O. O. 

Na javnih površinah, kjer stojijo 

ekootoki/zbiralnice, se ponekod 

pojavljajo težave.

V zabojnikih so odpadki, ki tja ne so-
dijo; nekateri občani k zbiralnicam 
prinašajo odpadke, ki bi jih morali od-
peljati v zbirni center ali zanje naroči-
ti odvoz (kosovne odpadke, gradbeni 
material in azbestne odpadke, gume, 
nevarne odpadke ipd.), s tem pa nasta-
jajo mala črna odlagališča; ponekod 
pravne osebe, občani in tudi prebival-
ci drugih občin izkoriščajo zbiralnice 
na javnih površinah za odlaganje tako 
embalaže kot mešanih komunalnih 
odpadkov, saj niso vključeni v sistem 
(nimajo zabojnikov, ne plačujejo …).
Dogaja se tudi, da nekateri uporab-
niki raje kot svoje lastne z embalažo 
polnijo zabojnike na zbiralnicah, kar 
je nesmiselno, saj smo vsem občanom 
pripeljali zabojnike za embalažo zato, 
da bo ločevanje odpadkov preprostej-
še in enostavnejše. 
Prosimo vas, da upoštevate pravi-
la, morebitne kršitve pa sporočite 
medobčinskemu inšpektoratu, ki 
je pristojen za nadzor in sankcio-
niranje. Snaga teh pristojnosti 
nima.
Vključenost v sistem zbiranja in 
odvoza odpadkov občanom nalaga 
občinska zakonodaja, hkrati pa smo 
v Snagi dolžni poskrbeti za vse upo-
rabnike in preprečiti, da bi določeni 
uporabniki plačevali več, ker nekate-
ri občani bodisi zaradi nepoznavanja 
bodisi načrtno ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti.
Če še niste vključeni v sistem ravnanja 
z odpadki, izpolnite obrazec na sple-

Snaga sporoča

tnem naslovu www.mojiodpadki.si/
narocanje/prijava-odjava ali se obrni-
te na Snagin center za podporo in po-
moč uporabnikom (telefonska števil-
ka 01 477 96 00 ali e-naslov snagalj@
snaga.si).
Nevarnih odpadkov ne odlagajte v/
ob zabojnike in jih ne zlivajte v odtok 
ali straniščno školjko. Odpeljite jih v 
zbirni center, ki v vaši občini stoji na 
območju čistilne naprave Vodice (do-
stop s Kamniške ceste ali ceste Vodi-
ce–Bukovica). Med 30. septembrom in 
30. aprilom je odprt ob sobotah med 
9. in 12. uro.

Vključitev s sistem ravnanja z odpadki je za vse občane obvezna.

Ker se bliža zima, vas prosimo, da 
po sneženju očistite sneg na in ob 
zabojnikih ter Snaginim zaposlenim 
omogočite dostop do zabojnikov in 
njihovo praznjenje.
Več informacij najdete na spletnih 
straneh www.snaga.si, www.mojiod-
padki.si in www.ponovnauporaba.si. 
Spremljate nas lahko tudi na našem 
Facebook profilu @SnagaLjubljana.
Za morebitna dodatna vprašanja po-
kličite v Snagin center za podporo in 
pomoč uporabnikom na telefonsko 
številko 01 477 96 00 ali nam pišite 
na snagalj@snaga.si.
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Osrednji članek

  MAJDA ŠAVLI, DU VODICE 

Društvo upokojencev Vodice je 

v sodelovanju z Občino Vodice, 

v nedeljo, 10. oktobra, pripravilo 

kulturno prireditev z druženjem v 

dvorani Kulturnega doma v Vodi-

cah. 

Mednarodni dan starejših, ki ga je 
razglasila generalna skupščina Zdru-
ženih narodov, se po svetu obeležuje 
že od leta 1990. Zanimivo, da ni do-
ločila starostne meje, pri kateri naj bi 
se začela starost, saj je pričakovanje 
trajanja življenja ob rojstvu v posa-
meznih državah zelo različno in so 
razlike v vrednosti tega kazalnika 
med državami lahko zelo velike. Se-
veda pa si pojem starejših lahko raz-
laga vsak po svoje. 

Tudi v Sloveniji se na ta dan opozori 
na odnos do starejših, hkrati pa na 
razne aktivnosti, s katerimi starejši 
predstavljajo svoje delo in poslan-
stvo. 

Tone Logar je v vlogi voditelja poz-
dravil župana, vabljene goste, vse 
udeležence prireditve in nastopajo-
če: Vrtec Škratek Svit, folklorno sku-
pino Društva narodnih noš Vodice, 
Godčevski trio in Folklorno društvo 
Šenčur, DU Bukovica – Šinkov Turn 
in DU Vodice. 

Najprej nas je pozdravil župan, go-
spod Aco Franc Šuštar, ki se je do-
taknil dobrega medgeneracijskega 
sodelovanja in nam zaželel vse dobro 
ob prazniku.

S posebno priredbo plesa Vodiške 
preste so nas najprej razveselili člani 

Mednarodni dan starejših v znamenju druženja

folklorne skupine Društva narodnih 
noš in kočijažev Občine Vodice.

Člani Društva upokojencev Bukovica 
– Šinkov Turn so nam zapeli pesmi 
Pod staro lipo in Med grmovjem, nji-
hov član, dramski igralec Ivo Lesko-

vec, pa je povedal črtico Ivana Can-
karja V Ljubljano ga dajmo. 

Sledil je nastop najmlajših. Otroci 
vrtca Škratek Svit so nam zapeli 
pesem Polje in dolina ter deklamirali 
pesem Pravljična dežela. Program 

Pevska skupina DU Vodice.

Naš redni spremljevalec, lajnar Vinko Novak.
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Osrednji članek

smo nadaljevali z nastopom Godčev-
skega tria in Folklornega društva 
Šenčur s pesmimi: Ko mati kruh je 
dala, Bleda luna, Pod rožnato planino 
in še zaigrali Vse sobote in nedelje in 
Kadar spomnim se. 

Člani kulturniške skupine Društva 
upokojencev Vodice so zaključili 
prireditev. Aerobna skupina Pleso-
če žab‘ce je zaplesala na Avsenikovo 
glasbo Na Golico, pevska skupina 
je zapela pesmi Kaj boš, kaj boš za 
mano hodil in Kaj mi nuca planinca, 
skupina Korenine je zaigrala Veselo v 
Kamnik, Ropotavčki pa so zaropotali 
in zapeli So mam’ca mi d’jali . 

Po končani prireditvi se je voditelj 
zahvalil Občini Vodice in gospodu 
županu za odobrena finančna sred-
stva in povabil vse navzoče na druže-
nje. Nedeljsko popoldne se je zaklju-
čilo nadvse prijetno.

Otroci vrtca Škratek Svit.

Pevska skupina DU Bukovica – Šinkov Turn.

Godčevski trio.
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Aco Franc Šuštar, novi stari župan Občine 
Vodice: »Najprej gradnja novega občinskega 
središča in večnamenske športne dvorane!«

 GORAZD DOMINKO

 TINA KOSEC

Na minulih lokalnih volitvah se je za županski položaj 

v 212 slovenskih občinah pomerilo 100 kandidatk in 

588 kandidatov. V 36 občinah je bil izid županskih 

volitev znan že pred dnem glasovanja, saj ni bilo 

protikandidatov ali protikandidatk. Med slednje sodi 

tudi občina Vodice, zakaj? »Upam, da dejstvo, da ni 

bilo konkurence, pomeni, da so bili ljudje z mojim na-

činom dela in rezultati večinoma zadovoljni«, pravi 

novi stari župan Aco Franc Šuštar. S svojo ekipo je v 

občino, tako pravi Šuštar, v preteklih dveh mandatih 

vložil veliko truda, energije in časa, dvignil standarde 

komuniciranja, uredil protokole za delo na terenu in 

v občinskem svetu. »Na to sem še posebej ponosen, 

saj smo do vseh ljudi spoštljivi in se za vse trudimo v 

okviru dovoljenih finančnih in pravnih okvirov!«

Po še enem županskem mandatu ali drugih pomem

bnih življenjskih prelomnicah je seveda čas, ko se 

človek vpraša, kam in kako naprej ... Nobena skrivnost 

ni, da se še enega mandata ne boste branili, kajne? Se 

posledice stresnega življenja še niso začele kazati na 

zdravju?

Letošnje leto je res naporno, a hkrati razburljivo, razgibano in 
plodno, in nič ne kaže, da bi se do konca leta kaj spremenilo. 
Poleg tega, da sta za mano dva, verjamem, uspešna mandata 
vodenja naše občine in da bom nastopil tretjega, se piše tudi 
leto 2018, v katerem moja generacija praznuje abrahama. To 
leto so zaznamovali številni zanimivi projekti in praznovanja, 
in če se malo pošalim, lahko rečem: če je to kriza, naj le traja. 

Ste še vedno prepričani, da bodo Vodice čez deset let 

med najbolj urejenimi in varnimi občinami v Sloveniji?

Tako je. Na osnovi že pridobljenih gradbenih dovoljenj in na
ših načrtov, ki se že izvajajo, sem prepričan, da bomo v pri
hodnjem desetletju našo občino uredili tako, da nam bo vsem 
v ponos. Občina Vodice bo postala moderna, urejena in varna 
zelena oaza na eminentni lokaciji v soseščini večjih okoliških 
mest.

Sprašujem zato, ker so številni namreč že prepričani, 

da je že . Kaj ji še manjka?

Res je, nekaj področij imamo že delno urejenih, a najpomem
bnejše nam še manjkajo. Za povečanje varnosti potrebujemo 
novo obvoznico, varne hodnike za pešce in kolesarske poti. 
Za boljše bivanjske razmere in urejenost potrebujemo novo 
družbeno, komunalno in cestno infrastrukturo s kanalizacijo. 
Manjka nam urejeno novo središče, v katerem bodo progra
mi zdravstva, kulture ter trgovska in storitvena dejavnost. 
Manj ka nam tudi večnamenska športna dvorana za potrebe 
šole in rekreacije ter profesionalnega klubskega športa. 
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Kaj imate povedati občanom, društvom, zavodom, 

krajem in ne nazadnje občini?

Najprej bi se rad zahvalil vsem naštetim za vse doseda
nje opravljeno delo, za podane predloge in vso skrb, ki so jo 
ljudje, ki so bili tesno povezani z menoj, vložili v naše skup
ne cilje. Vsak od njih je soustvarjal naše kraje, našo občino 
in našo identiteto. Hvala vsem mojim sodelavcem v upravi, 
svetnikom, nadzornikom, odbornikom, ravnateljem, direk
torjem, državi in poslovnim partnerjem ter direktorici ob
činske uprave, gospe Majdi Peterlin. 

Lahko vsakemu občanu pogledate v oči ali ste se ne

mara v teh letih komu tudi zamerili? 

Ob nastopu županovanja so me ljudje opozorili, da bom 
vsak dan izgubil kakšnega prijatelja. Pa le ni bilo tako. Se
veda sem se marsikomu zameril, predvsem tistim, ki jim 
nisem mogel ustreči. Dobro je, da takih ljudi res ni bilo ve
liko. 
Vseeno, ostane nekak grenak priokus, težko je deliti 

ali dobiti košarico, mar ne? 

Žal mi je za vse, ki so iz moje pisarne odšli sklonjenih glav, 
a potrebno je povedati, da imata prednost zakon in javni 
interes, šele nato posameznik. Če se je le dalo, smo se vedno 
potrudili najti rešitve tudi za posameznike, če so bile te, kot 
rečeno, v okviru zakonskih in finančnih možnosti občine. 

Kaj je bila rak rana vašega županovanja in kako hitro 

se lahko zaceli? 

Nekatere odprte zadeve iz preteklosti in tudi sedanjosti 
sem poskušal urediti hitro in pragmatično, pa žal, kljub 
številnim poskusom delo ni obrodilo sadov. To seveda boli, a 
na koncu človek ugotovi, da težava ni v županu, niti pri za
poslenih v upravi, ampak da smo si ljudje tako zelo različni. 
In v teh primerih se je treba enostavno umakniti in kot pra
vi pregovor, da čas celi vse rane, je tudi v teh primerih tako.

Sva lahko bolj konkretna, dovolite, da si nalijeva či

stega vina? Kje je zaškripalo oziroma katera je bila 

najgloblja?

Lahko. Pri nekaterih posameznikih ni razumevanja za 
skupno dobro, za javni interes. Tradicionalno slovensko 
se največkrat zatakne pri pridobivanju zemljišč za širitev 
cest, pločnikov, šole ali vrtca.

Dotakniva se še vaših „ventilov“, kje iščete dušni 

mir, kdo vse vas ima rad in komu vse vi izkazujete 

svojo ljubezen? Ženi, hčerkama, občini, občanom?

Seveda je družina tista najpomembnejša, enako tudi prija

telji. Če ne bi bilo velikega razumevanja doma, bi bilo moje 
delo in življenje brez smisla. Velika podpora in ljubezen 
žene, hčerk in vnuka ter staršev mi dajejo neizmerno moč 
in voljo, da lahko vztrajam na svoji začrtani poti. Skupaj s 
prijatelji znamo rešiti marsikatero težavo, a se znamo tako 
ali drugače tudi sprostiti, pa najsi bo to na izletih, družen
jih, kavici ali rekreaciji. Naj se dotaknem še naših krajev in 
občine, res sem »lokalni patriot« in imam rad naše ljudi in 
naše kraje, zato z vso energijo in zanosom delam občino, za 
vse nas in za naše vnuke. In verjamem v to, kar delamo in 
kar bomo še naredili.

Vaš prvi večji projekt, česa se morate lotiti takoj po 

volitvah?

Zagotovitve finančnih virov za gradnjo novega občinskega 
središča in večnamenske športne dvorane. Ko bosta oba ob
jekta zgrajena, bomo vsi lahko ponosno rekli, da prihajamo 
iz najlepše občine, občine Vodice.
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 VODIŠKE DEKLINE
 TINA KOSEC

Pred nekaj meseci se je v gnezdi-

šču Turističnega društva Vodice 

porodila ideja o prireditvi, ki bi 

združevala ljudske pevce naše ob-

čine in hkrati tudi širše Slovenije, 

ter bi ob živi pesmi povezala ne 

samo izvajalce in člane društva, 

temveč tudi čim večje število pre-

bivalcev naših krajev. 

Prireditev naj bi bila to, k čemur ved-
no stremimo – povezovanje med ge-
neracijami. Idejni oče, čeprav se sam 
zaradi osebne skromnosti noče klica-
ti tako, je bil član Tone Čuk. Zbral je 
venček ljudskih pevcev, ki so se brez 
zadržkov entuziastično odzvali vabi-
lu in nam v soboto, 6. oktobra, zvon-
ko zapeli v Kulturnem domu Vodice. 
Program so v vlogah treh različnih 
generacij (hčerke, mame in babice) 
povezovale Vodiške dekline – Tjaša 
Breznik, Lucija Lunder in Nina 
Erce Zupančič, ob pomoči »glasu iz 
ozadja«, ki ga je »daroval« Igor Srnel 
Purič.
Turistično društvo se je pred sobotnim 
dogodkom zelo podvizalo s priprava-
mi, ki so bile izpeljane po načrtu. Kra-
sili smo dvorano, se tehnično opre-
mili, Dekline so vadile vezni tekst.  
Končno je napočil tako imenovani 
dan D. Zbori iz drugih slovenskih 
regij so se veselo pripeljali v Vodice, 
pevci iz naše občine pa so že vedoč, 
kje se nahajajo, sproščeno vkorakali 
v dvorano. Preden smo se prepusti-
li glasbi, je nekaj pozdravnih besed 
obiskovalcem namenil predsednik 
TD Vodice Alojzij Kosec, zatem pa 

Kje so tiste stezice, ki so včasih bile?
Revija ljudskih pesmi 

je svoje povedal še gospod župan Aco 
Franc Šuštar. 
Ob prijetnem in domačnem vzdušju 
nam je kot prva zapela fantovska 
pevska skupina Matici, ki deluje v 
okviru Kulturnega društva Matije 
Koželja Utik; nato so nam ob sprem-
ljavi citer polepšale večer ljudske 
pevke Vesele Ribn‘čanke, ki so bile 
ponosno odete v tradicionalna rib-
niška oblačila. Sledili so »naši« pev-
ci mešanega pevskega zbora Biser, 

za njimi pa ženska pevska skupina 
Tuščak-Bač, ki so prav tako poželi 
zaslužen aplavz. Občinstvo se je do 
tedaj že dodobra ogrelo, in v pravem, 
žariščnem trenutku, so na oder sto-
pili Kerglci spod Ahca, igrajoč na 
grablje in podobno odlično zvenečo 
»šaro«. Kot vselej so se nam radi pri-
družili tudi odzivni Društvo upo-
kojencev Bukovica-Šinkov Turn 
in Društvo upokojencev Vodice, 
katerih točki sta popestrili sobotni 

DU Bukovica Šinkov Turn.

Vodiške dekline.
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večer. Dekliški pevski zbor Flora in 
ljudske pevke Pušeljc so s svojo po-
javo očarale vse navzoče, predvsem 
ljubitelje nežnih in donečih ženski 
glasov. S štiričlansko moško zased-
bo Pasarela pa smo se proti koncu 
podali na pravo vokalno jadranje. 
Zaključili smo naslovu primerno in 
družno zapeli pesem Kje so tiste stezi
ce, ki so včasih bile, katere naslov smo 
si tudi izposodili za naslov dotičnega 
dogodka. Dvorano je preveval sku-
pinski duh, ko smo peli vsem pozna-
no ljudsko pesem in se nostalgično 
spomnili njenih daljnih začetkov.
Ljudske pesmi so kot zaprašene 
makadamske poti, na katere vse 
redkeje zaidemo. Mi smo pogumno 
stopili nanje, obudili star makadam, 
za nami se je začelo zopet prašiti in 
kaditi. Toda prah, ki smo ga dvignili, 
je bil prijeten, še se je videlo skozenj. 
Hoja po takšnih, že nekoliko obrašče-
nih poteh, pa je bila prijetno mehka. 
Ne sme nam biti nerodno kdaj zata-
vati na stare poti, s katerih še vedno 
doni domačna melodija prejšnjih ro-
dov. Tako je s stezicami, ki so včasih 
bile. Še danes so tu, samo najti jih 
moramo. Včasih pa se celo zgodi, 
da se melodija vrne v drugačni, pre-
novljeni različici. Na prireditvi sta se 
zatorej odvrteli kar obe verziji pes-
mi Kje so tiste stezice. Na začetku se 
je po radiu predvajala moderna rock 
verzija, ob koncu pa smo peli ljudsko 
pesem in uživali »v prašenju«. 
Hvala vsem, ki ste na kakršen koli 
način prispevali k izvedbi same prire-
ditve – v prvi vrsti najlepša hvala 
vsem članom društva, s katerimi smo 
znova dokazali, da smo zelo složen in 
zagnan tim, hvala vsem izvajalcem 
ljudskih pesmi, ter seveda najlepša 
hvala vsem gostom in obiskovalcem! 
Prav vsak je prispeval kamenček v Pevska skupina Matici.

Pevski zbor Biser.

Pevski zbor DU Vodice.
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mozaik, da se je ta zgodba uresničila ter se odvila še bol-
je, kot smo pričakovali. Hvala Darji Kosec, ki je znova 
blestela v vlogi »deklice za vse«, Marti Čeh in Henriku 
Lamovšku, ki sta pomagala pri okrasitvi dvorane (kar je 
sponzoriral vrtni center Gašperlin), Romanu Debeliču, 
ki je skrbel, da v zaodrju ni prišlo do zmede, in izvrstni 
fotografinji Tini Kosec. Posebna zahvala gre tudi pred-
stavnikom Društva narodnih noš in kočijažev Vodi-
ce, katerih zveste prisotnosti smo bili vsi zelo veseli. 
Pomemben del prireditve je predstavljalo tudi druženje 
po koncu pevskih točk, ob preprosti, vendar okusni po-
gostitvi (na tem mestu hvala tudi vsem prostovoljnim 
pekom/kuharjem) in neuradnem, spontanem programu 
– plesalo in pelo se je še dolgo v večer. Gostje in obiskoval-
ci so stežka zapustili dvorano, večina je to storila šele te-
daj, ko so bili v to časovno prisiljeni. In to pove veliko. V 
iskreno čast nam je, da so pesmi polnile deževno noč ter 
da se mnogi, ki so vas zasrbele pete, niste branili plesa. 
Minilo je, kot bi mignil, društvo je še poslednjič tistega 
dne staknilo glave in si zaslužno podalo roke, češ pa smo 
spet ustvarili nekaj dobrega za dušo!

Pevska skupina Tuščak Bač.

Ljudske pevke Pušeljc.

Vesele Ribnčanke.

Skupina Pasarela.

Kerglci spod Ahca.

Dekliški pevski zbor Flora.
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  IVO KORITNIK

V športnem parku in rekreativnem 

središču Kubu je na balinišču pote-

kal že osemnajsti tradicionalni tur-

nir za prehodni pokal v spomin na 

nekdaj izvrstnega balinarja Jožeta 

Koritnika. 

Na jesenski dan, obdarjen s toplim 
sončnim vremenom, na profesio-
nalno pripravljenih baliniščih pri-
jetnega okolja Kluba Kubu je turnir 
potekal v prijateljskem vzdušju. Na 
turnir se je prijavilo šest ekip. Po 
uvodnem nagovoru g. Braneta So-
vinca so udeleženci z minuto molka 
počastili spomin na preminule člane 
balinarskih klubov upokojencev – 
veteranov Vodice. V napetih medse-
bojnih tekmah sta se v finale prebili 
ekipi Društva upokojencev KUBU 

Osemnajsti tradicionalni turnir v balinanju za 
Koritnikov memorial ekipi DU Bukovica Šinkov 
Turn

Komemoracija
  ODBOR KO ZB VODICE

Dne 26. oktobra ob 15. uri je bila 

na pokopališču v Vodicah pri 

spomeniku padlih borcev in talcev 

osrednja slovesnost. 

V njenem okviru smo se spomnili vseh 
borcev, talcev, taboriščnikov, izseljen-
cev, nasilno mobiliziranih domoljubov 
ter vseh pokojnih sodelavcev Osvobo-
dilne fronte v Sloveniji in se jim poklo-
nili. Spomnili smo se tudi junakov 1. 
svetovne vojne, od konca katere mine-
va natančno 100 let. Komemoracija je 
potekala v sodelovanju z nastopajoči-
mi učenkami in učenci Osnovne šole 

Vodice. Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo za njihovo sodelovanje 
pri programu. Hvala tudi vodstvu OŠ 
Vodice, mentorjem, praporščaku ZB 
Vodice in vsem, ki so darovali cvetje 

in sveče pri obeležjih na območju naše 
občine. Zahvala gre tudi vsem udele-
žencem komemoracije. Vaša udeležba 
naj bo spodbuda vsem občankam in 
občanom za prihodnje leto.

Vodice I (Silvo Gvardjančič, Stane 
Peterlin in Vinko Sovinc) in ekipa 
Društva upokojencev Bukovica – 
Šinkov Turn II (Dare Borčnik, Lojze 
Hribar in Franc Špenko), v katerem 
je slavila slednja in prejela preho-
dni pokal v začasno last že tretjič. 
Tretje mesto si je izborila ekipa DU 
KUBU Vodice II v sestavi Franc Gu-
banc, Janez Baliž in Jože Jagodic in 
četrto mesto Lovska družina Vodice 
(Tone Brank, Srečo Vrtnik, Tone Ho-

čevar, Janez Kristan). Peto mesto je 
zasedla ekipa DU Bukovica – Šinkov 
Turn I, šesto pa DU KUBU Vodice III. 
Turnir so podprli Klub KUBU in dru-
žina Koritnik. 

Ob tej priložnosti je vredno poudari-
ti, da je balinanje v našem prostoru 
vse bolj kvalitetno, saj posamezne 
ekipe uspešno nastopajo na turnir-
jih zunaj naše občine, kjer dosegajo 
zavidljive uspehe.
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Jesenski pohodi po slovenskih vrhovih
  JOŽE ROŽMANEC 

Z nastopom jeseni se septembra 

končuje vrh pohodniške sezone, 

počasi se zapirajo visokogorske 

koče. Tudi pohodniška sekcija DU 

Vodice je z jesenjo znižala višino 

pohodniških ciljev. Le prvi pohod 

septembra je še presegel višino 

2000 m, a so tudi drugi, nižji 

vrhovi prinesli lepe razglede in 

nepozabne vtise. Priznati moram, 

da je bilo letošnje leto zelo 

uspešno, saj smo skoraj na vsakem 

pohodu imeli idealno vreme in 

razglede »za prst oblizniti« ne 

glede na višino osvojenega vrha. 

Na prvi septembrski pohod smo se 
odpravili iz Logarske doline. Obis-
kali smo manj znano Krofičko (2083 
m/nv). Pot nas je vodila pod sever-
nim ostenjem Ojstrice do prijetne 
planinske koče na Klemenči jami. V 
bližini koče je najdebelejši macesen v 
Sloveniji, ki smo ga seveda obiskali. 
Pot se je za kočo začela strmo vzpen-
jati, vendar smo zaradi lepo speljane 
trase do vrha prišli po prijetni senci. 
Po nekaj urah vzpona sta nas na vrhu 
sprejela sonce in čudovit razgled na 
okoliške vršace, ki pa so jih občasno 
zakrivale jesenske meglice. Ojstrica 
je bila tako rekoč »na dosegu roke«, 
kot tudi, preko Logarske doline, 
Olševa in proti vzhodu Raduha ter 
nekoliko bolj oddaljena, v ozadju 
proti severovzhodu tudi Peca. Proti 
zahodu so se lepo videli vrhovi 
Kamniško-Savinjskih Alp tja do 
Kočne in severno od njih na vrhove 
nad Matkovim kotom in naprej v 
Avstrijo. Po krajšem predahu na 
vrhu smo se prijetno okrepčani 
spustili proti dolini. Med spustom 

smo se ustavili pri koči na Klemenči 
jami, ki je bila nekaj tednov kasne-
je razglašena za najboljšo sloven-
sko planinsko kočo. Poleg dobre 
postrežbe nas je najbolj pritegnila 
zanimiva, lepo izrezljana klop – gu-
galnica v obliki orla z razprostrti-
mi krili. Koča z bližnjo okolico (že 
omenjeni macesen) in zanimivo klo-
pjo je vredna obiska, še zlasti, ker je 
dokaj lahko dostopna in primerna 
za nedeljski izlet tudi za neizurjene 
pohodnike. Od Doma planincev v 
Logarski dolini je dosegljiva v slabi 
uri hoda.
Tudi za naslednji pohod smo se 
namenili na severno stran Kam-
niško-Savinjskih planin – na Jezer-
sko in od tam na manj znani Goli 
vrh na sami meji z Avstrijo. Kot 
vso jesen smo imeli tudi tokrat zelo 
lepo vreme in odlične razmere za 
turo. Pot nas je vodila s parkirnega 

prostora na koncu Ravenske Kočne 
levo v strmino preko Jenkove pla-
nine na vrh zelo razglednega Vrha. 
Razgled je bil podoben kot pri Kro-
fički, le da je bila veriga vrhov nad 
Matkovim kotom tokrat na vzhodu 
in se je pogled bolj odpiral proti za-
hodu na Karavanke in naprej daleč 
do avstrijskih vršacev. Seveda so bili 
vrhovi v okolici lepo vidni in so nam 
nudili priložnost, da smo na njih is-
kali že prehojene poti na Češko kočo, 
Grintovec, Kočno, Dolgi hrbet, Sku-
to in na drugi strani na Pristovškem 
Storžiču, Stegovniku, Kozjem vrhu, 
Storžiču in na drugih vrhovih proti 
zahodu. Čeprav Goli vrh ni zahteven 
ali visok vrh, ima ob lepem vremenu 
čudovito panoramo in se lahko kosa 
z marsikatero precej višjo goro.
Kar se razgleda tiče, mu je podoben 
Lisec pod Črno prstjo nad Bohinjsko 
Bistrico, ki ga je oskrbnik Orožnove 

Zadovoljna družba na vrhu Kojce.
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koče imenoval kar »bohinjski bal-
kon«. Na pohod smo se odpravili z 
Raven nad Bohinjsko Bistrico do 
Orožnove koče pod Črno prstjo in 
nato desno na sam vrh. Lisec je res 
lepo razgleden vrh, saj se z njega s 
prostim očesom lepo vidita koči Pla-
nika in Kredarica pod Triglavom. 
Seveda so, ob primernem vremenu, 
lepo vidni tudi vsi vrhovi severno 
od bohinjske kotline s Triglavom na 
čelu (Draški vrh, Tosc, Rjavina, Kan-
javec, Lepo Špičje in pogorje okoli 
Komne, v ozadju pa še Karavanke in 
vrhovi tja do Krvavca). Jesenski po-
hodi res postrežejo z lepšimi razgle-
di kot v glavni sezoni, saj je ozračje 
čistejše in pogled običajno sega dlje 
kot v poletni vročini in sopari. 
Ker je bilo vreme tudi oktobra zelo 
lepo in primerno za pohajkovanje po 
hribih, smo obiskali še nekaj manj 
znanih, a zanimivih vrhov. Med 
njimi je bil Hruški vrh, na katerega 
smo se odpravili s Planine pod Goli-
co. Prijetna pot nas je, preko planine 
Rožca (g. župnik Urbanija, ki smo ga 
srečali na Planini pod Golico, nam 
je razložil, da ime planine Rožca 
naj ne bi temeljilo na rožah, temveč 
na ljudskem imenovanju »roušca«, 
ker so na tej planini pred stoletji 
kopali rudo in je bila polna rovov), 
pripeljala do zanimivega vrha na 
avstrijski meji. Čeprav je bilo vreme 
lepo in razmere za pohod odlične, 
nas je na vrhu motil zelo neprijeten 
južni veter, ki nam je omogočil lep 
razgled na slovensko stran, medtem 
ko je bila avstrijska stran v megli. 
Kljub nekoliko slabši označenosti 
poti in neprijetnemu vetru je pohod 
v celoti lepo uspel.
Tudi na obisku Kojce, hriba med 
Cerknim in Baško grapo, in Peči na 
tromeji nad Ratečami so nas sprem-

ljali vreme, kot »se šika«, lepi razgle-
di in odlične razmere za hojo. Na 
Kojco smo se povzpeli z Vrh Ravni 
po slabi uri in pol hoje v dokaj strm 
breg. Vrh Ravni je preval med Cerk-
nim in Zakojco, rojstnim krajem pi-
satelja Franceta Bevka. Vrh Kojce je 
lepa travnata planota s simpatično 
kočico in lepo panoramo. Ko se ogle-
duješ po okolici, se ti kar samo po 
sebi prikrade v misel, kje vse in na 
kakšnih odročnih krajih živijo ljud-
je in kako težko mora biti življenje v 
teh krajih »bogu za hrbtom«. Včasih 
je prav potrebno, da se človek odpra-
vi v take kraje, da se malo zamisli in 
hkrati sprosti od vsakodnevnega vr-
veža in hitenja.
Pot na Peč iz Rateč je primerna tudi 
za nezahtevne pohodnike, ki jih na 
vrhu, če je primerno vreme, kot smo 
ga imeli mi, nagradi z razgledom, za 
katerega bi se moral marsikje bis-
tveno bolj potruditi. Pogled na Julij-
ce na jugu in koroške doline na seve-
ru – tja do Vrbskega jezera, je plačilo 
za prehojeno pot. 

Bliža se obdobje slabšega vremena, 
vendar upamo, da nam bo uspelo 
ujeti dneve, primerne za pohode 
tudi v zimskem času, da ne zapravi-
mo vse pridobljene kondicije. Druge 
pa vabimo v našo družbo, da si pri-
dobijo kondicijo že za prihodnjo po-
hodniško sezono. 
Ko se bo ponovno nabralo kaj zani-
mivega, se spet oglasim. 

Zanimiva klop „orel“ pri koči na Klemenči jami.

Na vrhu Golega vrha nad Jezerskim.
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Gostovanje Maticev v Drežnici
  RADO ČUK

Kulturno društvo Matije Koželja 

Utik se aktivno vključuje v priredi-

tve tudi v jesenskem času. 

V začetku septembra je na povabilo 
društva pri sv. Tilnu gostoval Moški 
zbor Golob iz Hrenovic pri Postojni. 
Ubrano je zapel pri maši in po njej. 
Društvo je s samostojno stojnico so-
delovalo na Vodiški tržnici, na Ko-
pitarjevih dneh pa sodelovalo tako 
s pevsko kot likovno točko. Slikarji 
so svoja dela razstavili v paviljonu v 
Šinkovem Turnu, Matici so se odzva-
li vabilu Turističnega društva Vodice 
ter prispevali pevski delež na Reviji 
ljudskih pesmi. S svojo pesmijo so po-
spremili tudi blagoslov novega križa 
na Skaručni, kot največji dogodek pa 
si štejejo ‚turnejo‘ v Posočje.  
V čudovito jesensko obarvanem ne-
deljskem jutru (21. oktobra) se je pot 
iz Kobarida čez Napoleonov most 
preko Soče povzpela prav pod vznož-
je mogočnega Krna, v vas Drežnica, 
ki jo kot koklja svoja piščeta varuje 
mogočna in zelo lepa cerkev sv. Srca 
Jezusovega. 
V Kulturnem društvu Matije Koželja 
Utik smo pot v Soško dolino načrto-
vali že dolgo časa. Najprej smo želeli 
po poteh Simona Gregorčiča, potem 
nas je prevzel jubilej 100. obletnice 
konca 1. svetovne vojne in nazadnje 
povabilo drežniškega župnika Slav-
ka Hrasta, naj zapojemo pri maši v 
njihovi župniji. Združili smo vse tri 
cilje in s kora so se pri nedeljski maši 
oglasili moški glasovi. Očarani nad 
velikimi orglami in prekrasno aku-
stiko so Matici nekaj skladb zapeli še 
po maši. Po jedrnati predstavitvi cer-
kvenih umetnin in življenja v objemu 

gora smo pokrepčani z dobrotami, ki 
pritičejo opoldanski uri, krenili v ko-
bariški muzej. 
Pričakal nas je dobrodušen starejši 
vodnik, iz katerega sta vrela pozna-
vanje zgodovine in osebna zavzetost, 
da bi mladim poslušalcem prenesel 
sporočilo ‚nikoli več vojne‘. Poldruga 
ura ‚srečanja‘ z grozotami soške fron-
te se je prelila v pesem kar sredi mu-

zeja. Sobane in hodniki so odmevali 
od harmonij, ki so izražale sočutje 
padlim in hvaležnost za žrtve. Korak 
obiskovalcev je zastal in ni ga bilo, ki 
bi želel zamuditi nenačrtovano slo-
vesnost glasbenega trenutka. Zazve-
neli sta Oj Doberdob in Planika. Pod 
vtisom nepričakovanega doživetja 
smo se povzpeli h Kostnici, v kateri 
počiva več kot 7000 pokopanih voja-

V cerkvi.

V muzeju.
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kov. Tudi njim smo posvetili trenu-
tek zbranosti.
Pogled na vijugasto Sočo v dolini nam 
je spodbudil hrepenenje na srečanje z 
Goriškim slavčkom. Iz Kobarida smo 
se podali proti Vrsnemu, kraju, kjer 
je bil 15. oktobra 1844 v zibel polo-
žen Simon Gregorčič.
Tudi skrbnico njegove rojstne hiše je 
melodija Gregorčičeve Nikar se me 
ne boj tako nagovorila, da ji je pri-
poved o priljubljenem pesniku žubo-
rela, kot bi tudi sama imela pesniški 
navdih. 
Čakala nas je še zadnja postaja. Obisk 
pesnikovega groba na Libušnjem, ka-
mor ga je pospremila nepregledna 
množica, potem ko je v Gorici dne 
24. novembra 1906 zatisnil svoje 
oko. Prižgali smo svečko, zmolili za 
pokoj duše in zapeli. V soju zahaja-

jočega sonca so nas s strmih pobočij 
pozdravljali v tisoče barv odeti goz-
dovi in spomin na dni, v katerih se 
napajajo naše korenine.  
Vse dolgotrajne priprave, predvsem 
priprava bogatega pevskega reperto-

arja, so doživele zasluženo krono ob 
stiku z ljudmi, zgodovino in kraji, ki 
jih malo poznamo in redko obišče-
mo. Več o dejavnosti društva lahko 
preberete in si ogledate na http://
kulturnodrustvoutik.si/

         

Ob Gregorčičevem grobu.

Kostnica sv. Antona.
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Ogled razstave eksotičnih živali Bioexo v 
Ljubljani

  ALENKA REMIC,
  UČITELJICA KEMIJE  
  IN BIOLOGIJE 

V petek, 26. oktobra, smo z 

nadarjenimi učenci iz 8. in 9. 

razreda OŠ Vodice obiskali 

največjo razstavo eksotičnih 

živali, ki je potekala v Ljubljani, 

v Biotehniškem izobraževalnem 

centru, v gimnaziji in veterinarski 

šoli.

Na razstavi Bioexo smo videli kače, 
krokodile, paličnjake, legvane, žabe, 
kameleone, pajke, bogomolke, pod-
gane, zajce, dihurje, ptice, želve in še 
številnedruge zanimive živali. Živa-
li smo se lahko dotikali in jih imeli 
v rokah. Z dotiki so nekateri učenci 
odpravili strah pred eksotičnimi ži-
valmi. Izvedeli smo ogromno zani-
mivih informacij od lastnikov živali 
in vodnice. Zagotovo se bomo še kdaj 
udeležili razstave.
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Oktober, mesec požarne varnosti ...
  MANCA ZMRZLIKAR,

  TAJNICA GZ VODICE

… mnogokrat slišan stavek. Kaj pa 

dejansko pomeni? Vsaj okvirno 

vemo, kaj vse se dodatno dogaja 

pri gasilcih v oktobru?

Prvi in eden izmed najodmevnejših 
dogodkov je bil v četrtek, 4. oktobra, 
ko smo operativne gasilke in gasilci 
na pozivnike prejeli poziv »Vaja – po-
žar na gospodarskem objektu, Ko-
seze 9«. Izpred gasilskih domov so z 
modrimi lučmi in glasnimi sirenami 
izvozila gasilska vozila. Prva na pri-
zorišču sta bila, poleg policista Poli-
cijske enote Medvode, PGD Šinkov 
Turn in PGD Polje. Ker je poveljnik 
domačega društva presodil, da je si-
tuacija prezahtevna za dve društvi, 
je zahteval proženje preostalih šti-
rih društev v Gasilski zvezi Vodice, 
obenem smo za dežurstvo zaprosili 
Gasilsko zvezo Medvode, ki je posla-
la enoto petih gasilcev PGD Spodnje 
Pirniče – Vikrče – Zavrh z GV-1 in 
GVC 16/25. Ti so v Vodicah čakali 
v pripravljenosti na morebitno po-
sredovanje, če bi bilo le-to potreb-
no v času, ko so vsa domača vozila 
in gasilci na terenu. Ob simulaciji 
pomanjkanja vode se je vodja inter-
vencije odločil za pomoč Gasilske 
zveze Mengeš, ki so nam na prizo-
rišče poslali tri gasilce z GVC 24/50 
PGD Mengeš. Tu je dobro prikazano 
odlično sodelovanje različnih služb 
in sosednjih občin. Gasilci smo ime-
li polne roke dela – izvedli smo no-
tranje in zunanje napade, rešili ujete 
osebe iz objekta, reševali osebi izpod 
približno eno tono težkega bremena 
ter z višine, prezračili prostore in 
poskrbeli za preskrbo z vodo. Zaradi 

velikega števila gasilskih vozil smo 
s pomočjo policista vzpostavili iz-
menični promet. Zahtevno nalogo je 
imel tudi naš poveljnik gasilske zve-
ze, Jože Pavlič, ki je nastopal v vlogi 
vodje intervencije. Preko vodij enot 
in posameznih sektorjev je usmerjal 
delo 66 gasilcev GZ Vodice in treh 
gasilcev PGD Mengeš. Po zaključeni 
vaji je sledila analiza, po kateri sta 
Uroš Talan in Tone Šušteršič podala 
nekaj pohval, ter opomnila na stor-
jene nepravilnosti. Zelo nas je razve-
selila prisotnost župana, Aca Franca 
Šuštarja, ki se je vaje tokrat udeležil 
v zaščitni obleki in tudi sam poprijel 
za delo.
Naslednji dogodek je bil bolj umirjen. 
Ker se nekatere članice sramežljivo 
bojijo stopiti ob bok moškim, smo 
imeli letos prvič organizirane »opera-
tivne urice« za vse članice GZ Vodice. 
V četrtek, 18. oktobra, smo se zbrali 
pri PGD Repnje – Dobruša. Dogodek 

je bil namenjen vsem ženskam, tako 
operativkam kot tudi tistim, ki ope-
rativnega področja sploh ne poznajo. 
16 članic se nas je razdelilo v dve sku-
pini. V eni sta nas Miha Mušič in Ro-
man Baliž podučila o postavitvi zu-
nanjih napadov, napajanju vozila in 
oblikovanju različnih curkov s turbo 
ročniki. Na drugi točki sta nas priča-
kala Uroš Talan in Urban Koglar, ki 
sta poudarek namenila zavarovanju 
cestišča oziroma celotnega kraja in-
tervencije. Tone Šušteršič, ki je idej-
no zasnoval vaje, je budno spremljal 
celoten potek dogodka. Malico smo 
si zaslužile šele po končani zaključ-
ni vaji, v kateri so bila zajeta vsa prej 
osvojena znanja. Udeleženke smo 
bile enotnega mnenja, da je bila ta 
sprememba zelo dobrodošla. Bolje je 
osvojiti oziroma osvežiti znanje, saj 
kasneje ob sami izvedbi naredimo 
manj napak in smo bolj prepričane 
vase.

Članice.
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Poleg zgoraj omenjenih vaj so opera-
tivne vaje izvedla tudi vsa društva. 
Seveda nismo pozabili na preventi-
vo – izobesili smo plakate in podelili 
letake, katerih osrednja tematika je 
letos klicna številka 112. Društva 
so organizirala pregled, servis in 
možnost nakupa gasilnikov, ki bi jih 
moralo imeti vsako stanovanje.
Krajanom se iskreno zahvaljujemo za 
možnost uporabe objektov za urjenje 
znanj! Prav tako je vredno izposta-
viti pohvalo in zahvalo za strpnost 
in potrpežljivost, ko smo delno ali v 
celoti zaprli cestišče in vam morebiti 
spremenili predvideno pot. To dela-
mo za vas, da bomo pripravljeni in 
kar se da učinkoviti, ko bomo pozva-
ni na posredovanje na intervenciji.

Vrtec ob koncu leta 
  HEDVIKA ROSULNIK

Zapojmo in zaplešimo v novo leto, 

v nove prostore …  

Ob koncu leta se ozremo nazaj, po-
gledamo, kaj smo doživeli, naredili, 
katere cilje smo uresničili. Ob koncu 
letošnjega leta smo v vrtcu srečni, ve-
seli, ponosni, hvaležni. Imamo nove, 
lepo opremljene prostore, ki omogo-
čajo različne dejavnosti. Zaposleni se 
bomo potrudili, da bomo večje igrišče 
in nove prostore čim bolje uporablja-
li, za igro, učenje, gibanje naših otrok. 
Posebno pozornost bomo posvetili 
področju gibanja, tako na prostem 
kot v novi športni igralnici, v kateri 
se bodo otroci iz centralnega vrtca 
gibali dnevno. V novi športni igralni-
ci bomo izvajali različne gibalne de-
javnosti, ples, pravljično jogo, ples z 
elementi baleta in tudi nogomet, kot 
dodatno obogatitveno dejavnost, v 

okviru nadstandarda, ki ga otrokom 
omogoča občina Vodice. Telovadnico 
imajo tudi otroci v enoti Utik. Sta-
rejšim otrokom iz enote Skaručna 
pa bomo omogočili gibanje v športni 
igralnici v centralnem vrtcu. In ker se 
vse občinske liste v svojih programih 
zavedajo pomena vrtca, kakovostne 

predšolske vzgoje, v vrtcu, upamo, da 
nam bo v prihodnosti uspelo izbolj-
šati prostorske pogoje tudi v enotah 
Skaručna in Utik. 
V torek, 4. decembra, ob 18. uri 
vse občane vabimo na ogled novih 
prostorov. Veselite se in praznuj-
te z nami. Vljudno vabljeni!

Vaja Šinkov Turn.
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Ljubljanski maraton
  ŠPORTNI PEDAGOGI

  OŠ VODICE 

Čeprav so bile vremenske napovedi 

za največji športno-rekreativni 

dogodek pri nas zelo neugodne, 

so naši učenci suvereno nastopili 

na osnovnošolskih tekih v sklopu 

23. Ljubljanskega maratona. Naši 

tekači so v konkurenci sedemde-

setih šol osvojili 33. mesto. Čestit-

ke vsem, ki so si prvi dan jesenskih 

počitnic privoščili odlično zabavo 

na ljubljanskih ulicah in s ponosom 

zastopali našo šolo.

Tek učencev od 1. do 5. razreda 
je bil netekmovalnega značaja. 
Našo šolo so zastopali:
Sara Žerjav, Max Gubanec Logar, 
Žiga Stare, Domen Podgoršek, Jure 
Janhar, Amber Strojin, Franc Rant, 
Manca Debevec, Maruša Pezdirc, 
Luka Gubanc, An Lomovšek Kalar, 
Maj Hodžar, Matija Oman, Rubi 
Medvedič, Nace Vrhovnik, Ažbe De-
bevec, Marcel Medvedič, Tilen Ciper-
le, Tiara Rozman.
Učenci od 6. do 9. razreda so na 
1800-metrski razdalji dosegli 
naslednje uvrstitve:
Mark Gubanc (6. r) – 58. (7:14), Grega 
Žitko (5. r, l. 2007) – 114. (7:44), Dan 
Kavčič (6. r) – 124. (7:48), Živa Kle-
menčič (6. r) – 85. (8:05)
Domen Žerjav (7. r) – 12. (6:23), Ga-
šper Klemenčič (7. r) – 126. (7:49), 
Laura Žerjav (7. r) – 49. (7:27)
Nejc Ciperle (8. r) – 202. (10:38), Ana 
Podgoršek (7. r, l. 2005) – 37. (7:19), 
Lucija Hočevar (8. r) – 49. (7:33)
Nik Rebolj (9. r) – 166. (9:01), Mitja 
Nastran (9. r) – 167. (9:14), Tit Hod-
žar (9. r) – 167. (9:14), Ana Strojin (9. 
r) – 14. (6:37)
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Bodimo uvidevni do živali
 MONIKA KUBELJ
  LUCIJA KERN

Tole naj bo bolj prošnja kot 

opozorilo. Lastniki psov in mačk 

se še kako zavedamo, da nekatere 

živali med prazničnim pokanjem 

močno trpijo. Ne vse, seveda.

Medtem ko ene še opazijo ne, da vse 
naokoli poka in se blešči, se druge 
tresejo, doživljajo celo napade in jih 
strah spremlja več dni. Vsi vemo, da 
polnočnega pokanja zaradi tega ne 
bomo ukinili, lahko pa upoštevamo 
nekaj nasvetov. Lastniki domačih 
živali naj zaprejo ljubljenčke v 
mirnejše prostore, uporabniki petard 
naj se izogibajo množicam, bližini 
hiš, živali in se na avanturo pokov 
odpravijo kam bolj na samo. Aja, pa 

dan pred novim letom je tisti dan, 
ko je primerno spustiti nekaj raket. 
Ne pa cel teden pred silvestrovim. 
Ne samo za živali, tudi za starejše 
občane in hudo bolne je tedensko 
nažiganje, pokanje in tuljenje v noč 
zelo stresno. Imejmo malo tudi to v 
mislih. A ker članek govori o mačkah, 

se vam bo morda zdelo zanimivo, da je 
muca na sliki, ki prihaja iz Bukovice, 
domnevno najstarejša ali pa vsaj med 
najstarejšimi mačkami v naši občini. 
Stara je okoli dvajset let. Je v odličnem 
stanju, še vedno v lovski akciji, 
silvestrskim stresom pa se enostavno 
izogne s celodnevnim spanjem. 

 KARMEN JANČAR,
 KNJIŽNICA VODICE

Pred 120 leti, 10. oktobra 1898, so v 

Vodicah blagoslovili (otvorili) novo 

šolsko zgradbo, v kateri imata sedaj 

svoje prostore Občina in Knjižnica 

Vodice.

Prvo namensko grajeno šolsko stavbo 
so zgradili tri leta po uničujočem 
ljubljanskem potresu, ki naj bi 
imel epicenter prav v Vodicah in je 
poškodoval ogromno hiš, cerkev ter 
mežnarijo, v kateri je do takrat potekal 
pouk. Otvoritev je bila zelo slovesna, 
saj je bila zgradba velika pridobitev za 
prebivalce Vodic in okolice. Postavili 
so mlaje, izobesili zastave, šolo so 
okrasili z venci, na samo prireditev 
pa so vabili s pokanjem iz možnarjev. 
Po slovesni maši so ljudje v sprevodu 

Vrtnarji duše prišli pred novo šolo, ki jo je blagoslovil 
kamniški dekan, zbrane pa je nagovoril 
priljubljeni domači župnik g. Žužek, ki 
je bil tudi načelnik krajnega šolskega 
sveta. Ob slovesni predaji šolskega 
ključa nadučitelju, je izrekel besede, ki 
so še danes aktualne: »Izročam vam kl
juče nove šole. Ne odpirajte z njimi le vrat 
šole, odpirajte marveč srca vam izročene 
mladine. Učitelji ste vrtnarji, šolski pros
tori in vrt pa dragocene rastline v njem...«. 
Kako lepo še danes zvenijo te besede!
Čeprav v zgradbi že dolgo ni več 
šolskega pouka, saj je postala pretesna, 
pa s poslanstvom, ki je bilo pred 120 
leti zaupano učiteljem nadaljujemo 
bibliotekarji. Tudi knjižničarji smo 
»vrtnarji«, ki vzgajamo in vseživljensko 
gojimo »dragocene rastline«, naše 
uporabnike in jih spremljamo skozi 
življenje od njihovih začetkov, še kot 
nebralce, jih spodbujamo ob prvih 
bralnih uspehih, se z njimi veselimo 
bralnih napredkov ter jih pospremimo 

na njihovi poti do samostojnega, 
kritičnega bralca, ki postane »cvet« 
na vrhuncu razvoja. Vendar naše delo 
s tem še ni končano. Tudi izkušenim 
bralcem nudimo vso oporo in strokovno 
pomoč, ki jo občasno potrebujejo. 
Poskrbimo tudi za dodatne kulturne in 
izobraževalne dogodke ter se trudimo 
za ohranjanje dediščine kraja, v katerem 
delujemo.
Tako smo v knjižnici pripravili manjšo 
razstavo, kjer so na ogled izseki starih 
šolskih kronik, polni zanimivosti o 
stavbi in ljudeh, ki so šolo obiskovali.

V prazničnem decembru bomo 
v Mestni knjižnici Ljubljana, 
Knjižnici Vodice za naše naj-

mlajše organizirali gledališko 
predstavo Moj prijatelj, dobri 
mož, ki bo 4. decembra 2018 

ob 10.00 v dvorani Kulturnega 
doma Vodice.

Vabljeni!
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 zborovodja : Milan Bajželj

vabi na letni koncert:

“POD JASNIM SONCEM…” 
30. 11. 2018 ob 19.00 uri v dvorani Vodice

Ostali sodelujoči:

Glasbena šola Lartko, Trzin

Godba Vodice

Zeliščarska sekcija KOŠUTNIKI pri DRUŠTVU UPOKOJENCEV VODICE

VABILO 
NA PREDAVANJE V KULTURNEM DOMU VODICE, Kopitarjev trg 1

20. december 2018, ob 18-ih. Prof. Dr. Borut ŠTRUKELJ
Redni profesor  na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, soavtor več svetovnih patentnih prijav in treh patentov na področju 

transgenih rastlin, bakteriofagnega prikaza in rekombinantnih probiotikov in avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih 
člankov, od tega čez 120 v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva. Je tudi odgovorni urednik 
Farmacevtskega vestnika, sovoditelj na RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro in avtor veliko poljudnih 

publikacij v revijah Moje Zdravje, Misteriji, Zdravilne rastline, Slovenske novice in širše.

Imunski sistem in kako ga okrepimo
Imunski sistem je eden izmed najpomembnejših organov v našem organizmu. Poleg aktivne 
imunizacije (cepljenja) imunski sistem lahko okrepimo  z izbranimi zdravilnimi rastlnami, 

kakovostnim spanjem in zmerno telesno aktivnostjo na prostem. V predavanju bodo povzete 
glavne značilnosti imunskega sistema, celic, obrambe in predstavljene rastline, ki delujejo kot 

imunostimulansi in adaptogeni.
VSTOPNINE NI, PRIPOROČAMO SE ZA PROSTOVOLJNE PRISPEVKE
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Prazniki so tu!

Čas, ko se lepe želje 

selijo iz srca v srce.

Tudi mi vam želimo 

zdravja in sreče obilo,

da bi se v letu 2019 

vsem dobro godilo.

SREČNO!

OTROCI IN KOLEKTIV 

VRTCA

Škratek Svit Vodice

POLICIJA SVETUJE IN 
OPOZARJA: 

V zadnjem obdobju se je 
znova pojavilo več vlomov 
v vozila, stanovanjske in 
poslovne objekte in dr-
znih tatvin na celotnem 
območju Policijske uprave Ljubljana v 
dnevnem in nočnem času. Vse občane 
pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim 
osebam, ki sprašujejo oziroma ponuja-
jo različne usluge, predvsem pa naj ne 
zapuščajo stanovanjske hiše, ne da bi jo 
predhodno zaklenili. V primerih, ko se 
pojavijo sumljive osebe, občane poziva-
mo, da to sporočijo na številko 113 ali 
anonimno številko policije 080 1200. 
Prav tako si poskušajte zapomniti take 
osebe in vozila (registrske tablice), s ka-
terimi se vozijo. 
Policisti bodo v prihajajočih dneh po-
ostreno nadzirali psihofizično stanje 
voznikov. Vozniki, če uživate alkoholne 
pijače, ne vozite!

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2018
IZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

DECEMBER

21. 12. 2018 7. 12. 2018
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NA  KRVAVCU
26. 12. – 29. 12. 2018

TEČAJ SMUČANJA 
IN DESKANJA

informacije :
www.strahovica.si in SD Strahovica
prijave: hocevar.monika@gmail.com

ZAHVALA
V 82. letu nas je zapustil naš dragi 

MIHAEL KRANJEC
iz Bukovice, tesarski 

mojster v pokoju.   

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja in tolažilne besede ter 
spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala 

gospodu župniku Francu Mervarju za lepo 
opravljen obred, pogrebni službi iz Dvorij 
in Društvu upokojencev Bukovica – Šinkov 

Turn za poslovilne besede.

Vsi njegovi

Prazen je dom in dvorišče,
te naše oko zaman išče, 
tvojega ni več smehljaja,
 utihnil je tvoj ljubi glas.
Je srce omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 87. letu nas je zapustila draga mama, 

babica, prababica, sestra in teta  

MIRA JERAJ
Rojčeva mama iz Vodic  

      Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste bili 
z nami v dneh žalosti.

      Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sovaščanom za darovano 

cvetje, sveče in maše, ter vsem, ki ste našo 
mamo pospremili na njeni zadnji poti. 
      Zahvala tudi nosačem, pevcem, 

praporščakom, Društvu upokojencev za 
pesem in besede v slovo, ter g. župniku, 

Francu Mervarju, za lepo opravljen obred.

                                          Žalujoči vsi njeni
       Vodice, 7. novembra 2018
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
11. 10. 2018 – 15. 11.  2018

KRIMINALITETA

Poskus vloma v poslovni 
objekt.

Prometna nesreča 
zaradi nepravilno 
naloženega tovora.

Leposlovje za otroke in mlade

Prometna nesreča na parkirišču s pobegom neznanega 
tovornega vozila.

Kaznivo dejanje tatvine.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Poskus vloma v poslovni objekt.

Novosti DVD Slovenski

Idila (grozljivka)

KhaledHosseini: Morska molitev

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje

Elena Ferrante: O tistih, ki bežijo, in tistih, ki 
ostanejo

Vlom v stanovanjsko hišo.

Paulo Coelho: Hipi

Gabriel Garcia Marquez: Dvanajst potohodnikov

Dušan Jovanović: Na stara leta sem vzljubil svojo 
mamo

Janja Vidmar: Črna vrana

Gabriele Clima: Sonce med prsti

Susanne Jansson: Skrivnostno barje

Jakob J. Kenda: Apalaška pot: 3500 kilometrov 
hribov in Amerike

Agatha Christie: Pet prašičkov

Zadnji ledeni lovci (dokumentarni film)

Martin Krpan (animirani film)

Zadnji ledeni lovci (dokumentarni film)

Novosti DVD neslovenski

The butler (Batler) - drama

Slava (Slava) - drama

En chance til (Še ena priložnost) – drama

Isleofdogs (Otok psov) – animirani film

Srtrokovno gradivo

Edward de Bono: Pararelno razmišljanje
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