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Kako “mečemo 
denar v zrak”
Bang, pok, bum ... še malo in se bo za-
čelo. To nadležno, zoprno in nevarno 
pokanje petard, raket in druge piro-
tehnike. Naj povem, da imam do teh stvari res popolno intole-
ranco. Še danes, ko sem že “velika”, v zrelih letih, se vedno ob 
pokanju pirotehnike skrijem na varno. Pred leti, ko smo si na 
naši ulici privoščili ognjemete ob novem letu in nekako tek-
movali z bližnjimi sosedi in sosedi iz sosednjih vasi, kdo ima 
večjega in boljšega, sem vedno skrita v hiši čakala, da bo poka-
nja konec. Tega res ne maram! Ko sem bila stara sedem let in 
sva šli z mamo k polnočnici v Vodice, je petarda, ki jo je nekdo 
vrgel z višine počila tik pred mano, delček pa jo je odneslo v 
mojo kapuco. Takrat sem za trenutek celo oglušela, da o strahu 
in opeklinah niti ne izgubljam besed. Od tistega dne ne prene-
sem niti misli na kakršnokoli pirotehniko. Strah, ki ga imam, 
je nepredstavljiv in kolikor mi december lahko olepša vzdušje 
in okrasje, toliko ga lahko pirotehnika pokvari. 
Me pa zadnjih nekaj let zelo veseli, da ni več tistega “tekmo-
vanja” med sosedi z ognjemeti, da ni več toliko pokanja in po-
dobnega, vsaj v moji bližini in vasi ne. Kako zelo res je, da je 
ves denar, ki ga zapravite za pirotehniko in ima nekajsekundni 
učinek, dobesedno vržen v zrak! Kako je v tistih trenutkih ži-
valim, je škoda izgubljati besede, zelo lahko pa se približam 
njihovemu strahu in pri srcu me zaboli za vse tiste, ki se nimajo 
kam skriti v času pokanja, tiste, ki so na verigi, po navadi na 
prekratki, pticam, gozdnim živalim ... 
Naj bo zaključek leta 2018 čim bolj varen, miren. Naj bo po-
kanje od smeha in dobre hrane in naj se bliska v dobri družbi. 
Preživite zadnje dni starega leta v duhu prijaznosti in novih, 
lepih in pozitivnih načrtov. 

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: december 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.

Novo leto je čas,
ko v odsevu misli

drsijo slike preteklega časa.
Pa se je treba samo obrniti

in pred nami se odpre
mavrični sijaj prihodnosti.

Uredniški odbor
Kopitarjevega glasa
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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

 TINA KOSEC

Čas danes teče hitro, kako hitro, 

pa se največkrat zavemo ob prelo

mnicah. Ob iztekanju starega leta 

imamo priložnost, da se ozremo 

nazaj in skušamo umirjeno pregle

dati opravljeno delo v preteklem 

letu. Hkrati se že oziramo v priho

dnost in kujemo načrte za priho

dnost.

Ob zaključku leta ugotavljam, da je 
za nami zahtevno obdobje. Drugač-
nega nismo niti pričakovali, zato 
smo se nanj dobro pripravili. S sku-
pino strokovnjakov in partnerjev, s 
katerimi smo obkroženi na Občini 
Vodice, smo leto zaključili nadvse 
uspešno, postavili pa smo tudi trdne 
temelje za nadaljnje delo in razvoj 
občine.
Intenzivno smo se posvetili izvaja-
nju največjega projekta v zgodovini 
občine Vodice, izgradnje kanalizacij-
skega sistema odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda C0. Dela na terenu 

Spoštovane občanke in spoštovani občani,
potekajo v skladu s terminskimi 
načrti, pripravljena pa je tudi že 
razpisna dokumentacija za sočasno 
gradnjo, katere obseg resnično ni 
majhen zalogaj. Spomladi se bodo iz-
vajalci preselili v Polje, Utik in Buko-
vico, kjer bo izgrajena fekalna in me-
teorna kanalizacija, nov vodovod ter 
nova pripadajoča cestna infrastruk-
tura v skupnem obsegu 2,5 kilome-
tra. V prihodnjem letu in pol lahko 
tako pričakujemo, da bo na zgrajen 
sistem priključenih novih 2.600 
prebivalcev. Poleg gradnje kanaliza-
cije smo zaključili še eno izmed po-
membnejših naložb v zadnjih letih, 
izgradnjo prizidka k Vrtcu Škratek 
Svit Vodice, ki smo ga konec leto-
šnjega leta tudi slovesno odprli in 
bo zagotavljal ustrezne vzgojno-var-
stvene prostore za nadaljnja leta.
Za vse postorjeno in načrtovano se 
moram v prvi vrsti zahvaliti ljudem, 
ki na Občini Vodice z odgovornostjo, 
skrbnostjo in profesionalnostjo skr-
bijo za vse potrebno, da lahko pro-

jekte pripravimo, izvajamo in zaklju-
čimo. Posebej se moram zahvaliti 
članom občinskega sveta in nadzor-
nega odbora za minulo delo, občan-
kam in občanom za potrpljenje in 
razumevanje ob gradnji, volivkam in 
volivcem za zaupanje in podporo ob 
novem mandatu. Na tem mestu že-
lim čestitati tudi vsem novoizvolje-
nim svetnicam in svetnikom, s pre-
pričanjem o dobrem medsebojnem 
sodelovanju tudi v prihodnje.
Seveda pa kanalizacija in vrtec ni-
sta edini naložbi zadnjega leta. Teh 
je bila cela vrsta. Nekatere so bile 
manjše, druge obsežnejše, vse pa na-
menjene našim občanom ter izbolj-
šanju pogojev in kakovosti življenja 
v naši občini. S takim zagonom in 
motivacijo bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjem letu, ko bomo začeli gra-
dnjo novih poljskih poti v osrednjem 
delu občine, izgradili bomo še nekaj 
hodnikov za pešce in sanirali nekaj 
dotrajanih cestnih in vodovodnih 
odsekov. Z državo pa moramo posto-
riti vse, da čim prej začnemo izgra-
dnjo nove vodiške obvoznice. Poleg 
navedenega smo že vložili vlogo za 
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Občinska uprava sporoča

Konstitutivna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 

V občinskem svetu je osem novih svetnikov, slovesna 

prisega župana Franca Aca Šuštarja

Novoizvoljeni vodiški občinski svetniki in svetnice so se 
v torek, 27. novembra, zbrali na 1. redni konstitutivni 
seji. Vodil jo je Anton Kosec, najstarejši svetnik, kot to 
določa zakon o lokalni samoupravi.
Občinski svet se je seznanil z rezultati volitev in potrdil 
mandate novoizvoljenim svetnikom in županu Acu Fran-
cu Šuštarju, ki začenja svoj tretji županski mandat. Od 
petnajstih svetnikov novega občinskega sveta jih je šest 
sodelovalo tudi že v prejšnjem sklicu, in sicer Žiga Jane-
žič (Srce Občine Vodice), Anton Kosec, Margareta Barle 
in Miran Vrtačnik (Lista neodvisnih krajanov), Anton 
Kokalj (NSi) in Jože Podgoršek (v prejšnjem mandatu 
NSi, zdaj Lista neodvisnih krajanov). Osem svetnikov 
je novih, in sicer Branko Bogovič, Rudi Kopač in Silva 
Kralj (Srce Občine Vodice), Luka Rozman (Lista neodvi-
snih krajanov), Tilen Jeraj in Milan Čebulj (NSi) ter Jaka 
Šimnovec (SDS). Po štirih letih se v občinski svet vrača 
Tomaž Gyergyek (NSi). Zaradi nezdružljivosti županske 
in svetniške funkcije bo v občinskem svetu Šuštarja na-
domestila Maja Drešar.
Predsednik volilne komisije Janko Bilban je občinskemu 
svetu poročal o izidu volitev. Dejal je, da so te potekale 
brez posebnosti, da ni bilo nobenih pritožb in da noben 
mandat ni sporen. V razpravi je Anton Kosec opozoril na 
nepravilnost pri izvedbi volitev. Volilna komisija je na-
mreč dovolila uporabo simbola listi Srce Občine Vodice, 
kar ni v skladu z zakonodajo in odločbo Ustavnega so-
dišča. Volitve so bile kljub napaki legalne, a je komisiji 
predlagal, naj v prihodnje listam zavrne uporabo znakov.

Župan Aco Franc Šuštar je pred slovesno zaprisego dejal, 
da je vesel in ponosen ter se vsem volivkam in volivcem 
zahvalil za njihove glasove. Svetnicam in svetnikom je 
čestital za dosežen uspeh na volitvah, zahvalil pa se je 
tudi vsem svetnikom, ki so sodelovali v mandatu 2014–
2018. Preteklo štiriletno obdobje je ocenil kot zelo uspe-
šno in izrazil prepričanje, da bo sodelovanje z občinskim 
svetom dobro tudi v prihodnje. 
Celoten zapisnik lahko preberete na www.vodice.si.

pridobitev gradbenega dovoljenja za 
središče Vodic, na podlagi katerega 
bomo začeli privabljati zainteresira-
ne investitorje. Kot vedno nam dela 
ne bo zmanjkalo in bo leto hitro na-
okoli.

Spoštovani,
praznično obarvano obdobje je naj-
lepše preživeti v krogu svojih najbliž-
jih, zato si vzemite čas za vašo druži-
no, prijatelje in znance. Ob dnevu sa-
mostojnosti in enotnosti vam želim 

ponosno praznovanje, v novem letu 
pa predvsem zdravja, sreče, zadovolj-
stva in notranjega miru. 

Vse dobro v letu 2019 vam želim, 
vaš župan Aco Franc Šuštar
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Občinska uprava sporoča

 MIRAN SIRC, OBČINSKA UPRAVA  
 OBČINE VODICE

 TINA KOSEC

V torek, 4. decembra, smo ob pri

jetnem otroškem programu slove

sno odprli dograjene in obnovlje

ne prostore našega vrtca. 

Želja in namera Občine Vodice ter 
vodstva vrtca, da se izvede potreb-
na dozidava in rekonstrukcija Vrtca 
Škratek Svit Vodice, sta tleli dolgo 
časa. S posluhom občinskega sveta, 
ki je potrdil občinska proračuna za 
zadnji dve leti, so aktivnosti lani lah-
ko dokončno stekle. Dodelane so bile 
projektne rešitve, ki so jih pripravili 
v Ateljeju za projektiranje NEVENKA 
REPŠE; v začetku l. 2018 smo z Eko 
skladom sklenili pogodbo o izplačilu 
nepovratne finančne spodbude v vi-
šini 192.000 evrov in pristopili k po-
stopkom javnega naročanja za izbiro 
gradbenega izvajalca. Kriza v grad-
beništvu očitno popušča, zato nam 
v prvih treh postopkih javnega na-
ročanja ni uspelo pridobiti ponudbe, 
ki bi ustrezala tedaj zagotovljenim 
finančnim sredstvom. Potrpežljivo 
smo v nadaljnjem postopku s pogaja-
nji izbrali gradbinca Gorenjska grad-
bena družba, d. d., ter lani septembra 
z njim sklenili gradbeno pogodbo.
Dela pod vodstvom Iztoka Tonejca 
in Marka Bogataja ter pod budnim 
nadzorom ekipe inženirjev pod vod-
stvom Romana Černivca iz podjetja 
D.A.R.G., d. o. o., so tako stekla. Iz-
vedba je bila relativno zahtevna, saj je 
bila v največji možni meri usklajena 
z izvajanjem varstveno-pedagoškega 
procesa v obstoječem vrtcu, ki je do 
letošnjih poletnih počitnic vseskozi 

Dograjen in obnovljen Vrtec Škratek Svit 
predan svojemu namenu

deloval. Zaposlenim v vrtcu, staršem 
in našim otrokom pa se je treba zno-
va zahvaliti za strpno sprejemanje in 
upoštevanje dane situacije. Delavci 
glavnega izvajalca, njegovih podizva-
jalcev VEKOTERM INŽENIRING, d. 
o. o., GALKOPLAST ŠRAJ, d. o. o., 
KOVINASTROJ SERVIS, d. o. o., ter 
vrste kooperantov so poskrbeli, da so 
se naši otroci septembra lahko vrnili 
v obstoječe učilnice. V nadaljevanju 
so bila opravljena preostala dela, iz-
vedeni vsi potrebni preizkusi, Vrtec 
je poskrbel za naročilo in dobavo 
potrebne opreme in ko smo s strani 
Upravne enote Ljubljana prejeli še 
težko pričakovano uporabno dovo-
ljenje, so bili izpolnjeni vsi pogoji za 
varno uporabo vseh novih pridobi-
tev.
Za približno 1,4 mio evrov z DDV 
smo tako pridobili 585 m2 povsem 
novih in 170 m2 rekonstruiranih 
površin, kar zajema dozidavo dveh 
novih oddelkov, razširitev centralne 

kuhinje, izgradnjo manjše telovadni-
ce, nad katero so urejeni novi uprav-
ni prostori, z arhivom ter zbornico in 
ureditev vseh pripadajočih sanitar-
nih in pomožnih prostorov. Navede-
ne površine so ustrezno prezračeva-
ne in klimatizirane ter izpolnjujejo 
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Občinska uprava sporoča

 TATJANA RESMAN, OBČINSKA 
UPRAVA OBČINE VODICE 

Za potrebe odmere nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča 

za leto 2019 Občina Vodice poziva 

vse lastnike nepremičnin, da naj

pozneje do 18. 1. 2019 sporočijo 

vse spremembe, vezane na odmero 

nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča, ter da najpozneje do 31. 

1. 2019 podajo vlogo za oprostitev.

Prijava podatkov, potrebnih za 
odmero
Vse zavezance za plačilo nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča pozi-
vamo, da najpozneje do 18. 1. 2019 
Občini Vodice sporočijo vse spre-
membe, ki so povezane oz. vplivajo 
na odmero NUSZ za leto 2019, zlasti: 
spremembo zavezanca, spremembo 
vrste dejavnosti ali namembnosti 

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2019

prostora, objekta ali zemljišča, spre-
membo poslovne ali stanovanjske po-
vršine, spremembo stalnega prebiva-
lišča oziroma naslova zavezanca, kjer 
sprejema poštne pošiljke, in podobno. 
Zavezanci so sicer tudi med letom 
dolžni na navedeni naslov sporočiti 
vse spremembe, ki vplivajo na določi-
tev višine nadomestila in spremembo 
statusa zavezanca najpozneje v 30 
dneh od nastanka spremembe. Če za-
vezanec nastalih sprememb ne sporo-
či oz. ne bodo sporočeni v roku, se za 
odmero uporabijo podatki, s katerimi 
razpolaga občina oziroma se lahko ti 
pridobijo brez sodelovanja zavezanca.
Oprostitev plačila nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2019
Občina Vodice vse zavezance za pla-
čilo nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča (NUSZ), ki izpolnjujejo 

predpisane pogoje za oprostitev pla-
čila, obvešča, da lahko najpozneje 
do 31. 1. 2019 vložijo »Zahtevek za 
oprostitev plačila NUSZ zaradi inve-
sticije, usmerjene v pridobitev novih 
stanovanjskih površin«. 
Obrazca za oprostitev in prijavo oz. 
spremembo podatkov sta na voljo v 
sprejemni pisarni Občine Vodice, ob-
javljena pa sta tudi na spletni strani 
Občine Vodice. Zahtevek za oprosti-
tev in prijavo spremembe je treba vlo-
žiti v sprejemni pisarni Občine Vodice 
na naslovu Škofjeloška cesta 7 (nad 
knjižnico), 1217 Vodice, lahko pa ga 
posredujete po e-pošti na naslov: ob-
cina@vodice.si.

Vse dodatne informacije in vpogled v 
podatke zavezanci lahko pridobijo v 
času uradnih ur na Občini Vodice ali 
na tel. št. 01/833 26 14.

kriterije za »skoraj nič-energijsko stavbo«, kar bo omo-
gočilo izplačilo že omenjenih 192.000 evrov nepovratnih 
sredstev Eko sklada. V okvir tega je treba dodati še dobrih 
320 m2 obnovljenih oz. osveženih obstoječih prostorov, 
ki zajemajo osrednji prostor, garderobe za otroke, hodni-
ke, predprostor, pomožni prostor oz. igralnico pred ko-
tlovnico in samo kotlovnico. Nova večnamenska asfaltna 
ploščad ter ograjene zelene igralne površine pa so več kot 
enakovredno nadomestile izgubljene, z gradnjo pozida-
ne, obstoječe zelenice ob prvotnem vrtcu.
Veliko in še več od zapisanega je bilo potrebno, da sedaj 
lahko rečemo, da je poskrbljeno za nadaljnjo večletno 
prostorsko ustreznost vrtca in optimalne delovne pogoje 
v njem. Najmlajši, njihovi starši, zaposleni in vsi, ki vemo, 
da so otroci naša prihodnost, smo ta trenutek težko pri-
čakovali. 4. decembra zvečer se je veljalo poveseliti in 
to so se najpristnejše znali ravno naši najmlajši. Otroci, 
hvala vam za vaš smeh!
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Osrednji članek

Miklavž je tudi letos v Vodicah obiskal pridne 
otroke

 FILIP PIRC
 CAROLINA ROŽMAN, TINA KOSEC

Malo prej kot po navadi je letos Miklavž prišel v Vo

dice, vendar z razlogom, saj so bili otroci to leto tako 

pridni, da je začel svoje delo opravljati že v prvih 

dneh decembra. 

Hladno nedeljsko popoldne se je za vse otroke in starše 
začelo v Vodicah pod lipami. Po uvodnem pozdravu obeh 
voditeljev in točki mladega harmonikarja je napetost na-
rasla. Otroci so z glasnim kričanjem in klicanjem Miklav-
ža najprej priklicali tiste, ki se jih najmanj veselijo, hu-
dobe. Prvi izmed Miklavževih pomočnikov so z glasnim 
rjovenjem in žvrkotanjem z verigami najmlajšim zagnali 
strah v kosti, ti pa so se spretno skrili in se kot klop prijeli 
svojih staršev. 
Kmalu zatem pa je sledil težko pričakovani prihod. Prišel 
je sveti Miklavž s svojim spremstvom, angeli. Ob prebi-
janju skozi gručo radovednih otrok so angeli delili bon-
bone, Miklavž pa je otrokom po začetnem strahu končno 
spet narisal nasmehe na obraze. Ob prihodu na oder je 
vse prijazno nagovoril in otroke povprašal po vedenju v 
preteklem letu. Povedal je, da ima v zlati knjigi zapisanje 
najbolj pridne otroke, za kar jim je izrekel dodatno po-
hvalo. Nato je Miklavž najpogumnejše povabil na oder, 
kjer so lahko kaj zapeli ali zmolili in za nagrado dobili 
darilo. Vrsta željnih pohvale dobrega moža je bila tako 
dolga, da žal vsi niso prišli na vrsto. 
Sledil je še najbolj pričakovani del – razdeljevanje daril. 
Miklavž je ob pomoči angelov in hudob razdelil darila, 
najprej med tiste najmlajše in nato med malo starejše 
otroke.
Po koncu obdarovanja pa je bil čas za odhod. Miklavž je v 
spremstvu angelov odšel naprej obdarovat pridne otroke, 
hudobe pa so se odpeljale s traktorjem.
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Intervju

BORIS KUBELJ, slikar, glasbenik, športnik …  
 CVETO VRBOVŠEK

 OSEBNI ARHIV BORISA KUBLJA

Redki so ali pa jih ni, v vodiški 

občini, ki še niso slišali za Borisa 

Kublja. To sploh ni tako težko, saj 

se Boris angažira na tolikih podro

čjih, da bi ga bilo težje zgrešiti, kot 

pa ga ne poznati ali slišati zanj. 

Gradbeni inženir, godbenik, slikar, 

rekreativni kolesar in še in še …, 

skratka človek, ki je dodobra za

znamoval občino in širšo okolico. 

Za svoje nesebično delo in ume

tniško ustvarjanje je leta 2015 po

stal častni občan občine Vodice.

V četrtek, 18. oktobra letos, je pred 
kulturnim domom v Vodicah glasno in 
kot vedno odlično igrala Godba Vodi-
ce. Visok možak, nedoločljive starosti, 
prijetnega videza z malce osivelo bra-
dico in večno nagajivim nasmeškom 
na licu sprejema goste v dvorani, kjer 
je na stenah in pod odrom polno slik, 
od krajine, portretov, tihožitij in ak-
tov. Povabljeni gosti se drenjajo med 
stojali s slikami, dokler ne napoči čas, 
da se posedejo in prisluhnejo pianistu 
Urošu Lajovcu, ki je s svojim igranjem 
začel prireditev, namenjena pa je bila 
Borisu Kublju, za njegovih 60 let in 10 
let ustvarjalnega dela.
Program je začel umetnostni 
zgodovinar Roman Veras, ki je v 
uvodu opisal njuno prvo srečanje pred 

petimi leti na Poljani, kjer sta oba 
sodelovala na likovni razstavi. Kaj si 
g. Veras kot umetnostni zgodovinar 
misli o Borisu, je najbolje, da si sposo-
dimo del teksta iz zloženke, ki nam je 
bila namenjena za to priložnost: »Ve-
likokrat sprašujem Borisa, kaj pravza-
prav ti slikaš? Borisu je izziv vse, kar 
ga obkroža, in kar mu nudi notranje 
zadovoljstvo. Vedno manj kopira sli-
ke znanih slikarjev, vse več se pojavlja 
njegov osebni pogled na videno. Slika 
iz duše, slika po naročilu, slika po na-
prej določeni tematiki, slika v družbi, 
ali sam v svojem svetu, skratka, slika 
in slika. Krajine upodablja dokaj real-
no, pri nekaterih pa je vidna dodana 
vrednost, kot recimo tista z naslovom 
Kosec skozi štant kozolca.« 
Še ena velika ljubezen navdihuje Bo-
risa in to je glasba. S slik s to temati-
ko odseva ves žar in zavzetost do nje. 
Zelo rad pa se loti tudi slikanja zna-
nih in manj znanih ljudi iz vodiškega 
okolja. 
Med odmevnejše vsekakor sodita 
portreta Jerneja Kopitarja in Valen-
tina Zarnika, znanega prebuditelja. 

Med zadnjimi njegovimi stvaritvami 
pa je vredno omeniti sliki Adama in 
Eve. Težko ju je umestiti med njegove 
dosedanje slike, saj jih v vsem prese-
gata. Sta podobi dveh čvrstih teles, 
ki razkrivata Borisovo zanimanje po 
bolj natančni anatomski upodobitvi, 
kot pa na zgodovinski osebnosti. To 
sta telesi, ki vzbujata notranjo moč in 
silo, obenem pa prikazujeta vso lepo-
to človeškega telesa.
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Intervju

Na Borisovem praznovanju so nasto-
pili: oktet Deseti brat pod vodstvom 
g. Milivoja Šurbka, mimogrede, v ok-
tetu poje tudi g. Rado Čuk, ki ga po-
znamo po fantovski pevski skupini 
Matici. Oktet Deseti brat je bil usta-
novljen že leta 1980 v Črnučah, in je 
prepoznaven po svojem edinstvenem 
zvoku in imenu. V svoji dolgi karieri 
so nastopali skoraj po vsej Evropi, čez 
lužo pa v Severni in Južni Ameriki 
ter Avstraliji. Predstavo je popestrila 
tudi pesnica in likovnica Agata Trojar 
iz Medvod, ki je imela do sedaj 50 sa-
mostojnih predstavitev in je sodelo-
vala na 200 prireditvah po Evropi in 
Kanadi.
Glede na to, da je Boris častni občan 
Vodic, je voditelj prireditve g. Veras 
povabil k mikrofonu tudi župana Aca 
Franca Šuštarja. Ta se je seveda takoj 
odzval z voščilom in Borisu zaželel še 
naprej tvorno delo tudi v imenu ob-
činske uprave.
Praznovanje se je nadaljevalo s 
programom omenjenih nastopajočih 
s povezovanjem g. Romana Verasa, 
ki je med vsako točko strokovno in 
kritično z veliko prijateljsko dozo 
ocenjeval posamezna Borisova dela. 
Ker smo prostorsko omejeni, vseh 
»kritik« ne bomo opisovali, vendar je 
nekaj njegovih stvaritev objavljenih 
v tem prispevku, vseeno pa vse, ki še 
niso videli preostalih Borisov del, va-
bimo, da to storijo ob prvi priložnos-
ti. Program se je počasi bližal koncu z 
omenjenimi nastopajočimi, le da se je 
na koncu oktetu Deseti brat pridruži-
la še fantovska skupina Matici, da so 
skupaj zapeli priložnostno zdravico … 

Kdaj si prvič začutil željo, da bi risal 

oziroma slikal in kdaj se pojavi želja 

po glasbi?

Rojenice so me obdarovale z različ-
nimi talenti. Že zgodaj sem kazal 

nadarjenost za likovno in pozne-
je za glasbeno umetnost oziroma 
poustvarjanje glasbene umetnosti. 
Pozneje pa sem presegel običajne 
otroške in mladostniške poskuse li-
kovnega in glasbenega ustvarjanja. 
Prvi razcvet svoje ustvarjalnosti sem 
doživel s slikami v akrilni tehniki kot 

srednješolec. Z glasbo pa sem se ak-
tivno ukvarjal kot godbenik vodiške 
godbe.

Osnovna šola, študij, služba, druži

na, nato nesreča … Menda si bil zelo 

poškodovan, koliko časa sta potem 

trajala zdravljenje in rehabilitacija?
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Intervju

Skozi aktivna leta svoje življenjske 
poti so me zaposlovale popolnoma 
drugačne aktivnosti – skrb za druži-
no, gradnja doma in seveda kariera.
V življenju se nam vse stvari zgodijo 
z namenom, tudi nesreče. Samo tre-
nutek in življenje se ustavi in vse je 
treba začeti od začetka. In z novim 
začetkom je prišel tudi čas – čas, ki ga 
prej ni bilo. Življenje, ki sicer dopušča 
manj, a po drugi strani daje mnogo 
več. Na nas samih je, da ta dar znamo 
uporabiti. Svoj dar sem začel znova 
odkrivati in razvijati. Sprva je bil to 
del delovne terapije in ne nazadnje 
pot k osebnostnemu razvoju.

Ker te dobro poznam šele okoli de

set let, me zanima, od kod ti toliko 

energije in volje, da vse, česar se lo

tiš, in tega ni malo, spelješ?

Lotevam se številnih stvari, ki jih 
po mojem prepričanju tudi izpeljem. 
Umetnosti, najsi bo glasbena ali pa 
likovna, ne jemljem, da je končni cilj 
izdelek, cilj je pravzaprav sam proces 
ustvarjanja. Likovna umetnost sim-
bolizira moj notranji svet in mi po-
maga izražati zavedno in nezavedno.

V teh desetih letih si se razvil v izvr

stnega portretista. Tvoja dela izra

žajo svojevrsten karakter. »Oživil« 

si nekaj znanih oseb iz tukajšnjega 

okolja, tu predvsem mislim na Kopi

tarja in Zarnika. Kako ti kot samo

uku uspe narediti portret, da mu 

lahko vdahneš dušo in nas prepri

čaš, da je na sliki res ta, pa čeprav, 

vsaj pri Kopitarju ni nobene podobe 

iz tistega časa?

Ja, Jerneja sem ustvaril kot dunajske-
ga gospoda, sicer ne preveč pedantno, 
vendar po tedanjih načelih povpreč-
no oblečenega gospoda, s slabše ure-
jeno pričesko. Po mojem mnenju je 
bil rdečelasec, kar po fizičnem zgledu 
potrjujejo tudi njegovi daljni sorod-

niki – poznal sem namreč njegovo 
pranečakinjo Ocepkovo Angelo. Por-
tretiranca sem si predstavljal takega 
med leti 1830 do 1840. Njegove oči 
pa so bile bistre in pogled zvedav in 
vedno pripravljen, da se poglobi v te-
danjo evropsko slovnico.

Poleg slikanja ti tudi glasba veliko 

pomeni. Ker imaš poleg vsega tudi 

organizacijske sposobnosti, si že 

dolga leta predsednik Godbenega 

društva. Povej mi iskreno, kaj te bolj 

vleče, slikanje ali glasba?

Težko bi se odločil, slikanje ali glas-
ba. Ker pa sta to dvoje umetnosti, ki 
zagotovo sodita v en koš, ostajam v 
glasbenem in likovnem svetu. Naj se 
sliši in vidi …

Pri godbi igraš trobento. Če bi se 

danes ponovno odločal, kaj bi igral, 

bi bila to zopet trobenta?

Zagotovo.

Pri Godbi Vodice opažam, da je 

zadnje čase vse več mladih, to po

meni, da pomlajujete ansambel oz. 

godbo. Ali imaš kakšno sporočilo za 

bralce Kopitarjevega glasa?

Vsi mladi pa tudi starejši občani, če 
vas zanima poustvarjanje glasbe, 
lepo vabljeni v vrste Godbe Vodice, 
saj le podmladek oziroma novi člani 
zagotavljajo obstoj vodiške godbe, ki 
bo v letu 2022 obeležila 100-letnico 
obstoja.

Povrniva se nazaj k slikarstvu. Si 

član, kot še nekateri naši občani, 

Kulturno umetniškega društva Ja

ReM iz Pirnič. Zakaj si član tega dru

štva in kakšno prednost vidiš v tem?

Ker v občini Vodice ni bilo likovne-
ga društva, sem se včlanil v JaReM 
iz Pirnič, ko pa je Kulturno društvo 
Matije Koželja Utik ustanovilo likov-
no sekcijo, sem se jim takoj priključil.

Tvoja osnovna tehnika je akril, pri 

slikah pa krajina in portret. Prejšnji 

mesec, ko si imel osebni praznik, 

je bila na voljo tudi retrospektiva 

tvojega dela v preteklem desetle

tju, te je umetnostni zgodovinar 

in voditelj prireditve Roman Veras 

izzval, da se poskusiš tudi v ume

tniškem izražanju. Vem, da to ni 

odločitev za čez noč, ampak me 

vseeno zanima, ali te je ta umetno

stni črviček že kaj načel?

Ja, prav gotovo bom poskusil tudi 
abstraktno razmišljanje in ustvar-
janje, ki mi ga je kot umetnostne-
ga črvička vsadil prijatelj Roman. 
Spusti se v notranjost svoje duše 
in naslikaj tisto, kar čutiš samo ti, 
znotraj sebe, ne, kar vidiš okoli sebe, 
odkril boš veličino abstraktnega sli-
karstva, ko boš enkrat ustvaril tisto, 
kar čutiš in vidiš znotraj sebe v duši, 
pa te bodo prežela zmagoslavje in 
čudoviti občutki, ter čisto nova spo-
znanja.

Roman Veras te je izzval še z eno, 

morda ne tako opazno pripombo, 

in sicer, ali bo med tvojimi portre

tiranci znamenitih Vodičanov tudi 

sedanji župan Aco Franc Šuštar?

Lahko ti zaupam, da je že med moji-
mi portretiranci. 

No, čisto na koncu pa morda še misli 
dveh umetniških zgodovinarjev, in 
sicer: 
Roman Veras: »Boris, hvala ti za 
tvoje slike, za tvoj pogum, za tvoj 
optimizem, le tako naprej.« 
Damjana Pečnik: ob prvem Bo-
risovem avtoportretu je dejala, da 
»Boris s svojim portretom izraža 
zadovoljnega človeka, ki uživa v po-
darjenem življenju«. 
Nasvidenje ob dvajsetletnici tvojega 
delovanja, Boris.
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Društveni utrip

  MALČI LESKOVEC 

Nastopili smo na Festivalu za tre

tje življenjsko obdobje, ki je bil 2. 

oktobra v Cankarjevem domu. Na 

medgeneracijskem odru smo za

peli venček ljudskih pesmi, Malči 

pa je povedala zgodbo Razmišlja

nje o smrti. Festival ponuja prilo

žnost za sodelovanje med genera

cijami, kjer se srečata mladost in 

izkušenost starejše generacije. 

Na povabilo Turističnega društva 
Vodice, ki je združilo ljudske pevce 
naše občine in tudi širše Slovenije, je 
nastopila tudi naša pevska skupina. 
Prireditev je bila prava revija ljudskih 
pevcev. Mednarodni dan starejših 
občanov smo proslavili skupaj z DU 
Vodice in našim DU Bukovica – Šin-
kov Turn. Pripravili smo skupni pro-
gram. Naši pevci so zapeli dve ljudski 
pesmi, član Ivo Leskovec pa je pove-
dal črtico Ivana Cankarja V Ljubljano 
ga dajmo. V prijetnem druženju in 
pogostitvi je minilo nedeljsko popol-
dne.
DU Komenda je oktobra pripravilo 
kostanjev piknik. Povabljeno je bilo 
tudi naše DU in vsa druga okoliška 
DU: Vodice, Cerklje, Medvode, Trzin, 
Tacen, Moravče in Kamnik. Z ude-
leženci društev smo poklepetali in 
preživeli prijetno sobotno dopoldne. 
Naužili smo se kostanja, kuhanega 
vina in dobre volje. 
V jesenskem času pa smo začele z 
rekreativno telovadbo v Domu kra-
janov Utik dvakrat tedensko, ki jo 
odlično vodi naša vaščanka Marta. 
Gibalne in sprostitvene vaje nas kre-
pijo in ohranjajo v dobri kondiciji.

Jesenske aktivnosti DU Bukovica – Šinkov Turn 
2018

Odzvali smo se povabilu Turistične-
ga društva Tržišče, da jim z našim 
kulturnim programom popestrimo 
njihov kulturni praznik. Kraj Trži-
šče, predvsem pa njegova okolica, 
je znana po vinorodnih goricah in 
dobri vinski kapljici. Oko se spočije 
med hrami, griči in dolinami. Pov-
zpeli smo se na grič, kjer stoji dvor 
Deu v Malkovcih, od koder je čudo-
vit razgled na razgibano okolico z več 
urejenimi zaselki. KS Tržišče je že 
dvakrat dobila priznanje za najlepši 
izletniški kraj v Posavju. Na priredi-
tvi smo zapeli več pesmi, Ivo je po-
vedal Cankarjevo črtico V Ljubljano 
ga dajmo, Dana in Malči sta odigrali 
skeč Pozabljivost, Silva in Malči pa 
sta še pripovedovali smešnice. Har-
monikar Henček z ženo Marto in 
zakoncema Porenta iz Turističnega 
društva pa so predstavili narodne 
noše v vsem svojem sijaju. Po kultur-
nem programu so nam članice aktiva 
Tržišče pripravile nekaj slastnih do-
brot. Bili smo srečni, da smo videli ta 

lepi biser Dolenjske in imeli smo do-
ber občutek, da smo tudi mi prispe-
vali nekaj veselega v njihov vsakdan. 
25. oktobra smo se odpeljali pevci na-
šega DU in kulturna skupina v Dom 
starejših občanov Medvode, kjer smo 
jim pripravili enourni kulturni pro-
gram. Stanovalcem v domu smo po-
lepšali in popestrili dan z ven čkom 
narodnih pesmi, recitacijami in 
smešnicami. Na obrazih stanovalcev 
doma smo videli veselje, smeh in jok.
3. novembra pa smo se s Turistično 
agencijo AR Tur odpeljali na Dolenj-
sko, mimo Novega mesta in Brežic 
do Dobove, kjer smo si ogledali zelo 
zanimiv Lovski muzej v zasebni lasti. 
Več kot 50 različnih živali iz afriške 
divjine, severnoameriške stepe in slo-
venskih gozdov smo videli v naravni 
velikosti in lepoti. Po ogledu muzeja 
smo se odpeljali do Bizeljskega, kjer 
smo si ogledali zelo zanimivo repni-
co družine Najger. V repnicah so rovi 
izkopani v keramičnem pesku, ki se 
razširijo v štiri metre široke, oboka-

Pleteršnikova domačija
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ne shrambe. Nekoč so v teh shram-
bah – repnicah, shranjevali poljske 
pridelke za ozimnico, danes pa v njih 
shranjujejo in zorijo vina. Keramični 
pesek, gradnik repnic, je pred mili-
joni let naplavilo Panonsko morje. 
Odlična bizeljska vina smo tudi po-
kušali. Naše potovanje smo nadalje-
vali do kraja Pišece, kjer smo obiskali 
Pleteršnikovo domačijo. V tej hiši je 
bil rojen jezikoslovec, pisatelj in pro-
fesor Maks Pleteršnik (1840–1923). 
Hišo so leta 1994 preuredili v muzej, 
stalno razstavo njegovih del, knjig in 
pohištva. Naše potepanje po Dolenj-
skem pa smo sklenili v gostišču, kjer 
smo veselo po Martinovo proslavili 
praznik vinorodnih krajev.
Pred koncem leta bodo naši pridni 
poverjeniki obiskali vse bolne in sta-
rejše od 80 let ter vse člane, ki biva-
jo v domovih starejših občanov, jih 
skromno obdarili in jim zaželeli še 
mnogo zdravih, zadovoljnih dni. Čla-
ni društva, ki so ostali sami, se redno 

srečujejo na dobri malici in klepetu 
pri Anzelnu. Drugi člani društva pa 
se tudi mesečno srečujejo na ribji 
malici. Ta druženja nas zbližujejo in 
bogatijo.
Sredi decembra bomo pripravili za 
naše člane DU prednovoletno druže-

nje s pestrim kulturnim programom. 
Nastopili bodo otroci podružničnega 
vrtca, učenci podružnične šole Utik, 
naši pevci in člani kulturne skupine. 
Tudi Božiček nas bo obiskal in obda-
ril bo vse navzoče v dvorani s skro-
mnimi darili.

Bizeljsko

 MIRA IN STANKA
 JOŽI

Tako smo naslovili naš letni kon

cert. Leto 2018 je Cankarjevo leto, 

zato smo se pevci MePZ Biser od

ločili, da tudi koncert posvetimo 

našemu velikemu pesniku, drama

tiku, esejistu, kritiku in publicistu 

Ivanu Cankarju.

Za popestritev in uvod pred začet-
kom dogodka je že tradicionalno 
poskrbela Godba Vodice. Z igranjem 
pred kulturnim domom je pozdravila 
obiskovalce prireditve, za kar se jim 
ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje-
mo. 

Pod jasnim nebom
In začelo se je zares tudi v dvorani. 
Napovedovalec Peter Podgoršek 
je pozdravil vse navzoče in napove-
dal prihod pevk in pevcev. V prvem 
delu smo zapeli pesem Jakoba Aljaža 
Slovenska zemlja, Vilharjevo Po jezeru 
in Le tja, kjer je trata zelena, za katero 
je besedilo in napev napisal Šimen 
Olip. Nadaljevali smo s ponarodelo 
pesmijo Eno samo tiho rožo, rožansko 
ljudsko Je dro vuštno polet̀  ter slo-
vensko ljudsko Preljubo veselje.
Sledil je nastop učencev Glasbene 
šole Lartko iz Trzina. Najprej sta se 
nam s saksofonom in klasično kita-
ro predstavila Maja in Luka, ki sta v 

duetu zaigrala skladbo Erica Clapto-
na You look wonderful tonight. Sledil 
je klavirski nastop Maruške v Sonati 
št. 8 v c-molu op. 13 (Patetična), 2. sta-
vek Ludwiga van Beethovna. Ponov-
no nas je s svojim nastopom, tokrat 
z električno kitaro, razveselil Luka 
s skladbo Recorda me avtorja Scotta 
Hendersona. Nato je sledil pevski 
nastop dvojčkov Jaka in Maksa, ki 
se s petjem ukvarjata že četrto leto 
in sta svoj talent predstavila tudi v 
oddaji Slovenija ima talent. Doživeto 
sta zapela pesem avtorja Hozierja z 
naslovom Take me to church. Ob kla-
virski spremljavi Špele Podgoršek se 
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je s saksofonom ponovno predstavila 
zelo nadarjena učenka Maja s sklad-
bo Nuits blanches. Nastop gostov je 
zaključil Matic na diatonični harmo-
niki z Breurjevo Rhapsodische Szene. 
Ob tej priložnosti se najlepše zahva-
ljujemo vsem učencem in mentorjem 
Glasbene šole Lartko iz Trzina, za 
izredno lepe in občutene nastope. Vsi 
učenci so v svojih nastopih prikazali 
veliko nadarjenosti, veselja do glasbe 
in uživanja v njej. Za svoje izvedbe so 
prejeli že številna priznanja na dr-
žavni in mednarodni ravni.
Za nadaljevanje smo zopet poskrbeli 
Biserčki s kanonom Jesenska in pes-
mijo Sanjam sen, za katero je aranžma 
napisal Andraž Slakan. Še posebej 
smo se raznežili ob domovinski 
pesmi Rož, Podjuna, Zila in narodni 
Vsi so prihajali. Še kako resnična, lepa 
in žalostna so besedila teh pesmi. 
Na vrsto je prišla tudi Cankarjeva 
pesem, po kateri smo poimenovali 
naš letni koncert: Pod jasnim nebom, 
ki jo je uglasbil Rado Simoniti. Svoj 
nastop pa smo zaključili z narodno 
Kje je moj mili dom. 
Organizacijo in izvedbo koncerta so 
omogočili naši zvesti sponzorji: Ob-

čina Vodice, Eles, d. o. o., Gradbena 
mehanizacija Jagodic, d. o. o., Avto-
prevozništvo in LTGM Tomaž Mu-
šič, s. p., Bilban, d. o. o., Kalan olje, 
d. o. o., Tesarstvo Franc Košir, s. p., 
Ključavničarstvo Roman Janhar, s. 
p., Kuči, d. o. o., Štacunca pr̀  Mimi, 
Grgić Mirjana, s. p., Vrtnarstvo, 
cvetličarstvo, s. p., Mesarija Selak 

Marko Selak, s. p., in Koželj, d. o. o. 
Najlepša hvala vsem.
Kot je že v navadi, smo večer nadalje-
vali s poslušalci ob prijetnem druže-
nju in klepetu.
Aja, pa da ne pozabiva: Če imaš ve-
selje do petja, druženja in skupnega 
ustvarjanja, se nam pridruži! Veseli 
bomo vsakega novega člana.

Biserčki na odru

Maja in Luka iz Glasbene šole Lartko, Trzin
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 JERNEJ LOGAR 

Samo še nekaj dni, pa bomo za

korakali (mi iz Moto kluba MAK bi 

pravzaprav morali reči, da bomo 

zapeljali) v novo leto. Pestro, zani

mivo in razgibano je bilo leto 2018, 

upajmo, da bo prihodnje leto prav 

tako, ali pa še lepše. Kaj vse smo 

doživeli in preživeli letos!! Volitve 

na republiški in občinski ravni, deli

tve na “naše” in malo manj “naše”, 

banke smo prodajali, v nogometu 

nam ni šlo dobro … No, vse pa le ni 

bilo tako slabo: vreme je bilo kra

sno, še kar zdravi smo bili, hvala 

bogu, otroci in vnuki so bili pridni, 

žene so ubogale može (možje pa 

žene malo manj, kaj “čmo”!!).

Naj bo dovolj za uvod, naročeno mi je 
bilo, naj za zadnjo letošnjo številko 
Kopitarja pripravim daljši članek, da 
vam povem, kaj se je v minulem letu 
zanimivega dogajalo v našem klubu. 
Da se ne bom ponavljal, vam tokrat 
ne bom našteval, koliko sejmov 
smo pripravili v Polju, kolikokrat in 
kje vse smo preko cele sezone po-
hajkovali s svojimi starodobniki, 
poročal vam bom samo o dveh, za 
nas Makovce, upam, da tudi za vas, 
drage bralke in bralci, zanimivih do-
godkih iztekajočega se leta.

Zadnji konec tedna v juniju smo se 
udeležili mednarodnega srečanja 
starodobnikov v Subotici. Tomos je 
bil v časih naše skupne domovine 
pojem za vse, zato smo se odločili, 
da gremo na tokratno druženje, tja 
daleč dol, z njihovimi mopedi. Poka-
zalo se je, da je bila to res pravilna 
odločitev, da smo “zadeli žebljico 
na glavico”, po vsej poti in potem 

Moto klub MAK uspešno odpeljal leto 2018

smo bili na tridnevnem srečanju s 
temi starimi “prduljicami” deležni 
vse pozornosti in občudovanja, saj 
je ogromno domačinov v tistih, že 
kar pozabljenih časih, imelo v lasti, 
ali pa jih ima še vedno, te odlične 
slovenske mopede. Trinajst se nas je 
odpravilo na dolgo pot (dve članici 
in enajst članov), mopede smo resda 
naložili na tri prikolice, da bi šli z 
njimi po cesti do Srbije, bi bila malo 
huda, kajne? Smo se pa potem, na 
srečanju, brez nezgod in okvar, vse 

dni vozili z našimi mopedki po Su-
botici in bližnji, prelepi okolici. Drugi 
udeleženci, predvsem iz pobratenih 
madžarskih klubov, pa tudi iz Make-
donije, Bosne in od drugod jih je bilo 
precej, so vozili lepše, dražje motorje 
in starodobne avtomobile, kljub 
temu smo bili Makovci, po zaslugi 
Tomosa, prava atrakcija! Izredno 
gostoljubni so bili domačini, za vse je 
bilo odlično poskrbljeno, kapo dol, bi 
rekel Katanec, le pri organizaciji var-
nih panoramskih voženj jim je malo 

Foto: Aleksander Žlebnik

Foto: Štefan Vogler

15številka 10, december 2018



Društveni utrip

spodletelo. Brez lažne skromnosti 
lahko rečemo, da mi to veliko bolje 
obvladamo!

Že dolga leta pripravljamo Makov-
ci vseslovenska srečanja ljubiteljev 
starodobnih vozil. Letošnje, že šest-
najsto po vrsti, nam je, zadnjo avgu-
stovsko soboto, kar je naš rezerviran 
datum, “odplaknil” dež. Vse je bilo 
pošlihtano: prijave udeležencev za-
beležene, trasa vožnje določena, vsa 
potrebna dovoljenja dobljena, potem 
pa – dežek pada, dežek gre, … na vrat 
na nos smo morali vse odpovedati, 
groza, vam pravim! Hoteli smo že za 
letos čez vse potegniti križ, potem 
pa “Kranjcem vremena so se zjasni-
la”, odločili smo se, da se še enkrat 
spustimo v bitko! V nedeljo, 23. sep-
tembra, smo poskusili znova, tokrat 
uspešno! Kako težko je znova vse 
organizirati, vedo samo tisti, ki so se 
s tem ubadali, predvsem naš glavni 
organizator Matjaž, saj se še drugič 
spopasti z birokracijo in pridobiti vse 
potrebne papirje in ”štemplje”, res ni 
mačji kašelj!

Da članek ne bo predolg, na kratko: 
Srečanje je bilo prijetno, hvala vsem 
sponzorjem in donatorjem, pred-
vsem pa našim zvestim udeležencem 
od vsepovsod, 182 smo jih našteli, 
z 79 starodobnimi avtomobili in 38 
motorji so se vozili po naši lepi deže-
lici, vmes smo se ustavili in si ogleda-
li HE Medvode, potem pa še v Kanti-
ni pri Cerkljah, kjer so nam postregli 
z dobro enolončnico in hladno pijačo. 
Z eno besedo: konec dober, vse do-
bro!

Samo še tole vsem, ki ste z branjem 
zdržali do konca. V dokaz, kako lepo 
je bilo v Subotici in na našem sreča-
nju v Polju, prilagamo nekaj sličic.

Foto: Branko Teršek

Foto: arhiv Mak Vodice

Vsi iz Moto 
kluba MAK 

vam kličemo:
Vesele božične 

praznike
in vse dobro v 

letu 2019!!
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  ANTON KOKALJ

Kdor želi, lahko naroči Miklavža na 

dom. Prava tradicija miklavževa

nja je bila stoletja v Sloveniji obisk 

na domu na predvečer svetega 

Nikolaja, po ljudsko Miklavža. Je 

edini od vseh decembrskih dobrih 

mož, ki je res živel. V podružnici 

Šinkov Turn to tradicijo spet omo

goča ekipa KPD Šinkov Turn že več 

kot 25 let. Tudi letos se je njego

vega obiska razveselilo več kot 40 

otrok.

Sv. Nikolaj je živel v 4. stoletju in je 
bil škof v mestu Mira v Mali Aziji 
(današnji Demre v Turčiji). Bil je sin 
edinec, saj njegova starša dolgo časa 
nista mogla imeti otrok. Starša sta 
bila odprta za reveže, sin Nikolaj (v 
grščini njegovo ime pomeni zmaga 
ljudstva) ju je v tem posnemal. Ko sta 
mu starša zapustila lepo premoženje, 

Miklavž že več kot 25 let na tradicionalen način 
obiskuje družine v podružnici v Šinkovem Turnu

ga je razdelil med reveže, sam pa je 
postal redovnik. Ko je v Miri umrl 
škof, so se verniki odločili, da bodo 
za škofa izbrali tistega duhovnika, ki 
bo naslednje jutro prvi stopil v cer-
kev. To je bil ravno Nikolaj. Ko je na-
stopil škofovsko službo, so kristjane 
v rimski državi še preganjali in tudi 
sam je bil zaradi vere v zaporu. Leta 
325 se je udeležil zgodovinskega cer-
kvenega zbora v Niceji. Vernikom je 
hotel biti zgled, zlasti v dobrodelno-
sti. Po izročilu je priskrbel primerno 
doto trem obubožanim dekletom, ki 
bi sicer zabredle v sramoto, tako pa 
so se lahko pošteno poročile. Kmalu 
po smrti okrog leta 350 so ga ljudje 
začeli častiti kot svetnika. Zaradi do-
brote je postal priprošnjik v različnih 
življenjskih stiskah.
Sv. Nikolaj je eden izmed najbolj pri-
ljubljenih svetnikov vzhodne Cer-
kve. Njegov spomin so v carski Rusiji 

obeleževali z dvema praznikoma: 6. 
decembra, ko je spomin na njegovo 
smrt, in 9. maja, ko je spomin pre-
nosa njegovih posmrtnih ostankov. 
Leta 1086 so namreč pomorščaki iz 
italijanskega mesta Bari v Miri ukra-
dli njegove relikvije in jih prenesli v 
Bari, kjer so shranjene še danes.
Vir: https://katoliska-cerkev.si/god-
-sv-nikolaja-miklavza

Pred zaključkom leta še Smokuški vrh, Javor in 
Šilen tabor

  JOŽE ROŽMANEC

Jesen se preveša v zimo, dnevi se 

krajšajo in narava se pripravlja na 

zimski počitek. Pohodniki DU Vo

dice pa tudi pozimi ne počivamo, 

samo zmanjšamo intenziteto po

hodov. Zaradi kratkih dni izbiramo 

nižje, mogoče malce manj znane 

vrhove, ki so tudi hitreje doseglji

vi. Kljub dokaj oblačnemu in de

ževnemu novembru nam je uspelo 

najti nekaj lepih dni, ki smo jih iz

koristili za razgibavanje. Gneča na ozkem vrhu Smokuškega vrha
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Tako smo v začetku novembra obis-
kali Smokuški vrh nad Begunjami 
na Gorenjskem. Pot nas je vodila iz 
Begunj, kjer smo parkirali nedaleč 
stran od gostilne Pri Joževcu (Avse-
nik), po dokaj dobro označeni poti 
k cerkvici sv. Petra, kamor se je rad 
povzpel tudi znani Slavko Avsenik. 
Pred cerkvico smo se malce oddah-
nili in pokramljali z zgovorno do-
mačinko, ki nam je priporočila ogled 
odprte cerkvice. Ogled priporočam 
tudi vsem, ki se bodo kadarkoli po-
vzpeli na to lepo razgledno točko, saj 
je lahko dosegljiva v slabi uri hoje iz 
Begunj. Cerkvica je zelo stara, saj je 
bila omenjena že v 14. stoletju. Za-
radi lepe razgledne lege so jo upora-
bljali za obveščanje s prižiganjem 
kresov pri turških vpadih na sloven-
sko ozemlje, ob slabem vremenu pa 
je mežnar zvonil proti toči. Današnja 
cerkev je iz 16. stoletja z lepimi fres-
kami iz tistega časa, ki jih je naredil 
slikar iz Škofje Loke. Kamniti oltar 
iz leta 1767 je dopolnjen z lesenimi 
kipi. Obiskovalec ne bi pričakoval 
tako lepo urejene cerkve visoko v hri-
bih (približno 840 m n. v.)
Malce naprej je bil odprt Sankaški 
dom s teraso, od koder je lep razgled, 
seveda če je čisto ozračje, proti Ra-
dovljici, Lescam in Bledu ter oko-
liškim krajem. Za nezahtevnega 
športnika je obisk Sankaškega doma 
dovolj za potešitev rekreacijskih žel-
ja. Naša skupina pa rada obišče še 
kaj višjega, od koder se lepše odpre 
razgled na vse strani. Smokuški vrh, 
kot je označen s tablo na vrhu in ga 
tako imenujejo tudi domačini (v atla-
su Slovenije je označen kot Jecola), 
je visok 1122 m. Temu primeren je 
tudi razgled po celi savski dolini od 
Kranja (proti Ljubljani je bilo rahlo 
megleno) proti Jelovici, Bledu, Po-

kljuki, Julijcem in karavanškim vr-
hovom. Lepo, toplo, sončno vreme je 
še polepšalo zadovoljstvo s prijetnim 
pohodom. 
Tudi naslednji pohod smo naredili v 
lepem vremenu, ki pa ga je občasno 
motil neprijeten veter. Na pot smo 
krenili iz Trbovelj oziroma s prela-
za pri Knezdolu. Prvotni namen je 
bil povzpeti se na Krvavico (909 m) 
nad Čemšenikom, vendar smo med 
pohodom in po obisku Partizanske-
ga vrha – Svete planine (1011 m) 
spremenili končni cilj in obiskali 
nekoliko višji Javor na 1133 m n. v. 
Sam vrh ni razgleden, saj je poraščen 
z lepim gozdom, vendar smo imeli 
vsaj to srečo, da so v gozdu večino-
ma listavci in je listje v pretežni meri 
že odpadlo. Lepo se je videlo pro-
ti Trbovljam in Zagorju s Kumom v 
ozadju in na drugo stran na kraje v 
Celjski kotlini. Domov smo se vračali 
po vijugasti lokalni cesti pod grebeni 
nad Čemšenikom do Šentgotarda in 

Trojan. Preživeli smo lep dan v kra-
jih, kamor se redkokdaj odpravimo, 
saj so precej stran od glavnih magis-
tralk in avtocest.
Zadnji novembrski pohod smo izved-
li na nekoliko nižji, pa vendar lep 
razgledni hrib nad Pivko, Šilen tabor 
(751 m). Pohod v lepem vremenu je 
občasno motila dokaj močna burja, 
še zlasti na izpostavljenih mestih 
in grebenskemu vrhu. Še sreča, da v 
tistih krajih poznajo burjo in so na 
vrhu, ali bolje tik pod vrhom, naredi-
li počivališče s klopco v prijetnem za-
vetrju. Razgled je bil lep na okoliške 
hribe. Nekaj od bolj znanih smo tudi 
že obiskali: Sv. Trojica, Kršičevec, 
Vremščica, Slavnik, Snežnik … Ob 
vrnitvi proti Pivki smo zavili še na 
Sv. Primoža (718 m) nad Pivko, kjer 
smo si ogledali ostanke utrdb in se 
seznanili z manj znano zgodovino in 
zgodbami, ki so lepo predstavljene na 
informativnih tablah ob poteh. Ko-
gar zanima zgodovina, mu lepo pri-

Spominska „gasilska“ fotografija pohodnikov pred cerkvijo sv. Petra nad Be-
gunjami

Sv. Primož nad Pivko: pogled na Pivško polje s terena pri vojaških utrdbah
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Društveni utrip

SD Strahovica – smučarski sejem 2018
  MAJA KIMOVEC, SMUČARSKO  

  DRUŠTVO STRAHOVICA 

Člani Smučarskega društva Stra

hovica smo konec meseca no

vembra organizirali sejem rablje

ne smučarske opreme v prostorih 

OŠ Vodice. Letošnje zanimanje in 

obisk sta bila zares izjemna. Vese

li nas, da je sejem postal izredno 

prepoznaven, tako v vodiški obči

ni kot tudi zunaj nje.

Vsako leto beležimo večji obisk in 
hkrati opažamo, da se prodajalci ter 
kupci z veseljem vračajo. Tovrstni 
sejmi so namreč odlična priložnost 
za nakup ali zamenjavo opreme za 
mlade smučarje, ki hitro prerastejo 
smučarske čevlje, pa tudi smuči kar 
naenkrat postanejo prekratke. Neka-
teri so svoje smuči zamenjali za večje 
ali novejše, spet drugi so že zapušče-
ni opremi dali novo smukaško prilo-
žnost. Z nakupom rabljene opreme 
pa je mogoče stroške sicer vse draž-
jega alpskega smučanja kar precej 
zmanjšati.
Ponudba različne smučarske opreme 
je bila pestra, še posebej veliko zani-
manja je bilo pri opremi za otroke in 
mladostnike. Obiskovalci in kupci 
so imeli na voljo zares pestro izbi-
ro smuči, smučarskih čevljev, palic, 
oblačil, čelad, tudi nekaj drsalk, te-

poročamo obisk in ogled teh krajev, 
kjer je polno zanimivih izzivov za re-
kreacijo (Pivška jezera) in povečanje 
znanja iz zgodovine od rimske dobe 
(rimski obrambni zid, ki je potekal 
čez te kraje) do nedavnih časov (ita-
lijanske utrdbe iz časov med obema 
svetovnima vojnama, vojaški muzej). 
Zadovoljni in dobro prepihani smo se 

vrnili domov kot sveži pršutki.
Leto se vse hitreje končuje, zato nam 
iz letošnjega programa ostaneta le 
še dva pohoda, ki ju bomo izvedli v 
decembru, če nam bo le vreme do-
voljevalo. Prav tako smo s sezono 
že končali kolesarji tako, da sledi še 
pregled aktivnost v letošnjem letu, ki 
smo ga pripravili skupaj s pohodniki. 

Poročilo bom predstavil v enem od 
naslednjih prispevkov. 

V imenu kolesarjev in 
pohodnikov DU Vodice želim 

vsem občanom VESELE BOŽIČNE 
PRAZNIKE in veliko sreče, 

predvsem pa zdravja v NOVEM 
LETU 2019!

kaških smuči in smučarskih desk 
se je našlo. Poskrbljeno je bilo tudi 
za hiter servis in nastavitve okovja. 
Mlajši so bili navdušeni nad sladkimi 
dobrotami, nekateri so se preizkusili 
tudi v nagradni igri. 
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo 
za obisk ter vas hkrati vabimo, da še 
naprej spremljate dogodke našega 
društva. V času božično-novoletnih 
počitnic pripravljamo smučarski 
tečaj na Krvavcu za otroke od 5. do 
14. leta starosti. Spremljajte nas še 
naprej na naši spletni strani: www.
strahovica.si ter na Facebooku: SD 
Strahovica.
Smučarski pozdrav in se vidimo na 
snegu!
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Cankarjevo leto – kulturno so se udejstvovali 
tudi vodiški ustvarjalci

 N. KOVŠE IN J. NASTRAN BRANK

 OSEBNI ARHIV J. NASTRAN BRANK

Enajstega decembra 2018 je mi

nilo sto let od prezgodnje smrti 

pisatelja, esejista in politika Ivana 

Cankarja, ki je bil rojen leta 1876 

na Vrhniki. Cankar je že v času 

svojega življenja, v desetletjih po 

smrti pa še v večji meri, predsta

vljal osrednjo osebnost slovenske 

proze in dramatike. Z nekaterimi 

idejami in javnimi nastopi pa je za

znamoval tudi politično dogajanje 

v Sloveniji. Republika Slovenija se 

je priklonila tej veličini in je leto 

2018 razglasila za Cankarjevo leto, 

ki je bilo zaznamovano s številni

mi kulturnimi dogodki. Javni sklad 

Republike Slovenije za kultur

ne dejavnosti (JSKD) je že konec 

leta 2017 razpisal likovni natečaj s 

temo »Spomin na Cankarjeve mi

sli« in ustvarjalce v vseh umetni

ških smereh nagovoril, da se s svo

jim umetniškim udejstvovanjem 

poklonijo pisatelju in pisateljevim 

literarnim junakom. 

Naši likovni ustvarjalci so se odzva-
li s prijavo na območno razstavo, ki 
je potekala v Erbergovih paviljonih 
graščine Dol v Dolskem pri Ljubljani 
med 2. oktobrom do 10. novembrom. 
Na območni razstavi so sodelova-
li tudi Vodičani, člani KUD Matije 
Koželja, Boris Kubelj, Joži Nastran 
Brank in Nataša Kovše. Predstavili so 
slike, Boris Kubelj »Skodelica kave«, 
Joži Nastran Brank sliko »Franckin 
tek za vozom« in Nataša Kovše sli-
ko »Nevihta v dolini Šentflorjanski«. 
Boris Kubelj, ki je sicer tudi član KUD 

Jarem, je sliko izdelal v tehniki pas-
tel na platnu, Joži in Nataša pa sta 
umetniški grafiki izdelali pod men-
torstvom akademske slikarje Andre-
je Eržen v okviru tečaja umetniške 
grafike v KUD Zbilje. 

Nekaj o Ivanu Cankarju

Pred izdelavo slike je bilo treba obno-
viti gimnazijsko znanje. Cankar je bil 

namreč plodovit avtor in je za boljše 
poznavanje literarnih junakov dobro 
znova prevetriti nekoč že znana dej-
stva. Cankarja uvrščamo med pred-
stavnike moderne (poleg Murna, 
Ketteja in Župančiča). Leta 1899 je 
izšla njegova pesniška zbirk Erotika, 
v kateri je zbral mladostne ljubezen-
ske pesmi, balade in romance. Nato 
je pesništvo opustil in začel pisati 

Pred sliko »Skodelica kave« z območne razstave, 2.oktobra, stojijo: avtor slike 
Boris Kubelj, Joži Nastran Brank in Nataša Kovše 

Akvatinta Nevihta v dolini Šentflorjanski – Nataša Kovše

20 številka 10, december 2018



Dogodki

prozo in dramatiko, pisal je povesti, 
novele, romane, črtice in dramska be-
sedila. Nanj so vplivali svetovni knji-
ževniki, kot sta Ibsen in Gogolj. Na 
politične razmere je opozarjal z deli 
Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Za 
narodov blagor ter Hlapci, ki so še da-
nes aktualne satire oz. družbenokri-
tične drame. Pomembne so tudi dra-
me Hlapec Jernej in njegova pravica, 
v kateri je simbolično predstavil boj 
zatiranega delavskega razreda proti 
izkoriščevalskim gospodarjem. Z ro-
manom Na klancu pa je ustvaril nov 
tip ženskega oziroma materinskega 
romana. Znane so tudi Črtice in med 
njimi verjetno največkrat brana Sko-
delica kave.
Ivan Cankar je uporabljal številne 
psevdonime. Ti so značilni predvsem 
za zgodnja leta njegovega ustvarjanja. 
Po njegovi smrti so bili postavljeni 
kipi, ki se nahajajo na Vrhniki (delo 
kiparja Iva Jurkoviča), na Rožniku 
v Ljubljani (delo kiparja Frančiška 
Smerduja) ter pred Cankarjevim do-
mom v Ljubljani (delo kiparja Slavka 
Tihca). Pomembnost tega plodovite-
ga ustvarjalca, zavednega Slovenca, 
pa je pokazana tudi z imenovanjem 

največjega kulturnega hrama v Slove-
niji, to je Cankarjev dom v Ljubljani.

Regijska razstava

Selektorica razstave, akademska sli-
karka ga. Nuša Lapajne Čurin je pri-
pravila izbor slik in na regijsko raz-
stavo »Spomin na Cankarjeve misli 
– regijska tematska razstava likov-
nih ustvarjalcev Osrednje Sloveni-
je« uvrstila deli avtoric Joži Nastran 

Grafika »Franckin tek za vozom«, avtorica Joži Nastran Brank

Brank in Nataše Kovše. Regijska raz-
stava je potekala v Zagorju ob Savi, v 
Galeriji Medija Zagorje med 15. no-
vembrom in 2. decembrom. Nato se 
je celotna razstava preselila še v knji-
žnico Grosuplje, kjer bo na ogled do 9. 
januarja 2019.

Avtorji so prejeli priznanja JSKD, 
z mislimi pa so že pri natečaju za 
leto 2019.

Avtorici s strokovno ocenjevalko Nušo Lapajne Čurin
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Mitja državni prvak na konju z ročajem!
  JOŽI NASTRAN BRANK 

Športna dvorana Leona Štuklja v 

Novem mestu je 1. in 2. decembra 

gostila državno prvenstvo v moški 

in ženski športni gimnastiki. V mo

ški športni gimnastiki je z obvezno 

vajo na konju z ročajem tekmoval 

tudi devetošolec OŠ Vodice Mitja 

Nastran (član Narodnega doma 

Ljubljana), ki trenutno v Sloveniji 

nima konkurence na tem orodju. 

Pod budnim očesom trenerjev Seba-
stjana Piletiča (trener Saša Berton-
clja) in Igorja Ivanuša je prejel oceno 
13.300 in s tem osvojil naslov dr-
žavnega prvaka v kategoriji OV5 
(dečki stari 14 in 15 let).

Mitja je tudi na nedavnem medna-
rodnem Šalamunovem memoria-
lu v Mariboru, ki je bilo 20. oktobra, 
že tekmoval v kategoriji mladin-
cev. Na tem tekmovanju je prikazal 
vajo, ki mora biti sestavljena po med-
narodnih pravilih FIG. V petek, 19. 

Mitja (levo zgoraj) s trenerjema in klubskimi kolegi

oktobra, je imel najprej kvalifikaci-
je. Mitjeva ocena 11.600 je bila peta 
ocena kvalifikacij in manjše razlike 
med tekmovalci so pomenile, da so 
stopničke v finalu dosegljive. Nasle-
dnji dan je Mitja v finalu prikazal 
lepšo in zanesljivejšo vajo in zanjo 
prvič prejel oceno 12.100, s tem pa 

osvojil odlično 2. mesto. Le Hrvat 
Mateo Žižek je bil zanj premočan. 
Ker pa Mitja v kategorijo mladincev 
šele vstopa, bodo še priložnosti za 
dvoboj.

Čestitke konjeniku!

Mitja 2. mesto – Šalamunov memorial
Mitja Nastran državni prvak na konju 
z ročajem
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Šport na OŠ Vodice
  UČITELJI ŠPORTA OŠ VODICE 

Polfinalno državno 
tekmovanje v akrobatiki!

V petek, 30. novembra, se je več kot 
350 učencev osnovnih šol iz okolice 
Ljubljane in z Gorenjskega pome-
rilo v akrobatskih prvinah. Tekmo 
je znova gostila OŠ Dobrova. Našo 
osnovno šolo smo zastopali prav v 
vseh kategorijah. Vsi učenci so suve-
reno izvedli vaje in pokazali veselje 
do telovadbe. Največ športne sreče so 
imeli najmlajši dečki (Marcel Med-
vedić, Jaš Kne, Enej Plesnik, Nace 
Vrhovnik, Filip Aljaž) in starejša 
dekleta (Hana Golob, Nadja Bri-
šnik, Nina Erce, Tinkara Barle Čuk, 
Ula Uršič), ki so se ekipno uvrstili 
na odlično 3. mesto. Med posame-
zniki so bili najuspešnejši Hana Go-
lob 4. mesto, Neža Zigmund (mlajša 
deklica) 4. mesto, Marcel Medvedić 
6. mesto, Jaš Kne 10. mesto in Mitja 
Nastran (starejši dečki) 11. mesto. 
Druge rezultate si lahko ogledate na 
spletni strani Športa mladih. Čestit-
ke telovadcem!

Občinsko prvenstvo v košarki 
za starejše dečke

Začetek novembra so se naši učenci 
potili pod košema medvoške športne 
dvorane. Ker med starejšimi učenci 
košarkarska žoga ni najbolj prilju-

bljena, so ekipo tvorili predvsem 
učenci nižjih razredov, zato je bilo 
pomembnejše od rezultata v ospredju 
nabiranje izkušenj. Četrto mesto so 
si priigrali Benjamin Jagodic, Žan 
Pirc Jeraj, Ian Jenko, Tilen Srabotič, 
Blaž Jure Bizjak, Leon Car, Timotej 
Bokan, Tine Dovgan, Til Martin Mu-
šič, Luka in Mark Lukšič.

Občinsko prvenstvo v 
odbojki za starejše deklice

Odbojkarice OŠ Vodice so si v konku-
renci vrstnic medvoških šol priigrale 
odlično drugo mesto in uvrstitev na 
področno tekmovanje. Naša dekleta 
so s tremi zmagami in enim porazom 

sklenila odbojkarski turnir v Medvo-
dah. 
Ekipa odbojkaric: Nina Milenko-
vić, Tjaša Cankar, Maša Jerman, 
Lejla Kuster, Lana Pustovrh, Ana 
Lužar, Lara Borovnica, Ajda Cencelj, 
Mirjam Merše, Nina Erce, Anna in 
Lucija Hočevar.

Šah

Na posamičnem regijskem tekmo-
vanju v kraljevski igri so se odlično 
znašli trije naši učenci. Na Osnovni 
šoli Rodica so svoje znanje rokovanja 
s črno-belimi figurami pokazali Sta-
ne Bahar (7. mesto), An Lomovšek 
Kalar (8. mesto) in Tilen Bilban (9. 
mesto).

Šah

Najmlajši dečki – ekipno 3. mesto

Odbojka

Starejša dekleta – ekipno 3. mesto
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Najlepše darilo ob koncu leta
Otvoritev novih prostorov Vrtca Škratek Svit Vodice

  HEDVIKA ROSULNIK 

Darila so lahko majhna, lahko veli

ka, individualna ali skupinska. Ob 

koncu letošnjega leta so otroci in 

zaposleni v vrtcu dobili najlepše, 

največje darilo, nove prostore vrt

ca. Najstarejši otroci so se v začet

ku decembra preselili v novi igral

nici. Tako smo dobili še SOVE in 

RISE. Prav vsi otroci pa so bili naj

bolj veseli športne igralnice, kjer 

že veselo plezajo, skačejo, tečejo, 

telovadijo na opremi za predšol

ske otroke.

Otroci se lahko umirijo v senzorni, 
snoezelen sobi, kjer multisenzorno 
okolje stimulira različna otrokova 
čutila. Za otroke so zelo zanimivi 
tudi različni kotički: tehnični, lego, 
eksperimentalni, likovni atelje, kjer 
imajo otroci možnost za igro in uče-
nje v manjših skupinah. Vzgojiteljice 
imajo z novimi prostori veliko mo-
žnosti za nove pristope, izvajanje 
različnih obogatitvenih dejavnosti. 
V prazničnih dneh bo oživela tudi 
otroška kuhinja s samopostrežnimi 
zajtrki, peko prazničnih piškotov. 
Iz našega vrtca bo v predprazničnih 
dnevih dišalo, odmevali bodo otro-
ški smeh, otroška razposajenost, 
iskrenost, veselje. Skupaj smo nove 
prostore slovesno odprli v torek, 4. 
decembra. Pred številnim občin-
stvom so otroci prepevali, najsta-
rejši otroci so program tudi vodili. 
Z velikim veseljem in ponosom smo 
nove prostore razkazali obiskoval-
cem. Veseli smo bili pohval, spod-
budnih besed. Sami se želimo ob 
zaključku gradnje zahvaliti župa-

nu, gospodu Acu Francu Šuštarju, 
občinskim svetnikom, iz prejšnje-
ga in novega mandatnega obdobja, 
občinski upravi, izvajalcem. Hvala 
tudi staršem, godbi Vodice, obi-
skovalcem in vsem, ki se veselite z 
nami. Najlepša zahvala so srečni, 
zadovoljni otroci.

Gor in dol, na vse strani
mišja sreča se vrti,

včasih da in včasih vzame, 
včasih naloži na rame, 

včasih čisto zveže tačke, 
včasih reši izpred mačke. 
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Na podlagi Odloka o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/13, 12/14, 7/18) in Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 
110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) Občina 

Vodice objavlja

Razpis za odgovornega urednika javnega občinskega glasila Kopitarjev glas
Za odgovornega urednika je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z Zakonom o medijih in druge pogoje, ki jih 
določa Odlok o javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
- je poslovno sposobna;
- ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki je član/-ica Občinskega sveta Občine Vodice, član Nadzornega odbora Občine Vodice, 
zaposlen/-a v občinski upravi Občine Vodice in župan Občine Vodice.

Odgovorni urednik je odgovoren:
- za uresničevanje programske zasnove javnega občinskega glasila,
- za vsako informacijo, objavljeno v glasilu, razen v primerih, ki jih določa zakon,
- za to, da so objavljeni prispevki v skladu s programsko zasnovo glasila ter načeli novinarske etike.

Delo odgovornega urednika obsega:  
- vodenje uredniškega odbora,
- vsebinsko oblikovanje časopisa,
- usklajevanje rokov z vsemi sodelujočimi pri pripravi časopisa,
- koordinacija in nadzor drugih izvajalcev pri pripravi časopisa (tisk, postavitev, avtorji, ...),
- pregled in ureditev vseh prispelih člankov, komunikacija z avtorji,
- odgovarjanje za vsako objavljeno informacijo v skladu z Zakonom o medijih,
- pridobivanje oglaševalcev v okviru oglasnega prostora.

Zaželene so novinarska izobrazba in izkušnje z delom uredništva.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena ustrezna pogodba za obdobje štirih let oziroma za dobo, ki je za 90 (devetdeset) dni daljša 
od mandatne dobe občinskega sveta. Odgovorni urednik ima pravico do plačila za opravljeno delo v skladu s Pravilnikom o ho-
noriranju prispevkov in dela v javnem občinskem glasilu Kopitarjev glas.

Prijava mora obsegati:
- življenjepis z dokazili o izobrazbi,
- izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo o izpolnjevanju pogojev,
- kratek opis delovnih izkušenj z referencami.

Kandidati vložijo prijavo z ustreznimi dokazili v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za odgovornega 
urednika Kopitarjevega glasa – ne odpiraj« najpozneje v roku 30 dni po objavi razpisa na spletni strani Občine Vodice (www.
vodice.si) in v Kopitarjevem glasu, na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Za pisno obliko prijave se šteje tudi 
elektronska oblika poslana na elektronski naslov obcina@vodice.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim pod-
pisom.
Upoštevane bodo le popolne prijave, z vsemi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, ki bodo vložene pravočasno. Kandidati 
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Vodice, 4. decembra 2018
Žiga Janežič,

predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
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Na lokalnih volitvah 2018 za člane 
Občinskega sveta Občine Vodice 
je LISTA NEODVISNIH KRAJA-
NOV prejela največ glasov med vse-
mi listami in političnimi stranka-
mi.  Za našo listo je glasovalo 615 
volivcev (33,57% glasov), drugo 
uvrščena lista Srce Občine Vodi-
ce je prejela 578 glasov (31,55%). 
Torej smo nesporni zmagovalci 
letošnjih svetniških volitev. Za 
tako odlično podporo in izkazano 
zaupanje se vam, spoštovani voliv-
ci, iskreno zahvaljujemo. Očitno ste 
prepoznali, kako pomembno je, da 
Lista neodvisnih krajanov (LNK) 
participira  pri odločanju o bodočnosti občine z znanjem, odločnostjo in neodvisnostjo naših predstavnikov. 
Posebna pohvala gre občanom, ki ste s svojim podpisom pred državnimi organi omogočili našo neodvisno kandi-
daturo, in seveda vsem 15 prijateljem, ki ste se zavzeto odločili kandidirati na naši listi.

Precejšnja posebnost minulih volitev je dejstvo, da je bilo kar 10 svetnikov (vodiški občinski svet šteje 15 članov) 
izvoljenih s preferenčnimi oz. prednostnimi glasovi. Torej so bile vodiške volitve kljub formalno proporcional-
nemu volilnemu sistemu, po vsebini zelo podobne večinskemu načelu. Zato bi bilo prav v bodočnosti razmisliti o 
možnosti bolj »prijaznih« glasovnic in bolj čitljivih razglasov v volilnih kabinah, da bodo volivci lahko brez težav 
volili za želeno osebo.

Tudi glede preferenčnih glasov smo se dobro odrezali, dva naša svetnika sva med vsemi kandidati vseh list in 
strank dobila daleč največ preferenčnih glasov, Miran Vertačnik 71, Anton Kosec pa 88 preferenčnih glasov. 
Hvala za izjemno osebno podporo!

Lista neodvisnih krajanov
V novem mandatu z informacijsko pisarno

in izmenjavo mnenj na facebook strani

Predstavniki LNK v vodiškem občinskem svetu za naslednja štiri leta smo 
Luka Rozman iz Vodic, Miran Vertačnik s Skaručne, dr. Jože Podgoršek 
iz Polja, Margareta Barle iz Bukovice in Anton Kosec iz Šinkovega Turna.

Izvoljeni občinski svetniki na Listi neodvisnih krajanov se zavedamo, da 
nas tako dober volilni rezultat močno zavezuje, da se maksimalno angaži-
ramo pri odločanju o prihodnjem razvoju in življenju v občini. Svetniki in 
naši bodoči odborniki v delovnih telesih občinskega sveta se bomo trudili 
za realizacijo programa naše liste, ki smo vam ga predstavili pred vo-
litvami, delati pa nameravamo za interese vseh državljanov v občini.

Svetnik Luka Rozman iz Vodic

Letošnji svetniški kandidati Liste neodvisnih krajanov
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zahvale

Zahvala volivkam in volivcem

Spoštovane občanke in spoštova

ni občani, dragi prijatelji, 

iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam na letošnjih lokalnih volitvah 
zaupali svoj glas.

Lista SRCE Občine Vodice je na leto-
šnjih volitvah prejela 31,6 % glasov 
in si tako zagotovila 5 svetniških 
mest v petnajstčlanskem občinskem 

svetu. V občinskem svetu bomo v 
mandatu 2018–2022 delovali nasle-
dnji člani naše liste: Žiga Janežič, 
Branko Bogovič, Rudi Kopač, Silva 
Kralj in Maja Drešar. 
Izvoljeni občinski svetniki in župan 
se zavedamo odgovornosti, zato 
bomo storili vse, da uresničimo naš 
program in dokončamo vse začrta-
ne razvojne projekte. Zavzemali se 
bomo za demokratično, transparen-
tno, pravično, gospodarno, učinko-
vito in povezovalno delo občinskega 
sveta in njegovih delovnih teles, v 
dobro vseh občank in občanov.

Lista SRCE Občine Vodice se zahva-
ljuje vsem volivkam in volivcem za 
udeležbo na lokalnih volitvah in 
za izkazano zaupanje ter dodeljene 
glasove, veseli pa bomo tudi vašega 
sodelovanja. Prizadevali se bomo, da 
upravičimo vaše zaupanje in skupaj 
z vami ustvarimo varno in prijetno 
prihodnost naše občine. Hkrati vam 
vsi skupaj želimo vse dobro v letu 
2019. Srečno!

S spoštovanjem,
vaš župan Aco Franc Šuštar

in člani Liste SRCE Občine Vodice

Spoštovani občani, da boste lahko iz prve roke izvedeli za najnovejše 
občinske odločitve, nam posredovali vaše predloge in dobili odgovore z 
naše strani, bomo imeli novoizvoljeni svetniki enkrat mesečno odprto 
INFORMACIJSKO PISARNO. Delovala bo vsak prvi torek v mesecu 
ob 19. uri na začetku v koči Smučarskega društva Strahovica na 
Selu, kasneje pa še na drugih lokacijah v občini. Na ta način bomo enkrat 
mesečno kot skupina dosegljivi za prav vsakega občana. Seveda pa smo 
vam svetniki za razne informacije na voljo tudi sicer vedno – kadarkoli 
in kjerkoli.

Enkrat mesečno v informacijski pisarni se bodo sestajali tudi drugi pred-
stavniki liste – letošnji kandidati in tisti, ki bodo kot predstavniki civilne 
družbe delovali v novih občinskih odborih in komisijah. V informacijski 
pisarni se vidimo prvič v torek, 8. 1. 2019, potem pa vsak naslednji prvi 
torek v mesecu.

Poleg informacijske pisarne, ki bo omogočala klasično sodelovanje obča-
nov z našo listo, nam lahko vaše predloge in vprašanja posredujete 
na našo Facebook stran. Na vaše sugestije bomo na tej strani odreagi-
rali nemudoma in vas ažurno obveščali o naših pogledih na dogajanja v 
občinskem svetu in občini.

Hvala še enkrat za volilno podporo. Ker smo že v decembru, vam želimo 
še vesel božič in srečno novo leto. Obilo uspehov, sreče in zdravja v letu 
2019!

vodja svetniške skupine Liste neodvisnih krajanov
Anton KosecSvetnik Anton Kosec iz Šinkovega 

Turna

Svetnica Margareta Barle iz Bukovice

Svetnik dr. Jože Podgoršek iz Polja

Svetnik Miran Vertačnik s Skaručne
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Dobrim možem
Zimski čas s seboj prinaša številne 
radosti. Nekateri radi pečejo pra-
znične piškote, drugi iščejo ideje za 
izdelavo in pisanje novoletnih voščil, 
tretji si vzamejo čas zase, se zavijejo 
v toplo odejo in v roke vzamejo dobro 
knjigo, vsi pa pišemo dobrim možem 
in si naredimo seznam zaobljub za 
prihajajoče leto.

Zahvala Miklavžu!
Že dolgo v meni tli želja po spremem-
bah. Predvsem bi rad dosegel svoj no-
tranji mir, na katerega velikokrat po-
zabimo, in začel s procesom duhovne 
rasti. Rad bi izrazil svojo danost ter 
spoznal samega sebe, svojo nadarje-
nost in interese ter našel pravo pot v 
življenju. Želja je bila močna, vendar 
nisem vedel, kje in kako naj začnem. 
Kje bi našel nasvet? Potem pa si mi 
ti, dragi Miklavž, podaril krasno da-
rilo, na katerega sam ne bi niti pomi-
slil. V kuverti me je pričakal bon za 
vpis v knjižnico.

Presenečen, ne vede, kaj naj priča-
kujem, sem se le odpravil do knji-
žnice, da bi se pozanimal o njihovi 
ponudbi. Tam so se mi odprla vra-
ta v čisto novi svet. Čeprav sem se 
najprej ustrašil, ko sem zagledal na 
tisoče knjig, a s pomočjo prijaznega 
knjižničarja sem hitro ugotovil, da 
zlahka najdem knjige, ki me zanima-
jo. Po kratkem pogovoru s knjižni-

Knjižnica Vodice
čarjem sem ugotovil, da sem le nekaj 
korakov od svojega doma spregledal 
izjemno zanimive zgodbe ljudi, ki so 
prav tako kot jaz iskali svoj notranji 
mir na različnih koncih sveta (od Ha-
vajev do Kamčatke), prekolesarili na 
tisoče kilometrov, pretekli puščavo 
in se povzpeli na najvišje vrhove ce-
lin. Izvedel sem še, da so bile pred-
stavljene tudi zgodbe naših predni-
kov tako iz vsakdanjega življenja kot 
tiste iz velike vojne. Opazil sem tudi 
razstavo o zgodovini naše šole. 

Dragi Miklavž! Osupnil sem nad šte-
vilom zanimivih knjig in prireditev 
v knjižnici. Spoznal sem priložnosti, 
ki jih nudijo pri uresničitvi mojih že-
lja o duhovni rasti, spoznavanju svo-
jih nadarjenosti in  interesov. Zato 
sem po tehtnem razmisleku sklenil 
naslednje novoletne zaobljube:

1. Vpišem se v knjižnico!
2. Vsak mesec obiščem knjižnico in 

preberem vsaj tri knjige.
3. Redno obiskujem prireditve, ki 

jih pripravljajo v knjižnici.
4. Ustvarjam in svoje dosežke 

predstavim v okviru sklopa pre-
davanj z naslovom VODIŠKI, 
katerih namen je predstaviti po-
sameznike, društva in skupno-
sti, ki delujejo in ustvarjajo na 
območju občine Vodice.

5. Vsako sredo ob 18. uri peljem ne-
čakinjo na uro pravljic.

6. Do 3. maja 2019 preberem vsaj 

pet afriških zgodb s seznama 
priporočenih knjig bralnega pro-
jekta Mesto bere.

7. Sposodim si tudi kuharsko knji-
go, saj je moja skrita želja peka 
piškotov.

Dragi Miklavž! Še enkrat se ti zahva-
ljujem za prekrasno darilo, ki mi bo 
pomagalo pri uresničitvi mojih želja. 
Ugotovil sem, da knjige in prireditve 
v knjižnici prinašajo tisto, kar sem v 
svojem življenju pogrešal! Vznemir-
jenje, inspiracijo, navdih in drznost, 
tisto, kar dela življenje lepo! 

Naj se tudi vam 
uresničijo vse želje! 

Knjižničar Marko Šturm in Kar-
men Jančar, vodja Knjižnice Vodice. 
Hkrati vas vabiva na prvo predava-
nje iz sklopa Vodiški:  
Knjižnica Vodice 
VODIŠKI: Simon Prosen: Slovenija, 
čarobna dežela.
22. januarja 2019 ob 19.30 

V predavanju se prepletajo vidni 
del (narava, prostor), nevidni del 
(energije, zmajeve črte) ter naša 
preteklost. Predstavljena bodo sve-
ta mesta v naravi, megaliti, tičnice, 
tročani, staroselska arhitektura in 
nesnovna dediščina. Vse to potrju-
je, da živimo na enem izmed najbolj 
čarobnih delov sveta, imenovanem 
Slovenija.

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA: 

Policisti bodo v prihodnjem tednu poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. V prihajajočih prazničnih dneh opozarjamo na ne-
varnosti uporabe pirotehničnih izdelkov in omejitve pri njihovi uporabi. V prilogi pošiljamo tudi brošuro Policijske uprave Ljubljana. V 
zadnjem obdobju se je znova pojavilo več vlomov stanovanjske in poslovne objekte ter drznih tatvin na celotnem območju Policijske uprave Ljubljana 
v dnevnem in nočnem času. Vse občane pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim osebam, ki sprašujejo oziroma ponujajo različne usluge, predvsem pa 
naj ne zapuščajo 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. 
Izvaja se javnomnenjska raziskava o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije o delu policije. Podatki se zbirajo od 15. 11. 2018 do vključno 15. 12. 

2018, in sicer z vprašalnikom, ki je dostopen na povezavi: https://www.policija.si/policija_anketa/index.php?r=survey/index&sid=851457&lang=sl
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.
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varstvo otrok na njihovih domovih s strani mlajših upokojenk, v okviru projekta Krekovo središče
Če potrebujete varstvo vaših otrok v popoldanskem času, zvečer ali ob koncu tedna za par uric, je Babi servis pravi 
naslov. Storitev je za starše brezplačna, ker je sofinancirana s strani Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni 
razvoj in Republike Slovenije.

Miren in prijateljski božič z zavedanjem sebe in srečno 

novo leto z zavedanjem sveta, v katerem živimo!

Želimo Vam lepe in notranjega miru polne božične 

praznike ter zdravo in prešerno leto 2019!

JP Komunala Vodice, d.o.o

kontakt: viktorija.drolec@zmsk.si
Prijava  je možna na naši spletni strani www.zmsk.si

»Babi servis«

30 številka 10, december 2018



  

Obvestila / Čestitke

Staro leto že od nas odhaja,
Roko novo leto nam podaja.
Energije nove nam bo vlilo,
Čar življenja znova nam odkrilo.
Naj podari zdravje vam, veselje,
Osrečuje naj vas na povelje!

Vsak človek je zase svet
čuden, svetál in lep

kot zvezda na nebu…
(Tone Pavček)

V prihajajočem letu 
2019, Vam dragi krajani 
občine Vodice in našim 

zvestim poslušalcem, 
voščimo obilo zdravja in 

dobre volje.

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2019

Naslednja številka gasila 

Kopitarjevega glasa bo 

izšla 25. januarja 2019.

Prispevke je potrebno 

oddati do 4. januarja 2019.

V mesecu februarju 

Kopitarjev glas ne izide, 

naslednja številka bo v 

marcu 2019. 

Ob koncu uspešnega in prazničnega leta 2018, bi se radi 
zahvalili vsem, ki so kakorkoli pomagali ali sodelovali pri 

praznovanju 60. obletnice obstoja našega društva.
Upravni odbor PGD Repnje-Dobruša
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Vstopimo v novo leto z 
nasmehom

in iskrivimi očmi.
Naj bo prijazna beseda 

vzpodbuda za prijaznejši jutri.
  

Vesel Božič
in srečno v letu 2019!

Prostovoljno gasilsko
društvo  Zapoge

Vsem članicam in članom 
Prostovoljnega gasilskega 
društva Vodice, Gasilski 

zvezi Vodice, vsem drugim 
društvom in njihovim 

članom, ter vsem občankam 
in občanom občine Vodice 

želimo vesele in mirne 
praznike ter srečno, zdravo 

in uspešno v novem letu 
2019!

Vodstvo PGD Vodice

32 številka 10, december 2018



 

Obvestila / Čestitke

Ni »skale«, ki je ne bi mogel 
premakniti,

Zdaj »kamenček« je bila ovira …

ZAHVALA
Beseda HVALA je mnogo premalo, da bi se 
lahko zahvalili za vse, kar ste storili za nas 

ob izgubi našega atija in moža 

SLAVKA FUJANA
iz Repenj   

Ohranite ga v lepih spominih, hvala vsem, 
ki ste ga imeli radi. 

Se srečamo nekje, nekdaj ...

Vsem članicam in 
članom KO ZB Vodice 
ter vsem občankam 
in občanom občine 

Vodice želimo 
vesele in mirne 
praznike ter 

srečno, zdravo in 
uspešno v novem 

letu 2019!

Odbor krajevne 
organizacije Zveze 
borcev za vrednote 

narodnoosvobodilnega 
boja Vodice
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo  za obdobje 
15. 11. 2018 – 7. 12.  2018

KRIMINALITETA

Leposlovje za otroke

Na parkirnem prostoru pokopališča prometna nesreča s 
pobegom povzročitelja.

Prometna nesreča II. kategorije.

Spor med člani družine.

Velika tatvina, vlom v novogradnjo.

Intervencija, napad parkeljna.

Strokovno gradivo za odrasle

Bogle James: Srce za Evropo: Karel in Cita, vladarja 
in svetnika za današnji čas

Melling, David: Vesel božič, Oliver

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje

Didion, Joan: Leto čudodelnih misli

Likar Bajželj, Mirana: Bibavica

Rugelj, Samo: Resnica ima tvoje oči

Šnajder, Slobodan: Doba brona

Vertlib, Vladimir: Lucia Binar in ruska duša

Vidojković, Marko: Res vam hvala

Ware, Ruth: Smrt gospe Westaway

Davies, Benji: Babica in ptica

Silvestro, Annie: Zajčkov bralni krožek

Milčinski, Frane: Nanine pesmi

Strokovno gradivo za otroke

Moraes, Thiago de: Atlas mitov: zemljevidi pošasti, 
junakov in bogov iz dvanajstih mitoloških svetov

Brooks, Ben: Zgodbe za fante, ki si drznejo biti 
drugačni [resnične zgodbe o osupljivih fantih, ki so 
spremenili svet, ne da bi ubijali zmaje]

Woolf, Alex: Ne bi hotel živeti brez čebel!

Ferguson, Niall: Trg in stolp: omrežja, hierarhije in 
boj za globalni vpliv

Gradišnik, Branko: Julij avgusta: strogo zaupno po 
Zakavkazju (potopis)

Grošelj, Viki: Najvišji vrhovi celin

Miško, Tomaž: Življenje in delo slikarja Matije 
Koželja

Slovenska planinska pot (1., 2. in 3. del)

Smiljanić, Zoran: Ivan Cankar: Podobe iz življenja
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Oddamo gostinski 
lokal

PGD Zapoge
Info: 

pgd.zapoge@gmail.com.

Rok za oddajo ponudbe 

je 31. 12. 2018

ODDAMO

VOŠČILO

V soboto, 22. decembra 2018 
praznuje 80-letnico
dragi ata in stari ata 

Janez Mlakar
iz Bukovice 4 pri Vodicah. 

Naj iskra žari ti vedno v očeh, 
in glas ti še dolgo med nami zveni, 

hiša naj polna smeha in veselja živi. 

Srečni smo, ko smo doma. 

VSE NAJBOLJŠE ZA TVOJ 80. 
ROJSTNI DAN! 

Ti želijo sin Slavko z ženo Alenko, 
vnuk Žiga s Simono in

vnukinja Maša z možem Janom

Pričakovanje božiča, tega res lepega krščanske-
ga in družinskega praznika, je za mnoge pose-
ben čas. Čas toplih objemov, druženja s prijate-
lji, sorodniki, najbližjimi. Ko si vzamemo čas za 
tiste reči, ki nam v življenju res veliko pomenijo. 
V svojo sredo vas zdaj že četrto leto zapored na 
sveti večer ob 17:00 vabijo vaščani Bukovice, ki 
bodo na zabrežju ob cerkvenem obeležju (križ 
z Jezusom) postavili jaslice na prostem. Jaslice 
bosta blagoslovila župnik in dekan Franc Mer-
var ter monsinjor Alojzij Uran.

VABILO Sveta noč na prostem
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