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»Bodite srečni, da 
ste na vasi, da imate 
radovedne sosede, na 
vaseh se take stvari ne 
dogajajo!« 
To so besede urgentne zdravnice naše največje 
bolnišnice v Ljubljani in vredno mi jih je 
deliti z vami. 
Ker sem opravljala obvezno prakso in 
sem 12 ur preživela na Reševalni posta-
ji Ljubljana ali tako rekoč kar v reševalnem vozilu, sem videla 
marsikaj. Predvsem pa, kako ljudje živijo v mestu, kako je to 
drugače. Kar nekaj voženj smo imel do pacientov, ki živijo sami, 
starejši in bolni. Živijo v četrtem nadstropju 14-nadstropnega 
bloka ali v 11. nadstropju ali nižje ali pa še višje. Pretreslo me je 
kar nekaj teh zgodb. Dve izmed njih sta bili, ko so sosedje v 11. 
nadstropju poklicali reševalce in policijo, ker se je iz sosednjega 
stanovanja širil neprijeten vonj. Poklicali so po petih dneh, ko 
je bil vonj neznosen. PET DNI je gospod ležal skoraj brez zave-
sti, v lastnih izločkih in še kupom zdravstvenih težav. Ker nima 
svojcev, je nase opozoril le tako, da je iz njegovega stanovanja 
smrdelo. Sicer ni nihče od sosedov opazil, da ga že nekaj časa 
niso videli, da je pri njem tišina, da nihče ne odklepa ali zaklepa 
vrat in podobno. Ja, brigajo se zase, bi lahko rekli. A v tem pri-
meru lahko človeka to stane življenja. Gospod pa je popolnoma 
zmeden in močno obolel čakal na čudež in ironično, rešil ga je 
lastni smrad. Kako zelo žalostno! Ko smo se vračali iz podobne 
intervencije, tam pacient ni imel sreče in je žal preminil. Tudi 
on je živel sam in tudi njega ni nihče pogrešal. Zdravnica me je 
vprašala, od kod sem, ko sem ji povedala, da sem iz vasi Zapoge, 
so me njene besede prijetno presenetile.« 
Bodite srečni, da ste na vasi, da imate radovedne sosede, na va-
seh se take stvari ne dogajajo!
Je res? Srčno upam, da je! Verjamem, da če kdorkoli od nas opa-
zi, da sosede ali soseda ni vsaj en dan »na spregled«, postanemo 
bolj pozorni, če vemo, da živi sam, pa še bolj, in prav je tako. 
Naj to ne bo radovednost take vrste, ki je ne maramo, naj bo to 
radovednost z namenom skrbi in pomoči. Veliko bolj živimo v 
sožitju, pomagamo si med seboj, tudi če sta soseda sprta, sem 
prepričana, da kadar eden ali drugi potrebuje pomoč, se poza-
bijo vse razprtije. Res, da se naše vasi spreminjajo že skoraj v 
predmestje, vse več in več je novih hiš, novih ljudi. In prav ti 
novi v večini prihajajo iz mesta, kjer je utrip življenja drugačen. 
Optimistično upam, da so/ste vsi »ta novi« prevzeli in sprejeli 
»vaški« utrip življenja in se boste ozrli tudi na soseda, če bo to 
potrebno. 

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: januar 2019

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.

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

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

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.

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.

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.

Najdba poginule (domače ali divje) 
živali na / ob cesti
Če na / ob cesti opazite povoženo (domačo ali divjo) 
žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za 
odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko 
Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki izvaja javno 
službo veterinarsko higienske službe: 01 477 93 53.
(Odvoz trupla poginule živali se ne zaračunava.)



Občinska uprava sporoča

2. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA RUS 

Na 2. redni seji je občinski svet več 

kot eno uro časa namenil umiku 

točk dnevnega reda. Zataknilo se 

je pri obravnavi proračuna Obči-

ne Vodice. Nestrinjanje je najprej 

podal Anton Kokalj, upravičil ga 

je z mnenjem, da novokonstituira-

ni občinski svet še ni seznanjen s 

tekočimi in načrtovanimi investici-

jami (v branje se gradivo dobi naj-

manj teden dni pred OS). 

Anton Kosec se je mnenju pridružil. 
Opozoril je, da je dnevni red preobse-
žen, poleg tega pa predlagan postopek 
obravnave osnutkov najpomembnej-
ših splošnih aktov Občine Vodice pred 
imenovanjem delovnih teles preu-
ranjen in je v nasprotju z dosedanjo 
prakso dela občinskih svetov. Tudi dr. 
Jože Podgoršek se je strinjal z umi-
kom na proračun vezane točke z dnev-
nega reda. Pojasnil je, da je priporočilo 
Združenja občin Slovenije na 32. stra-
ni Priročnika za delo občinskih sve-
tnikov, da o predlogu proračuna raz-
pravljajo vsa delovna telesa občinske-
ga sveta. Mnenju se je pridružil tudi 
novoizvoljeni svetnik Tilen Jeraj, ki 
je predlagal, da se osnutki proračuna 
najprej obravnavajo na sejah delovnih 
teles. 

Župan Aco Šuštar je občinskemu 
svetu pojasnil, da sta proračuna za leti 
2019 in 2020 v osnutku zgolj preslika-
va že sprejetih Načrtov razvojnih pro-
gramov iz preteklosti in tudi podlaga 
za realizacijo projektov v izvajanju. To 

Novokonstituirani občinski svet še ni seznanjen s tekočimi in načrtovanimi investicijami, 
zato delo ne steče! 

pomeni, da veljavni proračun za leto 
2018 ne nudi pravne podlage za zače-
tek postopkov pridobivanja kreditov 
in razpisov javnih naročil, ki bodo po-
trebni ob sočasni gradnji kanalizacije 
C0, ki naj bi bila že v mesecu marcu v 
naseljih Polje, Utik in Bukovica. Pri-
dobivanje kreditov in izbor izvajalca 
za sočasno gradnjo, ki sta vezana na 
terminske načrte, dinamiko dela iz-
vajalcev na projektu C0 in usklajeno 
pogodbo z Ministrstvom za okolje in 
prostor, je treba izvesti zakonito na 
podlagi zagotovljenih finančnih virov. 
Župan je ponovno opozoril na posledi-
ce umika točk vezanih na proračun, ki 
bodo najbolj prizadele ravno občane. 
Saj se bodo posledično postopki lahko 
bistveno podražili, gradnja pa se bo 
za več mesecev zamaknila. Tako bodo 
morali ljudje več mesecev dostopati do 
svojih domov preko gradbišč. Poleg 
tega pa je nujno potrebno zagotoviti 
sredstva za agromelioracijo, ki se na 
terenu že izvaja. Pozen podpis pogod-
be z izvajalcem na podlagi zakasnele 
odločbe ministrstva za pridobitev ne-
povratnih sredstev je razlog, da dela 
niso bila zaključena v letu 2018. Tudi 
glede projekta dograditve in rekon-
strukcije Vrtca Škratek Svit Vodice, 
ki je sicer zaključen, bo v prihodnjem 
Eko skladu predana dokumentacija, 
na podlagi katere bo na prihodkovni 
strani proračuna priliv 190.000 evrov 
nepovratnih sredstev, s katerimi bodo 
dokončno poplačana dela izvajalca 
vrtca. Torej vsi obstoječi projekti, ki so 
bili v preteklih letih potrjeni v prora-
čunih in načrtih razvojnih programov, 

se le na tak način lahko zakonito in 
pravočasno izvedejo. Zato je svetni-
kom ponovno predlagal, da se kljub 
vsem pomislekom seznanijo z vsebino 
obeh Proračunov in nato o njem tudi 
glasujejo. 

Na županovo obrazložitev je Anton 
Kokalj dejal, da so vsa navedena dej-
stva odgovornost župana in niso upra-
vičljiv razlog za sprejemanje proraču-
nov pod časovnim pritiskom. Medtem 
ko je dr. Jože Podgoršek sicer izrazil 
razumevanje glede nujnosti sprejetja 
proračuna za dve leti, vendar ne na 
račun kvalitetno opravljene razprave 
in brez posvetovanja delovnih teles. 
Predlagal je, da se v primeru časovne 
stiske občinski svet sestane dvakrat v 
enem mesecu.

Z dnevnega reda ta se izključili še 
dve točki
Kljub temu da je nadzorni odbor vložil 
veliko truda, predvsem pa pokazal la-
stni interes po večji obveščenosti čla-
nov občinskega sveta, predvsem novo-
izvoljenih, in je predsednica nadzor-
nega odbora (kateri je sicer že potekel 
mandat) ponudila, da poročili predsta-
vi tudi novim svetnikom - ker občinski 
svet prejšnjega mandata teh poročil ni 
obravnaval, se je pa z njimi seznanil 
po elektronski pošti, brez nadomestila 
sejnine, je Anton Kosec vztrajal, da 
se točki umakneta z dnevnega reda. 
Ti naj bi bili v nasprotju s 37. členom 
Statuta Občine Vodice in 32.a členom 
Zakona o lokalni samoupravi (ker je 
nadzornemu odboru potekel mandat).
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Občinska uprava sporoča

Nova občinska svetnica
Na 1. redni (konstitutivni) seji ob-
činskega sveta je novoizvoljenemu 
županu, ki je bil hkrati izvoljen tudi 
za člana občinskega sveta, prenehal 
mandat člana občinskega sveta na 
podlagi nezdružljivosti funkcij. Ob-
činska volilna komisija je sprejela 
ugotovitveni sklep, da mandat pre-

ide na Majo Drešar. S tem je potrjen 
mandat občinski svetnici Maji Dre-
šar za mandat 2018–2022. 
Občinski svet Občine Vodice se je se-
znanil tudi s Sklepom o začasnem fi-
nanciranju Občine Vodice v obdobju 
od januarja do marca 2019. Sprejeta 
sta bila tudi sklepa o določitvi vre-
dnosti točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča za 
leto 2019 po vrednosti 0,0020 evra, 
ki je enaka že zadnjih 10 let in Skle-
pa o nadaljevanju nedokončanih po-
stopkov sprejemanja splošnih aktov 
Občine Vodice, in sicer nadaljevanje 
SD OPN1 in SD OPN2. 
Bolj podroben zapis seje lahko prebe-
rete na www.obcinavodice.si 

 TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Telekom Slovenije je v četrtem 

kvartalu leta 2018 začel z izgra-

dnjo optičnega omrežja na obmo-

čju občine Vodice.

Območje zajema področja: Lebarška 
pot, Pustnice, Pod borovci, Kamniška 

Informacija o gradnji optičnega omrežja v 
naselju Vodice

cesta, Krvavška ulica, Pirčeva ulica, 
Kocljeva ulica, Ob grabnu in Vodiška 
cesta. Izgradnja optičnega omrežja je 
razdeljena na primarni del (relacija 
Brod–Vodice) in sekundarni del (po 
naselju Vodice). Gradnja sekundarne-
ga optičnega omrežja v kraju Vodice je 
že izvedena. Posamezni optični kabli 

do stanovanjskih hiš se bodo položili 
ob samem naročilu storitev. Izvedba 
del poteka z dinamiko upoštevanja 
tehnoloških omejitev dela z optičnimi 
vlakni ob nizkih temperaturah. Tele-
kom Slovenije načrtuje, da bo storitve 
na dogovorjenem območju Vodic po-
nudil v prvem kvartalu 2019.

Člani Občinskega sveta Občine Vodice v mandatu 2018–2022. Z leve proti desni, zadaj:  Žiga Janežič (Lista SRCE), 
Rudi Kopač (Lista SRCE), dr. Jože Podgoršek (LNK), župan Aco Franc Šuštar, Anton Kosec (LNK), Branko Bogovič 
(Lista SRCE), ddr. Tomaž Gyergyek (N.Si), Luka Rozman (LNK). Z leve proti desni, spredaj: Jaka Šimnovec (SDS), Miran 
Vertačnik (LNK), Silva Kralj (Lista SRCE), Maja Drešar (Lista SRCE), Margareta Barle (LNK), Anton Kokalj (N.Si), Milan 
Čebulj (N.Si), Tilen Jeraj (N.Si) 
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  SNAGA, D. O. O., IN OBČINSKA  
  UPRAVA OBČINE VODICE

Snaga, d. o. o. bo 1. februarja letos 

z javnih zbiralnic (ekoloških oto-

kov) v občini Vodice začela umika-

ti rumene zabojnike za embalažo 

Izvajalec javne službe zbiranja ko-
munalnih odpadkov ljubljanska Sna-
ga bo v letošnjem februarju z ekolo-
ških otokov v naši občini umaknil 
rumene zabojnike, saj imate uporab-
niki na svojih hišnih zbirnih mestih 
lastne zabojnike za embalažo. Na-
mesto zabojnikov za embalažo bodo 
na ekoloških otoke postavili dodat-
ne (modre) zabojnike za papir. Eden 
od vzrokov za tovrstno odločitev je 
vztrajno ponavljanje težav na nekate-
rih ekoloških otokih: odlaganje (ne-
pravih) odpadkov v in ob zabojnike, 
posledično prenapolnjeni (večkrat z 
napačno vsebino) zabojniki za papir, 
onesnažena okolica …
Če velikost in število zabojnikov za 
embalažo na hišnem zbirnem mestu 
ne ustrezata potrebam gospodinj-
stva, lahko uporabniki prek obrazca 
za sporočanje sprememb, ki je dosto-
pen na strani www.snaga.si in www.
mojiodpadki.si v rubriki Naročanje 
in obrazci oziroma Naročila, brez 
dodatnih stroškov naročite dodatni 
(rumeni) hišni zabojnik za embalažo. 
Naročilo ne bo vplivalo na višino vaše 
mesečne položnice.

Odpadke odlagajte v zabojnike in 
ne okoli njih!

 y Obveznost vseh občanov je, da 
dosledno ločujete svoje odpadke 
in jih odlagate v ustrezne zaboj-
nike. Nevarne, kosovne odpadke, 

Z zbiralnic (ekoloških otokov) umikamo 
zabojnike za embalažo

zeleni odrez ipd. odpeljite v bli-
žnji zbirni center ali zanje naro-
čite odvoz. Kadar ne veste, kam 
spada posamezni odpadek, si po-
magajte z e-abecednikom odpad-
kov na www.mojiodpadki.si.

 y Poskrbite, da je okolica vaših za-
bojnikov čista in urejena ter da 
so pokrovi na zabojnikih zaprti.

 y Če je odpadkov več, kot jih lah-
ko pospravite v svoj zabojnik, za 
preostanek odpadkov in/ali bio-
loške odpadke naročite večje ali 
dodatne zabojnike. Če Snagini 
zaposleni opazijo, da se ob hišnih 
zabojnikih pojavljajo dodatne 
vrečke ali da so zabojniki večkrat 
zapored odprti, je to zanje znak, 
da velikost zabojnika ni primer-
na za potrebe uporabnikov. Zato 
lahko zabojnike zamenjajo z ve-
čjimi brez vašega predhodnega 
soglasja.

 y Za razmetavanje odpadkov in 
kakršnokoli onesnaževanje na 
ekoloških otokih je skladno z 
Odlokom o gospodarskih javnih 
službah zbiranja komunalnih od-
padkov in prevoza komunalnih 
odpadkov v Občini Vodice zagro-
žena globa, ki znaša od 450 evrov 

za posameznika do 1.500 evrov 
za pravne osebe in samostojne 
podjetnike. Če opazite kršitelje, 
vam predlagamo, da podate pri-
javo na medobčinski inšpektorat: 
tel. (01) 56 44 720, e-naslov: in-
spektorat@trzin.si) ali obvestite 
policijo (tel. 113).  

Vsi skupaj poskrbimo za čisto in ure-
jeno okolje – možnosti za to imamo 
na razpolago dovolj.
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 ROK GROS,
 SVETOVALEC SPOT SVETOVANJE
 OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

Za potencialne ali obstoječe pod-

jetnike je z letom 2018 začel delo-

vati nov nacionalni sistem SPOT, 

Slovenska poslovna točka. To je 

sistem točk, portala in podpornih 

institucij, ki oblikuje podporne 

storitve, kot so svetovanja, izobra-

ževanja in usposabljanja za podje-

tništvo.

Sistem je na voljo tistim, ki še nimajo 
registriranega lastnega podjetja in o 
tem razmišljajo ali se za podjetništvo 
pripravljajo, kot tudi že obstoječim 
samostojnim podjetnikom posame-
znikom (s. p.) in podjetnikom z regi-
strirano družbo z omejeno odgovor-
nostjo (d. o. o.).

ŠE VEDNO PORTAL – SPOT POR-
TAL
Sistem SPOT – Slovenske poslovne 
točke, je razdeljen na štiri stopnje ali 
nivoje in vsak nivo je tako namenjen 
določenim potrebam podjetnikov. 
Tako osnovni ali prvi nivo zajema 
SPOT Portal – www.spot.gov.si, ki je 
predelan in dograjen bivši portal e-
-VEM. Tudi do tega portala lahko do-
stopa tako fizična kot pravna oseba s 
pomočjo kvalificiranega digitalnega 
potrdila – SIGEN-CA.

Tudi (bodoči) podjetniki v občini Vodice se 
lahko spoznate s SPOT-om osrednjeslovenske 
regije – Slovenska poslovna točka
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 

Preko tega portala lahko podjetnik 
oddaljeno, preko interneta, opravlja 
postopke povezane z ustanovitvijo 
podjetja, kot so objava prostega de-
lovnega mesta, ureditvijo socialnega 
zavarovanja zase ali za zaposlenega, 
pridobi potrdilo A1 ali odda vlogo za 
prebivanje in delo tujca.

SPOT TOČKE – ŠE VEDNO KOT 
SISTEM BIVŠIH VEM TOČK
Sistem SPOT še vedno vključuje na-
bor bivših VEM točk, ki so sedaj sicer 
zaokrožene v nivo SPOT Registracije 
in te točke omogočajo izvedbo po-
stopkov, kot so registracije podjetij, 
vpis zastopnikov podjetij, ureditev 
prispevkov, izbris s. p.-jev in podob-
no.

SPOT SVETOVANJE – TRETJI 
NIVO
Dosedanji sistem registracij je dopol-
njen s storitvami brezplačnih sveto-
vanj, izobraževanj in usposabljanj za 
(bodoče) podjetnike in glede tega se 
morajo ti obrniti na regionalno točko 
SPOT Svetovanje, ki se za vašo obči-
no nahaja v prostorih SPOT osre-
dnjeslovenske regije v stavbi GZS v 
Ljubljani. Ta nivo je zastopan s strani 
strokovnjakov z različnih področij.
Pomoč podjetnikom se nudi v različ-
nih fazah podjetniške poti. Tako ima 

podjetnik na voljo skupinska sveto-
vanja ali seminarje na temo registra-
cije podjetja ali prvega srečevanja s 
podjetništvom, kot tudi informira-
nja že izkušenih podjetnikov – bodisi 
o zakonodajnih novostih ali morebi-
tnih postopkih povezanih s širitvijo 
poslovanja. Tako torej tudi s podro-
čja zaposlovanja, širitve dejavnosti, 
marketinga ali osnovnega informi-
ranja, na področju davkov in davčnih 
obveznosti podjetnika.
Kot točka SPOT Svetovanje tako tudi 
SPOT točka osrednjeslovenske regi-
je, pomagamo sooblikovati podpor-
no okolje za poslovne subjekte.

SPOT GLOBAL – ZADNJA RAVEN 
SPOT Global predstavlja naslednji 
nivo podpore podjetnikom, ki se 
srečujejo s prodiranjem na tuje trge 
– tako v obliki izvoza kot investira-
nja. Ta nivo vzpostavlja informacij-
ski portal na tem področju in nudi 
usklajevanje podpornih institucij.
Namen SPOT Globala je pomoč ve-
čjim domačim in tujim investitor-
jem.

Za delovne ure in več podrobnosti 
nas lahko najdete na www.spot.gov.
si. 
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Izvajanje agromelioracijskih del na 
komasacijskem območju Vodice

  TATJANA RESMAN

V decembru 2018 se je začela iz-

vedba agromelioracijskih del na 

komasacijskem območju Vodice. 

Začetek del se je zaradi dolgotraj-

nega čakanja na pravnomočnost 

odločbe o komasaciji in posledič-

no možnosti prijave na razpis za 

pridobitev nepovratnih sredstev 

časovno podaljšal, vsekakor pa 

upamo, da bodo vremenske raz-

mere dopuščale čimprejšnje do-

končanje del.

Na javnem razpisu je bil za izvedbo 
del izbran izvajalec Kuhta, d.o.o., 
po predvideni dinamiki pa bodo 
dela zaključena najkasneje do jeseni 
2019. Za izvedbo del je Občina Vodi-
ce s strani Agencije RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja pridobila 
nepovratna sredstva iz Programa ra-
zvoja podeželja RS 2014–2020 v sku-
pni višini 264.600,90 EUR. 

Agromelioracijska dela obsegajo raz-
gradnjo starih poti, izgradnjo novih 
poljskih poti, krčitev grmovja in dre-
ves, nasipavanje rodovitne zemlje 
ter obnovo in izgradnjo jarkov za 
odvodnjavanje. V sklopu izgradnje 
novih poljskih poti bo zgrajeno pri-
bl. 9 km javnih poljskih poti, ki bodo 
omogočale nemoten dostop do kme-
tijskih površin. Izvedba navedenih 
del predstavlja zaključek komasacije, 
saj bo z izvedenimi ukrepi omogoče-
na nemotena in učinkovitejša raba 
kmetijskih zemljišč v osrednjem delu 
občine, ki so se vzpostavila v okviru 
postopka komasacije, s tem pa bodo 
še dodatno izboljšani pogoji za izva-

janje kmetijske dejavnosti na tem 
območju. 

Ob tem lastnike in uporabnike kme-
tijskih zemljišč na komasacijskem 
območju pozivamo, da pri obdelavi 
kmetijskih površin ustrezno upo-
števajo potek novih poljskih poti in 
pri oranju ne posegajo v javne poti 

in pas, ki je namenjen za transport 
in obračanje kmetijskih strojev. Pri-
poročljivi odmik oranja od meje 
javnih poti znaša 1 m, od nasute 
poti pa najmanj 2 m. Prav tako je 
tudi kaznivo orati oz. poškodovati 
mejnike, ki so bili postavljeni ob za-
mejničenju zemljišč, nastalih v ko-
masaciji. 
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Lokalna akcijska skupina (LAS) Za 
mesto in vas je konec leta 2018 po-
trdila šest projektov, ki bodo krepili 
razvoj na območju občin Medvod, 
Domžal, Komende, Mengša, Trzina 
in Vodic. Skupna vrednost projek-
tov je 583.632,45 EUR, pri čemer bo 
Evropski sklad za regionalni razvoj 
prispeval 339.136,50 EUR sredstev, 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja pa 67.470,20 EUR. Pro-
jekti v okviru LAS se sofinancirajo 
z evropskimi sredstvi iz programa 
»CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost«.

Potrjeni projekti prinašajo inovativne 
ideje in nova partnerstva, ki bodo pri-
spevala k razvoju vaških in mestnih 
središč, vključevanju ranljivih druž-
benih skupin ter omogočanju aktivne-
ga povezovanja prek glasbe, kulture in 
športa. Med njimi je treba izpostaviti 
projekt Vesela igrala, vodilnega par-
tnerja Občine Trzin, ki z oživitvijo va-
ških jeder in ureditvijo otroških igrišč 
občanom Vodic in Trzina omogoča 
kvalitetno preživljanje prostega časa 
na območju občine, v kateri živijo. S 
tem skušajo odpraviti nepotrebne in 
zamudne migracije družin, ki otroke 
za preživljanje prostega časa vsako-
dnevno vozijo v večja mesta. 

Tenis klub KUBU Vodice je pripravil 
projekt Različnost povezuje, s kate-
rim želijo spodbuditi medgeneracijsko 
sodelovanje prek delavnic vseživljenj-
skega učenja in aktivnega staranja ter 
rekreacijskih dejavnosti. Nagovoril 
bo najrazličnejše družbene skupine k 
aktivnemu preživljanju prostega časa, 
spodbujanju strpnosti do drugačnosti 
ter k spodbujanju aktivnega prosto-
voljstva. 

LAS Za mesto in vas
– odobreni projekti drugega javnega poziva za lokalni razvoj

Glasbena šola Lartko iz Trzina bo s 
projektom Lartko združuje glasbo 
približala vsem, ki si jo želijo spo-
znati. Namen projekta je cenovno 
približati glasbeno udejstvovanje 
širši množici oseb, ki si glasbenega 
izobraževanja sicer ne bi mogli pri-
voščiti. 

Potrjeni so tudi trije projekti, ki so 
svoje aktivnosti začeli izvajati že v 
okviru prvega Javnega poziva in se 
z nadgradnjo aktivnosti ter vztraj-
nostjo trudijo vzpostaviti pogoje za 
nadaljnje samostojno izvajanje ak-
tivnosti ter dolgoročnejše spremem-
be na področju kulturne dediščine, 
podjetništva, socialne oskrbe in 
medgeneracijskega povezovanja. 

Projekt Stara hišna imena II vo-
dilnega partnerja Občine Vodice bo 
identificiral vsaj 620 hišnih imen na 
območju LAS ter z njimi označil naj-
manj 310 domačij. Na ta način obuja-
jo kulturno dediščino, ki se je obliko-
vala na osnovi določene značilnosti 
prednikov posamezne hiše. 

Inštitut Antona Trstenjaka za ge-
rontologijo in medgeneracijsko soži-
tje nadaljuje s projektom Krekovo 
središče II. Z nadgrajevanjem ak-
tivnosti želijo vzpostaviti pogoje za 
dolgoročno zagotavljanje socialne 
vključenosti, kakovostnega in ak-
tivnega staranja, medgeneracijskega 
sodelovanja, razbremenitve družin-
skih oskrbovalcev, ki doma skrbijo za 
starejše in bolne, ter širjenja prosto-
voljstva in nudenja podpore mladim 
družinam in otrokom. 

Javni zavod Cene Štupar skupaj s 
partnerji razvija projekt Za vas, 
podjetniki, v okviru katerega se 
zagotavljajo podporne, strokovne in 
izobraževalne aktivnosti, ki omo-
gočajo zvišanje podjetniške usposo-
bljenosti in kompetenc udeležencev, 
vključenih v izobraževanje oz. men-
torstvo na področju zaposlovanja in 
podjetništva.

Projekti se bodo začeli izvajati po 
pregledu in potrditvi s strani Mi-
nistrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter Agencije RS za kme-
tijske trge in razvoj podeželja. Če 
želite tudi sami prispevati k razvoju 
lokalnih skupnosti na območju občin 
Medvod, Domžal, Komende, Men-
gša, Trzina in Vodic, lahko svojo pro-
jektno idejo prijavite na tretji Javni 
poziv za izbor operacij za uresničeva-
nje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
na območju LAS Za mesto in vas, ki 
bo objavljen predvidoma spomladi 
2019. Več informacij najdete na sple-
tni strani: www.las-mestoinvas.si. 

Dodatne informacije:
Roman Medved, RRA LUR, roman.
medved@rralur.si, 01 306 19 05
Darja Demšar, RRA LUR, darja.dem-
sar@rralur.si, 01 306 19 05
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 FILIP PIRC, ČLAN GODBE VODICE 
 LADO VAVPETIČ

Kot vsako leto, so na zadnjo sobo-

to pred Božičem v dvorani kultur-

nega doma Vodice odmevali zvoki 

vodiške godbe. Že tradicionalni 

božično-novoletni koncert je letos 

postregel z nekaj izvirnimi soli-

stičnimi nastopi naših članov, ki so 

svoj igralski vložek odigrali brez-

hibno.

Pa pojdimo lepo po vrsti. Uvodna 
skladba večera je bila vsem dobro 
znana fanfara, Oj, Triglav moj 
dom, s katerim smo počastili 240. 
obletnico prvega zabeleženega vzpo-
na na Triglav in 30. obletnico prvega 
vzpona Godbe Vodice na streho Slo-
venije. Še dobro niso izzveneli zvoki 
mogočnih fanfar, že je sledila sklad-
ba Bauern-polka Johanna Straussa 
mlajšega, katerega skladbe nas vsako 
leto prebudijo v novoletni dan v iz-
vedbi Dunajskih filharmonikov.
Sledila je, za nas godbenike ritmično 
najzahtevnejša skladba, Music for 
Gentry. Z zabavnimi ritmi in menja-
vanjem polke in valčka smo gotovo 
poskrbeli, da so koga zasrbele pete in 
ga je oblila želja, da nam pokaže svoj 
plesni talent. Nato pa je sledil prvi 
izmed igralskih vložkov večera. Že 
sam naslov skladbe The typewitter 
nam pove, da gre za pisalni stroj, na 
katerega je igrala-pisala, sicer klari-
netistka, v solistični vlogi pa tajnica 
Sara Sovinc. Za zaključek prvega 
dela koncerta je repertoar postregel 
še z eno skladbo skladatelja iz dru-

Godba Vodice z zvoki pisalnega stroja, 
kolesarskega zvonca in nakovala popeljala v 
božično-novoletni čas

žine Strauss, tokrat Eduarda Straus-
sa, mlajšega brata Johanna. Naslov 
skladbe pa, Bahn frei, pri kateri je 
železniškega sprevodnika s piščalko 
igral činelist vodiške godbe, Marko 
Peterlin.
Pred začetkom drugega dela koncer-
ta je, ob odsotnosti gospoda župa-
na, predsednik Godbe Vodice Boris 
Kubelj podelil Gallusova priznanja 
godbenikom, ki v društvu delujejo že 
5, 10, 15 ali celo 30 let. Prejemnika 
priznanj sta bila dva, in sicer srebr-
no priznanje je prejel Simon Jeraj 
za 10 in zlato Gallusovo priznanje 
Anže Derlink za 15 let neprekinje-
nega sodelovanja v Godbi Vodice.
Prva skladba drugega dela koncerta 
z naslovom The happy cyclist je na 
začetku med poslušalce prinesla na-
val smeha, saj se je tokrat kot tretja 
solistka, Simona Žebovec, izkaza-
la s popolnim igralskim vložkom, s 

katerim je presenetila tudi dirigen-
ta in vse nas člane godbe. V popolni 
kolesarski opremi in s čepico Marca 
Pantanija je ob spremljavi godbe od-
igrala na krmilo pritrjen kolesarski 
zvonček in nam odlično prikazala 
pomen naslova skladbe.
Za zadnji solistični nastop sta to-
krat poskrbela basista Godbe Vodice, 
Jože Fuleki in Janez Bilban, ki sta 
ob skladbi Amboss polka s kladivi 
ubrano in v ritmih godbene spre-
mljave tolkla po nakovalu in zagoto-
vo prebudila tudi tistega, ki se mu je 
že zehalo. 
Za konec pestrega programa je sledi-
la skladba Bojana Adamiča, Tratata 
zdaj igra naša muzika, pri kateri 
smo instrumentalnemu delu na kon-
cu dodali še vokalno izvedbo in tako 
zaokrožili celoto. Kdor letos ni bil 
prvič na godbenem koncertu, dobro 
ve, da igranja po zadnjih taktih ura-
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dnega dela še ni konec. Sledila sta še dva obvezna dodat-
ka, Radetzky marsch, ki nas je v mislih že popeljal na 
novega leta dan, ko ga tradicionalno vsako leto odigrajo 
Dunajski filharmoniki, in Sveta noč, ki je v nas vzbudila 
topel občutek in pričakovanje bližajočega se svetega ve-
čera. Za tem je sledilo veselo druženje z najbližjimi ter 
prijatelji.
Ne morem pa mimo zahvale našemu dirigentu Igor-
ju Dajčmanu. Vsako leto na vajah razdaja veliko mero 
energije in elana, da se naučimo in na koncu poslušalcem 
prikažemo, kaj smo se naučili. Zato Igor, še enkrat, hvala!
Vredno zahvale se mi zdi omeniti še donatorje in spon-
zorje, ki nas s finančno pomočjo podpirajo pri izvedbi 
koncerta, kot pri celotnem delu na področju ljubiteljske 
kulture. V imenu celotnega Godbenega društva Vodice se 
znova zahvaljujem Občini Vodice, GM Jagodic Vodi-
ce, REAM, d. o. o., Trzin; Kovinc, d. o. o. Lahovče; 
Jeraj PLUS, d. o. o., Vodice; Europlakat, d. o. o., Lju-
bljana; Mizarstvo Bilban, Vodice; Ključavničarstvo 
Roman Janhar, s. p., Vodice; Mesarija Selak Marko 
Selak s. p., Vodice; ZG Jerinc, Vodice; Štebe LM; Vo-

dice; BALET, d. o. o., Vodice; Fotokopiranje Bilban 
Ciril, Kranj; KLUB KUBU, Vodice; Andrej Ropret, 
Vodice; Jani Polajnar; DU upokojencev Vodice; Pe-
karna prest Jagodic, Vodice; Vrtnarstvo Brank, Vo-
dice; Picerija Feniks; Poslovna cona Komenda.
Seveda pa niso sponzorji edini, pomagate nam tudi Vi, 
s svojo podporo, poslušnostjo in pozitivno energijo. Vse 
našteto in vse, kar spada zraven, je tisto, kar nas pelje 
naprej do novih uspehov in druženj. Hvala!
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Hedvika Rosulnik, ravnateljica Vrtca Škratek Svit 
v Vodicah:  »Seveda sem vesela nove pridobitve, investicije na področju 
predšolske vzgoje so namreč najučinkovitejše v sistemu izobraževanja!«

 GORAZD DOMINKO

 TINA KOSEC

Slavnostno odprtje prizidka k Vrt-
cu Škratek Svit v Vodicah je bilo si-
cer načrtovano že jeseni, a čeprav 
so se dela nekoliko zavlekla, vese-
lje ob nedavni otvoritvi 1,3 milijo-
na evrov (dvesto tisočakov je bilo 
moč načrpati iz Eko sklada, op. p.) 
vredni investiciji, ni bilo nič manjše. 
»Ko smo konec junija 2018 zaključi-
li šolsko leto, se je zaprla kuhinja in 
šele takrat se je začela menjava in-
štalacij, poda, opreme. Prilagajanje 
je bilo nujno zlo, a z ustanoviteljem 
vrtca, izvajalci del, zaposlenimi in 
starši je teklo kot namazano,« po-

nosno poudarja Rosulnikova! 

Kako zelo potreben je bil prizidek? 

Na nov prizidek smo čakali deset let, in 
delo je bilo zaradi pomanjkanja prostora 
oteženo, še najbolj v kuhinji, premajhna 
je bila tudi igralna površina na otroka. 
V vrtcu je do izgradnje prizidka delovalo 
8, ob izgradnji vrtca pa 6 oddelkov, zato 
je bila prostorska stiska velika. Predpi-
si področje predšolske vzgoje natančno 
urejajo, tako normativno, kadrovsko in 
prostorsko. Skratka, ja, prizidka smo se 
zelo razveselili, saj je vrtec pokal po ši-
vih. 

Slavnostno odprtje vrtca je bilo si-

cer načrtovano že jeseni, zakaj se je 

zavleklo? 

Delo je bilo zahtevno, ker je prizidek 
posegal v obstoječi vrtec. Veliko je bilo 
tudi usklajevanja med različnimi izva-
jalci posameznih del, pri pridobivanju 
uporabnega dovoljenja, tudi zato se je 
zavleklo. 

Večja kuhinja, telovadnica, senzor-

ne sobe ... še kaj? 

Z izgradnjo prizidka so bili obnovljeni 
tudi posamezni prostori, nekateri so 
dobili drugo namembnost, npr. pralnica. 
Z izgradnjo in preureditvijo smo prido-
bili prostor za individualno delo in lego 
kotiček, tehnični kotiček, otroško ku-
hinjo, otroško knjižnico, likovni atelje 
in različne kotičke. Kuhinja je dobila 
nove namenske prostore s pomivalnico 
posode, prostorom za vozičke, pripravo 
zelenjave, namenskimi in skladiščnimi 
prostori. Dokupljen je bil potrebni del 
kuhinjske opreme, strojev. Zaposleni so 
dobili svoje prostore, tako upravne kot 
skupne, s tem pa boljše delovne pogo-
je. Najstarejši otroci so dobili dve novi 
igralnici, poimenovali so jih: sove in risi. 
Igralnici sta večji, kot so druge igralnice 
in sta sodobno opremljeni, z igralno hišo, 
eksperimentalnim kotičkom. Najbolj so 
se otroci razveselili športne igralnice, ki 

je namensko opremljena z orodjem za 
predšolske otroke. 

Kaj pa športna igralnica?

Tam so letveniki, vešala, ogledala, ple-
zalna stena, kabinet z rekviziti za giba-
nje, s katerimi so se bistveno izboljšale 
možnosti za gibanje in izvajanje raz-
ličnih gibalnih dejavnosti. Za starejše 
otroke začenjamo z izvajanjem plesa z 
elementi baleta, ples in pravljično jogo 
vzgojiteljice vključujejo v redno gibalno 
dejavnost, kmalu bomo gibalne dejavno-
sti oplemenitili še z nogometom. 

Senzorna soba?

Z namensko opremo in posebnimi pri-
pomočki je soba namenjena otrokom, 
ki odslej v posebnem okolju pridobivajo 
nove izkušnje s pomočjo čutil. Ob stro-
kovnem znanju vzgojiteljic s pomočjo av-
dio, video, senzoričnih učinkov otrokom 
ponudijo možnost umirjanja in čutnega 

»Ker iskreno verjamem, da je kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu v pomoč 
staršem in dobrobit otrok pri vzgoji in učenju, si bom še naprej prizadevala za 
razvoj domačega vrtca!« 
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zaznavanja. Novi namenski prostori z 
opremo omogočajo nove, sodobne oblike 
dela, delo v manjših skupinah in indivi-
dualno. In tu je še otroška kuhinja …

Kaj res? 

Da, otroci v njej s pomočjo vzgojiteljic 
pečejo, kuhajo, pripravljajo rojstnodnev-
na praznovanja, samopostrežne zajtrke. 
V tehničnem kotičku otroci lahko zabija-
jo, žagajo s pravim otroškim orodjem. V 
lego kotičku imajo na razpolago različne 
lego kocke, tudi »Lego simple machines«. 
Občasno bomo v centralnem vrtcu go-
stili tudi otroke iz obeh enot, da se bodo 
tudi oni lahko igrali in ustvarjali.

Predvidevam, da so bili otroci pri-

jetno presenečeni, celo navdušeni, 

kajne?

Otroci in njihovi starši, ne smemo po-
zabiti slednjih, nad vsem, nad novimi 
prostori in opremo. Veste, prizidek je 
pridobitev za celotno občino, za nove ge-
neracije občanov. Investicije na področju 
predšolske vzgoje so namreč najučinko-
vitejše v sistemu izobraževanja, tako je 
namreč ugotovilo evropsko informacij-

sko omrežje na področju izobraževanja 
»Eurydice«.

Vrtec je bogatejši tudi za zunanje 

igrišče na novo pridobljenem ze-

mljišču ob vrtcu, več je tudi zelene 

površine …

Nova asfaltna podlaga omogoča izvedbo 
različnih dejavnosti: rolanje, različne 
igre z žogo, vožnjo s kolesi, avtomobili po 
prometnem poligonu. Moja želja je, na 
igrišču, ob gredicah, na katerih vrtnari-
jo otroci, urediti še učilnico na prostem 
in dokupiti nova igrala za igrišče vrtca v 
Vodicah, Skaručni in Utiku. 

Bo nov vrtec zagotovil predšolsko 

oskrbo vsem otrokom v občini, šte-

vilo prebivalcev tudi zaradi priselje-

vanja mladih družin v zadnjih letih 

stalno raste. Imate čakalno listo? 

Ob odprtju vrtca je bilo v šolskem letu 
2004/2005 v osem oddelkov vključenih 
140 otrok in število vključenih otrok se 
zaradi priseljevanja in spremenjenih raz-
mer res povečuje. V Vrtec Škratek Svit 
Vodice je danes vključenih 250 otrok. V 
centralnem vrtcu v Vodicah deluje devet 
oddelkov, trije oddelki delujejo v enoti 
Skaručna in dva oddelka v enoti Utik. 
Trenutno so sprejeti vsi otroci. Običaj-
no ni prostih mest proti koncu šolskega 
leta, za otroke, ki jih starši želijo vklju-
čiti po porodniškem dopustu. Kako bo v 
prihodnosti, je težko napovedati, in še to 
…,predšolska vzgoja ni obvezna, starši 
med vrtci lahko izbirajo. 

In, kakšni so vaši načrti za leto 

2019?

V vodiškem vrtcu sem tri desetletja. 
Bila sem vzgojiteljica, pomočnica rav-
nateljice, sedaj ravnateljica, tako dobro 
poznam razvoj domačega vrtca, stalna 
prizadevanja za kakovost in boljše pro-
storske pogoje. V tem času je vrtec doži-
vel številne spremembe, predvsem pa ve-

lik napredek. Največja pridobitev je bila 
izgradnja centralnega vrtca Škratek Svit 
Vodice v letu 2005 in nedavna izgradnja 
prizidka v letu 2018. Ko se zaključi en 
projekt, se že snuje drugi. Veste, z izgra-
dnjo prizidka se delo na področju pred-
šolske vzgoje v naši občini še ni zaključi-
lo, saj na izboljšanje prostorskih pogojev 
čakata še enoti Skaručna in Utik.

Kako dolgo nameravate še vztraja-

ti na mestu ravnateljice, prepričan 

sem, da to zahteva veliko truda, po-

žrtvovalnosti, odrekanj ... 

Maja se mi izteče drugi petletni man-
dat na delovnem mestu ravnateljice. 
Kakšen bo nadaljnji razvoj vrtca, pred-
šolske vzgoje v občini Vodice, je odvisno 
od ustanovitelja, Občine Vodice. Le z do-
brim sodelovanjem z zaposlenimi, starši 
in ustanoviteljem, Občino Vodice, lahko 
načrtujemo izboljšave. In ker za otroke 
delam s srcem, bom vztrajala.

Večja kuhinja, pralnica, dve igralnici 
za otroke v starostni skupini od pet 
do šest let, športna igralnica, senzor-
na soba, novi prostori za zaposlene in 
za skladišča in arhiv, zunanje igrišče 
na novo pridobljenem zemljišču ob 
vrtcu. Dobrodošli v Vrtcu Škratek Svit 
v Vodicah!
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  RADO ČUK 

Potem ko so Matici v Bukovici na 

sveti večer ob jaslicah na prostem 

sredi vasi skupaj z drugimi izva-

jalci intonirali prvi božični napev, 

so skupaj z Žametnicami pri pol-

nočnici pri sv. Tilnu pričarali raj-

ske melodije v spomin na tisti prvi 

dogodek v Betlehemu, ko prav 

gotovo ni bilo nič pravljično, a so 

se vendarle Nebesa sklonila k Člo-

veku.

V nedeljo, na dan svetih treh kraljev, 
6. januarja 2019, pa so se v cerkvi 
sv. Štefana v Utiku znova razlegali 
božični napevi otroških, ženskih in 
moških pevskih glasov. 
Prav v spomin na tisti veliki dogo-
dek postavljamo jaslice in prav zato 
pojemo prelepe pesmi. Tudi prvo ja-
nuarsko nedeljo je bilo tako. Čeprav 
podružnična cerkev v Utiku ni ogre-
vana, se je zbralo neverjetno veliko 
ljudi, morda le zato, da bi znova po-
doživeli božični čudež. 
Pevski program je bil preprost, a pri-
srčno iskren. Najprej so svoje voščilo 
zapele citre, potem pa je fantovska 
pevska skupina Matici poslušalce na-
govorila s štirimi pesmimi. Pastorali 
je sledila uspavanka, božični zgodbi 
so se pridružili prijazni verzi 'Marija 
se smehlja in Jožef z njo bedi z veseli-
mi očmi'. Moškim glasovom so sledili 
ubrani zvoki noneta Žametnice pod 
vodstvom Marije Čuk. Čeprav skupaj 
pojejo šele slabo leto, so zapele pre-
pričljivo, občuteno, intonančno čisto 
in programsko pestro. Adeste fideles 
in Srečna si štalca, a capella, Si videl 
zvezdice, skupaj s skupino otrok in 
kitarami ter Angelska pesem ob kla-
viaturi z Leo Plut.

Koncert božičnih pesmi v Utiku

Flavtistki Zala in Monika, ki se jima 
je pridružila Andrejeva trobenta, sta 
popestrili nadaljevanje fantovskega 
programa. V akustičnem prostoru je 
pesem iz prezbiterija prijetno preha-
jala do hvaležnih poslušalcev, ki so 
za zaključek zapeli trikraljevsko me-
lodijo in nesmrtno Sveto noč, ki sla-
vi 200. obletnico svojega nastanka. 

Vrhunec koncerta je bila šestglasna 
skladba Slava Bogu na višavah, ki sta 
jo pevski skupini zapeli združeno in 
glasbeni popoldan zaključili v zahva-
lo za doživete praznike. 
Pevski program je povezoval Rado 
Čuk, ki je v imenu Kulturnega dru-
štva Matije Koželja Utik vsem voščil 
blagoslovljeno leto 2019.

Na predvečer praznika sv. treh kraljev (5.1.) sta dve skupini odraslih kolednikov 
iz Šinkovega Turna obiskali 90 domov, zapeli kolednico in voščili blagoslov. 
Vsem, ki ste svoj dar namenili za slovenske misijonarje se iskreno zahvaljujejo. 
Tradicija, ki se je obudila pred 29 leti, kliče po nadaljevanju in številčni okre-
pitvi, saj je večer vsako leto prekratek, da bi obiskali vse, ki bi si tega želeli. 
Koledniki so eno fotografijo napravili tudi v Bukovici, kjer je figure v naravni 
velikosti izdelal in postavil rezbar Franc Kubelj.
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  NIKA KOSEC IN
  MONIKA HRIBAR 

V cerkvi Matere Božje v Šinkovem 

Turnu je 26. decembra 2018 znova 

potekal božični koncert DPZ Flo-

ra. Najprej je ob zvokih kitare iz 

naših ust zazvenela pesem Sveta 

noč, ki je slavila dvesto let, odkar 

so jo prvič zapeli na božič leta 1818 

v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem 

Oberndorfu.

Poleg slovenskih ljudskih smo zapele 
tudi nekaj tujih božičnih pesmi, med 
katerimi sta bili dve iz priljubljenega 
božičnega filma Sam doma. Izvedbo 
posameznih pesmi so polepšali odlič-
nih instrumentalisti: Maja Ovsenik 
na klaviaturah, Taja Ovsenik Eržen 
na zvončkih in Anže Kovačič na ki-
tari.

Ker na ta dan Slovenci praznujemo 
tudi dan samostojnosti in enotnosti, 
je nekaj besed o državnem prazniku 
spregovoril Daniel Kokalj.

Po končanem koncertu so se naši 
gostje lahko posladkali z domačim 
pecivom ter pogreli s čajem in kuha-
nim vinom. Na tem mestu sledi tudi 
nekaj vtisov naših gostov.

»Ob prepevanju pevskega zbora Flora 
sem v sebi čutila pristnost ter vese-
lje, ki ga prinaša ravno božični čas. 
Punce so se zelo potrudile ter izbrale 
čudovite pesmi, ki so bile tako tudi 
zapete.«

»Božični koncert pevskega zbora Flo-
ra mi je bil zelo všeč, saj so dekleta s 
svojim petjem ter ob spremljavi glas-
bil pričarala pravo božično toplino.«

Božični koncert DPZ Flora

»Vsako leto se veselim koncerta Flo-
re, saj nam s svojim izborom pesmi 
in lepim petjem polepšajo božične 
praznike. Tudi letos jih lahko pohva-
lim in se jim zahvalim za lep večer. Le 
tako naprej, dekleta!«

Pevke DPZ Flora smo vesele, da smo 
ljudem lahko polepšale božični čas. 
Upamo, da bomo to lahko storile 
tudi prihodnji božič.
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 ROZALIJA JEGLIČ                                           

Župnijska karitas (v nadaljevanju 

ŽK) Vodice je dobrodelna organi-

zacija, ki na organiziran način ure-

sničuje poslanstvo ljubezni in spo-

štovanja do bližnjega, ki potrebuje 

pomoč na območju župnij Vodic 

in Zapog oziroma občine Vodice. 

Deluje kot sestavni del Škofijske 

karitas. Kristjani verujemo, da je 

pot do ubogih in pomoči potreb-

nih udejanjanje božje zapovedi 

ljubezni do bližnjega.

Predsednik ŽK je župnik France 
Mervar, tajnica Mari Banko, Pavla 
Žnidar je blagajničarka in zapisnika-
rica Metka Žvelec. V delo je skupno 
vključenih 21 stalnih prostovoljcev. 
Pri dobavi hrane pa se v delo vklju-
čijo štirje sodelavci, po potrebi tudi 
več. Poudarili bi, da so se v letu 2018 
v skupino vključile tri nove prosto-
voljke in se je skupina s tem tudi po-
mladila.
Prostovoljci se srečujemo enkrat 
mesečno ali po potrebi. Opravili 
smo 1995 ur prostovoljnega dela 
za organizacijo, neposredno delo z 
uporabniki, dežurstvo, dobrodel-
ne akcije, prireditve in vzdrževanje 
prostorov ter opreme. Sodelovanje, 
udeležbo na sestankih in medseboj-
no sodelovanje vseh sodelavcev ŽK 
lahko ocenimo kot zelo dobro.
V program pomoči so vključene dru-
žine, posamezniki, otroci, osebe s 
posebnimi potrebami, šolska mladi-
na, ostareli, bolni in invalidne osebe. 
Sodelavci Karitas si prizadevamo za 
sočuten odnos do vseh ljudi, posebej 
še do tistih, ki so v stiski in pogosto 
odrinjeni na rob družbe. Podpiramo 
pravično razdelitev dobrin in enake 

Delo Župnijske karitas Vodice v letu 2018
možnosti za vse. Najvažnejše ob tem 
je ohranjanje človeškega dostojan-
stva. Kriteriji pomoči so določeni na 
ravni Škofijske karitas in so usklaje-
ni z Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.

Aktivnosti ŽK 

Pomemben del našega dela je in-
formiranje, svetovanje in pogovor z 
osebami, ki potrebujejo našo pomoč. 
Organizirano imamo dežurstvo po 
razporedu vsak prvi četrtek v mese-
cu med 16. in 18. uro v pastoralnem 
domu. Po telefonu ali na elektronski 
naslov (karitas.vodice@gmail.com) 
smo vedno dosegljivi.

Hrano iz Evropske skupnosti delimo 
enkrat mesečno. Letos smo je razde-
lili 5816 kg. Razdelili smo tudi 1357 
kg podarjene hrane.
Zbiramo hrano z daljšim rokom 
uporabe skozi vse leto, jeseni poljske 
pridelke. 
Pomagamo pri plačilu položnic in 
nakupu kurjave. Ob nenadni smrti 
ali družinski tragediji pomagamo 
tudi z denarno pomočjo.
Starejše (80 in več let) in bolne z 
voščilom in priložnostnim darilom 
obiščemo na njihovih domovih za 
veliko noč (233 oseb) in za božič 
(212 oseb). Vsako leto organizira-
mo binkoštno srečanje za starejše 
in bolne. Obiščemo jih na domovih 
in jih z vabilom povabimo, da se 
udeležijo svete maše z bolniškim 
maziljenjem. Po maši sledi srečanje 
in pogostitev v pastoralnem domu. 
Skupni klepet in obujanje spominov 
krepi naše odnose in razumevanje. 
Ob praznikih smo pozorni tudi na 

naše starejše sokrajane, ki živijo v 
različnih domovih za starejše in jih 
redno obiskujemo s priložnostnimi 
voščili in darili. Posebno pozornost 
namenjamo tudi otrokom s poseb-
nimi potrebami in jih obiskujemo za 
Miklavža.
Osnovnošolcem in dijakom iz soci-
alno šibkejših družin pomagamo pri 
nakupu šolskih potrebščin. 
Pripravili smo prispevek za Župnij-
ska oznanila in članek v mesečniku 
Žarek dobrote (glasilo Slovenske ka-
ritas). 
V okviru tedna Karitas (letošnja 
tema Mladost iz korenin modrosti) 
smo odšli na romanje v Ponikvo, 
kjer smo imeli skupno molitev, sve-
to mašo in ogled generalke priredi-
tve Klic dobrote v Celju. V tem tednu 
smo imeli tudi sveto mašo za pokoj-
ne sodelavce ŽK. Prostovoljke smo 
sodelovale tudi pri nedeljski maši ob 
zaključku tedna Karitas.

Izobraževanja v letu 2018

Vsako leto imamo več različnih sklo-
pov izobraževanj, ki jih za prosto-
voljce organizira Škofijska karitas 
Ljubljana. Prvi sklop predavanj smo 
imeli januarja v Antonovem domu 
na Viču. Udeležili smo se predavanj 
s področja psihologije, ki nam po-
magajo pri prepoznavanju različnih 
stisk ljudi in delo z njimi. Sledila so 
še predavanja, ki so bila namenjena 
skrbi za dobre medosebne odnose 
in prepoznavanju vzrokov in posle-
dic odvisnosti s poudarkom na ne-
kemične odvisnosti. Predavatelji so 
nas seznanili, kako poskrbeti zase, 
ko pomagamo drugim. Oktobra smo 
imeli dvodnevni seminar, ki ga pri-
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pravi Slovenska karitas. Vsebine pre-
davanj so nas usmerjale v aktivnosti, 
da bomo znali najti pot k mladim.
Marca smo imeli v pastoralnem 
domu Vodice predavanje z naslovom 
Kako prepoznamo demenco. Preda-
vanje je na pobudo ŽK izvedlo dru-
štvo Spominčica – Alzheimer Slove-
nija – Slovensko združenje za pomoč 
pri demenci. Predavala je ga. Maja 
Jurjevič, ki je predstavila prepozna-
vanje in probleme povezane s to bo-
leznijo v družini in družbi. Dvorana 
je bila polno zasedena. Na koncu se 
je razvil zanimiv pogovor, ki nas je 
nagovoril, da še organiziramo po-
dobna srečanja.
Aprila smo imeli v pastoralnem 
domu Vodice usposabljanje za pro-
stovoljce ŽK z naslovom Oživljanje 

s pomočjo defibrilatorja. Predavala 
je ga. Jana Potočnik iz Osnovne šole 
Vodice.

Zahvala

Sodelavci ŽK se zahvaljujemo vsem 
ljudem, ki razumejo stisko drugih, 
zaupajo našemu delu in podpira-
jo naša prizadevanja, med drugim 
tudi: Občini Vodice oz. županu g. 
Acu Francu Šuštarju za finančna 
sredstva, vsem dobrotnikom, ki 
nas s svojimi prispevki podpirajo 
skozi celo leto, podjetnikom iz naše 
občine, ki nas podpirajo s svojimi 
donacijami, vsem, ki so darova-
li denarna sredstva pri sv. maši na 
nedeljo karitas (2. decembra), rav-
natelju OŠ Vodice g. Juretu Grilcu 
in zaposlenim, še posebej ga. Joži 

Nastran Brank, za organizacijo Teka 
podnebne solidarnosti, učencem za 
sodelovanje na teku in staršem za 
podarjeno hrano, ravnateljici Vrtca 
Škratek Svit ga. Hedviki Rosulnik 
za dobrodelno akcijo zbiranja slad-
karij v začetku decembra. Zbralo se 
je kar 38 kg sladkarij. Najlepša hvala 
vsem staršem, ki ste pridno polnili 
pripravljene kartone v vseh enotah 
vrtca, skupini mladih mamic, ki so 
letos prvič samoiniciativno pripra-
vile lepa Miklavževa darila in s tem 
razveselile otroke iz štirih družin in 
g. župniku Francu Mervarju za nje-
govo delo in duhovno vodstvo.
Dobrota je naš notranji glasnik in 
svetovalec. Kolikor poslušamo njen 
nasvet, toliko imamo notranjega 
miru in sreče. (A. Trstenjak) 
          

  JOŽE ROŽMANEC 

Pred nekaj dnevi smo veselo za-

korakali v novo leto. Običajno se 

v začetku novega ozremo nazaj 

in preverimo uspešnost v pretekli 

sezoni. Pohodniki in kolesarji DU 

Vodice se ozremo nazaj že no-

vembra, ko se zaključi kolesarska 

sezona in se zmanjša aktivnost 

pohodništva. 

Ugotovili smo, da smo kolesarji iz-
vedli vse s planom predvidene poti. 
Izpeljali smo 13 kolesarjenj, med 
njimi smo se udeležili skupnega 
kolesarjenja in druženja s kolesarji 

Decembrski pohodi in pregled aktivnosti 
pohodniške in kolesarske sekcije DU Vodice v 
pretekli sezoni

Pohodniki na vrhu Male Plešivice
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sosednjih društev iz Cerkelj, Ko-
mende, Kamnika in domače občine, 
ter izpeljali kolesarski izlet »v Ne-
znano«, ko nas je pot vodila ob Soči 
od Solkana do Kanala in nazaj pre-
ko italijanske Gorice v Solkan. Le-
tos smo imeli srečo z vremenom, ki 
nam je bilo kar naklonjeno in smo 
samo pri zadnji vožnji bežali pred 
dežjem. Celotni pregled je tako na-
slednji:

 y 13 izvedenih kolesarjenj,

 y 130 udeležencev na kolesarje-
njih in

 y 570 km, ki smo jih prevozili v 
sezoni 2018.

Pohodniki ne prekinjamo sezone, 
saj smo aktivni vse mesece v letu. 
Tako smo v pretekli sezoni izvedli 
več kot štirideset pohodov, tako 
po okoliških hribih (Stari grad nad 
Smlednikom, Rašica, Mengeška 
koča …) kot po sredogorju (Kršiče-
vec pri Pivki, Sabotin, Kojca, Peč, 
Šilen tabor …) in visokogorju, kjer 
smo obiskali kar nekaj dvatisoča-
kov (Sleme nad Mojstrano, Vrtačo 
nad Ljubeljem, Mangart, Krofičko 
nad Logarsko dolino, Visoki Kanin, 
Grintovec in Kočno …). Nekaj od 
naštetih pohodov je že bilo opisa-
nih v Kopitarjevem glasu. Kratek 
povzetek: 41 pohodov, 190 ur hoje 
(ocena), 30.300 m prehojene višin-
ske razlike, 377 udeležencev na po-
hodih.
Največjo zaslugo za uspešno organi-
zacijo in vodenje izletov ima vodja 
pohodniške sekcije g. Janez Kadi-
vec.
Decembra smo izpeljali nekaj manj 
zahtevnih, pa vendar zanimivih in 
lepih pohodov. Na prvi decembrski 
pohod smo krenili v smeri Primor-
ske. V Kozini smo zavili z avtoceste 
proti Podgradu in v kraju Obrov 

proti hribom nad vasjo Golac. Pri 
zaselku Zagrad smo zagrizli v str-
mino Male Plešivice (953 m n/v). 
Po slabi uri hoda smo dosegli vrh, 
od koder se nam je odprl prekrasen 
razgled na Julijske Alpe ( Triglav z 
okolico), Savinjske Alpe (Grintovec, 
Kočna, Planjava ...) in vse okoliške 
hribe (Slavnik, Učka …). Z Male Ple-
šivice smo se spustili proti prevalu 
Velika vrata, ki so le streljaj od meje 
s Hrvaško, in se povzpeli še na Ve-
liko Plešivico (908 m n/v). Med po-
tjo smo nabrali še nekaj dozorelega 
brinja, ki bo služil za gastronomske 
užitke. Po krožni poti smo se vrnili 
na izhodišče v Golcu. Ugotovili smo, 
da se je splačalo odpraviti od doma 
in preživeti prijeten dan v naravi.
Na naslednji pohod smo krenili iz 
Laškega. Najprej nas je dokaj strma 
pot vodila na razgledni vrh z anten-
skim stolpom – Malič (936 m n/v). 
Na vrhu je kar dobro pihalo, tako da 
smo poiskali zavetrje za objekti na 
vrhu. Po kratkem postanku smo se 
odpravili proti Šmohorju, kjer smo v 
planinskem domu na Šmohorju na-
redili krajši postanek za fotografi-
ranje in žigosanje popotnih knjižic. 
Obiskali smo tudi cerkvico sv. Mo-
horja, ki je obkrožena z lepim šte-
vilom večstoletnih lip, kar smo tudi 
ovekovečili s fotoaparatom. Sledil je 
spust v Laško in vrnitev domov.
Nekoliko slabše vreme – oblačnost 
in megla nas nista odvrnila od po-
hoda na sv. Miklavž in Cicelj v Za-
savju. Ko smo se ustavili v Senože-
tih in zlezli iz vozila, smo si želeli 
samo, da med pohodom ne bi začelo 
deževati. Zaradi megle se ni videlo 
več kot nekaj deset metrov po po-
bočjih hribov. Pot se je za zadnjimi 
hišami v Senožetih hitro »postavila 
pokonci«. Nekajkrat je prečila cesto, 

ki je vodila v Veliko vas in kmalu 
smo pogledali iz gozda. Bolj ko smo 
se bližali vasi, bolj se je redčila me-
gla in kmalu smo uzrli Veliko vas 
in nad njo cerkvico sv. Miklavža. 
Do cerkvice je bilo še slabe pol ure 
hoda. Na vrhu nas je pozdravil ve-
ter. Krajši postanek smo naredili v 
zavetrju cerkvice. Informacijska ta-
bla nas je podučila, da je bil prvotni 
hram nižje v vasi, vendar so ga za-
radi turških vpadov postavili višje 
na hrib in ga posvetili sv. Miklavžu, 
zavetniku čolnarjev in brodarjev. 
Cerkev datira v 15. stoletje. Po ogle-
du okolice smo se spustili do prela-
za in krenili na ne preveč razgleden 
vrh Cicelj (836 m n/v). Sreča je bila, 
da smo ga obiskali v zimskem času, 
ko je listje že odpadlo z dreves in se 
je vsaj malo videlo proti Moravčam 
in nekoliko bolje proti Savi. Spustili 
smo se v Križevsko vas pri Zagori-
ci, kjer je bil rojen znani matematik 
Jurij Vega. Slavni krajan ima na cer-
kvi sv. Križa vgrajeno spominsko 
obeležje. Čeprav je zjutraj kazalo na 

Na poti z Maliča proti Šmohorju nad 
Laškim
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  MAJA KIMOVEC

Zima v mesecu decembru še ni po-

kazala pravega obraza, zato smo 

se v Smučarskem društvu Stra-

hovica po nekaj zimskih užitkov 

odpravili na nam bližnje smučišče 

– Krvavec. Tradicionalnega božič-

no-novoletnega tečaja smučanja 

in deskanja se je udeležilo kar 57 

otrok. 

Prvi dan smo se zbrali pred šolama v 
Utiku in Vodicah ter se polni priča-
kovanj z avtobusom odpeljali proti 
Krvavcu. Na parkirišču smo si naj-
prej nadeli rumene majčke, da smo 
bili na smučišču bolje vidni, nato pa 
smo se z gondolo odpravili novim do-
godivščinam naproti. Ko smo odloži-
li nahrbtnike, je sledilo ogrevanje in 

Tradicionalna božično-novoletna tečaja 
smučanja in deskanja

slabe razmere za hojo, se je čez dan 
vreme popravilo in zadovoljni smo 
se vrnili domov.
Nekaj dni pred novim letom smo 
obiskali še Škavnico (734 m n/v) 
nad Vipavo. Lep izlet, lepo vreme, 
lepi razgledi in nezahtevna pot je 
kratek povzetek zadnje ture lan-
skega leta. Med potjo smo našli kar 
troje jaslic, ki so bile postavljene 
ob poti proti vrhu. Najlepši pogled 
je bil po Vipavski dolini z Alpami v 
ozadju. Zadovoljni smo se vrnili in 
se med potjo že dogovorili za nove 
dogodivščine v prihajajočem letu.
 
Ali veste, kaj je GLAVIČORKA? 
Pojasnilo in odgovor pričakujte v 
prihodnjem Kopitarjevem glasu. Pogled s Škavnice na Vipavo in Vipavsko dolino s Čavnom in Alpami v ozadju
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Dogajanje v zadnjih mesecih leta
  CILKA ŠUŠTAR 

Po enaintridesetih nastopih fol-

klorne skupine in udeležbah čla-

nov našega društva na prireditvah 

do meseca septembra smo šli ko-

nec oktobra na izlet, decembra pa 

na prednovoletno druženje.

Kot vsa leta doslej je mesec septem-
ber za naše člane najbolj pester, ra-
znolik in naporen. Naša občina ima 
9. septembra svoj praznik in s tem 

preizkus znanja. Nato smo štiri dni 
vztrajno delali vaje in nabirali smu-
čarske kilometre. Krvavške strmine 
smo izjemno hitro osvojili prav vsi 
tečajniki, najbolj zabavno je bilo, ko 
se nam je pri vijuganju pridružil še 
poseben gost – maskota kengurujček 
Vzajemko. 
Gostoljubje so nam vse dni nudili v 
brunarici Sonček, kjer smo se malo 
okrepčali, odpočili ter »posončili« na 
terasi. Pri Sončku smo tečaj zadnji 
dan tudi zaključili, seveda z meda-
ljami, diplomami in darili. Čestitke 
prav vsem za novo pridobljeno zna-
nje. Snežni užitki na snegu bodo se-
daj zagotovo »mala malica«.
Za domačo nalogo po opravljenem 
tečaju pa priporočamo, da se čim prej 
odpravite na svež zrak, sonce in bele 
strmine ter veselo nabirate smučar-
ske kilometre. Ti bodo utrdili novo 
znanje ter vam zagotovo narisali na-
smeh na obraz. 
Hvala vsem tečajnikom, staršem, 
učiteljem in spremljevalcem za dobro 
voljo in prijetno preživete smučarske 
dneve. 

Smučarski pozdrav!

v zvezi je organizirano veliko do-
godkov, na katere smo vabljeni kot 
nastopajoči, vabljeni na povorke ali 
pa samo za špalir. Tako je letos fol-
klorna skupina na osemnajstih Ko-
pitarjevih dneh pod lipami zaplesa-
la splet gorenjskih plesov, nekaj čla-
nov društva pa je bilo za špalir ob 
prireditvenem prostoru. Prav tako 
je bilo nekaj članov v nošah priso-
tnih na slavnosti seji ob občinskem 
prazniku v dvorani v Vodicah in 

na prireditvi Vesela harmonika na 
Skaručni.
Tradicionalno je septembra v Ka-
mniku povorka narodnih noš in 
kulturne dediščine, kjer smo priso-
tni vsako leto. Folklorna skupina 
Groblje iz Jarš pri Domžalah nas je 
16. septembra povabila na romanje 
k njihovi cerkveni zavetnici sv. Not-
burgi. Zbrali smo se pred kulturnim 
domom v Grobljah in šli v procesiji 
do cerkve ter sodelovali tudi pri sv. 
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maši. Po maši je bil zunaj nastop 
obeh folklornih skupin, pogostitev 
in prijetno druženje. Za nas je bila to 
zopet ena nova zanimiva izkušnja. 
V župniji v Šentvidu pri Ljubljani 
se je nekaj naših članov v narodnih 
nošah oktobra udeležilo diakonske-
ga posvečenja. V kulturnem domu 
v Vodicah pa sta bili dve prireditvi. 
Turistično društvo je organiziralo 
revijo pevskih zborov, Društvo upo-
kojencev Vodice pa je organiziralo 
prireditev ob mednarodnem dnevu 
starejših, kjer je folklorna skupina 
zaplesala ples z naslovom Vodiška 
presta. Z veseljem pa smo se udele-
žili zahvalne maše na Homcu, ki jo 
je daroval škof Franci Šuštar ob 60. 
obletnici poroke staršev naše članice 
folklorne skupine. 
Konec oktobra pa smo se člani po-
dali na izlet v Zasavje. V Litiji smo si 
ogledali rudnik Sitarjevec in mozaik 
patra Rupnika v cerkvi sv. Nikolaja. 
Ker je bil čas malice, smo se v Dolu 
pri Hrastniku okrepčali z dobrim 
bogračem, nato pa pot nadaljevali 
v Hrastnik. Ustavili smo se v tovar-
ni Glažuta, kjer izdelujejo steklo. Po 
zanimivi predstavitvi njihove ko-
mercialistke smo se sprehodili po 
tovarni med delavci, kjer pri visoki 
temperaturi in zelo nevarnem delu, 
strojno vlivajo steklenice in kozar-
ce. Odpeljali so nas v njihovo dobro 
založeno trgovino, si nakupili kar 
nekaj izdelkov, ob odhodu pa smo 
prejeli simbolično darilo z emble-
mom našega društva. Ogledali smo 
si muzej najstarejših lutk, panoram-
sko pa smo videli v središču Hrastni-
ka vilo Seppi, ki je bila zgrajena leta 
1894 in je identična vili Miramare v 
Trstu. Ker smo zjutraj v Zasavje prišli 
iz Ljubljane preko Litije, smo se vra-
čali preko Zagorja, Kisovca v Morav-

če. Tam smo imeli zelo dobro pozno 
kosilo, nato pa preko Domžal odšli 
proti domu.
Decembra pa smo člani upravnega 
odbora pripravili prednovoletno sre-
čanje. Povabili smo tudi člane, ki so 
se velikokrat udeležili raznih priredi-
tev. V prijetnem vzdušju smo zaklju-
čili s prireditvami in dogodki napol-
njeno leto 2018.

Če se kdaj vprašate, od kod nam toli-
ko volje in veselja do vaj, do nastopov 
in udeležb na vseh teh prireditvah. 
Odgovor je; to je veselje, zabava, dru-
ženje, prenašanje kulturne dediščine 
in to je del našega življenja. Zato vas 
vabimo, kdor ima malo veselja do ple-
sa, do druženja, naj se nam korajžno 
pridruži. Veseli ga bomo! Pa srečno 
in vse dobro v novem letu 2019!

S TOPLINO BOŽIČ 

NAJ VAS GREJE, 

SRCE NAJ VAŠE 

POMIRI, A NOVO 

LETO NAJ ZASEJE 

VSE, KAR SRCE VAM 

POŽELI! DA BILO 

BI LETO PRAVO, 

DA BILO BI LETO 

ZDRAVO, VELIKO 

RADOSTNIH DNI, 

NAJ VAM NOVO 

LETO 2019 PODARI!

Srečno v letu 2019 vam želi UO Društva narodnih noš
in kočijažev Občine Vodice!
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36 ur reševalne postaje skozi oči gasilcev ...
 MANCA ZMRZLIKAR
 N. RUS, K. DOLENC, M. ZMRZLIKAR

Pa začnimo na začetku: ko ose-

ba dopolni šestnajst let in opravi 

tečaj za gasilskega pripravnika, 

lahko prostovoljno sodeluje na in-

tervencijah pri nalogah, ki niso ne-

varne za njegovo zdravje in življe-

nje. Dela opravlja pod nadzorom 

vodje, po predhodnem pisnem do-

voljenju staršev ali skrbnikov. Ob 

dopolnjenem osemnajstem letu 

starosti in opravljenem tečaju za 

operativnega gasilca lahko oseba, 

ki ima opravljen preizkus psihofi-

zičnih sposobnosti in je zdravstve-

no sposobna, opravlja vse naloge 

operativnega gasilca. Tu se zgod-

ba ne zaključi, pravzaprav se tukaj 

šele dobro začne! Sedaj se gasi-

lec lahko usmeri in podrobneje 

izobrazi na posameznih področjih 

oziroma pridobi specialnost. Ena 

izmed njih je tudi »gasilec bolni-

čar«.

Tečaj za gasilce bolničarje je bil pri nas 
prvič organiziran leta 2011, izvajalec 
je bil Rdeči križ. Takrat je Gasilska 
zveza Vodice (GZV) pridobila 13 no-
vih gasilcev bolničarjev. Pred dvema 
letoma je bil organiziran nov tečaj, 
izvedbo smo tokrat zaupali Reševal-
ni postaji Ljubljana (RPLJ). Tečaj je 
opravilo 12 gasilcev bolničarjev, ki so 
prejeli tudi uradni naziv »certifici-
ran prvi posredovalec, polprofe-
sionalec«. V 71 urah smo se naučili 
temeljnih postopkov oživljanja, 
imobilizacije poškodovanih, 
ukrepanja ob krvavitvah in mnogo 
drugih stvari. Kot povsod drugod 
pa je tudi tu potrebno nenehno 
obnavljanje in nadgrajevanje znanja. 

To zagotavljamo z rednimi mesečnimi 
vajami, obnovitvenimi tečaji, mnogo 
je lastnega udejstvovanja. Posebno 
izkušnjo pa smo trije doživeli konec 
decembra, ko smo se za 12 ur pri-
družili reševalni ekipi. Od sedmih 
zjutraj do sedmih zvečer smo bili 
dodeljeni k enemu izmed reševalnih 
vozil, s katerim smo posredovali po 
terenu. 

Natalija Rus,  
27. 

december

Kot je zgoraj 
opisano, smo se 
decembra trije 
prvi posredo-
valci udeležili 
12-urne prakse 
na Reševalni postaji Ljubljana. 
Sama sem bila prva od ekipe in šla 
kot v neki ognjeni krst. Noč pred 
mojo izmeno je bila kratka, saj skoraj 
nisem zatisnila očesa od vznemirje-

nja, malce strahu in nenehnega spra-
ševanja, kako bo.
Nekaj pred sedmo uro sem se javila 
vodji izmene, ki je bil tudi naš in-
štruktor na tečaju prvih posredo-
valcev. Uredili smo vse formalnosti, 
dobila sem njihova oblačila, kartico 
za odpiranje vrat, omarico in seve-
da reševalno vozilo z oznako 6 in z 
dvema čudovitima reševalcema. Moj 
»mentor« ima na reševalni postaji 25 
let izkušenj in njegovo znanje sem 
imela priložnost dobesedno vsrkava-
ti vseh 12 ur. Po podrobni predstavi-
tvi reševalnega vozila, opreme, kje je 
kaj in zakaj, smo bili ob sedmih vsi 
pripravljeni v garaži. Že 11 minut čez 
sedmo se je po zvočniku zaslišalo na-
potilo za avto 6. Obnemogel gospod, 
sicer onkološki bolnik, ki smo ga pe-
ljali na onkologijo. Hm, že pri prvi 
intervenciji, ki sicer ni bila nujna, 
so me preplavljala čustva. Hudo mi 
je bilo za gospoda, še bolj za njegovo 
ženo, o tem sem imela čas razmišljati 
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na poti nazaj v »bazo« in si dopove-
dovati: »Hej, punca, danes ni dan za 
čustva, ni časa.« V bazi, natančneje 
v sobi, kjer se čaka, smo bili natan-
ko tri minute. Akcija, gospo, ki živi 
sama v četrtem nadstropju brez dvi-
gala, so našli obnemoglo, v postelji 
in vso v lastnem blatu. Prizor je bil 
daleč od prijaznega, vonj nevzdržljiv, 
razmere grozljive. Ja, tudi to je delo 
reševalcev. Gospo smo oskrbeli po 
protokolu in jo prepeljali na urgenco. 
Od tistega trenutka se nismo več vr-
nili v »bazo«, kar pomeni, da smo bili 
na vožnjah brez prestanka. Ena iz-
med njih je bila v mojo sosednjo vas. 
Stisnilo me je, saj je veliko možnosti, 
da človeka poznaš in takrat je to še 
mnogo težje. Srečala sem se z raz-
ličnimi primeri od hudega srčnega 
popuščanja, do zastrupitve, močne-
ga povišanja sladkorja v krvi, padec 
z višine, visok tlak. Pri vseh pacien-
tih sem bila vključena v obravnavo 
in pomoč. Nekje okoli tretje ure, po 
nenehnih vožnjah, smo bili vsi trije 
tako lačni, da se nam je že skoraj me-
glilo pred očmi. A časa za malico eno-
stavno ni bilo. Tisti trenutek, ko smo 
se odločili, da bomo šli nekaj pojest, 
smo že bili napoteni naprej v Gori-
čane. Ko imaš pred sabo bolnika, 
pozabiš na lakoto, na stranišče, 
na vse, kar bi v običajnih raz-
merah bilo samoumevno. Vožnja 
nazaj proti Ljubljani je bila z gospo 
z izredno slabim počutjem in nenor-
malnimi vrednostmi krvnega tlaka 
in še kopico drugih težav, ki so lah-
ko vsak trenutek usodne. Napetost 
sva krajšali s pogovorom, seveda na 
njena vprašanja odgovarjaš bodril-
no, motivacijsko, čeprav pri sebi veš, 
da je stanje izredno resno, pa tega 
ne smeš pokazati. To so ta čustva, ki 
se plazijo iz tebe in jih tlačiš nazaj, 

ker te nikakor ne smejo premagati. 
Po četrti uri pa je bila lakota že ne-
sprejemljiva in smo na hitro, res na 
hitro »zmetali« vase vsak en kos pice. 
Nekaj minut potem, ko smo pojedli, 
smo bili na položaju t. i. »kombi«. 
To pomeni, da smo prvo reševalno 
vozilo na urgenci in posredujemo 
z zdravnikom, saj smo pripravljeni 
na reanimacijo (oživljanje) ali druge 
hujše poškodbe. Petnajst minut je 
minilo, ko se je začela res divja akci-
ja. Po klicu smo bili nemudoma v re-
ševalnem vozilu z zdravnico. Vse, kar 
uspeš v sekundi, je, da se močno pri-
pneš z varnostnim pasom, se naslo-
niš nazaj na sedež in v bistvu niti ne 
dihaš. Vožnja je res DIVJA. Svojci so 
našli neodzivnega gospoda, brez pul-
za, ne diha. Zdravnica mi je med to 
divjo vožnjo razlagala, kaj bomo na 
kraju počeli, kakšno bo moje delo, kaj 
od opreme naj odnesem do pacienta. 
Tik preden smo prispeli, smo prejeli 
sporočilo, da oživljanje ne bo potreb-
no, saj je pacient mrtev. Vseeno smo 
se pognali v tretje nadstropje z vso 
opremo in cmokom v grlu. Žal je bil 
pacient že nekaj časa mrtev. To pa ne 
pomeni, da smo se obrnili in odšli 
nazaj v bazo. Zdravnica je pregledala 
preminulega, zraven mi je pojasnila 
in pokazala vse ukrepe, ki se pri tem 
morajo izvesti. Natančno je pokaza-
la potek okorelosti, mrliških lis in 
podobno. Vse se je dogajalo tako bli-
skovito, da nisem dojemala. Na poti 
nazaj me je vprašala, če potrebujem 
pogovor? »Ah ne, je že v redu, v redu 
sem«, uspešno sem tlačila vse te do-
godke v sebi. A vseeno so se čez dva 
dni priplazili na plan in takrat sem 
se soočila z njimi, s smrtjo in vsem, 
kar sem doživela. To so stvari, ki se 
dogajajo vsak dan, vse dni v letu re-
ševalcem in zdravniški ekipi. Niso 

otopeli, niso hladni, niso brez čustev, 
samo naučili so se, da je to del njiho-
vega poklica in s tem se morajo spo-
padati razumno in vsak dan sproti. 
Teh 12 ur je bilo nepozabnih, tako 
kvalitetnih in tako nujnih za nas po-
sredovalce. Veliko vadimo, res smo 
pridni, sami se znajdemo, sposojamo 
si lutke, da lahko vadimo, vedno ima-
mo na vajah vsaj enega še bolj izkuše-
nega, ki nam pomaga. Veliko opreme 
in pripomočkov smo si kupili tudi 
sami, da lahko kvalitetno pridobiva-
mo znanje in se učimo. A teh 12 ur je 
bila popolnoma druga zgodba. Pred 
sabo sem imela dejansko človeka v 
stiski, s simptomi, tudi več simpto-
mi, odlično opremo, s katero sem jih 
oskrbela in z najboljšo podporo eki-
pe, ki mi je dala še več samozavesti. 
Komaj čakam naslednjih 12 ur in z 
željo po podpori, da tudi v naši ob-
čini zagotovimo vzpostavitev dobre 
mrežo prvih posredovalcev.

Manca 
Zmrzlikar, 

28. 
december

Nekaj pred sed-
mo uro zjutraj 
sem se javila 
vodji izmene, 
ki mi je naj-
prej priskrbel ustrezna oblačila, da 
smo bili vsi člani reševalnega vozila 
enotni. Določil me je k vozilu št. 19 
in predstavil voznika ter reševalca, 
s katerima bom preživela izmeno. 
Reševalec mi je razkazal vozilo in 
pripadajočo opremo, pogovorila sva 
se o določenih postopkih, povprašal 
me je o željah in pričakovanjih. Pove-
dala sem mu, da sem možnost dobila 
kot gasilka z opravljenim tečajem za 
certificirane prve posredovalce, ter 
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si želim od tega dne odnesti čim več 
znanja in izkušenj. Bil je navdušen 
nad mojo zagnanostjo (saj smo men-
da prvi posredovalci aktivnejši in bolj 
željni znanja kot študenti, ki k njim 
hodijo na obvezno prakso. Skozi dan 
me je aktivno vključeval pri obravna-
vi pacientov, me spotoma opomnil 
na kakšno posebnosti, opisal, zakaj 
se kje posreduje tako, kot se, in po-
dobno. Dan je bil precej pester. Posre-
dovali smo devetkrat, od tega trikrat 
nujno. Včasih se lahko vrneš v dnev-
ni prostor na reševalni postaji, zgodi 
pa se tudi, da posreduješ direktno. 
Tako smo bili na avtocesti, na poti 
nazaj v »bazo«, ko smo prejeli poziv 
na nujno vožnjo. Vklopili smo sireno 
in modre luči, ter odhiteli do obole-
lega. Pri tem bi opomnila, da bodite 
na cesti strpni in pozorni na vozila 
na nujni vožnji – reševalno vozilo 
se na pot ne odpravi s svetlobno in 
zvočno signalizacijo zato, da bi prej 
prišel do malice ali se izognil koloni – 
odpravi se, ker je ogroženo človeško 
življenje! Da, na danem primeru sem 
točno videla, da je to lahko v gneči na 
avtocesti, v koloni na Celovški cesti v 
najhujši prometni konici, kjerkoli.
Prvi poziv, ki smo ga prejeli, po mo-
jem mnenju resnično ni bil primeren 
za klic na 112. Starejša gospa z mo-
žem – oba stara okoli 90 let – živi v 
drugem nadstropju. Gospa je pred 
dobrim tednom padla in se ob pad-
cu udarila v glavo. Čez teden se je 
to ponovilo dvakrat, zadnje dni bolj 
malo jé in toži zaradi močnih bolečin 
v glavi. Drži, stanje je zaskrbljujoče. 
Zaskrbljeni mož je klical sina, ki je se 
pred odhodom na delo ustavil v sta-
novanju, da preveri mamino stanje. 
Ker nista vedela, kaj naj, sta poklica-
la 112. Ob tej priložnosti bi rada po-
udarila, da poškodbe glave niso hec. 

So resna tveganja, ki jih ne smemo 
prezreti. Zdravniško pomoč bi bilo 
treba poiskati pred več kot tednom 
dni, takoj ko je prišlo do prvega pad-
ca in poškodbe!
Naslednji dve vožnji smo imeli v 
Ivančno Gorico. Po poti me je zade-
lo, kako širok je dejansko njihov krog 
posredovanja. Prvič smo potrebovali 
slabe pol ure do zdravstvenega doma, 
kjer je bil pacient, drugič približno 
toliko na nujni vožnji v neki odročni 
kraj malo naprej. Tu sem se srečala z 
enim od težjih prizorov – smrt. Če 
se kot posredovalci kadarkoli sreča-
mo s tako situacijo, je za nas zago-
tovo lažje, če je naš prvi primer, ki 
ga obravnavamo, v spremstvu stro-
kovnjakov. Zdravnica in reševalec 
sta izvedla odlično komunikacijo s 
svojci, sama sem lahko spremljala, 
kako ugasne človeško življenje. Ker 
je bila oseba v zadnjem stadiju neoz-
dravljive bolezni, so se odločili, da ob 
ustavljanju srca ne bomo oživljali pa-
cienta, saj bi bilo to neetično. Lepo so 
mi razložili, kaj se je zgodilo, kakšni 
so znaki, kako ukrepati v enem ali 

drugem primeru. Ker tovrstni pri-
zori včasih osebam povzročijo trav-
matično izkušnjo, so mi seveda takoj 
ponudili pogovor in pomoč, če bi ju 
potrebovala.
V drugi polovici dneva smo posre-
dovali pri poskusu samomora s pre-
doziranjem zdravil, kjer je poleg nas 
posredovala tudi policija. Nato smo 
v restavraciji prevzeli obolelo delav-
ko in opravili nekaj nenujnih prevo-
zov pacientov, ter z zdravstvenega 
doma na urgenco prepeljali gospoda, 
ker je kazalo na bližajoči se srčni za-
stoj. Zadnjo uro je bila moja ekipa na 
položaju t. i. »kombi«, kar pomeni, 
da posredujemo le ob nujnih stanjih, 
kjer gre obvezno z nami tudi dežurni 
zdravnik. Ko smo čakali na poziv v 
bazi, sem imela možnost nekaj časa 
preživeti pri zdravstvenih dispečer-
jih, ki sta mi opisala svoje delo, poka-
zala način spremljanja in usmerjanja 
reševalnih vozil, lociranja klicatelja 
in podobno.
Izkušnja je bila fenomenalna, zares 
poučna in nepozabna. Srečala sem 
se z realnimi stanji, česar na vajah 
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nimamo. Naše vaje so organizirane, 
med izvedbo imamo možnost razmi-
sleka, o napakah se pogovorimo. Na 
terenu pa obravnavaš obolele ljudi, 
ljudi v stiski, kjer ni časa za razmi-
šljanje, napake so nedopustne.

Klemen Dolenc,  
31. december

Po opravljenem tečaju za certifici-
ranega prvega posredovalca dokaj 
hitro ugotoviš, da je tvoje znanje na 
tisti točki, ko veš, koliko stvari še ne 
veš. Grozen občutek. Na tečaju iz-
veš ogromno, ampak to je še vedno 
samo površje vsega, kar moraš hitro 
osvojiti, povezati in obvladati. Sploh 
če želiš biti koristen in v pomoč pri 
obravnavi nekoga, ki se je znašel v 
najtežjih trenutkih svojega življenja 
in ga od smrti lahko ločuje samo tvo-
je znanje. V takih primerih je veliko 
na kocki. In tega se prvi posredovalci 
zavedamo. Na našo srečo imamo za 
seboj ljudi, ki se jim zdi vredno vlaga-
ti čas in energijo v „našo stvar“. Ima-
jo izkušnje in vedo, kaj lahko pomeni 
minuta pri nekom, ki se bori za ži-
vljenje. In ravno temu smo name-
njeni prvi posredovalci – pomoč 
v tistih prvih minutah, ko je re-
ševalno vozilo še na poti. In ravno 
s pomočjo takih ljudi, ki v Sloveniji 
znajo premikati „gore“ na svojih po-
dročjih, smo prvi posredovalci GZV 
lahko prestopili prag Reševalne po-
staje Ljubljana, in si v izmeni, ki traja 
12 ur, od blizu ogledali, kaj pomeni 
nujna medicinska pomoč. Poškodbe, 
hude krvavitve, vročinski krči, srčni 
zastoji, kapi, delovne nesreče, pro-
metne nesreče, raztrganine, rane, 
ugrizi itd. Vse to in še več se najde v 
katalogu morebitnih intervencij. Na 
vse to se odzovejo reševalci v RPLJ. 
In v tem primeru mi z njimi. 

Ob prihodu na RPLJ se najprej javiš 
vodji izmene, ki te seznani z ekipo 
in vozilom. V mojem primeru vozilo 
25. Reševalca sta me seznanila z vo-
zilom, postavitvijo opreme, pravili 
med vožnjo in z vsemi pomembni-
mi informacijami za nemoteno po-
sredovanje. In kot je pričakovano 
– počitka na RPLJ ni. Kaj kmalu je 
sledil prvi izmed pozivov – težko di-
hanje, omotica pri gospe v svojih 90. 
letih. Vožnja na kraj je bila dolga, saj 
Reševalci reševalne postaje Ljublja-
na delujejo na res velikem opera-
tivnem območju. V prvem primeru 
je bila to Ivančna Gorica. Bolnico 
smo oskrbeli na kraju, jo prepeljali 
na infekcijsko kliniko v Ljubljano 
in nadaljevali z delom. Nato pa po-
ziv, ki si ga ne želi nihče – pomoč 
otroku. Javljen sum na epileptični 
napad, otrok se ne odziva, nujno! 
Sledi vožnja na kraj, iskanje naslo-
va, prebijanje skozi zaprta vrata 
bloka. Najprej vhodna vrata, vrata 
v stopnišče, vrata v hodnik, vrata v 
stanovanje. Vse zaklenjeno. Zvoni-
mo, trkamo, prosimo stanovalce, da 
nam odklepajo vrata. Ko pridemo v 
stanovanje, je napad na srečo mimo. 
Stanje ni tako kritično, kot smo raz-
brali iz poziva. Vročinski krči pri 
triletniku. Pomirimo mamo, brat-
ca, očeta. Tudi to je pomemben vi-
dik posredovanja. Otrok pri svojih 
šestih letih ne razume, kaj se dogaja 
doma, zakaj mama joka, kaj se do-
gaja z njegovim bratom, zakaj smo 
tu reševalci in zakaj je oče tako raz-
burjen. Seveda smo tudi to uspešno 
rešili, otroka oskrbeli in ga odpeljali 
v bolnišnico, kjer so poskrbeli zanj. 
Teh 12 ur na terenu je minilo, kot 
bi trenil, pomagali smo vsem – sta-
rim, mladim in ljudem srednjih let. 
Takrat vidiš, kako obširno je delo 

na postaji. Pod mentorstvom dveh 
odličnih reševalcev je taka izkušnja 
vredna zlata. 
Pridobljene izkušnje so neprecen-
ljive. S takimi projekti bomo znali 
pomagati bolje, hitreje, učinkoviteje 
in predvsem bolj samozavestno. In 
če nas boste vi, občani, prijatelji, so-
sedje, znanci, in navsezadnje župan, 
pri tem podpirali, vam lahko zago-
tovimo, da bomo tudi s pomočjo nas 
prvih posredovalcev, varnost ljudi v 
občini in tudi širše, dvignili na višjo 
raven.

Preden pokličete 112, 

pomislite, ali je stanje 

res nujno! Reševalci se 

bodo seveda odzvali, a 

stara poškodba, močan gla-

vobol, lažja ureznina niso pri-

merljivi s srčnim zastojem, 

možgansko kapjo, amputira-

nim udom. Pomislite, da ne-

kdo nujno potrebuje pomoč, 

a je ne dobi, ker so vsa reše-

valna vozila na terenu in ni ni-

kogar, ki bi ga lahko poslali na 

pomoč.
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Jasličarji iz Bukovice
prinesli veselje

  MONIKA KUBELJ 

Zgodba, ki se je začela pred petimi 

leti in se je rodila po ideji Franca 

Kublja iz Bukovice, je postala del 

bukoviške tradicije. Jaslice, ki sta 

jih po kratkem bogoslužju blago-

slovila upokojeni nadškof, monsi-

gnor Alojzij Uran in dekan Franc 

Mrvar, so v prvi vrsti delo rezbarja 

Kublja, a sam pogosto pravi, da jih 

brez pomoči sosedov in družine ne 

bi postavil.

Ob tem so se njegove napisane bese-
de, ki jih je prebrala vnukinja Maša, 
dotaknile marsikoga. »Prijatelji, 
ustavite čas. Božič je tu in novo leto, 
naj se vam nikamor ne mudi. Naj bo 
to priložnost, da podate roko doma-
čim, prijateljem in znancem in jim 
recite hvala in oprosti. Topel stisk 
roke, nasmeh na obrazu nič ne sta-
neta, a veliko dajeta. Spomnimo se 
soljudi, ki so osamljeni in bolni, brez 
pogrnjene mize, ter vseh naših po-
kojnih, kajti brez njih tudi nas ne bi 
bilo.

Naj bosta v vaših srcih sreča in ljube-
zen, kajti brez teh vaša družina ne bi 
bila družina. Božič je čas, ko dajemo 
in sprejemamo ljubezen. Tisti, ki Bo-
žiča ne nosijo v srcu, ga ne bodo našli 
pod drevescem – to je stanje duha. 
To je čas, ko drug drugemu zaželimo 
radosti, ljubezni in miru. Vesel Božič 
in srečno novo leto vam želimo jasli-
čarji iz Bukovice.« 

Zahvala je bila namenjena vsem, ki 
so kakorkoli pripomogli k dogodku. 
Sledil je kratek kulturni program s 
fantovskim pevskim zborom Mati-

ci, dekliškim zborčkom iz Bukovice, 
kvartetom trobil godbe Vodice, vio-
linistko Marto Ribič in kitaristom 

Žigom Janežičem ter lajnarjem Vin-
kom Novakom. Naj bo v duhu sode-
lovanja vse leto 2019, ki se je začelo.
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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 FIG pravilih. V petek, 19. 
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 lep-
šo in zanesljivejšo vajo in zanjo prvič 
prejel oceno 12.100, s tem pa osvojil 
odlično drugo mesto. Le Hrvat Ma-
teo Žižek je bil zanj premočan. Ker 
pa Mitja v kategorijo mladincev šele 
vstopa, bodo še priložnosti za dvo-
boj.

Memorial „Laze Krstića i Marice 
Dželatović“  je še eno uspešno med-
narodno tekmovanje, kjer je Mitja 
blestel s svojo vajo na konju. Na eni 

Mitja (levo zgoraj) s trenerjema in klubskimi kolegi

Mitja Nastran državni prvak na konju z ročajem
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Leto v knjižnici
 KARMEN JANČAR,

 VODJA KNJIŽNICE VODICE

Prišlo je novo leto in z njim čas, da 

se ozremo in pogledamo, kaj smo 

v minulem letu storili. 

V Knjižnici Vodice smo uspešno iz-
vedli tri strokovna predavanja v spo-
min na konec I. sv. vojne, tri potopi-
sna predavanja ter tri predstavitve 
knjig. Na vseh predavanjih smo zabe-

ležili kar 248 obiskovalcev. V sodelo-
vanju s Slovansko knjižnico pa smo 
pripravili razstavo o življenju in delu 
Valentina Zarnika, politika, pisatelja 
in narodnega buditelja, rojenega v 
Repnjah.
Za naše najmlajše smo priredili dve 
gledališki predstavi, in obakrat na-
polnili dvorano Kulturnega doma 
Vodice, ter izvedli 26 pravljičnih uric, 
ki jih je obiskalo kar 386 otrok. Pri 

izmed OŠ v Novem Sadu so se fantje 
in dekleta od 7. do 9. decembra borili 
v moški in ženski športni gimnasti-
ki. Najboljših 8 v posameznem orod-
ju (dekleta imajo 4, dečki 6) je dobilo 
mesto v nedeljskem finalu. Mitja se je 
s tretjo oceno 11.300 v kvalifikacijah 
prebil v finale, kjer pa je z lepše izve-
deno vajo prejel višjo oceno 11.900 
in si s tem priboril odlično drugo 
mesto in tako zaostal le za bolgar-
skim reprezentantom. 

Čestitke konjeniku!
Mitja na drugi stopnički v Novem Sadu

Mitja drugo mesto – Šalamunov memorial
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nas je vsako sredo res veselo in knji-
žnica zaživi od radosti naših malih 
korenjakov! Skoraj 200 otrok je re-
šilo naše uganke, ki jih pripravljamo 
vsaka dva meseca. Lep pa je bil tudi 
obisk našega prvega »pravljičnega 
popoldneva«, ki smo ga v krasnem 
septembrskem dnevu pripravili zu-
naj, pred knjižnico. V okviru projek-
ta Rastem s knjigo so nas obiskali 
sedmošolci OŠ Vodice in vsi v dar 
dobili knjigo. V kratkem pa nas bodo 
obiskali še otroci iz Vrtca Škratek 
Svit, ki so si pravljico zaslužili, saj 
so vzgojiteljicam v vrtcu tudi sami 
pripovedovali pravljice in pesmice v 
okviru projekta Ciciuhec, ki ga izvaja 
Mestna knjižnica Ljubljana.
V letu 2019 se bomo še naprej trudi-
li in za vas pripravljali izbrana stro-
kovna in potopisna predavanja ter 
predstavitve knjig. Lepo vabljeni! 
Letošnja novost je sklop predavanj z 
naslovom VODIŠKI, ki je namenjen 
vsem posameznikom in društvom, 
ki ustvarjajo na območju, ki ga po-
kriva občina Vodice. Vabimo vas, da 
v knjižnici predstavite svojo ustvar-
jalnost, kreativnost, izvirnost, ideje, 
raziskave …

Ure pravljic bodo še naprej vsako sredo 
ob 18. uri. Da bodo še bolj zanimive, 
jih bomo vsaj enkrat mesečno pope-
strili z gostjo ali gostom. Lani sta nas 
obiskali balerina Lucija iz Baletnega 
društva Labod, ki je otrokom pokazala 
baletno opremo in prikazala osnovne 
baletne korake, ki so jih otroci hitro 
osvojili in z balerino tudi zaplesali, ter 
Katja Hribar, ki je kar na dve pravljični 
urici prinesla kitaro in skupaj z otroki 
zapela. Hvala vama! V letošnjem letu 
pričakujemo policistko, lovca, vite-

za in … Kakšen gost pa naj ostane še 
skrivnost! Če si tudi vi želite biti gost 
na pravljici, se javite v knjižnici! Z ve-
seljem vas uvrstimo v naš pravljični 
program! 
Dragi otroci, naj vam povem, da so 
dobri možje tudi pri nas pustili darilo! 
Goro igralnih kock, s katerimi se boste 
lahko igrali v knjižnici! Vas že čakajo!
Odrasle vabimo, da do 3. maja sodelu-
jete v projektu Mesto bere. V knjižnici 
smo vam pripravili izbor knjig, vaša 
naloga pa je prebrati vsaj pet knjig z 
aktualnega seznama priporočenih 
knjig in poslati izpolnjen obrazec. Le-
tos nam bodo zimo grele pripovedi iz 
Afrike. Vsak, ki sodeluje pri projektu, 
prejme bon za članarino v Mestni knji-
žnici Ljubljana ter sodeluje v nagra-
dnem žrebanju. 
Da se bomo lažje vživeli v afriške 
zgodbe, pa vas vabimo na potopisno 
predavanje po Namibiji:

Matjaž Corel: Družinsko razisko-
vanje naravnih in plemenskih čudes 
Namibije 
Knjižnica Vodice, 19. februar 2019 ob 
19:30

Ure pravljic
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V novo leto
Novo šolsko leto 2019/2020, vpis v vrtec do 31. marca 2019

  HEDVIKA ROSULNIK

Za nami je veseli december, ki je 

bil za vrtec in otroke poseben, z 

novimi prostori centralnega vrtca 

in bogatim programom. Knjižnica 

Ljubljana – Vodice je otrokom po-

darila predstavo, ki so si jo ogleda-

li v Kulturnem domu Vodice. Naj-

starejši otroci so se veselili dnevov 

drsanja na pokritem drsališču v 

Domžalah. Otroci so uživali v de-

javnostih in v pričakovanju pra-

znikov. Sedaj že načrtujemo nove 

obogatitvene dejavnosti, ki boga-

tijo izvajanje kurikula. 

Z vpisom pa načrtujemo novo 
šolsko leto. Vlogo za vpis v cen-
tralni Vrtec Škratek Svit Vodi-
ce, Franca Seška c. 15, 1217 Vo-
dice, enoto Skaručna in enoto 
Utik je za šolsko leto 2019/2020 
potrebno oddati do 31. marca. 
Obrazec lahko dobite v vrtcu ali 
na spletni strani: www.vrtec-
-vodice.si.

Naš centralni vrtec in enoti Skaručna 
in Utik ter program vrtca vam bomo 
z veseljem predstavili na dnevu od-
prtih vrat, ki bo v mesecu marcu. O 
datumu vas bomo obvestili v priho-
dnji številki Kopitarjevega glasa. Že 

sedaj vas vabimo, da prinesete vlogo, 
pokukate v igralnice in vprašate, kar 
vas zanima. V vrtcu se vedno nekaj 
dogaja, v vrtcu je otrokom ob igri, pe-
strih dejavnostih in prijateljih lepo. 
Vprašajte!

Matjaž Corel, popotnik in fotograf, se 
je skupaj z ženo in sinom podal na pra-
vo malo afriško ekspedicijo. V petih 
tednih potovanja po Namibiji so obi-
skali in živeli s prvobitnimi afriškimi 
plemeni Himbami, Bušmani in Zem-
bami, občudovali neverjetno raznoli-
kost in številčnost živalskega sveta v 
nacionalnem parku Etosha ter se izgu-
bljali med sipinami velikankami v eni 
izmed najlepših afriških puščav – pu-
ščavi Namib. 

Se vidimo v knjižnici!
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Slovenija je 19. decembra 2018 slavila izjemen zgodovin-
ski dosežek slovenskega alpskega smučanja. Ilka Štuhec 
je z dvojčkom zmag v Val Gardeni poskrbela za neverje-
tno vrnitev po poškodbi, manj kot uro pozneje pa je na 
veleslalomski tekmi v Saalbachu zmagal še Žan Kranjec 
iz Bukovice pri Vodicah in s tem poskrbel za pravo sen-

Žan Kranjec slavil zmago na veleslalomu v Saalbachu
zacijo, ki je Slovenijo dvignila na noge. Z izvrstnim na-
stopom v obeh vožnjah si je prismučal svojo premierno 
zmago in največji uspeh v karieri. Na moško veleslalom-
sko zmago je morala Slovenija počakati dolgih 37 let, ko 
je bil najboljši Boris Strel.

Žan Kranjec, iskrene čestitke za izjemen uspeh!

Lesen objekt skupaj s 

stavbnim pohištvom,

na lokaciji Kopitarjev 

trg 2, Vodice

(bivša trgovina 

Čenček)

kontakt: 041 628 081

Podarimo
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V prejšnji številki Kopitarjevega 
glasa je bil objavljen članek z naslo-
vom Pod jasnim nebom. V njem je 
bil naveden seznam sponzorjev, ki 
je bil nepopoln. Opravičujemo se 
sponzorjema Vrtnarstvu, cvetli-
čarstvu Tomažu Branku, s. p. in 
Damijanu Jagodicu, s. p., ker ni-
sta bila omenjena v članku. Za na-
pako se iskreno opravičujemo.
Hvala.

MePZ Biser

OPRAVIČILO Vabilo na vpis vsem bodočim 
prvošolcem

Spoštovani starši!
Vaš otrok, rojen v letu 2013, sodi v generacijo, ki bo 

septembra 2019 vstopila v 1. razred.
Na OŠ Vodice bomo vpisovali otroke

12. in 13. februarja 2019,
od 8.00 do 12.00 ure

in od 14.00 do 18.00 ure

DAN ODPRTIH VRAT
za bodoče prvošolce bo

na PŠ Utik: v četrtek, 7. 2. 2019, ob 10.30, 
na OŠ Vodice: v četrtek, 7. 3. 2019, ob 9.15. 

Otroci bodo obiskali šolo s svojimi vzgojiteljicami iz Vrtca 
Škratek Svit

(Vodice, Skaručna in Utik).

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

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

Vsem krajankam in krajanom 

Vodic se iskreno zahvaljujemo 

za vaše prostovoljne prispevke 

ob prevzemu našega gasilske-

ga koledarja. Prispevki bodo 

koristno uporabljeni za delova-

nje našega društva. Še enkrat 

vsem želimo srečno, zdravo in 

uspešno v letu 2019.

Na pomoč!

Gasilci PGD Vodice

ZAHVALA
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Zeliščarska sekcija KOŠUTNIKI
pri DRUŠTVU UPOKOJENCEV VODICE

VABILO
NA PREDAVANJE V KULTURNEM DOMU VODICE

Kopitarjev trg 1
 

28. januarja 2019 ob 18 uri
 France KONJAR, dr. vet. med.

Upokojeni veterinar z dolgoletnim stažem v zdravljenju in reprodukciji domačih živali. Ves čas svoje 
prakse se je zanimal tudi za uporabo zelišč pri zdravljenju domačih živali, od kar je v pokoju pa skuša 

svoje znanje o zeliščih in njihovi uporabi še poglobiti.

Uporaba zelišč v veterini
VSTOPNINE NI, PRIPOROČAMO SE ZA PROSTOVOLJNE PRISPEVKE

VABILO
NA PREDAVANJE V KULTURNEM DOMU VODICE

Kopitarjev trg 1
14. februarja 2019 ob 18. uri

Andrej Gregori, dr. biotehnologije, raziskovalec in tehnolog
Član organizacijskega odbora četrte mednarodne konference zdravilnih gob, 

član Svetovne organizacije biologije gob in gobjih produktov.
VSTOPNINE NI, 

PRIPOROČAMO SE ZA PROSTOVOLJNE PRISPEVKE

Zeliščarska sekcija KOŠUTNIKI
pri DRUŠTVU UPOKOJENCEV VODICE
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
13. 12. 2018 – 5. 1.  2019

KRIMINALITETA

Prometna nesreča manjšo škodo.

Poškodovanje stanovanjske hiše.

Strokovno gradivo za otroke

Prometna nesreča.

Leposlovje za otoke

Dahl, Roald: Bine in milinci

Žaberl, Anja: Zajček Gal : prve besede 
v slovenskem znakovnem jeziku

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje za odrasle

Golob, Tadej: Leninov park

Prometna nesreča z manjšo škodo.

Prometna nesreča s telesnimi 
poškodbami.

Prometna nesreča s 
povoženjem divjadi.

Gaiman, Neil: Nordijska mitologija

Sivec, Ivan: Izgubljeno srce : skrivnostna povest 
meniha trapista iz Rajhenburga 

Strokovno gradivo za odrasle

Svoljšak, Petra: Leta strahote : Slovenci in prva 
svetovna vojna 

Lowe, Keith: Strah in svoboda : kako nas je 
spremenila druga svetovna vojna

Grdina, Igor: Ivan Cankar : portret genija

Žetko, Barbara: Pod zeleno streho

Gantar, Minka: Ko ima življenje žur : kako odstraniti 
vzroke, ki kalijo srečo, zdravje in zadovoljstvo

Kandare Šoljaga, Ana: Najstniki : praktični vodnik 
za starše

Cavallo, Francesca: Zgodbe za lahko 
noč za uporniške punce 2

Morpurgo, Michael: Sneženi mož : nova zgodba, 
navdahnjena z izvirnikom Raymonda Briggsa

Grilc, Uroš: Škratje s Krasa

Mantchev, Lisa: Slonom vstop 
prepovedan 
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PRODAJALNA VODICE
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011

GSM: 031/810-385
trg-vodice@kzmedvode.si

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka
od 7:30 do 19:00 ure

ob sobotah
od 7:30 do 12:00 ure

UGODEN NAKUP
Ponudba velja do 1. marca
(oz. do razprodaje zalog).

UGODNA PONUDBA
VSE ZA VRT IN POLJE

MED ČEBELARSTVO 
GOSAR

900g

11,50€

SONČNICE ZA PTICE
1kg

0,99€

IZID 

GLASILA

Naslednji 

Kopitarjev 

glas 

izide

6. 3. 2019.

Prispevke 

pošljite 

najkasneje 

do 

8. 2. 2019.
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