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Slovo urednikovanju
Leta 2013 me je občinski svet potrdil za odgovor-
no urednico Kopitarjevega glasa. Nikoli ne bom 
pozabila prve številke, za katero sem imela 
deset dni časa. Dobesedno sem bila vržena 
v morje in sem plavala in tudi splavala. V 
teh petih letih smo zamenjali podobo, pro-
gramsko zasnovo, zamenjala sta se dva lektorja, fotografa, obli-
kovalca in tiskarja. V petih letih smo v intervjujih predstavili 
okrog 250 zanimivih občanov, posredovali nič koliko koristnih 
informacij. Občani in društva so predstavljali svoje dejavnosti, 
dobro smo sodelovali s šolo in vrtcem. Uredniški odbor je bil se-
stavljen in predlagan s strani svetnikov in je deloval odlično in 
konstruktivno. Sodelovanje z občinsko upravo je bilo dobro in 
kakovostno. Saj so se zgodile napake in »tiskarski škratje«, a to 
se zgodi prav v vseh medijih, vedno sem jih popravila in se opra-
vičila. Z uredniškim odborom smo se že na začetku mandata od-
ločili, da »prepirov« oziroma mnenj, ki zahtevajo repliko ali vsaj 
še drugo plat »medalje«, ne bomo objavljali. Nikoli se nisem po-
litično opredeljevala ali bila pristranska. Ljudje, občani so moje 
delo pohvalili in tudi sama vem, da sem delovala dobro. V več 
kot petih letih nisem zavrnila niti enega članka, niti enega pri-
spevka nisem krajšala ali kakorkoli spreminjala. Seveda kot pri 
vsakem delu pa je čisto običajno, da vsi niso zadovoljni s tvojim 
delom. Vsako leto, predvsem v zadnjih letih, sem poročala o svo-
jem delu pred svetniki. Vsa leta so se pritoževali, ne vsi! Najbolj 
in samo NSi in Lista neodvisnih krajanov. Želeli so podrobnejša 
poročanja z občinskih sej, pa čeprav bi na račun njihovih želja, 
da se piše o njih, morali odstraniti prispevke društev in druge 
pomembne informacije. Svetniki, ki »skačejo« iz ene stranke v 
drugo, mi očitajo pristranskost in brez kakršnih koli argumen-
tov in dokazil dobesedno »pljuvajo« po mojem delu. Moj man-
dat se je iztekel. Na ponovni razpis sem se prijavila, a ravno iz 
teh dveh svetniških skupin sem dobila največ kritike. Pa to me 
ne moti, kritike sprejemam. Moti pa me njihov način, lobiranje, 
podtikanje in izsiljevanje. Tako podlo in tako nizkotno in pred-
vsem na osebni ravni, da me resno skrbi, kam tone naša občina. 
Ko so bili (LNK) zaradi svoje napake v težavah, sem jim poma-
gala, takoj ko so svoje dosegli, pa jim še kar ne zmanjka nožev, ki 
mi jih tako veselo mečejo v hrbet.
Rada sem bila urednica, z veseljem sem delala velikokrat tudi 
ponoči, na dopustu, na poti, dosegljiva sem bila vsem in vedno. 
Ker sem človek, ki sovraži pokvarjenost, zahrbtnost in politične 
intrige, se v vlogi urednika ne vidim več. S tako svetniško skupi-
no, s katero v tem mandatu ne želim sedeti niti na kavi, kaj šele 
z njimi sodelovati. 
Novemu uredniku ali urednici želim vse dobro in veliko potr-
pljenja. Polagam pa mu na srce, naj ostane človek. 
Vam, dragi moji, ki ste z veseljem prebirali Kopitarjev glas, ki 
ste ga soustvarjali, pa se iskreno in iz srca zahvaljujem za vso 
pomoč, podporo in sodelovanje. 

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: marec 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.

2 številka 2, marec 2019



Občinska uprava sporoča

3. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 

Vodiški občinski svetniki so na 

svoji januarski seji potrdili čla-

ne v občinske odbore in nad-

zorni odbor Občine Vodice. 

Predstavniki občinske uprave 

so občinski svet seznanili s sta-

njem projektov v občini in z na-

črti za v prihodnje. 

Vsi predlagani kandidati za ob-
činske odbore so dobili soglasno 
podporo občinskega sveta. Nad-
zorni odbor občine, ki je najvišji 
organ nadzora porabe občinskih 
sredstev, bo vodila Mojca Loč-
niškar, ki je na tem mestu na-
sledila Andrejo Rahne. Odbor 
za pravne akte bo vodil Anton 
Kokalj. Predsednica odbora za 
finance je postala Maja Drešar, 
predsednik odbora za komunalo 
in urejanje okolja bo tudi v tem 
mandatu Anton Kosec. Odbor 
za družbene dejavnosti in var-
stvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami bo vodil ddr. Tomaž 
Gyergyek, odbor za kmetij-
stvo, gospodarstvo in turizem 
pa Margareta Barle. Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu bo vodil Miran Ver-
tačnik. 

Predstavniki občinske uprave 
so občinske svetnike podrobno 
seznanili s projekti, ki potekajo 
v občini Vodice in z načrti. Bo-
jana Tomc je občinskim svetni-
kom predstavila projekt Odvaja-

nja in čiščenja odpadne vode na 
Ljubljanskem polju, ki se nanaša 
na območje naše občine. V Vodi-
cah je zgrajeno 3 km kanalizacije 
od predvidenih 9,1 km. Projekt 
bo končan leta 2020 in na ka-
nalizacijo bo priključenih 2600 
prebivalcev. Miran Sirc je poro-
čal o stanju in načrtih na podro-
čju komunalne infrastrukture. 
Dejal je, da se bodo morali vsi 
občani priključiti na novo kana-
lizacijo v roku pol leta po polno-
močnosti odločbe o uporabnem 
dovoljenju. Občanom, ki bodo 
morali zgraditi male komunalne 
čistilne naprave, bosta občina in 
JP Komunala Vodice pomaga-
li s subvencijami in strokovnim 
svetovanjem. Sirc je občinskim 
svetnikom predstavil še projek-
te s področja vodne oskrbe, med 
drugim z načrti za obnovo vodo-
vodov in hidrantov.

Tatjana Resman iz občinske 
uprave je predstavila projek-
te prostorskega načrtovanja 
in urejanja prostora. Občinske 
svetnike je obvestila o poteku 
agromelioracijskih del na koma-
sacijskem območju, o projektu 
občinskega središča in o gradnji 
večnamenske športne dvorane v 
Vodicah. Na kratko je predstavi-
la tudi številne manjše projekte, 
kot so Stara hišna imena, Oži-
vitev tržnic, Zgodbe naših mo-
krišč, Načrtovanje kolesarskih 
poti … 

Sara Špiletič iz občinske uprave 
je predstavila projekte s področja 
prometne infrastrukture: vzdr-
ževanje cest, gradnja kolesarskih 
poti in hodnika za pešce Zapo-
ge–Vodice ter ureditev avtobu-
snih postajališč.

Župan Aco Franc Šuštar je ob-
činskim svetnikom povedal, da 
ima država veljavno okoljsko do-
voljenje za gradnjo obvoznice in 
bo vloga za gradbeno dovoljenje 
vložena do poletja. 

Pobude, predlogi in vpraša-
nja
Rudi Kopač je dal pobudo prebi-
valcev Zapog za umiritev prome-
ta na cesti Vodice–Zapoge. Tilen 
Jeraj je vprašal, zakaj so uma-
knili zbirni otok pred cerkvijo 
v Vodicah in kako bo povišanje 
plač javnih uslužbencev vplivalo 
na cene storitev vrtca. Spomnil 
je še na dogovor o namestitvi 
javne razsvetljave v delu naselja 
Jegriše in pohvalil pomoč občine 
pri rušitvi objekta na Skaručni. 
Milan Čebulj je dal pobudo pre-
bivalcev Skaručne za postavitev 
prehoda za pešce ob novem av-
tobusnem postajališču na Ska-
ručni. Čebulj je podal še pobudo 
prebivalcev Dobruše, ki se zavze-
majo za večjo prometno varnost 
v Dobruši in v Repnjah. 

Podroben zapisnik seje lahko 
preberete na www.vodice.si
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Občinska uprava sporoča

4. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 

Občinski svet Občine Vodi-
ce je na februarski seji v pr-
vem branju obravnaval ob-
činski proračun za leti 2019 
in 2020. Svetniki so dali so-
glasje k novim cenam stori-
tve pomoč družini na domu. 
Te so po novem za uporab-
nike nižje zaradi večjih sub-
vencij občine. Niso pa ime-
novali novega odgovornega 
urednika Kopitarjevega gla-
sa. Obravnavo in imenovanje 
odgovornega urednika so 
prestavili na eno od priho-
dnjih sej. 

V imenu Zavoda za pomoč in 
nego na domu je storitev pomoč 
na domu predstavila direktorica 
zavoda Helena Čampa. Od mar-
ca bo ura storitve od ponedeljka 
do sobote znašala 19,86 evra, 
ob nedeljah 27,26 evra ter ob 
praznikih in dela prostih dneh 
29,38 evra. Polne cene so sicer 
štiri odstotke višje kot lani, a za-
radi povišanja subvencij občine 
s šestdesetih na sedemdeset od-
stotkov bo storitev za Vodičane 
cenejša, in sicer med tednom bo 
ura oskrbe 5,71 evra, ob nedeljah 
7,93 evra, ob praznikih in dela 
prostih dneh pa 8,57 evra. Po-
moč na domu je lani uporabljalo 
v povprečju 9,3 uporabnika.

Predlog so občinski svetniki so-
glasno potrdili in se v razpravi 
zavzeli, da bi bilo treba storitev 

narediti uporabnikom kar naj-
bolj dostopno.

Občinski svetniki niso izvolili 
novega odgovornega urednika 
Kopitarjevega glasa, zato je ob-
činsko glasilo do nadaljnjega 
brez odgovornega urednika in 
brez uredniškega odbora. Občin-
ski svetniki so obravnavo in ime-
novanje odgovornega urednika 
ter članov uredniškega odbora 
umaknili z dnevnega reda in jo 
preložili na eno od prihodnjih 
sej. 

Svetovalka za javne finance v ob-
činski upravi, Barbara Kovačič, 
je predstavila predlog odloka o 
proračunu Občine Vodice za leti 
2019 in 2020. Pomembni pro-
jekti, ki se že izvajajo in se bodo 
nadaljevali tudi v letih 2019 in 
2020, so nadgradnja sistema 
odvajanja komunalne odpadne 
vode ter izgradnja povezovalne-
ga kanala C0, dograditev kuhinje 
in dveh oddelkov Vrtca Škratek 
Svit ter agromelioracija v osre-
dnjem delu občine Vodice. Za vse 
tri projekte je občina prejela tudi 
nepovratna sredstva. 

V razpravi so občinski svetniki 
poudarili, da je treba poskrbeti 
za enakomeren razvoj celotne 
občine, spomnili na zastarelo 
opremo gasilskih društev, ime-
li so pomisleke glede nekaterih 
novih investicij. Poudarili so še, 

da je treba več truda vložiti tudi 
v iskanje virov na prihodkovni 
strani, racionalizirati stroške in 
zagotoviti preglednost financ.

Občinski svet je razpravljal tudi 
o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o določitvi plačil za 
funkcionarje, člane organov ob-
čine in članov delovnih teles. 
S sprejetim povišanjem sejnin 
za občinske svetnike, člane in 
predstavnike delovnih teles ter 
članov nadzornega odbora se je 
strinjala večina občinskih sve-
tnikov. 

Občinski svetniki so dali še po-
zitivno mnenje k imenovanju 
Hedvike Rosulnik za ravnate-
ljico Vrtca Škratek Svit Vodice 
za petletno obdobje. Sprejeli so 
sklep o imenovanju članov Nad-
zornega sveta Javnega podjetja 
Komunala Vodice, in sicer so 
kot predstavnika ustanovitelja 
Občine Vodice soglasno potrdili 
Francija Kosija in Mirana Sir-
ca. V Svetu uporabnikov javnih 
dobrin so potrdili kandidate, 
ki jih je predlagala Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

Podroben zapisnik seje lahko 
preberete na www.vodice.si
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Osrednji članek

 KAJA ZUPANEK
 TINA KOSEC

Ob dnevu spomina na smrt naše-

ga največjega pesnika dr. Franceta 

Prešerna so se po Sloveniji zvrstile 

številne kulturne prireditve, svoj 

delček k negovanju slovenske kul-

ture pa je prispevala tudi Občina 

Vodice.

Občina Vodice je ob sodelovanju Špor-
tnega društva Victoria Club Vodice, 
Športno-planinskega društva Gams in 
Rekreacijsko-turističnega centra Kr-
vavec priredila tradicionalno velesla-
lomsko tekmovanje in pohod na Krva-
vec, medtem ko so za čudovit kulturni 

Na Krvavcu smo obeležili slovenski kulturni in 
državni praznik Prešernov dan

program poskrbeli člani Godbe Vodice 
in Mešanega pevskega zbora Biser.

8. februarja zgodaj zjutraj so se na 
spodnji postaji kabinske žičnice pri-
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Osrednji članek

čeli zbirati smučarji, deskarji, poho-
dniki, navijači in gledalci. Pozdra-
vljale so jih koračnice vodiške godbe, 
medtem ko so se v družbi sokrajanov 
in prijateljev pripravljali na športni 
izziv, prevzemali svoje štartne šte-
vilke in se krepčali z vodiškimi pre-
stami.
Najprej je na pot krenilo 33 pohodni-
kov, ki so pod vodstvom Športno-
-planinskega društva Gams pričeli 
svoj vzpon na Krvavec. Po približno 
dveh urah in pol so ga vsi tudi uspe-
šno opravili, za kar jim izrekamo 
čestitke. Okoli desete ure, ko so 
bili smučarji in deskarji že dodobra 
ogreti, so se pomerili z veleslalom-
sko progo Audi Quattro. Tekmovalce 
so spremljali tudi gledalci, ki so po-
skrbeli za odlično navijaško vzdušje 
ob progi. Ekipna zmaga je pripadla 
smučarjem Victoria Club 1, ki so 
za 2,58 sekunde premagali ekipo 
Strahovice, tretjeuvrščeni Bukovski 
Team Ski pa so za zmagovalci zao-
stali za 17,95 sekunde. 
Končani tekmi je sledila zaslužena 
topla malica in sproščeno druženje 
na terasi Hotela Krvavec. Kulturni 
program v počastitev Prešernovega 
dneva je s slovensko himno pričela 
Godba Vodice, sledil ji je čudovit na-
stop Mešanega pevskega zbora Biser, 
ki so nastopili pod vodstvom zboro-
vodje Milana Bajžlja. Od kulture smo 
se nato preselili k športu in razgla-
sitvi rezultatov. Zbrano množico je 
nagovoril župan Aco Franc Šuštar, 
nato pa s predsednikom društva 
Victoria Club Janezom Rožičem in 
vodjo tekmovanja Julijem Jerajem 
podelil priznanja najboljšim tekmo-
valcem.  Poleg razglasitve rezultatov 
skupinskega dela tekmovanja, sta 
največji aplavz požela Barbara Ke-
pic za najboljši ženski čas 21,06 ter 
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Osrednji članek

Blaž Pačuh z najboljšim moškim časom 17,72 sekunde. 
Rezultati tekmovanja so dostopni na spletni strani Ob-
čine Vodice.
Organizatorjem se zahvaljujemo za vloženo skrb, da je 
tudi letošnji 15. Veleslalom za pokal Občine Vodice in 6. 
Pohod na Krvavec minil varno in brez poškodb. Po ura-
dnem delu prireditve, smo tudi preostanek popoldneva 
preživeli prešerno v dobri družbi in spremljavi slovenske 
glasbe. 
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Intervju

Janez Jelovšek je praznoval 100 let!
 NATALIJA RUS

 TINA KOSEC

Leta 1919 je luč sveta ugledal zgo-

dovinski roman Visoška kronika 

Ivana Tavčarja. Tistega leta je bila 

ustanovljena tudi Filozofska fakul-

teta, ena od ustanovnih članic Uni-

verze v Ljubljani.  Leto 1918–1919 

pa je prineslo še kako potreben 

mir po hudi in mučni prvi svetovni 

vojni in tudi novo državo Jugosla-

vijo. 

Tisti čas je vladala huda lakota. Sko-
raj nikjer se ni dobilo bele moke, le 
nekaj pokvarjene koruze, pa še ta naj 
bi bila za stare in bolne. Revnejši so 
bili brez razsvetljave, saj se takrat ni 
dobilo ne petroleja ne sveč. 
Devetega februarja 1919 natanko 
ob peti uri zjutraj se je v domači hiši 
v Utiku rodil Janez Jelovšek. Pove 
nam, da mu je na svet pomagala 
babca. Bila pa je tako huda in mrzla 
zima, da sta z mamo kar nekaj dni 
ostala na krušni peči, ki nam jo s po-
nosom pokaže. Takrat so bile babce 
drugačne, pove, ta, ki mu je pomaga-
la na svet, je pri njih ostala nekaj dni, 
saj je kuhala in skrbela za družino. 
Njegova botra sta bila Kovačeva in 
Jermanova. Imel je dve sestri in ene-
ga brata. 
Leta 1933, ko je bil star štirinajst let, 
ga je oče vsak dan na kolesu vozil v 
Ljubljano, kjer se je učil za zidarja. 
Pri devetnajstih letih je začel delati 
pri zasebniku. 

Ženo mu je »zrihtala« teta

Teta ga je poslala v mlin v Nasovče, 
povedala mu je, da je tam doma Ži-
mntova Mici in naj jo vzame za ženo. 

Če pa ga ta ne bo hotela, naj gre na-
prej k Svanovc po Ano. Ker je veliko 
zahajal k Mici, sta se leta 1953 vzela, 

rodili so se jima tri hčerke in en sin. 
Zadnja leta, ko smo ga obiskovali, 
je bil z življenjem v občini »na teko-

Družina zanj lepo skrbi. Sin Ivan, hčeri Majda in Tončka ter vnuk Jernej.

Župan mu je izročil čudovito torto.
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Intervju

čem«. Vsako leto ga morajo domači 
namreč peljati z avtom po občini in 
tako spremlja vse novosti, pridobi-
tve in podobno. Gospod Janez zelo 
rad je. Zjutraj ima najraje mlečno 
kavo in polento. Za kosilo pa zelje, 
repo in seveda kašnate klobase (kr-
vavice). Hčeri pravita, da vsak dan že 
zvečer sprašuje, kaj bo naslednji dan 
za kosilo. Izredno ga jezijo položnice, 
saj kot je večkrat povedal, jih nekoč 
sploh ni bilo. 
V soboto devetega februarja je bil 
poseben dan, saj je gospod Janez 
praznoval v krogu družinskih čla-
nov, sorodnikov in sosedov. Obiskali 
smo ga tudi župan Aco Franc Šuštar, 
Kopitarjev glas in fotografinja. Žu-
pan mu je izročil čudovito torto in 
spoštljivo segel v roko. Zaželeli smo 
mu zdravja in takšne volje še naprej, 
z željo, da se vidimo tudi prihodnje 
leto. Kot je povedal župan, je gospod 
Jelovšek postavil novo mejo in ve-

Janez Jelovšek vojak.

Župan bo ob predhodnem soglasju tudi letos 
obiskal starejše občane

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE

V začetku novega leta župan Aco 

Franc Šuštar tradicionalno obišče 

vse naše starejše občane, ki so do-

polnili 90 in več let.

Pri načrtovanju obiskov smo letos 
naleteli na omejitev, vezano na novo 
evropsko zakonodajo o varstvo oseb-
nih podatkov (t. i. GDPR), ki nepoo-
blaščenim osebam prepoveduje ob-
delavo osebnih podatkov, kot so da-
tum rojstva, kraj bivanja, telefonska 
številka itd., brez pravne podlage ali 
podanega soglasja osebe, katere po-
datki se obdelujejo. Na podlagi opo-

selimo se občanov, s katerimi bomo 
lahko slavili tako lepo število let. 
Gospodu Jelovšku smo polepšali del-
ček trenutka ob njegovem slavju, do-
mači zanj lepo skrbijo, srečen je, ker 

je lahko v svoji rojstni hiši, pri peči, 
na kateri je spal še pred stotimi leti. 

Srečno tudi v prihodnje, gospod! 

zoril pristojnih institucij za izvaja-
nje zakonodaje Občina Vodice torej 
teh podatkov ne sme pridobivati za 
namen obiska, niti ne sme hraniti 
v preteklosti že pridobljenih podat-
kov.
Glede na to, da so se številni starej-
ši županovega novoletnega voščila 
in krajšega pogovora na njihovem 
domu v preteklosti zelo razveselili, 
bi ustaljeno prakso tudi v prihodnje 
z veseljem ohranili. V primeru, da 
v vašem gospodinjstvu ali domu 
starejših biva oseba stara nad 90 
let, ki bi se rada srečala z župa-
nom, vas ali vaše svojce naproša-

mo, da svoj interes izkažete na 
enega od naslednjih načinov:

 y z obvestilom na naslov Občina 
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 
Vodice,

 y z elektronskim sporočilom na 
elektronski naslov obcina@vodi-
ce.si,

 y s klicem na telefonsko številko 
01/833-26-10.

Vsem starejšim občanom v imenu 
župana Občine Vodice iskreno česti-
tamo ob visokem jubileju ter vam že-
limo trdnega zdravja in zadovoljnih 
trenutkov tudi v letu 2019.
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  RADO ČUK 

V četrtek 7. februarja, je ob sloven-

skem kulturnem prazniku, ob 170. 

obletnici smrti velikana slovenske 

besede, slovenske poezije in slo-

venske ideje dr. Franceta Prešer-

na, na Skaručni potekala skrbno 

pripravljena akademija. Organiza-

cijo sta prevzeli Društvo za ohra-

nitev kulturne dediščine in pode-

želja Skaručna in Kulturno društvo 

Matije Koželja Utik, nastopili pa 

so: recitatorka Iša Strehovec, prof. 

Jana Ozimek in župan Aco Franc 

Šuštar, nonet Žametnice, ansam-

bel Marcela IN ter FPS Matici.

Žametnice so počastile praznik z na-
slednjimi skladbami: Roža na vrtu, 
Pojdem u Rute, Ta zima že zapušča 
nas, Kje so tiste stezice in Oj, Triglav.
Matici so zapeli: Slovenec sem, Luna, 
Pogled v nedolžno oko, Planika in Hi-
šica draga domača.
Marcela IN pa: Ta pesem ni ljubezen-
ska, Kot pesem brez rim, Ne poznaš 
me, Nisi mi vročih poljubov dajal, En 
fleten večer in Roblek.
Povezovalec programa Rado Čuk je 
odgovoril na vprašanje, zakaj pri-
reditev tokrat poteka na Skaručni. 
Društvi sta želeli poudariti veliko 
povezanost Prešerna s Skaručno, 
saj jo je pesnik podobno kot Šmarno 
goro velikokrat obiskal predvsem po 
zaslugi svojih stricev duhovnikov, ki 
so delovali tukaj; Prešeren je imel na-
mreč tri strice duhovnike po očetovi 
in tri po materini strani.
Gimnazijka Iša Strehovec je predsta-
vila dve Prešernovi pesmi, in sicer 
Gloso in Pevcu.
Slavistka prof. Jana Ozimek iz Utika 
se je kot osrednja govornica najprej 

Kulturni praznik na Skaručni

spomnila Prešernovih »sopotnikov«, 
ki so bili rojeni na območju občine 
Vodice: Valentin Zarnik, pisatelj in 
pravnik, narodni buditelj, rojen 1837, 
Jakob Alešovec, pisatelj, rojen 1842, 
Matija Koželj, slikar, rojen 1842, Jer-
nej Kopitar, slavist in pravnik, rojen 
1780. Za tem je izhajajoč iz Prešerno-
vih verzov poudarila pomen človeko-

vega poslanstva, ki je navdih, ogenj, 
gonilo in uspeh, saj 'koder se nebo 
razpenja, grad je pevca brez vratarja, 
v njem zlatnina čista zarja, srebrnina 
rosa trave, s tem posestvam brez te-
žave, on živi, umrje brez dnarja.'
Pa še na nekaj je opozorila. Na bistvo 
človeka, da v drugem vidi lepo in do-
bro. Da kdor je dober, je tudi lep. In če 
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je nekaj lepo, presega vse, kar je zgolj 
materialno in zemeljsko. Bogate so 
bile misli, ki jih je tkala iz pesnikovih 
verzov.
Županova beseda je bila praznično 
slovesna in poetična. Poudaril je, da 
Prešernov dan ni le kulturni praznik, 
pač pa dan naše domoljubne zavesti 
in državni praznik. Da se moramo 
močni ljubezni do domovine zahva-
liti, da smo kot narod ostali, da smo 
ohranili jezik in kulturo. Moramo se 
zavedati, kdo smo, od kod prihaja-
mo in kaj nas odlikuje ter poudaril 
pomen besed edinost, sreča, sprava. 
Vsem izvajalcem se je za pester in 
navdihujoč program zahvalil ter vse 
navzoče povabil, naj kulturni pra-
znik preživijo ponosno in prešerno 
ter si dovolijo izobesiti slovensko za-
stavo. 

 ANDREJ GYERGYEK,
 ČLAN GODBE VODICE 

V petek, 25. januarja, smo se ob 19.30 
člani godbe zbrali v naših prostorih, 
da pregledamo, kaj vse smo doživeli v 
preteklem letu, ter naredimo načrte 
za letošnje leto. Pridružili so se nam 
še predstavniki nekaterih drugih 
društev (KPD Matije Koželja, MePZ 
Biser, Društvo narodnih noš in koči-
jažev Vodice), svojo odsotnost pa je 
opravičil gospod župan. Ob pregledu 
naših druženj in dela v letu 2018 smo 
ugotovili, da smo v povprečju aktivni 
skoraj vsak tretji dan v letu. Pogovor 
je tekel tudi o povečanju števila čla-
nov. Pri načrtih za prihodnost pa je 
treba izpostaviti, da nas bo letos pot 
najverjetneje zanesla tudi prek slo-
venskih meja. Po zaključku občnega 
zbora smo nadaljevali z druženjem. 

Občni zbor Godbenega društva Vodice

Poleg občnega zbora smo godbeniki 
v januarju s svojo glasbo obogatili še 
dva življenjska jubileja. O vseh od-
mevnejših aktivnostih v letošnjem 

letu vas bomo obveščali s članki v 
Kopitarjevem glasu, preko naše sple-
tne strani ter Facebook profila. 
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  JOŽE ROŽMANEC 

Kmalu po novoletnih praznikih nas 

je lepo vreme spet zvabilo v čudo-

vito naravo. Ker je dan še kratek, 

pa tudi višji vrhovi še niso primer-

ni za naš obisk, smo se odpravili v 

manj poznane kraje in na primer-

ne, lažje dosegljive in zanimive vr-

hove. 

Prva dva letošnja pohoda smo opravi-
li iz istega izhodiščnega kraja – Zagra-
da pri Golcu v Materijskem podolju 
(dolina med Kozino in Podgradom). 
Že v decembrskem pohodu na obe 
Plešivici smo se odpravili iz Golca, 
tako da nam je bila pot do izhodišča 
že znana. 
Na prvem letošnjem pohodu, takoj po 
novoletnih praznikih, smo krenili iz 
Zagrada v smeri proti Plešivicam. Ko 
smo dosegli gozd in nekaj korakov na-
prej, nas je smerokaz usmeril na levo 
pot proti Glavičorki (Razsušica) in 
proti Ostriču. Glavičorka je tisočak 
nad Golcem in Vodicami (Čičarija) 
na slovensko-hrvaški meji. Pot je 
bila prijetna, večinoma speljana po 
kraškem terenu skozi bukove gozdo-
ve, ne preveč strma in prav primerna 
za popraznično rekreiranje. Po debeli 
uri hoda smo stopili na poraščen vrh 
Glavičorke (1082 m nv). Na vrhu je 
postavljen podstavek, na katerem je 
vgrajena orientacijska plošča z vrisa-
nimi smermi in prikazanimi vrhovi v 
bližnji in daljni okolici, ki jih je mo-
goče videti ob lepem vremenu. Prav 
tako je še opazen kamnit zid, kate-
rega namen nam ni poznam. Pozneje 
smo izvedeli, da je bil vrh predmet 
starodavnega slovenskega verovanja 
in da so na njem v ta namen na kresni 
večer kurili kresove. Ker je na smero-

Januarski pohodi DU Vodice

kazu označen še en vrh v bližini, smo 
sklenili, da ga obiščemo. Spustili smo 
se za nekaj deset metrov do sedla, od 
koder so poti vodile naprej na Med-
vižico (1082 m nv) in še dalje proti 
Ostriču. Sklenili smo, da se povzpne-
mo na Medvižico, katere goli kamniti 
vrh se je nenavadno dvigal iznad dre-
vesnih krošenj. Malo plezanja po raz-
brazdanih skalah in že smo stali na 
vrhu, kjer nas je pričakalo lepo sonč-
no vreme z malo vetra. Zavetrje smo 
si poiskali kar med skalami. Lepa pri-

ložnost za počitek, malico in malce 
»martinčkanja« na prijetnem soncu. 
Ker je bilo do naslednjega vrha še kar 
nekaj hoje in smo bili že v časovni 
stiski, smo sklenili, da se vrnemo čez 
Glavičorko nazaj v Zagrad in da obi-
ščemo Ostrič ob prvi priložnosti. 
To priložnost smo izkoristili že na-
slednji teden. Iz Zagrada smo krenili 
proti vzhodu. Na koncu vasi, kjer se 
v obori prosto pase okoli štirideset 
lepih konj, smo kmalu zavili v breg 
skozi manjši gozdiček. Pot je bila lepo 

Obora s konji na koncu zaselka Zagrad, mimo kateren vodi pot na Ostrič.
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speljana in lepo označena tako, da 
ni bilo težko najti prave smeri proti 
Žabnik-Ostriču (1056 m nv). Kmalu 
smo pogledali iz gozda in po lepi poti 
čez travnike prispeli na vrh. Tudi 
Ostrič je povezan z miti, saj naj bi bil 
rojstni kraj in domovanje bajeslovne-
ga Štrpeda. Štrped naj bi bil beli polh 
s sokoljimi očesi in krili namesto nog. 
Čeprav je na vrhu precej neprijetno 
pihalo, pa je bil razgled zelo lep. Ker je 
bilo lepo vreme in smo imeli še dovolj 
časa, smo sklenili, da se umaknemo 
vetru in se sprehodimo proti vrhovo-
ma, ki smo jih obiskali pred tednom. 
Pot po pašnikih je kmalu zavila v lep 
bukov gozd tako, da smo se po pol 
ure dolgi hoji znašli pod Medvižico. 
Tu smo se v zavetrju in na prijetnem, 
toplem soncu odpočili in se okrepčali 
za vrnitev. Vrnili smo se po isti poti 
v Zagrad. Ta pot je po mojem mnenju 
prijetnejša, čeprav morda nekoliko 

daljša. Priporočam jo vsem, tudi ne-
zahtevnim pohodnikom.
Naš naslednji obisk je bil namenjen 
hribom med Preboldom in Zasav-
jem. Krenili smo na Marijo Reko 
oziroma pod Reško planino. Nekaj 
kilometrov po cesti iz Prebolda pro-
ti Trbovljam smo parkirali in zagrizli 
po markirani, a zelo strmi stezi nav-
zgor proti Gradišču (780 m nv). Pot 
je bila strma, speljana skozi bukov 
gozd, v katerem je rastlo zelo veliko 
bodik (ileks ali božje drevce). Toliko 
jih še nisem videl na enem kraju. Zi-
mzeleni grmiči in manjša drevesca, 
nekatere ženske rastline tudi z lepi-
mi rdečimi plodovi, so nas spremlja-
li do vrha Gradišča, pa tudi ob učni 
poti okoli Reške planine. Z Gradišča 
smo se spustili do križišča in se nato 
povzpeli do Marija Reke. Tam smo si 
ogledali cerkev Marije Vnebovzete, ki 
je bila postavljena na mestu kapele 

iz 14. stoletja. Nastanek cerkve oz. 
kapele je povezan z legendo o lovcu 
celjskih grofov, ki se je v davnih časih 
izgubil v teh gozdovih in se s pomo-
čjo priprošnje k Mariji tudi rešil. V 
zahvalo za rešitev je zgradil kapelico, 
ki so jo v 17. stoletju dozidali v cerkev 
in jo, po požaru leta 1790 leta 1793 
ponovno postavili v današnji podobi. 
Zunanjost cerkve je videti večja, kot 
je v resnici (19 x 6 x 5,5–9 m).
Po ogledu cerkve smo prehodili še 
učno pot okoli Reške planine in se 
zgodaj popoldne spustili v dolino. Na 
poti domov smo se ustavili na Troja-
nah, se okrepčali in za posladkanje 
doma kupili znamenite trojanske 
krofe.
Če bo vreme primerno, bomo po 
dogovoru vsak mesec nekajkrat 
pretegnili noge in krenili v naravo na 
sveži zrak. 

Pridružite se nam! 

Počitek in nastavljanje soncu na zanimivem vrhu Medvižice.

13številka 2, marec 2019



Društveni utrip

  KLAVDIJA COF MLINŠEK,
  MENTORICA 

V soboto, 5. januarja, je na Gimna-

ziji Šentvid v Ljubljani za osnov-

nošolce in srednješolce potekalo 

državno tekmovanje iz astronomi-

je. 

OŠ Vodice je uspešno zastopalo 
devet tekmovalcev. To so bili sed-
mošolca Rebeka Korelc in Matija 
Kavčič, osmošolci Nicky Čebašek, 
Sandoleja Pučko, Anja Svetičič in 
Heli Šimnovec ter devetošolci Tia 
Balas, Martin Koderman in Tilen 
Srabotič.
V kategoriji sedmošolcev je Matija 
Kavčič pristal na odličnem 6. me-
stu v državi, za kar prejme zlato 
priznanje in pohvalo DMFA, ki jo 
bo podelilo Društvo matematikov, 
fizikov in astronomov Slovenije na 
slovesni podelitvi v Gallusovi dvora-
ni Cankarjevega doma. V kategoriji 
devetošolcev je zlato priznanje za 
5. mesto v državi prejel Tilen Sra-
botič in ter pohvalo DMFA, ki jo 

Izjemni dosežki učencev na državnem 
tekmovanju iz astronomije

prejme na slovesni podelitvi. Zla-
to priznanje prejme tudi Sando-
leja Pučko za 9. mesto v državi. 
 
Vsi drugi tekmovalci naše šole – Re-
beka, Nicky, Anja, Heli, Tia in Mar-
tin, so zahtevne naloge zelo dobro 
reševali in si prislužili srebrno pri-
znanje.

Zlati astronomi 2019 Matija, Sandoleja in Tilen

Matija Kavčič, Sandoleja Pučko 
in Tilen Srabotič so se zaradi iz-
jemnega dosežka na državnem tek-
movanju iz astronomije v letu 2019, 
uvrstili na 26. Sanktpeterburško 
astronomsko olimpijado (SAO). 
Svoje znanje bodo februarja in marca 
izkazovali na teoretičnem in praktič-
nem področju astronomije.

Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka v 
predšolskem obdobju

 HEDVIKA ROSULNIK 

NTC PROGRAM 

V zadnjem času potekajo številne 

polemike o izobraževanju, obre-

menjenosti otrok v šoli, načinih 

učenja, vrstah potrebnega znanja. 

Mnenja so različna, starši si želijo, 

da bi otroci dosegli svoje biološke 

potenciale. Pri tem imajo najpo-

membnejšo vlogo. V sodobnem, 

zahtevnem času, pa je ta vloga 

zelo zahtevna. Najpomembnejše 

je, da starši stojijo otroku ob stra-

ni. Vendar ne s pretirano pomo-

čjo, uresničevanjem želja staršev, 

pretirano ambicioznostjo. Meri-

lo mora biti otrok, s specifičnimi 

sposobnostmi, interesi. In ker ni 

enostavnih receptov in bližnjic do 

uspeha, je pomembno delo, ki je 

pot do uspeha in starševska »zdra-

va pamet«. 

Izjemnega pomena je zgodnje uče-
nje, ki se začne z rojstvom in pote-
ka vse življenje, v različnih oblikah, 
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Učenci uspešni v razvedrilni matematiki
  KLAVDIJA COF MLINŠEK,

  MENTORICA 

Učenci, ki imajo posebej radi ma-

tematiko, in imajo željo po drugač-

nih matematičnih nalogah, so me-

seca decembra 2018 sodelovali na 

šolskem tekmovanju iz razvedril-

ne matematike. Vključeni so bili 

učenci od 4. do 9. razreda. Na OŠ 

Vodice je bilo vseh učencev skupaj 

110, v Sloveniji pa nekaj manj kot 

13 tisoč. 

Tisti učenci, ki dosežejo zadostno 
število točk, prejmejo bronasto pri-
znanje. Takih učencev je na OŠ Vodi-
ce 27.
Najboljši štirje iz šole so se uvrstili 
na državno tekmovanje konec mese-
ca januarja, in sicer sedmošolca Anja 
Jenko in Benjamin Rajer ter deve-
tošolki Eva Jenko in Lucija Kavčič.
Vsi štirje so resno vzeli priprave na fi-
nale in se tudi v popoldanskem času 

MATEMATIKI – Anja, Lucija in Eva

vračali v šolske prostore. Dosegli so 
izvrsten rezultat. 
Zlato priznanje za 6. mesto v dr-
žavi prejme Anja Jenko, prav tako 
zlato priznanje za 9. mesto v dr-

žavi prejme tudi Benjamin Rajer. 
S srebrnim priznanjem v roki sta 
navdušili devetošolki Eva Jenko in 
Lucija Kavčič. 

Vsem iskrene čestitke.

intenzitetah. Posebej pomembno je 
predšolsko obdobje, kar ugotavlja 
nevroznanost in sodobna nevro-
fiziologija učenja. Pomembne so 
ustrezne, zgodnje spodbude, zato v 
našem vrtcu v svoje delo vključujemo 
program NTC. Avtor programa, dr. 
Ranko Rajović, je z izobraževanjem 
v našem vrtcu usposobil vzgojitelji-
ce, ki posamezne elemente programa 
dnevno vnašajo v svoje delo. Pro-
gram temelji na vajah za motoriko, 
grafomotoriko, vajah za prilagodi-
tev očesa. Sledijo igre za stimulacijo 
razvoja asociativnega razmišljanja 
in vaje, igre za stimulacijo razvoja 
funkcionalnega razmišljanja. Pro-
gram izvajajo vzgojiteljice v okviru 
kurikula, v manjših skupinah. V delo 

z otroki vnašajo elemente, ki stimu-
lirajo mentalni razvoj in vaje, ki raz-
vijajo koordinacijo kretenj in motori-
ke, igre, ki spodbujajo razmišljanje, 
sklepanje. Učenje poteka preko igre, 
saj je igra naravna dejavnost otroka. 
Igra je otrokov največji motiv, zato je 
učenje skozi igro najuspešnejše. Pri 
igri se uporabljajo specifična didak-
tična sredstva in različna didaktična 
sredstva, narejena v vrtcu. Otroci so 
željni novih izzivov, nalog in ugank. 
Otroci v programu sodelujejo spro-
ščeno, so vedoželjni, motivirani. 
Izvajanje programa NTC omogoča 
otrokom razvijati boljše možnosti za 
učenje, dviguje intelektualne sposob-
nosti, razvija motorične spretnosti, 
zmanjšuje možnosti za razvoj motenj 

pozornosti, koncentracije, odkriva 
nadarjene. Pomembno je medseboj-
no sodelovanja vrtca in staršev in za-
vedanje, da prekomerno gledanje te-
levizije, igranje video igric, premalo 
telesne aktivnosti, grafomotoričnih 
dejavnosti negativno vpliva na otro-
kov razvoj. NTC program, elemen-
te, boste lahko spoznali tudi na 
DNEVU ODPRTIH VRAT, v četr-
tek, 28. 3., od 16.30 do 18.00 ure. 
Več o programu NTC si lahko pre-
berete: 
Ranko Rajović: IQ otroka – skrb star-
šev 
Ranko Rajović: Kako z igro spodbuja-
ti miselni razvoj otroka
Tanja Podgornik, Ranko Rajović: Tu 
ga ni, le kje tiči 
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OŠ Vodice
  UČITELJI ŠPORTA, OŠ VODICE 

MEDOBČINSKO 
TEKMOVANJE V NAMIZNEM 

TENISU
Občinsko prvenstvo v namiznem te-
nisu za starejše in mlajše deklice in 
dečke je potekalo v petek, 1. febru-
arja, v Športni dvorani Medvode. Za 
zelenimi mizami so se z malo belo 
žogico najbolje poigravali Nika Hu-
mar (6. r) – 3. mesto, Ema Tofant (9. 
r) – 2. mesto in Nina Milenković (9. 
r) – 1. mesto.

MEDOBČINSKO 
TEKMOVANJE V 
BADMINTONU

V torek, 15. januarja, se je deset 
učencev in sedem učenk udeležilo 
medobčinskega tekmovanja v 
badmintonu v Medvodah. Dosegli 
so odlične rezultate. Med starejšimi 
deklicami je Maša Jerman dosegla 3. 
mesto. V kategoriji mlajših deklic 
je Neža Pogačar Žun dosegla  2. me-
sto  in Nika Humar  3. mesto. Med 
mlajšimi dečki sta se odlično odreza-
la Klas Gorenšek s 1. mestom in Leon 
Car z 2. mestom. Tudi drugi učenci so 
uspešno zastopali našo šolo: Nadja 
Brišnik, Anja Jenko, Nika Jeras Kr-
šinar, Lejla Kuster, Ian Bolta, Jaka 
Kovač, Jeremija Le Roux, Luka Pal-
mer, Nace Humar, Matija Zmrzlikar, 
Nicky Čebašek in Benjamin Jagodic. 

PODROČNO TEKMOVANJE 
V BADMINTONU

Na OŠ Preserje pri Radomljah je bilo 
v sredo, 30. januarja, področno tek-
movanje v badmintonu. Našo šolo 
so zastopali:  Leon Car, Klas Goren-
šek, Maša Jerman, Neža Pogačar 
Žun in Nika Humar. Klas Gorenšek je 
dosegel 1.mesto. Nika Humar je do-

segla 3. mesto. Tudi drugi tekmovalci 
so se uspešno borili.  

PODROČNO TEKMOVANJE V 
VELESLALOMU

Pogled iz doline na s soncem obsijani 
Krvavec je obetal odlične razmere za 

mlade tekmovalce gorenjske in dom-
žalske regije. Na našem največjem 
smučišču pa nas je pričakal orkanski 
veter, ki je na srečo veleslalomistov 
tik pred štartom popustil. Z napadal-
no vožnjo med modrimi in rdečimi 
vratci so naši mlajši in starejši učenci 
osvojili ekipno 3. mesto. 

Nina Milenković, Ema Tofant Nika Humar, Neža Pogačar Žun

Leon Car, Klas Gorenšek
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Neža Pogačar Žun, Nika Humar

MLAJŠI UČENCI
1. OŠ Železniki 
2. OŠ Davorina Jenka Cerklje 

3. OŠ Vodice (Ajda Bergant, Maša 
Gregorc, Tevž Košir, Nejc Šuštar)

Klas Gorenšek

STAREJŠI UČENCI
1. OŠ Železniki 
2. OŠ Davorina Jenka Cerklje 
3. OŠ Vodice (Lucija Hočevar, Anna 
Hočevar, Matic Jeraj, Andraž Košir)
Ajda Bergant (6. r) – 11. mesto, Maša 
Gregorc (7. r) – 18. mesto, Tevž Košir 
(5. r) – 13. mesto, Nejc Šuštar (6. r) 
– 9. mesto, Anna Hočevar (9. r) – 5. 
mesto, Lucija Hočevar (8. r) – 9. me-
sto, Andraž Košir (8. r) – 7. mesto, 
Matic Jeraj (8. r) – 21. mesto 

PODROČNO 
TEKMOVANJE V 
DVORANSKEM 

LOKOSTRELSTVU
Osmošolec Kristjan Kuster je v kon-
kurenci učencev 7. do 9. razreda v 
kategoriji sestavljeni lok osvojil 4. 
mesto.
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Maša Jerman

OBČINSKO PRVENSTVO 
V KOŠARKI 

ZA MLAJŠE DEČKE
Pod obročema medvoške športne 
dvorane so 19. februarja potili ko-
šarkarji v kategoriji učencev do 7. 
razreda. Na tamkajšnjem parketu so 
s hrabro in požrtvovalno igro svojili 
2. mesto ter se uvrstili na področno 
raven tekmovanja.

EKIPA OŠ VODICE: Matija Oman, 
Max Gubanec Logar, Mark in Til 
Martin Mušič, Mark in Luka Lukšič, 
Leon Car, Blaž Jure Bizjak, Gal Roz-
man, Jaka Kovač in Matija Kavčič
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Med prejemniki prestižne Bloudkove plakete 
tudi Aleš Borčnik

 KAJA ZUPANEK
 OSEBNI ARHIV

V sredo, 13. februarja 2019, so na 

Brdu pri Kranju podelili najvišja 

državna priznanja za šport, štiri 

Bloudkove nagrade in deset pla-

ket. 

Med dobitniki Bloudkove plakete 
za leto 2018 je tudi en najuspe-
šnejših balinarjev na svetu, Aleš 
Borčnik, s Sela pri Vodicah.  V 
obrazložitvi je Odbor za podeljevanje 
Bloudkovih priznanj zapisal: «Med 
najuspešnejše slovenske balinarje 
in najboljše balinarje na svetu v 
hitrostnem in štafetnem izbijanju 
v zadnjih letih zagotovo sodi Aleš 
Borčnik, ki za slovensko balinarsko 
reprezentanco nastopa od 2006. 
V teh letih je za Slovenijo osvojil 

24 odličij. Prvič je postal svetovni 
prvak v hitrostnem izbijanju leta 
2009 v Franciji, istega leta je zmagal 
tudi na svetovnih igrah v Tajvanu, 
na sredozemskih igrah v Italiji pa 
osvojil srebro. Aleš, ki je po izobrazbi 
profesor za šport, je leto 2018 končal 
z vrhunskimi rezultati: osvojil je 

Neža Žun zelo uspešna v namiznem tenisu
  DAVID 

V četrtek, 31. januarja 2019, sta se 

nadobudna mlada igralca Luka Jo-

kić in naša mladfa občanka Neža 

Pogačar Žun s svojim trenerjem 

Davidom Orešnikom (NTS Men-

geš)  odpravila na tekmovanje v 

Italijo.

Nastopala je praktično cela Italija, 
vendar ne po klubih ampak po re-
gijah. Iz sosednjih držav oz. regijin 
klubov smo se odzvali povabilu edi-
no igralci iz kluba NTS Mengeš in se 
predstavili kot ekipa Slovenije. 
Neža si je izborila prvo mesto v sku-
pini ter se direktno uvrstila v finalni 
del med 32 najboljših. Neża je uspela 

premagati vse nasprotnice in se uvr-
stila v finale, kjer je dobila neugodno 
nasprotnico: Giulia Varveri (LAZIO). 
Prvi set je Neža žal  izgubila, ampak 

to je ni ustavilo. S taktično igro je 
ugnala svojo tekmico z rezultatom 
3:1 in s tem postala zmagovalka tur-
nirja. 

zlato medaljo v hitrostnem izbijanju 
na sredozemskih igrah v Španiji, 
2. mesto v hitrostnem izbijanju in 
3. mesto v štafetnem izbijanju na 
evropskem prvenstvu v Italiji.»

 
Iskrene čestitke

za prestižno priznanje!
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Skrb za zapuščene mačke
  VILMA VRTAČNIK MERČUN

Mačke imajo veliko reprodukcij-

sko sposobnost, saj ima samica v 

enem letu lahko 10 do 15 mladičev, 

ki so že po dobrih štirih mesecih 

spolno zreli. Številni mladiči lahko 

postanejo breme za lastnike mačk. 

Ti se, žal, še vedno pogosto ne za-

vedajo, da je pobijanje nedolžnih 

mladičev ne samo nemoralno, pač 

pa tudi kaznivo početje. V 3. členu 

Zakona o zaščiti živali je namreč 

jasno zapisano, da »nihče ne sme 

brez utemeljenega razloga pov-

zročiti živali trpljenja, bolezni ali 

smrti«.

Kaj pa nelastniške prosto živeče 
mačke? Vzrokov za to precej števil-
no populacijo je več, od preprostega 
pobega zaradi mačje radovednosti, 
do tega, da se izgubijo v paritvenem 
obdobju ali, na primer, v glasni no-
voletni »kanonadi«, brez dvoma pa 
k temu delno botruje tudi neodgo-
vornost in nevednost ljudi.
Na območju občine Vodice se iz leta 
v leto povečuje število prijav zapu-
ščenih prosto živečih mačk. Po 31. 
členu Zakona o zaščiti živali stro-
ške v zvezi z njimi krije imetnik 
zavetišča oziroma občina, v kateri 
je žival najdena. Občina Vodice ima 
sklenjeno pogodbo z zavetiščem 
Meli center Repče, d. o. o., pri Treb-
njem.
Najditelj zapuščene živali poda iz-
javo, katere obrazec najde na ob-
činski spletni strani (v zavihku 
Zapuščene živali), nato pa občina 
zavetišču izda nalog za odlov. Zave-
tišče zagotovi ustrezno veterinar-
sko oskrbo in sterilizacijo oziroma 
kastracijo. Ker je zapuščenih mačk 

veliko, je za vse težko najti nove la-
stnike, zato večino mačk spustijo 
nazaj v okolje, ki so ga bile vajene. 
Kljub temu da take mačke nimajo 
lastnika, pa je prekinjena njihova 
reprodukcijska dejavnost in s tem 
povečevanje števila novih mačjih 
sirot. S tem se zmanjšuje tudi širje-
nje nevarnih bolezni, kot sta mačji 
AIDS in levkoza.
Ameriška kolumnistka in pisatelji-
ca Pauline Esther Friedman (znana 

tudi pod imenom Abigail Van Bu-
ren) je zapisala: »Najboljši poka-
zatelj človekovega značaja je, kako 
ravna s tistimi, ki mu ne morejo 
koristiti, in kako ravna s tistimi, ki 
se ne morejo braniti.« To, da nam 
ni vseeno, kaj se dogaja z živalmi 
v naši okolici in da organizirano 
pomagamo brezdomnim živalim, 
kaže na dejstvo, da je naša družba 
moralno zrela in odgovorna.
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Po zdravje v Knjižnico Vodice!
»Ta mož je nasledek greha prvih 

staršev. Če bi Adam in Eva ne bila 

grešila, bi ne bilo treba smrti, pa 

tudi »doktorja« ne.« Takole šaljivo 

začne z opisom doktorskega po-

klica naš vodiški rojak Jakob Ale-

šovec v Ljubljanskih slikah. 

Verjetno vsi precej neradi hodimo 
k zdravnikom, zato je skrb za naše 
zdravje zelo pomembna. Zdravja ni 
nikoli dovolj. Lahko celo trdimo, da 
je zdravje najpomembnejša vredno-
ta v življenju vsakega posameznika. 
In kar je še bolj zanimivo: zdravja ni 
nikoli toliko, da bi nas zanj nehalo 
skrbeti. 
Zato smo se odločili, da bomo mesec 
marec v knjižnici Vodice posvetili 
zdravju, s tem pa tudi odgovornosti 
do samega sebe. Verjetno ni treba po-
sebej poudarjati, da v naši knjižnici 
najdete polno knjig o tem, kako skr-
beti za zdravje, ga ohranjati in nego-
vati. Vse od športa, zdrave prehrane, 
diet do lajšanja različnih zdravstve-
nih težav. Morda boste ob branju 
knjige začeli razmišljati na drug na-
čin in sami poskrbeli za zdravje sebe 
in svojih bližnjih, poleg tega pa izve-
deli še druge zanimivosti. Ste vedeli, 
da bi bilo črevo, če bi ga popolnoma 
zravnali, približno štirikrat daljše od 
naše telesne višine? In da je največja 
mišica v telesu gluteus maximus ali 
velika zadnjična mišica?
Za še dodatno ozaveščanje in sezna-
njanje s preventivnimi programi, ki 
potekajo v zdravstvenih domovih po 
Sloveniji, smo v goste povabili Tjašo 
Jerman in Tanjo Ritonja, zaposleni 
na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, ki nam bosta v živo predsta-
vili programe SVIT, DORA in ZORA 
ter odgovarjali na vaša vprašanja.

S koraki SVITA, DORE in ZORE na 
poti do ohranjanja zdravja
Knjižnica Vodice, 26. marca 2019 
ob 19.30
Program SVIT je namenjen navide-
zno zdravi populaciji ljudi, starih od 
50 do 74 let, ki nimajo nikakršnih 
znakov bolezni, z namenom zgodnje-
ga odkrivanja in preprečevanja raka 
na debelem črevesu in danki. Testira-
nje v programu je brezplačno za vse, 
ki imajo urejeno osnovno zdravstve-
no zavarovanje. Financira ga Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je. Če spremembe odkrijemo dovolj 
zgodaj, lahko preprečimo nastanek 
raka ali ga zelo uspešno zdravimo. 
Presejanje poteka stopenjsko, zato 
toplo priporočamo vsem, da se odzo-
vete in sledite navodilom. 
Poleg SVIT-a sta presejalna programa 
tudi DORA in ZORA. V zdravstvenih 
domovih potekajo preventivni zdra-
vstveni programi tako za otroke in 
mladino, kot za odrasle ter delavnice 
v podporo zdravemu življenjskemu 
slogu. V torek zvečer, 26. marca 2019 
ob 19.30 bomo predstavili programe 
v naši knjižnici. Pridite tudi vi, da se 

bomo o njih lahko tudi pogovarjali, 
odgovarjali na vprašanja ali kaj raz-
jasnili. Pričakujeta vas sodelavki Na-
cionalnega inštituta za javno zdravje. 
19. marca ob 19.30 nas bo obiskala 
dr. Apolonija Klančar, ki nam bo v 
predavanju Posebne potrebe in av-
tizem: vzroki in pomoč, ki deluje 
predstavila svoje delo, ki ga kot sve-
tovalka otrokom s posebnimi potre-
bami in njihovim družinam opravlja 
od leta 2013. S svojim delom in obja-
vami želi opozoriti laično javnost na 
alternativne in neagresivne oblike 
pomoči otrokom in odraslim s po-
sebnimi potrebami. Predstavila nam 
bo tudi knjigo Zakaj skačem, avtorja 
Naokija Higashide, prvoosebno izpo-
ved 13-letnega avtističnega dečka, ki 
pove, kako se avtizem čuti od znotraj, 
ki jo je prevedla ter svoj avtobiograf-
ski roman Vsi moji otroci in njihove 
mame, v katerem pripoveduje zgodbe 
o življenju otrok s posebnimi potre-
bami, o njihovih družinah in delu z 
njimi. 

Vzemite zdravje v svoje roke in 
pridite v knjižnico!
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Natečaj za 
najboljšo zgodbo

Mestna knjižnica Ljubljana v sode-
lovanju s knjižnicami osrednjeslo-
venske regije pripravlja natečaj za 
najboljšo zgodbo z naslovom Zgod-
be mojega kraja: spomini na 
praznovanja in običaje, ki bo po-
tekal od 8. februarja do 15. aprila 
2019. 
Natečaju se lahko pridružijo vsi, ki 
so dopolnili 60 let in radi pišejo ter 
do 15. aprila 2019 pošljejo kratko, 
resnično zgodbo iz preteklosti kra-
ja, povezano s praznovanji in običa-
ji. 

Zaželeno je, da pisci priložijo tudi 
kakšno fotografijo, povezano z 
zgodbo, kar pa ni pogoj za sode-
lovanje. Sodelujejo lahko le z eno 
zgodbo, ki naj bo napisana v sloven-
skem jeziku in naj ne presega 1.600 
besed. Oddajo jo lahko tipkano ali 
v elektronski obliki na naslov Me-
stna knjižnica Ljubljana, Kersni-
kova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom 
»za natečaj Zgodbe mojega kraja« ali 
po elektronski pošti na mojkraj@
mklj.si, ter hkrati posredujejo ime 
in priimek avtorja zgodbe, leto roj-
stva, stalni naslov, morebitni e-na-
slov in telefonsko številko. Prispev-
ke bo aprila in maja 2019 ocenjeva-

la žirija in izbrala deset najboljših, 
ki bodo nagrajeni in objavljeni na 
spletni strani Mestne knjižnice Lju-
bljana (www.mklj.si) in na portalu 
digitalizirane kulturne dediščine 
slovenskih pokrajin Kamra (www.
kamra.si). Prva tri najboljša dela 
bodo posebej nagrajena.

Pravila in pogoji sodelovanja so 
objavljeni na spletni strani Mestne 

Knjižnice Ljubljana www.mklj.si 
ter na promocijskih letakih za na-
tečaj. Za dodatne informacije pokli-
čite na 01 308 51 75 ali pišite na 
e-naslov mojkraj@mklj.si .

Natečaj so podprli: Arboretum 
Volčji Potok, Herba Slovenica, Mo-
drijan založba, d. o. o., Rečni tran-
sport, d. o. o., Ljubljana in Terme 
Snovik.

ZGODBE 
MOJEGA 
KRAJA: 

spomini na 
praznovanja in 

običaje 
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OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA -ELEKTROMONTER
Objavljamo prosto delovno mesto elektromonterja.
Pogoji:
• končana šola elektro smeri
• vozniško dovoljenje B kategorije
• delo je terensko
• možnost zaposlitve za nedoločen čas s preiskusno dobo
prijave na elektronsko pošto: info@strela.si

OGLAS ZA DELO

Vpis v Vrtec 
Škratek Svit 

Vodice, za šol. l. 
2019/2020

Vpis do 31. marca 2019

Vlogo za vpis v Vrtec Škratek 

Svit Vodice, enoto Skaručna in 

enoto Utik dobite na spletni 

stani vrtca: www.vrtec-vodice.si 

ali v vrtcih.

Vlogo za vpis, za šol. l. 

2019/2020 oddajte oz. pošljite 

na naslov:

VRTEC ŠKRATEK SVIT 

VODICE, 

FRANCA SEŠKA C. 15, 

217 VODICE ali

vodice@vrtec-vodice.si

Za več informacij nas pokličite:

01 83 24 992

Vabimo vas, da nas obiščete 

na DNEVU ODPRTIH VRAT, 

V ČETRTEK, 28. marca, od 

16.30 do 18.00 ure, v Vrtcu 

Škratek Svit Vodice, enoti 

Skaručna in enoti Utik!

 Z veseljem vam bomo 

predstavili vrtec, program in 

odgovorili na vaša vprašanja. 

Vljudno vabljeni!

Vpis v vrtec
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Kakšen vpliv in posledice bo imela nesreča na vas, vašo 
družino in premoženje, je v veliki meri odvisno tudi od 

vaše pripravljenosti na nesrečo.
Na delavnici boste v prvi uri osvežili oziroma pridobili 
znanje, s katerimi ukrepi se na nesrečo pripravite, kako 

ob nesreči ravnati in kaj po nesreči storiti. Vsebina obsega 
splošne napotke v primeru večjih nesreč, poplav, potresa 
in požara. V drugi uri pa boste pod vodstvom preizkusili 

gašenje z gasilnim aparatom. 
Rdeči križ Ljubljana vas vabi

v ČETRTEK, 18. 4. 2019, od 18. do 19. ure v prostore
KULTURNEGA DOMA VODICE, 

Kopitarjev trg 1, 1215 Vodice

Vljudno vabljeni.
RKS-OZ LJUBLJANA, Tržaška 132, 1000 Ljubljana; 

Telefon: 01/42-53-419, 040/871-589
E-naslov: info@rdecikrizljubljana.si, 

http://www.ljubljana.ozrk.si

VABILO NA DELAVNICO SEM SREČA V NESREČI

TURISTIČNO DRUŠTVO VODICE
Turistično društvo Vodice bo na velikonočni po-
nedeljek, 22. aprila 2019, pripravilo 13. Veli-
konočno razstavo pirhov v prostorih PGD Polje v Polju 5 
a. S to razstavo želimo na območju naše občine popestriti 
velikonočni čas, vzpodbuditi stari običaj izdelave pirhov in v 
prihodnjih letih pripraviti tudi bolj odmevno in zajetno raz-
stavo, obogateno še z drugimi dejavnostmi, ki so povezane z 
velikonočnim časom.
Razstava bo na ogled v ponedeljek, 22. aprila 
od 9.00  do 18.00 ure v prostorih PGD Polje v Polju 5a

 y Otvoritev razstave bo v ponedeljek ob 9.00 uri v prosto-
rih PGD Polje. 

 y Prinesite svoje izdelke, pirhe ali velikonočne aranžmaje, 
in na ta način obogatite našo razstavo in pripomorete k 
ohranjanju kulturne dediščine. Izdelke prinesite na raz-
stavo od 8.00 do 11.00 ure, zvečer po zaključku razstave 
pa vam izdelke vrnemo.  

 y Zaključek razstave ter podelitev nagrad s kulturnim pro-
gramom bo ob 18.00 uri.

 y Na zaključku razstave bo v besedi prikazano naselje Ko-
seze, njegove navade, običaji in anekdote skozi čas.

S tem vabilom Vas vabimo, da sodelujete na naši razstavi z izdelki, 
pirhi, ki jih boste napravili ob velikonočnem času, in da si ogledate 
našo razstavo!

Morebitne informacije:
Alojzij Kosec 041 886 003

Vabi TURISTIČNO DRUŠTVO VODICE

VABILO

Vas vabi na predstavitev
krvodajalstva in darovanja organov in 

tkiv po smrti
v sredo, 20. 3. 2019, od 18.00 do 19.00
v prostorih KULTURNEGA DOMA VODICE, 

Kopitarjev trg 1, 1215 Vodice
Predstavili vam bomo osnovne informacije o krvodajal-
stvu, določili vam bomo krvno skupino, lahko se boste 
vpisali v bazo krvodajalstva in izpolnili pristopno izja-

vo za darovanje organov in tkiv po smrti. 
S seboj imejte kartico zdravstvenega zavarovanja 

in osebni dokument. 

Vljudno
vabljeni.

RKS-OZ LJUBLJANA, Tr-
žaška 132, 1000 Ljubljana; 

Telefon: 01/42-53-419, 
040/871-589

E-naslov: info@rdecikrizljubljana.si,
http://www.ljubljana.ozrk.si

Območno združenje
Ljubljana

Za dobroto tvojih rok ostala je 
beseda hvala, 

ki v srcih bo ostala večno lep 
spomin nate.

Mnogo si ustvaril, zdaj vsak korak, 
spomin je nate

Spomin je nate in hvaležna misel 
luč je, ki ne ugasne.

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi dragega moža, 
očeta, dedka, brata, strica in tasta 
Marjana Mohoriča iz Repenj, po do-

mače Golobov Marjan, se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili 
z nami v teh najtežjih trenutkih življenja. Naše hvaležne misli 
naj dosežejo vse, ki ste ga tako številčno še zadnjič obiskali v 
poslovilni vežici, darovali cvetje in sveče ter ga množično po-
spremili na poslednjo pot. 
Posebno zahvalo izrekamo gospodu Tonetu Logarju za ganljiv 
govor in pevcem društva upokojencev Vodice za čudovito za-
pete žalostinke. 
Hvala pogrebnemu zavodu Pogrebnik, za vso pomoč pri ureja-
nju pogreba, gospodu Henčku Lamovšku za nasvete, gospodu 
župniku Mervarju za opravljen pogreb.
Hvala za izrečene besede in misli vseh, ki ste nam stisnili roke 
in bili z nami, ostali bodo vedno v naših srcih. Verjamemo, da 
bodo spomini nanj, na njegovo življenje in delo ostali živi in 
večni. 

Vsem res iskreno hvala
Žalujoči vsi njegovi, ki ga bomo neizmerno pogrešali.
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Ne metulj, ne beseda,
ne sončni žarek,

nič te ne bo ranilo.
Spi.

(S. Lorca)

ZAHVALA

Ob slovesu našega dragega 

Jožeta Kimovca
Mandrgarjevega očeta iz Dobruše.

HVALA VAM
Iskrena hvala:

gospodu župniku Francu Mervarju za 
lep duhovni obred, pevcem Bratov 
Zupan ml., sosedama gospe Jožici 
Jagodic in gospe Mimi Traven za 
strežbo, pogrebni službi Jerič in 

gospodu Henriku Lamovšku.
Posebna zahvala gre gasilkam in 

gasilcem PGD Repnje – Dobruša za 
organizacijo pogreba in poslovilni 

govor.
Hvala vsem, ki ste očeta Jožeta 
spoštovali, ga imeli radi in ga 

obiskovali.

VSI NJEGOVI
V Repnjah, 11. februarja 2019

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,

a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 61. letu starosti nas je zapustila naš draga 

FANIKA BALOH
iz Utika   

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
vaščanom in prijateljem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. 

Posebna zahvala govorniku za tople 
besede slovesa, pevcem ter g.
župniku za opravljen obred. 

Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in 
jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: vsi njeni

V SLOVO
Poslovili smo se od našega 

predsednika Društva 
upokojencev Vodice, Marjana 
Mohoriča. Nepričakovano in 

veliko prezgodaj nas je zapustil. 
Naš predsednik je bil komaj leto 
dni, a s svojo preudarnostjo in 

zavzetostjo je znal dobro voditi 
društvo. Rad je imel ljudi okrog 

sebe, vedno dobrovoljen je 
razveseljeval in spoštoval vse 

ljudi, ki so mu bili blizu. 
S svojim znanjem in sposobnostjo 
je vedno priskočil na pomoč pri 

vseh delih. Bil je izredno zavzet za 
dobro sodelovanje in za napredek 

društva, vedno pripravljen 
pomagati vsem in vsakomur, ki ga 

je prosil za pomoč. 
Poznali smo ga tudi kot dobrega 
moža, očeta, dedka. Pogrešali te 

bomo. Hvala ti za vse.
Marjan, življenje sploh ni tisto, 

kar se zdi – je le korak na poti k 
večnosti. Zbogom.

DU Vodice

PETER NAHTIGAL
1963 - 2019

Ne bomo tožili, ker si odšel.

Hvaležni bodimo, ker si bil.  

ZAHVALA
Ob izgubi našega dragega Petra, se 

iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in prijateljem za izrečena sožalja, 

darovane sveče in cvetje.  

Posebna zahvala g.župniku Francu 
Mervarju za opravljen obred in besede 
tolažbe ter predstavnikom Varstveno 

delovnega centra INCE.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Naš Peter je odšel med angele.....
Vsi njegovi.

V SLOVO

 JURETU VRHOVNIKU
Leto 2011 – prelomno leto za Javno podjetje Komunala Vo-
dice, ko je vodenje naše komunale prevzel gospod iz Lju-
bljane, Jure Vrhovnik. Prvo, kar smo opazili, je bilo njego-
vo vljudno vedenje, s pogostimi besedami, kot so prosim, 
hvala, oprostite, izvolite ..., ki so nam, preprostim ljudem s 
podeželja, kaj hitro padle v ušesa. Vendar pa je ta “gospod 
iz Ljubljane” prav tako kmalu pokazal, ne samo vljudno 
vedenje, pač pa tudi delavnost, izredno zanimanje za in-
frastrukturo, za podjetje samo, zavzetost za vsakega po-
sameznika naše občine ter veliko profesionalnost pri delu.

V času gospodarske krize je krmaril med številnimi preprekami, vedno novimi predpisi, 
jih usklajeval, da so v največji možni meri ustrezali čedalje večjim potrebam občanov, 
in seveda tudi države in administracije. Nam uslužbencem je bilo pod njegovo dobro-
namerno »taktirko« veliko lažje premagovati stresne situacije, s katerimi se sooča ob-
časno vsak kolektiv. 
In leta 2016, ko smo se ravno začeli ukvarjati z razširitvijo naše male komunale, ko smo 
začeli urejati zakonske predpise, je kot strela z jasnega prišla novica o hudi bolezni. 
Kljub težkemu zdravljenju je g. Jure Vrhovnik začel z razširjeno ekipo izvajati vse de-
javnosti, ki so bile naložene na pleča Komunale. Velikokrat je z bolniške postelje pre-
ko oddaljene povezave pisal plane, poročila, elaborate, kontroliral napredek investicij, 
uvajal nove projekte … Bil je vseskozi v kontaktu z zaposlenimi, poslovnimi partnerji, 
predstavniki ustanovitelja in drugimi. 
Novo leto 2019 – drug drugemu stiski rok in iskrene, goreče želje o zdravju ..., še veliko 
veliko upanja in vere v ozdravitev z vseh strani, ampak … ni bilo dovolj. Komaj smo za-
korakali v delovne dni novega leta, polni elana, idej in načrtov, je prišla zopet novica, 
da je naš direktor Jure hudo zbolel, da se bori za življenje. Ta “boj” se je končal sredi 
februarja, na pragu pomladi, ko so končno spet začeli greti topli sončni žarki, ki jih je 
imel tako rad. 

Gospod Jure Vrhovnik, lepo je bilo delati z vami.
Z velikim spoštovanjem,

sodelavci JP Komunale Vodice in Občine Vodice.
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
10. 1. 2019 – 8. 2.  2019

KRIMINALITETA

Strokovno gradivo za otroke

Milton, Stephanie: Minecraft: Vodnik za večigralske 
mini igre (računalništvo)

Povoz divjadi.

Spor med člani 
družine.

Leposlovje za otroke

Prometna nesreča I. kategorije s pobegom povzročitelja.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Strokovno gradivo za odrasle

Kolšek, Peter: Reci tvoji roki, da jo poljubljam: Ivan 
Cankar in ženske (biografije)

Lainšček, Feri: Moje najljubše pesmi o živalih

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje za odrasle

Grimaldi, Virginie: Ljubezen se skriva v majhnih 
stvareh

Prometna nesreča I. 
kategorije s pobegom 
povzročitelja.

Kaznivo dejanje – poškodovanje 
tuje stvari.

Spor med člani družine.

Vlom v 
stanovanjsko hišo.

Tatvina registrskih 
tablic.

Grisham, John: Velika prevara

Kinsella, Sophie: Moje ne tako popolno življenje

Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah

Konc Lorencuti, Nataša: Zvezek in brezvezek

Radinger, Elli H.: Modrost volkov: kako 
razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za 

drugega (živalstvo)

Vojsk Jakofčič, Jasmina:  Larino potovanje: 
zgodbica z vajami za razgibavanje govoril 
(družinska vzgoja)

Mukherjee, Siddharta: Gen, intimna 
zgodovina (bologija)

Vozel Mojca: Domači med kot hrana in zdravilo 
(farmacija)

Zgodovina Ljubljane: od kolišč do zelene 
prestolnice (zgodovina)

Šimleša, Bruno:  Resnice in zmote o ljubezni  
(psihologija)

Farndon, John: Planet Zemlja: vse, kar bi morali 
vedeti (geologija)

Strašni dinozavri: s totalno enkratnimi stranmi in 
zavihki, polnimi dejstev (paleontologija)
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