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Uvodnik

Kam pa 
greste?
To je najpogostejše vprašanje, 
ki si ga ljudje zastavljamo po-
leti. Kam na dopust? In potem 
poslušamo o čudovitih pla-
žah, o prijaznih gostiteljih, 
o gneči na cesti, o novih iz-
kušnjah in ogledih na poti. 
Zdi se, da gredo vsi nekam daleč, med različnimi priljublje-
nimi destinacijami so Grčija, Španija, Francija, Italija, Tur-
čija, pa tudi sever Evrope, ki ponuja drugačna doživetja. A 
nato me preseneti podatek, ki sem ga zadnjič izvedela na 
novinarski konferenci Statističnega urada, da še vedno 60 
odstotkov Slovencev potuje na Hrvaško. Čeprav vsi tarna-
jo, da se njene storitve dražijo in da imajo Hrvatov »poln 
kufer«. Zanimiv paradoks, vendar pri odločitvi še vedno 
prevladajo bližina, razmeroma čista voda in dejstvo, da 
ima kar nekaj Slovencev tam že nekaj svojega, svojo streho 
nad glavo. Pa da ne zabredem predaleč v turistično poglav-
je … Prešine me namreč, da smo se nekdaj pred prostimi 
ali počitniškimi dnevi pogosteje spraševali: »Kaj boste pa 
delali?« Se tudi vam zdi, da je vse več takih, ki ves čas ne-
kam hitijo, da so hiše konec tedna vse bolj prazne in tihe, 
da praktično takih, ki bi nekaj počeli in urejali okoli njih, 
ni veliko, razen seveda kmetov, ki jih v naši občini še vedno 
ni tako malo. Sliši se kakšno kosilnico, na srečo ob nedeljah 
molčijo, saj je tak občinski odlok, sliši se obrezovanje žive 
meje, če ta krasi okolico hiše, sicer pa je redkokdo še rad 
doma. Vsaj na Šmarno goro je treba hiteti ali pa naložiti 
kolo na avto in se zapeljati kam, kjer so kolesarske steze 
družinam prijazne. Jaz sem rada doma, res je, da služba 
terja svoj davek in da včasih občutim pomanjkanje trgo-
vin v naši občini, kar pomeni, da se je treba po nakupih 
nekam zapeljati, ampak, kot sem zadnjič omenila nekomu 
v klepetu ob praznovanju dneva državnosti v Vodicah, vse-
ga ne moreš imeti. Če imaš zraven nakupovalni center, se 
za mir obrišeš pod nosom. Imam pa raje mir. Vsem tistim, 
ki ste manjkali na praznovanju dneva državnosti, je lah-
ko žal. Zelo lep večer je bil, čeprav je vreme ponagajalo in 
je dogodek nato potekal v dvorani namesto na prostem, je 
bilo v zraku veliko pozitivne energije, na odru pa ogromno 
poskočnih, nasmejanih in zabavnih plesalcev. Da so kljub 
ne ravno rosnim letom poskočni tudi člani Folklorne sku-
pine Vodice, smo se lahko prepričali na lastne oči. Upam, 
da bo lepo tudi ob praznovanju občinskega praznika, ki je 
pred nami. 

TANJA DOMINKO
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Občinski svet Občine Vodice

8. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA GOLOB 

Občinski svetniki in svetnice so 

na junijski seji Občinskega sveta 

v drugem branju potrdili predlog 

Odloka o spremembah in dopolni-

tvah Odloka o občinskem prostor-

skem načrtu Občine Vodice ter se 

seznanili s sodbo Višjega sodišča v 

zadevi Klemenčič.

Tatjana Resman iz občinske uprave 
Občine Vodice je uvodoma predstavila 
poglavitne spremembe in dopolnitve, 
ki jih vsebuje končni predlog odloka o 
občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Vodice. Občina Vodice je s pridobi-
tvijo pozitivnih mnenj vseh pristojnih 
nosilcev urejanja prostora k predlogu 
SD OPN 1 izpolnila zakonski pogoj 
za njegovo obravnavo in sprejem na 
seji Občinskega sveta. Predlagan je bil 
tudi sprejem sklepa, ki bi v postopek 
drugih rednih sprememb in dopolni-
tev Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Vodice (v nadaljevanju 
SD OPN 2) uvrstil tiste razvojne po-
bude, ki so bile v postopku SD OPN 1 
uvrščene v javno razgrnitev in so bile 
v fazi pridobivanja drugih mnenj no-
silcev urejanja prostora iz končnega 
predloga SD OPN 1 izločene. Po kon-
čani razpravi je Občinski svet Občine 
Vodice z osmimi glasovi sprejel Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Ob-
čine Vodice v drugem branju. Svetniki 
so sprejeli tudi drugi sklep o uvrstitvi 
razvojnih pobud v sam postopek dru-
gih rednih sprememb in dopolnitev 
OPN Vodice (SD OPN 2).
V nadaljevanju so svetniki sprejeli 
Odlok o določitvi stroškov lokacijske 

preveritve v Občini Vodice v dru-
gem branju. Prvotni predlog Odloka 
je tako ostal nespremenjen, saj tako 
svetniki kot morebitna zainteresira-
na javnost nanj niso podali nobenih 
pripomb.
Za posamezen pravni posel, ki ne pre-
sega pet tisoč evrov, ni obvezna vklju-
čitev v načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Občine Vodice za leto 
2019. Občinski svet je na podlagi tega 
sklepa, potrjenega na 5. redni seji, 
podal predhodno soglasje k sklenitvi 
pravnega posla prodaje nepremičnega 
premoženja.
Sledila je seznanitev s sodbo višjega 
sodišča v zadevi Klemenčič. Odvetnik 
Marko Drinovec je povedal, da je pred 
ljubljanskim okrožnim sodiščem te-
kel pravdni postopek, v katerem je to-
žeča stranka tožila Občino Vodice za 
plačilo odškodnine v višini 350 tisoč 
evrov s pripadki. Leta 2002 je takra-
tni župan Anton Kokalj v imenu Obči-
ne Vodice s tožnikom sklenil Pogodbo 
o ureditvi takratne lokacije nekdanje 
stavbe kmetijske zadruge Medvode 
na naslovu Utik 1. Občina Vodice se je 
v pogodbi zavezala k sanaciji oziroma 
morebitnemu rušenju objekta zara-
di same dotrajanosti in posledičnega 
ogrožanja mimoidočih, sočasno s tem 
pa tudi k spremembi izvedbenega 
akta in namembnosti parcele. Kasne-
je pa je bilo na sodišču pravnomočno 
ugotovljeno, da je navedena pogodba 
nična, s čimer je postalo rušenje pro-
tipravno, zemljišče pa je izgubilo na 
vrednosti. To je predstavljalo temelj 
za plačilo odškodnine. Župan Aco 
Franc Šuštar je ob tem povedal, da 
bodo za zagotovitev sredstev v višini 

dosojene odškodnine potrebne pre-
razporeditve v proračunu, potrebno 
pa bo tudi obravnavati rebalans pro-
računa za tekoče leto, ki bo nekatere 
projekte posledično zamaknil v pri-
hodnje leto. 
Anton Kosec je pod točko Pobude, pre-
dlogi, vprašanja opomnil na dogovor, 
da javno podjetje VO-KA Snaga, d. o. 
o., preveri možnosti namestitve za-
bojnika za ločeno zbiranje PVC-folije 
na začasnem zbirnem centru. Predla-
gal je, da se javno podjetje znova po-
zove k posredovanju ocene stroškov, 
kar mu je župan nato tudi zagotovil. 
Dr. Jože Podgoršek je zastavil vpraša-
nje o napredku kohezijskega projekta 
Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnika Ljubljanske-
ga polja (v nadaljevanju projekt C0) 
ter z njim povezano dinamiko soča-
sne gradnje. V vasi Polje, kjer poteka 
gradnja, je predlagal zasilno ureditev 
ceste, saj je ta v zelo slabem stanju. 
Župan je odgovoril, da se bo izvajal-
cu letnega vzdrževanja občinskih cest 
znova posredovalo naročilo za uredi-
tev omenjene ceste. Obenem je poja-
snil, da se bo z deli v notranjosti nase-
lij začelo šele, ko bodo asfaltirane vse 
ceste zunaj naselij, za kar pa trenutno 
še potekajo usklajevanja o primernih 
cenah.
Dr. Podgorška je med drugim zanima-
lo tudi, v kateri fazi je projekt ureditve 
in preplastitve športnega igrišča pri 
Osnovni šoli Vodice ter ali bo urejeno 
tudi odvodnjavanje. Župan je odgovo-
ril, da bo izbrani izvajalec v kratkem 
začel z deli, projekt, ki vključuje tudi 
odvodnjavanje, pa bo zaključen do 1. 
septembra letos. 
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Občinska uprava sporoča

Rudi Kopač je podal pobudi za uredi-
tev nevarnega križišča v vasi Dornice 
ter brežine, ki je posledica obnove vo-
dovoda ob cesti med naselji Zapoge in 
Torovo. 
Milana Čebulja je zanimala strategija 
Občine Vodice pri izgradnji optičnega 
omrežja. Župan je odgovoril, da tele-
komunikacijsko omrežje ni v izvirni 

pristojnosti občin, a se kljub temu 
vseskozi izvajajo aktivnosti, ki bi iz-
vajalce spodbudile k izgradnji oziro-
ma nadgradnji obstoječega omrežja. 
Luka Rozman je postavil vprašanje 
glede izgradnje protihrupnih ograj ob 
avtocesti, za katere so krajani Vodic 
množično podpisali peticijo. Župan 
je pojasnil, da Občina Vodice s strani 

Družbe za avtoceste v Republiki ni 
prejela pozitivnega odgovora. Občina 
bo zato na pristojne znova naslovila 
zahtevek za izgradnjo protihrupnih 
ograj. 

Celoten zapisnik seje lahko preberete 
na www.vodice.si

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 ARHIV OBČINE VODICE

Pred Okrožnim sodiščem v Lju-

bljani je tekel pravdni postopek, v 

katerem je tožeča stranka, Gregor 

Klemenčič, tožila Občino Vodice 

zaradi plačila odškodnine v višini 

350.000,00 EUR s pripadki.

Zgodovina zadeve sega v leto 2002, 
ko je takratni župan Anton Kokalj 
v imenu Občine Vodice z Gregorjem 
Klemenčičem sklenil pogodbo o ure-
ditvi lokacije nekdanje stavbe Kme-
tijske zadruge Medvode na naslovu 
Utik 1, ki je stala nasproti trgovine 
v Utiku. V navedeni pogodbi je bilo 
dogovorjeno, da bo občina takratni 
objekt zaradi dotrajanosti in ogroža-
nja mimoidočih sanirala oziroma po 
potrebi tudi odstranila. Hkrati se je 
občina zavezala, da bo v roku šestih 
mesecev spremenila izvedbeni akt in 
namembnost parcele 90 odstotkov v 
stanovanjske in 10 odstotkov v po-
slovne namene, in sicer za objekt v 
tlorisu približno 350 m2 P+2+M ozi-
roma do višine objekta, ki leži na de-
sni strani predmetne parcele. Objekt 
je bil takrat porušen, občinski svet 
pa navedenega izvedbenega akta ni 
sprejel. Med sodnim postopkom je 

Izdana sodba v zadevi Klemenčič proti Občini 
Vodice

bilo pravnomočno ugotovljeno (z 
vmesno sodbo, izdano v letu 2016), 
da je navedena pogodba nična in da 
občina ni imela podlage za rušenje 
objekta, kar je predstavljalo temelj 
za plačilo odškodnine, ki jo je v na-
daljevanju postopka dosodilo sodi-
šče.
Na podlagi sodbe Okrožnega sodišča 
v Ljubljani je Občina Vodice tožniku 
dolžna plačati približno 345.000,00 
EUR, kar predstavlja ogromno fi-
nančno breme. Okrožno sodišče v 
Ljubljani je jeseni leta 2018 izdalo še 
končno sodbo, s katero je razsodilo, 
da je Občina Vodice dolžna tožeči 
stranki plačati 140.750,00 EUR in 

pravdne stroške v višini 17.657,00 
EUR, oboje skupaj z zakonskimi za-
mudnimi obrestmi. 
Občina Vodice je med celotnim po-
stopkom z uporabo rednih in izre-
dnih pravnih sredstev poskušala 
doseči drugačen izid postopka ali 
poravnavo s tožečo stranko, vendar 
žal neuspešno.
S prerazporeditvami bo zato treba v 
proračunu zagotoviti sredstva v viši-
ni dosojene odškodnine 345.000,00 
EUR, kar predstavlja več kot tretjino 
letnih investicijskih sredstev prora-
čuna občine. V nadaljevanju bo treba 
obravnavati tudi rebalans proračuna 
za tekoče leto.
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Občinska uprava sporoča

 ANTON KOKALJ

Osnovni namen sklenitve pogodbe, 

zaradi katere je bila Občina Vodice 

po sedemnajstih letih od podpisa 

pogodbe, obsojena na veliko od-

škodnino, je bil odstraniti nevar-

nost, ki je ogrožala otroke na igri-

šču vrtca in mimoidoče v Utiku. To 

je bila tudi nujna zahteva staršev 

otrok. Pred tem je Občina vložila 

velike napore v to, da bi zemljišče 

kupila in se je za ceno s takratno la-

stnico, KZ Medvode, tudi že dogo-

vorila. Žal je KZ Medvode zemljišče 

potem prodala drugemu kupcu. 

Če je občina želela doseči hitro rušitev 
objekta, je z novim lastnikom morala 

Nerazumna sodba proti Občini Vodice
doseči dogovor. Če bi čakali na odlo-
čitve državnih inšpekcijskih služb, bi 
se v tem času morda zgodilo najhujše, 
kar pa človeško gledano, nima cene. 
Izpolnitev pogodbe ne bi za Občino 
predstavljala nobenega stroška, a na 
njeno končno izpolnitev, po izgubi 
županskega mandata nekaj mesecev 
po podpisu pogodbe, nisem imel več 
vpliva. 
Sodišče je v zvezi s to zadevo v pre-
teklosti že razsodilo v korist občine, 
kar je bilo pričakovati, saj je bil objekt 
primeren za rušenje. Po novi naspro-
tni odločitvi sodišča pa je spoštovanje 
sodbe za občino neizogibno. 
Zavedam se, da sicer za letošnji prora-
čun občine predstavlja znesek odško-

dnine le nekaj odstotkov, kljub temu 
pa bo zahteval rebalans proračuna 
oziroma časovni zamik pri izvedbi 
določenih investicij. Po svojih močeh 
se bom potrudil, da zaradi odškodni-
ne ne bodo zaustavljene investicije, 
za katere sem se zavzemal še kot žu-
pan in sedaj kot svetnik. Ob odhodu 
z županskega mesta sem zapustil v 
proračunu občine iz naslova delitve-
ne bilance z Mestno občino Ljublja-
na precej več kot desetkratni znesek 
dosojene odškodnine. Morda bi bilo 
namesto podpisa omenjene pogodbe 
bolje investirati del teh sredstev v od-
kup omenjene parcele po precenjeni 
vrednosti. Vprašanje pa je, ali bi se s 
tem strinjal nadzorni odbor. 

  MIRAN SIRC, BOJANA TOMC

Občane, mejaše lokalne ceste Polje–Utik (med Uti-

kom 55 in Utikom 9), smo na dobro obiskani predsta-

vitvi seznanili, kako bo od letošnjega poletja do pri-

hodnje spomladi ta odsek Utika dobil povsem novo 

komunalno-prometno podobo. 

Gradnja kohezijske sanitarne kanalizacije, ki jo gradimo v 
okviru evropskega medobčinskega projekta »Čisto zate«, se 
že zelo približuje oz. se že izvaja tudi na poseljenih območjih 
naše občine – Polju, Bukovici in Utiku. Občina Vodice bo kot 
dober gospodar poskrbela, da bodo ta območja po zaključku 
projekta celovito komunalno in prometno urejena. 
Potem ko je bilo za gradnjo medobčinske kohezijske kanaliza-
cije (t. i. projekt C0) od Vodic do Šmartna pri Ljubljani v dol-
žini 9 km že pred leti izbrano podjetje Javna razsvetljava, d. 
d., v skupnem nastopu s CPK, d. d., TELEG-M, d. o. o., in NG 
nizke gradnje, d. o. o., pri čemer je večino del na območju obči-
ne Vodice prevzel podizvajalec CGP, d. d., ki delo opravlja sam 
in s kooperanti, je Občina Vodice pred kratkim, po izvedenih 

Sklenjena je pogodba
za gradnjo celovite prometne in komunalne infrastrukture v dolžini 2,5 km na odsekih, kjer 
se gradi medobčinska kohezijska kanalizacija

postopkih v skladu z Zakonom o javnem naročanju, podpisa-
la še pogodbo za gradnjo preostale prometne in komunalne 
infrastrukture na posameznih območjih Polja, Utika in Bu-
kovice v skupni dolžini 2,5 km. Pogodba je sklenjena s par-
tnerskim konzorcijem podjetij HNG, d. o. o., Mengeš (vodilni 
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Občinska uprava sporoča

 TATJANA RESMAN

Agromelioracijska dela na komasacijskem območju 

Vodice so zaključena

Konec junija 2019 so se zaključila agromelioracijska dela 
na komasacijskem območju Vodice. Podrobnejše infor-

Izvajanje agromelioracijskih del na 
komasacijskem območju Vodice

kasneje). Srečanje v Domu krajanov Utik je potekalo v spro-
ščenem konstruktivnem duhu. Projekt gradnje je navzočim 
predstavil projektant Jani Trojner (Lineal, d. o. o.), s pojasnili 
in odgovori na posamezna vprašanja pa sta ga dopolnjevala 
predstavnika Občine Vodice župan Aco Franc Šuštar in Miran 
Sirc, nadzornik Oton Zuljan (PROJEKT, d. d., Nova Gorica) 
ter Miha Bergant (JP Komunala Vodice, d. o. o.). Občani so se 
srečali tudi s predstavnikoma obeh izvajalcev – Andrejem Pe-
rićem (CGP, d. d.) in Tonijem Jenkom (HNG, d. o. o.) ter stro-
kovno sodelavko Občine Vodice Bojano Tomc. 
Z vsemi relevantnimi informacijami bodo občani še naprej 
ažurno seznanjeni preko lokalnih javnih medijev (občinska 
spletna in FB stran) ter v neposrednem obveščanju (informa-
cije, ki se tičejo zgolj posameznih lastnikov objektov ob trasi).
Verjamemo, da je predstavljen projekt deležen široke podpore, 
saj je kot tak osnova tudi za prometno in komunalno urejanje 
nadaljnjih območij. Pričakujemo, da se bomo po zaključku del 
ob prenovljenih trasah vsi skupaj zadovoljni srečali – do tedaj 
pa se priporočamo in vas prosimo za strpnost ter razumeva-
nje.

partner), NIVIG, d. o. o., Šoštanj (partner) in PZG, d. o. o., Lju-
bljana (partner). Občina Vodice v svojem proračunu za slednje 
v prihodnjih treh letih skupaj zagotavlja dobrih 1,8 mio evrov. 
Za nadzor nad gradnjo bo skrbel PROJEKT, d. d., Nova Gorica.
V času letošnjega in prve polovice prihodnjega leta bo na 
opisanih območjih Utika, Bukovice in Polja tako dokončana 
gradnja evropske sanitarne kanalizacije, z določenim faznim 
zamikom bo na posameznih odsekih sledila gradnja preosta-
le infrastrukture (meteorne kanalizacije, vodovoda s hidran-
tnim omrežjem, javne razsvetljave), končne ureditve z asfal-
tiranjem (vozišča in pločniki – na območju Polja ter Utika) pa 
so predvidene spomladi prihodnje leto. Dela bodo potekala po 
manjših odsekih, tako da bo dostopnost z običajnimi vozili do 
posameznih objektov v največji meri vseskozi zagotovljena. V 
času dnevnih del (okvirno od 7. do 18. ure) bosta do 2 objekta 
na vsaki strani ceste (na dolžini prib. 50 m) občasno nedosto-
pna – lastnike objektov bo izvajalec s tem ažurno prehodno 
seznanjal. Zapore cest in obvozi bodo sproti ustrezno označe-
ni in urejeni.
Pri gradnji bo sodelovalo tudi domače JP Komunala Vodice, 
d. o. o., z obnovo hišnih vodovodnih priključkov, Telekom 
Slovenije, d. d., z dograjevanjem in gradnjo kabelske kanali-
zacije za telekomunikacijsko (optično) omrežje ter (žal) v zelo 
omejenem obsegu Elektro Ljubljana, d. d., (slednji bo kabelsko 
kanalizacijo gradil zgolj na območju Bukovice, drugje pa le po-
samezne cevne prekope/podboje cest). Plinovodno omrežje na 
območju Utika je že zgrajeno, širitve na območji v Bukovici in 
Polju pa koncesionar PETROL, d. d., Ljubljana zaradi slabega 
odziva potencialnih uporabnikov žal ne načrtuje.
Projekte gradnje opisane infrastrukture bomo podrobne-
je predstavili neposredno vključenim občanom. Prva v nizu 
predstavitev je bila za občane z območja kohezijske gradnje v 
Utiku, dne 31. julija 2019. (Načrtujemo še dve predstavitvi – 
za krajane Bukovice in Polja, kjer se bo gradnja začela nekoliko 

macije o poteku in obsegu izvedenih del so bile objavljene 
že v junijski številki Kopitarjevega glasa. 
Agromelioracijska dela so se izvedla na skupni površini 
pribl. 5 ha. Zgrajene so nove poljske poti v skupni dolži-
ni pribl. 9 km, krčitev grmovja in dreves se je izvedla na 
površini pribl. 2.000 m2, odstranjena je bila stara poljska 
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pot v dolžini 216 m, obnovili so se trije obstoječi jarki 
za odvodnjavanje (OJO) v dolžini 968 m in zgradili novi 
trije jarki za odvodnjavanje v dolžini 374 m. Nasipavanje 
rodovitne zemlje se je izvedlo na površini 1 ha.
Po zaključku del se bodo izvedle aktivnosti za oddajo 
zahtevka na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja ter pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropske-
ga sklada za razvoj podeželja.

V zvezi z uporabo novozgrajenih poljskih poti uporabni-
ke znova pozivamo, da pri obdelavi kmetijskih zemljišč 
ne posegajo v površine poljskih poti in pas, ki je name-
njen za transport in obračanje kmetijskih strojev. Pripo-
ročljiv odmik oranja od meje poljskih poti znaša 1 m, od 
nasute poti pa najmanj 2 m. Prav tako je kaznivo orati 
oziroma poškodovati mejnike, ki so bili postavljeni ob 
zamejničenju zemljišč, nastalih v komasaciji. Ob tem je 
treba poudariti, da je junija 2018 Občinski svet Občine 
Vodice sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN 
Vodice, ki med drugim določa, da je v primeru pomožne 
kmetijsko-gozdarske opreme na kmetijskih zemljiščih le-
-to dopustno postaviti v takem odmiku od poljske poti, 

da je zagotovljeno nemoteno obdelovanje kmetijskih po-
vršin (neovirano delovanje kmetijske mehanizacije). Do-
ločen je tudi varovalni pas poljskih poti, ki znaša 2 m in 
v katerem postavitev kmetijsko-gozdarskih objektov in 
naprav ni dopustna. 
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Zaključen postopek prvih rednih sprememb in 
dopolnitev OPN Vodice

 TATJANA RESMAN

Po začetku postopka februarja 

2014 se je s sprejemom odloka 

na seji Občinskega sveta Obči-

ne Vodice junija 2019 po dobrih 

petih letih vendarle zaključil po-

stopek prvih rednih sprememb in 

dopolnitev OPN Vodice (SD OPN 

1). Gre za prve redne spremembe 

in dopolnitve OPN, ki se nanašajo 

tako na besedilni kot grafični del. 

V okviru slednjega gre predvsem 

za spremembe namenske rabe, za 

katere so bile v letu 2014 podane 

razvojne pobude. V končnem pre-

dlogu je bilo pozitivno rešenih 40 

odstotkov razvojnih pobud, preo-

stale se v končni predlog niso uvr-

stile zaradi neusklajenosti z zah-

tevami nosilcev urejanja prostora 

oziroma strokovne nesprejemlji-

vosti. 

Večji del sprememb osnovne namen-
ske rabe se nanaša na spremembe v 
stavbna zemljišča za stanovanjsko 
gradnjo, pri čemer gre za manjše 
širitve, namenjene predvsem posa-
mični gradnji za potrebe občanov 
oz. lastnikov zemljišč. V postopku 
SD OPN 1 je bila namenska raba ze-
mljišč spremenjena v skupni povr-
šini pribl. 8 ha, od tega se večji del 
namenja stanovanjski gradnji (3,23 
ha), površinam za gospodarsko de-
javnost (2,67 ha) in zelenim površi-
nam (1,3 ha).

Na strateški ravni so v OPN vključe-
ne usmeritve iz strokovnih podlag 
s področja turizma, lokalnega go-
spodarstva in prometa, na podlagi 

katerih se dopolnjujejo usmeritve 
za razvoj dejavnosti po naseljih in 
urbanistično oblikovanje naselij. V 
jugovzhodnem delu naselja Repnje 
se načrtuje obrtna cona, namenjena 
potrebam lokalnih podjetnikov. Ob-
močje cone se bo urejalo s podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN), ki bo 
med drugim podal tudi natančnejše 
pogoje glede dopustnih dejavnosti 
na območju, območje se bo tudi celo-
vito komunalno opremilo. Na obmo-
čju celotne občine se tudi načrtuje 

celovita ureditev sistema meliora-
cijskih jarkov. Območje opuščenega 
kamnoloma v Povodju se namenja 
razvoju družbenih dejavnosti, kot so 
turizem in rekreacija, kultura in izo-
braževanje ali druge javne dejavno-
sti. Za območje bo treba predhodno 
izdelati načrt sanacije in OPPN.

V izvedbenem delu OPN so se med 
drugim odpravila nekatera neskladja 
in nejasnosti glede posameznih pro-
storskih izvedbenih pogojev (PIP), 
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ki se je pokazala ob uporabi OPN v 
praksi pri izdajanju gradbenih do-
voljenj. Poenostavljena so določila 
glede tipologije objektov. Za gradnjo 
objektov gospodarske ali družbene 
javne infrastrukture in javnih objek-
tov se dopušča odstopanje od neka-
terih splošnih PIP, s čimer se omogo-
ča lažje pridobivanje gradbenih do-
voljenj. Vsebina nekaterih členov je 
skrajšana in vsebuje le povezavo do 
predpisov, ki podrobneje urejajo po-
samezno področje (pomožni objekti) 
ali do podatkov v prikazu stanja in 
uradnih evidencah (območje poplav-
nosti). V primeru pomožne kmetij-
sko-gozdarske opreme na kmetijskih 
zemljiščih je le-to dopustno postavi-
ti v takem odmiku od poljske poti, 
da je zagotovljeno nemoteno obdelo-
vanje kmetijskih površin (neovirano 
delovanje kmetijske mehanizacije). 
V varovalnem pasu poljske poti, ki 
znaša 2 m, postavitev kmetijsko-
-gozdarskih objektov in naprav ni 
dopustna. Na območju podrobnejše 
namenske rabe SSs (stanovanjske 
površine) in A (razpršena poselitev) 
se podobno kot v SKs (površine po-
deželskega naselja) zvišuje dopustna 
stopnja pozidanosti na 40 odstot-

kov. Na območjih stanovanjske na-
membnosti (SSs, SKs, A) se dopušča 
tudi dejavnosti s področja turizma 
ob upoštevanju dodatnih pogojev. 
Na večjih nepozidanih stavbnih ze-
mljiščih je v primeru predvidene 
gradnje do štirih objektov zahteva-
na predhodna izvedba parcelacije, 
s katero se zagotavlja ustrezno par-
celno stanje ter dostop do parcel. V 
primeru predvidene gradnje 5 ali več 
objektov pa bo treba izdelati OPPN.

OPN ima dodani tudi dve novi pri-
logi. Priloga 3 vsebuje podrobne pro-
storske izvedbene pogoje za pomo-
žne objekte (nezahtevne in enostav-
ne). Iz priloge je bolj razvidno, kateri 
objekti so dopustni na območju 
posamezne podrobnejše namenske 
rabe. Nova priloga 4 pa grafično po-
jasnjuje nekatere pojme in določila 
OPN, s čimer bodo ti uporabnikom 
OPN lažje razumljivi.

Gradivo SD OPN 1 je sicer objavlje-
no na občinski spletni strani https://
wwww.vodice.si v kategoriji Občin-
ski prostorski akti/Občinski pro-
storski načrt Občine Vodice (OPN)/
Spremembe in dopolnitve OPN Vo-

Teden doživetij na Skaručni

 SIMONA, NEJA IN ŠPELA

Letošnje počitniške kratkočasnice 
smo pričeli na Skaručni s Tednom 
doživetij. Prijavilo se je 34 otrok, ki 
so bili ves teden aktivni, na njihovih 
obrazih pa ni manjkalo nasmeha in 
dobre volje. 

Julijske počitniške kratkočasnice
Na začetku smo se spoznali in pre-
ko igric odkrivali interese in zani-
mivosti drugih. Naslednji dan smo 
se sprehodili do Pečarstva Fujan v 
Polju, kjer smo izvedeli, kaj vse izde-
lujejo in kako poteka delo. Tudi sami 
smo se nato preizkusili v oblikovanju 
izdelkov iz gline, zato se na tem me-
stu še enkrat najlepše zahvaljujemo 

podjetju Pečarstvo Fujan za podarje-
no glino. 
Odpravili smo se tudi v bližnji gozd, 
kjer smo iskali skriti zaklad. Preko 
nalog, ki smo jih uspešno rešili, smo 
dobili črke, ki so nam razkrile mesto 
zaklada. Na koncu smo se vsi poslad-
kali, saj so se v zlati škatli skrivale 
sestavine za izdelavo palačink. Na 

dice 1 – redni postopek (veljavni).
Če povzamemo prve redne spre-
membe in dopolnitve OPN, te niso 
zelo obsežne in vsebinsko bistveno 
ne spreminjajo že veljavnih določil 
OPN-ja. V večji meri gre za odpravo 
in uskladitev pomanjkljivosti, ki so 
se pokazale ob uporabi OPN v praksi. 
Pričakovati je, da se bo tudi ob upo-
rabi sprememb in dopolnitev OPN 
še pokazala kakšna pomanjkljivost, 
ki pa jo bomo odpravili v postopku 
drugih sprememb in dopolnitev (SD 
OPN 2), ki se je formalno začel ko-
nec maja 2018. V okviru postopka 
SD OPN 2 bodo obravnavane tudi 
razvojne pobude, ki so bile podane 
po izteku roka javnega poziva v letu 
2014 in na podlagi javnega poziva 
med majem in septembrom 2018, 
prav tako se bodo izvedle uskladi-
tve z novo prostorsko in gradbeno 
zakonodajo, ki je začela veljati junija 
2018. Postopek SD OPN 2 se bo letos 
nadaljeval z izbiro izdelovalca in iz-
delavo nekaterih strokovnih podlag, 
o poteku in stanju postopka pa bo 
javnost obveščena preko informacij 
na občinski spletni strani in v Kopi-
tarjevem glasu. 
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Športni teden v Strahovici

 ALEŠ, TANJA IN JURE

V tednu od 22. 7. do 26. 7. 2019 so potekale 
kratkočasnice, Športni teden v Selu pri SD 
Strahovici. Športnega tedna se je udeležilo 44 
osnovnošolskih otrok, starih od 6 do 12 let. 
Vadba je po vodstvom Aleša Borčnika, Jurija 
Kozjeka in Tanje Borčnik potekala od 9. do 13. 
ure. 
Otroci so se spoznali s športom balinanje, se 
učili prvin atletike, košarke, nogometa, roko-
meta, rolanja, orientacije, tekmovali v različ-
nih štafetnih igrah, se preizkusili v gasilski 
vaji z vedrovko in se tudi odpravili na daljši 
pohod na Rašico. Teden smo zaključili s pri-
kazom novo pridobljenih znanj v balinanju in 
atletiki, katerega so si lahko ogledali tudi soro-
dniki otrok. Teden je minil brez zdravstvenih 
ali drugih težav. Otroci so bili motivirani in so 
dobro sodelovali pri vseh dejavnostih.

igrišču smo se igrali igre lovljenja in 
postavili poligon, ki smo ga prema-
govali z rolerji, skiroji, kotalkami in 
kolesi. Spletli smo si zapestnice in si 
okrasili eko bombažne vrečke, s ka-

terimi bomo sedaj hodili v trgovino 
in tako skrbeli za naš planet. Kratko-
časnice smo zaključili z nastopom za 
starše, na katerem so se otroci z vese-
ljem in ponosom predstavili staršem 

s programom, ki smo ga načrtovali 
skozi teden.
Vsem otrokom želimo lep preo-
stanek počitnic in se vidimo na-

slednje leto.
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Osrednji članek

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 TINA KOSEC

V počastitev 28. obletnice osamosvojitve Slovenije in 

5. obletnice delovanja Folklorne skupine Vodice je v 

soboto, 22. junija, v Kulturnem domu Vodice poteka-

la občinska proslava, na kateri smo združili obe pra-

znovanji.

Povezovalec kulturnega programa, dr. Tomaž Simetinger, 
nas je s toplimi besedami in domoljubnimi verzi pesnika 
Toneta Kuntnerja popeljal skozi prireditev, polno plesa, 
glasbe, slovenske kulture, občutkov ponosa in pripadno-
sti. V polni dvorani kulturnega doma so nam čudovito 
praznično vzdušje s slovensko himno in ponarodelimi 
slovenskimi melodijami pričarali člani Godbe Vodice, ki 
se vselej radostno odzovejo povabilu k sodelovanju na ob-
činskih proslavah.
Na pomen domovine in državnega praznika je spomnil 
župan Aco Franc Šuštar, ki je v slavnostnem nagovoru 
poudaril, da imamo veliko razlogov za ponos in samo-
zavest. V osemindvajsetih letih se je samostojna, demo-
kratična in neodvisna Republika Slovenija v mednarodni 
skupnosti uspela uveljaviti kot enakopravni subjekt, zato 
smo in moramo biti ponosni na našo državo. Poudaril je, 
da lahko le ob tesnem sodelovanju z drugimi občinami, 
državo in mednarodnimi organizacijami dosegamo re-
zultate, ki bodo odgovarjali na potrebe prebivalcev, na-
šim ljudem pa bodo omogočali varnejše in kakovostnejše 
življenje.
V kulturnem programu je Folklorna skupina Vodice, pod 
vodstvom umetniškega vodje Marka Kosmača, pripravila 
raznolik kulturni program z naslovom »Poskočnih prvih 
pet s prijatelji« in pestrim naborom sodelujočih. Poleg 
njih so nastopili tudi Folklorna skupina COF, Mladinska 
folklorna skupina Mengeš in veteranska folklorna skupi-
na, ki deluje v okviru Železničarskega kulturno-umetni-
škega društva Tine Rožanc. Obiskovalce so popeljali po 
naši lepi Sloveniji s plesi različnih slovenskih pokrajin in 
jih navdušili s svojimi dovršenimi nastopi in prelepimi 
narodnimi nošami.
Ob praznovanju obletnice je sedem zvestih članov Fol-
klorne skupine Vodice – Anton in Alojzija Burgar, France 

Občinska proslava ob dnevu državnosti in 5. 
obletnici Folklorne skupine Vodice

in Cecilija Šuštar, Vincenc in Marija Jagodic ter Mari Pod-
goršek – prejelo Maroltova priznanja za aktivno delo na 
področju folklore, ki jih podeljuje Javni sklad Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti.

Nagovor župana Aca Franca Šuštarja

Mladinska folklorna skupina Mengeš

Godba Vodice

Folklorna skupina Vodice je pod vodstvom umetniškega 
vodja Marka Kosmača pripravila tri plese, v katerih so gle-
dalci neizmerno uživali

11številka 5, avgust 2019



Intervju

Folklora – ples in igra, a še veliko več 
 TANJA DOMINKO
 TINA KOSEC IN OSEBNI ARHIV

Na prireditvi ob dnevu državnosti 

je voditelj dr. Tomaž Simetinger 

z izjemno poznavalsko žilico po-

kazal, da folklora ni le ljubiteljska 

dejavnost, temveč je umetnost z 

vsemi razpoložljivimi glasbeno-

-scenskimi sredstvi. Tako smo obi-

skovalci lahko napasli oči in ušesa 

ob petju, plesu in igralskih vložkih 

vseh nastopajočih članov različnih 

folklornih skupin. Kdaj je folklora 

pritegnila umetniškega vodjo Fol-

klorne skupine Vodice Marka Ko-

smača, ki vodi še marsikatero dru-

go skupino, in kaj je v njej takega, 

da ga vedno znova izziva, bomo 

izvedeli v pogovoru z njim. Vabilu 

na klepet v tiskani obliki se je z ve-

seljem odzval in tako sva našla čas 

kljub dopustniškemu vrvežu. 

Kdaj vas je folklora začela zanimati, 

kdaj in kako ste vzljubili to plat slo-

venske kulturne dediščine?

Folkloro sem spoznal v četrtem ra-
zredu osnovne šole. Zanjo pa me je 
navdušila takratna razredničarka 
Majda Vrečko, ki je s svojo energi-
jo na pravi način pritegnila takrat 
odraščajoče otroke, ki bi raje, kot 
plesali, igrali nogomet. Vendar ji je 
uspelo sestaviti skupino, ki se je sko-
zi vaje zbližala in z veseljem hodila 
dvakrat na teden po pouku vadit in 
se poleg plesov Slovenije učit tudi 
plese drugih republik bivše Jugosla-
vije ter spoznavati narodne noše in 
običaje. Za nagrado smo bili v času 
osnovne šole oproščeni marsikate-
re ure pouka, kar je bila še dodatna 
motivacija, saj smo veliko nastopali 
po ljubljanskih šolah, pa tudi zunaj 

Slovenije, v Avstriji, Franciji in bi-
vših republikah Jugoslavije. Sčaso-
ma me je folklora tako navdušila, da 
sem takoj po osnovni šoli odšel na 
avdicijo k Akademski folklorni sku-
pini France Marolt. Uspešno sem 
opravil sprejem in tam plesal enajst 
let. Folklorno dejavnost sem vzljubil 
do te mere, da sem aktiven še danes 
kot plesalec, korepetitor, umetniški 
vodja in koreograf pri nekaj skupi-
nah: FS Vodice, ŽKUD FS Tine Ro-
žanc, FS COF. 

Folklorna skupina Vodice praznuje 

peto obletnico nastanka, kako ste 

se ji pridružili vi in kako ste zado-

voljni z opravljenim delom v minu-

lem obdobju?

Folklorni skupini sem se pridružil na 
samem začetku, leta 2014. Na pro-
šnjo nekaj članov Društva kočijažev 
in narodnih noš Vodice, ki so izrazili 
interes, da bi kdaj pa kdaj tudi malo 
zaplesali. Začeli smo z osmimi pari, 
ki so kazali veliko zanimanje za uče-
nje ljudskega plesa. Volja nas je pri-
peljala do tega, da so plesalci začutili 
pripadnost skupini, plesu, meni pa 

dajali energijo. Zato rad prihajam v 
Skaručno, kjer imamo vaje in delam 
z njimi ter se pri tem tudi sam izpo-
polnjujem na folklornem področju. 
Vsa ta leta nas v skupini povezujejo 
dobrovoljnost, požrtvovalnost, že-
lja po novem, kar je osnova za delo 
in dokazovanje. Tu imam v mislih 
nastope, ki so potrditev za uspešno 
opravljeno delo in spodbuda za na-
prej. Z delom v minulem obdobju 
sem zelo zadovoljen, saj, kot sem že 
omenil, »dobra skupina z veliko do-
bre volje in energije« izpolnjuje vse 
cilje, ki jih postavimo skupaj, kar je 
bilo tudi videti na koncertu ob peti 
obletnici FS Vodice, ki je bila izvede-
na junija 2019. 

Na prvi pogled je folklora nekaj 

plesnih korakov po odru in veliko 

nasmejanih in prijaznih obrazov. Je 

težko ostati ves čas nasmejan, je ta 

del priprav na nastop bolj zahte-

ven, kot se zdi?

Vsi laični gledalci oziroma spre-
mljevalci folklornih prireditev so 
mnenja, da je folklora malo hoje in 
teka ob spremljavi muzike. Pa seve-
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da ni tako. V plesu je treba povedati 
zgodbo. Na odru pa se izmenjuje več 
ritmov in postavitev, ki so za mar-
sikaterega plesalca lahko velik pro-
blem. Zato se velikokrat opazi, da so 
plesalci na odru nesproščeni in mr-
kih obrazov, ker med plesom veliko 
mislijo na korake, na naslednji del 
plesa. Nasmejanost in sproščenost 
se doseže z vajami in nastopi, ki da-
jejo plesalcem rutino in sproščenost. 
Sam videz plesalca, plesalke, plesne-
ga para in sproščenost na odru je 
zelo odvisen od posameznika. Zato 
na vajah vedno poudarjam in opo-
zarjam, da naj plešejo sproščeno, na-
smejani in v plesu predvsem uživajo 
… Tako bo nasmeh na obrazu spon-
tan. 

Folklora je tesno povezana tudi z 

oblačilno dediščino. Narodne noše, 

v katere so oblečeni nastopajoči, so 

čudovito delo mojstrskih in natanč-

nih rok. Opazila sem, da se nasto-

pajoči velikokrat preoblečejo, saj 

plesi niso le gorenjski, ampak sega-

te z njimi tudi v druge pokrajine. Je 

narodnih noš dovolj ali si jih morate 

izposoditi?

Res je oblačilna dediščina v Sloveniji 
zelo bogata, zato se skupine trudijo, 
da so noše (kostumi) poustvarjeni 
po zapisih. Prav tako si tudi v vodiški 
skupini želimo prikazati avtentič-
nost oblačil na odru in jih približati 
širšemu občinstvu. Noša je res ume-
tniško delo in tako jo je treba tudi 
obravnavati. Koncerti pa zahtevajo 
tudi preoblačenje, kar plesalci dobro 
obvladajo oziroma »strenirajo« pred 
nastopom. So pa noše – kostumi tudi 
kar velik finančni zalogaj za skupine. 
Zato si jih tudi izposojamo od drugih 
folklornih skupin. Ni pa to praksa. 
Stremi se k temu, da skupine svoj 
program prilagodijo tudi nošam, ki 

jih imajo na voljo v svoji garderobi. 
Predvsem se orientirajo na okolico, 
iz katere izhajajo. 

Eno žensko vprašanje ... Težko si 

predstavljam, da so moški pripra-

vljeni, da se bodo morali v eni uri 

trikrat preobleči. Plesalci v folklor-

nih skupinah so verjetno poseb-

ne vrste moški, ali se motim? Celo 

barvne nogavice si nadenejo, res so 

bili prava paša za oči ... (smeh) 

Vsak folklorist oziroma folklornik je 
poseben človek, saj folkloro in ples 
čuti, in ni problema, da se ne bi na 
koncertu preoblekel tudi večkrat. To 
gre skupaj, to spada k folklori. Noše 
slovenskih pokrajin so zelo različne, 
zato publika velikokrat opazi barv-
ne dodatke (nogavice, rute, pasove). 
Plesalci na začetku malo nergajo, 
saj noša ni modni dodatek, ampak 
zatečeno stanje. Predvsem dekleta 
si velikokrat niso všeč z naglavnimi 
pokrivali in skritimi lasmi, pa z ruto 
spredaj zavezano ali pa z več spodnji-
mi krili – untarcami, ker so na odru 
videti »obilnejše« itd. Ampak sčaso-
ma vse to osvojimo in se zavemo, da 
je prav ta raznolikost posebnost in 
paša za oči gledalcev.

V Sloveniji deluje veliko folklornih 

skupin, kakšno prihodnost jim na-

povedujete?

Res je v Sloveniji veliko skupin, ki 
poustvarjajo kulturno dediščino na 
sebi primeren način. Opažam pa, da 
se populacija v skupinah stara in je 
mlajših plesalcev vedno manj. Gle-
de prihodnosti pa sem malo zaskr-
bljen. Pravijo, na mladih svet stoji, 
a v naši folklorni dejavnosti jih je 
vedno manj. Drugačen način in tem-
po življenja zmanjšuje tudi voljo po 
druženju (telefoni, internet). Am-
pak bodimo optimisti in se pustimo 

presenetiti – folklora je bila, je in bo, 
tudi ko nas več ne bo. 

Kateri nastopi čakajo vodiške fol-

kloriste v prihodnje in kam bo vas 

osebno peljala pot, je veliko nasto-

pov tudi v tujini?

Cilj vodiške folklorne skupine je, da 
še naprej nastopa na prireditvah v 
občini Vodice in tam popestri pro-
gram in dogajanje v sklopu vodiške 
občine, ki ima veliko posluha za našo 
dejavnost in jo tudi podpira. Seveda 
se bomo predstavljali tudi drugod 
po Sloveniji in na prireditvah v or-
ganizaciji JSKD. Morda nas pot za-
nese tudi v tujino. Ker so koncert ob 
peti obletnici gledalci dobro sprejeli, 
bomo poskušali našo dejavnost v 
prihodnje predstavljati poleg drugih 
udejstvovanj tudi z letnimi koncerti, 
na katere bomo povabili naše prijate-
lje, tako iz domovine kot iz tujine. 
Vsekakor bomo pripravili še kakšno 
novo koreografijo, morda se pokazali 
v kakšnem novem kostumu, prido-
bili nove člane, skratka »folklori se 
mora človek posvetiti z dušo, plesati 
s srcem in se predati z ljubeznijo« in 
potem smo zadovoljni vsi, priredite-
lji, skupina in gledalci.
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 VIDA PIRC

Zdi se mi, da naše društvene ak-

tivnosti potekajo ritualno iz leta 

v leto enako, pa je vendar vsako 

zase nekaj posebnega in drugačno 

od prejšnjega. Tradicija in zakon 

določata, da se leto začne z re-

dnim letnim občnim zborom in tej 

tradiciji smo zvesti tudi Gamsi.

Tako smo se zbrali že v mesecu janu-
arju, se ozrli na preteklo leto, prebra-
li vsa poročila in sprejeli plan izletov 
za tekoče leto. Iz poročil mi je najbolj 
odmeval podatek, da se članstvo v 
društvu iz leta v leto povečuje. Po eni 
strani to pomeni, da so naše aktivno-
sti vedno bolj zanimive, po drugi pa, 
da se planinci nekako počutimo bolj 
varne, če smo vključeni v organizaci-
jo. Po občnem zboru smo se ob pogo-
stitvi in klepetu s starimi in novimi 
člani zadržali daleč v večer.
Vremenske razmere so bile idealne, 
tako smo 8. februarja v sodelovanju z 
Občino Vodice izpeljali že peti pohod 
na Krvavec. Vse številnejša udeležba 
kaže, da sta naše vodenje varno in 
družba prijetna, druženje na vrhu s 
člani drugih društev pa prispeva k 
večji povezanosti med nami.
Da si za začetek planinske sezone ne 
bi izbrali prezahtevne ture, smo se 
marca odpravili na Limbarsko goro. 
Nanjo z vseh smeri vodijo krajše in 
daljše poti, saj je to stara romarska 
točka s cerkvijo svetega Valentina na 
vrhu. Naredili smo krožno turo, naše 
izhodišče je bila Lukovica, vrnili pa 
smo se na Trojane. Ob občudovanju 
prvih spomladanskih cvetlic in v po-
govoru je pot minila hitro. Na vrhu 
se nam je odprl prelep razgled na vse 
strani Slovenije, saj leži Limbarska 

Leto mine, kot bi mignil

gora v osrčju naše dežele.
Na naslednji izlet se nismo odpravi-
li prav daleč, saj smo se podali razi-
skovat Polhograjske Dolomite. Rok 
nas je popeljal praktično preko vseh 
vrhov, ki obkrožajo Medvode z oko-
lico. Najprej smo se povzpeli na Sv. 
Jakoba, od tam na Katarino, potem 
je sledil strm vzpon na Polhograjsko 
Grmado, Tošč in na koncu smo se 
preko Govejka vrnili na izhodišče. 
Spremljali so nas megla, mraz, veter, 
vendar smo se mi imeli kljub temu 
lepo in nam bo dolga tura ostala v le-
pem spominu.
Zaradi novozapadlega snega v pozni 
pomladi je izlet na Vitranc in Cipr-
nik odpadel, zato smo se toliko bolj 
veselili izleta na Gerlitzen (Osojšči-
ca). To je gora v sosednji Avstriji, bolj 
znana po smučišču, ki v zimskem 
času privablja tudi številne Slovence. 
Ker smo se z gondolo povzpeli že na 
zavidljivo višino, pot potem ni bila 
naporna. Potekala je preko prostra-
nih travnikov, se potopila v gozd in 
spet prešla na širne travnike. Ves čas 
smo imeli lepe razglede na vse sme-

ri, prepoznavali smo naše vrhove s 
severne strani, v daljavi videli jezera 
na avstrijski strani in tako mimogre-
de prispeli na vrh. Privoščili smo si 
počitek, malico in se potem po drugi 
poti vrnili do gondole in nazaj v do-
lino.
Pred nami je vrhunec planinske se-
zone in verjamem, da vsak po svoje 
nabiramo kondicijo, saj nas konec 
avgusta čaka dvodnevna tura na 
Komno in potepanje po vrhovih, ki 
obkrožajo to zanimivo in še vedno 
skrivnostno planoto.
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 MIRA in STANKA
 JAKOB in STANKA

Pevke in pevci MePZ Biser že nekaj 

let pred zasluženimi počitnicami 

priredimo zaključni koncert. Letos 

smo se odločili, da k sodelovanju 

povabimo pevske zasedbe, ki de-

lujejo v naši občini.

Čeprav smo majhna občina, je teh 
zasedb kar lepo število. Na naše 
povabilo sta se odzvali zasedbi 
Nonet Žametnice in Fantovska 
pevska skupina Matici. Koncert 
smo priredili na petkov junijski 
večer v Kulturni dvorani Utik.
V uvodni besedi sta nas simpatič-
na povezovalca Romana in Mirko 
opomnila, da živimo v potrošni-
škem svetu, v katerem nenehno 
hitimo in nam neprestano pri-
manjkuje časa. Zato naj se malo 
ustavimo, zadihamo in se prepu-
stimo glasbi. 
Pevski del večera smo začeli gosti-
telji s pesmimi, ki govorijo o spo-
minih na otroštvo, ljubezen do de-
kleta in domovine: Le tja, kjer je 
trata zelena, Rož Podjuna Zila in 
Kje je moj mili dom.
Sledil je nastop pevk Noneta Ža-
metnice. Predstavile so se nam s 
tremi pesmimi: Edelweis, Venite 
rožice moje in Ne čakaj na maj. 
Žametnice so s svojim nastopom 
prijetno popestrile večer.
Tudi Fantovska pevska skupina 
Matici se je predstavila s pesmimi, 
ki govorijo o ljubezni do dekleta, 
vinske kapljice in domovine. Za-
peli so naslednje pesmi: Slovenec 
sem, Tam na vrtu in Vinska. Nji-
hovo petje je bilo ubrano in se je 
dotaknilo naših src.

Zapojmo skupaj

V drugem delu smo oder znova za-
vzeli gostitelji. Zapeli smo pesem 
Sanjam sen, ki govori o spošto-
vanju med ljudmi in želji, da med 
ljudmi ne bi bilo več nasilja ter bi 
živeli v miru. Sledila je vesela in 
udarna pesem Zottelmarsch. 
Naslov našega koncerta je bil Za-
pojmo skupaj, zato smo na kon-
cu večera vsi nastopajoči združili 
glasove in zapeli dve lepi sloven-

ski skladbi: Pevec in Čej so tiste 
stezice. Številni pevski glasovi 
so pesmi obogatili in jima dali 
veličino, saj sta zelo lepo zadoneli 
po utiški dvorani in napolnili srca 
poslušalcev.
Večer je bil zelo prijeten in poln 
lepo zapetih pesmi. Medsebojno 
sodelovanje nas povezuje, bogati 
in nam daje motivacijo za bodoče 
skupne dogodke. 
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 CILKA ŠUŠTAR

Kulturna zgodovina in dediščina 

naših prednikov sta zanimivi in bo-

gati. Tudi po vaseh so živeli zave-

dni in ponosni ljudje ter iz roda v 

rod ohranjali oblačila, kot je naro-

dna noša. Še danes dajejo poseben 

pomen posvetnim in cerkvenim 

slavnostnim dogodkom. Člani fol-

klorne skupine Društva narodnih 

noš in kočijažev občine Vodice 

smo 22. junija skupaj s povabljeni-

mi folklornimi skupinami obogatili 

prireditev ob dnevu državnosti, ki 

jo je organizirala Občina Vodice, s 

samostojnim folklornim nastopom 

z naslovom »Poskočnih prvih pet 

let s prijatelji«.

Omeniti moram, da smo se člani 
društva in člani folklorne skupine 
v prvem polletju udeležili že več kot 
petindvajset prireditev. Po uspešni 
izvedbi občnega zbora smo se udele-
žili v GEOS-u dvigovanja slovenske 
zastave, RTV oddaje Dobro jutro v 
Vodicah, razstave pirhov v Polju, či-
stilne akcije v Vodicah, prireditve ob 
150. obletnici vižmarskega tabora v 
Vižmarjah, bili smo na prireditvi Je 
lepša dežela še kje v Vodicah, udele-
žili smo se 21. srečanja veteranskih 
in upokojenskih folklornih skupin 
v Bistrici ob Dravi, ki ga organizira 
območna JSKD Ruše. Bili smo pri 
vstajenjski maši v stolnici v Ljubljani, 
udeležili smo se blagoslova dvigala v 
stolnici v Ljubljani in ob 80. življenj-
skem jubileju župnika, udeležili smo 
se slovesnosti blagoslova podružnič-
ne cerkve sv. Uršule v Bitnjah, bili 
smo pri novi maši v Šentvidu pri Lju-
bljani in v Moravčah ter zlati maši na 
Kokrici. Udeležili smo se procesije 

Ste za ples?

sv. Rešnjega telesa na Primskovem, 
procesije za dobro letino v stolnici v 
Ljubljani, udeležili smo se slovesne 
maše ob obletnici cerkve na Šmarje-
tni gori. Udeležili smo se prireditve 
ob zaključku leta v Vrtcu Škratek Svit 
v Vodicah in snemanja spota v Bohi-
nju. Iz napisanega se vidi, da je naše 
društvo zelo aktivno. Poleg služb, ki 
jih opravljamo, poleg raznovrstnih 
zadolžitev, ki jih imamo, poleg dru-
žin, ki jih imamo, še vedno z dobro 
voljo najdemo čas za vaje, nastope 
in seveda za druženje. Tako smo si 
v vročih dneh sredi julija našli čas 
za piknik, da smo ob sproščenem 
klepetu naredili analizo polletnega 
dela. Na koncu se še enkrat iskreno 
zahvaljujemo Občini Vodice, županu 
Acu Francu Šuštarju, Kaji Zupanek, 
Martinu Kranjcu ter vsem, ki so po-
magali pri izvedbi naše prireditve 
Poskočnih prvih pet let s prijatelji, za 
vso pomoč in dobro sodelovanje. Po 
dobrem in zadovoljnem odzivu pri-
sotnih gledalcev verjamemo, da nam 
je samostojni folklorni večer uspel. 

Kaj, koliko in kakšne dogodivščine 
nam bo prinesla druga polovica leta, 
še ne vemo. Bomo videli. Želimo pa 
si, da bi v našo folklorno skupino 
prišli novi plesalci, ki imajo veselje 
do plesa, do petja, do kulturne de-
diščine, ki se tako prenaša iz roda v 
rod. Zaželen je tudi harmonikar in 
klarinetist, ki nas bosta spremljala. 
Dobrodošli v naši skupini. Veseli pa 
bomo tudi vsakogar, ki se bo oglasil 
na naših vajah v dvorani na Skaruč-
ni, ki so ob četrtkih od 20. do do 22. 
ure in se začnejo septembra.
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Aktivnosti DU Bukovica–Šinkov Turn
maj–julij 2019

  MALČI LESKOVEC 

Ob prvem maju je že naša stalni-

ca, da počastimo praznik dela, in 

se odpravimo na pohod na Rašico. 

Zbrali smo se pri skakalnici v Stra-

hovici in pešačili do vasi Rašica 

in še dlje do Dobena, kjer smo se 

oddahnili in okrepčali. Bili smo v 

družbi številnih znanih in neznanih 

pohodnikov, vzdušje je bilo prije-

tno in razigrano. Preživeli smo lep 

sončen dan, naužili smo se sveže-

ga višinskega zraka, sonca, dobre 

družbe in hoje.

Naša pevska skupina Aronija in kul-
turna skupina sta bili 15. maja na 
dnevih medgeneracijskega sožitja na 
Gospodarskem razstavišču. V pro-
gramu smo nastopili s štirimi ljud-
skimi pesmimi in pripovedjo Dragi 
moj otrok. Nastopilo je več kulturnih 
skupin, ki delujejo pod okriljem DU. 
Prireditev je namenjena večgenera-
cijskemu prikazu raznovrstne ljudske 
kulture iz različnih predelov Slove-
nije. Medgeneracijska pomoč in skrb 
za starejše je izziv družbe in je nujna 
oblika pomoči starejšim.
Enkrat letno se člani DU s turistično 
agencijo odpravimo na dvodnevni iz-
let v tujino. Tokrat smo se 1. junija od-
peljali proti Budimpešti po štajerski 
avtocesti preko Prekmurja, ob južni 
obali Blatnega jezera, mimo letovišča 
Siofok do Budimpešte. Odpeljali smo 
se na Gerhardov hrib, kjer se s Citade-
le, trdnjave iz 19. stoletja, razprostre 
čudovit razgled na mesto. Ogledali 
smo si tudi Pešto z mogočnimi pala-
čami, muzeji, slovitimi kavarnami, 
kopališči in gledališči. Naslednji dan 
smo se popeljali po zahodnem delu 

Budimpešte na Grajski hrib, kjer smo 
si z zunanje strani ogledali neorene-
sančno grajsko palačo, Ribiško tr-
dnjavo, ki s svojimi sedmimi stolpiči 
predstavlja sedem madžarskih ple-
men. Na poti proti domu smo se pe-
ljali po severni obali Blatnega jezera 
in se ustavili še na polotoku Tihany in 
se sprehodili po turističnem centru. 
Polni lepih vtisov in doživetij smo se 
srečni vrnili domov.
Naša pevska in kulturna skupina sta 
bili 15. maja povabljeni v dom staro-
stnikov v Mengeš. Doživeli smo prisr-
čen sprejem in navdušenje nad našim 
enournim programom pesmi, pripo-
vedi in prikazom narodnih noš. Sta-
rostnikom smo polepšali dan, da vsaj 
za nekaj časa pozabijo na svoje težave.
4. junija pa smo se odpeljali v Predd-
vor pri Kranju v Dom počitka sta-
rostnikov, kjer smo zopet prikazali 
enourni program pesmi, pripovedi in 
prikaz narodnih noš. Navdušenje nad 
našim programom je bilo izjemno in 
prisrčno. Nastopajoči smo srečni, ker 
s svojim programom lahko tako osre-
čimo oskrbovance doma in jim polep-

šamo dan. Vsem nam nastopajočim so 
oskrbovanci doma izdelali priponke v 
obliki štiriperesne deteljice. Dom sta-
rostnikov stoji na vzpetini idiličnega 
kraja Preddvor in je krasna izletniška 
točka, ob vznožju pa je veliko jezero, 
ob katerem smo malo posedeli, krmili 
labode in prijetno zaključili obisk sta-
rostnikov.
Pokrajinska zveza Gorenjske je 6. ju-
lija pripravila v Snoviku pri Kamniku 
piknik za vsa gorenjska DU. Udeležba 
je bila velika, tudi naši člani DU smo 
se pridružili. Pripravili so kulturni 
program in nas pogostili. Prisluhnili 
smo govorom vodilnih članov in si iz-
menjali mnenja in izkušnje delovanja 
v DU.
Člani upravnega odbora DU smo ime-
li 15. julija žalno sejo za pokojno Jel-
ko Kren, ki je delovala v društvu 25 
let. Za spoštljiv spomin nanjo smo 
na sejo povabili tudi njeno hčerko in 
sina. Spomin nanjo smo počastili z 
enominutnim molkom.
V torek, 23. julija, pa smo obiskali 
Dom starostnikov v Kamniku. Tudi 
v Kamniku smo zabavali oskrbovan-

Nastop v domu starostnikov Kamnik
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Pohodi DU Vodice:
Žabiški Kuk/Vogel (1844/1923 m), Velika Baba (2016 m), Strelovec (1763 m)

  JOŽE ROŽMANEC 

Po daljšem času se znova oglašam 

z novicami pohodniške skupine 

Društva upokojencev Vodice. Od 

zadnjega oglašanja v marčevski 

številki Kopitarjevega glasa je mi-

nilo že precej časa in od tedaj smo 

prehodili že kar lepo število poti 

po naših hribih. 

Vsak pohod oziroma osvojen vrh je 
bil po svoje zanimiv: zaradi zasne-
žene poti (Kriška gora), premalo 
poznanih bližnjih (Kurešček, Krim, 
Slivna – GEOS …) in nekoliko odda-
ljenejših krajev (Trstelj, Kopitnik, 
Žavcarjev vrh, Vojsko, Porezen …), 
zanimivo poimenovanih krajev ob 
poti (Žusem, Stolpnik, Krasji vrh …). 
Kamor koli se odpravimo, povsod se 
najde kaj zanimivega, tako za telo 
kot za dušo. Maja in junija nam je 
precej nagajalo vreme in smo morali 
nekaj tednov ostati kar lepo doma – 
v dolini. Kljub neugodnemu vremenu 
smo v obdobju od zadnjega javljanja 
opravili več kot dvajset pohodov. Z 
nastopom glavne pohodniške sezo-
ne v poletnem času smo se odpravili 
na nekaj zanimivih gora (tudi na vrh 
Dobrača nad Beljakom v Avstriji).

Žabiški Kuk/Vogel

Marsikdo, ki pogosto hodi v hribe, je 
že obiskal Vogel. Večina se nanj pov-
zpne iz Bohinja; z žičnicami do Orlo-

ce doma z našim programom. Zape-
li smo jim več pesmi, pripovedovali 
basni in smešnice. Oskrbovanci so 
vidno uživali ob našem programu, z 
nami prepevali in navdušeno ploskali. 
Člani našega društva pa smo bili zelo 

ponosni, ker je imela v domu razstavo 
slik naša članica, ljubiteljska slikarka, 
Ani Kimovec. Predstavila se je s prvo 
javno razstavo svojih del. Ogledali 
smo si 28 slik, akrilna in oljna platna. 
Slike so krasile dnevne prostore doma 

več tednov. Vsi smo uživali in občudo-
vali talent naše Ani.
Naši vrli kolesarji in balinarji pa so 
pripravili srečanja s sosednjimi dru-
štvi.

vih glav in nato po krajšem pohodu 
na vrh Zadnjega Vogla. Mi smo ubrali 
drugo, manj obljudeno pot iz Baške 
grape, planine Kuk, preko Žabiškega 
Kuka na Vogel in nazaj preko planine 
Razor na izhodišče. Pred planino Kuk 
vas pripelje zelo strma, vendar dokaj 
lepa, makadamska cesta iz Ljubinja 
pri Podmelcu v Baški grapi. Od parki-
rišča vodi pot preko planine Kuk do 
planine Razor, od koder se tudi lah-
ko povzpnete na Vogel oziroma na 
Žabiški Kuk. Mi smo izbrali nekoliko 
zahtevnejšo pot po manj obljudeni di-
rektni smeri preko Žabiškega Kuka. 
Kmalu za planino Kuk smo zapustili 

povezovalno cesto med planinama in 
močno zagrizli v kolena, ko smo obšli 
južna ostenja Žabiškega Kuka. Teža-
ven in strm vzpon nas je kmalu pri-
peljal na vrh zanimivega in lepo raz-
glednega vrha, ki se dviga nad Baško 
grapo in Tolminom, južno od Vogla. Z 
vrha smo se spustili do sedla med Ku-
kom in Voglom ter po kratkem vzpo-
nu kmalu stali na vrhu Vogla. Razgled 
je bil prekrasen tako na primorsko 
kot na gorenjsko stran. Spustili smo 
se do planine Razor in po povezovalni 
cesti s planino Kuk do izhodiščnega 
parkirišča, kjer smo zaključili krožno 
pot preko dveh vrhov in dveh planin.
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Velika Baba

Več kot dva tisoč metrov visoki vrh se 
dviga nad dolino Lepene in se preko 
Krnskega jezera spogleduje s Krnom 
na jugu. Za obisk gora, še zlasti v po-
letnem času, je važno, da se na pohod 
odpraviš v zgodnjih jutranjih urah. 
Tako smo se iz Vodic na pot na Veliko 
Babo odpravili že ob pol petih zjutraj. 
Do Doma Klementa Juga v Lepeni smo 
se pripeljali preko Trbiža in Predela. 
S parkirišča je pot na začetku precej 
kamnita, nato pa kmalu preide v lepo 
speljano »mulatiero« vse do gornje po-
staje tovorne žičnice, ko se spremeni v 
pravo makadamsko cesto vse do Koče 
pri Krnskih jezerih. Na poti proti koči 
nas je smerokaz usmeril na planinsko 
pot proti Veliki Babi. Kaj kmalu smo 
zapustili gozd in se po travniku vzpe-
li do melišča pod Zeleno Škrbino in 
ga previdno prečili. Še malo strmega 
vzpona skozi ruševje in znašli smo se 
v dolinici med Veliko Babo in Montu-
ro. Zaradi slabe označbe odcepa za Ve-
liko Babo smo zgrešili pravo pot in se 
delno po brezpotju povzpeli v na vrh 
Babe. Za ves trud smo bili poplačani s 
krasnim razgledom po celi planoti Ko-
mne z vsemi okoliškimi vrhovi (Lan-
ževica, Bogatin, Mahavček, Vogel, Tri-
glav s predgorjem in na drugi strani, 
preko jezera, očak Krn). Kratek oddih 
na vrhu, nato pa spust v dolino Lepe-
ne in vožnja proti domu. Čeprav so 
bile napovedane v popoldanskem času 
plohe in nevihte, predvsem v gorskem 
svetu, smo pohod opravili v vročem 
sončnem vremenu in šele zvečer nale-
teli na mokro cestišče med Kranjem in 
Vodicami.

Strelovec

Po lanskem obisku Krofičke nad Lo-
garsko dolino smo se letos odpravili 

na sosednji, malo nižji vrh – Strelo-
vec. Do koče na Klemenči jami je iz 
doline slaba ura prijetne hoje. Pri 
koči je še vedno zanimiva klop v obli-
ki orla z razprostrtimi krili in ob poti 
proti vrhu najdebelejši macesen v 
Sloveniji. Pot je dokaj strma in lepo 
speljana vse do odcepa, kjer ena pot 
vodi na Krofičko, druga pa na Strelo-
vec. Od odcepa se pot proti Strelov-
cu najprej malce spusti in nato preči 
pobočja pod Movznikom do grebe-
na, ko se pogled odpre proti vrhu. 
Do vrha Strelovca se pot še nekaj-
krat spusti in vzpne preko manjših 
hribčkov. Sam vrh ni lepo razgleden, 
saj razen pogledov v Robanov kot in 
Logarsko dolino ter na nekaj bližnjih 
vrhov (Krofička, Križevnik, Olševa 
…) ne omogoča razgleda po Kamni-
ško-Savinjskih gorah, je pa zato naj-
višje stranišče za pašne in verjetno 
tudi za divje živali, ki sem ga do se-
daj obiskal. Vrh je tako onesnažen, 
da smo se morali spustiti za nekaj 
sto metrov niže, da smo si lahko pri-
voščili zaslužen počitek in prigrizek 
v neokrnjeni naravi. Po kratkem od-

dihu smo se spustili do koče, popili 
čaj in odhiteli v dolino in naprej proti 
domu. Kljub vsemu smo preživeli lep 
in zanimiv dan.
Kdor ljubi naravo in je ustrezno kon-
dicijsko podkovan ter željan prijetne 
družbe in pripravljen za svoje boljše 
počutje in zdravje kaj narediti, je va-
bljen v našo družbo.
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Zaključek prvega dela
zbiranja hišnih imen

  KLEMEN KLINAR

Projekt zbiranja in obeležitve hišnih 
imen, ki se je v letu 2019 izvajal v 
naseljih Bukovica, Koseze, Polje, Po-
vodje, Selo, Skaručna, Šinkov Turn, 
Utik, Vesca in Vojsko, je pri koncu. 
V navedenih vaseh je bilo zbranih 
270 starih hišnih imen. Osnovni cilj 
projekta je bil predvsem ohranitev in 
ponovna oživitev starih hišnih imen 
kot dela nesnovne kulturne dedišči-
ne, ki v vsakdanjem življenju izginja 
v pozabo. 
Zbrana hišna imena so objavljena na 
spletni strani www.hisnaimena.si, 
kjer obiskovalci poleg hišnih imen 
lahko najdejo tudi druge zanimive 
podatke o domačiji (npr. stara hišna 
številka, zapisi hišnih imen in go-
spodarji hiš v zgodovini hiše). Poleg 
tega je bila v okviru projekta izdana 
knjižica s hišnimi imeni, ki bo brez-

plačno na razpolago občanom od sre-
dine septembra v sprejemni pisarni 
Občine Vodice. Najbolj viden rezultat 
projekta so označitve hiš s hišnimi 
imeni na glinenih ploščah, ki jih je na 
podlagi oddanega soglasja lastnikov 
prejelo več kot 110 hiš.
Ob končanju se zahvaljujemo vsem 
sodelujočim domačinom, ki so so-
delovali pri zbiranju hišnih imen 
in s tem poskrbeli, da ta posebnost 
slovenskega podeželja ne bo poza-
bljena. Vsem domačinom, ki imajo 
doma staro hišno ime, pa naj bo ta 
prispevek tudi apel k ohranjanju rabe 
hišnih imen v vsakdanjem pogovoru 
na vasi.
Lastnikom domačij, ki se za označi-
tev domačij niso odločili, Občina Vo-
dice še vedno zagotavlja brezplačne 
table. Za pridobitev table s hišnim 
imenom v naseljih, kjer je bila akcija 

že izvedena, se lastniki lahko obr-
nejo na Razvojno agencijo Zgornje 
Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali 
e-pošta klemen.klinar@ragor.si. Pro-
jekt bo v svojem drugem delu, ki se 
bo začel predvidoma konec leta 2019, 
raziskal imena še v preostalih nase-
ljih občine Vodice.
Projekt »Stara hišna imena« poteka 
v okviru LAS Za mesto in vas ter je 
financiran s strani Občine Vodice, 
drugih sodelujočih občin in Evropske 
unije preko Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja.

Uspešno leto Otroškega parlamenta
 LARA BOROVNICA

Letošnja tema šolskega parlamen-

ta je bila Šolstvo in šolski sistem. 

Na sestankih šolske skupnosti smo 

namreč lani razpravljali o tej temi, 

letos pa se lotili izvajanja akcij: ak-

cije Medgeneracijsko sodelovanje, 

akcije Povezovanje med šolami, 

akcije Dan za kompost … 

Predstavniki šolskega parlamen-
ta smo se udeležili tudi območnega 
parlamenta v Šentvidu, regijskega v 
Domžalah, sama pa sem sodelovala 
tudi na Nacionalnem parlamentu v 
državnem zboru. Pridobili smo nove 

izkušnje in spoznali nove prijatelje. 
Kasneje smo bili učenci naše šole po-
vabljeni še na ogled državnega zbora 
s strani poslanke Andreje Zabret, ki 
je bila izvoljena v našem volilnem 
okraju. Državni zbor je tako obiska-
lo sedem učencev naše šole z dvema 
učiteljema. Na začetku nas je lepo 
pozdravila in povedala nekaj uvo-
dnih predstavitvenih besed. Nato 
nas je vodnik pospremil do predd-
verja velike dvorane in nam razložil 
pomen fresk na stenah. Pokazal nam 
je najrazličnejša darila, ki so jih naši 
politiki dobili v dar od predstavni-

kov tujih držav. Veliko dvorano smo 
si ogledali z balkona, seznanili pa 
smo se tudi z zgodovino dvorane. Po 
končanem ogledu smo se odpravili v 
eno od sejnih sob, kjer nas je čaka-
la poslanka, pripravljena odgovar-
jati na naša vprašanja. Najprej se je 
vsak od nas predstavil. Odgovorila 
je na vsako zastavljeno vprašanje. 
Na koncu se nam je zahvalila in po-
vedala, da je pripravljena tudi na pri-
hodnja sodelovanja. Všeč nam je bila 
njena lepa gesta ter zanimiv dan, na 
katerem smo izvedeli veliko novih 
informacij. 
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Novo šolsko leto v vrtcu

 HEDVIKA ROSULNIK
 TINA KOSEC

Konec šolskega leta je iz vrtca 

v šolo odšlo 47 otrok. V novem 

šolskem letu bo v naš vrtec pr-

vič vstopilo skoraj 70 novincev, 

od tega 10 v enoto Skaručna, 6 

v enoto Utik, preostali pa v cen-

tralni vrtec. Vrtec Škratek Svit 

Vodice bo tako v novem šolskem 

letu obiskovalo 270 otrok v 15 

oddelkih. V centralnem vrtcu bo 

letos ena skupina več, skupaj 10 

skupin, od tega 4 skupine otrok 

prve starostne stopnje, torej 

eno- in dveletnikov. V enoti Ska-

ručna ostajajo tri skupine, v enoti 

Utik pa dve skupini. 

Vrtec v Utiku ostaja v starih pro-
storih vrtca, v nadstropju, v dveh 
igralnicah. Ob dogovorjeni ureditvi 
nove učilnice v prostorih trgovine, 
se je pojavila pobuda, da se name-
sto šolskega razreda v preurejene 

prostore trgovine preseli vrtec. V 
vrtcu smo bili presenečeni, saj ni 
mogoče, da se v prostore trgovine 
preselita obe skupini vrtca, saj po-
vršina trgovine za to ni zadostna. 
Zaradi združevanja v jutranjem in 
popoldanskem času, medsebojne-
ga sodelovanja in nadomeščanj je 
nujno, da sta skupini skupaj. Poleg 
tega nujno potrebujemo sanitari-
je, razdelilno kuhinjo in vse druge 
prostore za potrebe vrtca. Ob celo-
viti obnovi in ureditvi enote Utik, 
ki jo načrtuje ustanovitelj, Občina 
Vodice, vrtec v enoti Utik potrebuje 
tri igralnice in druge spremljajoče 
prostore. 

Kako zelo je bil potreben prizidek 
k centralnemu vrtcu, se je poka-
zalo takoj. Vrtec je polno zaseden, 
kar nas veseli. Vsem staršem se za-
hvaljujemo za izkazano zaupanje. 
Zaposleni se bomo potrudili, da se 
bodo otroci v našem vrtcu dobro 

počutili, se brezskrbno igrali, uži-
vali v družbi vrstnikov, ob pestrih 
dejavnostih z različnih vzgojnih 
področij. Ob spodbudnem učnem 
okolju je najpomembnejša vloga 
vzgojiteljic, njihove osebnostne la-
stnosti, strokovno znanje, motivi-
ranost. Ob starših, z medsebojnim 
sodelovanjem, so vzgojiteljice v 
najnežnejšem, najpomembnejšem 
obdobju bistveni dejavnik kakovo-
stne predšolske vzgoje.

V vrtcu si najbolj želimo, da bo 
ustanovitelju čim prej uspela celo-
vita ureditev enote v Utiku, nato 
pa v Skaručni. Zavedamo se, da so 
za področje vzgoje in izobraževanja 
potrebna precejšnja finančna sred-
stva, poleg tega tudi sodelovanje in 
delo. Veliko dela je opravljenega, 
veliko pa ga še čaka. 
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Likovni in fotografski natečaj na temo Zgodbe 
naših mokrišč

 VIKA KREČA,
 OBČINA TRZIN

V občinah Mengeš, Medvode, Trzin 

in Vodice, ki so del območja LAS 

Za mesto in vas, se nahaja kar ne-

kaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo 

mrežo dragocenih vodnih teles 

in nas bogatijo s svojo biotsko 

pestrostjo.

Likovni natečaj  je namenjen 
vsem, ki želite izraziti najlepše, 
najskrivnostnejše ali drugače 
posebne trenutke iz lokalnih 
mokrišč (živalstvo, rastlinstvo, 
pokrajino) in jih deliti z drugimi. 
Natečaju bo sledila  likovna raz-
stava izbranih del, ki bo gostovala 
v vsaki od občin.
 
K natečaju ste vabljeni vsi (ljubiteljs-
ki) likovniki, ki poznate ali boste 
spoznali dragocena mokrišča na ob-
ravnavanem območju.  Obiskovanje 
mokrišč izvajajte odgovorno, s čim 
manj motenj do narave.

Natečaj je del projekta LAS Zgod-
be naših mokrišč, čigar namen je 
povečati ozaveščenost o pomenu in 
bogastvu lokalnih mokrišč ter prisp-
evati k dolgoročnemu ohranjanju teh 
redkih in posebnih delov narave.
 
Začetek natečaja: 24. junij 2019  
Rok za sprejem: 24. oktober 2019 
Objava rezultatov 15. november 
2019
  
Zaključek natečaja, odprtje razstave 
in podelitev nagrad: januar ali feb-
ruar 2020. 
 
Natečaj je brezplačen. 
Dovoljeno število poslanih del:
eno delo na avtorja. 

Fotografski natečaj  je namenjen 
vsem, ki želite izraziti najlepše, 

najskrivnostnejše ali drugače 
posebne trenutke iz lokalnih 
mokrišč (živalstvo, rastlinstvo, 
pokrajino) in jih deliti z drugimi. 
Natečaju bo sledila  fotografska 
razstava izbranih del, ki bo 
gostovala v vsaki od občin. 
  
K natečaju ste vabljeni vsi (ljubitelj-
ski) fotografi, ki poznate ali boste 
spoznali dragocena mokrišča na 
obravnavanem območju. Obiskova-
nje mokrišč izvajajte odgovorno, s 
čim manj motenj do narave.

Natečaj je del projekta LAS Zgodbe 
naših mokrišč, čigar namen je po-
večati ozaveščenost o pomenu in 
bogastvu lokalnih mokrišč, ter pri-
spevati k dolgoročnemu ohranjanju 
teh redkih in posebnih delov narave. 

Začetek natečaja: 24. junij 2019  
Rok za sprejem: 24. oktober 2019 
Objava rezultatov 15. november 
2019 
  
Zaključek natečaja, odprtje razstave 
in podelitev nagrad: januar ali fe-
bruar 2020. 

Natečaj je brezplačen. 
DOVOLJENO ŠTEVILO POSLANIH 
FOTOGRAFIJ: 5 fotografij
 
Podrobnosti najdete na spletni stra-
ni Občine Vodice.
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Se gibam, torej sem?
  MONIKA KUBELJ

Gibanje je življenje. Tudi tistim, ki 

so zaradi bolezni ali nesreče ome-

jeni v svojem gibanju, strokovnjaki 

povedo, da je ohranjanje prilago-

jene telesne aktivnosti zanje izje-

mnega pomena. Telesna dejavnost 

v marsikaterem primeru gotovo 

preprečuje kronične bolezni, ohra-

nja odpornost in pospešuje zdra-

vljenje po posegih. Na drugačen 

način (tudi s pomočjo strokovnega 

kadra) za gibanje telesa poskrbijo 

celo ljudje s hendikepom. Zakaj to 

govorim? Ker se včasih ne zaveda-

mo, kakšno srečo imamo, da gre-

mo lahko na sprehod po občini, na 

kolo, da namesto dvigala uporabi-

mo stopnice. 

Zdravniška priporočila so zgovorna: 
»Gre za 20 do 40 odstotkov manjšo 
umrljivost pri tistih, ki se ukvarjajo 
s telesnimi aktivnostmi v primerjavi 
z neaktivno starostno skupino. Poleg 
zmanjšane umrljivosti se ti učinki 
kažejo zlasti pri kardiovaskularnih 
boleznih, sladkorni bolezni, depresiji 
in demencah, zlomih kolka in neka-
terih vrstah raka (rak na črevesu in 
dojki). Redna telesna vadba izboljša 
umske sposobnosti pri mladih in sta-
rih. Pri otrocih je npr. dodatna ura 
športne vzgoje učinkovitejša pri na-
predovanju v bralnih sposobnostih 
kot dodatna ura branja. Pomembne 
so vse oblike telesne aktivnosti, od 
aerobne vadbe, vadbe proti uporu, 
vadbe raztegljivosti in vadbe za rav-
notežje. Vadba mora biti dovolj po-
gosta (nekajkrat na teden), dovolj in-
tenzivna, vendar ne predolga.
Seveda ni mogoče kar od danes na 
jutri spremeniti življenjskega sloga 

in od poležavanja stopiti na tekaško 
stezo, z nerodnih telovadnih gibov 
začeti delati ustrezne, predvsem pa 
pravilne rekreacije, ki telesu (deloma 
in v celoti) koristijo, ne pa ga breme-
nijo ali mu celo škodijo. Saj veste, 
kakšne postopke morajo izvajati te-
kači začetniki, preden lahko nekega 
dne s ponosom zapišejo na Facebook: 
Pretekel sem Ljubljanski maraton!!! 
Poletni meseci, ki omogočajo gibanje 
na prostem (če ni prevroče, seveda), 
so tu. Pa vi? Sedite pred televizor-
jem? Ko se ozrem po občini, vidim 
kar nekaj možnosti za gibanje in 
družinske izlete. Šmarna gora sicer 
ni v naši občini, je pa tak lep primer 
konkretne vadbe za celo telo in duha. 
Lahko pa se recimo povzpnete na Sv. 
Tilna nad Repnjami. Od cerkve zara-
di bližnjega gozda ni lepšega razgle-
da, a kljub temu lahko vidimo Veliko 
planino ter del Gorenjske. Menda je 
zadnje čase malo slabše pokošena in 
urejena okolica in če drži, je to res 
škoda. Lokacija je namreč odlična 

za družinski piknik. Mlinčki sredi 
gozda med Bukovico in Suhadolami 
so že prava atrakcija. Če vstopite v 
gozd v Bukovici, je do tja malo več 
kot pol ure hoje po ravnem. Tam se 
lahko povzpnete še na Koseški vrh 
ali do bližnjega Marijinega studen-
ca. Kolesarjev na naših cestah nikoli 
ne manjka. Smo pa pogrešali kakšno 
kolesarsko pot. Slednje delno rešuje-
jo nove speljane makadamske ceste, 
ki jih videvate okoli Vodic. Čeprav je 
bilo nekaj hude krvi, mislim, da bodo 
poti zaživele. Vse pogosteje videvam 
ljudi, ki jo uporabljajo za sprehode, 
kolesarjenje in celo tek. V glavnem – 
stecite ven v življenje!
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Vodice v literarnih delih
  KARMEN JANČAR 

Morda ste opazili, da v prispevkih 

večkrat navajam literarna dela, 

v katerih so omenjena naselja, ki 

spadajo pod okrilje občine Vodi-

ce. Te kraje večinoma opisujejo lo-

kalni avtorji, rojeni na tem obmo-

čju in tudi tisti, ki so zgolj potovali 

skozi Vodice, kar kaže na to, da so 

Vodice skupaj z okoliškimi naselji, 

ne samo pomembno prometno in 

kulturno zgodovinsko območje, 

temveč tudi okolje, zanimivo za li-

terarne ustvarjalce. 

Tokrat bom predstavila delo v Re-
pnjah rojenega slavista, knjižničar-
ja, novinarja, urednika in publicista 
Ceneta Kranjca (1911–1993), ki je bil 
zelo navezan na svojo rojstno vas in 
jo večkrat omenja v svojih delih. V 
kratki zgodbi z naslovom V senožetih 
opisuje, kako se je kot 21-letni fant 
sprehajal po okoliških gozdovih: »Ko 
se solnce nagne za repenjski hrib in uto-
nejo Repnje v senco smrek in kostanjev, 
vstanejo po lepih gozdovih med Repnja-
mi in Šmarno goro srne in se gredo past. 
Pri studencih za svetim Tilnom in v 
jarkih v senožetih se napijejo, potem se 
pasejo nekaj časa za jelšami, malo pred 
marijami pa pridejo na travnike.« 
Že v svojih mladih letih si je pisatelj 
vzel čas in pozorno opazoval naravo 
okrog sebe, nam pa v misli naslikal 
umirjenost poznega poletnega 
popoldneva. Si tudi vi kdaj vzamete 
čas za sprehod, opazovanje, pisanje 
ali branje? Naredite nekaj zase in 
poskusite za začetek vsaj z eno 
aktivnostjo. Knjižnica Vodice vas 
bo prepričala z branjem, saj pri nas 
lahko najdete gradivo, ki ustreza či-
sto vsakemu bralnemu okusu. Knjige 

vas bodo popeljale v eksotične deže-
le, skrite kotičke, na gorske vrhove, 
navdihnile za tek, kuhanje, ribarje-
nje, vam priskočile na pomoč, ko jo 
boste potrebovali ali vas bodo pre-
prosto presenetile. Za nasvet ali sve-
tovanje pri izbiri povprašajte knji-
žničarja ali knjižničarko. Z veseljem 
vam bomo pomagali!
Naše najmlajše 11. septembra ob 
17. uri vabimo na Pravljično po-
poldne.
Doživite čarobno popoldne, ki smo 
vam ga pripravili na travniku pred 
Knjižnico Vodice. Deni Kragelj nam 

bo pripovedovala svoje pravljice o 
Polžu Molžu, Jelenčku, Piki Poki in 
nas s poslikavo obraza začarala v 
pravljična bitja. Plesalke Baletnega 
društva Labod nam bodo zaplesale, 
sabljaške veščine nam bodo predsta-
vili sodobni vitezi iz Sabljaškega 
kluba Kamnik, peli in zabavali se 
bomo s Katjo Hribar ter preizkusili 
svoje spretne prstke na ustvarjalni 
delavnici. 
Vabljeni! Program je pester, zagotovo 
se bo našlo za vsakega nekaj.

Se vidimo v knjižnici in pred njo!
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Peticija
 PREDSTAVNIKI RAZREDOV PŠ UTIK

 STARŠI OTROK V PŠ UTIK IN OTROK  
 ODDELKA UTIK VRTCA ŠKRATEK  
 SVIT VODICE, ČLANI SVETA STAR- 
 ŠEV IN OSTALI OBČANI

Spoštovani g. župan, spoštovani 

člani sveta občine Vodice,

podpisani na vas naslavljamo peticijo za 
smiselno ureditev prostorov, ki so na-
stali dostopni s prenehanjem delovanja 
trgovine v Kulturnem domu Utik.
Po načrtih, ki so prišli v javnost, je raz-
vidno, da je Osnovna šola Vodice posta-
la premajhna in bi zato v podružnični 
šoli odprla še četrti oddelek. Starši smo 
tako odločitev pozdravili in se je tudi 
veselimo. Vendar pa se s trenutno od-
ločitvijo, da se v izpraznjene prostore 
namesti novi oddelek šole, absolutno ne 
strinjamo in ji tudi odločno nasprotuje-
mo.
Vsi namreč vemo, da je ta rešitev za-
časna, ravno tako kot je bila začasna 
umestitev dodatnih oddelkov vrtca v 
podružnični šoli Utik v letu 2008. Do 
trajne rešitve bo preteklo še nekaj let, 

zato se nam zdi neodgovorno in skrajno 
nerazumno, da občinska uprava v nove 
prostore ne razporedi najmlajših otrok 
iz vrtca.
Prednosti je precej več kot slabosti. 
Glede na 12. člen Pravilnika o norma-
tivih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca, morajo biti 
otroci prvega starostnega obdobja v 
pritličju, česar sedanja razporeditev ne 
omogoča. Občinska uprava to pomanj-
kljivost sedaj lahko elegantno odpravi. 
Najmlajši otroci, ki sploh še ne znajo 
hoditi, morajo za izhod prečiti več setov 
stopnišč, kar bi ob izrednih razmerah 
(požar, potres) lahko bilo usodno, in vsi 
se zavedamo, da bi prav vodstvo vrtca 
in občinsko vodstvo nosilo vso pravno 
in kazensko odgovornost. Razpoložljivi 
prostori se nahajajo v pritličju, so pro-
storni in z že urejenimi klančinami. V 
pritličju so urejene tudi sanitarije, ki so 
dostopne preko telovadnice.
Prostore sedanje učilnice z najmlajši-
mi bi šola tako lahko uporabila za do-
datni, četrti razred. Glede na pravkar 

zaključeno prenovo vrtca v Vodicah se 
nam zdi smiselno, da podružnično šolo 
Utik vsi skupaj prvenstveno dojemamo 
kot šolo in ne kot vrtec. Na podružnič-
ni šoli Utik se je sedaj treba usmeriti v 
primemo nastanitev četrtega razreda, 
zato vsakršne apetite vodstva vrtca po 
dodatnih pridobitvah odločno zavrača-
mo. Menimo, da se mora v sedanji situ-
aciji vrtec prilagoditi šoli in ne obratno.
V upanju, da bo prevladal zdrav razum 
nad težnjami posameznikov, še enkrat 
pozivamo vodstvo Občine Vodice, da 
trenutno začasno rešitev namestitve 
učencev znova preuči.
Ker občina Vodice ni župan in občinska 
uprava, občina Vodice smo ljudje, ob-
čani, ki tukaj živimo in ki smo vodenje 
občine zaupali županu in občinski upra-
vi. S to peticijo zahtevamo, da se nam 
prisluhne in zahtevamo, da se nastali 
problem tudi reši v skladu z našimi pri-
čakovanji.
S spoštovanjem in v pričakovanju prave 
rešitve.
Priloženih je 57 podpisov.

Odgovor Občine Vodice na prejeto peticijo 
Načrtovana je celovita ureditev prostorov za vzgojo in izobraževanje ter za društva v zgradbi v 
Utiku

Spoštovani predstavniki razredov 

PŠ Utik, starši otrok v PŠ Utik in 

straši otrok oddelka Utik Vrtca 

Škratek Svit Vodice, člani sveta 

staršev, zaposleni v vrtcu in šoli 

ter drugi občani.

Peticiji, ki smo jo prejeli konec maja je 
priloženih 11 podpisov staršev, ki imajo 
otroke v vrtcu Utik in 28 staršev, ki ima-
jo otroke v PŠ Utik ter 18 drugih podpi-
snikov med katerimi so tudi zaposleni  v 
osnovni šoli. 
Peticija je naslovljena na župana Občine 
Vodice in na Občinski svet Občine Vodi-
ce in poziva k smiselni ureditvi prosto-

rov v Utiku 1, ki so bili do nedavnega 
(2017) namenjeni trgovinski dejavnosti.
Potem ko na tej lokaciji, kljub števil-
nim pozivom, ni bilo za poslovno de-
javnost več kot leto dni nobenega zani-
manja, je Občinski svet Občine Vodice 
na županov predlog v Načrt razvojnih 
programov vključil celovito obnovo te 
občinske zgradbe. Pri tem je mišljena 
statična, protipotresna, prostorska in 
energetska sanacija z rekonstrukcijo, 
ki na novo definira vzgojno varstveno, 
izobraževalno, kulturno in družabno 
namembnost objekta.
V času navedenega načrtovanja (ob 
pripravi proračuna) je Občina prejela 

prošnjo in pobudo Osnovne šole, da 
se zaradi povečanega števila otrok in 
pomanjkanja prostora v OŠ Vodice, 
PŠ Utik razširi za en dodatni razred. 
Strokovna komisija je najprej preverila 
možnost 'preselitve' vrtca v nekdanji 
trgovinski prostor, pri čemer bi šolski 
program ostal na obstoječi lokaciji. Iz-
kazalo se je, da prestavitev vrtca v nove 
prostore ni mogoča brez večjih gradbe-
nih posegov in gradbenega dovoljenja, 
kar pomeni zahteven in dolgotrajen 
postopek ob upoštevanju Zakona o gra-
dnji objektov, kar pa za uvedbo še enega 
oddelka osnovnošolskega pouka ni po-
trebno.
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Izkazalo se je, da je tudi razpoložljiva 
površina za morebiten vrtčevski pro-
gram premajhna. Površina vseh prosto-
rov nekdanje trgovine znaša 99 m2. Če 
temu prištejemo še WC, mali utility, ho-
dnik in stopnišče, pridemo do skupne 
površine etaže, ki znaša 146 m2. Ob-
stoječi vrtec, ki se nahaja v vzhodnem 
stolpiču občinske zgradbe (I. nadstro-
pje) obsega skromnih 163,3 m2, od tega 
65 m2, ena učilnica/igralnica, 53 m2, 
druga učilnica/igralnica, 12 m2 garde-
roba, preostalo odpade na WC, hodnik 
in stopnišče. Razdelilna kuhinja, ki se 
nahaja v pritličju in brez katere si de-
lovanja vrtca ni mogoče zamisliti, meri 
16,38 m2. Skupaj torej skoraj 180 m2.
Avtorji peticije svoje nasprotovanje 
reševanju prostorske problematike 
utemeljujejo predvsem s Pravilnikom 
o normativih in minimalnih tehnič-
nih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS št. 73/2000 in 75/2005). 
Če si ga malo ogledamo, ugotovimo, da 
14. člen pri normirani neto površini 
ločuje samostojne in centralne vrtce 
ter posamezne enote. 16. člen v prvem 
sklopu opredeljuje prostore za otroke, 
glede na starostno obdobje, v drugem 
sklopu pa prostore za strokovne delav-
ce, upravne prostore, gospodarske pro-
store in komunikacijske poti. 17., 18. 
in 19. člen še natančneje opredeljujejo 
vrsto prostorov (garderoba, igralnica, 
sanitarije itd.) ter ob tem določajo mi-
nimalne površine. Izračuni pokažejo, 
da brez pomembnih gradbenih posegov 
na lokaciji nekdanje trgovine nikakor ni 
mogoče zagotoviti ustreznega prostora 
za ‘preselitev’ vrtca v spodnje prostore 
nekdanje trgovine.
Pravilnik v 2. odstavku 12. člena resnič-
no pravi tako, kot je navedeno v peti-
ciji: “Stavba vrtca mora biti pritlična 
ali enonadstropna. Prostori za otroke 
prvega starostnega obdobja ter otroke 
s posebnimi potrebami morajo biti v 
pritličju,” vendar ta določba, kot obve-
za, velja le za novogradnje. Za prostore 
vrtca v stavbah, ki niso bile grajene na-
mensko za vrtec in to za Utik gotovo ve-
lja, pa 59. člen pravi: “Če so prostori za 
vzgojne dejavnosti v nadstropju, mora 
biti za otroke iz prvega starostnega ob-

dobja na vrhu in na dnu stopnišča na-
meščena varovalna pregrada” in za to je 
v Utiku poskrbljeno.
Peticija tudi navaja, da so starši veseli 
in da tako odločitev Občine pozdravlja-
jo in se je veselijo, zato ugotavljamo, da 
gre verjetno le za nesporazum in preoz-
ko poznavanje problematike, saj je prav 
Občina kot ustanoviteljica tako šole kot 
vrtca še kako zainteresirana za najbolj-
še celovite rešitve.
Sobivanje in medsebojno sodelovanje 
obeh zavodov je nujno, zato je vsako raz-
dvajanje ali rivalstvo za interes le enega 
zavoda, še posebej če je neutemeljeno in 
neargumentirano, nesprejemljivo. Do-
slej ni bilo nobenega tehtnega razloga, 
da dva oddelka vrtca in trije oddelki po-
družnične šole ter društva v skromnih, 
a urejenih razmerah, ne bi delovali še 
naprej složno in v dobrem razpoloženju. 
Od novega šolskega leta naprej pa še s 
četrtim oddelkom, za katerega se je šola 
zelo zavzela in po najboljših močeh za 
sorazmerno majhna sredstva usposobi-
la novo učilnico.
Ponosni smo, da lahko v Občini Vodice 
najmlajšim generacijam občanov zago-
tavljamo dokaj visoke standarde, kot le 
malo kje v Sloveniji ali po svetu, zato je 
prav, da ne le straši, ampak tudi celotna 
družba cenimo to, kar imamo, in da ce-
nimo trud in voljo, da se omejena občin-
ska sredstva v tako veliki meri vlagajo v 
ljudi, v izobraževanje in vzgojo mladega 
rodu. 

Vse investicije in kakovostno vzdrževa-
nje obstoječega občinskega premoženja 
ima za naš nizek proračun visoko ceno. 
Da se programi predšolske in osnovno-
šolske dejavnosti v Utiku ohranijo, je 
bila odločitev Občinskega sveta (2008) 
z argumentacijo, da ohranitev vrtca 
pomeni ohranitev podružnične šole in 
da to pomeni policentričnost občine 
in višjo kakovost bivanja. Dinamika 
obnove zgradbe v Utiku bo potekala 
po začrtani poti in bo vsebovala tudi 
predlagano rešitev podpisnikov peticije 
in druge številne predloge in izboljšave 
uporabnikov ter stroke, ki so potrebne, 
seveda upoštevaje standarde in sodob-
ne tehnične zahteve.
Končni cilj Občine Vodice in mene 
osebno je, da bodo uporabniki zgrad-
be zadovoljni in da bo proces vzgoje in 
izobraževanja potekal nemoteno. Želi-
mo si, da bi bila obnovljena zgradba še 
dolgo namenjena našim najmlajšim in 
da bi bila po obnovi še varnejša in pro-
stornejša ter da nam bo v ponos, tako 
kot sta nam lahko v ponos obnovljeni 
zgradbi vrtca in šole z okolico v Vodi-
cah. 

Hvala za razumevanje.

Datum: 5. 8. 2019 
Številka: 600-05/2019-008

Aco Franc Šuštar 
Župan Občine Vodice 
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Hiša je prazna, tebe v njej več ni,
o kako srce krvavi! 

ZAHVALA
V 101. letu se je od zemeljskega življenja 

poslovil naš ata 

JANEZ JELOVŠEK
iz Utika 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, sovaščanom, 

sodelavcem OŠ Šmartno pod Šmarno 
goro, prijateljem za izrečena sožalja, 

podarjeno cvetje, sveče in darove za svete 
maše. Hvala g. župniku Francu Mervarju 

za pogrebni obred, ge. Pavli Žnidar, 
nosačem in pogrebni službi. Hvala Društvu 
upokojencev za poslovilni govor. Iskrena 

hvala vsem imenovanim in neimenovanim, 
ki ste zanj kaj dobrega storili, ga spoštovali 

ter za 100. rojstni dan obiskali in se od 
njega poslovili.

Ohranite ga v lepem spominu.
Vsi domači

Po slovesu
Teman oblak izza gore

privlekel se je nad polje,
nad poljem v sredi je obstal,

nebo je čez in čez obdal.

To ni oblak izza gore,
to tudi ni ravno polje;
to misel le je žalostna
na sredi srca mojega.

(Simon Jenko)

 ZAHVALA

Ob nenadni izgubi drage žene, 
mamice, babice in prababice 

DRAGE CIPERLE
iz Vodic

se zahvaljujemo sorodnikom, 
nekdanjim sodelavcem in sodelavkam 

Tkanine, sosedom, prijateljem, 
gospodu župniku Francu Mervarju in 

Pogrebni službi Dvorje. 
Hvala vsem za iskreno izrečeno 

sožalje.
Žalujoči vsi njeni

Bil si trden kakor skala,
bil pokončen kakor hrast.

In prišel je dan usode,
ki je zrušil skalo,

ki je zlomila hrast.

ZAHVALA
V 96. letu je za vedno zatisnil oči naš oče, 

dedek, pradedek, tast in stric.

ŠTEFAN TRAVEN 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem za vsa 
izrečena sožalja, podporo, podarjeno 

cvetje in sveče ter darove.
Iskrena hvala gospodu župniku Francu 
Mervarju za lepo opravljen pogrebni 

obred, pevcem za zapete pesmi, pogrebni 
službi in gospodu Henčku Lamovšku. 

Posebna zahvala Tonetu Logarju iz Društva 
upokojencev Vodice za ganljive besede 
slovesa in aerobni skupini Plešoče žabce 

za izkazano sočutje.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili 

na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi
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V junijski številki občinskega glasila Ko-
pitarjev glas je zaradi tehničnih težav po-
motoma prišlo do ponovne objave zahvale 
ob izgubi gospoda Marjana Mohoriča, ki 
je bila že objavljena v marčevski številki. 
Za napako se iskreno opravičujemo vsem 
njegovim.

Občinska uprava Občine Vodice 
in Uredniški odbor javnega občinskega 

glasila Kopitarjev glas.

Prazen je dom in dvorišče,
te naše oko zaman išče. 

ZAHVALA
V 77. letu nas je nenadoma zapustil naš 

mož, oče, ata, brat, stric, tast 

JOŽE ZORMAN
po domače Jurjov Jože s 

Skaručne 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
pomagali v teh najtežjih trenutkih.
Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem, ki ste se od njega 
poslovili in ga pospremili na poslednjo pot.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje 

in sveče. Zahvaljujemo se g. župniku 
Francu Mervarju za lepo opravljen 

pogrebni obred, g. župniku Petru Slevcu 
za opravljene maše, pogrebni službi 

Pogrebnik Dvorje, pevcem in DU Vodice za 
besede slovesa.

Vsi njegovi

ČASOVNICA KOPITARJEVEGA 
GLASA 2019

IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA

SEPTEMBER
26. 9. 2019 5. 9. 2019

OKTOBER
24. 10. 2019 5. 10. 2019

NOVEMBER
21. 11. 2019 5. 11. 2019

DECEMBER
19. 12. 2019 1. 12. 2019

Nasmešek tvoj nikoli v nas ne bo zbledel,
tvoj obraz v spominu nam večno bo 

živel.

ZAHVALA
V 72. letu nas je zapustila naša draga žena, 

sestra, mami, babi in prababi 

FRANČIŠKA KADIVEC
iz Repenj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom in prijateljem za 
izrečena sožalja, darovanje za dializni 
center in ste jo v tako velikem številu 

pospremili na zadnjo pot.
Zahvaljujemo se g. Grujičiču in dializnemu 

centru UKC za njihovo večletno skrb in 
pomoč v času njene bolezni.

Iskrena hvala g. T. Logarju za lep govor, 
župniku Mervarju, pogrebni službi in g. H. 

Lamovšku za lep pogrebni obred.
Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste nam 

ob težkih trenutkih stali ob strani.
Žalujoči vsi njeni. 

ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage mame, babice, 

prababice in tete

PAVLE TREBUŠAK
iz Bukovice 

se iz vsega srca zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, vaščanom, 

znancem in prijateljem za vsa izrečena 
sožalja, podarjene sveče, cvetje in svete 

maše.
Zahvaljujemo se g. župniku Francu 
Mervarju za obiske na domu in lep 

pogrebni obred, pogrebni službi in g. 
Henčku Lamovšku. 

Posebna zahvala patronažnima sestrama 
Majdi in Mariji za večletno oskrbo na domu. 

Zahvaljujemo se g. Bredi Špenko iz 
Društva upokojencev Bukovica-Utik za 

poslovilni govor in vsem članom Društva 
upokojencev.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti.

Vsi njeni
Korenine vsega dobrega ležijo v tleh 

hvaležnosti.
(Dalajlama)

ZAHVALA
V 89. letu starosti je življenjsko pot sklenila 

naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta

JOŽEFA VRTAČNIK
iz Šinkovega Turna 

Ob boleči izgubi se zahvaljujemo vsem, 
ki ste izrekli sožalje, darovali cvetje, 

sveče in svete maše, ter vsem, ki ste jo 
pospremili na zadnji poti. Zahvaljujemo se 
tudi župniku Francu Mervarju, pogrebni 
službi Pogrebnik Dvorje, d. o. o., Henriku 

Lamovšku in Društvu upokojencev 
Bukovca – Šinkov Turn.

Vsi njeni

V SPOMIN

JELKI - ELICI KREN
Ni res, da si odšla – nikoli ne boš!

Ujeta v naša srca,

z najlepšimi spomini

bo vsak naš korak,

spremljal te v tišini.

Člani DU Bukovica-Šinkov Turn 

smo se 17. julija poslovili od naše 

dolgoletne članice Jelke.

Pred 25 leti je postala naša članica. 

Po naravi delavna, vesela, polna 

pozitivne energije, vedno pripravljena 

pomagati in svetovati, dokler ji je 

zdravje dopuščalo.

Draga Jelka, za tvoje nesebično delo 

je beseda HVALA premalo za ves čas, 

ki si ga delila z nami.

S spoštovanjem,

člani DU Bukovica-Šinkov Turn
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
27. 6. 2019 – 1. 8. 2019

KRIMINALITETA

Drzna tatvina iz stanovanjske 
hiše.

Prometna nesreča štirikolesnika 
s hudimi telesnimi poškodbami 
voznika. 

Ugriz psa. 

Prometna nesreča s pobegom. 

Vlom v osebni avtomobil. 

Kaznivo dejanje tatvine. 

Poskus vloma v avtomobil.

Vlom v poslovni objekt. 

Kaznivo dejanje nasilja v družini. 

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Leposlovje za otroke in mladino

Gaber Korbar, Veronika: Spoznajmo gluhe (vzgoja 
in izobraževanje skupin in oseb s posebnimi 
potrebami)

Engelmann, Justina: Grem opazovat zvezde: raziskujem 
nebo (astronomija)

Leposlovje za odrasle

Nordqvist, Sven: Findus se odseli (slikanice)

Mazzini, Miha: Funny (slovenski družbeni roman, ki s 
humorjem obravnava težke in občutljive teme)

Mornštajnova, Alena: Hana (družbeni roman o sagi 
češke židovske družine) 

King, Stephen: Tisto I., II. (kultni kriminalni roman)

Rowling, J. K.: Smrtonosna belina (četrti del 
kriminalnega romana iz serije o detektivu Cormoranu 
Striku)

King, Stephen: Zbirka Temni stolp I., II.(fantazijska 
serija)

Ardagh, Philip: Hinkova hiša. Dinozavri (paleontologija)

Ludwig, Trudy: Nevidni fant (slikanice)

Malet, Jean-Baptiste: Gnilo rdeče: osupljiva 
mednarodna raziskava o paradižniku, ki konča na 
vašem krožniku (industrije in obrti)

Perko, Janja: Slovenščina na ustni maturi 2020 
(literarna zgodovina in literarne študije)

Crammond, Linda: Poslušalka konjev (resničnost)Strokovno gradivo za odrasle

Taubes, Gary: Dosje sladkor (diete, zdrava 
prehrana)

Striano, Philip: Anatomija vadbe za zdrav hrbet: 
vadbeni program kiropraktika proti bolečinam v 
hrbtu (alternativna medicina, fizioterapija)

Žiberna, Karmen: Hashimoto: zdrava prehrana 
in recepti za Hashimotov tiroiditis, ki vam jih 
predpišejo zdravniki (klinična medicina)

Albertalli, Becky: Z ljubeznijo, Simon (resničnost)
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