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Tih deževen 
dan
Prav dobro dene tu in 
tam kako urico preživeti 
v tišini. Ni veliko takih 
dni, vsaj v mojem vsakda
nu ne. Veliko govorjenja v 
službi, doma, ob večerih pev
ske vaje ali glasba, ki spremlja 
skrb za telo, septembra glasno navijanje pred televizijskimi 
ekrani. In potem je prišel dan, ko je nastopila tišina. Najprej 
četrto mesto odbojkarjev, potem pa poraz evropskih košar
karskih prvakov na tekmi proti Poljski. Zdi se mi, da je še 
nebo zajokalo. Ampak taka je ta naša realnost. Čas evfori
je in čas grenke streznitve se izmenjujeta skoraj pri vsaki 
tekmi in pri vsakem športu. To dobro vedo tudi letošnji ob
činski nagrajenci, saj jih večina prihaja iz športnega sveta, 
med njimi tudi prvo ime občine Vodice na letošnjih olimpij
skih igrah, Žan Kranjec. Slednjemu sicer ob podelitvi nismo 
mogli seči v roko, je pa bila zato stiska roke vesela njegova 
mama Rebeka, ki verjetno še bolj kot Žan ve, koliko dela, 
odrekanja in ne nazadnje tudi denarja je bilo potrebno, da 
je njen sin danes tam, kjer je. Brez odrekanja ni nobenega 
uspeha, to vedo tudi drugi nagrajenci, o katerih boste lahko 
prebrali v daljšem zapisu v rubriki Intervju. 
Veliko odrekanja čaka tudi nas v prihodnjih mesecih, če se 
razmere na trgu z energijo ne bodo umirile. V težavah so se 
znašli še kmetje, ki so si belili glavo ne le zaradi visokih cen 
energentov, ampak tudi zaradi suše, ki kar ni popustila. Če
prav je jesen prinesla obilne padavine (prav danes, ko pišem 
te vrstice, je tak tih deževen dan), to še zdaleč ne bo pome
nilo obliža na njihove rane. O tem smo se razpisali v osre
dnjem članku. Sicer pa poročamo tudi o svetlih trenutkih, o 
začetku novega šolskega leta, uspešno izpeljanih kratkoča
snicah, piknikih in pohodih naših društev, pa tudi uspehih 
gasilcev. Veliko zanimivega branja vam prinašamo, pa tudi 
nekaj pomembnih informacij, povezanih z jesenskimi lokal
nimi volitvami. Ne spreglejte objave, če se nameravate pote
govati za katerega od položajev. Za tiste, zabave željne, pa bo 
dobrodošla križanka, ki jo sestavlja naš lektor Grega Rihtar. 
Naj na tem mestu zapišem še nekaj pomembnega za vse ti
ste, ki se sprašujete, kako je z objavo zahvale v Kopitarjevem 
glasu. Zahvale so za naše občane in občanke brezplačne, 
zato le pogumno zapišite besedilo, priložite fotografijo in 
vse skupaj pošljite na elektronski naslov kopitar@vodice.si. 

Vse dobro, 
TANJA DOMINKO

Odgovorna urednica

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 1650 izvodih.

Odgovorna urednica: Tanja Dominko 

Pomočnica urednice: Monika Kubelj

Uredniški odbor: Helena Čerin, Monika Kubelj, Ajda Batistič, Natalija 

Golob

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: ExoGraf, Janez Hočevar s.p.

Tisk: Kubelj  d.o.o.

Datum natisa: september 2022

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Elektronski naslov: kopitar@vodice.si, telefon: 031 500 018

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas na spletu: www.vodice.si

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

pravico ali interes, kot to določa zakon. Vsi prispevki morajo biti 

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

v primeru institucij, organizacij, strank, društev ipd.) ter po možnosti s 

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.
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Občinski svet

34. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 

Občinski svetniki so na seji 30. av

gusta največ pozornosti namenili 

rebalansu občinskega proračuna 

za leto 2022 in seznanitvi s kon

čnim poročilom o opravljenem 

izrednem nadzoru o predhodnem 

postopku za sprejem odločitve o 

izvedbi javnozasebnega partner

stva za projekt občinskega sredi

šča Vodice.

Predlagani rebalans proračuna 
Občine Vodice za leto 2022 je 
predstavil župan Aco Franc Šu-
štar. Glavna razloga sta uskladi
tev načrtovanih prejemkov in iz
datkov iz proračuna. Gre za pri
lagoditev dejanskemu stanju iz
vajanja investicij in upoštevanje 
novih obveznosti. Tako prihodki 
kot izdatki se v rebalansu znižu
jejo približno za 10 odstotkov. 
Največjo spremembo za zvišanje 
prihodkov predstavljajo prejeta 
sredstva – tako državna kot sred
stva EU – za kanal C0, zaradi za
mika projekta. Tudi pri znižanju 
prihodkov je glavni razlog zamik 
pri realizaciji – prejeta sredstva 
EU za občinsko središče. Prav 
tako se zvišujejo ali znižujejo na 
posameznih postavkah tudi od
hodki zaradi uskladitve s priča
kovano realizacijo ali zamikom 
projektov v prihodnje leto. 
Za leto 2022 se dodajata dve novi 
proračunski postavki, in sicer: 
vračanje preteklih vlaganj ob
čanov v kanalizacijsko omrežje 
ter oblikovanje vira za pripravo 

investicijske dokumentacije za 
projekt odvajanje in čiščenje od
padnih voda v agromelioraciji 
Vojsko (Gmajnice).
Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Vodice Mojca Ločniškar 
je občinski svet seznanila s kon
čnim poročilom o izrednem stro
kovnem nadzoru o predhodnem 
postopku za izvedbo zasebno
javnega partnerstva za občin
sko središče. Na podlagi prejete 
dokumentacije so izdali pet pri
poročil, ki naj bi prispevala h go
spodarnosti in smotrnosti izved
be projekta. Je pa Ločniškarjeva 
izpostavila, da so pri samem pre
gledu imeli kar nekaj težav, saj 
niso prejeli vse dokumentacije.
V razpravi je občinski svetnik 
Anton Kokalj podprl predsedni
co nadzornega odbora in podal 
občinskemu svetu v potrjevanje 
dodaten predlog. Zgolj seznani
tev s končnim poročilom se mu 
ni zdela dovolj, zato je predlagal 
sklep, da sta župan in občinska 
uprava Občine Vodice dolžna 
upoštevati vseh pet priporočil 
nadzornega odbora in realizacijo 
posameznih priporočil predsta
viti občinskemu svetu in nadzor
nemu odboru. Ta dodaten sklep 
so občinski svetniki tudi sprejeli. 
Poleg rebalansa letošnjega prora
čuna in končnega poročila o iz
rednem nadzoru so potrdili tudi 
spremembe in dopolnitve Pravil
nika o oddajanju nepremičnin
skega premoženja občine Vodice. 
Tako so občinski akt, ki je bil v 

veljavi od leta 2016, uskladili z 
Zakonom o stvarnem premože
nju države in samoupravnih lo
kalnih skupnosti. Ta predstavlja 
pravno podlago za urejanje odda
janja v najem nepremičnega pre
moženja občine. 
V prvem branju so občinski sve
tniki sprejeli tudi osnutek Od
loka o imenovanju nove ulice v 
naselju Vodice. Za območje, kjer 
poteka gradnja devetih hiš, je bil 
podan predlog za imenovanje 
nove ulice z imenom Mala ulica.
Občina Vodice je tudi letos ob 
občinskem prazniku podelila 
priznanja zaslužnim občanom, 
skupini občanov in društvu za 
njihove dosežke. Vse predloge 
za občinske nagrajence, ki jih je 
posredovala mandatnovolilna 
komisija, so občinski svetniki 
soglasno potrdili. Naziv častne
ga občana tako letos prejme
ta vrhunski alpski smučar Žan 
Kranjec in dr. Leopoldina Kra-
njec za dolgoletno in požrtvoval
no delo na področju zobozdra
vstva. Plaketo Občine Vodice so 
ob občinskem prazniku podelili 
Civilni iniciativi, ki je s svojimi 
številnimi aktivnostmi pripomo
gla k pospešitvi izgradnje obvo
znice Vodice, Godbi Vodice in 
Radu Čuku za zasluge in dosež
ke na kulturnem področju.

Pobude, predlogi in vprašanja
Milan Čebulj je izpostavil teža
vo s slabimi transformatorskimi 
postajami v naseljih Zapoge in 

3številka 7, september 2022



Občinski svet

Dobruša. Nihanja napetosti so 
namreč zelo velika in v Zapogah 
elektro podjetje ne da več soglas
ja za novogradnjo. Drug Čebuljev 
predlog pa je bil urgentno sanira
nje poškodb na občinski cesti v 
Dobruši in Dornicah. 

Tilen Jeraj je dal pobudo, da 
bi javno komunalo podjetje pre
vzelo košnjo in vzdrževanje jar
kov na področju, ki se imenuje 
Graben. Izpostavil je še težavo 
pacientov zobozdravstvene am
bulante v Vodicah, ki so dobili 

kazen za parkiranje, ker so se 
zadržali pri zobozdravnici dalj 
časa, kot so načrtovali. 

Podroben zapis s seje lahko pre
berete na spletni strani: www.
vodice.si

 UREDNIŠTVO

Na podlagi 6. člena Zakona o vo

lilni in referendumski kampanji 

(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 

– ZPolSD, 105/08 – odl. US, 11/11, 

28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 

– odl. US) in 13. člena Odloka o 

javnem občinskem glasilu Kopi

tarjev glas (Uradno glasilo Obči

ne Vodice, št. 2/13, 12/14 in 7/18) 

uredniški odbor Javnega občin

skega glasila Kopitarjev glas dne 

14. 09. 2022 sprejme Pravila o 

izrabi časopisnega prostora v 

predvolilni številki Kopitarjevega 

glasa za predstavitev kandidatov, 

političnih strank in njihovih pro

gramov v času volilne kampanje 

za lokalne volitve 2022 v Občini 

Vodice.

V skladu s 6. členom Zakona o vo
lilni in referendumski kampanji 
((Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolSD, 105/08 – odl. US, 11/11, 
28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 
– odl. US, v nadaljevanju: »ZVRK«) 
v zvezi s 13. členom Odloka o jav
nem občinskem glasilu Kopitarjev 
glas (Uradno glasilo Občine Vodice, 
št. 2/13, 12/14 in 7/18) uredniški 
odbor Javnega občinskega glasila 
Kopitarjev glas določa in objavlja 
pravila (obseg, pogoje in način) za 

Lokalne volitve 2022
predstavitev kandidatov, politič
nih strank in njihovih programov 
v času volilne kampanje za lokalne 
volitve 2022 v Občini Vodice. 

Uredniški odbor Javnega občinske
ga glasila Kopitarjev glas obvešča 
vse politične stranke in liste kandi
datov za volitve članov Občinskega 
sveta ter kandidate za župana Ob
čine Vodice, da bo za letošnje lo
kalne volitve pripravljena posebna 
predvolilna številka Kopitarjevega 
glasa, ki bo izšla 4. novembra 2022. 

Organizatorjem volilne kampanje 
se zagotavlja enakopravnost pri 
predstavitvi kandidatov in njihovih 
programov ter volilnih propagan
dnih sporočil v času volilne kampa
nje za lokalne volitve 2022. V skla
du s tem pripada vsem organiza
torjem volilne kampanje za lokalne 
volitve 2022 za volitve v Občinski 
svet Občine Vodice brezplačno štiri 
A4 strani za predstavitev programa 
in kandidatov (brezplačno objavo 
imajo tudi politične stranke zunaj 
občine, če imajo svojega kandidata 
v Občini Vodice), kar pomeni največ 
12.000 znakov vključno s fotografi
jami (če je fotografij več, se število 
znakov zmanjša), organizatorjem 
volilne kampanje za volitve župa

na Občine Vodice pa pripadajo tri 
A4 strani, kar pomeni največ 9.000 
znakov vključno s fotografijami. V 
skladu z določbo 7. člena ZVRK mo
rajo biti volilne oglaševalske vsebi
ne objavljene z navedbo naročnika, 
zato mora oddano gradivo za ob
javo obvezno vsebovati podatke o 
naročniku. Predolge, žaljive tekste 
ali tekste, ki niso v skladu z zako
nom, bomo zavrnili. Za objavo lah
ko oddate ločeno tekste, logotipe in 
slike. Logotipi ali slikovni materiali 
morajo imeti potrebno kakovost za 
reprodukcijo oziroma za tisk. Za
poredje brezplačnih predstavitev 
organizatorjev volilne kampanje 
določa datum prejetja popolnega 
gradiva po elektronski pošti. 

ZADNJI ROK za oddajo prispevkov 
za brezplačno objavo V IZREDNI 
PREDVOLILNI ŠTEVILKI KOPI
TARJEVEGA GLASA je v PETEK, 
21. 10., do 23.59 ure. Prispevke, ki 
morajo biti v skladu s temi pravili, 
morajo organizatorji volilne kam
panje posredovati na naslov: kopi
tar@vodice.si, s pripisom ZA LO-
KALNE VOLITVE 2022. Vse občane 
obveščamo, da lahko obvestila o lo
kalnih volitvah 2022 spremljajo na 
spletni strani občine vodice www.
vodice.si.
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Občinska uprava sporoča

  OBČINSKA UPRAVA  
  OBČINE VODICE

Avtobusne postaje v občini Vodice 

so že pripravljene na novo šolsko 

leto in na vse uporabnike javnega 

avtobusnega prevoza. 

Nameščeni so novi vozni redi LPP in 
nove panoramske karte, prav tako 
so temeljito očiščene nadstrešnice in 
njihova okolica. Vsem uporabnikom 
javnega avtobusnega prometa želimo 
prijetno in varno vožnjo.

  OBČINSKA UPRAVA  
  OBČINE VODICE

Župan Aco Franc Šuštar se je ob 

prvem šolskem dnevu pridružil 

učenkam in učencem Osnovne 

šole Vodice in Podružnične osnov

ne šole Utik, ki ju v tem šolskem 

letu obiskuje kar 567 otrok. 

Od tega je prvič sedlo v šolske klopi 
65 prvošolk in prvošolcev. Župan je 
vsem šolarjem zaželel srečno, varno, 
uspešno in ustvarjalno šolsko leto, 
veliko novega znanja in trdnih pri
jateljstev, ki se bodo stkala med so

Urejene avtobusne postaje čakajo na novo 
šolsko leto

Ob prvem šolskem dnevu župan obiskal obe 
šoli in tri enote vrtca
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Občinska uprava sporoča

  OBČINSKA UPRAVA  
  OBČINE VODICE

Občina Vodice je s pomočjo donator
skih sredstev nabavila nov defibri
lator AED, ki je bil pred kratkim na
meščen na stavbo Kulturnega doma 
Skaručna. Nova naprava AED je jav
no dostopna in se nahaja v ogrevani 
omarici in je dodana na seznam vseh 
preostalih defibrilatorjev, ki so na
meščeni v naši občini.
Seznam defibrilatorjev v naši občini 
si lahko ogledate na spletni strani 
Občine Vodice na povezavi: https://
www.vodice.si/novica/85122.

NOV AED DEFIBRILATOR – Kulturni dom 
Skaručna

šolci, ter jim podaril skromno darilo Občine Vodice. V Podružnični osnovni šoli Utik so šolarji prvošolce sprejeli s 
pestrim kulturnim programom in jih v prvi razred pospremili s pravim špalirjem. V Osnovni šoli Vodice so za prijeten 
uvod v novo šolsko leto z glasbenim programom in šolsko himno poskrbeli učenci šole pod vodstvom mentorice Špele 
Malus Jeraj. 
V Vrtec Škratek Svit Vodice pa je letos vključenih 270 otrok, ki jih je župan razveselil s svojim obiskom in sladkimi 
dobrotami. Prav vsi so se strinjali, da se v vrtcu počutijo dobro in se razveselili sladkih dobrot.
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Osrednji članek

 MONIKA KUBELJ
 ZASEBNI ARHIVI

Letošnje vročine so bile tako viso

ke in suša tako trdovratna, da leta 

2022 zlepa ne bomo pozabili. Sko

raj polovico Evrope še vedno ogro

ža suša, opozarjajo v poročilu, ki 

ga je objavilo Skupno raziskovalno 

središče (JRC), znanstvena služba 

Evropske komisije. Med najhuje 

prizadetimi državami oziroma re

gijami, kjer bo suša v veliki meri 

zmanjšala letino poljščin, poroči

lo žal omenja tudi Slovenijo. Tudi 

naša občina je pozvala kmete k 

prijavi škode zaradi posledic suše. 

Med počitnicami in dopusti kar ni 
bilo prave sproščenosti oziroma 
smo vsi iskali senco. V morju se ni 
bilo mogoče ohladiti, smo se pa hla
dili pod klimami, katerih prodaja 
je letos izjemno narasla. Na urgen
ci se je znašlo mnogo oseb, ki so tja 
prišle zaradi težav z neverjetnimi 
temperaturami, ki niso popuščale. 
In kmetje so žalostno gledali v nebo, 
od koder ni in ni bilo prepotrebnega 
dežja. Namesto enakomernega dežja 
so bili proti koncu septembra prene
kateri deležni velikih nalivov, ki so 
spet pustili neželene posledice. Na
rava res kaže zobe.

Težak udarec za Evropo
Strokovnjaki ocenjujejo, da je seda
nja suša najhujša v zadnjih 500 letih, 
je sporočila Evropska komisija. To je 
seveda le prva ocena, ki jo bodo po
trdili s končnimi podatki ob koncu 
sezone. Države oz. regije, ki jih je 
suša najhuje prizadela, so Španija, 
Francija, osrednja in severna Itali
ja, osrednja Nemčija, Madžarska, 

Najhujša suša v zadnjih 500 letih

Romunija, Slovenija in Hrvaška. 
Na teh območjih se že dlje časa so
očamo s pomanjkanjem dežja, poleg 
tega so bile v času cvetenja in zore
nja pridelkov še visoke temperature 
oz. vročinski valovi, kar ima za po
sledico zmanjšanje letine, ugotavlja 
JRC. Ob tem navaja, da bodo še po
sebej prizadete letine koruze, soje in 
sončnic. V preostanku Evrope, ki ga 
je tudi že prizadela suša, so pogoji 
stabilni.
Na ravni EU so trenutne napovedi 
donosa koruze, soje in sončnice tako 
12 do 16 odstotkov pod petletnim 
povprečjem. Velik primanjkljaj pa
davin je povzročil znižanje vodosta
ja skoraj vseh rek po Evropi, kar je 
prizadelo tako energetski sektor kot 
tudi rečni promet.

Manj padavin še do novembra?
Znanstveniki napovedujejo, da se 
bodo na zahodu evrosredozemske re
gije z višjimi temperaturami in manj 
padavinami kot običajno najverje
tneje soočali do novembra. Več držav 
članic EU je zato že sprejelo ukrepe 
za omejitev porabe vode. Dodajajo, 
da so nedavne padavine sredi avgu
sta na nekaterih območjih omilile 
sušo, da pa so jih marsikje spremljale 
nevihte, ki so zmanjšale ali izničile 
blagodejni učinek dežja. 
Večji del Evrope se je to poletje boril 
z rekordno visokimi temperaturami, 
sušo in gozdnimi požari, ki so pri
zadeli vse vidike življenja. Zahodna 
Evropa je preživela enega najtoplej
ših junijev doslej, vročina pa se je še 
v juliju zgolj okrepila. Sredi poletja 

7številka 7, september 2022



Osrednji članek

so bile na več mestih zabeležene najvišje temperature od 
začetka meritev, vse od Portugalske, Francije do Združe
nega kraljestva ter številnih drugih krajev. Evropejcev, ki 
upajo, da bo jesen prinesla olajšanje, dolgoročna napoved 
meteorologov AccuWeather ne bo razveselila. Vremeno
slovci tako napovedujejo, da bodo na prehodu v jesen še 
vedno prevladovale tople in suhe vremenske razmere. 
Meteorolog Tyler Roys je dejal, da bodo toplejše tempera
ture od običajnih še naprej vztrajale v zahodni in srednji 
Evropi skozi večji del jesenskih mesecev, v vzhodnih de
lih celine bodo visoke temperature vztrajale še dlje.
Dolgotrajna suša bo zaradi zelo nizkih vodostajev rek, na 
primer porečja Pada v Italiji, ki se sooča z eno najhujših 
suš v zadnjih 70 letih, še naprej ogrožala oskrbo s hra
no in vodo ter prevoz blaga po Evropi. Tudi kmetijstvo 
in drugi sektorji bodo posledično na udaru. Meteorologi 
svarijo tudi na druge posledice poletnih vremenskih do
gajanj, zaradi katerih bodo drevesa verjetno izgubila liste 
prej kot običajno, jesenske barve pa bodo na splošno manj 
živahne. Septembra bo še vedno vztrajala visoka požarna 
ogroženost, še dodajajo meteorologi. Tudi v Sloveniji si 
lahko več padavin obetamo šele novembra.

Prijava škode 
Vsa kmetijska gospodarstva, ki zaradi posledic suše ne 
morejo izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe kmetij
ske politike, ki so jih prijavila na zbirni vlogi za leto 2022 
oziroma v vlogi na javni razpis, so morala sporočiti višjo 
silo, medtem ko dodatna dokazila za sušo niso potreb
na, razen predpisane evidence o delovnih opravilih za 
ukrepa kmetijskookoljskapodnebna plačila in ekološko 
kmetovanje ter v primeru drugih nepovršinskih ukrepov 
iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za ob
dobje 2007–2013 ali Programa razvoja podeželja Repu
blike Slovenije za obdobje 2014–2020, izvedenih na pod
lagi objavljenih javnih razpisov. V nadaljevanju navodil je 
bilo na vladnem in občinskih portalih obrazloženo, kdaj 
in kako uveljavljati primer višje sile zaradi suše.
Kako so kmetje v občini spremljali in doživljali sušo, je 
pojasnil Blaž Koželj, gospodar posestva Pr‘ Maršet. »Tako 
hude suše, kot nas je doletela letos, nisem doživel že 50 
let. Največ škode smo utrpeli na koruzi, na splošno pa 
ocenjujem, da je za 60 odstotkov manj pridelkov. Trav
nike po navadi kosimo 4krat na sezono, letos sem tra
vo pokosil enkrat, drugič pa bolj na pol, ker enostavno 
ni bilo dežja. Povedati je treba, da so cene poskočile tudi 

na našem področju; gnojila so se recimo podražila vsaj 
za štirikrat. Zato lahko rečem samo, da bomo veseli, če 
bomo sezono zaključili z ničlo. Tudi višje cene energentov 
nas bodo udarile po žepu. In čeprav si želimo, da bi bilo 
prihodnje leto bolje, moram opozoriti, da suša po navadi 
hodi v dvojini oziroma dve leti zapored. Zato ves čas raz
mišljamo za naprej, kajti hrana je izjemno pomembna in 
odvisna od naravnih danosti. Kot novost naj sporočim, 
da smo ponudbi dodali hladno stiskano sončnično olje,« 
povedal Blaž, ki poleg vsega upa, da bo akcija v smislu 
Kupujmo lokalno ljudem počasi zlezla pod kožo.

Posledice suše v Sloveniji
Voda postaja vedno bolj pomembna dobrina na vseh po
dročjih človekovega delovanja. V Slovenski Istri v kme
tijstvu, v pridelavi zelenjave in sadja, v zadnjem desetle
tnem obdobju v posameznih letih beležimo vedno daljša 
sušna obdobja, ki pomembno vplivajo na pridelavo zele
njave in sadja. Že od lanske jeseni ne beležimo pomem
bnih padavin, ki bi v zadostni meri napolnile podtalnico. 
Pri pridelavi vrtnin smo v Sloveniji le 39 % samooskrbni, 
pri sadju pa le 61 %. Svoja priporočila in ugotovitve dajejo 
tudi na Kmetijsko gozdarskih zavodih:
Zaradi visokih temperatur prihaja do prezgodnjega do-
zorevanja plodov (plodovke).
V pridelavi plodovk, še posebej v plastenjakih nastane
jo težave, ker se zaradi visokih temperatur ustvari zelo 
malo cvetnega prahu  in  ni oplodnje, posledično so 
pridelki manjši.
Kalcij  je v poletnem času v karbonatnih tleh slabo 
mobilen, zato prihaja do pomanjkanja tega mikroelementa 
običajno pri plodovkah, še posebej pri bolj občutljivih 
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Uprava RS za zaščito in reševanje je 
izdala Sklep o ocenjevanju škode v 
tekoči kmetijski proizvodnji zaradi 
posledic suše v letu 2022. Oškodo
vanci so lahko škodo prijavili tako, 
da so izpolnili predpisani Obrazec 
2 – Ocena škode v tekoči kmetijski 
proizvodnji na pridelkih, povzroče
ne po naravni nesreči.
Okvirček
Za številne konce sveta suša ni nič 
novega. Letos pa je šokirala tudi 
Evropo. Suša se ne ozira na politič
ne meje. Res je ključno proaktivno 
načrtovanje po različnih sektorjih 
znotraj držav, a brez mednarodne
ga sodelovanja bo vpliv, ki ga ima 
suša na okolje in življenje, prej ali 
slej dosegel tudi druge države.

kultivarjih. Zato priporočamo, da se 
kalcij aplicira preko listov s  foliar-
nim dognojevanjem.
V pridelavi plodovk  v plastenja-
kih, kjer ni poskrbljeno za senče
nje, prihaja  do ožigov  na plodovih 
(paprika, paradižnik) in s tem do 
kar pomembnega odstotka izpada 
pridelka zaradi netržnih plodov. 
Priporočamo  senčenje plastenja-
kov  s pomočjo mrež za senčenje ali 
pa škropimo folijo s posebno  pasto 
iz naravnih voskov, ki jo razredči
mo z vodo. Na ta način zagotovimo 
učinkovito senčenje plastenjakov. 
Lahko pa še pravočasno vzpostavimo 
senčenje tako, da preko konstrukcije 
položimo mreže za senčenje (mrežni
ki). Na mestih prezračevanja pa stra
nice plastenjaka namestimo protiin
sektne mreže, ker s tem zmanjšamo 
vdor insektov v plastenjake.
V pridelavi plodovk v plastenjakih 
lahko še dodatno rastlinam pomaga
mo tako, da nad rastline postavimo 
cevi z mikrorazpršilci in v zgodnjih 
jutranjih urah preko mikrorazpr
šilcev ustvarimo fino meglo. Na ta 
način rastlinam pomagamo v obdo
bju visokih temperatur. V pridelavi 
plodovk zagotovimo  kapljični na-
čin namakanja  kulturnih rastlin. 
Kapljični način namakanja je najbolj 
racionalen in ekonomsko upravičen 
način namakanja.
Evapotranspiracija je v teh poletnih 
dneh v  Slovenski Istri  visoka, to 
je 7 in več litrov na m2.
Zaradi suše, ki skoraj neprekinjeno 
traja že od lanske jeseni, lahko priča
kujemo precejšnje težave v realiza-
ciji pogodb o pridelavi.
V tako neugodnem položaju bodo za-
radi pomanjkanja vode  pridelki 
manjši in tudi manj kakovostni. 
Zaradi pomanjkanja vode se poveča 

tudi pritisk insektov, kot so pršice, 
uši, listni minerji, stenice, molji …
V poletnem času se običajno tudi na
črtujeta   vsaj dva termina  sajenja 
sadik zelenjadnic (kapusnice, 
različne selekcije radičev, endivije, 
cikorije, pora, koromača …), ki jih je 
treba redno namakati. Za vse zgo
raj omenjene kulture, razen za ka
pusnice, priporočamo tehnologijo 
pridelave  na dvignjenih gredi-
cah  prekritih s folijo (zastirka), ker 
s tem zmanjšamo izgube vode iz tal. 
Priporočamo tudi uporabo organskih 
gnojil tako v osnovnem gnojenju kot 
v dognojevanju, ker ugodno vplivajo 
na vezavo vode in hranil v tleh ter 
sprejem leteh preko koreninskega 
sistema v rastlino.
Opažamo tudi  vedno večji pritisk 
divjadi (divji prašiči, srnjad, jelenjad 
…), ki v iskanju hrane in vode delajo 
velike škode na njivskih površinah in 
v sadovnjakih …

Temperature gor, prodaja kli-
matskih naprav tudi
V letošnjem letu je bilo zaznati tudi 
porast klimatskih naprav. Tisti, ki so 
jo nabavili pred začetkom poletja, so 
se že kmalu veselili, številni drugi so 
zanje sredi največje vročine odšte
li več – saj je bilo povpraševanja res 
precej. A glej ga zlomka; delovanje 
klimatskih naprav v javnih stavbah 
so recimo Španiji poleti omejevali, saj 
se je tako odločila španska vlada, ki 
je pripravila nekaj ukrepov za zmanj
šanje odvisnosti od ruske energije. V 
najtoplejših mesecih leta nastavljena 
temperatura na klimatskih napravah 
v pisarnah ne bo smela biti nižja od 
27 stopinj Celzija. Poleg tega bodo v 
skladu z vladno uredbo pozimi pisar
ne ogrevali do največ 19 stopinj. Tudi 
pri nas je Vlada sprejela ukrepe in 

priporočila za energetsko učinkovi
tost v stavbah državne uprave in šir
šem javnem sektorju. Sledijo cilju, da 
bi v zgradbah v lasti države zmanjša
li porabo energije za deset odstotkov.

Pogled v prihodnost
Suša je lastnost slovenskega pod
nebja, pravijo meteorologi, saj se 
njena pogostnost povečuje. Država 
bo morala to nujno upoštevati pri 
načrtovanju kmetijske pridelave in 
upravljanju vodnih virov – progno
ze do leta 2030 namreč kažejo, da se 
bo delež povodij, ki se bo izmenjeval 
s pomanjkanjem vode povečal do 50 
odstotkov. K obvarovanju rodovitnih 
tal pred sušo in posledicami drugih 
podnebnih sprememb lahko vpliva
mo tudi kot posamezniki, pri rav
nanju s površinami na svojem vrtu, 
okrog svoje hiše in pri ravnanju z vo
dnimi viri.

Suša naj bi do leta 2050 prizadela 
tri od štirih ljudi na svetu.

9številka 7, september 2022



Intervju

Letošnji občinski nagrajenci enotni – kar delaš s 
strastjo in predanostjo, obrodi uspeh.

 TANJA DOMINKO

 TINA KOSEC

Šport in športniki, kultura in 

kulturniki, mladost in neutrudna 

volja. To so skupni imenovalci 

letošnjih občinskih nagrajencev, 

ki so bili tudi tokrat osrednja 

vsebina slavnostne seje Občine 

Vodice ob občinskem prazniku, 9. 

septembru. Dogodek je s čudovito 

glasbo popestrila skupina Noreia 

in nas popeljala v dežele sever

no od nas, za domači pridih pa je 

poskrbela Godba Vodice. Po uvo

dnem nagovoru župana Aca Fran

ca Šuštarja, ki je predstavil dose

danjo pot Občine Vodice in nekaj 

načrtov v nadaljevanju, če bo zno

va izvoljen, je bil čas za podelitev 

priznanj. Letos je bila bera res 

bogata, zato smo se odločili, da 

nagrajence predstavimo v rubriki 

Intervju, saj sem skoraj z vsakim 

izmed njih izmenjala nekaj besed. 

Prvo priznanje župana Občine 
Vodice je prejela najmlajša letošnja 
nagrajenka Leonie Liza Mandelc 
za vrhunske dosežke na državnih 
tekmovanjih v rock‘n‘rollu ter naziv 
državne prvakinje v akrobatskem 
rock‘n‘rollu v mini kategoriji. Ples 
je v družini Leonie Lize preprosto 
doma, plesalec je bil dedi, iz plesne 
družine babi, nič drugače ni bilo pri 
očetu in mami, slednja je bila tudi 
plesna pedagoginja, zato je prve ko
rake Leonie Liza odplesala doma. 
Pri treh letih je prvič zaplesala tudi 
v plesni dvorani, tečaj rock‘n‘rolla pa 

je začela obiskovati jeseni leta 2019, 
vmes je nato posegla epidemija, zato 
je s svojim novim plesnim partner
jem Nikom Meškom zaplesala prvič 
jeseni 2021. Sadovi so prišli kmalu, 
že v tekmovalni sezoni 2021/2022 
sta nanizala več prvih in tudi nekaj 
drugih mest, zaključek spomladan
skega dela sezone pa sta okronala z 
naslovom državnih prvakov. Zelo se 
že veselita jesenskega dela sezone, 
saj bosta prestopila v višjo kategorijo 
mlajših mladincev in bosta v priho
dnosti tekmovala tudi na mednaro

dnih tekmovanjih. Leonie Liza mi 
je dejala, da pleše zato, ker ji je všeč, 
»full se zabavamo«. Na vprašanje, ali 
je pomembno, s kom pleše, odgovori, 
da ne. Samozavestno dekle, ki veliko 
obeta.
 
Drugo priznanje župana Obči-
ne Vodice je prejel Matic Kranjec 
Žagar za vrhunske dosežke na tek
movanjih v gorskem kolesarjenju ter 
naziv državnega prvaka za leto 2022 
v olimpijskem krosu v kategoriji do 
23 let. Je tudi članski državni pr
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vak. Njegova kolesarska pot se je začela v drugem razredu 
osnovne šole, ko ga je sošolec povabil na trening gorske
ga kolesarstva. Šport je hitro vzljubil in takoj se je želel 
izkazati in postati najboljši. Prvo zmago je dosegel leta 
2012 v hrvaškem Samoboru. Kolesarstvo je hitro osvo
jilo njegovo srce, prav zaradi potrebne visoke tekmoval
nosti, zagnanosti in želje. Poleg gorskega kolesarstva je 
v mlajših kategorijah dirkal tudi na cesti, kjer je večkrat 
posegel po dobrih rezultatih. Na začetku letošnje sezone 
je bil v dvomih glede udeležbe na tekmovanjih, vendar je 
ugotovil, da je kolesarstvo del njega in ga ne bi mogel kar 
opustiti. Dirkalno sezono je začel s ciklokrosom, ki mu 
pomaga pri izboljšanju pripravljenosti pred gorskokole
sarsko sezono. V tej disciplini je letos prvič osvojil naslov 
državnega prvaka in tako potrdil dobro formo pred za
četkom »prave« sezone. Prvi vrhunec letošnje sezone je 
bilo državno prvenstvo in Matic je postal novi državni 
prvak z naskokom okoli dveh minut in pol. Na dosežek 
je zelo ponosen in upa, da ga bosta sreča in dobre noge 
spremljale tudi v preostanku te sezone in seveda v nada
ljevanju športne kariere. Zaupal mi je, da se poškodb ne 
boji, tudi doslej je imel srečo, pravi. »Samo enkrat sem si 
zlomil roko in imel blažji pretres možganov.« Z letošnjim 
uspehom je zelo zadovoljen. »Državno prvenstvo se mi 
je res dobro poklopilo, upam, da bom imel isto srečo in 
iste noge tudi prihodnje leto.« Maticu želimo uspehe tudi 
pri študiju ekonomije in drugih aktivnostih, ki mu jih ne 
manjka. 

Tretje priznanje župana Občine Vodice je prejel 
15-letni Mark Gubanec za vrhunske dosežke v boksu 

ter naziv državnega prvaka v boksu v kategoriji do 57 kg. 
»Volja mora biti močnejša od znanja,« je nekoč dejal eden 
izmed najboljših boksarjev na svetu in tudi Markov naj
večji idol, Muhammad Ali. Mark se je lotil že ogromno 
športov, že v predšolskem obdobju je osvajal naslove dr
žavnega in mednarodnega prvaka v taekwondoju, lotil se 
je gorskega kolesarstva, rad rola in se pridruži tudi igri 
košarke ali nogometa. Prav zaradi njegove močne volje 
sta ga starša vpisala v šolo boksa, kjer lahko porabi svojo 
odvečno energijo in se sprosti. Čeprav je tudi njega covid 
prisilil k opustitvi treningov, se je kmalu vrnil v formo 
in se izkazal na državnem boksarskem prvenstvu. Pre
magal je namreč petkratnega državnega prvaka in sam 
stopil na stopničke. Sedaj vestno trenira ter se pripravlja 
na nadaljnje izzive na nacionalni, mednarodni in morda 
celo na svetovni ravni. 

Četrto priznanje župana Občine Vodice je prejel 
prav tako 15-letni Ajd Hodžar za vrhunske dosežke 
na tekmovanjih iz znanja ter za osvojeno drugo mesto na 
državnem prvenstvu v judu v letu 2020. Ajd je navdihujoč 
mladenič, ki dosega uspehe na številnih področjih, najsi 
gre za znanje, umetnost (z odliko je zaključil tudi glasbe
no šolo, smer violina) ali šport. Letos je zaključil 9. razred 
in Osnovna šola se mu je poklonila še z nazivom častni 
učenec šole. Nanj je lahko ponosna celotna občina Vodice, 
saj je ime kraja večkrat ponesel v širše okolje, z uspehi na 
tekmovanjih v judu, kjer je bil letos na državnem tekmo
vanju tretji, tudi v tujino.
Največje uspehe je Ajd Hodžar dosegel na tekmovanjih 
iz znanja na različnih področjih, za kar je prejel števil
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na zlata, srebrna in bronasta priznanja na državni rav
ni. Njegov nabor zlatih priznanj kaže širino njegovega 
znanja, srebrna in bronasta priznanja pa je dosegal še na 
številnih drugih področjih. In kam ga je pot ponesla po 
osnovni šoli? Vpisal se je na Gimnazijo Bežigrad, kje se 
vidi čez deset let, pa za zdaj še ne ve. »Vsekakor se na
gibam k naravoslovju, morda kakšna kemija,« mi je zau
pal v kratkem pogovoru. Starša sta ga, kot pravi, vedno 
spodbujala in podpirala, »opominjala na učenje«, ampak 
za udeležbo na tekmovanjih se je odločil sam, rad ima na
mreč izzive. 
V nadaljevanju slavnostne seje so sledile podelitve plaket 
Občine Vodice, ki jih podeljuje Občinski svet Občine Vo
dice občanom, skupinam občanov, društvom in drugim 
osebam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi pove
čujejo ugled občine, za njihove izjemne enkratne dosežke 
trajnejšega pomena ter za delovne in druge jubileje.

Prvo plaketo Občine Vodice je prejel Rado Čuk za izjemno 
požrtvovalnost in srčnost ter velik doprinos k bogatemu 
kulturnemu izročilu občine. Rado je svojo umetniško plat 
in čut za lepoto razvijal že od malih nog. Ob selitvi v Ko
seze pred 25 leti želja po ustvarjanju še zdaleč ni usahni
la, pač pa je dobila nov zagon. Prevzel je vodenje meša
nega pevskega zbora Biser, bil je organist v podružnični 
cerkvi ter vodja cerkvenega zbora v Repnjah. Glavni na
grajenčev opus, katerega plodove občani Vodic žanjemo 
že vrsto let, je nastal pod okriljem KUD Matije Koželja 
Utik, ki je organiziral številna pustovanja, miklavževa
nja, proslave ob materinskem dnevu, številna gostovanja 
po Sloveniji, obeležil je pomembne jubileje Jerneja Kopi
tarja, Matije Koželja, Jakoba Alešovca in drugih znanih 

osebnosti občine Vodice. Sodelovanje in povezovanje 
številnih glasbenih skupin ter skrb za udejstvovanje šte
vilnih društev v Vodicah so Radu Čuku vedno na prvem 
mestu. Med najbolj odmevnimi dogodki so bili Kopitarje
vi dnevi s številnimi znanimi slovenskimi literarnimi in 
drugimi umetniškimi gosti, praznovanje 100. obletnice 
smrti Matije Koželja, praznovanje 10. obletnice KUD MK 
Utik ter organizacija več likovnih dogodkov extempore. 
Eden izmed zadnjih uspešnih projektov, ki ga je Rado Čuk 
prevzel pod svoje okrilje, je bilo uredništvo zbornika Ob
čine Vodice z naslovom »Dediščina ljudi in krajev«, ki je 
izšel leta 2020 na skoraj 400 straneh. Ljubiteljska kultura 
je vse prej kot enostavno delo, za njim stoji ogromno vlo
ženega in javnosti nevidnega truda. Čeprav je Rado sveži 
upokojenec, ljubiteljske kulture še zdaleč ni postavil v 
kot. V nagovoru je izrazil presenečenje in iskreno veselje 
ob prejeti plaketi, v pogovoru pa mi je zaupal, da je bil 
povabljen, da z ljubiteljsko kulturo nadaljuje. Projektov je 
toliko, da se jih ne da kar takoj končati. Na vprašanje, ali 
zori kakšna posebna ideja, pa je odgovoril: »Za razvoj kul
ture sta potrebni dve stvari, promocija Jerneja Kopitarja 
in mednarodna povezava z mesti, v katerih je deloval. Če 
bi gostovali v tujini, še toliko boljše. Za dvig kakovosti 
kulture v naših krajih pa bi bilo treba po mojem mnenju 
nujno ustanoviti zavod, ki bi se temu posvetil.«

Drugo plaketo Občine Vodice je prejela Civilna iniciati-
va za trud in delo pri doseganju pomembnega cilja – iz
gradnji obvoznice Vodice, ki ima velik razvojni, okoljski 
in trajnostni pomen za celotno občino Vodice. Pri tej toč
ki nagrajenca nismo videli v dvorani, nihče ni želel sto
piti v ospredje, zato bo plaketa odslej visela v prostorih 
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občine. In kaj so občinski svetniki zapisali v obrazložitvi?
»Civilna iniciativa za izgradnjo obvoznice Vodice je bila 
ustanovljena na pobudo občana v marcu 2017, v njej 
pa je sodelovalo več sto občanov občine Vodice. Civilna 
iniciativa je s svojimi številnimi aktivnostmi bistveno 
pripomogla k pospešitvi izgradnje obvoznice Vodice, 
saj je neprestano opozarjala na problematiko prometa 
skozi center Vodic, istočasno pa je na problematiko opo
zarjala tudi preko medijev in z naslavljanjem dopisov 
na pristojne državne organe in ministrstva. Organizi
rali so več protestov z zaporo Kamniške ceste v Vodi
cah, pri čemer so izdelali tudi številne transparente, ki 
so jih uporabljali udeleženci protestov. Protesti so bili 
v medijih zelo odmevni, saj se je v več medijih večkrat 
poročalo o problematiki preobremenjene ceste. Z medij
sko pozornostjo je naraščala tudi pripravljenost pristoj
nih organov za ureditev zadeve. Civilna iniciativa je na 
pristojne organe naslovila številna pisanja, v katerih je 
zahtevala odgovore in organe pozivala k ukrepanju.« Ob 
koncu lahko zapišemo le, da smo dogajanje po medijski 
plati spremljali tudi v Kopitarjevem glasu, zato se ob tej 
priložnosti zahvaljujemo vsem vpletenim za njihov trud 
in vztrajnost. 

Tretjo plaketo Občine Vodice je prejela Godba Vodice za 
100 let odličnega delovanja in promocije na področju kul
ture ter glasbe v občini Vodice in širše. 
Godba Vodice sodi v srednjo generacijo pihalnih godb, 
saj njeni začetki segajo v dvajseta leta prejšnjega stoletja. 
Trenutno šteje 38 članov, pod taktirko predsednika dru
štva Borisa Kublja pa zvesto uresničuje kulturni program 
lokalne skupnosti. S svojim delom prispeva k dostopnosti 
kulturnih dobrin v domačem kraju, pod njenim okriljem 
namreč deluje tudi godbena glasbena šola, ki skrbi za izo
braževanje podmladka. »Največji dosežki društva so po

vezani z vsakoletnim novoletnim koncertom, ko se pred
stavi nov program, med trajne dosežke pa vsekakor sodi
ta zgoščenki Vesela družba in Pod vodiškimi lipami ter 
pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem intere
su na področju kulture v Republiki Sloveniji,« so zapisali 
v obrazložitvi. V času obstoja Godbe se je program izva
janja spreminjal, njegovo nadgradnjo pa bodo predstavili 
na slavnostnem jubilejnem koncertu, za katerega že trdo 
delajo. Godbo vabijo povsod, in sicer je igrala na revijah 
pihalnih orkestrov, srečanju pevskih zborov v Šentvidu 
pri Stični, Prazniku češenj v Goriških Brdih ter dnevih 
Narodnih noš v Kamniku. Predsednik Boris Kubelj se je 
zahvalil za prejeto plaketo, članica Lucija Gyergyek pa je 
pomenljivo dodala: »Ni zgodbe brez vodiške godbe!«
Vrhunec slavnostne seje je bila podelitev priznanja ča
stnega občana. Tudi tega podeljuje Občinski svet Obči
ne posameznikom za življenjsko delo, večletne uspehe 
ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena, s ka
terimi se povečuje ugled občine, za izredno humano ali 
požrtvovalno delovanje ter za življenjski ali delovni ju
bilej. Praviloma se podeljuje enkrat na štiri leta. Letos je 
Občina Vodice prejela kar dva predloga za podelitev tega 
naziva.
Priznanje in naziv častni občan Občine Vodice je pre-
jel Žan Kranjec za vrhunske rezultate v svetovnem po
kalu alpskega smučanja ter drugo mesto v veleslalomu na 
zimskih olimpijskih igrah v Pekingu.
Žan, ki bo letos praznoval svoj 30. rojstni dan, prihaja iz 
Bukovice pri Vodicah. Pri sedmih letih so ga starši vpisali 
v Smučarsko društvo Domžale, s prvimi tekmovanji se je 
srečal na Pokalu Krvavca in že takrat pokazal, kaj zmo
re, zato je bila vključitev v tekmovalno skupino logična 
posledica. Pri desetih letih se je pridružil tekmovalcem 
Smučarskega društva Novinar iz Ljubljane, katerega član 
je še danes. »Smučanje mu je bilo vedno prioriteta in že 
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kot otrok je zelo resno jemal tudi kondicijske priprave. Ve
dno si je postavljal kratkoročne cilje, zavedal se je, da ne 
gre prehitevati, kar ga je pripeljalo do svetovnih uspehov. 
Na FIStekmovanjih je debitiral pri 15 letih, leta 2007 na 
Norveškem, prvič pa je tekmoval v svetovnem pokalu v 
Kranjski Gori 5. marca 2011. Nato se je njegova kariera 
postopoma gradila. Na mladinskih svetovnih prvenstvih 
je debitiral leta 2010 v Franciji, leto pozneje se je udele
žil prvenstva v Švici, najuspešnejše prvenstvo pa je bilo 
leta 2012 v Italiji. Vse od takrat je na številnih državnih, 
evropskih in svetovnih prvenstvih, dosegel zavidljive re
zultate. Nastopil je na kar treh olimpijskih igrah – Soči, 
Južna Koreja in Peking. Zadnje štiri sezone je bil trdno 
zasidran v eliti svetovnega pokala, tekmeci ga spoštuje
jo in ga na vsaki tekmi tretirajo kot resnega konkuren
ta za zmagovalni oder. Tudi sam ve, da sodi v svetovni 
vrh, nenehno si prizadeva, da tam tudi ostane ter svoje 
rezultate še nadgradi. Njegov zadnji večji uspeh je sre
brno odličje v veleslalomu na olimpijskih igrah v Pekin
gu.« Tako so zapisali v obrazložitvi priznanja, v katerega 
bi lahko zapisali še veliko uspehov, a verjamemo, da je 
zanje veliko prostora tudi v prihodnje. Priznanje je župan 
izročil Žanovi materi Rebeki, saj se je Žan opravičil. 

Drugo priznanje in naziv častna občanka Občine Vo-
dice pa je prejela Leopoldina Kranjec, dr. dent. med. 
za dolgoletno in izjemno požrtvovalno, predano, huma
no in strokovno delo na področju zobozdravstva v občini 
Vodice.
Tako kot Žan je tudi Leopoldina doma v Bukovici. Kot 
mlada zobozdravnica se je sprva zaposlila v Zdravstve
nem domu Kamnik, po razpisu koncesije za zobozdra
vstveno dejavnost v Vodicah pa se je njena poklicna pot 
nadaljevala v domači občini. Vse od 28. maja 1998, ko 
je podpisala koncesijsko pogodbo, se zobozdravstvena 

dejavnost v Vodicah izvaja vzorno. Leopoldina je bila v 
mladostnih letih tudi članica Prostovoljnega gasilskega 
društva BukovicaUtik, hkrati se je preizkusila kot občin
ska svetnica. In kaj so še zapisali v obrazložitvi? »V skoraj 
25letnem obdobju so prebivalci občine Vodice, pa tudi 
širše, imeli priložnost v liku dr. Leopoldine Kranjec spo
znati izjemno osebnost. Tako po strokovni kot povsem 
človeški plati. Svoj poklic ima rada in svoje delo ves čas 
opravlja predano in odgovorno. Kako zelo je predana po
klicnemu delu in soljudem, pričajo številne zgodbe, kako 
je tudi ob sobotah in nedeljah zavila v ordinacijo in pa
cienta rešila bolečin. Njeno vzorno poklicno delo, velika 
poklicna predanost in požrtvovalnost in posluh za ljudi 
jo nedvomno priporočajo in sporočajo, da je prav, da se ji 
podeli najvišje občinsko priznan častna občanka Občine 
Vodice.« Na moje vprašanje, kako je biti zobozdravnica v 
domačem kraju, odgovori, da se je že navadila, da jo ljudje 
ustavijo v trgovini ali na pokopališču in jo vprašajo, kdaj 
se lahko oglasijo.« Če bi še enkrat izbirala, bi se znova 
odločila za ta poklic, doda. »Veliko dobrega lahko storiš 
za sočloveka, čeprav so vmes kdaj tudi težki trenutki.«
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MUZEJ.1925 
 MARIJA KUNSTELJ
 ARHIV DRUŠTVA

Razstave v sosednjih občinah 

Projekt MUZEJ.1925 se bliža kon

cu. V dveh letih in pol smo se sre

čali s prostovoljskimi zgodbami iz 

naših krajev ali sodelavcev pa tudi 

olimpijskimi prigodami. 

V avgustu in septembu so bile prilo
žnostne razstave v  knjižnicah Medvo
de, Mengeš, Ihan, Trzin in Komenda. 
Jedro razstave so bili stari dokumenti, 
ki razkrivajo pretekle mejnike, prosto
voljsko delo in/ali zavzetost za kraj. 
Upamo, da so tudi obiskovalci zazna
li enega glavnih ciljev projekta, da s 
pomočjo vrednot prostovoljstva kre
pimo pripadnost kraju in izzovemo z 
izkušnjami srčnosti, solidarnosti in 
dobrodelnosti za sobivanje med vsemi 
generacijami.
Štiri zgodbe so na vpogled na uvodnem 
listu – vabilu za ogled razstave.
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Pohodniki na vrhu Krnčice

  JOŽE ROŽMANEC 

Poleti je tudi pohodniška sezona 

na vrhuncu, ko se izkoristi lepo 

vreme in daljše dneve, kar je še zla

sti pomembno, ko se odpravimo na 

daljše ture v visokogorje. 

V začetku glavne sezone smo opravili 
še nekaj manjših, a po svoje zanimi
vih vzponov. Tako smo se spet odpra
vili z vlakom na potep do Laškega, 
kjer smo naredili krožno pot na me
stni vrh Hum (583 m) z lepim raz
gledom na bližnjo okolico. Tudi Jere-
bikovec (1593 m), najvišji vrh Me
žakle, ki se strmo vzpenja nad Moj
strano, ponuja lepe razglede. Še zlasti 
lep je pogled preko doline Radovne, 
kjer nam pogled zaobjame vse tri pri
stopne doline za obisk triglavskega 
pogorja Krmo, Kot in Vrata. Sledili so 
obiski vrhov, ki presegajo višino dveh 
tisočakov nad morjem.

Krnčica (2142 m)

Premalo poznan vrh, ki je sosed samo 
dobrih sto metrov višjega in veliko 
bolj znanega Krna. Zgodaj zjutraj, 
ob 4.30, smo krenili iz Vodic in ob 
6. uri že začeli turo s planine Zapleč. 
Lepo speljana mulatjera nas je vodila 
proti prevalu Vrata, pred katerim se 
pot razcepi na levo proti Lopatniku 
(2012 m) in desno proti vrhu Krnčice. 
Pogled na prepadna ostenja Krnčice 
ni obetal enostavnega dostopa. Kako 
videz vara, še zlasti zato ker je bila 
mulatjera narejena za potrebe fronte 
med prvo svetovno vojno. Pot se je 
lepo nadaljevala proti vršnemu ska
lovju, kjer so v steno izdolbli tunel, in 
nadaljevali pot do samega vrha. Trud 
dobrih treh ur vzpona je bil izdatno 
poplačan s prekrasnim razgledom. 

Poletne aktivnosti pohodnikov DU Vodice
Na jugu se je za Kolovratom in Ma
tajurjem svetlikalo Jadransko morje, 
na zahodu so se za kaninskim pogor
jem videli italijanski vrhovi, Rom
bon, Bavški Grintavec in sosednji 
vrhovi, proti severu so se v daljavi 
dvigali Mangart s sosedom Jalovcem, 
Razor in vrhovi nad Kriškimi podi do 
Triglava, proti zahodu smo, zaradi 
bližine Krna, ki je zakrival vrhove za 
njim, lahko opazovati dolino Lepene, 
vrhove nad Krnskim jezerom tja do 
Bogatina in Mahavščka. Imeli smo 
izredno srečo z vremenom, saj je bilo 
nebo brez oblakov, ki so se začeli po
javljati šele pozno popoldne, ko smo 
se že vrnili v dolino, in celo vrh Krna 
ni imel kape. Za vračanje smo izbrali 
pot preko prevala Vrat in Lopatnika 
po grebenu, polnem ostankov utrdb 
in kavern iz prve svetovne vojne, do 
Ruš, kjer smo se, po že precej zarasli 
in slabo označeni mulatjeri, spustili 
na planino Zaprikraj. Naredili smo 
manjši postanek za oddih, malce 
poklepetali s planšarji in nakupi
li pravi planinski sir. Sledila sta še 
nekajminutni sprehod do sosednje 
planine Zapleč, kjer smo zjutraj pu
stili avtomobile, in zadovoljna vožnja 
proti domu.

Tolminski Kuk (2085 m)

Naslednji vzpon je bil na nekoliko bolj 
oddaljen vrh na meji med bohinjski
mi in tolminskimi hribi. Iz Vodic smo 
krenili ob 4. uri zjutraj in na zanimi
vo turo krenili zgodaj zjutraj s plani
ne Kuk. Na planini Razor, do koder 
je okoli uro hoda, in so se obiskovalci 
Koče na planini Razor šele prebujali, 
ko smo mi že hiteli mimo koče in se 
začeli vzpenjati po poti Škrbini (1910 
m). Zanimivo je prečenje pod mogoč

no skalno steno južnega pobočja Vrha 
nad Škrbino. Na Škrbini se združijo 
poti, ki peljejo proti Komni ali Bohi
nju, proti Vrhu nad Škrbino (2054 m, 
ki smo ga obiskali leta 2020) oziroma 
naprej do Tolminskega Kuka. Po kraj
šem postanku smo nadaljevali pot s 
prečenjem melišč Podrte gore in Ma
lega vrha in se povzpeli preko Zele
nega vrh na Tolminski Kuk (2085 m). 
To je najvišji vrh v verigi vrhov nad 
Bohinjem od Črne prsti do Bogatina. 
Tudi tokrat smo imeli veliko srečo z 
vremenom in prelepo panoramo bliž
njih in tudi bolj oddaljenih vrhov. 
Prav poseben vtis je na mene naredil 
pogled na obsežno visokogorsko pla
noto Komne. Julijci so bili »na dosegu 
roke«. Najlepši je bil pogled na Triglav 
z okolico, Dolino Sedmerih jezer s Ti
čarico in Zelnarico na eni strani in na 
drugi greben Špičja. Presenetljivo ve
lika je obsežna visokogorska planota 
Komne, ki je bila pod nami in se proti 
vzhodu spušča v kotlino Bohinjskega 
jezera. Po krajšem počitku in okrep
čilu na vrhu, smo krenili nazaj proti 
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Na vrhu Jerebikovca. V ozadju Rjavina, Triglav in Cmir

planini Razor, kjer se je v zgodnjem popoldnevu poletno 
sonce že močno ogrelo. Malce smo postali pri Koči, se od
žejali, malce poklepetali s prisotnimi obiskovalci, nato pa 
nadaljevali pot do planine Kuk. Kdor je hotel, je v sirar
ni nabavil pravi planinski sir. Sledila je še krajša pot do 
parkirišča in zadovoljna vrnitev proti domu. Ta dan smo 
lepo zaokrožili z odhodom s planine Kuk, pod Zabiškim 
Kukom na Tolminski Kuk in nazaj.
Sezone še ni konec in prihodnjič sledi opis obiska lovske 
koče na planini nad Sočo in vzpon iz doline Drage pri Be
gunjah na planino Prevalo, Begunjsko Vrtačo in Begunj
ščico, pa še kakšen vrh se bo našel. 

 TANJA DOMINKO
 TINA KOSEC

Tudi letos je na zadnjo avgustovsko soboto, 27. av

gusta 2022, v Polju pri Vodicah rohnelo in dišalo po 

starih vozilih, bodisi motorjih, avtomobilih, celo trak

torjih in starih vojaških terencih. 

Dogodek vsako leto organizira Moto club Mak, društvo 
ljubiteljev starodobnikov, ki ga vodi Matjaž Kuhta in ki 
v svoje vrste privabi tako starejše kot mlajše navdušence 
nad jeklenimi konjički.  Na tokratnem že 18. vsesloven
skem srečanju veteranov je bilo tudi vreme naklonjeno, 
zato je bila v Polju precejšnja množica lastnikov vozil, 
največ jih je bilo iz 70. in 80. let prejšnjega stoletja, neka
teri pa so bili tudi bolj eminentni in s tujimi registrskimi 
oznakami. Ti so privabili tudi največ zanimanja zbranih 
radovednežev, ki so si lahko ogledali, s kakšno ljubeznijo 
in natančnostjo lastniki skrbijo za to svoje premoženje. 
Karavana, ki se je je kot vsako leto udeležil župan Aco 
Franc Šuštar in jo je s svojimi ritmi pospremila tudi God
ba Vodice, je nato krenila na svojo tradicionalno pano
ramsko vožnjo po okoliških krajih. 

Srečanje starodobnikov uspelo
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 DRAGICA SODNIK

V naš letni plan dela smo zapisali, da bomo imeli pi

knik 13. avgusta 2022 in res smo ga imeli. Dogovorili 

smo se s PGD Šinkov Turn, da bi bil piknik zunaj pri 

njihovem gasilskem domu. 

Celo poletje smo prosili za dež, a ravno tisto soboto so 
nam dežne kaplje preprečile druženje zunaj. Imeli smo 
pripravljen dodatni načrt in dogovor z Občino Vodice, da 
v primeru slabega vremena uporabimo dvorano v Utiku. 
Vse člane našega društva so poverjeniki društva obvestili 
in po domovih raznosili vabila in natančna navodila gle
de piknika. 
Udeležba je bila odlična, bilo nas je okoli 90 članov na
šega društva. Ker je še vedno okoli nas krožila covidna 
okužba, smo se odločili, da zaradi takih razmer ne bomo 
vabili na naše srečanje drugih gostov. Imeli smo odlično 
muziko z Robertom Stoparjem, kjer se je pelo, plesalo in 
se veselilo. Imeli smo zelo dobro hrano in pijačo, zato bi 
se v imenu društva zahvalila družinama Selak in Grgić. 
Najbolj pa smo se vsi razveselili in komaj čakali, da se 
začne srečelov, vse srečke so bile dobitne. Pripravljenih 
je bilo 250 dobitkov, vse smo razdelili med naše člane. 
Hvala upravnemu odboru za priprave in sodelovanje, 
hvala vsem, ki ste prispevali dobitke za srečelov in tudi 
za denarno podporo.  Najlepša hvala pa vsem vam, ki ste 
si vzeli čas, bili z nami, se družili z nami, se veselili in 
naredili tako lep dan, ki nam bo ostal v lepem spominu.

Piknik DU Bukovica – Šinkov Turn
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  SAŠA KOVAČEVIĆ

Po dveh letih premora smo men

torji spet lahko varno na letovanje 

odpeljali naše bodoče operativce. 

Tokrat smo se kar štiri društva zve

ze (PGD Vodice, PGD Polje, PGD 

Bukovica Utik, PGD Šinkov Turn) 

odločila za skupno letovanje. Ko

nec avgusta smo se tako za pet 

dni odpravili v Gorenje Radence 

pri Starem trgu ob Kolpi. Skozi pet 

dni smo mentorji mladim pripra

vili različne delavnice in naloge, 

ki so spodbujale meddruštveno in 

medgeneracijsko sodelovanje ter 

jih na neformalen način poučeva

li o gasilskih vsebinah. Letovanje 

smo zaključili polni novih doživetij 

in elana za prihajajoče vaje ter z 

željo po čimprejšnjem ponovnem 

snidenju. 

Kako so ujeli dneve naši 
mladi?

1. dan, 22. 8. 2022
Letovanje se je začelo tako, da smo 
prispeli na Kolpo. Nato smo se raz
delili po sobah in razpakirali prtlja
go. In potem je sledilo kosilo. Sledila 
so navodila za letovanje. In tisti, ki 
so imeli željo, so se lahko šli kopat 
v reko Kolpo, nato je sledila lutkov
na predstava, ki je govorila o deklici 
Nini. Dan se je končal tako, da smo 
pojedli večerjo in se pripravili na spa
nje. 
Najbolj nama je bilo všec kopanje v 
Kolpi, medtem ko je deževalo.

Lara, Rebeka

2. dan, 24. 8. 2022
Danes je bilo zelo dobro, ko smo ple
zali na plezalni steni. Imeli smo tur

Letovanje mladine Gasilske zveze Vodice
nir tri v vrsto. Po kosilu smo odšli 
na 3urni pohod. S hriba se je videl 
lep razgled. Ko smo prišli nazaj, smo 
imeli večerjo in nato še finale tri v 
vrsto.

Mojca, Meta

3. dan, 25. 8. 2022
V sredo smo dopoldne ob Kolpi 
imeli vodne igre. Po kosilu smo pri
sluhnili dvema zgodbama ter eni še 
zvečer. Po kosilu smo imeli turnir 
med dvema ognjema, kjer so igrali 
mentorji proti mlajšim in starejšim 
ter bili kruto poraženi. Za zaključek 
dneva nas je obiskal skriti gost (Rudi 
Kofalt) iz Gasilske zveze Semič, ter 
nam povedal o svojem gasilskem ži
vljenju. Pomerili smo se še v kvizu, 
na katerem sta se predstavila PGD 
BukovicaUtik ter Polje, Vodice pa so 
zmagali oba kviza brez težav.

Teja, Neža, Ana, Nika

4. dan, 26. 8. 2022
Zbudili smo se ob 7.30, takrat je bila 
jutranja telovadba. Po telovadbi je bil 
zajtrk. Kmalu so sledile gasilske igre 
in ogled PGD Radenci. Po gasilskih 
igrah je bilo kosilo. Potem je sledil 
najboljši del dneva, in sicer raftanje. 
Peš smo odšli do kampa, od koder so 
nas s kombiji odpeljali do točke, kjer 
smo se po reki odpravili na 7 km dol
go pot. Ko smo se vrnili v CŠOD, je 
bila večerja. Kmalu po večerji je bil 
zabavni večer do 22.45. Odpravili 
smo se spat in sledil je zadnji dan.

Gašper, Luka R., Luka P.

5. dan, 26. 8. 2022
Petek, naš zadnji dan. Kot običajno 
smo vstali ob 7. uri. Po zajtrku in 
oblačenju smo morali spakirati vse 

stvari v kovčke. Okrog 10. ure smo 
se odpravili kopat, nekateri pa so šli 
igrat odbojko na mivki. Približno ob 
12.30 smo se odpravili nazaj v cšod, 
kjer smo imeli ob 13. uri kosilo. Po 
kosilu smo imeli prosti čas, ob 15. uri 
pa je po nas že prišel avtobus. Najbolj 
sva se zabavala, ko smo šli v četrtek 
na raftanje.

Manca in Ažbe
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Pionirke PGD Šinkov Turn odlične na državni 
orientaciji

  SAŠA KOVAČEVIĆ

V soboto, 11. septembra, je v Iški 

vasi potekala državna orientacija. 

Naše punce so se nanjo uvrstile z 

zmago v močni konkurenci Regije 

Ljubljana 1. 

V Iški vasi pa so Rebeka, Lara in Vera 
skupaj z mentorjem premagale dobra 
2 km proge in opravile s štirimi ga
silskoorientacijskimi nalogami. Za 
odlično osmo mesto jim čestitamo in 
se veselimo novih uspehov. 

OBVESTILO
TD Vodice vabi vse ljubitelje hoje v naravi, da se udeležijo

20. »Jesenskega pohoda Občine Vodice«

ki bo v soboto, 22. oktobra 2022. Odhod pohodnikov bo od koče SD Strahovica na Selu pri Vodicah od 8. do 10. ure. 
Pohod je prireditev rekreativnodružabnega značaja, trasa pohoda bo potekala na območju štirih občin: Vodice, Ljub
ljana, Trzin in Mengeš.
Tudi za letošnji pohod bo pripravljena krajša različica za manj pripravljene pohodnike, in sicer od koče SD Strahovica 
do planinskega doma PD Rašica in nazaj. 
Udeležba je primerna tako za starejše kot tudi za mlajše udeležence. Za udeležbo ni poprejšnjih prijav, pohoda se lahko 
udeleži, kdor želi. Startnina za krajšo ali daljšo izvedbo pohoda je 5.00 evrov. Udeleženci na startu dobijo kontrolni 
kartonček, v katerega na kontrolnih točkah pridobijo ustrezne žige (dom PD Rašica na Rašici, kmečki turizem »Pri 
Blažu« na Dobenu, kmečki turizem »Pri Ručigaj« na Sp. Dobenu ter na Mengeški koči na Gobavici, krajša trasa samo 
na lokaciji PD Rašica. Na cilju bodo člani in članice TD Vodice pripravili za vsakega udeleženca še malico in pijačo.
TD Vodice nagradi s praktično nagrado tudi najmlajšega, najmlajšo, najstarejšo in najstarejšega udeleženca/udeležen
ko za opravljeno daljšo razdaljo.
Udeležba pohoda je na lastno odgovornost vsakega udeleženca. Udeležencem pohoda svetujemo uporabo obutve in 
oblačil primerne hoji po gozdu in prilagojene vremenskim razmeram.
Dolžina pohoda je 15,8 km, krajša izvedba pribl. 8 km, celotna trasa poteka po urejenih markiranih poteh po grebenu 
Rašice in vaseh ob njenem vznožju na severnem delu. Vzpon je od starta na Selu pri Vodicah do Planinskega doma 
PD Rašica, višinska razlika znaša približno 300 m, drugi in manjši del vzpona pa je proti Mengeški koči na Gobavici, 
preostala trasa pa poteka po ravnini. Celotna proga bo dobro označena.
Pohod bo potekal ob vsakem vremenu!

Turistično društvo Vodice
Kontaktna oseba za prireditev – Alojzij Kosec / GSM 041 886 003
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Košarkarski turnir 3 x 3 Vodice 2022 ali brez 
dežja ne gre

 ROK JERAJ IN MATIJA KOSMAČ
 ROK JERAJ 

Organizacijski odbor turnirja Vodi

ce 3 x 3 ob pomoči Victoria Cluba 

je izpeljal še en odličen dogodek 

na igrišču »za šolo« v Vodicah. 

Tudi letos ni šlo brez skrbi pove

zanih z dežjem, ki se je ravno temu 

delu Slovenije spretno in prijazno 

izogibal, a na koncu vendarle za

pletel zaključek turnirja.

A začnimo na začetku. Na turnir
ju se je zbralo deset ekip, ki so bile 
razdeljene v dve skupini. Po skupin
skem delu tekmovanja, kjer je vsaka 
ekipa igrala proti vsakemu naspro
tniku iz svoje skupine, sta izpadli 
zgolj dve ekipi. Žal je bila med njima 
tudi domača ekipa Vodic 3 x 3, ki je 
svoje mesto »gentlemansko« preda
la drugim udeležencem, so pa na za
četku pokazali zobe in s prvo zmago 
vlili strahu v kosti nasprotnikom.
Nadaljevali smo s četrtfinalom, iz 
katerega so se v polfinale uvrstile 
ekipe Nomago, Ob 6, Kamnik 3 x 3 
in 424. Žal so nam ravno ob začetku 
polfinala vremenski bogovi poka
zali hrbet in kljub hitri reakciji, da 
bi igrišče ohranili suho, se je orga
nizacijski odbor na koncu odločil 
za zaključek turnirja v dvorani, da 
bi se izognili kakšni nepotrebni po
škodbi. Tu gre zahvala OŠ Vodice, ki 
je omogočila tovrstno možnost.
Ko je turnir znova stekel, smo videli 
spektakularna polfinalna obraču
na. Najprej so mladeniči iz moštva 
424 vložili svojo kandidaturo za 
osvojitev naslova z zmago proti eki
pi Kamnika 3 x 3, potem pa se je 

Nomago izkazal proti dvakratnim 
zaporednim finalistom vodiškega 
turnirja, ekipi Ob 6. So pa ti ostali 
na stopničkah, saj so prišli do zma
ge na tekmi za tretje mesto, zatem 
pa je ekipa z najmlajšimi nogami na 
turnirju, moštvo 424, premagala 
prav tako večkratne dobitnike de
narne nagrade v Vodicah, Nomago. 
Nagrade najboljšim je podelil župan 
Aco Šuštar.
Seveda kljub končanemu tekmo
valnemu delu turnirja še zdaleč ni 
bilo vsega konec, saj so sledila še 
tekmovanja v individualnih disci
plinah. In če ni blestel na turnirju 
s svojimi Uživači, je Aljaž Juvančič 

domov odnesel najbolj prestižni in
dividualni trofeji turnirja Vodice 3 
x 3, zmago v metu za tri točke in v 
metu s sredine igrišča. Znova so se 
v tekmovanjih z meti s črte prostih 
metov izkazala tudi dekleta in naj
mlajši udeleženci turnirja.
Lahko rečemo, da je za nami še ena 
uspešna izvedba sedaj že tradicio
nalnega košarkarskega turnirja in 
verjamemo, da bo prihodnji še bolj
ši. Hkrati pa si želimo, da bodo bo
govi vremena poskrbeli za kakšen 
siv las manj pri organizatorjih ob 
spremljanju vremenske napovedi. 

Do prihodnjič!
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  OBČINSKA UPRAVA  
  OBČINE VODICE

Občina Vodice je tudi letos v času 

počitnic organizirala delavnice za 

otroke, ki so potekale konec julija 

in avgusta. 

Prvi teden so potekale Športne igre 
na Selu pri SD Strahovica in brunari
ci v Utiku. Otroci so uživali v balina
nju z enim najboljših slovenskih bali
narjev vseh časov. Dneve so začenjali 
z ogrevanjem mišic in nato nadalje
vali s spoznavanjem osnov nogome
ta. Igrali so med dvema ognjema, 
sprehodili so se do Rašice in uživali v 
pogledu z razglednega stolpa, uživali 
so na vodni drči in drugih športnih 
aktivnostih in družabnih igrah. Sko
zi celoten teden so igrali igro »skrivni 
prijatelj« in zadnji dan tudi razkrili, 
kdo so bili njihovi skriti prijatelji. 
Otroci so imeli priložnost cel teden 
osvojiti bronasto medaljo nogometa
ša, kar je uspelo 13 fantom. 
Drugi teden je bil namenjen ustvar
jalnim kratkočasnicam, ki so poteka
le v Dvorani Skaručna. Vsako jutro so 
otroci dvignili zastavo, zapeli himno, 
potelovadili in se igrali različne igre. 
Skozi teden so otroci postali pravi 
čarodeji, saj so volno, filc, karton, 
vrečke za smeti in papir, spremenili 
v zastavo, lovilec sanj, torbice, ho
botnice, rakete in čisto prave leteče 
zmaje. Ustvarili so tudi čisto pravo 
gledališko predstavo, za katero so 
sami ustvarili sceno. 
Tretji teden so na športnih igriščih 
Tenis kluba Kubu Vodice potekale 
športne kratkočasnice. S skupinskim 
ogrevanjem in plesom so začeli dne
ve. Skozi teden so se igrali z baloni, 
repki, vrči, žogami, obroči, palicami, 

Počitniške kratkočasnice

kužki, mucki, želvami in še marsi
čim. Poleg spoznavanja in utrjeva
nja športnih iger, so spoznali tudi 
Vodice, saj so se večkrat odpravili na 
sprehod. Dnevno so tekmovali v raz
ličnih izzivih, športnih igrah in dru
gih »vragolijah«, v katerih so si lahko 
priborili priznanja in sladke nagra
de. Ogromno so se igrali v skupinah, 
zato so se med seboj dobro povezali 
in teden je minil, kot bi mignil.
Četrti teden je bil teden doživetij, ki 
je bil razigran in poln doživetij. De
lavnice so potekale v dvorani Skaruč
na. Skozi teden so se otroci prelevili v 
igralce in ustvarili lastno gledališko 
predstavo. Bili so fotografi in si čisto 
sami izdelali okvir, ter se v njem tudi 
fotografirali. Kot pravi kavboji so se 
preizkusili v konjskih dirkah in tek
movali tudi v drugih športnih igrah. 
Kot modni oblikovalci so si izdelali 
lastne kostume in se nato v njih tudi 
sprehodili po modni stezi kot pravi 
manekeni. Zadnji dan so se preizku

sili v iskanju zaklada. Med seboj so se 
otroci dobro razumeli in se zato sko
zi teden igrali veliko skupinskih iger.

Delavnice so potekale igrivo, veselo 
in živahno. Otroci so bili motivirani 
za delo in so dobro sodelovali pri vseh 
dejavnostih. Med seboj so se dobro 
razumeli, stkali so nova prijateljstva 
in se ob tem zabavali. Dnevi so mini
li brez poškodb ali drugih težav. Za 
pripravo malic je poskrbela Osnovna 
šola Vodice. Zahvala gre vsem ani
matorjem (Gregi, Alešu, Nini, Ajdi, 
Tjaši, Blažki, Lei, Niki in Kaji), ki so 
skrbno, iznajdljivo in odgovorno skr
beli za otroke in jim skušali dneve 
narediti nepozabne. Zahvaljujemo 
se tudi staršem za vso potrpežlji
vost, da smo kakšne malenkosti in 
formalnosti urejali v zadnjem hipu 
in razumevanje, da zaradi varnosti 
in prostorske omejitve nismo mogli 
vsem prijavljenim otrokom zagotovi
ti mesta na delavnicah. 
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  HEDVIKA ROSULNIK     

V septembru, mesecu športa, je 

otroke v vrtcu z obiskom razveselil 

šampion Luka Janežič. 

Udeleženec olimpijskih iger, svetov
nih prvenstev, državni rekorder v 
teku na 400 m, okreva po poškodbi. 
Prve, ponovne tekaške korake je na
redil prav v domačih Vodicah, skupaj 
z najmlajšimi. Otroke že v vrtcu oza
veščamo o zdravem življenjskem slo
gu in pomenu športa. Sončne, pozno 
poletne dneve smo izkoristili za tečaj 
rolanja, različne športne dejavnosti 
na prostem na igriščih vrtca. Naj
starejše otroke čaka še plavalni te
čaj. Posebno doživetje je bil obisk in 
skupni tek z Lukom Janežičem. Na
šemu atletu se zahvaljujemo za obisk 
v Vrtcu Vodice, enoti Utik in Skaruč
na. Držimo pesti za dobro okrevanje 
in uspešno vrnitev na atletsko stezo. 
Luku bo uspelo in mi bomo glasno 
navijali … Luka, Luka! Ko pride zima, 
pa Žan, Žan!

Atlet Luka Janežič v Vrtcu Škratek Svit Vodice

  FRANC POGLAJEN  

11. avgusta 2022 sta praznovala šestdesetletnico 

poroke Jože Špenko in Marija Marinka Štupar s Sela.

Zakon sta sklenila pred šestdesetimi leti v Komendi, 
kjer ju je poročil župnik Viktorijan Demšar.
V soboto, 13. avgusta 2022, ob 12. uri pa sta slovesno 
obhajala biserno poroko v cerkvi Matere Božje v Šin
kovem Turnu in zahvalo za 60 let skupnega življenja. 
Slovesnost je vodil duhovnik Franci Petrič v navzoč
nosti hčera: Elizabete, Mojce in Romane ter domačih, 
sorodnikov in nekaterih vaščanov. Mašo je zelo lepo 
popestril pevski zbor. G. Petrič je zelo lepo povzel njuno 
skupno življenjsko pot.

Biserna poroka
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  AJDA BATISTIČ

Prvi september je bil za 65 prvo

šolčkov prav poseben dan. Prvič 

so z rumenimi rutkami ponosno 

zakorakali v hram učenosti. Spo

znali so svoje učiteljice, si ogledali 

gledališko predstavo družinskega 

gledališča Kolenc Tinka gre v šolo, 

prisluhnili nagovoru ravnatelja Ju

reta Grilca, pozdravit pa jih je pri

šel tudi Denis Avdić. Upamo, da 

jim bo ta dan ostal v lepem spo

minu in bodo še dolgo navdušeno 

stopali po poti znanja.

Tudi drugim učencem želimo pri
jetno, navdihujoče in znanja polno 
novo šolsko leto! 

Novim znanjem naproti

VARNA POT V ŠOLO

Hodi po šolski poti. 

Cesto prečkaj na prehodu za pešce.

Med hojo ne glej v telefon, temveč 
spremljaj dogajanje okoli sebe.

Če prihajaš v šolo s kolesom, naj bo to 
brezhibno vzdrževano. Ne pozabi na 
čelado in kolesarski izpit.

Bodi pozoren na promet pred šolo.

Na avtobusnem postajališču čakaj na 
postaji. Ne skači po cesti in se ne pre-
rivaj v vrsti.

Tudi vozniki bodite strpni in pozorni 
na druge udeležence v prometu.
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 RDEČI KRIŽ

Imate žilico za pisanje? In zraven 

še en kup lepih dejanj? Potem vam 

bo všeč naslednji kreativni izziv 

Rdečega križa Ljubljana – v naj-

več 300 besedah napišite zgodbo 

ali pesem in predstavite vse pred-

nosti lepih dejanj za starejše. 

Sodelujete lahko z zgodbami ali pe
smimi, ki pokažejo, kaj se zgodi tre
tjemu, če se prvi nasmeje drugemu? 
In kaj lahko vsak od nas naredi 
za boljše medsosedske odnose in 
več solidarnosti do starejših? 

Literarni natečaj lepih dejanj

Prehrana študentov naj bo zdrava!

Edini izziv pri tem je, da vse to za
pišete brez besede »solidarnost«. 
Zakaj? Ker naj se solidarnost v va
šem tekstu začuti in pokaže z deja
nji in ne le v besedah. Z izbranimi 
literarnimi deli namreč Rdeči križ 
Ljubljana želi spodbuditi še več le
pih dejanj, povezanost, prijaznost in 
empatijo med ljudmi, še posebej do 
starejših. Literarna dela spreje-
majo do 7. 10. 2022.

Več informacij o samem natečaju in 
načinu oddaje literarnega dela lahko 
najdete na spletni strani www.le-

padejanja.si. Poleg literarnega dela 
mladoletni obvezno priložite tudi 
soglasje staršev oziroma skrbnikov, 
ki je ravno tako objavljeno na spletni 
strani. 

 TANJA DOMINKO 

Raziskave prehranskih navad od

rasle populacije kažejo, da se velik 

del aktivne populacije in študen

tov prehranjuje nezdravo in izpu

šča obroke. Mnogi izbirajo živila 

z manj ugodno prehransko sesta

vo. K temu veliko prispeva način 

življenja, predvsem pa ponudba 

obrokov, ki so mnogokrat energij

sko prebogati in hranilno revni, z 

večjo vsebnostjo maščob, sladkor

ja in soli. 

Po podatkih CINDI študije je imelo 
v Sloveniji v letu 2020 približno 39 
% prebivalcev (starih 25–74 let) čez
merno telesno maso, 20 % pa je bilo 
opredeljenih kot debelih, podatki v 
zadnjem obdobju so še bolj zaskrblju
joči, na kar posebej alarmantno opo
zarjajo raziskave v »pokoronskem« 
času. Vse večji delež prebivalcev se 
prehranjuje zunaj doma ali si na dom 
naroča dostavo obrokov.

Po podatkih si prehrano v okviru go
stinske ponudbe najlažje privoščijo 
tisti z višjim materialnim položajem 
in višje izobraženi, študentom pa ob 
tem pomaga država z možnostjo ko
riščenja subvencionirane študentske 
prehrane pri ponudnikih, ki pa za
radi draginje postaja tudi vse težje 
uresničljiva. Zato postaja kakovost te 
ponudbe hrane vse pomembnejša. 

Simbol prava izbira

Ker je del prizadevanj tudi povečati 
in izboljšati ponudbo kakovostnih, 
zdravju koristnih obrokov pri ponu
dnikih v gostinstvu in turizmu, je 
ministrstvo za zdravje v okviru pro
jekta »Dober tek študent« finančno 
omogočilo razvoj kriterijev in po
stopkov za pridobitev simbola PRA
VA IZBIRA. Ta označuje prehransko 
ugodnejšo ponudbo obrokov.
Dr. Katja Povhe Jemec z Ministrstva 

za zdravje dodaja: »Verjamemo, da bo 
simbol PRAVA IZBIRA, v katerega je 
bilo vloženega veliko truda, energije 
in zagnanosti dobro sprejet tako med 
gostinskimi ponudniki kot gosti.«
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X. Rockfest Vodice znova tresel oder vodiške 
dvorane

 FILIP PIRC IN KATJA ŠUŠTAR
 TINA KOSEC

Po dveh zatišnih letih, zaradi vsem 

dobro znanih razlogov, smo člani 

Prosvetnega društva Vodice (PDV) 

znova organizirali tako želeni jubi

lejni deseti Rock festival, ki v naše 

kraje privabi ljubitelje tovrstnih 

ritmov in ljudi željnih dobre glas

be, druženja in ustvarjanja novih 

spominov.

Že na občnem zboru društva, v 
začetku pomladi, smo člani sprejeli 
plan dela, ki je letos, po dveh letih 
mirovanja, vseboval s strani orga
nizacije in števila obiskovalcev naš 
največji dogodek. Z veliko mero trde
ga dela, potrpežljivosti in motivacije 
nam je vsem skupaj, z dobrim tim
skim delom, uspelo izpeljati še en ne
pozaben rockerski večer v Vodicah.
Kot vsaka izvedba do sedaj je bil tudi 
cilj desetega festivala aktivno vklju
čevanje občanov v družbeno in kul
turno življenje Vodic in podpora mla
dim neuveljavljenim glasbenikom 
pri ustvarjanju glasbene kariere. 
Podpora mladim, še neuveljavljenim 
glasbenikom, na takih dogodkih je 
zelo pomembna, saj je za njih to lah
ko močna odskočna deska, kar sta 
že dokazali v preteklosti gostujoči, 
sedaj pa vsem dobro znani skupini, 
Joker out in Koala voice.
Na letošnjo izvedbo dogodka so pri
šli mladi in energični Ekvorna, Fed 
horses, ki so nam postregli z meša
nico poprocka in folka, udarni, tež
ki rokerji Imset, za vrhunec večera 
in glasbene nostalgije pa so vsekakor 
poskrbeli Help! Tribute to The Be-
atles.

Z izbiro nastopajočih skupin, organi
zacijo in celotnim dogodkom so bili 
obiskovalci več kot zadovoljni, kar 
se je razbralo z njihovih obrazov in 
iz izrečenih besed pohvale. Ponosni 
smo, da so naši dogodki tako dobro 
obiskani in da zvok dobrega rock 
žura seže tudi preko meja naše ob
čine. Zato, dragi obiskovalci, hvala 
za podporo. Nam, članom je to dalo 
potrditev, da se v Vodicah še vedno 

lahko naredi rock žur in nas motivi
ralo za nadaljnje delo v prihodnosti. 
Seveda pa tako velikega, zahtevnega 
in čim bolj kakovostno izpeljanega 
dogodka poleg marljivih članov dru
štva ne bi mogli izpeljati brez naših 
sponzorjev in donatorjev. V svojem 
imenu in imenu vseh članov društva 
PDV se iskreno zahvaljujeva: Občini 
Vodice, Geoservis, d.o.o., GM Jago
dic, d.o.o., Kmetijski pridelki Bojan 
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Dogodki

  MARIJANA ABE  

Prvi šolski dan je že za nami. Vsi 

vemo, kako nestrpno so ga otroci 

pričakali in kako težko je po poči

tnicah preklopiti na zgodnje jutra

nje vstajanje in vsakodnevne de

javnosti. Prepričani smo, da vam 

gre po mesecu dni odlično. 

Za vse male radovedne srčke imamo 
v knjižnici projekt CICIUHEC, be
remo z malčki. V knjižnici k sodelo
vanju pri spodbujanju družinskega 
branja povabimo enote Vrtca Škratek 
Vodice. 
Vsako leto od oktobra do aprila v so
delovanju z vrtci organiziramo naj
večji bralnoposlušani projekt, v ka
terem sodeluje več kot 8.000 otrok iz 
Ljubljane in okolice. V letošnjem letu 
2022/2023 vse tri enote vrtca Škra
tek Svit Vodice obiskuje 270 otrok. 
V času trajanja projekta otroci sku
paj s starši preberejo veliko slikanic 

Po poletnem zatišju smo v knjižnjici znova 
zavihali rokave

s pravljicami in pesmicami. Otroci 
uživajo ob branju in pripovedova
nju različnih literarnih del svojim 
vrstnikom v vrtcu. Otroci postajajo 
bolj samozavestni, besedni zaklad se 
jim vidno bogati in branje skupaj s 
starši jim pride v navado.
Prijavljene skupine iz Vrtca Škratek 
Svit Vodice bodo obiskale knjižnico. 
Poleg poslušanja pravljice, ki jo bo 
pripovedovala knjižničarka, bo vsak 
otrok v dar prejel kazalko Gremo v 
knjižnico, vsaka skupina pa plakat 
Ciciuhec – obiskali smo knjižnico 
in slikanico. Na koncu šolskega leta 

bomo v vrtec za vse prijavljene otro
ke poslali še pohvale in medalje s te
kočo letnico.
Za pridno branje so bili vsako leto 
nagrajeni z gledališko predstavo.
V lanskem šolskem letu smo si v pe
tek, 10. junija 2022, ob 10. uri v dvo
rani Kulturnega doma Vodice ogle
dali skupaj z 160 otroki in njihovimi 
vzgojitelji iz vseh treh enot Vrtca 
Škratek Svit Vodice gledališko pred
stavo Indijanci v deželi miru, ki jo je 
izvedlo gledališče Smejček. Zelo smo 
hvaležni Občini Vodice za pokrovi
teljstvo gledališke predstave. 

Bobnar s.p., Damahaus prestige, 
d.o.o., Kuhta, d.o.o., LUXOR, Luka 
Rozman s.p., 123GEO, d.o.o., Tesar
stvo Tomaž Kranjec s.p., Soluma, 
d.o.o., PVT, d.o.o., Aqa Broline, Žiga 
Janežič s.p., Miro Butalič, Anže Če
bulj, Godba Vodice, Jeraj plus, d.o.o., 
Orodjarstvo Jelovčan, d.o.o., Kibuba, 
d.o.o. in Jaka Ovijač s.p.. 
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega 

JOŽETA SITARJA 
iz Utika

Iskreno in iz srca se zahvaljujeva vsem 

sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem za izrečene besede sožalja, 

darovane sveče ter spremstvo na 

njegovi zadnji poti. Lepa hvala Društvu 

upokojencev Bukovica-Šinkov Turn 

ter celotnemu UO za izraz sožalja in 

darovane sveče. Hvala tudi njegovim 

kolegom balinarjem, da so ga pospremili 

k zadnjemu počitku – v njihovi družbi 

se je vedno počutil lepo. Iskrena hvala 

predsednici DU gospe Dragici Sodnik za 

razumevanje, podporo ter vso pomoč. 

Posebna zahvala gre gospe Silvi Hribar, ki 

nama je ves čas njegove bolezni nesebično 

stala ob strani ter naju bodrila. Zadnja 

iskrena zahvala pa gre gospodu župniku 

Francu Mervarju za lep pogrebni obred.

Žena Inge in sin Tomaž, Utik

• KORAK DO UREJENE NEPREMIČNINE
• GEODETSKE STORITVE
• LEGALIZACIJE OBJEKTOV
• PRIPRAVA POGODB

www.moj-geodet.si
031/217-713
Marjan OCEPEK, s. p.
Mengeš

Z VAMI ŽE 5 LET

Ni smrt tisto, kar nas loči. 
in življenje ni, kar druži nas.

So vezi močnejše,
brez pomena zanje so razdalje,

kraj in čas.
(M. Kačič)

In sta zletela gor proti nebu
in potonila v teman ocean.

Odtlej je eno sonce več na nebu
in eno sonce na zemlji manj.

(T. Pavček)

ZAHVALA
V 92. letu nas je zapustila draga mama

IVANKA KOSEC
Sršenova mama s Sela

Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo 
obiskovali in ji pomagali na kakršenkoli način, 

še posebej hvala patronažnim sestram in 
njeni zdravnici, dr. Jerman, ki nam je vedno 

prisluhnila in nam stala ob strani.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, 
sorodnikom, sodelavcem, znancem in 

prijateljem za izrečena sožalja in tolažbo, 
molitve, darovane maše, sveče in cvetje.

Hvala župniku, g. Mervarju, in somaševalcu, g. 
Petriču, za lep pogrebni obred in lep nagovor 
ob slovesu naše mame. Hvala pogrebni službi, 
pevcem in nosačema ter vsem, ki ste jo imeli 

radi in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

MALI OGLASI

Kupim zazidljivo parcelo ali 
enostanovanjsko hišo v oko-
lici Vodic na mirni in sončni 

lokaciji. Tel.: 041 972181

 V najem vzamem kmetijske 
površine, za katere ponujam 

dobro plačilo. 
Več informacij: 069 917 507. 

Oddamo agregat z 
možjo 80kW, primeren za 

prireditve in nadomestilo ob 
izpadu električne energije. 

Cena po dogovoru. 
Informacije na telefonski 

številki 041 600 823
Rok Gregorc, s.p.
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KRIMINALITETA PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

K N J I Ž N E  N O V O S T I

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Leposlovje za otroke in mladino

Leposlovje za odrasle

Strokovno gradivo za odrasle

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
11. 8. 2022 – 14. 9. 2022

Marjanovič Umek, Ljubica; Fekonja, Urška; Hacin 
Beyazoglu, Kaja: Skupno branje odraslih in otrok: 
otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in 
zgodb (bralna vzgoja)

DEDKOVI vrtnarski nasveti (vrtnarstvo)

NAJLEPŠI miti in legende (ljudsko slovstvo)

SPOZNANJA in odkritja človeštva (splošno)

Bohnet, Jennifer: Bretonska zgodba (družbeni 
roman)

Child, Lee: Stražar (kriminalni roman)

Higgins, Fiona: Neobičajen deček (družbeni 
roman)

Denton, Lauren K.: Izbranec (družbeni roman)

Roberts, Nora: Prebujenje / 1. del Trilogija 
Zapuščina zmajskega srca (znanstvena fantastika)

Armas, Elena: Španska ljubezenska prevara 
(družbeni roman)

Rivers, Francine, 1947-: Odrešenje ljubezni 
(družbeni roman)

Donaldson, Julia: Žiga in njegova najljubša knjiga 
(slikanica)

Munuera, José-Luis, 1972-: Volk Valter. [3], Čarobni 
prstan (strip)

Crvenkovska, Biljana S.: Nevidna hiša (slikanica)

Rot Vrhovec, Alenka: Juhej, že beremo!: bralna 
knjižica 3 (slikanica)

GARGULÁKOVÁ, Magda: Želim si zdraviti ljudi 
(družboslovje)

Prometna nesreča, v kateri 
je povzročitelj zaradi 
nepravilnega premika trčil v 
betonsko škarpo.

Povožena divjad.

Prometna nesreča z lažjo telesno poškodbo. 

Prometna nesreča s pobegom. Policisti so povzročitelja izsledili in oglobili. 

Na gradbišču je prišlo do tatvine. Policisti še zbirajo obvestila.  

Na delovišču obvoznice ceste je prišlo do tatvine delov delovnega stroja. Preiskava še poteka.
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PRODAJALNA VODICE
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011

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

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

ob sobotah
od 7:00 do 13:00 ure

UGODEN NAKUP
Ponudba velja  

do 20. oktobra (oz. do razprodaje zalog).

UGODNA PONUDBA
ZADRUGA V VODICAH

PARAFINSKI  
BLOKI,  300 g 

6,99€

KOCKE  
ZA PODŽIG 

0,65€
SVEČA HELA 

2,20€
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