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Mraz in toplina
Oboje je del decembrskega dogajanja, 
letošnjega prav gotovo. Da bo decem-
ber bel, si nismo upali želeti, a kljub 
slabim obetom in obilnim dežnim kapljam 
je na dan, ko pišem te vrstice, pogled skozi okno pomirjujoč. 
Zasnežene veje dreves in žive meje, bela streha sosedove hiše, 
na cesti sicer plundra, jaz pa na toplem. Toplote v marsikaterih 
domovih manjka v teh dneh, če pomislimo na kraje, prizade-
te zaradi vojne v Ukrajini, je takih primerov še veliko več, a 
vendar si upam trditi, da ta toplota na toplino ne vpliva. Še 
vedno namreč lahko za slednjo poskrbimo tudi sami. In prav 
je, da se trudimo v to smer. Sama včasih občutim manko neke 
dobrohotnosti, sočutnega nasmeha, tople besede in vprašanja: 
Kako gre? Tudi pri delu za občinsko glasilo se včasih čudim, 
kako dlakocepijo nekateri. A hkrati sem vesela, da je veliko več 
takih, ki vidijo dobro, ki delajo dobro in ki cenijo trud in to, 
kar ustvarjamo, saj vedo, da ustvarjamo po najboljših močeh 
za vse vas.
V tokratni številki bodo odmevale lokalne volitve, prebra-
li boste, kdo so novi občinski svetniki, kako je tekla beseda 
na njihovi ustanovni seji, tudi osrednji članek bomo posvetili 
volitvam in zahvali za vaše glasove. V intervjuju, v katerem 
tokrat predstavljamo družino Pleško iz Zapog, boste prebrali, 
kako krmarijo med športom in glasbo ter učnimi obveznostmi 
trije najstniki in njihova starša, ki pravita, da je pomembno 
znati otrokom reči Ne. Prebrali boste lahko podroben zapis o 
tem, kako so se usposabljali gasilci, kako so otroci pozdravi-
li Miklavža, kako odmeven je bil letošnji smučarski sejem in 
kako so zakorakali v jesen nekateri upokojenci, ki se pridno 
udeležujejo vseh mogočih aktivnosti in tako skrbijo, da bo nji-
hov korak čim dlje varen in krepak. Prav sodelovanje v dru-
štvih, ki jih v občini res ni malo, skrbi, da ostajamo povezani 
in aktivni, zato prav vse na tem mestu vabim, da jim sledite 
in se jim pridružite. Človeku ustvarjalnost ni bila dana za to, 
da bi jo držal zase! V rubriki Koristno smo se tokrat posvetili 
varnosti na cestah. Slabo osvetljene ceste in ulice namreč niso 
najbolj varno zatočišče v teh zimskih dneh, zato je prav, da o 
svoji varnosti razmislite, preden greste na sprehod. Večkrat 
srečam koga, ki suvereno koraka zvečer ob robu ceste v temnih 
oblačilih brez odsevnih teles in brez lučke v rokah, verjetno z 
mislijo, da ga bodo pravočasno opazili. Ne želimo si kakšne 
usodne nesreče, zato pazite nase sami, ne računajte na dru-
ge. Ob koncu preberite voščila, ki so jih z nami delila društva, 
razmigajte možgančke z reševanjem križanke in ne spreglejte 
oglasov, utegnejo vam priti prav. 
Sicer pa vam članice uredniškega odbora ob zaključku leta 
2022 želimo veliko vsega dobrega, zdravja in zadovoljstva, 
kreativnosti in navihanosti. Prav tako vam želimo, da bi si 
tokrat lahko iskreno voščili z vsemi svojimi bližnjimi z obje-
mom, s toplino v očeh in ljubečim srcem, in tudi njim zaželeli 
zdravja in poguma, vztrajnosti in moči. Drug drugemu smo 
največja opora!

TANJA DOMINKO
Odgovorna urednica
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Občinski svet

Novi vodiški občinski svet in župan Aco Franc Šuštar, ki so mu občani zaupali 
četrti zaporedni mandat.

Ustanovna seja novega občinskega 
sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 
 TINA KOSEC

Novi občinski svet se je na kon-

stitutivni seji sestal 8. decembra. 

V 15-članskem občinskem svetu 

so štirje predstavniki Neodvi-

sne liste Srce občine Vodice, 

Silva Kralj, Jana Plevel, Marjan 

Podgoršek in Žiga Janežič, štir-

je predstavniki Liste neodvisnih 

krajanov, Anton Logar, Anton 

Kosec, Aleš Prusnik in Uroš Ta-

lan, trije predstavniki stranke 

Nova Slovenija – Krščanski de-

mokrati, Milan Čebulj, Andrej 

Korelc in dr. Urška Lampret, dva 

predstavnika Liste Vodiška lipa, 

David Kimovec in Tilen Jeraj, 

predstavnica Gibanja Svoboda 

Urška Cankar Bošnjak in pred-

stavnik Slovenske demokratske 

stranke Jaka Šimnovec.

V občinskem svetu so štiri svetnice 
in enajst svetnikov. Delo bo nada-
ljevalo šest svetnikov, ki so sodelo-
vali že v prejšnjem mandatu (Žiga 
Janežič, Tilen Jeraj, Silva Kralj, 
Milan Čebulj, Anton Kosec in Jaka 
Šimnovec). Poleg novih obrazov pa 
sta v občinskem svetu tudi dve novi 
listi: Lista Vodiška lipa in Gibanje 
Svoboda.

Prvo sejo je vodil najstarejši sve-
tnik občinskega sveta v mandatu 
2022–2026 Anton Logar. Najprej 
so novi občinski svetniki soglasno 
potrdili predlog za imenovanje Ko-
misije za potrditev mandatov čla-
nov sveta in ugotovitev izvolitve 

Poleg tega je Čebulj dal dva predlo-
ga za izvajanje volitev v prihodnje. 
Volišča so bila hladna, zato predla-
ga boljše ogrevanje teh prostorov. V 
Vodicah predlaga tudi več volilnih 
mest ali morda dodatno volišče, saj 
je bila cel dan na volišču v Vodicah 
velika gneča.

Sledila sta slovesna zaprisega župa-
na Aca Franca Šuštarja in nagovor, 
v katerem se je vsem zahvalil za iz-
kazano čast in potrditev njegovega 
četrtega mandata za župana Ob-
čine Vodice. Novoizvoljenim sve-
tnicam in svetnikom je zaželel, da 
naj na prvem mestu vse skupaj vodi 
pripadnost občini, skrb za skupno 
dobro in vse naše generacije ter 
prepričanje in zavedanje, da je vsak 
občan občine Vodice dedič vodiške 
identitete in del prihodnosti, ki se 
je morajo veseliti. 

Podrobno poročilo občinske volilne 
komisije o izidu volitev za člane ob-
činskega sveta in župana lahko pre-
berete na spletu na www.vodice.si.

župana v sestavi treh članov, Žiga 
Janežič, Anton Kosec in dr. Urška 
Lampret. 

Nato je predsednik Občinske vo-
lilne komisije, Janko Bilban, zbra-
nim predstavil povzetek poročila 
o izidu volitev za člane občinskega 
sveta in za župana na lokalnih voli-
tvah 20. novembra 2022. Od 4.005 
volilnih upravičencev se je lokalnih 
volitev udeležilo 2.519 volivcev ozi-
roma 62,90 odstotka. Volilna ude-
ležba na ravni celotne države je bila 
na lokalnih volitvah 20. novembra 
47,37-odstotna.

V razpravi je občinski svetnik An-
ton Kosec opozoril na težavo pri 
štetju preferenčnih glasov. Glede 
na to, da je bilo kar 14 od 15 svetni-
kov izvoljenih s preferenčnimi gla-
sovi, je dejal, da so to napake, ki se 
ne bi smele dogajati, in dodal, da bi 
morali bolje pripraviti člane volil-
nih odborov. Milan Čebulj je dejal, 
da so tudi sami volivci imeli težave 
pri oddajanju preferenčnih glasov. 

3številka 10, december 2022



Županova beseda

 ACO FRANC ŠUŠTAR
 TINA KOSEC

Kako hitro teče čas, se največkrat 

zavemo ob različnih prelomnicah. 

Ena od prelomnic so tudi lokalne 

volitve, ki so pomembne za vsako 

občino. Dovolite mi, da se najprej 

vsem volivkam in volivcem zahva-

lim za udeležbo na volitvah, pose-

bej pa se zahvaljujem tistim, ki so 

mi namenili svoj glas in tako pre-

poznali moje opravljeno delo in 

neprestano prizadevanje za bolj-

še življenje nas vseh in vloženo 

energijo za nadaljnji razvoj naše 

občine. Letos volitve žal, po dol-

gem času, niso potekale brez ne-

potrebnih negativnih, izmišljenih 

ali zavajajočih informacij, ki so jih 

širili nekateri kandidati ali posa-

mezniki izrecno na moj račun. A 

po mojem prepričanju to tudi ni 

bistveno vplivalo na končne rezul-

tate in dodeljene mandate posa-

meznih list za sestavo sveta.

Ne glede na vse, se mi je uspešno iz-
tekel že tretji mandat županovanja in 
tudi sam sem imel priložnost, da sem 
se na prelomnici leta in zaključku 
mandata ozrl nazaj ter skušal umir-
jeno in samokritično analizirati svoje 
in naše opravljeno delo v zadnjih dva-
najstih letih. Vesel in ponosen sem, 
da smo kljub zelo omejenemu občin-
skemu proračunu, ki nam žal na le-
tni ravni omogoča le za okoli milijon 
evrov skromnih investicijskih sred-
stev, skupaj uspešno izvedli veliko 
pomembnih in temeljnih projektov 
za naš nadaljnji razvoj vseh šestnaj-
stih naselij. 

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
dragi prijatelji!

Naj omenim le tiste najpomem
bnejše projekte, ki smo jih skupaj 
z zaposlenimi v Občinski upravi Ob-
čine Vodice uspešno realizirali; Pro
tipotresna in energetska obnova 
ter dograditev 500 m2 novih učilnic 
objekta osnovne šole, celovita ure-
ditev okolice šole in izgradnja novih 
parkirišč, avtobusnih nadstrešnic, 
otroških igral ter obnova športnega 
igrišča; Dograditev dveh oddelkov 
vrtca, hodnikov, manjše telovadni-
ce, prostorov za zaposlene in rekon-
strukcija kuhinje vrtca ter ureditev 
okolice vrtca s postavitvijo novih 
igral in asfaltirane ploščadi za spre-
tnostno vožnjo in igro z žogo; Koma
sacija in aglomeracija z izgradnjo 
10 km novih poljskih poti, poglobitev 
Poljška in čiščenje melioracijskih ka-
nalov; Izgradnja 9 km hrbtenice 
fekalne kanalizacije C0 in obnova 
več kot 10 km cest, pločnikov, vodo-
voda in druge javne infrastrukture; 
Izgradnja novega krvavškega vo
dovoda; Začetek gradnje obvoznice 
Vodice; Pridobitev vseh gradbenih 
dovoljenj za gradnjo komunalne in 
cestne infrastrukture na Skaručni, 
na Brniški cesti, po Bukovici, Utiku 

in Polju; Pridobitev vseh gradbe
nih dovoljenj za gradnjo Središča 
Vodic in gradnjo večnamenske 
športne dvorane v Vodicah ter se-
veda pridobitev 7 mio evrov ne
povratnih evropskih sredstev, s 
katerimi smo vse skupaj tudi hitre-
je in lažje izgradili; da o izgradnji 
otroških in športnih igriščih ter 
postavitvi urbane opreme niti ne 
govorim. Zato res hvala iz srca vsem 
tistim svetnikom, ki so prepoznali 
moje predlagane proračune v zadnjih 
dvanajstih letih in ki so jih tudi z 
veliko odgovornostjo za vsako leto 
posebej potrdili. Skupaj se veselimo 
vseh uspešno izvedenih projektov in 
z velikim zanosom pričakujemo čim 
prejšnjo realizacijo tudi vseh preo-
stalih načrtovanih in pripravljenih 
projektov.

Vse zgoraj našteto so temeljni in 
pomembni projekti, ki so namenje-
ni prav vsem občanom vseh generacij 
v naših šestnajstih naseljih in res sem 
z grenkim priokusom sprejel dejstvo, 
da so nekateri posamezniki namen-
sko širili negativno kampanjo med 
ljudmi, češ da občino izčrpavam, ali 
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Županova beseda

da se v delu Vodic zahodno od avtoce-
ste ter v delu Šinkovega Turna in Sela 
ni uredilo ali zgradilo čisto nič, kar ni 
res. Ob zavedanju, da zaradi pomanj-
kanja in omejenih finančnih virov 
ni mogoče v čisto vsakem naselju in 
povsod naenkrat celovito obnoviti 
infrastrukture, kot smo na primer 
to morali urediti v Polju pri Vodicah, 
delu Utika, Bukovice in Povodja. Tam 
smo uspešno z nepovratnimi sredstvi 
gradili glavno fekalno kanalizacijo 
C0 in kot je pač v moji navadi znano, 
da tam, kjer nekaj delamo, to delamo 
celovito in kakovostno. Vse to pa so 
tudi prepoznali naši krajani, ki živijo 
v tem delu občine in mi namenili tudi 
izredno visoko podporo na teh dveh 
voliščih. Prepoznali so naše vloženo 
in naporno delo ter prizadevanje, da 
bo po zaključku gradnje na tem ob-
močju življenje ljudi boljše in varnej-
še.

Ne pozabimo zelo pomembnega 
dejstva, da smo vseskozi tudi odlič-
no skrbeli za vse naše inštitucije, ki 
se financirajo ali sofinancirajo iz sku-
pnih občinskih virov, kot na primer; 
vrtec, šola, JPKV, knjižnica, LPP, dru-
štva, gasilci, domska oskrba, socialna 
oskrba in drugi socialni transferji na-
menjeni našim občanom. Prav tako 
smo zgledno uprav ljali naše občinsko 
premoženje in ga celo v zadnjem dese-
tletju dodobra povečali ter oplemeni-
tili. In vsa ta našteta dejstva govorijo 
v prid Občini Vodice, ki deluje dobro, 
kot dobro delujejo naše prej naštete 
institucije. Na to dejstvo sem izre-
dno ponosen ter hvaležen vodstvu 
in vsem zaposlenim v vseh naštetih 
institucijah. 

Ne samo to leto ali ta mandat, 
ampak celotno desetletje je bilo za 

Občino Vodice uspešno, saj smo 
postavili trdne temelje in viso
ke standarde za nadaljnje delo in 
razvoj, za sodelovanje in za delova-
nje vseh prej naštetih institucij. Za 
vse izvedeno in narejeno se moram 
v prvi vrsti zahvaliti zaposlenim, ki 
na Občini Vodice z veliko odgovor-
nostjo, skrbnostjo in profesional-
nostjo skrbijo za vse potrebno, da 
lahko občinske projekte pripravimo, 
izvajamo in zaključimo. Posebej se 
moram zahvaliti bivšim članicam 
in članom Občinskega sveta, Nad-
zornega odbora in delovnih teles za 
dobro opravljeno minulo delo in za 
korektno sodelovanje. Občankam in 
občanom se zahvaljujem za potrplje-
nje in razumevanje ob gradnji in za 
dana soglasja, volivkam in volivcem 
pa še enkrat za zaupanje in podporo 
za moj četrti mandat, funkcijo župa-
na bom oprav ljal poklicno. 

Na tem mestu znova izrekam če
stitke vsem novoizvoljenim sve
tnicam in svetnikom, z željo in s 
prepričanjem o dobrem medseboj-

nem sodelovanju tudi v prihodnje. 
Občina Vodice sedaj šteje že več kot 
5.000 občanov in velika večina se 
med seboj poznamo. Iz tega razloga 
sem prepričan, da bomo skupaj zna-
li poiskati rešitve za večino perečih 
izzivov, ter jih poskušali kar se da 
hitro tudi realizirati. Seveda se tudi 
tu, enako kot doma, vse vrti oko-
li denarja, ki je še kako pomemben 
faktor hitrosti nadaljnjega razvoja 
naših krajev. Vemo, da sta za uspe-
šno realizacijo potrebna čas in de-
nar. Zato upam, da kdo od vas, dragi 
občani, igra Loto in da ga v priho-
dnjem letu obišče sreča.

Spoštovani,
praznično in božično obarvan čas 
je najlepše preživeti v krogu svojih 
najbližjih, zato si vzemite čim več 
časa za vas, vašo družino, prijatelje 
in znance. Želim vam vesel božič, ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti 
vam želim ponosno praznovanje, v 
novem letu pa vam želim predvsem 
obilo zdravja, sreče in zadovoljstva. 
SREČNO OBČINA VODICE 2023!

Želimo vam vesel božič,
ponosno praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti

ter zdravo, zadovoljno in uspešno novo leto.

 Vesel božič in srečno 2023!
 

Župan Aco Franc Šuštar, Župan Aco Franc Šuštar, 
Občinski svet in občinska uprava Občine Vodice
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Občinska uprava sporoča

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE

Za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbne-

ga zemljišča za leto 2023 Občina Vodice poziva vse 

lastnike nepremičnin, da najpozneje do 13. januarja 

2023 sporočijo vse spremembe, vezane na odme-

ro nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ter 

da najpozneje do 31. januarja 2023 podajo vlogo za 

oprostitev.

Prijava podatkov, potrebnih za odmero
Vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča pozivamo, da najpozneje do 13. janu
arja 2023 Občini Vodice sporočijo vse spremembe, ki 
so povezane oz. vplivajo na odmero NUSZ za leto 2023, 
zlasti: spremembo zavezanca, spremembo vrste dejav-
nosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, 
spremembo poslovne ali stanovanjske površine, spre-
membo stalnega prebivališča oziroma naslova zavezan-
ca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Zavezanci 
so sicer tudi med letom dolžni na navedeni naslov spo-
ročiti vse spremembe, ki vplivajo na določitev višine na-
domestila in spremembo statusa zavezanca najpozneje v 
30 dneh od nastanka spremembe. Če zavezanec nastalih 
sprememb ne sporoči oz. ne bodo sporočeni v roku, se za 
odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina 
oziroma se lahko ti pridobijo brez sodelovanja zavezan-
ca.

Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavb
nega zemljišča za leto 2023
Občina Vodice vse zavezance za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje za oprostitev plačila, obvešča, da lah-
ko najpozneje do 31. januarja 2023 vložijo »Zahtevek 
za oprostitev plačila NUSZ zaradi investicije, usmerjene 
v pridobitev novih stanovanjskih površin«. 

Obrazca za oprostitev in prijavo oz. spremembo podat-
kov sta na voljo v sprejemni pisarni Občine Vodice, obja-
vljena pa sta tudi na spletni strani Občine Vodice. Zah-
tevek za oprostitev in prijavo spremembe je treba vložiti 
v sprejemni pisarni Občine Vodice na naslovu Škofjelo-

Odmera nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča za leto 2023

ška cesta 7 (nad knjižnico), 1217 Vodice, lahko pa ga po-
sredujete po e-pošti na naslov: obcina@vodice.si.

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

Plesno Mesto

c. Ljubljanske brigade 33 Ljubljana
 

info@plesnomesto.si 

041 33 33 03 in 01 510 84 84

www.plesnomesto.si 
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 TANJA DOMINKO
 OSEBNI ARHIV

V občini Vodice smo 20. novem-

bra volili župana in občinski svet. 

Župan Aco Franc Šuštar je osvojil 

že četrti mandat, volilo ga je 57,42 

odstotka volivcev oziroma 1412 vo-

lilnih upravičencev, njegov izziva-

lec Tilen Jeraj je prejel 42,58-od-

stotno podporo, volilo ga je 1047 

volivk in volivcev. Neveljavnih gla-

sovnic je bilo 60. Volilna udeležba 

v občini je bila razmeroma visoka 

glede na splošno udeležbo v dr-

žavi, in sicer je znašala 62,9 od-

stotka (na volitvah leta 2018 je bila 

udeležba nižja, znašala je 48,65 

odstotka), na ravni države je bila 

udeležba 47,64-odstotna.

Napeto je bilo tudi v tekmi za sve-
tniška mesta. Letos je bil seznam 
list nekoliko daljši, za glasove se jih 
je potegovalo šest, kar je prispevalo 
k dodatni razpršenosti glasov. No-
vinki, Lista Vodiške lipe in Gibanje 
Svoboda, sta se dobro odrezali, zlasti 
prva, ki se je uvrstila na četrto mesto. 
Neodvisna lista SRCE Občine Vodice, 
ki jo vodi župan Aco Franc Šuštar, je 
slavila v dveh volilnih enotah, v eni 
pa je močno zmagala Lista neodvi-
snih krajanov pod vodstvom Anto-
na Kosca. Obe sta imeli v prejšnjem 
mandatu po pet občinskih svetnikov, 
tokrat se bosta morali zadovoljiti s 
štirimi. Na tretjem mestu je Nova 
Slovenija, ki so ji pripadli trije man-
dati občinskih svetnikov, medtem ko 
je imela v prejšnjem štiri, Lista Vo-
diške lipe je dobila dva mandata, po 
enega pa Gibanje Svoboda in Sloven-
ska demokratska stranka. Slednja 
tako ostaja zastopana z enim svetni-

Kako smo volili?
kom. Nekaj obrazov je novih, nekaj 
smo jih spoznali v prejšnjem manda-
tu, kakšen pa je tudi povratnik in se 
ga spomnimo še iz preteklih sesta-
vov občinskega sveta. V nadaljevanju 
preberite, kako so z izidi zadovoljni 
v posameznih svetniških skupinah. 

LISTA ZA SRCE OBČINE VODICE
»Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam na letošnjih lokalnih volitvah za-
upali svoj glas za vodenje in za sesta-
vo Občinskega sveta Občine Vodice.
Neodvisna lista SRCE Občine Vo-
dice je na letošnjih volitvah prejela 
največje število glasov, in sicer 28,3 
odstotka oz. 705 vaših glasov in si 
tako zagotovila 4 svetniška mesta v 
petnajstčlanskem občinskem svetu. 
V občinskem svetu bomo v mandatu 
2022–2026 delovali naslednji člani 
naše liste: Žiga Janežič, Marjan Pod-
goršek, Silva Kralj in Jana Plevel. 
Izvoljeni občinski svetniki in župan 

Aco Franc Šuštar se zavedamo od-
govornosti, zato bomo storili vse, da 
čim prej uresničimo naš program in 
dokončamo vse že začete in začrtane 
razvojne projekte. Najpomembnejši 
in najbližji realizaciji so projekti, ki 
že imajo gradbeno dovoljenje: Cen-
ter Vodic; Cestna in komunalna in-
frastruktura na Skaručni; preostala 
komunalna in cestna infrastruktura 
na lokalnih cestah in večnamenska 
športna dvorana. Še naprej se bomo 
zavzemali za demokratično, transpa-
rentno, pravično, gospodarno, učin-
kovito in povezovalno delo občinske-
ga sveta in njegovih delovnih teles, v 
dobro vseh občank in občanov.
Ekipa liste SRCE Občine Vodice se za-
hvaljuje vsem volivkam in volivcem 
za udeležbo na lokalnih volitvah in 
za izkazano zaupanje ter dodeljene 
glasove, veseli pa bomo tudi vašega 
nadaljnjega sodelovanja z nami. Pri-
zadevali se bomo, da upravičimo vaše 
zaupanje in da skupaj z vami ustva-
rimo še bolj varno in prijetno priho-
dnost naše občine. Hkrati vam vsi 
skupaj želimo vse dobro v letu 2023. 
Srečno!

Vaš župan Aco Franc Šuštar
in ekipa Neodvisne liste SRCE 

Občine Vodice.
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LISTA NEODVISNIH KRAJANOV

»Na lokalnih volitvah 2022 za čla-
ne Občinskega sveta Občine Vodice 
je Lista neodvisnih krajanov dobila 
štiri mandate. Štirje svetniki so bili 
izvoljeni tudi na konkurenčni listi 
Srce, vse druge liste in stranke, ki so 
sodelovale na svetniških volitvah, 
so bile manj uspešne. Za tako odlič-
no podporo in izkazano zaupanje 
naši listi se vam, spoštovani voliv-
ci, iskreno zahvaljujemo. Očitno ste 
prepoznali, kako pomembno je, da 
Lista neodvisnih krajanov participira 
pri odločanju o prihodnosti občine z 
znanjem, odločnostjo in neodvisno-
stjo naših predstavnikov. Posebna 
pohvala gre občanom, ki ste s svojim 

podpisom pred državnimi organi 
omogočili našo neodvisno kandida-
turo, in seveda vsem 15 prijateljem, 
ki ste se zavzeto odločili kandidirati 
na naši listi.
Velika zanimivost vodiških svetni-
ških volitev, predvsem letošnjih, je 
dejstvo, da so volitve kljub formalno 
proporcionalnemu volilnemu siste-
mu po vsebini zelo podobne večin-
skemu načelu. Letos je bilo kar 14 
svetnikov v 15-članskem občinskem 
svetu izvoljenih s preferenčnimi oz. 
prednostnimi glasovi. Na prejšnjih 
volitvah leta 2018 je bilo s predno-
stnimi glasovi izvoljenih 10 svetni-
kov. Občina Vodice sodi med majhne 
občine, volimo tudi v treh še manjših 
volilnih enotah (kar je odlična reši-
tev za enakomerno svetniško zasto-
panost iz vseh naselij) in v praksi 
pravzaprav volimo osebnosti, šele 
posredno pa stranko oz. listo. Zato 
bi bilo prav v prihodnosti razmisliti 
o možnosti bolj »prijaznih« glasovnic 
in bolj čitljivih razglasov v volilnih 
kabinah, da bodo volivci lahko brez 
težav volili želeno osebo. 
Tudi glede preferenčnih glasov smo 
se na Listi neodvisnih krajanov do-

bro odrezali, dva naša svetnika sva 
med vsemi kandidati vseh list in 
strank dobila daleč največ preferenč-
nih glasov, Uroš Talan 90, Anton Ko-
sec pa 103 preferenčne glasove. Hva-
la za izjemno osebno podporo!
Predstavniki Liste neodvisnih kraja-
nov v vodiškem občinskem svetu za 
naslednja štiri leta smo Tone Logar iz 
Vodic, Uroš Talan iz Polja, Aleš Pru-
snik iz Bukovice in Anton Kosec iz 
Šinkovega Turna.
Izvoljeni občinski svetniki na Listi 
neodvisnih krajanov se zavedamo, 
da nas dober volilni rezultat močno 
zavezuje, da se maksimalno angaži-
ramo pri odločanju o prihodnjem ra-
zvoju in življenju v občini. Svetniki in 
naši bodoči odborniki v delovnih te-
lesih občinskega sveta se bomo trudili 
za realizacijo programa naše liste, ki 
smo vam ga predstavili pred volitva-
mi, delati pa nameravamo za interese 
vseh državljanov v občini.
Spoštovani občani, da boste lahko 
iz prve roke izvedeli za najnovejše 
občinske odločitve, nam posredova-
li vaše predloge in dobili odgovore z 
naše strani, bomo imeli novoizvolje-
ni svetniki enkrat mesečno odprto 
informacijsko pisarno za pogovore z 
vami. Delovala bo vsak prvi četrtek 
v mesecu ob 19. uri na začetku v pro-
storih Društva upokojencev Vodice, 
Kopitarjev trg 1, Vodice, pozneje pa še 
na drugih lokacijah v občini. Na ta na-
čin bomo enkrat mesečno kot skupi-
na dosegljivi za prav vsakega občana. 
Seveda pa smo vam svetniki za razne 
informacije na voljo tudi sicer vedno 
– kadarkoli in kjerkoli, po telefonu ali 
osebno.
Enkrat mesečno v informacijski pi-
sarni se bomo sestajali tudi drugi 
predstavniki liste – letošnji kandidati 
in tisti, ki bodo kot predstavniki civil-
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Tomaža Gyergyeka, medtem ko se je 
prejšnji svetnik Nove Slovenije Tilen 
Jeraj odločil sestaviti svojo listo in 
kandidirati za župana. 
»V Novi Sloveniji se zahvaljujemo 
za vso podporo in vsak glas na voli-
tvah in obljubljamo, da se bomo po 
svojih najboljših močeh trudili za 
dobro vseh občanov Občine Vodice. 
Da bomo pri tem čim bolj uspešni, 
si želimo, da nam svoje pobude in 
predloge, pa tudi kritike sproti spo-
ročite. Z vašo pomočjo bo naše delo 
lažje in bolj usmerjeno v dobro vseh 
občanov.«
Dr. Urška Lampret, predsednica ob-

činskega odbora Nove Slovenije

LISTA VODIŠKE LIPE 
Na četrto mesto se je med listami 
uvrstila Lista Vodiške lipe, ki jo vodi 

Tilen Jeraj. Čeprav je lista nastala v 
kratkem času, je zabeležila precej-
šen uspeh. Najbolje se je odrezala v 
volilni enoti 1, kjer se je uvrstila na 
tretje mesto, podprlo jo je 21,64 od-
stotka volivk in volivcev. V volilni 
enoti 2 in 3 se je uvrstila na četrto 
mesto in prejela približno 11 odstot-
kov podpore. V občinskem svetu jo 
bosta zastopala Tilen Jeraj, ki smo 
ga spoznali že v prejšnjem mandatu 
(dobil je 43 preferenčnih glasov), in 
novinec David Kimovec (dobil je 21 
preferenčnih glasov). 
»Lista Vodiške lipe se zahvaljuje vsem 
občanom, ki ste nam zaupali glas na 
letošnjih volitvah. V času mandata se 
bomo držali programa in delali v vaš 
prid.«

Lista Vodiške lipe

»Spoštovani občani, hvala vam za 
vsak glas. Skupaj smo se borili, a 
tokrat se žal ni izšlo. V času kampa-
nje sem obiskal 1200 gospodinjstev, 
naredil sem si veliko zapiskov, zato 
bom vse pridobljene informacije z 
veseljem ustrezno uporabil tudi kot 
vaš svetnik.«

Tilen Jeraj

N
ar

oč
ni

k:
 N

Si

Spoštovani soobčani, dragi prijatelji!

Občina Vodice ima ogromen potencial na marsikaterem področju. 
Kljub nizkemu proračunu občine in velikim projektom, ki so 
potrebni za boljše življenje vseh občanov, se bomo zavzemali, da 
se izpelje tako zahtevne projekte, kakor tudi vse tiste malenkosti, 
ki bi občanom omogočale lažje življenje, pa naj gre za ogledalo na 
cesti ali pa kaj večjega. Občani sami opažamo, da so določeni deli 
občine zapostavljeni, zato se bomo zavzemali za bolj enakomeren 
razvoj celotne občine. 

Zavedamo se, da je potrebno v občini postoriti še veliko. Nekatere 
ideje in projekti so uresničljive v tem mandatu, nekatere izmed 
njih pa terjajo več časa. Želimo si novih idej, nove energije, pravih 
odločitev in skrbnosti dobrega gospodarja pri upravljanju občine.

dr. Urška Lampret, 
predsednica NSi Vodice

VERJAMEMO
v občino Vodice

ne družbe delovali v novih občinskih 
odborih in drugih občinskih organih. 
V informacijski pisarni se vidimo pr-
vič v četrtek, 5. januarja 2023, potem 
pa vsak naslednji prvi torek v mesecu.
Poleg informacijske pisarne, ki bo 
omogočala neposredno sodelovanje 
občanov z našo listo, nam lahko vaše 
predloge in vprašanja posredujete na 
našo Facebook stran. Na vaše suge-
stije bomo na tej strani odreagirali 
nemudoma in vas ažurno obveščali o 
naših pogledih na dogajanja v občin-
skem svetu in občini.
Hvala še enkrat za volilno podporo. 
Ker smo že v decembru, vam želimo 
še vesel božič in srečno novo leto. 
Obilo uspehov, sreče in zdravja v letu 
2023!«
    

Vodja svetniške skupine Liste 
neodvisnih krajanov Anton Kosec

NSI
Novo Slovenijo bodo v novem manda-
tu občinskega sveta zastopali dr. Ur-
ška Lampret, predsednica občinskega 
odbora, ki je dobila 69 preferenčnih 
glasov, Milan Čebulj (dobil je 48 pre-
ferenčnih glasov) in Andrej Korelc 
(dobil je 19 preferenčnih glasov). Naj-
boljši rezultat je stranka zabeležila v 
volilni enoti 1, kjer se je uvrstila na 
drugo mesto s 23,47 odstotka glasov. 
Predsednica, ki je vodenje občinskega 
odbora prevzela pred nekaj meseci, je 
tako že dokazala, da ji ljudje zaupajo. 
Njen predhodnik Anton Kokalj pa se 
je odločil za slovo od politike, zapu-
stil je stranko in tudi občinsko politi-
ko. V novem mandatu ne bo niti ddr. 
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zasebni interesi posameznikov, še 
posebej svetnikov, ne smejo najti 
svojega mesta. Seveda nam doma-
či kraj pomeni največ, a naše delo 
mora biti osredotočeno v korist ce-
lotne občine.
Pred volitvami vam nismo obljublja-
li novih pločnikov, optike, doma za 
starejše in še česa podobnega. Tudi 
po volitvah vam tega ne moremo 
obljubiti – zavzemali pa bomo kon-
struktivno držo pri sprejemanju 
predlogov, ki bodo v dobrobit vseh 
nas.
Ob tem tudi poziv vsem občankam 
in občanom pri podajanju predlogov 
in pobud, brez zadržkov jih pošljite 
na naslov predsednik.vodice@sds.si. 
Sam se bom kot svetnik SDS v prvi 
meri zavzemal za varovanje okolja, 
vendar ne z omejitvami, temveč z 
aktivnim spodbujanjem in sodelo-
vanjem vseh dejavnosti, ki vanj po-
segajo (kmetijstvo, gospodarstvo, 
promet in poselitev).
Upam pa tudi, da bom lahko pri-
pomogel k iskanju dobrih rešitev s 
pomočjo izkušenj drugih občin, s 
katerimi vsakodnevno sodelujem že 
15 let.«

Jaka Šimnovec, občinski svetnik 
SDS

SvoboDA! Za Vodice.
  Urška Cankar Bošnjak, občinska 

svetnica
 LIO Gibanje Svoboda Vodice

SDS
»Na letošnjih lokalnih volitvah ni-
smo dobili ne zmagovalcev ne po-
ražencev. V občinskem odboru SDS 
smo zadovoljni z izkazanim zaupa-
njem volivk in volivcev in se zaveda-
mo odgovornosti, ki jo prevzemamo 
z izvolitvijo svetnika, za kar se vam 
tudi iz srca zahvaljujemo.
Vsi izvoljeni svetniki se bomo za-
vezali delovati v dobrobit občine in 
njenih občank in občanov, pri čemer 

GIBANJE SVOBODA 
V občini Vodice se je za kandidatu-
ro na volitvah odločilo tudi Gibanje 
Svoboda. Volivkam in volivcem je po-
nudilo v vsaki volilni enoti po enega 
kandidata, svetniški mandat je dobi-
la Urška Cankar Bošnjak. Lista je naj-
boljši rezultat dosegla v volilni enoti 
3, kjer je zanjo glasovalo 6,47 odstot-
ka volivk in volivcev, kar pomeni, da 
je dobila 54 glasov. V tej enoti je sicer 
kandidiral Primož Urh, a je vendarle 
v boju za svetniško mesto zmagala 
Urška Cankar Bošnjak, ki je kandi-
dirala v volilni enoti 1 in prejela 50 
glasov in 6,11-odstotno podporo. To 
še dodatno potrjuje, da je volilna ma-
tematika včasih zelo zapletena. 
»Zahvaljujemo se vam za vaš glas in 
vašo podporo. Pomemben del uspeha 
na lokalnih volitvah je število izvo-
ljenih svetnikov Gibanja Svoboda v 
mestnih oziroma občinskih svetih. 
Prav s številom glasov, ki ste nam jih 
namenili volivke in volivci, ste nam 
omogočili, da zgradimo kvalitetno 
lokalno mrežo, ter pokazali, kakšno 
politiko želite. Mi še naprej ostajamo 
zavezani uresničevanju naše vizije 
demokratične, svobodne in boljše 
prihodnosti.«

Prihodnost se začne v vašem kraju!

za Vodice

• ZA uvedbo 
participativnega 
proračuna

• ZA izboljšanje 
cestne infrastrukture 

• ZA občinsko in 
poslovno središče 
Vodice: projekt 
Kopitarjev center

• ZA bolje 
organizirano in 
financirano gasilstvo 
ter civilna zaščita

• ZA izgradnjo 
infrastrukture v 
Utiku in okoliških 
naseljih ter prenova 
Podružnične osnovne 
šole Utik knjižnice

S svojim delom bomo 
skrbeli za ključna 
razvojna področja 
naše občine:

Urška Cankar Bošnjak

Občina Vodice je 
občina prijaznih, srčnih 
in delovnih ljudi. V naši 
občini želimo zag-
otoviti prostor za vse 
občane, tudi tiste,ki so 
do delovanja občine 
kritični. Verjamemo, 
da konstruktivna kriti-

ka vodi do boljših, bolj 
transparantnih projek-
tov. Poleg cestne infra-
strukture menimo, da 
naši občani potrebu-
jejo tudi ustrezno ure-
jene zelene površine 
ter sprehajalne poti, 
zato bomo zagov-

Kandidatka Gibanja Svoboda za VE1 

 

 
 

GRADIMO OBČINO VODICE 
#ZATE 

 
 

  

 

 

Marko Gubanc, Vodice 
Podjetnik. Mož in oče dveh nadarjenih mladostnikov. Po poklicu 
univ. dipl. inženir kemijske tehnologije in MBA ekonomist. 
Specializiran za polimerno kemijo. Znanje in izkušnje so ga po 13 
letih podjetništva v zadnjem letu odpeljali v tujino, kjer dela kot 
tehnični svetovalec za mednarodno korporacijo. Po številnih 
službenih poteh ceni pomen družine in domačega kraja. Je pa 
mnenja, da se marsikdaj ne zavedamo, kako lepa in bogata je 
naša dežela. 

 

 

Peter Podgoršek, Vojsko 
Upokojenec. 
Peter je svoje znanje, modrost in izkušnje že trikrat unovčil kot 
svetnik. Ljubezen do kmetovanja je predal mlajšim rodovom, ki 
uspešno nadaljujejo njegovo zapuščino. 
Zaveda se pomembnosti dobre povezanosti, zato se zavzema za 
čimprejšnjo izgradnjo optičnega omrežja in ureditev cestne 
infrastrukture na območju Skaručne in Vojskega in ostalih 
predelov občine s slabšimi razmerami.  

 
 

Metka Marolt Pozderec, Koseze 
Zemeljska stevardesa. Rojena Ljubljančanka živi v Kosezah že več 
kot 40 let. Osnovno šolo je končala v Polju pri Ljubljani, gimnazijo 
pa v Los Angelesu. Po vrnitvi v Slovenijo je začela delati na 
letališču Jožeta Pučnika, kjer je zaposlena še danes. Rada potuje 
in odkriva nove kraje in običaje. Zavzema se za boljšo komunalno 
ureditev v občini, ureditev pešpoti, izgradnjo centra za boljšo 
ponudbo občanom in boljši inšpekcijski nadzor nad urejanjem 
okolja. 

 

 

Jaka Šimnovec, Selo 
Vodja projektov.  
Mož in oče dvojčkov, ki ga poleg psa vedno držijo na nogah. Sicer 
pa je vodja Ekipe PISO, kjer vsakodnevno sodeluje s 150 
slovenskimi občinami in poskuša najti rešitve za njihove potrebe 
in težave.  
V prostem času v delavnici pokojnega očeta rad poprime za 
orodje in popravi kakšno zadevo – njegovo vodilo je: »Nič ni 
takšnega, da se ne bi dalo popraviti«. 

 

 

Milena Kristan, Selo 
Upokojenka. 
 
Kot prodajalka in pomočnica poslovodje je opravljala svoj poklic 
vse do leta 2013, ko se je upokojila. Sedaj je aktivna v društvu 
upokojencev Bukovica-Šinkov Turn, kjer je tudi članica 
upravnega odbora. V prostem času rada kuha in vrtnari, se 
ukvarja s pohodništvom, gobarjenjem in se kot aktivna 
upokojenka redno udeležuje telovadbe. 

 

Kot župan se bom ravnal po načelu 
»Občina za VSE!«. Torej res za vse in ne le 
za nekatere.  

Kot že do zdaj bom o svojem delu javnost 
obveščal transparentno, ažurno in jasno. Že 
v tem mandatu sem se poleg službe v Brus-
lju, svetovanja zagonskim podjetjem in 
predavanj, zavzemal za postavitve optike, 
ter opozarjal na škodljive prakse ali zavo-
žene projekte.  

Zbrali smo podpise za optiko, pripeljali re-
vizorje, ki so razkrili, da so nekateri občin-
ski projekti le predstava za javnost, ki ni re-
sna, premišljena , utemeljena in finančno 
vzdržna. Ni vse zlato kar se sveti oz. dobro 
sliši!  

V Vodicah moramo začeti spoštovati in 
enakovredno obravnavati vse občane.  Že  
ves mandat so vrata v moji svetniški pisar-
ni vsak mesec odprta za vsakogar.  

Tudi v prihodnje bom moje delo temeljilo 

na informacijah, predlogih in idejah, ki mi 
jih boste velikodušno delili naši občani.  
Posebej še med kampanjo, ko sem na voljo 
vsak teden in s pogovori, ki jih opravljam 
“od hiše do hiše ”.  

Z izzivi v občini semi pomaga spoprijemati 
Lista vodiške lipe, na kateri so se zbrali raz-
noliki kandidati iz vseh koncev naše obči-
ne.  

Z odprtim dialogom verjamem, da se bo-
mo uspešno soočili z vsemi ključnimi pro-
blemi, ki trenutno pestijo našo občino, 
med katerimi bi izpostavil:  

� Optika  do vsakega doma  

� Varne ceste v vseh vaseh  

� Dom starejših (zagotovitev zemljišča)  

� Transparentno delo, ki gradi zaupanje 
občanov  

� Obrtna cona za domače in tuje obrtni-
ke in avtoprevoznike.  

Tilen Jeraj za župana občine Vodice  
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Družina Pleško: Veselimo se praznikov
 TANJA DOMINKO

 TINA KOSEC

V mesecu decembru bomo predstavili družino Pleško 

iz Zapog, v kateri si roko podajata šport in glasba. Ob 

mami Majdi, učiteljici, seveda ni vprašanje, ali otro-

ke vključiti v kakšno dodatno dejavnost zunaj šole, 

ampak vseeno mora biti dovolj velika želja prisotna 

tudi na drugi strani. Še zlasti, če govorimo o fantih, 

treh najstnikih. Pleškovi so kar trije, Matevž, Matija in 

Gašper, vsak je obdarjen s svojimi talenti. Oče Sandi 

pa skrbi, da ob vseh teh aktivnosti ne pozabijo niti na 

obveznosti in odgovornosti, ki jih ima vsak član dru-

žine. V pogovoru je bilo kar nekaj smeha, saj fantje 

niso skrivali, da se tu in tam s starši tudi ne strinjajo. 

Povsem običajen najstniški odziv … 

Če začnemo na začetku, Majda, se strinjate s to ozna-

ko, da ste učiteljice kar precej ambiciozne, ko gre za la-

stne otroke, meni se zdi, da je ta želja zaposliti jih tudi 

po šoli, precej razširjena, kako razmišljate vi? 

»Zelo se mi zdijo pomembne delovne navade in meje, ki 
naj bi jih otroci pridobili v predšolskem obdobju. Vedno 
več je razvajenih otrok, ki so težko obvladljivi pri pouku v 
šolah. Preveč so na elektronskih napravah, preveč sedijo 
in premalo se gibajo. 
Prepričana sem, da je zelo pomembno obdobje med petim 
in sedmim letom, da otroku privzgojiš delavnost – za delo 
doma ali v športu. Če to obdobje zamudiš, potem gre de-
lavnost mimo in mame delajo za otroke in namesto njih 
tudi potem, ko so odrasli.«

Fantje so obiskovali Osnovno šolo Alojzija Šuštarja, 

najmlajši jo še, kaj je pretehtalo, da ste si družinski 

vsakdan otežili z dodatno vožnjo?

»Oba z možem sva po horoskopu raka in sva zelo družin-
ska. Veliko se ukvarjava z otroki. Deset let smo bili načr-
tno brez televizije in smo veliko brali. Fantom sva brala 
pravljice že od tretjega meseca, tudi po eno uro zvečer. 
Želela sva si, da si najini otroci čim bolje razvijajo talente 
in širijo obzorja na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja – Šoli ti-
sočerih talentov, kjer bi izpostavila, da so vsi učenci dele-
žni dodatnih vzpodbud za razvijanje talenta petja, plesa 
…, delovnih navad pri pouku praktikuma (kuhanje, peka, 
likanje srajc, menjava pnevmatik, oblikovanje izdelkov iz 

lesa … ter imajo odlične pogoje za učenje na prostem v 
učilnici v naravi, kjer kurijo ogenj, kosijo travo, skrbeli so 
tudi za šolski ovčki in kokoši.«

Če ima otrok veliko talentov, kako prepoznati, kje je 

močnejši in kako ga pravilno spodbujati, kaj je bilo vam 

v pomoč?

»Vsi trije so glasbeno in športno nadarjeni. Pomembne so 
vzpodbude, da se lahko preizkusijo v najrazličnejših špor-
tih in tudi na glasbenem področju, saj se jim posluh raz-
vija do 12. leta starosti. Najstarejši Matevž je obiskoval 
glasbeno pripravnico, potem pa tri leta igral violončelo v 
Glasbeni šoli Zavoda sv. Stanislava. Pel je tudi v šolskem 
pevskem zboru. Zatem se je odločil za šport in pet let tre-
niral smučarske skoke, sedaj pa štiri leta biatlon. Matija 
je obiskoval glasbeno pripravnico, potem pa tri leta igral 
kitaro v Glasbeni šoli Franca Šturma. 
Pel je tudi v šolskem pevskem zboru in cerkvenem zboru 
v Zapogah. Zatem se je odločil za šport in pet let treni-
ral smučarske skoke, sedaj pa štiri leta trenira biatlon. 
Gašper je obiskoval glasbeno pripravnico, s petimi leti 
je začel igrati diatonično harmoniko in še vedno vztraja, 
zaključil je tudi štiri razrede klavirja v Glasbeni šoli Za-
voda sv. Stanislava. Dve leti se uči igranja na pozavno pri 
profesorju Žanu Tkalcu v Glasbeni šoli Franca Šturma. 
Zelo rad poje v mladinskem zboru Osnovne šole Alojzi-
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ja Šuštarja. Tri leta je treniral smučarske skoke, sedaj pa 
dve leti trenira biatlon. Letos je začel igrati tudi kitaro. 
Pomembne so delovne navade, ki se posledično pridobi-
jo in privzgojijo na vsakodnevnih športnih treningih ali 
vajah ob inštrumentih. Glasbena šola je še ena šola poleg 
osnovne šole, saj zahteva veliko ur vaje in sedenja. Če so 
otroci aktivno vključeni v dodatne dejavnosti, postanejo 
bolj organizirani za učenje in delo na splošno.«

Je težko krmariti med grajo in hvalo, da je tega ravno 

prav?

»Pohvala je zelo učinkovito orodje pri vzgoji. Otroci mo-
rajo biti tako v šoli kot doma pohvaljeni za trud in vztraj-
nost. Ves čas pa jim je treba postavljati meje in velikokrat 
reči NE, ker bodo tudi sami velikokrat morali v življenju 
reči NE. Veliko se je treba pogovarjati in jim vcepiti, da ni 
nikoli tako hudo, da ne bi povedali doma, kar se je zgodi-
lo. Ključno je zaupanje!«

Kaj bi rekli o svojih fantih vi, kako bi jih opisali? 

»Vsi trije so zelo delavni, čutni in podjetni. Izdelali so ko-
košnjak za kokoši, začeli so s tremi kokošmi, vsak je imel 
svojo, nato so jih imeli že 26 in so začeli tudi s prodajo 
jajc. Prišli so do spoznanja, da so potrebni vsakodnevna 
skrb, čas in tudi denar, saj je bilo treba kokoši kupiti in 
tudi nahraniti. Tako so osvojili temelje menedžmenta. 
Fantje so samostojni in odgovorni, zato sva ponosna na 
njih. 
Matevž obiskuje Višjo šolo za gospodarske poklice Št. Pe-
ter v Avstriji, študirati namerava mednarodni manage-
ment na eni od tamkajšnjih fakultet. Je zelo delaven, rad 
pomaga na stričevi kmetiji, dodaten denar pa služi tudi z 
občasnim delom v hotelu v Avstriji. 
Matija hodi v drugi letnik Škofijske klasične gimnazije v 
Šentvidu in trenira biatlon. Je discipliniran in vztrajen. 
Gašper pa je rojen »godec« in ima že 22 pokalov v igranju 
na diatonično harmoniko. Rad zabava ljudi. Pri devetih 
letih je ustanovil svoj ansambel, avdicijo je izpeljal kar na 
daljavo in tako pridobil člane ansambla.« 

Najprej so trenirali smučarske skoke, kako je prišlo do 

spremembe in odločitve za biatlon?

»Matevžev rekord pri smučarskih skokih v Planici je bil 
82 metrov, dosegel ga je pri štirinajstih letih, Matija je 
pri enajstih letih skočil 46 metrov, Gašperjev rekord je bil 
pri njegovih osmih letih devet metrov. Do spremembe je 
prišlo, ko si je Matija pri doskoku zlomil obe nogi hkrati. 

To je bila velika preizkušnja za vso družino. Sedaj vsi tri-
je trenirajo biatlon, pri katerem potrebujejo vzdržljivost, 
moč, vsakodnevni trening in natančnost pri streljanju. 
Njihovi treningi terjajo tudi od naju kar nekaj prilagaja-
nja in družinskega usklajevanja, zlasti če želimo najti čas 
tudi za delo na vrtu ter vsakodnevno pripravo obrokov in 
pranja oblačil, ki jih je zelo veliko.«

Starši smo dostikrat krivični, ker otroke merimo po 

ocenah, kaj kot učiteljica opažate vi, je v šoli kaj pro-

stora za vzgojo in za vrednote? Morate tudi staršem 

kdaj odpreti oči, da je njihov otrok veliko več kot le 

spričevalo?

»Poučujem v prvem razredu, kjer se dnevno učence vzga-
ja, učijo se sobivanja, spoštovanja, pomoči. Vsako leto re-
čem učencem, da so v šoli »šolska družina«, da morajo biti 
prijatelji, ker bodo skupaj sošolci devet let. Zgolj hlepenje 
po točkah mi ni všeč, slovenska osnovna šola je premalo 
praktično naravnana, posebej težka je za fante, ki pozne-
je dozorijo.«
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toliko inštrumentov, ni pogosto, bo 

tudi poklic glasbeno obarvan?

»Tega še ne vem, si pa želim, da bi bil 
sprejet na Konservatorij in da bi kdaj 
igral v Slovenski filharmoniji. Vse in-
štrumente, ki jih igram, sem izbral 
sam. Nad harmoniko sem se navdušil 
na enem rojstnem dnevu, zvok je bil 
zelo lep in neverjetno se mi je zdelo, 
kakšno glasbo izvabiš iz nje s svojimi 
prsti. Klavir sem začel igrati v dru-
gem razredu. Všeč mi je in imamo ga 
doma še od mamine mladosti. Tudi 
pozavno sem si izbral sam, ker mi je 
bil zanimiv zvok. Z njo med drugim 
sodelujem v orkestru Glasbene šole 
Franca Šturma.«

Zakaj pa biatlon?

»Zanimiv šport je in imamo dobre-
ga trenerja. Tudi streljam zelo rad in 
sem vesel, da mi starši to omogočajo. 
Prej namreč nikoli niso dovolili no-
benih igrač te vrste, kar je še dobro, 
saj bi porabili preveč denarja zanje.«

V Zapogah, Majda, nimate več svo-

je župnije, pač pa ste postali del vo-

diške župnije, kako ste se navadili 

na te spremembe?

»Imamo še vedno svojega župnika in 
mašo vsako nedeljo v naši lepi cerkvi 

Kaj bi pa vi, fantje, rekli o svoji dru-

žini? Kaj je tisto, za kar ste hvaležni, 

se dobro počutite v družini? 

Gašper: »Meni je v naši družini zelo 
všeč, ker imamo vrt in hišo. Všeč 
mi je tudi, da takrat, ko praznujem 
rojstni dan, lahko povabim celoten 
razred, da se nihče od sošolcev ne 
počuti osamljenega ali nezaželene-
ga. Zadovoljen sem, da imam dva 
brata, čeprav starejšega velikokrat ni 
doma.«
Matevž: »Rad imam praznovanja, ko 
se zbere vse sorodstvo, taki dogodki 
so mi res všeč in je dobra dota za na-
prej. Zadovoljen sem tudi, da so nas 
vzgojili tako, da smo navajeni samo-
stojnega učenja in odgovornosti za 
šolske obveznosti, ter da smo samo-
stojni za življenje na splošno. Da smo 
v družini trije bratje, pomeni, da smo 
kdaj pa kdaj na bojni nogi, ampak ker 
sem malo doma, tega ni veliko.«
Matija: »Vesel sem, da so nam starši 
že od malih nog lahko omogočili vse 
dejavnosti, ki smo si jih želeli, in da 
so nam prisluhnili.« 

Je imeti družino fajn ali naporno?

Vsi v en glas: »Naporno!«

Matevž, je bilo pri štirinajstih le-

tih težko oditi od doma v Avstrijo, 

kako je prišlo do odločitve, da greš 

v srednjo šolo čez mejo?

»Najprej so me navdušili, ko so šolo 
predstavili na Osnovni šoli Alojzi-
ja Šuštarja, nato mi je bilo všeč tudi 
na informativnem dnevu. Ni mi bilo 
težko oditi od doma, saj sem si sam 
izbral to šolo in nikoli nisem imel do-
motožja. Že kot otrok sem rad hodil 
na obiske, pa pri sosedih sem bil po-
gosto, zdaj sem v Avstriji že peto leto 
in ni nobene panike.«

Bi se še enkrat enako odločil?

»To pa ne. Všeč mi je sicer, ker sem 
se naučil tekoče nemško, osvojil 
tudi znanja iz kuhanja in strežbe, 
a vendar me moti, ker pouk na naši 
šoli skoraj vsak dan traja od osmih 
zjutraj do pol šestih zvečer in tako 
ostane malo časa za druge aktivno-
sti.«

Matija, pa ti, kako je dozorela tvoja 

odločitev za Škofijsko klasično gi-

mnazijo?

»Gimnazija se mi je zdela prava izbi-
ra, saj sem izhajal iz tega, da lahko 
nekaj naredim iz sebe. Konkretne 
predstave o tem, kakšna bi bila moja 
poklicna pot, še nisem imel, kar je bil 
dodaten razlog za gimnazijo. Škofij-
ska je dovolj blizu in odločitev ni bila 
težka, čeprav mi sedaj njena zahtev-
nost vzame kar veliko časa, poleg 
tega vrhunski šport zahteva treninge 
šestkrat ali sedemkrat na teden in je 
res naporno. Po drugi strani pa mi je 
šport tudi za sprostitev, tako se vsaj 
ne ukvarjam ves čas samo s šolo.«

Gašper, kako pa je s tvojo potjo za 

naprej? Da pri enajstih letih igraš 

13številka 10, december 2022



Intervju

v Zapogah, kjer sem osem let vodila 
cerkveni zbor in igrala na orgle.«

Kolikor vidim, sta kot starša različ-

na, mama je bolj glasna, Sandi, vi 

ste bolj v ozadju, se motim? Kako 

pomembna je vloga očetov, kaj bi 

rekli?

»Z ženo vedno poskušava biti enotna 
pred otroki. Otroci to čutijo. Žena – 
učiteljica nam vsakodnevno »dirigi-
ra« in organizira dan logistično, kar 
je pri veliki družini zelo pomembno. 
Oba sva v službi in popoldan si oba 
veliko pomagava pri gospodinjskih, 
hišnih opravilih in pri delu na vrtu 
ter sadovnjaku. Praktično smo sa-
mooskrbni, vsako leto skuhamo ve-
liko domače breskove marmelade, 
vlagamo kumarice, solate in zelja 
imamo dovolj za čez vso zimo. Tudi 
ogromno paradižnika in paprike ter 
ameriških borovnic in malin zraste 
na vrtu, tako da smo lahko zadovolj-
ni in hvaležni. Fantom zelo veliko 
pomeni, če si vzamem čas in z njimi 
za hišo na travniku igram nogomet. 
Oče ima pomembno vlogo, sploh v 
puberteti. Veliko jim tudi dodatno 
razlagam šolsko snov, predvsem pri 
naravoslovnih predmetih. Veliko 
časa preživimo na Pokljuki, kjer si 
vsi spočijemo glave, se nadihamo in 
napolnimo baterije.«

Kakšna pa je vaša poklicna pot?

»Sem inšpektor za okolje, zaposlen 
na Inšpektoratu RS za okolje in pro-
stor. Otroci pravijo, da je v življenju 
še kaj pomembnejšega kot ukvarja-
nje z odpadki, ampak sam vidim na 
tem področju veliko izzivov. V pre-
stolnici je sicer za odpadke dobro 
poskrbljeno, tudi ozaveščenost je na 
višji ravni, na podeželju pa je žal še 
dolga pot do urejenosti. Vesel sem, 
da imamo v Vodicah zbirni center, 

kjer lahko oddamo ločeno zbrane 
frakcije komunalnih odpadkov, tudi 
folijo, ki se uporablja v kmetijstvu. 
Žal se odpadna plastika še vedno 
kuri, pri tem pa se ljudje ne zavedajo, 
kako škodljivo je to za njihovo zdrav-
je, saj vdihavajo rakotvorne snovi.«

Kako pa je s kaznimi, so sankcije za 

nepravilno kurjenje tudi predvide-

ne? Sama opažam, da je kurjenje 

odpadkov še vedno prisotno, po-

gosto vidim, da se kje vali črn dim …

»V letošnjem letu je bil sprejet pred-
pis, ki je kurjenje odpadkov opredelil 
kot prekršek, za katerega je zagro-
žena denarna kazen v znesku 500 
evrov.«

V mesecu decembru imamo krasno 

priložnost, da pokažemo, kako je 

z vrednotami, kaj nam je res po-

membno, hrup ali mirna priprava na 

božič … Kako boste preživeli sveti 

večer?

»Veselimo se praznikov. Matevž pri-
de domov in fantje bodo skupaj. Sami 
vsako leto postavijo jaslice zunaj pred 
hišo. Imajo veliko idej. Lepo je, ker 
vsi obiskujejo katoliške osnovne in 

srednje šole in so zato 24. decembra 
prosti. Tedaj lepo pospravijo po hiši 
in dokončajo jaslice. Na sveti večer 
skupaj s teto Vido blagoslovimo in 
pokadimo naš in njen dom, dvorišče, 
vrt in sadovnjak, pojemo božične pe-
smi in pojemo božično večerjo, ki jo 
pripravimo skupaj.«

Kdo je mojster za pripravo večerje, 

otroci kaj sodelujejo?

»Vsi trije zelo radi kuhajo in pečejo. 
Za svoj rojstni dan si vsak od fantov 
sam speče in okrasi torto. Za veliko 
noč že nekaj let najstarejša Matevž 
in Matija spečeta vsak svojo potico, 
kokosovo in orehovo, zavedata se, da 
peka terja tudi pospravljanje.«
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Društveni utrip

  RADO ČUK 

Ko smo na zboru članov, ki je pote-

kal v neposredni bližini kulturnega 

praznika, potrjevali in dograjevali 

društveni letni načrt, je bil del pro-

grama že realiziran, o nekaterih 

ambicijah pa je ostajal dvom, ali 

bomo lahko uresničili vse sanje. 

V življenju nas marsikaj omejuje, 

društvo z relativno malo člani, pa 

si mora vendarle postaviti realne 

cilje, ki so po eni strani spodbuda, 

po drugi strani pa upoštevajo šte-

vilne omejitve svojih članov 

V letu, ki se izteka, so bile aktivne 
vse tri sekcije, ki v društvu pokrivajo 
glasbeno, likovno in multimedijsko 
področje ustvarjanja. 
Glasbena skupina Matici je takoj po 
novem letu v sodelovanju s Kulturno-
-prosvetnim društvom Šinkov Turn 
izvedla tradicionalno koledovanje na 
Selu, v Bukovici, Utiku in v Kosezah. 
Sredstva, ki so jih zbrali v okviru tri-
kraljevske akcije, so v celoti namenili 
slovenskim misijonarjem oziroma 
otrokom, za katere ti skrbijo.
Matici v segmentu bogoslužnega pe-
tja zvesto sledijo zapuščini repenj-
skega moškega zbora, ki je vsako 
prvo nedeljo v mesecu prepeval v 
samostanu pri šolskih sestrah, z naj-
večjim veseljem pa se trikrat v letu 
udeležijo še slovesnega bogoslužja 
pri sv. Tilnu; na praznik sv. Trojice, 
na Tilnovo nedeljo in pri polnočni-
ci. Letos bodo znova sodelovali tudi 
v Bukovici pri blagoslovu jaslic sredi 
vasi, ki bo v petek, 23. decembra, ob 
17. uri. V župnijski cerkvi pa zapoje-
jo še ob ljudski pobožnosti križevega 

O delu Kulturnega društva Matije Koželja v 
letu 2022

pota in šmarnicah. Posebno dožive-
to je sveto tridnevje v Repnjah, saj je 
samostanska zbranost za nas hiteče 
ljudi, navajene na hrup in pomanjka-
nje časa kot balzam za dušo in tudi 
pesmi tam odmevajo v sozvočju s 
skrivnostmi in velikonočno radostjo. 
Na praznik Kristusa Kralja (20. no-
vembra) nas je nagovorilo povabilo 
Zavoda Varna pot, ki je ob svetov-
nem dnevu žrtev prometnih nesreč 
organiziral sv. mašo v ljubljanski 
stolnici, pri kateri smo smeli prepe-
vati ob spremljavi mogočnih orgel, 
na katere je igrala Marija Čuk. 
Letni koncert, ki je bil prvotno na-
črtovan za jesen, je bil izveden 22. 
aprila 2022 v cerkvi v Vodicah, pod 
naslovom Še je luč. Kot organizator 
in nosilna skupina so sodelovali Ma-
tici, instrumentalno vokalna skupi-
na Luč, vokalna skupina Žametnice 
in še nekaj gostov. G. župnik je ponu-
dil vse razpoložljive resurse, kar je v 
veliki meri pripomoglo k dobri izved-
bi programa. Koncert je želel izraziti 
sočutje z vsemi, ki se jih je dotaknila 
tragedija v Ukrajini, sicer pa je vklju-

čeval precej scenskih dodatkov in 
svetlobnih efektov. Odziv poslušal-
cev je bil odličen.

V tednu ljubiteljske kulture je dru-
štvo realiziralo dva dogodka pod 
geslom Pesem na vasi. V Utiku, ko 
smo 14. maja gostili in pozdravili po-
hodnike iz sosednje Komende, in na 
Selu 3. junija. Posebej na Selu je bilo 
druženje z domačini zelo odmevno 
in prisrčno. Skoraj kot v nekdanjih 
časih, so rekli. 
Konec septembra (30. septembra) je 
bila v vodiški dvorani v organizaciji 
Turističnega društva Vodice izjemna 
prireditev, namenjena ljudski pesmi 
s številnimi gosti iz vse Slovenije, na 
kateri so sodelovali tudi Matici. Ma-
tici veliko pojejo in kdaj tudi zaigrajo 
na raznih jubilejih, porokah ipd.
Fantje so imeli do konca novembra 
več kot 40 vaj in 20 nastopov. Naj 
omenim še Ribnico 26. novembra, 
kjer so Matici ob 20. obletnici delova-
nja ljudskih pevk Veselih Ribnčank 
nastopili v družbi 15 glasbenih sku-
pin iz vse Slovenije, ter 10. decembra, 

Matici na odru v Ribnici
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Izdelki osnovnošolcev

Razstava v paviljonu v Šinkovem Turnu

Razstava na Kopitarjevih dneh

8. ex-tempore

ko je PGD Šinkov Turn in občino Vodice obiskala velik 
skupina gasilcev iz hrvaškega Zagorja. 
Likovna sekcija kulturnega društva je glavnino svojega 
dela vložila v pripravo in izvedbo 8. ex-tempora Vodice, 
ki je bil 10. septembra pod lipami na Kopitarjevem trgu 
1. Udeležilo se ga je 40 likovnikov. Delavnica pod naslo-
vom Slika zapoj, čopič zaigraj je bila posvečena vodiškim 
glasbenikom, zato so ustvarjalci slikali predvsem glasbila 
in glasbenike. Pohvalna je bila udeležba šolskih otrok pod 
vodstvom učiteljic, prav tako pa izdelki odraslih slikarjev 
iz domače pa tudi iz sosednjih občin. 
Razstava 8. ex–tempora Vodice je bila v Kulturnem domu 
Vodice postavljena 14. septembra, Platna so ustvarila ču-
dovito slikovno kuliso tudi na 20. Kopitarjevih dneh, ki 
so bili posvečeni vidnejšim glasbenikom iz občine Vodice. 
Nudila pa je tudi edinstven scenski dodatek Slovenskemu 
oktetu, ki je bil osrednji glasbeni gost letošnjih Kopitar-
jevih dni.
Razstava je bila v mesecu oktobru in novembru postavlje-
na še v paviljonu v Šinkovem Turnu, pomembno razstav-
no mesto pa bo za ta likovna dela tudi Cankarjev dom, 
kjer bodo slike na ogled ob slavnostnem koncertu ob 100. 
obletnici ustanovitve Vodiške godbe.
Multimedijska skupina je izvedla načrtovano tonsko in 
video snemanje 20. Kopitarjevih dni, posnela pa je tudi 
že prej omenjen koncert Še je luč. Omeniti je treba, da 
skupina skrbi za ozvočenje in osvetlitve na različnih pri-
reditvah, tako na domačem terenu kot v okoliških krajih. 
Kot je bilo rečeno že na začetku, bodo nekateri načrti 
ostali na zalogi za prihodnje leto, ponudile pa so se dru-
ge, prej nenačrtovane priložnosti in z veseljem smo se 
odzvali na izzive. Člani društva se zahvaljujemo vsem, s 
katerimi smo lahko delili svoja prizadevanja na področju 
ljubiteljske kulture, za vašo podporo in spodbude. Ob bli-
žajočih se praznikih voščimo blagoslova, zdravja in sreče. 
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 UROŠ TALAN
 ARHIV GZ VODICE

Komisija za izobraževanje GZ Vo-

dice je pred časom prevzela odgo-

vorno nalogo, novačiti oz. uspo-

sabljati tudi naše članice, ki niso 

nujno iz operativnih vrst. Zato smo 

18. oktobra, že šestič v tej obliki iz-

vedli t. i. operativne ure za članice. 

Namen operativnih ur za članice je 
čim bolj približati našim članicam, 
vseh starosti, operativno dejavnost. 
Kako to narediti, smo se spraševali 
na GZ, ko smo zaznali trend upada-
nja interesa naših članic? In odgovor 
je bil na dlani. Izvedli smo usposab-
ljanja, ki so na ravni operativnega ga-
silca. Ne zgolj tako, da članice le opa-
zujejo, ampak na način, da konkre-
tno pristopijo k opremi in delu. Zato 
članicam vsakič predstavimo drug 
segment v operativi. Do sedaj smo 
obdelali že veliko gasilskih veščin, 
med drugim tudi: temeljne postopke 
oživljanja, delo z AED, delo s cevovo-
di, delo gasilskega oddelka okoli vo-
zil (zaščita delovišča, napajanje vozil 
…), delo z dvižnim programom, delo 
s hidravličnim orodjem (razrez vozi-
la), delo z lestvami. Tematika za ta 
dan je bila: strokovna in varna upo-
raba Izolirnega dihalnega aparata – 
IDA. Skupaj je sodelovalo 15 članic iz 
petih društev v GZ Vodice (6 iz PGD 
Bukovica Utik, 3 PGD Vodice, 3 PGD 
Polje, 2 PGD Šinkov Turn, 1 PGD Re-
pnje Dobruša). Mnenje prisotnih čla-
nic je bilo, da so take vaje dobrodošle. 
Če citiram eno od članic: »Tole danes 
je bilo pa naporno, tako da spoštujem 
vse gasilce!« Tako da vse članice, tudi 

Aktivnosti Komisije za izobraževanje GZ 
Vodice drugo polletje 2022

takšne, ki niso še v naših vrstah, lepo 
vabimo, da se nam pridružijo. Vsake 
članice bomo zelo veseli. 
To je bil le uvod v intenzivno nadalje-
vanje naših aktivnosti. Tako smo 21. 
in 22. oktobra za 12 naših operativ-
nih gasilk in gasilcev pripravili tudi 
dvodnevno usposabljanje za var
no delo gasilcev z motorno žago. 
Znanje za varno delo z motorno žago 
je nujno, to se kaže ob neurjih, vetro-
lomih, žledolomih, snegolomih tudi 
na požarih v naravi, ki smo jim priča 
v zadnjem obdobju. Lahko bi rekli, da 
tovrstne tehnične intervencije poča-
si izpodrivajo požarne nesreče. Zato 
je ključno, da naše gasilce pripravimo 
in usposobimo za različne scenarije. 
Zato smo s strokovnjaki iz Zavoda za 
gozdove Slovenije pripravili 16-urno 
usposabljanje. Prvi dan je bila na spo-
redu teorija, po malici pa so se pred 
gasilskim domom že lotili praktičnih 

del, kjer je vsak od njih že poprijel 
za žago. Vsak je izvedel pravilni rez 
na vadbenem deblu. Prav tako so se 
seznanili s pravilnim vzdrževanjem 
in rokovanjem z žago. Tečajnike je si-
cer drugi dan močil dež, vendar niso 
bili nič manj navdušeni nad izvedbo. 
Vsak od njih je podrl vsaj eno drevo 
v bližnjih gozdovih. In uspešno so v 
popoldanskih urah z izpitom zaklju-
čili tečaj. Udeleženci po društvih: 3 iz 
PGD Repnje – Dobruša, 3 PGD Polje, 
3 PGD Šinkov Turn, 2 PGD Vodice, 1 
PGD Zapoge.
Usposabljanje na področju tehnične-
ga reševanja pa smo nadaljevali na-
slednji vikend, ko smo 26. oktobra 
izvedli t. i. Tehnični dan GZ vodi
ce. Tokrat na temo: postopki tehnič-
nega reševanja v primeru prometne 
nesreče. Skupaj se nas je povabilu 
Komisije za izobraževanje GZ Vodi-
ce, ki je organizirala usposabljanje, 
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odzvalo 21 tečajnikov: 2 iz PGD Re-
pnje-Dobruša, 2 iz PGD Zapoge, 5 iz 
PGD Polje, 5 iz PGD Šinkov Turn ter 
7 iz PGD Vodice. Pri izvedbi 6-urne-
ga usposabljanja so nam najbolj po-
magali inštruktorji iz PGD Mengeš. 
 
Tehnični dnevi so bili zamišljeni, 
kot operativne vaje za operativni ka-
der iz vseh PGD, z namenom se se-
znaniti z vso skupno tehnično opre-
mo, ki jo je v zadnjih letih kupila GZ 
Vodice, ter seznaniti operativke in 
operativce s pravilnimi postopki v 
primeru različnih tehničnih nesreč.
Dan so si inštruktorji zamislili in iz-
vedli v treh ločenih segmentih.
1. segment: na tej točki smo se po-
učil o opremi, ki je potrebna za delo 
na prometni nesreči. Poleg tega smo 
se seznanili tako v teoriji kot tudi 
delnem prikazu s tehnikami rezanja 
vozil, posebnostmi, ki jih moramo 
upoštevati pri različnih vozilih. Po 
tej točki je sledila rotacija na toč-
ko, kjer smo se seznanili z vsemi 
elementi prve pomoči, ki jih mora-
mo obvladati pri prometni nesreči. 

Spoznali in preizkusili smo hitri iz-
nos ponesrečene osebe iz vozila ter 
temeljito obnovili v praksi postopke 
iznosa ponesrečenca iz vozila s po-
močjo zajemalnih nosil. Po zanimivi 
točki na temo prve pomoči smo pri-
stopili k tretjemu delu, kjer smo se 
naučili, kako zagotovimo ustrezno 
primarno in sekundarno stabilizaci-
jo vozila. Na kaj moramo biti pozor-
ni pri prevrnjenem vozilu na boku 
ali na strehi.
V 2. segmentu je vsaka skupina 
morala rešiti en primer prometne 
nesreče. Ena skupina se je srečala z 
vozilom, prevrnjenim na bok, druga 
pa z vozilom, ki je bilo sicer na ko-
lesih, vendar z dostopom samo na 
sovoznikovi strani. Obe skupini sta 
morali rešiti ukleščenega poškodo-
vanega voznika.
3. segment: v tretjem sklopu pa smo 
brez pomoči inštruktorjev morali 
sami rešiti situacijo vozila, udeleže-
nega v nesreči, ki je bilo ukleščeno 
med dve drugi vozili. 
Zahvaliti se moramo podjetju Av-
tovleka Soldat iz Dobruše. V podje-

tju so nam brezplačno priskrbeli tri 
vozila za razrez in uredili zastonj 
dostavo in odvoz vozil. Najbolj pa 
me navdihuje dejstvo, da so kolegi 
iz Mengša skupaj z njihovim lastnim 
vozilom prišli na lokacijo, nam pre-
dali znanje, si vzeli čas in tako še 
okrepili naše sodelovanje. Vse to 
zastonj, no, recimo za eno malico 😊.
Hvaležni za to izkušnjo in nova zna-
nja smo se po koncu vaj še nekoliko 
zadržali in podružili v PGD Repnje 
Dobruša. Na splošno lahko ugotovi-
mo, da želja po znanju je, da je sode-
lovanje med društvi znotraj GZ Vo-
dice dobro, da je sodelovanje s PGD 
Mengeš iz leta v leto boljše. Take vaje 
bomo še izvedli in ponovili. Nekaj la-
stne opreme že imamo, del pa jo bo 
treba še dokupiti. 
Takoj po praznikih, še v obdobju 
krompirjevih počitnic, je sledilo še 
eno usposabljanje. 5. novembra 
smo izvedli obnovitveni tečaj za 
gašenje notranjih požarov, tokrat 
ne le za naše gasilce, ampak smo hi-
tro vrnili uslugo tudi PGD Mengeš. 
Tečaj je postal že tradicionalen, tako 
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ZAHVALA

kot lokacija – kamnolom Povodje. 
Tudi letos se je kar nekaj tečajnikov 
odločilo za udeležbo na usposablja-
nju. Skupaj 20 tečajnic in tečajnikov: 
5 iz PGD Šinkov Turn, 5 iz PGD Po-
lje, 4 PGD Mengeš, 2 PGD Repnje 
Dobruša, 2 PGD Vodice, 2 PGD Za-
poge.
Tečaj je bil zasnovan tako, da sku-
pina tečajnikov, ki pride na lokacijo 
na prvi točki, spozna osnove (torej 
delo zunaj, delo na ročniku, delo 
prvega in drugega napadalca), na 
drugi točki pa že izvede prvi vstop 
v prostor (enostavnejši objekt), kjer 
se posameznik z asistenco inštruk-
torja seznani z vročino v prostoru, s 
pravilnim načinom gašenja, pravil-
no uporabo curka, spozna, kakšen 
je učinek pare kot eden od stranskih 
produktov gašenja pri gorenju. Na 
tretji točki (zadnji) pa je sledil vstop 
dvojice, skupaj z inštruktorjem v 
zahtevnejši prostor, kjer so morali 
biti tečajniki pozorni na premik v 
gorečem prostoru, na pripravo ce-
vovoda pred vstopom, na pravilen 
vstop ter seveda na gašenje in odva-
janje toplotnih gmot, pare in dima, 
iz prostora. Seznanili so se tudi s 
pravilno uporabo termovizijske ka-
mere. 
Tudi veseli december nas ne ustavi, 
zato bo naša komisija 14. decembra 
začela tečaj za višjega gasilca. Po-
leg tečaja za višjega gasilca, ki obsega 
98 ur in se bo zaključil v prvi tretjini 
leta 2023, bomo v decembru izvedli 
tudi enodnevni obnovitveni tečaj 
za bolničarje. V imenu Komisije GZ 
Vodice občankam in občanom želi-
mo vse dobro in varno v prihajajočih 
prazničnih dneh in letu 2023. 

Z gasilskim pozdravom: 
»Na pomoč«. 

 OBOR KO ZB. 
 URBAN KOGLAR

KO ZB za vrednote 

NOB Vodice se zahva-

ljuje vsem občankam 

in občanom, kot tudi 

članicam in članom 

naše organizacije, za 

sodelovanje, podporo 

in pomoč v letu, ki se 

počasi izteka. 

Obenem bi se radi za-
hvalili za udeležbo na 
komemoraciji v Vodi-
cah in za vso položeno 
cvetje in številne priži-
ge sveč vsem pokojnim 
padlim borcem in tal-
cem, ter drugim žrtvam 
narodnoosvobodilnega 
boja.
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Sveti Miklavž kljub dežju obdaril otroke v 
Vodicah

 FILIP PIRC
 TINA KOSEC

Po treh letih od zadnjega skupnega in že osmič po 

vrsti smo člani Prosvetnega društva Vodice, skupaj z 

občino Vodice organizirali prihod svetega Miklavža 

in na najlepši možen način začeli čarobni zadnji me-

sec leta.

Vremenska napoved skozi celoten teden ni bila prav nič 
obetavna in smo mislili, da letos obiska prvega izmed 
treh dobrih mož sploh ne bo. A vendarle je na koncu zavil 
tudi v naše kraje, natančneje v Kulturni dom Vodice.
Bolj se je bližala ura prihoda Miklavža, bolj se je polnila 
dvorana kulturnega doma z otroškimi nasmehi, igrivo-
stjo in dobro voljo. Po pozdravu obeh voditeljev nabito 
polne dvorane kulturnega doma in po pogledu na mno-
žico radovednih otrok se je začel program, ki ga je letos 
popestrila otroška predstava.
Na njihov premierni javni nastop smo zvabili dijakinje 
Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra, smer predšol-
ska vzgoja iz Kamnika. Zaigrale so nam igro Zimski spa-
nec, v kateri so z igro, petjem in plesom prikazale, kako 
se gozdne živali odpravijo k zimskemu počitku. Prav ne-
verjetno je, kako so z igro pritegnile celotno publiko, od 
otrok do najstarejših, ki so v en glas ponavljali, da je naj-
bolj zvita gozdna žival res lisica, najbolj lačen pa medved.
Po priklonu in velikem aplavzu številne publike igralkam 
predstave je sledil najbolj pričakovan in vznemirljiv tre-
nutek prireditve. Otroci so skupaj z voditeljema na ves 
glas poklicali Miklavža, a izpod odra dvorane so se prika-
zale hudobe, ki so z glasnim rjovenjem in žvenketanjem z 
verigami prestrašile najmlajše, ki so se poskrili v naročja 
in pod bunde svojih staršev. 
Kmalu zatem pa je med otroke stopil prvi decembrski 
mož, sveti Miklavž. Vsi smo se ga zelo razveselili, saj je ob 
spremstvu angelov poskrbel za manj prestrašenih obra-
zov in sladke bonbone. Miklavž je pozdravil vse navzoče 
in povedal, da je po treh letih zelo lepo spet biti v živo 
skupaj. Dejal je, da ima v svoji zlati knjigi zapisane vse 
otroke, ki so skozi leto ubogali starše in se pridno učili in 
teh v naši občini res ni malo. Prav vsi najmlajši so dobili 
skromna Miklavževa darila, ki so se jih zelo razveselili.
Za konec naj se še zahvalim občini Vodice in Štacunci 

pr'Mimi, ki vsako leto poskrbita za obdaritev naših naj-
mlajših, dijakinjam iz Kamnika za odigrano predstavo in 
vsem vpletenim deležnikom, ki so pripomogli, da je bila 
prireditev uspešno izpeljana.
Ob tej priložnosti naj vas povabim na že tradicionalno 
prednovoletno druženje pod lipami, v organizaciji Pro-
svetnega društva Vodice, ki bo 23. decembra od 18. ure 
dalje. Če pa se ne vidimo tam, vam v imenu vseh članov 
našega društva želim čaroben in miren praznični mesec 
in predvsem veliko zdravja, sreče, ljubezni in uspehov v 
letu, ki prihaja.
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 HEDVIKA ROSULNIK
 VZGOJITELJICE VRTCA

December je mesec pričakovanj, posebej za najmlaj-

še. V našem vrtcu smo pripravili bogat obogatitveni 

program. 

Obisk kina, gledališča, ogled predstave vzgojiteljic, glas-
bene delavnice, peka piškotov, pravljične zgodbe, ples, 
ustvarjanje … Posebno pozornost smo v prazničnem me-
secu posvetili sodelovanju v vrtcu, sodelovanju s starši, 
lokalnim okoljem. Z drobnimi pozornostmi smo želeli 
razveseliti posameznike in navdušiti otroke, tudi star-
še za izkazovanje pozornosti, ki vsem polepšajo dolge, 
zimske dneve. Zato smo tudi letos izdelovali adventne 
venčke, voščilnice in jih z veseljem podarjali in s pomočjo 
staršev podjetnikov zbirali sredstva za Sklad vrtca. Otro-

Drobne pozornosti nas povezujejo in 
razveseljujejo

ci so s pomočjo vzgojiteljic izdelali darilne vrečke, zbirali 
smo za Karitas, se družili na skupnem zajtrku s starši. 
Letos smo skupaj pričakali tudi Božička, ki je v vrtec pri-
šel takoj za Miklavžem. 

 TAJA PIPAN
 DENIS PESHEKHONOV

V soboto, 12.novembra 2022, je na 

Mirni potekalo finale prve slovenske 

badmintonske lige. Na finalni dan se je 

uvrstila tudi ekipa BK Medvode, ki so 

jo sestavljali sestri Taja in Lina Pipan iz 

Zapog (občina Vodice) ter Miha Ivan-

čič in Žiga Podgoršek (Medvode). 

Mlada ekipa je svoj polfinalni dvoboj od-
igrala proti starejši in bolj izkušeni ekipi 
domačinov (BK Mirna). Napet dvoboj se 
je končal z izidom 3:2 v korist BK Med-
vode, kjer sta odločilno točko priigrala 
Miha in Taja v mešanih dvojicah. Ekipa 
se je tako nepričakovano uvrstila v fi-
nale, kjer pa so morali premoč priznati 
ekipi BK Ljubljana in tako osvojili naslov 
slovenskih podprvakov. Za Medvodčane  
je bil to odličen dosežek, saj se v prejšnji 
sezoni finalnega dneva niso udeležili.

Podprvaki slovenske prve lige!
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Naši kraji na starih razglednicah
 MONIKA KUBELJ
 FOTO RAZGLEDNIC: ZASEBNI ARHIV 

V prejšnji številki ste spoznali zbi-

ratelja starih razglednic Maksimili-

jana Koširja. Kot smo vam obljubili, 

bomo tudi v nadaljevanju prikazali 

nekaj njegovih razglednic skupaj 

z opisi. Zgodovina je namreč uči-

teljica življenja in prav je, da vsaj 

nekaj vemo o krajih, kjer živimo. 

Vodice nad Ljubljano, 
Katoliški dom 

Razmere po prvi svetovni vojni so 
v župniji Vodice narekovale gra-
dnjo Katoliškega prosvetnega doma. 
Odločitev o gradnji je bila sprejeta 
na občnem zboru Katoliškega slo-
venskega izobraževalnega društva 
13. februarja 1921. Gradnja novega 
doma je bila načrtovana na mestu, 
kjer je tedaj še stala stara kaplanija, 
zato je spomladi prišlo do njene ruši-
tve, aprila 1921 pa so začeli gradnjo 
načrtovanega doma. Tedanji župnik 
Peter Janc in člani društva so raču-
nali na pomoč in sodelovanje kraja-
nov župnije, kar se je hitro pokaza-
lo v prostovoljnem delu, darovanju 
gradbenega materiala, zlasti lesa in 
v obliki raznih donacij. Gradbena 
dela, načrtovanje in zidavo je prevze-
la gradbena družba Janeza Sršena iz 
Komende, katere solastnik je bil tudi 
njegov brat Jožef, ki je prevzel nad-
zor nad gradnjo. Dela so potekala 
brez večje zamude, tako da je v do-
brem letu dni v bližini cerkve nastal 
velik podkleten dom z dvema dvora-
nama v pritličju. Manjša dvorana je 
bila namenjena potrebam Marijine 
družbe in je služila tudi kot gardero-
ba v času iger, ki so se odvijale v večji 
dvorani. Ta je z železno betonsko ga-

lerijo lahko sprejela do petsto ljudi. 
V njej so bili tudi telovadni nastopi 
društva Orel. V nadstropju sta bili 
dve sobi in kuhinja za potrebe kapla-
na. Tla so bila pokrita s parketom. Za 
kritino so uporabili strešnike podrte 
cerkve in kaplanije. Slovesen blago-
slov katoliškega doma je bil 11. junija 
1921. Opravil ga je kamniški dekan 
Ivan Lavrenčič. Po posvetitvi je na-
stopil mešani stolni pevski zbor pod 
vodstvom kanonika Franca Kimov-
ca, slovenskega skladatelja, glasbe-
nika in pedagoga. Med slovesnostjo 
je bila prebrana pozdravna čestitka 
škofa Antona Bonaventure Jegliča. 
Po končanem uradnem delu se je pod 

bližnjimi kozolci začela ljudska vese-
lica s srečelovom, godbo in telovadni-
mi nastopi orlovskih društev iz Vo-
dic, Komende, Kamnika in Homca. 
Na poslani razglednici so župnijska 
cerkev, katoliški dom in del vaškega 
jedra. Razglednico je založil France 
Erce, gostilničar in trgovec.

Repnje

Šolske sestre, ki jih je leta 1881 v Re-
pnje povabila Katarina Šporn (1821–
1908), veleposestnica iz Lokarjev, so 
imele v mislih tudi praktično izobra-
ževanje deklet, zato so v Repnjah leta 
1909 ustanovile Kmetijsko gospo-
dinjsko šolo. Vanjo so se lahko vpisala 
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dekleta starosti 14 let, z dokončano 
ljudsko šolo. Šolanje, ki je vsebovalo 
praktični in teoretični pouk, je bilo 
plačljivo. Učenke so obiskovale pol-
letni zimski in tritedenski poletni te-
čaj. V tem času so pridobile znanja iz 
šivanja, kuhanja, likanja, vrtnarstva, 
živinoreje, pisanja, računstva, vzgoje 
in varstva otrok ipd. Po prvi svetovni 
vojni so sestre v šolsko poslopje na-
peljale vodovod in elektriko in tako 
omogočile še bolj kakovosten pouk. 
Zaradi slovesa dobre šole je bilo pov-
praševanja po vpisu zelo veliko. Zara-
di pomanjkanja prostora pogosto niso 
mogle sprejeti vseh deklet. Z nemško 
okupacijo in zasedbo šole je bilo ko-
nec uspešnega šolskega dela in življe-
nja. Po partizanskem požigu šole in 
telovadnice je bila gospodinjska šola 
ukinjena. Na neposlani razglednici so 
šolske sestre in učenke pri pospravlja-
nju rdeče pese 3. novembra 1932.

Repnje. Osnovna in 
gospodinjska šola

Veleposestnica Katarina Šporn 
(1821–1908) iz Lokarjev pri Vodicah, 
si je v svojem času močno prizadeva-
la, da bi se dvignila izobrazba prepro-
stega ljudstva, še zlasti deklet. Zato je 
vse prizadevanje in tudi velik del pre-
moženja namenila odprtju zasebne 
dekliške šole v kraju Repnje pri Vodi-
cah. Pomoč in sodelovanje je našla pri 
Šolskih sestrah sv. Frančiška Kristusa 
Kralja v Mariboru, ki so za razliko od 
drugih poučevale v slovenskem jezi-
ku, kar je bila tudi njena velika želja. 
Kljub težavam z oblastmi je bilo njeno 
delo poplačano leta 1883, ko ji je De-
želni šolski svet dovolil ustanovitev 
enorazredne ljudske šole. Že leta 1884 
je bila šoli priznana pravica javnosti. 
Že pred šolskim letom 1894/95, ko 
je šolo obiskovalo 245 deklet, je šola 
postala dvorazredna. Razpolagala je 

s sodobnimi učnimi pripomočki in 
bogato založeno šolsko knjižnico. Šol-
ske sestre so izvajale kakovostno pe-
dagoško delo in skrbele za glasbeno, 
pevsko in dramsko izobrazbo učenk, 
kar so izkazovale na prireditvah, ki so 
potekale v šolski telovadnici. Potres 
leta 1895 je prizadel tudi šolsko po-
slopje, zato je bila potrebna korenita 
obnova. Velika škoda je bila narejena 
med prvo svetovno vojno s strani av-

strijskih vojakov, ki so bivali v šoli. Po 
vojni, leta 1921, je šola postala trira-
zredna, v letu 1933 je bila že šestra-
zredna. Z nemško okupacijo leta 1941 
so morale šolske sestre in učenke za-
pustiti šolo, dokončni konec pa je na-
stopil, ko so partizani poleti 1944 po-
žgali šolo in celoten šolski inventar. 
Razglednica je bila izdelana pred le-
tom 1914. Leta 1928 je bila poslana iz 
Vodic v Šmartno v Tuhinjsko dolino.
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pot. Kam najraje? Če gremo na za-
hod, potem proti Zapogam, Trbojam, 
Šenčurju in preko Cerkelj nazaj proti 
domu, priljubljene so tudi trase proti 
Komendi, Zalogu ali Kamniku, tudi 
Domžalam, ob Bistrici. Izbiramo ce-
ste in poti s čim manj prometa in na 
vsaki vožnji za počitek izberemo tudi 
kakšen bife, seveda. Brez statistike 
skoraj ne gre, torej: letos smo izvedli 
23 voženj, povprečna udeležba 12 
kolesarjev, prevoženih pa blizu 1000 
km. Od skupaj 21 nas je 16 »elektri-
čarjev«, verjamemo, da kolesarji ve-
ste, kaj to pomeni. Kot nadgradnjo 
navedenega smo letos izvedli tudi 
kolesarski izlet po slovenski obali, 
kar nekaj nas je imelo prave manjše 
kolesarske počitnice, v Veržeju smo 
preživeli 4 dni.
Ker se radi tudi zabavamo (glej hi-
mno), smo imeli letos kar štiri pi-
knike (okrogle obletnice članov), za-
ključku uspešnega leta pa smo naz-
dravili konec novembra, z udeležbo 
vseh 21 članov sekcije. In če boste 
želeli zapeti našo himno, poskusite 
na melodijo Štirih kovačev, Rženova 
Tinka.

Enako vnemo pri športnih aktivno-
stih lahko pripišemo tudi balinar-
jem, ki se balinišču zberemo vsak pe-
tek, prav tako od aprila do oktobra. 
Štirje smo že prekaljeni balinarji, ki 
tudi nekoliko bolj tekmovalno bali-
namo že okrog 40 let, z veseljem se 
nam je nekaj let nazaj pridružilo še 
nekaj novih ljubiteljev balinanja in 
po nekaterih stereotipih je to prav 
šport za upokojence. Tako smo letos 
evidentirali kar 30 srečanj – trenin-
gov, povprečno se petkovega druže-
nja udeleži 6 članov. In da treningi 
niso sami sebi namen, smo se letos 
z dvema ekipama udeležili tudi ba-
linarskega turnirja za pokal Občine 
Vodice.
Donedavno je naša druščina štela 
deset članov, žal nas je letos nepri-
čakovano in hitro, po kratki bolezni, 
zapustil Jože Sitar. Jože, če balinaš 
tudi na onem svetu, verjamem, da 
se ti po dobro približani krogli tudi 
tam zasvetijo oči in ti enako močno 
zažari obraz. Sicer pa nasvidenje spet 
spomladi, na balinišču Strahovice na 
Selu! 

Leto 2022 s kolesarji in balinarji Društva 
upokojencev Bukovica – Šinkov Turn 

Če ste prebrali vse tri kitice himne 

kolesarske druščine Društva upo-

kojencev Bukovica – Šinkov Turn, 

potem veste o nas že skoraj vse. 

Vseh nas je trenutno 21 in v obdo-

bju od aprila do konec oktobra nas 

lahko srečate vsak prvi in tretji to-

rek na cestah po Gorenjski. 

Zato takrat še posebej previdno! Sicer 
o sebi menimo, da smo precej disci-
plinirana druščina, vsi smo oblečeni 
v enotne rumene društvene »lajbče«, 
na začetku vožnje se razdelimo, ma-
ksimalno po pet skupaj, potem pa na 

Mi smo penzionisti vsi,
dobri smo prijatelji.

Bukolani iu Turnci se zberemo
in v torek kolesa vsi zajahamo.

Na Gorenjsko mi gremo,
vsi prav dobre volje smo,

ko smo žejni in lačni se ustavimo,
damo nove moči si v telo.

Voz'mo hitro in počas', 
še posebno tja čez vas, 

Svoje zdravje krepimo si iz dneva v dan, 
da nobeden iz naše družbe ni bolan.

Če se kaj na pot' zgodi, 
vse se hitro uredi, 

dobro voljo po svetu vsi mi trosimo 
in povemo vam, da nam je lepo.

Smo pa veseljaki vsi, 
da na svetu takih ni, 

tudi piknik si kdaj organiziramo, 
si zapojemo, tudi kaj zašpilamo, 

nič ni lepšega na svet, 
kot s prijat'lji posedet,

ko pa pride spet torek, gremo na kolo, 
kaj dodati, prav res nam je lepo! 

 DARE BORČNIK
 ARHIV DU BUKOVICA – ŠINKOV TURN
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 DARE BORČNIK IN LOJZE HRIBAR
 ARHIV DU BUKOVICA – ŠINKOV TURN

V še enem koronskem letu, kljub 

precejšnjemu pesimizmu in slabim 

napovedim, smo »športniki« dru-

štva upokojencev preživeli še eno 

aktivno leto. V okviru zapovedi, 

prepovedi in dovoljenega smo pla-

nirane aktivnosti izvedli v celoti, k 

sreči naše dejavnosti izvajamo v 

pretežni meri v poletnih mesecih, 

ko covidna nadloga ni na vrhuncu. 

Balinanje

Aktivnost na posameznih področjih 
se najbolje predstavi s številkami, 
balinarji smo imeli v preteklem letu 
kar 21 treningov in dve tekmovanji, 
začeli smo 14. maja in sezono zaklju-
čili 19. oktobra na turnirju za Kori-
tnikov memorial, v Vodicah na igri-
ščih KUBU-ja. 
Treningi so zelo dobro obiskani in 
verjamem, da fantje komaj čakaj na 
petek, v povprečju se nas na igriščih 

Šport v Društvu upokojencev Bukovica – 
Šinkov Turn 

Strahovice zbere 7, če je udeležba 
kompletna, nas je 10. Kot zanimivost 
naj navedem in posebej pohvalim 
najstarejšega, Franca Krelja, ki ima 
v evidenci vseh 23 udeležb, takoj za 
njim sta Jože Sitar in Štefan Šimenc, 
samo dvakrat sta manjkala. Bravo in 
hvala vsem! 
Aktivnost se tako izrazi tudi pri se-
stavi ekip za turnir, ko ima selektor 
sladke skrbi. Na turnirju na Straho-
vici za pokal občine Vodice je sodelo-
valo 9 naših igralcev, na zgoraj ome-
njenem memorialu na Kubuju smo 
nastopili z dvema ekipama in osvo-
jili prvo in tretje mesto. Pričakujemo 
podobno razpoloženje tudi v letošnji 
sezoni. 

Kolesarji

Pri kolesarjih je zgodba podobna. 
Tudi tu smo pričeli prve dni maja 
in končali globoko v oktobru. Krep-
ko smo povečali število voženj, lani 
smo se na razne poti odpravili kar 
18 krat. Za primerjavo, v »nenormal-
nem« letu 2020 beležimo 10 izletov, 
v letu 2019 pa 16. Naše poti so po-
dobne kot prejšnja leta, v glavnem se 

držimo bližnje Gorenjske, tja do Šen-
čurja, Cerkelj na zahodnem koncu, 
na vzhodu pa proti Kamniku in po 
kolesarskih stezah ob Bistrici. Kot 
zanimivost naj omenimo konstan-
tno rast »električarjev«, torej imetni-
kov električnih koles, takih je sedaj 
že 15, osem (8) jih še vztraja pri kla-
siki. Hvala bogu, nekateri so še zelo 
pri močeh. 
Po dveh letih premora smo se junija 
ponovno zbrali na srečanju kolesar-
jev petih sosednjih društev (še Vo-
dice, Cerklje, Kamnik in Komenda). 
Letos so bili gostitelji DU Cerklje, 
še nekaj novega smo izvedeli o Cer-
kljah, zaključek pa so pripravili se-
veda »Pod Jenkovo lipo«. Ponovno 
smo se tam zbrali konec poletja, ko 
je novinar naše društvo »popisal in 
poslikal« za Slovenske novice! 
V obeh sekcijah smo ob koncu sezo-
ne (s kompletno udeležbo!!) pripra-
vili prijeten zaključek, pri čemer nas 
je lepo podprl tudi IO DU Bukovica, 
Šinkov Turn. Hvala!
Čez mesec, dva, … vabimo z novo 
energijo v nove športne dogodivšči-
ne! 
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 LEA KIMOVEC
 SD STRAHOVICA

Zadnji vikend v novembru je bil v 

Smučarskem društvu Strahovica 

tradicionalno rezerviran za sejem 

rabljene smučarske opreme. Po 

dveh letih premora je bila jedilni-

ca Osnovne šole Vodice spet polna 

smučarskih navdušencev. Letos je 

bil sejem rekorden tako v številu 

obiskovalcev kot tudi v ponudbi 

opreme, saj je bilo razstavljenih 

največ artiklov do sedaj. Z naku-

pom rabljene opreme je namreč 

mogoče stroške sicer vse dražje-

ga alpskega smučanja kar precej 

zmanjšati. Vse to dokazuje, da je 

sejem zelo priljubljen in poznan 

tudi v širši okolici, hkrati pa opa-

žamo, da se kupci z veseljem vra-

čajo.

Uigrana ekipa vam je svetovala pri 
nakupu smuči, smučarskih čevljev, 
palic in druge opreme. Poskrbljeno je 
bilo tudi za hiter servis in nastavitve 
okovja. Dobro obiskan je bil kotiček, 
kjer ste se lahko posladkali s krofi in 
čajem, otroci so sodelovali v nagra-
dni igri, njihovi starši pa so dobili 
informacije o smučarskem tečaju v 
Kranjski Gori, ki ga organiziramo v 
času božično-novoletnih počitnic. 
Letošnja novost je bil ustvarjalni 
kotiček, kjer so nam naši najmlajši 
narisali kako si predstavljajo zimsko 
pravljico. 
Vsem obiskovalcem se zahvaljujemo 
za obisk ter vas hkrati vabimo, da nas 
še naprej spremljate na naši spletni 
strani: www.strahovica.si ter na Fa-
cebook profilu SD Strahovica.

Se vidimo na snežnih strminah!

Smučarski sejem 2022
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  LAS ZA MESTO IN VAS

Lokalna akcijska skupina Za me-

sto in vas (LAS Za mesto in vas) je 

bila ustanovljena leta 2015. Pove-

zuje občine Domžale, Komenda, 

Medvode, Mengeš, Trzin in Vodice. 

Njen osrednji namen je spodbuja-

nje celovitega in uravnoteženega 

razvoja lokalnih območij, pouda-

rek pa je na aktivnem vključevanju 

prebivalstva v skupno načrtovanje 

ter odločanje o lastnem lokalnem 

razvoju. Podpiramo manjše dobre 

zgodbe, ki ne uspejo kandidirati 

na ostalih zapletenih državnih ali 

Evropskih razpisih.

V okviru LAS Za mesto in vas smo na 
podlagi prepoznanih ključnih potreb 
in priložnosti območja postavili sku-
pne cilje ter pripravili temeljni doku-
ment - Strategijo lokalnega razvoja. 
Slednja predstavlja okvire za črpanje 
sredstev iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP) 
ter Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESSR). Prioritete delovanja 
so bile v preteklih letih usmerjena 
na štiri glavna področja: Ustvarja-
nje delovnih mest, Razvoj osnovnih 
storitev, Varstvo okolja in ohranjanje 
narave in Večja vključenost mladih, 
žensk in drugih ranljivih skupin.
LAS Za mesto in vas v letu 2022 
vključuje 54 članov, ki prihajajo iz 
javnega in zasebnega sektorja ter 
civilne družbe. V LAS so tako vklju-
čene občine, šole, zavodi, podjetja, 
kmetije, fizične osebe, društva ter 
druge neprofitne organizacije. 
V preteklem programskem obdobju 
je v projektih LAS Za mesto in vas 
sodelovalo 60 različnih partnerjev. V 
času delovanja LAS Za mesto in vas 

je bilo prepoznanih in odobrenih 39 
odličnih projektov, od katerih je bilo 
22 tudi že uspešno zaključenih. Vsi 
projekti so podrobneje prestavljeni v 
BROŠURI in na spletni strani LAS Za 
mesto in vas. 
O aktualnih dogodkih v LAS Za me-
sto in vas ste lahko po novem obve-
ščeni tudi preko naše FB strani.
V prihodnjih mesecih bomo pristo-
pili k pripravi nove Strategije lokal-
nega razvoja za prihodnje zgodbe. Že 
v tem trenutku vas vabimo, da nam 
pomagate postaviti nove prioritete 

delovanja, ki jih bomo naslovili v na-
slednjem programskem obdobju. V 
kratki anketi (povezava je dostopna 
na spletni strani LAS Za mesto in 
vas) lahko predlagate vsebine, ki bi 
se jim po vašem mnenju morali po-
svetiti v prihodnjih letih. 
Veselimo se novih izzivov in prilo-
žnosti, da z LAS projekti izboljšamo 
in bistveno bolje povežemo naše 
lokalne skupnosti, predvsem pa pu-
stimo ljudem in okolju nove vsebi-
ne, ki bodo v ponos ali veselje vsem 
nam.

LAS Za mesto in vas
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Knjižnica Vodice bere in SREČNO ter ZDRAVO 
novo leto 2023

 MARIJANA ABE

Dragi bralci in bralke Knjižnica Vo-

dice, enota Mestne knjižnice Ljub-

ljana, vam voščimo vesele prazni-

ke in srečno ter zdravo novo leto 

2023! 

Mesto bere – beremo kratke 
zgodbe do 3. maja 2023

V novi sezoni vas vabimo k branju 
kratkih zgodb in romanov avtorjev 
in avtoric iz vsega sveta. Na pripo-
ročilni seznam branj je ekipa Mesto 
bere uvrstila 50 naslovov zbirk krat-
kih zgodb in deset krajših proznih 

besedil, ki tematsko prikazujejo ra-
znolike obraze sodobne realnosti in 
družbene razmere, ki jih odslikava 
literatura. 

Z branjem tudi tokrat začenjamo na 
Ta veseli dan kulture, 3. decembra 
2022, zaključili jih bomo 3. maja 
2023.

V bralnem projektu lahko sodeluje-
te člani Mestne knjižnice Ljubljana 
(16+), ki boste prebrali vsaj 5 knjig 
z aktualnega seznama priporoče-
nih knjig in nam do 3. maja 2022 
prinesli v knjižnico ali poslali izpol-

njen obrazec ali izpolnili e-obrazec. 
Projekt pripravljamo v sodelovanju 
z Mladinsko knjigo, Knjigarno Kon-
zorcij.

Ali želite vedeti, kateri dogodki 
bodo potekali v Knjižnici Vodice? 
Prijavite se na e-novice.

Če želite priročni izbor dogodkov 
iz vseh naših knjižnic, priporočilo 
za branje po elektronski pošti, se 
lahko nanj naročite na naši spletni 
strani: https://www.mklj.si/prijava-
-na-e-novice/ 
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Vidljivost v zimskih mesecih

DRUŠTVO PDV VABI NA

POD LIPAMI
23.12.2022

ZAČNEMO OB 18h

Prednovoletno 
druženje

•ČAJ in KUHANO VINO • HRANA • MIŠKE • 
•NAGRADNA IGRA •

 MONIKA KUBELJ 

Prometnih opozoril, kako se obna-

šati na cesti, ni nikoli preveč. Žal 

se pogosto o nevarnostih zavemo 

šele takrat, ko nas doleti kaj stra-

šnega, ko se nesreča zgodi nam ali 

našim bližnjim. V zimskih mesecih, 

ko je vreme vlažno, dnevi temni, 

vidljivost pa slaba, je treba paziti 

toliko bolj. Tudi vi, pešci!

Zadnjič se pelje kolega proti domu od 
Vodic proti Utiku. Na tej dolgi ravni 
cesti je omejitev 90 kilometrov na 
uro, ker nismo v naselju, vidljivost 
pa je podnevi dobra. Nekateri pre-
skušajo motorje svojih vozil in pola-
gajo ovinke, pravi, spet drugi vozijo, 
kot bi prvič sedli v avto. A decembra 
je ob 17. uri že precej temno, če do-
damo še meglo, dež in dejstvo, da dr-
žava varčuje z javno razsvetljavo, se 

vam kaj hitro zgodi, da voznik avta 
opazi pešca tik pred zdajci.

Ja, res je. V tem koncu ni pločnika, 
zato se veliko ljudi sprehaja po vzpo-
redni poljski poti, ki jih je pred ča-
som uredila občina. Super. A tu pa 
tam vseeno srečamo koga, ki vztraja 
ob glavni cesti. In če ste oblečeni v 
črne obleke, brez svetlobnih oznak 
ali močne svetilke in če še hodite 
pogumno po cesti, se lahko zbudite 
tudi v bolnišnici. Veste … ni dovolj, 
če vi vidite avto, ki se približuje. To 
še ne pomeni, da tudi šofer vidi vas. 
Ne zanašajte se samo na druge in na 
omejitve, tudi sami morate poskrbe-
ti za varnost. To je približno tako, 
kot ko gredo ljudje čez prehod za 
pešce z obrazložitvijo, 'saj se morajo 
vozila ustaviti pred prehodom'. Res 
je. Morajo vas pa tudi videti. Sicer 

bodo mislili, da na prehodu ni niko-
gar. Tudi avto, ki se pelje 20 kilome-
trov na uro, se lahko zapelje čez vašo 
nogo! 

Mednarodna avtomobilistična zveza 
FIA Regija I Drive with care (Spoštuj-
mo drug drugega) je sprožila akcijo, 
katere namen je spodbujanje zaveda-
nja, da si prometne površine delimo 
različni udeleženci v prometu, zato 
je za zmanjšanje števila prometnih 
nesreč in izboljšanje prometne var-
nosti, poleg upoštevanja prometnih 
pravil, pomembna krepitev med-
sebojnega spoštovanja vseh udele-
žencev v prometu. Skrbnost drug 
do drugega lahko pokažemo tudi 
na način, da se ob (pred)prazničnih 
druženjih dogovorimo, kdo bo vozil 
in bo zato trezen, ali da pokličemo 
taksi.
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Blagoslovljen božič in 
srečno novo leto!

Prižgali smo zadnjo svečko 
na adventnem venčku. Skozi 
adventni čas smo se pripra-
vili na Jezusovo rojstvo. Na 
njegov prihod se pripravimo 
z ozaveščanjem lastne poti. 
Dobra osebna duhovna pri-
prava, molitev rožnega ven-
ca in povezovanje v družini 
ter skupnosti pomeni, da 
bomo božič doživeli v vsej 
njegovi lepoti in popolnosti 
ter izpolnitvi pričakovanj. 
Advent nas vabi, da odpre-
mo svoja srca in pomislimo 
na vse tiste, ki Gospoda še 
ne poznajo in ga kljub temu 
potrebujejo. Naše poti nas 
vodijo v nova spoznanja in 
so poti, ki vodijo v srca ljudi. 
Vsem želimo zdravja, ljube-
zni, osebne sreče, veselja in 
medsebojne povezanosti.

Prostovoljke 
in sodelavci 

Župnijske 
karitas Vodice.

 

 
 
 

 

 

Vse lepo in vse najboljše na 
tem svetu vam želimo za božič 

in ob novem letu. Naj vas 
spremlja sreča, zdravje in 

veselje, naj izpolnijo se vam 
vse želje! Novoletne želje so 

skrite sanje, novoletne želje so 
majhne in tajne. 

 

Srečno v letu 2023 vam želi 
UO Društva narodnih noš in 

kočijažev občine Vodice! 

IZID 
GLASILA

Naslednji Kopitarjev glas 
izide 26. 1. 2023.

Prispevke pošljite 
najpozneje do 

10. 1. 2023.

Spoštovane članice in člani KO ZB Vodice, 
spoštovane občanke in občani,

v prihajajočem letu vam želimo veliko optimističnih in vzpodbudnih 
trenutkov ter dobrih priložnosti, predvsem pa veliko osebnega zadovolj-

stva, obilo dobre volje, topline in zdravja.
Želimo vam prijetne praznike in srečno v letu 2023.

Odbor KO ZB Vodice
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Želimo Vam pravo gnečo najboljših stvari, 
ki jih ni mogoče kupiti, niti kjerkoli zaviti 

in srečo, zdravje vsepovsod, kjer Vas bo v Novem letu 
vodila pot.

Gasilci PGD Repnje- Dobruša vam želimo lepe 
praznike

ter srečno in varno v Novem letu.

Zahvaljujemo se vam za podporo in pomoč pri 
izvrševanju našega dela.

Otroci imajo majhne noge,
a delajo največje korake

do sonca,
do sreče, čez svet

in puščajo za vse zanesenjake
v prihodnosti sled.

(Tone Pavček)

Z majhnimi ali velikimi koraki 
vstopite v leto 2023!

Naj bo prijazno, zdravo in uspešno za vas 
ter vaše bližnje.

To vam želi kolektiv vrtca Škratek Svit 
Vodice.

Ravnateljica
Hedvika Rosulnik

Vse, v kar upate, 

naj se izpolni,

kar iščete, 

naj se odkrije,

kar si želite, 

naj se uresniči!

Vesel božič 

in srečno novo 2023!

Prostovoljno 
gasilsko 
društvo

Zapoge

32 številka 10, december 2022



 

Obvestila

 

O, saj ni smrti, ni smrti. Samo tišina 

je pregloboka. Kakor v zelenem, 

prostranem gozdu! …

 S. Kosovel

ZAHVALA

Z žalostjo v srcu se ob izgubi ljube mame 

ALBINE ŠPENKO 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in sovaščanom za izrečene 

tolažilne besede, darovane maše, sveče 

in cvetje. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 

jo pospremili na zadnji poti, še posebej 

nosačem in vsem, ki ste ji namenili ganljive 

besede slovesa. Hvala Cvetličarni Fiori za 

prelepo cvetje, ki ga je imela mama tako 

zelo rada. Iskrena hvala župniku Francu 

Mervarju za lepo opravljen pogrebni 

obred. Hvala tudi osebju Doma počitka 

Mengeš in vsem, ki ste našo mamo v domu 

obiskali in ji polepšali zadnje leto življenja.

 Vsi njeni

• 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 6 LET
Cenjene stranke, želimo vam 

vesele božične praznike in 
zdravo novo leto 2023!

VSEM ČLANICAM IN ČLANOM
ŽELIMO VESELE

BOŽIČNE PRAZNIKE IN
SREČNO NOVO LETO 2023

DU BUKOVICA – ŠINKOV TURN
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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 
3. 11. 2022 – 7. 12. 2022

GRČMAN, Alojz: Na spletni prižnici: misli in 
spodbude Martina Goloba (krščanstvo)

SANJSKE poti po Evropi (turistični vodnik po 
Evropi)

MIKLAVČIČ, Milena: Ogenj, rit in kače niso za 
igrače. Del 4, Poglejte, moji ljudje prihajajo! 
(etnologija Slovenije)CHASE, Loretta: Vojvoda v bleščečem oklepu 

(družbeni roman)

CLINTON, Bill in PATTERSON, James: 
Predsednikova hči (kriminalni roman)

DEVERAUX, Jude: Angel v žametu (družbeni 
roman)

FRENCH, Tana: V gozdu [spremna beseda Mladen 
Dolar] (kriminalni roman)

GOLOB, Tadej: Koma (kriminalni roman)

GRIFFIS, Gigi: Cesarica: roman o priljubljeni 
cesarici Sisi (biografski roman)

GRISHAM, John: Nevihta na otoku Camino 
(kriminalni roman)

BAUER, Jana: Kako objeti ježa (slikanica)

CHOUX, Nathalie: Moj vrtec (igroknjiga)

KOSEC, Žiga: Sonce in zmaj (slikanica-poezija)

DIVAK Jurca, Darja: Glas v srčku (slikanica)

LAPRUN, Amandine: Vrt (igroknjiga)

DAYNES, Katie: Pomagajmo čebelam (ekologija)

HARAŠTOVÁ, Helena: Svet, poln ekstremov 
(geografija)

Vlom v stanovanjsko hišo, 
preiskava poteka.

Na delovišču obvoznice v Vodicah več primerov tatvine goriva iz 
delovnega stroja. Preiskava poteka, obveščeno bo tudi tožilstvo.

Vlom v stanovanjsko hišo. Policisti sledi 
vloma zavarovali, preiskava poteka.

Vlom v leseno uto in odtujeni dve kolesi. Preiskava poteka. Odtujeni registrski tablici. 

Reševalci obvestili policiste o hudih krvavitvah zaradi ureznin po 
rokah pri občanu, policija primer in okoliščine še preiskuje. 

Povožena divjad. 

Prepir med partnerjema. 
Nasilnežu izdana globa. 

Zagorel zabojnik smeti, policisti ugotovili, da se 
je vnel vroč pepel. Zaradi povzročitve splošne 
nevarnosti sledi kazenska ovadba. 
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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  

od 23. decembra do 15. januarja
(oz. do razprodaje zalog)

UGODNA PONUDBA
ZADRUGA V VODICAH

POSODE ZA 
SHRANJEVANJE, 

3 kom 

7,10€

KOCKE  
ZA PODŽIG 

0,96€

EM BOKASHI 
ZA ODPADKE,  

2 kg

11,79 €

Želimo vam tople božične praznike v krogu 
družine in uspehov polno leto 2023.

Pregledi vida za predpis očal brez čakalnih vrst.
 

www.optika-cerklje.si

 
POKLIČI IN SE NAROČI 

 

064 198 171
 

OPTIKA CERKLJE
Trg Davorina Jenka 10

CERKLJE

* brezplačen pregled vida * strokovno in prijazno osebje * za vse generacije in
vsak žep * zagotavljamo dober vid in prijetno izkušnjo

40,00 €
Bon lahko unovčite pri nakupu
očal v vrednosti nad 160,00 €
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