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Končno
Zima se je pokazala v vsej 

svoji mogočnosti. No, pre-

tiravam, starejši bi tukajle 

odločno zmajali z glavo, saj 

dobro vedo, da je bila včasih 

veliko bolj radodarna s sne-

gom. A vendar so se tudi oni ver-

jetno odvadili, da je povsem mogoče, 

da sneži skoraj vsak dan, pa čeprav vmesno deževje debelino 

snežne odeje sproti tanjša, imamo kljub temu še vedno belo 

pokrajino. Prijetno, svetlo in v nekem smislu tudi nedolžno. 

Take asociacije sneg vzbuja v meni. Januarsko razpoloženje, ki 

je mestoma otožno in depresivno, se tako vsaj za nekaj trenut-

kov v dnevu umakne otroški radosti ob pogledu na snežinke. 

Januar je sicer mesec, ki nas opominja na nov začetek, nove 

obljube, nove načrte. Kako je z njihovim uresničevanjem, ve 

vsak pri sebi, kje se rado zatakne in zakaj, pa boste izvedeli v 

članku v rubriki Koristno. Tokratna številka je sicer obarva-

na s številnimi decembrskimi druženji ob pesmi, jaslicah, pa 

tudi z načrti in poročili različnih društev v občini. Eno od dru-

ženj bo že kaj kmalu na Krvavcu, ko se tradicionalno pomerijo 

smučarski navdušenci in ob podelitvi priznanj zadonijo zvoki 

Godbe. Ker je ta praznovala okroglo obletnico, častitljivih 100 

let, in je ob tem pripravila lep koncert v Cankarjevem domu 

v Ljubljani, smo ta dogodek umestili v osrednji članek. Foto-

grafije glasbe ne morejo privabiti, a zagotovo bo priložnost, da 

boste Godbo slišali v živo tudi v tem letu, le prisluhnite ji. V 

intervjuju pa boste spoznali občanko Polono Mikuž, ki vstopi 

tedaj, ko v odnosih zaškriplje. Kdaj je čas in prostor za media-

cijo, boste izvedeli, morda vam pride prav. 

Da se leto hitro obrne, dokazujeta objavi za vpis v šolo in vr-

tec. Podmladka v naši občini ne manjka, česar smo zelo vese-

li. Ko otroci rastejo, pa nastopi čas za številna tekmovanja in 

prav zagotovo drži, da so vodiški otroci odlični na različnih 

športnih področjih, nekaj uvrstitev boste prebrali v poročilu 

športnih pedagogov. 

Tudi v uredništvu vam želimo, da bi si radi postavljali takšne 

in drugačne izzive, pa čeprav na videz nepomembne in skro-

mne, a morda boste ravno zaradi teh pogumnejši, bolj zado-

voljni in bolj ponosni sami nase. Zmogli boste!
TANJA DOMINKO

Odgovorna urednica

Uvodnik

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1650 izvodih.

Odgovorna urednica: Tanja Dominko 

Pomočnica urednice: Monika Kubelj

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

Golob

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

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

Tisk: Kubelj  d.o.o.

Datum natisa: januar 2023

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

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

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

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

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

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

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

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.
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Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

POSLOVNI PROSTOR
Škofjeloška cesta 7
1217 Vodice
T: 01 833 26 10
obcina@vodice.si
Uradne ure vložišče: ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure  
in petek od 8. do 15. ure
Uradne ure občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
komunala@vodice.si.

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne ure 
v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov, Utik 1), 
ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah 
med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

Medobčinski inšpektorat
Uradne ure na sedežu inšpektorata, 
Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo 
med 9. in 11. uro; v prostorih Občine Vodice vsak 
ponedeljek med 9. in 11. uro.

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

Osnovna šola Vodice
Ob šoli 2, 1217 Vodice
T: 01 833 25 11 in 01 832 41 95
E: projekt2.osljvo@guest.arnes.si

Vrtec Vodice

vodice@vrtec-vodice.si
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.30 in
enota Utik: 6.30–16.30.

Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 308 52 30, E: vodice@mklj.si
Poletni delovni čas:
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00
PET: 12.30–19.00
PONEDELJEK, ČETRTEK,
SOBOTA IN NEDELJA: ZAPRTO

Telekom Slovenije
Prijava napak in tehnična pomoč, T: 080 10 00.

Dimnikarska služba
Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/2016) 
določa izvajanje dimnikarske službe na podlagi 
licenc. Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem 

in dimnikarjev z licenco, opis postopka zamenjave 
dimnikarske družbe ter odgovore na pogosta 
vprašanja najdete na spletni strani Ministrstva za 
okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/delovna_
podrocja/dimnikarska_dejavnost/

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

Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s 
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure: sreda od 13. do 16. ure
             sobota od 9. do 12. ure
(ob praznikih oz. dela prostih dneh je zbirni center 
zaprt)

ENSVET – brezplačno energetsko 
svetovanje za občane
Lokacija: občinska sejna soba nad pošto v Vodicah. 
Naročanje strank vsak delovni dan med 8. in 15. uro 
na T: 01 833 26 10 ali prek elektronske pošte obcina@
vodice.si (sprejemna pisarna Občine Vodice). Uradne 
ure: po dogovoru s svetovalcem.

Pošta Vodice
Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. in 
od 13. do 16. ure. Torek in četrtek od 9. do 12. in od 15. 
do 18. ure. Sobote, nedelje in prazniki zaprto. 
T: 030 718 462.

Zemeljski plin - Petrol d. d.
Energetska posvetovalna pisarna, ki je do sedaj 
delovala vsako prvo delovno sredo v prostorih 
Občine, z letošnjim letom preneha z delovanjem.  Vse 
informacije glede plinifikacije lahko občani še naprej 
dobijo na spletni strani Petrola ali preko telefona 01 47 
14 490 in elektronske pošte bostjan.zupancic@petrol.si

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Ljubljana, 
Revir Vodice: uradne ure v prostorih občinske sejne 
sobe nad pošto v Vodicah vsak četrtek med 7. in 9. 
uro (revirna gozdarka Nina Iveta), GSM: 041 657 224.

Kmetijska svetovalna služba
Uradne ure kmetijske svetovalke za področje občine 
Vodice, Mojce Lovšin so vsak ponedeljek, sredo in 
petek od 8. do 10. ure v prostorih kmetijske svetovalne 
službe v KZ Medvode (Cesta ob Sori 11); v prostorih 
Občine Vodice, ali na terenu, pa le po predhodnem 
dogovoru in po presoji nujnosti zadeve.
TEL.: 01 361 82 86, GSM: 041 310 180
e- naslov: mojca.lovsin@lj.kgzs.si.

Elektro Ljubljana, d. d.
Sporočanje okvar na omrežju: T: 01 230 40 02
Informacijska pisarna DE Ljubljana okolica
Podrečje 48, Domžale, T: 01 230 47 00
Delovni čas informacijske pisarne: pon. in pet. med 8. 
in 12. uro, sre. med 12. in 16. uro.
Nadzorništvo Kamnik
Ulica Kamniško-zasavskega odreda 6a, Kamnik.
T: 01 230 47 60
Prijava na brezplačno storitev obveščanja o 
načrtovanih izklopih na distribucijskem omrežju: 
https://www. elektro-ljubljana.si/1/O-omrezju/
Obvestila-o-izklopih/ Obvescanje-o-izklopih.aspx

Patronažna služba
Diplomirani medicinski sestri Gaja Leban Muravec in 
Daniela Milojčić sta na voljo preko telefona 069 830 
773 vsak delavnik med 8. in 9. uro. 

Lekarna
Lekarna Komenda, podružnica Vodice
Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do 19. 
ure, torek, četrtek in petek od 8. do 12. ure in od 14. 
do 18. ure. Sobota zaprto. T: 01 832 43 20.

Pomoč na domu
Izvajalec storitve pomoč in nega na domu na 
področju občine Vodice je Comett, Zavod za pomoč 
in nego na domu. Uradne ure za občane občine 
Vodice glede pomoči in nege na domu so v pisarni 
zavoda na naslovu Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana. 
Več informacij lahko dobite po telefonu na številki 
01 721 10 21, elektronskem naslovu kristina.kobe@
comett.si ali spletni strani www.comett-zavod.si.

Splošna ambulanta
Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88
Sprejemni čas:  PON: 13.00–17.30
                 TOR: 7.00–11.30
                 SRE: 13.00–17.30
                 ČET: 7.00–11.30
                 PET: 7.00–11.30

Zobozdravstvena ordinacija
Leopoldina Kranjec dr. dent. med.,
T: 01 832 42 93
Delovni čas: PON: 12.00–18.00
              TOR: 7.00–13.00
              SRE: 12.00–17.30
              ČET: 7.00–13.00
              PET: 7.00–11.30

Barbara Ražen s.p., dr. dent. med.
T: 01 832 35 44
Delovni čas: PON: 13.00–19.00
              TOR: 8.00–13.00
              SRE: 12.30–18.30
              ČET: 8.00–13.00
              PET: 7.00–12.00

Zavetišče za živali
Zavetišče Meli Trebnje, Repče 10, 8210 Trebnje;
vodja Dušan Hajdinjak, GSM 031 331 336.

Pogrebnik Dvorje, d. o. o.
Dvorje 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Dežurna 
služba podjetja je dosegljiva 24h na dan na mobilni 
številki 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek 
elektronske pošte pogrebnik@t-2.si.

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



Občinska uprava sporoča

Vabilo na tradicionalno športno kulturno prireditev
17. veleslalom za pokal Občine Vodice

in 9. pohod na Krvavec

VABLJENI POSAMEZNIKI IN EKIPE !

17. VELESLALOM ZA 
POKAL OBČINE VODICE

IN 9. POHOD NA KRVAVEC

KRVAVEC,
8. FEBRUAR 2023

V počastitev slovenskega kulturnega praznika bomo v sredo, 8. februarja 2023, na Krvavcu izvedli tradicio-

nalni športno-kulturni dogodek, tradicionalni 17. veleslalom za pokal Občine Vodice in 9. pohod na Krvavec.

Športno društvo Victoria Club Vodice, Športno-planinsko društvo Gams in Občina Vodice vas v sodelovanju z Godbo 
Vodice, Mešanim pevskim zborom Biser in Rekreativno-turističnim centrom Krvavec ob slovenskem kulturnem pra-
zniku,    8. februarja 2023, vabijo na 17. veleslalom za pokal Občine Vodice in 9. pohod na Krvavec. 
Na veleslalomskem tekmovanju se bodo smučarji in deskarji (posamezno in ekipno) pomerili na progi Intersport nad 
Hotelom Krvavec. Tekmovalci bodo imeli zgolj eno vožnjo, ki bo štela za končno uvrstitev. Start posameznikov bo 
napisan pri prevzemu startnih številk in bo možen izključno po navedenem vrstnem razporedu, prednost imajo otro-
ci in dame. Kategorije bodo oblikovane naknadno po prijavi tekmovalcev. Prijave na tekmo posameznikov ali ekipe 
(5- članske, v kateri je vsaj ena tekmovalka) so možne do ponedeljka, 6. februarja 2023, do 24. ure prek elektronskega 
naslova sport.victoria.club@gmail.com. 
Zbor smučarjev in pohodnikov bo med 7.30 in 8.30 pri spodnji postaji kabinske žičnice, zaključek vseh dogodkov pa 
bo na Plaži Krvavec ob hotelu, kjer bo potekal tudi kulturni dogodek. Pohodniki naj bodo opremljeni z nujno zimsko 
opremo (dereze, gamaše, pohodne palice, rezervna oblačila) in imajo primerno kondicijsko pripravljenost. Prijave na 
pohod niso potrebne.
Veleslalom in pohod bosta potekala ob vsakem vremenu. Dodatne informacije glede izvedbe prireditve so na voljo na 
spletni strani www.vodice.si.

Veselimo se srečanja z vami!
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Osrednji članek

 FILIP PIRC
 LENART JAGODIC

Sto let ustvarjanja, sto let druženj, 

sto let najrazličnejših nastopov, 

nešteto vaj in predvsem ogromno 

dobre volje in veselja – združenih v 

slavnostni koncert, v najbolj znani 

in čislani kulturni ustanovi v naši 

deželi – to je, Godba Vodice.

Človek kar ne ve, kje in točno o čem 
bi začel pisati članek o takšnem do-
godku, kajti zasnova in realizacija 
celotnega projekta, skoncentrirani 
v poldrugo uro trajajočo poezijo ple-
sanja not, je bila velikanski zalogaj. 
Tako, dragi bralec, bo najbolje, da vas 
v članku popeljemo kar od samega 
začetka do zadnje sklepne misli.
Prvi koraki praznovanja stote oble-
tnice in slavnostnega božično-no-
voletnega koncerta društva v Can-
karjev domu segajo v leto 2018. Štiri 
leta vnaprej smo rezervirali, drugo 
največjo, Linhartovo dvorano s 562 
sedeži v najbolj kulturnim ustvarjal-
cem zaželenem predbožičnem viken-
du. S tem so stekle dolge in naporne 
priprave, vendar sta nas dobra volja 
in motivacija gnali naprej, saj smo ve-
deli, da bomo naredili nekaj velikega.
Obdobje priprav na celoletno pra-
znovanje tega jubileja nam je za ne-
kaj časa vmes prekinil in onemogočil 
koronavirus, vendar smo ob prvem 
naslednjem snidenju trdo zagrizli v 
delo, z mislijo na zastavljeni cilj.
V letu 2022 smo do obdobja intenziv-
nih priprav na koncert imeli veliko 
najrazličnejših nastopov in druženj. 
Med drugim smo bili na gostovanju 

Slavnostni koncert ob praznovanju 100. 
obletnice Godbe Vodice v hramu slovenske 
kulture

v Dalmaciji, na otoku Murter, na pra-
znik dneva državnosti in 100. rojstni 
dan Godbe Vodice priredili letni kon-
cert na prostem in razrezali slavno-
stno torto ter septembra na občinski 
slavnostni seji prejeli plaketo Občine 
Vodice za 100 let odličnega delovanja 
in promocije na področju kulture ter 
glasbe v občini Vodice ter širše.
Nato je v jesenskih mesecih prišel 
čas intenzivnih vaj in priprav na 
slavnostni koncert. Kot eden izmed 
članov godbe vam lahko povem, da 
je bilo na vajah čutiti drugačen naboj 
in zavzetost do učenja in igranja, saj 
smo vedeli, da mora biti vse izpeljano 
brezhibno ter na visoki ravni. Zadnji 
konec tedna meseca novembra, pred 
prvo adventno nedeljo, smo se z av-
tobusom odpravili na intenzivne pri-
prave v Semič v Beli krajini. Tam smo 
čez celoten vikend imeli vaje, katerih 
namen je bil piljenje in natančnost 

igranja skladb za slavnostni koncert. 
Pred prihodom domov pa smo se 
ustavili še v Cankarjevem domu, kjer 
smo izkoristili možnost vaje ter vide-
li, kako dvorana in orkester zveni v 
taki akustiki.
Po zadnjih vajah in pripravah, ki smo 
jih izvedli v Kulturnem domu Vodi-
ce je prišel dan D, dan našega težko 
pričakovanega koncerta. Godbeniki 
smo se zgodaj popoldan z avtobusom 
odpeljali v Ljubljano ter se v dvorani 
posedli in imeli še zadnjo ogrevalno 
vajo, ki je služila tudi za končno na-
stavitev luči ter ozvočenja.
Nekaj minut pred začetkom se je 
Linhartova dvorana začela polniti z 
gledalci, ki so se lahko v Ljubljano in 
nato domov peljali z organiziranim 
avtobusom. Med nami, godbeniki pa 
je začela naraščati napetost. Ko smo 
se točno ob uri posedli na svoja me-
sta, smo za trenutek kar obstali ob 
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Osrednji članek

pogledu na množico ljudi v nabito 
polni dvorani. 
Po uvodnem pozdravu voditeljice 
večera, Bernarde Žarn, je v izvedbi 
štirih godbenikov sledila prva sklad-
ba koncerta, češkega izvora z naslo-
vom Rozamunda. V poskočnih solo 
ritmih nas je popeljala v zgodovino 
in dala prizvok in občutek, kaj se je 
igralo pred stoletjem, v samih začet-
kih vodiške godbe.
Sledila je koračnica v izvedbi celo-
tnega orkestra. Najlepše je koncert 
začeti s skladbo z vokalnim dodat-
kom o domači vasi. Vodiška korač-
nica je z udarnimi instrumentalni-
mi in vokalnimi ritmi odmevala in 
vzbudila pozornost vsakogar v dvo-
rani. 
Nato sta na vrsto prišli dve deli iz-
pod peres bratov Avsenik. Nežen, 
ljubek in vsem dobro znan – Pastir-
ček, katerega spevi so ponesli v osr-
čje triglavskih planin, med poletno 
cvetje, kjer je glavno vlogo kot solist 
na klarinetu odigral Primož Kosec. 
Spomini pa so nekaj, kar ustvarja-
mo, nas zaznamuje ter osrečuje ce-
lotno življenje in prav na ta način 
so ritmi valčka Spomin vzbudili 
razmišljanje našega biti in sanj pri-
hodnosti.
V naslednjih dveh venčkih sloven-
ske glasbe je zagotovo prav vsak po-
slušalec našel del, kjer je neizmerno 
užival in popeval. Privšek – Po-
tpuri z zimzeleno in nežno Snežno 
nočjo ter Silvestrskim poljubom je 
popeljal v prihajajoče božične pra-
znike. Tit Hodžar na trobenti je v 
solo izvedbi zaigral umirjene tone 
simfonije Nad mestom se dani, ce-
loten orkester pa je z Mini-Maxi po-
skrbel za poskočen konec. Takoj za-
tem je sledil še Venček slovenskih 
popevk s pomladnima deloma, Ne 

čakaj pomladi ne čakaj na maj ter 
Zvončki in trobentice in se končal s 
spevom naši prelepi deželi – Slove-
nija, od kod lepote tvoje.
Amboss polka je bila naslednja, 
kjer sta solistično vlogo z ubranim 
udarjanjem s kladivi po nakova-
lu odigrala basista vodiške godbe, 
Jože Füleki in Janez Bilban ter 
je v dvorani zagotovo zbudila tudi 
tistega, ki se mu je morda že zehalo 
ali spalo.
Nato nas je koncertni repertoar po-
peljal čez našo severno mejo, v Av-
strijo, k delom avtorjev iz družine 
Strauss. Nagajiva Annen polka ter 
močan blisk in grom z nemškim 
naslovom Donder en bliksem sta 
spomnila na ritme, ki jih vsako leto 
izvajajo dunajski filharmoniki na 
novega leta dan.
Za konec igranja del tujih avtorjev in 
odmevanje v Linhartovi dvorani sta 
poskrbela hitri, dinamični in očar-
ljivi Glenn meets Wolfgang s solo 
dodatkom klarinetista Mihe Kosca 
in trobentača Tita Hodžarja ter 
Perpetuum mobile, kjer je morala 
v nikoli končano skladbo poseči kar 

voditeljica večera sama in ustaviti 
orkester. 
Za zaključek uradnega dela progra-
ma je sledila še poskočna viža Maček 
v žaklju, katerega upamo, da gledal-
ci niso dobili, ko so kupili vstopnice 
za koncert.
Dva dodatka pa sta prinesla dokon-
čen konec te slavnostne prireditve. 
Radetzky marsch je s svojimi zna-
nimi ritmi in mogočnim ploskanjem 
zbranega občinstva poskrbel za tra-
dicionalno odigrano skladbo našega 
koncerta, ki pa mu je sledila še pol-
na instrumentalno-vokalna izvedba 
koračnice Tratata, zdaj igra naša 
muzika.
Po koncertu je kvintet godbe odigral 
še Avsenikovo Na Šmarno goro ter 
tako občinstvo povabil na druženje v 
preddverju dvorane.
Pred sklepno mislijo, naj se v imenu 
celotnega društva in osebno zahva-
lim predsedniku Godbe Vodice Bori-
su Kublju za prevzem odgovornosti 
pri vodenju projekta, članoma Alešu 
Pircu in Igorju Jagodicu, ki sta ves 
čas koordinirala in bdela nad organi-
zacijo prireditve ter opravila nemalo 
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sestankov ter telefonskih pogovorov. 
Zahvala pa gre tudi vsem članom 
Godbe Vodice za veliko danih pro-
stovoljnih ur, da smo na koncu lah-
ko pokazali, zakaj nas ob številnih 
večerih ni bilo doma v objemu svojih 
najdražjih.
Seveda pa ne moremo mimo zahva-
le našemu dolgoletnemu dirigentu 
Igorju Dajčmanu, ki nas vsako leto z 
veliko mero elana, energije in potr-
pljenja pripravi na koncert ter da na 
koncu vsi v srcu čutimo toplino do-
bro opravljenega dela.
Vredno zahvale se mi zdi omeniti 
donatorje in sponzorje, ki nas s fi-
nančno pomočjo podpirajo tako pri 
izvedbi koncerta kot pri celotnem 
delu na področju ljubiteljske kulture. 
Seveda pa niso sponzorji edini, po-
magate nam tu Vi, s svojo podporo, 
poslušnostjo in pozitivno energijo. 
Vse našteto in vse, kar spada zraven, 
je tisto, kar nas pelje naprej do novih 
uspehov in druženj. Hvala!
V imenu celotne Godbe Vodice vam 
želim zdravo, uspešno in zadovoljno 
leto 2023 in da bi dosegli cilje, ki ste 
si jih zastavili na osebni ali društveni 
ravni.

7številka 1, januar 2023



Intervju

Intervju s Polono Mikuž, mediatorko
Poslušati, slišati in razumeti drugega človeka ni vedno preprosto

 NATALIJA GOLOB
 TINA KOSEC

Sodno reševanje še zdaleč ni več 

edina možnost za reševanje spo-

rov. Eden izmed postopkov alter-

nativnega reševanja sporov je me-

diacija. Gre za metodo, kjer tretja 

in nepristranska oseba, t. i. medi-

ator, pomaga sprtima stranema 

priti do sporazumne rešitve kon-

flikta. O tem smo se pogovarjali 

s pravnico Polono Mikuž, ki medi-

acije opravlja na okrožnih sodiščih 

po Sloveniji.

Zaposleni ste v družbi, ki se ukvar

ja z davčnim, pravnim in finančnim 

svetovanjem, od leta 2009 pa ima

te opravljeno tudi licenco za medi

atorko, ki jo na letni ravni obnav

ljate. Nam zaupate, kako se je vse 

skupaj začelo? Kje ste se spoznali 

s to alternativno obliko reševanja 

sporov? 

Bolj ali manj se je vse skupaj začelo 
iz moje gole radovednosti, ker si ni-
sem znala predstavljati, kaj pomeni 
mediacija, kako je videti v praksi, 
kako se lahko na tak način rešujejo 
spori. Spremljala sem članke v stro-
kovnih revijah in zasledila, da so že 
leta 2001 strankam na Okrožnem 
sodišču v Ljubljani ponudili mediaci-
jo v pravdnih sporih, pozneje pa tudi 
v družinskih in gospodarskih sporih. 
V Ljubljani so posamezni sodniki, ki 
so pionirji na tem področju in njim 
gre zahvala, da se je mediacija kot 
alternativna oblika reševanja spo-
rov vpeljala na sodišče. V letu 2009 
je bil sprejet Zakon o alternativnem 
reševanju sodnih sporov, ki je tudi 
formalnopravno uredil postopek 

mediacije na sodiščih in omogočil, 
da so sodišča v Sloveniji, tu mislim 
na okrajna in okrožna, pozneje tudi 
višja sodišča, strankam ponujala 
in zagotavljala alternativno obliko 
reševanja sporov, torej mediacijo. 
Istega leta sem se udeležila osnov-
nega izobraževanja za mediatorje 
pri Društvu mediatorjev Slovenije 
z namenom, da vidim, kako media-
cija poteka. V praksi sem se, seveda 
v dogovoru z mediatorji, ki so vodili 
posamezno mediacijsko srečanje, kot 
javnost udeležila mediacij in se nato 
še v tem letu tudi vpisala na listo me-
diatorjev. 

Kako pa vi razumete mediacijo?

Poudarila bi, da mediacija v nobenem 
pogledu ni sojenje, čeprav so lahko 
mediatorji tudi sodniki. Gre za al-
ternativno obliko reševanja sporov, 
s katero poskušajo stranke razrešiti 

sporno razmerje s pomočjo tretje, 
povsem nevtralne osebe. V mediaciji 
se iščejo resnični interesi vpletenih 
strank, ki se največkrat lahko raz-
likujejo od njihovih pravnih stališč 
oziroma pozicij. Različni interesi 
so namreč tista okoliščina, ki naj-
pogosteje ovira sklenitev sporazu-
ma in večinoma v pravnem pogledu 
nima prav nobene teže. Ravno to je 
bistvena razlika v primerjavi s soje-
njem, saj so v sodnem postopku po-
membna le pravna dejstva in sodni-
ka ne zanimajo drugi interesi strank. 
Sama velikokrat v uvodnem nagovo-
ru strank poudarim, da je spor last 
strank in ne njihovih odvetnikov, ter 
da so one tiste, ki morajo biti v medi-
acijskem postopku aktivne v smislu 
iskanja rešitev, predlogov. Strankam 
je znano, zakaj je prišlo do sporov. Na 
ustrezen način jim pojasnim, da so 
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odgovorne za rešitev spora. Seveda 
je najlažje reševanje spora prepustiti 
tretji osebi, torej sodišču, pa vendar 
je v tem primeru s sodno odločitvijo 
zadovoljna le ena stran in praviloma 
sledi pritožba. Smisel mediacije pa je 
ravno v tem, da stranki poiščeta ta-
kšno rešitev, s katero bosta zadovolj-
ni obe, ta rešitev pa se zapiše v obliki 
sodne poravnave. V mediaciji se torej 
vedno išče rešitev win – win. Torej, 
če želimo najti takšno rešitev, je tre-
ba na spor gledati s širšega zornega 
kota in pri tem upoštevati interese 
strank. Ob tem ne smemo pozabiti 
na njena stališča, čustva, ne pa iskati 
dogovora le v okviru pravnih dejstev. 
Na tej točki bi želela izpostaviti, da 
je treba v mediaciji vedno gledati na-
prej in ne nazaj v čas, ko je spor na-
stal. Življenje gre naprej, zato morajo 
stranke razmisliti, kako bo v priho-
dnje potekala njihova komunikacija, 
poslovni odnosi …

Vpisani ste na listi mediatorjev na 

okrožnem sodišču v Sloveniji. Kdaj 

vas vključijo v reševanje sporov? 

Vpisana sem na listi mediatorjev na 
okrožnih sodiščih v Kranju, Kopru, 
Krškem in Celju. Naj pojasnim, da 
je mediacija popolnoma prostovolj-
ne narave, kar pomeni, da morajo 
stranke povsem prostovoljno pri-
stati na tovrstno reševanje sporov, 
v to nikakor ne smejo biti prisiljene. 
Na sodiščih v Sloveniji se izvaja t. i. 
sodišču pridružena mediacija, kar 
pomeni, da je treba spor predložiti v 
reševanje sodišču, torej je treba vlo-
žiti tožbo, predlog ali drugo vlogo, 
s katero se uradno začne sodni po-
stopek. Praviloma se v vsaki zadevi, 
razen kadar sodnik oceni, da v posa-
mezni zadevi to ne bi bilo primerno, 
strankam ponudi mediacija in se jim 
v ta namen posreduje pisno soglasje, 

ki ga morajo podpisati vse stranke 
vključene v sodni postopek. Šele ta-
krat so izpolnjeni pogoji za vključitev 
mediatorja v reševanje – slednjega 
se izbere po vrstnem redu, lahko pa 
tudi stranke same izberejo določene-
ga mediatorja. 

Katere vrste sporov lahko rešujemo 

z mediacijo?

Po mojem mnenju lahko z mediaci-
jo rešujemo katerikoli spor, če so le 
stranke pripravljane na takšen po-
stopek. Vsekakor je mediacijski po-
stopek primeren za družinske spo-
re, kot so denimo razveza zakonske 
zveze, dodelitev otroka enemu od 
staršev ali skupno starševstvo, viši-
na preživnine idr., saj se lahko zade-
va razreši v relativno kratkem času, 
na miren način, ceneje kot v primeru 
sodnega postopka ter brez posredo-
vanja sodnih izvedencev. Vse seve-
da pod pogojem, da sta se stranki 
pripravljeni pogovarjati, slišati in se 
lahko dogovorita o rešitvi.

Pokrivate pravdno področje, go

spodarske zadeve, družinske in ne

pravdne zadeve. Kako pomembno 

je, da je mediator specializiran za 

določeno področje?

Tehnike, ki se uporabljajo v medi-
acijskem postopku, so za vse vrste 
sporov enake, tako da ni posebne 
potrebe po specializaciji. Glede na 
to, da opravljam mediacije na sodi-
šču, pa menim, da je potrebno tudi 
pravno znanje, saj lahko strankam 
po pregledu sodne prakse tudi po-
jasnim, kakšno odločitev gre priča-
kovati v primeru, da spora ne bodo 
rešile na miren način. Pravno znanje 
pa je potrebno tudi pri sami sestavi 
sodne poravnave, ki se podpiše pred 
sodnikom in ima enako moč kot so-
dna odločba.

Kdo lahko postane mediator? 

Mediator je lahko vsako, ki opravi 
osnovno in vsa nadaljevalna izobra-
ževanja. Ponudnikov izobraževanj s 
področja mediacije je v Sloveniji kar 
nekaj. Na sodišču pridružene medi-
acije v glavnem izvajamo pravniki, v 
družinskih zadevah pa lahko sodelu-
je tudi komediator, praviloma psiho-
log ali pa socialni delavec. 
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Katere lastnosti pa po vašem mne

nju odlikujejo dobrega mediatorja?

Predvsem mora biti vztrajen, potrpe-
žljiv, stranke mora znati poslušati in 
predvsem slišati, jim pustiti čas, da 
povedo, kar želijo, biti mora empa-
tičen. Vsaka stranka v mediaciji ima 
prav v svojem svetu, pri tem pa mora 
mediator ločiti osebo od njenih de-
janj. Mediator mora znati strankam 
predstaviti realno sliko. Opažam, da 
je včasih potrebno samo, da od spo-
ra preteče nekaj časa, in se potem 
stranke bistveno lažje oziroma hitre-
je dogovorijo.

Nekateri spori se rešijo z enim sa

mim posredovanjem mediatorja, 

spet drugi trajajo leta. Kateri pri

meri mediacij so najtežji? 

Za mene osebno so družinski spo-
ri najtežji. To so spori glede razveze 
zakonske zveze, dodelitve otrok ozi-
roma skupnega starševstva, določi-
tve višine preživnine. V teh sporih 
je ogromno čustev, zamer, ki jih ne-
katere stranke niti ne zmorejo same 
predelati, mediatorji pa imamo po 
večini premalo znanja za nudenje 
psihološke podpore. Tako v družin-
skih mediacijah praviloma sodeluje 
tudi komediator, da je psihološka 
podpora strankam toliko večja in 
strokovna. Dejstvo je, da mediacija 
ni psihoterapija in ni usmerjena pro-
ti osebi kot bitju, ampak se nanaša 
na tisti del obnašanja posamezne 
osebe, ki je potreben zaradi sklepa-
nja sodne poravnave oziroma zaradi 
izboljšanja odnosov med strankama, 
ki pripelje do rešitve spora. Upošte-
vati je treba, da se družinske medi-
acije posredno nanašajo na otroke, ki 
sicer načeloma ne sodelujejo v sami 
mediaciji. Starša se namreč skušata 
v mediacijskem postopku dogovori-
ti glede vprašanj, ki se nanašajo na 

otroke. Zato je potrebnega veliko 
časa in potrpežljivosti, da se stranke 
posledično lažje in hitreje dogovori-
jo.

Se kdaj katero izmed mediacij tudi 

neuspešno zaključi, torej spor osta

ne nerazrešen?

Če stranki v postopku sodišču pri-
družene mediacije sporazumno ne 
razrešita spora ali v primeru, da 
stranka umakne soglasje za medi-
acijo, kar lahko naredi kadarkoli, 
saj je takšna oblika reševanja sporov 
prostovoljna, le-tega razreši sodnik 
v sodnem postopku. Tak postopek je 
seveda bistveno bolj formalne nara-
ve, pri čemer sodnik upošteva zgolj 
in samo pravna dejstva. V mediaci-
ji, ki poteka na sodišču, torej težko 
govorimo o nerazrešenem sporu. Če 
mediacija poteka zunaj sodišča, pa 
lahko spor dejansko ostane nerazre-
šen, če se nobena stranka ne odloči 
za sodni postopek.

Slovenci veljamo za pravdarski na

rod. Ali morda z leti opažate ka

kšno razliko pri reševanju sporov? 

Smo se iz preteklosti česa naučili? 

Od leta 2009 dalje, ko sem začela 
izvajati mediacije, opažam, da se je 
povečalo število primerov, ko želijo 
stranke najti sporazumno rešitev. 
Verjetno je to posledica ozavešče-
nosti ljudi, tudi nas, ki sodelujemo 
v pravosodnem sistemu, pa odve-
tnikov, ki strankam svetujejo, da 
podpišejo soglasje za mediacijo, pa 
ne nazadnje tudi sodnikov, ki lahko 
ravno tako v okviru sodnega postop-
ka pomagajo strankam poiskati mir-
no, in v interesu vseh vpletenih oseb 
odgovarjajočo rešitev. Nedavno sem 
zastopala stranko na sodišču zara-
di motenja posesti in razpravljajoča 
sodnica je bila prav tako mediator-

ka. Sama sem svoji stranki še pred 
narokom na sodišču predlagala, da 
poskusimo najti sporazumno rešitev, 
vendar je bilo zaznati, da nasprotna 
stranka temu ni bila naklonjena. 
Ravno sodnici gre največja zahvala, 
da smo spor rešili na miren način, 
torej dogovorno, in to kar na naroku 
za glavno obravnavo.

Zaupali ste mi, da si želite, medi

acijo pripeljati v širši prostor, zunaj 

sodišč. Nam lahko opišete vašo vi

zijo? Kako vam uspeva?

S kolegico sokrajanko Judito Oster-
man Tepina, ki je ravno tako aktiv-
na mediatorka na Okrožnem sodi-
šču v Ljubljani, bi si želeli mediacijo 
vpeljati v prostor naše lokalne sku-
pnosti. Znano je, da sta bila pred leti 
ustanovljena mediacijska centra v 
Mestni občini Ljubljana in v Mestni 
občini Kranj. Koliko primerov letno 
so obravnavali, mi sicer ni znano, 
vendar pa je z mediacijo brez dvoma 
možno tudi reševanje sporov znotraj 
lokalne skupnosti. Vsekakor bi bilo 
tudi krajanom prijaznejše in dosto-
pnejše, če bi se lahko spori reševali 
v domačem okolju. Verjetno bo najin 
prvi korak razgovor in predstavitev 
na Razvojni regionalni agenciji za 
osrednjo Slovenijo in na Občini Vo-
dice.
Naj povem, da mediacijski centri ob-
stajajo tudi zunaj sodišč, denimo v 
Zdravstvenem domu Ljubljana, na 
Zdravniški zbornici Slovenije, v Uni-
verzitetnem kliničnem centru Mari-
bor. Pred leti se je mediacija zelo raz-
mahnila tudi v šolah in tudi v Osnov-
ni šoli Vodice so imeli mediacijski 
krožek. Da ljudje spoznajo drugačen 
pogled na spor, se mi zdi smiselno, 
da tovrstno znanje usvojijo čim prej. 
To pomeni, da se veščine, ki so pri-
merne za mediacijo, primerno vklju-
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čijo v naš izobraževalni sistem. Na ta 
način se bo posredno tudi zmanjšalo 
število različnih sporov in spornih 
situacij v našem življenju. Mediacija 
brez dvoma predstavlja drugačen po-
gled na reševanje sporov.

Glede na številne obveznosti, ki jih 

imate, me zanima, kako usklajujete 

delo z družinskim življenjem? 

Oba otroka sta že toliko samostojna, 
da je usklajevanje lažje. Priprave na 
mediacijo in zapis osnutkov sodne 
poravnave, ki jih običajno pripravim 
sama in nato posredujem strankam 
in njihovim pooblaščencem v izjasni-
tev, opravim večinoma zvečer.

Kaj pa radi počnete v prostem času? 

Kako se sproščate?

Osebno mi je najboljša sprostitev 
kakršnakoli oblika rekreacije, hoja v 
hribe, kolesarjenje, tek na smučeh, 
smučanje, plezanje, drsanje … V za-
dnjih dveh letih me je navdušila tudi 
joga. V veselje so mi obiski kulturnih 
prireditev in potovanja, na katera se 
odpravimo družinsko. 

V Vodice ste priseljeni. Od kod? 

Kako se počutite tukaj? Morda kaj 

pogrešate?

Decembra je bilo 17 let, kar smo se 
preselili v Vodice. Pred  tem smo ži-
veli v bloku v Ljubljani. Po toliko le-
tih sedaj lahko rečem, da smo se na-
vadili na tukajšnje bivanje. Ustreza 
nam, da živimo v neposredni bližini 
narave, gozda, kjer je na razpolago 
lepo število stez za rekreacijo, hkra-
ti pa nismo daleč stran od Ljubljane 
oziroma Kranja. Komaj čakam, da se 
zaključijo dela na vodiški obvoznici, 
saj računamo, da se bodo Vodice raz-
bremenile tovornjakov, ki so izredno 
moteči. Kaj pogrešamo? Upam, da 
bo  občinsko vodstvo uspešno v do-

govorih s Pošto Slovenije in bomo še 
naprej imeli pošto, želela bi si malo 
večjo trgovino, pa tudi več kulturnih 
prireditev v kraju.

Nam lahko za konec opišete še ka

kšno tehniko mediacije, ki bi nam 

morebiti prišla še kako prav tudi v 

vsakdanjem življenju pri reševanju 

morebitnih sporov s prijatelji, svoj

ci, sodelavci?

Najpomembnejše je vsekakor ak-

tivno poslušanje sogovornika. Tako 
osebi pustiš, da govori, ne da bi jo 
prekinjal, ob povedanem karkoli 
predvideval, ji svetoval ali celo na-
sprotoval. Pri komunikaciji z otroki 
je zelo pomembna tehnika validacije, 
s katero otroku dopustiš, da izrazi 
svoje občutke takrat, ko mu je tež-
ko ali je v stiski. Poslušati, slišati in 
razumeti drugega človeka ni vedno 
preprosto.  
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Foto: Dom Šiška

Foto: Matjaž Erjavec

 IRMA BIZJAK

Bili smo sredi čarobnega decembra, ki je bil bolj kot 

katerikoli drug mesec prepleten z različnimi dogodki, 

pričakovanji in željami. 

Prvi dogodek, generalko pred Letnim koncertom, smo si 
zamislili v Domu starejših občanov v Šiški. Želeli smo, da 
nas najprej ocenijo oni, saj je med njimi veliko pevcev, ki 
pa svoje prisotnosti ne morejo več izkazati na samih pri-
reditvah. Veseli so bili našega obiska in nekaj pesmi so 
zapeli z nami.
Prišel je finalni večer. Ta večer, pa najbrž ne samo ta ve-
čer, je bila pesem tista, po kateri hrepenimo in jo ima-
mo radi. Kajti pesem je kot vino, ki navdušuje in upijanja 
dušo. Fran Saleški Finžgar je zapisal, da je pesem tam, 
kjer je srce. Nobene lepe pesmi še nismo brali ali posluša-
li, če ni privrela iz srca. Posebej pa se srca dotakne pesem, 
zapeta v maternem jeziku.
S temi besedami je naša povezovalka, gospa Slavi Bučan, 
pozdravila vse obiskovalce našega letnega koncerta. Bi-
seri smo zapeli večino ljudskih pesmi. Pod vodstvom zbo-
rovodje Klemena Jerinca, s katerim prepevamo sedaj že 
drugo leto, smo v prvem delu zapeli šest pesmi.
V goste smo povabili Sorške orgličarje iz KUD Oton Žu-
pančič. Skupina deluje deset let, sestavljajo pa jo doma-
čini, Medvodčani, umetniški vodja sekcije je prof. glasbe 
Damir Fajfar. Izvajajo raznovrstno glasbo, ki je prireje-
na za igranje na orglice. Prepletajo se predvsem priredbe 
ljudskih in narodno-zabavnih skladb, popevk, klasične 
glasbe in uspešnic iz sodobne zabavne in filmske glasbe. 
Predstavili so se nam s šestimi skladbami. Res jih je bilo 
prijetno poslušati, kaj vse je mogoče zaigrati z orglicami.
V drugem delu nas je povezovalka postavila pred kratko 
razmišljanje: kako si Diane Cooper – terapevtka, pisatelji-

Dober večer z Mešanim pevskim zborom BISER

ca in zdravilka predstavlja najboljše leto: »Imam vizijo, v 
kateri vsi ljudje živijo v miru, imajo dovolj hrane in streho 
nad glavo. V kateri so vsi otroci ljubljeni in vzgojeni tako, 
da razvijajo svoje darove, v kateri igra srce pomembnej-
šo vlogo kot razum in v kateri ima modrost večjo vlogo 
kot bogastvo. V tem svetu vladajo pravičnost, enakost 
in poštenje. Naravi se izkazuje čast, zato so vode čiste in 
prozorne, zrak pa svež in čist. Skrb se namenja rastlinam 
in drevesom, vse živalske vrste so deležne spoštovanja in 
prijaznosti. Vladata smeh in sreča. In ljudje hodijo z roko 
v roki.« Čudovito bo, ko bomo doživeli tako leto.
MePZ Biser je zapel še šest pesmi, posebej nam je bila v 
ponos pesem LIPA – Miroslava Vilharja in Davorina Jen-
ka, ki še danes v srcih budi globoka domovinska čustva in 
velja za simbol slovenstva.
Na koncu prireditve nista manjkala pogostitev in druže-
nje. Želimo si, da nas nikoli več nič ne ustavi, da bo pesem 
zvenela še dolgo in nikoli ne zamre.

MePZ Biser se zahvaljuje vsem sponzorjem; Občini Vodi-
ce, KaOLJE, d. o. o., Bilban, d. o. o., Štacunca PR'MIMI, 
Dream studio Krt, d. o. o., in Vrtnarstvo in cvetličarstvo 
Tomaž Brank, s. p.
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70 let SD STRAHOVICA

 DARE BORČNIK

Vstopamo v 73. leto delovanja SD 

Strahovica. Leta, ko se večina že 

upeha ali prej odneha, pri Strahovi-

ci pa smo v času epidemij le malo 

zajeli sapo in v lanskem letu z novim 

programom gorskega kolesarjenja 

za najmlajše aktivnosti celo razširili. 

Panoga je res v modi, trenutno pri 
nas pod vodstvom trenerjev v štirih 

73 let SD Strahovica

Je sedemdeset let minilo,
odkar so sanje le bile,

se marsikaj je vmes zgodilo,
da danes smo prišli do tle!

Brane, Ivo in Viktor,
imeli svojo so vizijo,

Planica jim bila je vzor,
svojo skakalnico želijo!

Kakšna volja in zanos,
so člane nove pridobili,

postalo društvo je ponos,
starejši mlajše so učili.

Tako takrat se je začelo,
nam rasti je začel ugled,

bilo je to veliko delo,
je vsak dan lepši bil pogled.

Vsem smo sponzorjem hvaležni,
ki podpirajo naš trud,

programi naši so obsežni,
napor naš včasih je kar hud.

Planine in pohodništvo,
so dolgo naših članov strast,

izleti, hoja, gorništvo,
bili so vedno nam v čast!

Tekači nabirajo si kilometre,
na maratonih kar bleste,

tud' Gozdni tek ima lepe metre,
otrok že tukaj tečt začne.

Kolesarji so dejavni,
hitro se kolo vrti,

marsikdaj so tudi glavni,
nam pa to se fino zdi.

Če potaplja se država,
le zakaj se ne bi mi,

pa nastala je ta prava,
sekcija za te stvari.

Vsem, ki danes tu ste z nami,
čestitamo za praznik naš,
mi ne praznujemo le sami,

prijatelj primi vsak svoj glaž!!

V Strahovici je včas' strašilo,
le kdo strahov se ne bi bal,
dokler tako se ni zgodilo,

da fantje rekli so: bav, bav!

So starši fantom pomagali,
da je Strahovica nastala,
vso podporo so jim dali,
večina jim je pomagala.

Korajžno Bloudka so prosili,
da jim naredil je načrt,

od njega še denar dobili,
izgradnje krog je bil zaprt!

vrstah aktivno trenira in tekmuje 
okrog 40 otrok, povpraševanje ne 
popušča. Pred kratkim ste množično 
obiskali smučarski sejem, prav tako 
beležimo veliko zanimanje za naše 
zimske smučarske tečaje. Na pravkar 
končanem, zadnji teden lanskega leta 
v Kranjski Gori, je smučarske veščine 
pridobivalo 80 tečajnikov, zanje je 
skrbelo 17 učiteljev oz. spremljeval-
cev. Več o tem v drugem prispevku. 

Tudi druge sekcije (balinarska, te-
kaška, igre z žogo, pohodništvo …) 
so znova prestavile v višjo prestavo. 
Samo toliko, zelo na kratko o seda-
njosti. 
Epidemija je spomladi l. 2020, ob 70. 
obletnici, izrinila slavnostno pra-
znovanje obletnice, oglejmo si danes, 
kako je takrat naše 70-letno delova-
nje v verzih predstavil naš Tone Ma-
renče:

Mnogih že ni več med nami,
preveč premladih je odšlo,
večkrat smo ostali sami,
je vsakokrat bilo težko.

Tud' občina zna cenit delo,
ki ga Strahovica opravi,

smo v prenovo skup' šli smelo,
se marsikaj na nov postavi.

Alpska sekcija deluje,
da se včasih kar kadi,

pozimi nam tečaje snuje,
pa še sejem za smuči.

Le kdo Aleša bi pozabil,
ki svetovni vrh kroji,

tudi Mijo rad povabil,
to so naši Borčniki.

Od nekdaj žoga je okrogla,
privlačna vedno za vse nas,

ekipa boljša je slabšo zmogla,
če je igrala prepočas'.

Vsi spominski memoriali,
leta so že naš ponos,

smo med sabo tekmovali,
kdo bo komu, zopet kos.
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Delo Karitas Vodice v letu 2022
  ROZALIJA JEGLIČ

Delovanje Župnijske karitas Vodi-

ce sega v sam začetek organizira-

nega karitativnega dela v Sloveni-

ji. Leto 2022 je zaznamovala vojna 

v Ukrajini. V prvi polovici leta smo 

veliko aktivnosti namenili pridobi-

vanju pomoči za prebivalce v Ukra-

jini. Zbrali smo 568 kg hrane z dalj-

šim rokom uporabe in 826 kosov 

različnih pripomočkov za osebno 

nego in gospodinjstvo. Vse zbrane 

artikle smo uredili in pripravili za 

transport. Večino so zbrali učenci 

Osnovne šole Vodice, otroci Vrtca 

škratek Svit in posamezniki iz ob-

čine Vodice.

Pod pokroviteljstvom ŽK Vodice sta 
bila dva dobrodelna koncerta. Na 
Skaručni smo marca dobrodelni kon-
cert mladih talentov združili s pra-
znovanjem materinskega dne. Medi-
tativno dobrodelni koncert, v aprilu 
Še je luč, v Župnijski cerkvi v Vodicah 
je bil namenjen trpečemu ukrajinske-
mu narodu, ki je sredi vojnih grozot 
ujet v trpljenje. Maja je bil organizi-
ran humanitarni pohod s strani Usta-
nove Petra Glavarja Komenda, Pot k 
sosedu. Udeležili so se tudi naši pro-
stovoljci. Tudi posamezniki naše ob-
čine so prispevali denarna sredstva. 
Skupaj smo zbrali 5.247 evrov in ga 
nakazali Slovenski karitas za pomoč 
Ukrajini.
Aktivnosti ŽK: 
Organizacija, delo in odgovornosti 
so porazdeljene med posamezne pro-
stovoljke in prostovoljce. Nekatere 
prostovoljke so prisotne že od usta-
novitve dalje. S sveto mašo se vsako 
leto spomnimo naših pokojnih sode-
lavcev in dobrotnikov. V delo je vklju-

čenih 25 stalnih prostovoljk, med 
njimi je ena nova. Pri dobavi hrane 
se v delo vključi še pet sodelavcev, po 
potrebi tudi več. 
Prostovoljke se srečujemo enkrat 
mesečno ali po potrebi. Opravili 
smo 1858 ur prostovoljnega dela za 
organizacijo, neposredno delo z upo-
rabniki, dežurstvo in vzdrževanje 
prostorov ter opreme. Sodelovanje, 
udeležbo na sestankih in medseboj-
no sodelovanje vseh sodelavcev ŽK 
lahko ocenimo kot zelo dobro.
Na nedeljo Karitas smo prostovoljke 
sodelovale pri vseh mašah, na vseh 
podružnicah in v Župnijski cerkvi, 
ki je posvečena sveti Marjeti Anti-
ohijski. Na ta način smo pokazale 
pomen naše skupine širši skupnosti. 
Vse pomembne dogodke skozi celo-
tno leto objavljamo v občinskem gla-
silu Kopitarjev glas, tedniku Družina 
in glasilu Slovenske karitas, Žarek 
dobrote. Z različnimi objavami smo 
prisotne tudi na FB-Župnijska kari-
tas Vodice.
V program pomoči so vključene dru-
žine, posamezniki, otroci, osebe s 
posebnimi potrebami, šolska mladi-
na, ostareli, bolni in invalidne osebe. 
Sodelavci Karitas si prizadevamo za 
sočuten odnos do vseh ljudi, posebej 
še do tistih, ki so v stiski in pogosto 
odrinjeni na rob družbe. Podpiramo 
pravično razdelitev dobrin in enake 
možnosti za vse. Najvažnejše ob tem 
je ohranjanje človeškega dostojan-
stva. Identitete prejemnikov pomoči 
ne razkrivamo. K temu nas zavezu-
jejo naša etična načela. Upoštevamo 
zakon o varstvu osebnih podatkov, ki 
določa pravice, obveznosti, načela in 
ukrepe, s katerimi se preprečuje ne-
ustavne, nezakonite in neupravičene 

posege v zasebnost. Kriteriji pomoči 
so določeni na ravni Škofijske kari-
tas in so usklajeni z Ministrstvom za 
delo, družino, socialne zadeve in ena-
ke možnosti.
Pomemben del našega dela je in-
formiranje, svetovanje in pogovor z 
osebami, ki potrebujejo našo pomoč. 
Organizirano imamo dežurstvo po 
razporedu vsak prvi četrtek v mesecu 
med 16. in 18. uro v zimskem času in 
med 17. in 19. uro v poletnem času v 
pastoralnem domu.
Hrano iz Evropske skupnosti delimo 
enkrat mesečno. Leta 2022 smo jo 
razdelili 4065 kg. Razdelili smo tudi 
768 kg podarjene hrane. V jesenski 
nabirki za potrebe Karitas so posa-
mezniki darovali 780 kg različnih 
poljskih pridelkov. Zbrali smo tudi 
80 kosov različnih šolskih potrebščin 
in pripomočkov za osebno nego. Ve-
lik delež darov je bil zbran v okviru 
projekta Tek podnebne solidarnosti. 
Hrano z daljšim rokom uporabe zbi-
ramo skozi vse leto. 
Pomagamo pri plačilu položnic in na-
kupu kurjave. Ob težkih trenutkih v 
življenju pomagamo tudi z denarno 
pomočjo. 
V času Miklavževanja so bili naše po-
zornosti veseli otroci in odrasli s po-
sebnimi potrebami. 
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Po dveh letih premora smo lani zno-
va organizirale Binkoštno srečanje za 
starejše in bolne. S sveto mašo smo 
se Bogu zahvalili za vse prejete daro-
ve in prosili, da nas njegova dobrota 
spremlja še naprej. Po maši smo v pa-
storalnem domu pripravili srečanje in 
pogostitev z veliko prijetnega klepeta 
in obujanja spominov. Starejše smo 
obiskale za veliko noč in božič. Z obi-
skom naznanimo prihajajoče prazni-
ke in polepšamo praznične dni.
Osnovnošolcem in dijakom iz social-
no šibkejših družin smo pomagali z 
denarnimi sredstvi pri nakupu šol-
skih potrebščin ob začetku šolskega 
leta.

Izobraževanja v letu 2022

Članice se tudi izobražujemo in se 
udeležujemo različnih seminarjev, ki 
jih pripravlja Slovenska in Škofijska 
karitas. Lani smo bile tri prostovolj-
ke v Celju. Udeležile smo se enodnev-
nega seminarja pod geslom SKUPAJ 
DELAJMO DOBRO. Na seminarju se 
nam je pridružila tudi gospa Joži Na-
stran Brank, učiteljica Osnovne šole 
Vodice. Predstavili smo naš skupni 
projekt Tek podnebne solidarnosti, ki 
že vrsto let povezuje oddelke podalj-
šanega bivanja, učitelje, učence, njiho-
ve starše ter prostovoljke ŽK Vodice. 
Ob zaključku se organizirajo Igre brez 
meja z iskanjem gesla, veliko zabave 
in prijetnega druženja. Glavni namen 
projekta je zbiranje hrane z daljšim 
rokom uporabe in šolskih potrebščin 
za socialno ogrožene družine v občini 
Vodice.
Podpiramo tudi različne akcije Slo-
venske karitas, Škofijske karitas in 
Young Caritas Slovenija (npr.: Pokloni 
zvezek, Otroci nas potrebujejo, Vidni 
in varni na cesti ...).
Zahvala:
Sodelavci ŽK se zahvaljujemo vsem 

ljudem, ki razumejo stisko drugih, 
zaupajo našemu delu in podpirajo 
naša prizadevanja, med drugim tudi: 
Občini Vodice oz. županu g. Acu Fran-
cu Šuštarju za finančna sredstva, 
vsem dobrotnikom, ki nas s svojimi 
prispevki podpirajo skozi celo leto. 
Ravnatelju OŠ Vodice g. Juretu Grilcu 
in zaposlenim, še posebej gospe Joži 
Nastran Brank ter staršem učencev 
šole ter ravnateljici Vrtca Škratek Svit 
Vodice gospe Hedviki Rosulnik in 
zaposlenim za sodelovanje. Pevskim 
zborom in vsem, ki so sodelovali na 
koncertu Še je luč, posebej še gospodu 
Radu Čuku, ki je dal pobudo in pripra-
vil scenarij. Hvala Trgovini Bergant, 
Matija Bergant, Trgovini Štacunca 
Pr‘Mimi, Mirjana Grgić in vsem kup-
cem omenjenih trgovin, ki darujejo v 
košarici za ŽK Vodice ter DU Vodice.

Gospodu župniku Francu Mervarju 
za njegovo delo in duhovno vodstvo. 
V minulem letu je praznoval 30 let 
službovanja v Župniji Vodice. Ob tej 
priložnosti mu čestitamo in se mu 
zahvaljujemo za njegovo predano 
delo.
Vse informacije o našem delu najdete 
tudi na spletni strani Občine Vodice 
in Župnije Vodice. Na našem elek-
tronskem naslovu – karitas.vodice@
gmail.com smo vedno dosegljivi za 
vse, ki potrebujejo pomoč, nasvet ali 
se nam želijo pridružiti.

Sreča je v človeku samem 

ali pa je ni.

Od zunaj je človekovemu srcu 

ne pričara nobena stvar.

Anton Trstenjak
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 DRAGICA SODNIK            

Upravni odbor Društva upokojen-

cev Bukovica – Šinkov Turn se je v 

letu 2022 sestajal na rednih sejah 

vsako prvo sredo v mesecu. Imeli 

smo dvanajst sej, udeležba na se-

jah je bila vedno odlična. Sestava 

Prednovoletno druženje DU Bukovica – Šinkov Turn

Poročilo o delu društva za leto 2022

  DRAGICA SODNIK     

V našem letnem planu dela Društva 

upokojencev Bukovica – Šinkov 

Turn je bilo zapisano, da imamo 

17. decembra 2022 prednovoletno 

druženje. Ker so se zdravstvene 

razmere umirile, smo povabili vse 

naše člane, da se nam pridružijo 

na druženju.

Vstop v dvorano nam je bil simpati-
čen, ambient je bil enkraten, saj je bila 
dvorana zelo lepo okrašena. Zaslišala 
se je glasba naše pevske skupine Aro-
nija. Vsak si je po želji izbral prostor 
za mizo in tudi najbližjega prijatelja, 
s katerim se je lahko pogovarjal, se 
smejal, pa tudi nazdravil.
Izmenjali smo si misli, pogovor je pri-
nesel kakšno novo novico – kakšno 
vreme imamo, kako smo preboleli ka-
kšno bolezen, kako se imamo na kavi-
ci pri sosedu, kdaj dela zdravnik, kdaj 
je odprta pošta, kako smo zapravljali 
v trgovini, kako nam rastejo vnučki 
…).
Poleg dobre pijače in hrane smo uži-
vali ob poslušanju odlične glasbe s 
harmoniko. Poslušanje Roberta nas je 
popeljalo v sanje, v lepote življenja, v 
priložnost, da se te sanje na druženju 
lahko tudi uresničijo. Poleg posluša-
nja igranja smo zraven tudi zapeli in 
seveda tudi zaplesali.

Bilo nam je zares zelo lepo in čas je 
kar prehitro minil.
Zahvalila bi se vsem, ki ste pomaga-
li pri pripravi – upravnemu odboru 
društva, poverjenikom društva, ki 
ste po domovih vseh članic in članov 
razdelili vabila za novoletno druženje 
in vsakemu posebej dali darilo z vo-
ščilom sreče in zdravja za novo leto, 
ki prihaja.
Zahvala gre tudi vsem vam, ki ste bili 
prisotni pri pripravi prostora v dvora-
ni, pevski skupini Aronija, glasbeniku 
Robertu Stoparju ter družini Selak in 
družini Grgić za odlično postrežbo. 
Seveda pa zahvala vsem vam, kei ste 
bili prisotni na druženju. Prihodnje 
leto spet dobrodošli in nasvidenje.
Srečno v letu 2023!                                                                                                            

upravnega odbora se je med letom 

malo spremenila, na njeno željo 

smo zamenjali eno članico, in sicer 

Majdo Vrhovec z novo članico Mile-

no Kristan, poverjenico za vas Selo.

Na prvi seji upravnega odbora smo 
sprejeli naslednje sklepe:

• prejeli in potrdili smo plan dela 
za leto 2022,

• sprejeli in potrdili finančni plan 
za leto 2022,

• dogovori in sklepi o delu društva 
do konca leta.

Tudi letos nam je uspelo, da smo izda-
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Vabilo na vpis vsem bodočim prvošolcem
Spoštovani starši!
Vaš otrok, rojen v letu 2017, sodi v generacijo, ki bo sep-
tembra 2023 vstopila v 1. razred.
Na OŠ Vodice bomo otroke vpisovali 14. in 15. febru-
arja 2023,
od 8.00 do 12.00 ure
in od 14.00 do 18.00 ure

DAN ODPRTIH VRAT
bo za bodoče prvošolce
na PŠ Utik: v sredo, 1. 2. 2023, ob 9.00 uri
na OŠ Vodice: v četrtek, 9. 3. 2023, ob 9.15 
Otroci bodo obiskali šolo s svojimi vzgojiteljicami iz Vrt-
ca Škratek Svit
(Vodice, Skaručna in Utik).

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

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

Vpis v 1. razred

VPIS V VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE

Vlogo za vpis v vrtec Škratek Svit Vodice, enoto Skaruč-

na in enoto Utik dobite na spletni strani vrtca: www.

vrtec-vodice.si ali v vrtcih.

Vlogo za vpis za šol. l. 2023/2024 oddajte oz. pošljite na 

naslov:

VRTEC ŠKRATEK SVIT VODICE, FRANCA SEŠKA 

C. 15, 1217 VODICE ali

vodice@vrtec-vodice.si

VPIS DO 31. MARCA 

2023

Za več informacij nas po-

kličite: 01 83 24 992
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Vpis v vrtec

li svoj časopis z naslovom  NAŠA JE-
SEN – marec, številka 25 za leto 2022, 
in ga dostavili na dom vsem članom 
našega društva.
Svoja srečanja in vaje je imela pevska 
skupina Aronija , ki se je dobivala vsak 
torek v mesecu. Skupina nas je zasto-
pala ponosno na vseh prireditvah v 
naši občini in zunaj nje. Poslušali smo 
jih na prireditvi ob mednarodnem 
dnevu starejših, nastopali so v domo-
vih za ostarele v Naklem, v Cerkljah 
in v Kamniku. Polepšali in popestrili 
so nam druženje na naših srečanjih, 
in sicer na občem zboru, na pikniku, 
na prednovoletnem srečanju, pa tudi 
na rojstnih dnevih članov se je slišala 
njihova čudovita glasba.
Članice smo začele s telovadbo na pro-
stem, dvakrat tedensko. Ko je postalo 
hladno, smo telovadile v telovadnici. 
Hvala naši voditeljici Marti Seršen, 
ki je odlično vodila vadbo. Telovadbe 
v dvorani se je udeležilo 15 – 25 čla-

nic. Enkrat mesečno smo se dobivali 
pri Anzelnu – ob prijetnem klepetu in 
dobri hrani in žlahtni kapljici nam je 
čas kar prehitro minil.
Tudi naši kolesarji so bili aktivni, pre-
vozili so kar lepo število kilometrov. 
Kolesarili so dvakrat na mesec po bli-
žnji in daljni okolici. Naši balinarji so 
se dobivali na stezi enkrat tedensko.  
Z velikim veseljem smo se pripravljali 
na občni zbor, ki je bil 19. marca 2022, 
na Brezjah smo bili 25. marca. V me-
secu maju smo imeli pohod na Menge-
ško kočo (6. 5.) 15 članic. V mesecu ju-
niju pa smo izvedli pohod k Mlinčkom 
(10. 6.) 22 udeleženih. V mescu juniju 
je bil organiziran tudi izlet z avtobu-
som v Karlovac – 26. junija. 
V letnem planu dela smo imeli zapisa-
ne še nekatere dejavnosti, ki smo jih 
tudi uresničili: občni zbor – 19. marca 
, piknik – 13. avgusta in prednovole-
tno druženje – 10. decembra.
V septembru smo, v sodelovanju z Ob-

čino Vodice, poskrbeli za varnost na 
cesti za naše šolarje.
Obiskali smo naše starejše člane: 
stare 80 let, 90 let in več, seveda po 
predhodnem dogovoru z njihovimi 
domačimi. Zavedamo se, da jim obisk 
in topla beseda veliko pomenita. 
V mesecu decembru smo pripravili 
darila za vse člane društva. Naši po-
verjeniki so jih obiskali na domu in 
jim zaželeli vse dobro v novem  letu .           
V tem letu smo se poslovili od dese-
tih članov društva, spominjali se jih 
bomo, naj počivajo v miru.
Zahvalila bi se vsem članom uprav-
nega odbora za pomoč in sodelovanje 
ter podporo pri delu društva skozi 
celo leto. Zahvalila bi se tudi Občini 
Vodice za denarno pomoč, podporo in 
sodelovanje.
Hvala tudi vsem drugim članicam in 
članom društva za pomoč, sodelova-
nje in finančno podporo.
Srečno in vse dobro v letu 2023 ! 
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 HEDVIKA ROSULNIK

Za Miklavžem, ki je prišel v vodiško dvorano, je letos 

v vrtec prišel še Božiček.

V deževnem decembru je Božiček pregnal dež in proti 
večeru prišel med otroke in starše, ki so ga z lučkami v 
velikem številu pričakali na igrišču centralnega vrtca. 
Božičku sta družbo delala snežak in jelenček Rudolf. Bo-
žiček je staršem in otrokom povedal, da v svoji vreči nosi 
dobroto, ljubezen in povezovanje, ki so veliko pomemb-
nejše stvari kot darila. Zato je malo dobrote, ljubezni in 
povezovanja pustil tudi v Vodicah. Otroci so po skupinah 
Božičku zapeli in prejeli čokoladico, simbolična darila pa 
je Božiček pustil naslednji dan v vrtcu. Vzgojiteljice so 
pripravile različne delavnice in dejavnosti, v katerih so se 
zabavali starejši otroci vrtca. Poskrbeli smo tudi za malo 
starejše bratce in sestrice in seveda za starše, ki so lahko 
poklepetali ob čaju in kuhanem vinu. Naše kuharice in 
kuhar so poskrbeli, da smo se vsi lahko posladkali, saj so 
izdelali več kot 500 cake popsov, tortic na palčki. In prav 
vsi otroci so bili pridni, kar je pokazal tudi pridnometer. 
Kako tudi ne, saj smo se ves prazničen december skupaj 
trudili, da smo z drobnimi pozornostmi polepšali kakšen 
dan različnim posameznikom. Izdelovali smo adventne 
venčke, voščilnice, darilne vrečke, lučke, zbirali za Kari-
tas, pripravili veliko dodatnih dejavnosti, ki so nas po-
vezovale s starši in okoljem. Kljub turobnemu decembru 
so žarele otroške oči v pričakovanju, druženju, v toplem, 
prazničnem okolju naših vrtcev. S skupnimi močmi, s po-
močjo staršev, podjetnikov smo obogatili tudi Sklad vrt-
ca. Vsem iskrena hvala in srečno.

Prihod Božička v Vrtec Škratek Svit Vodice
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Koledovanje v Zapogah
  BARBARA PIPAN 

Koledovanje ali Trikraljevska akcija postaja tradicio-

nalna tudi v podružnici Zapoge, kjer koledniki vsa-

ko leto v domove prinašajo veselje, srčna voščila in 

dobro voljo ter tako s svojo požrtvovalnostjo in ple-

menitim zgledom povezujejo domačo župnijo in mi-

sijonske dežele. 

Betlehemska zvezda je pripeljala Tri modre v Betlehem k 
hlevu, v katerem je bil rojen Jezus. Tako so tudi koledni-
ki iz Zapog na prvi dan novega leta z nesebično otroško 
pristnostjo pogumno trkali na vrata prebivalcev Zapog, 
Torovega in Dornic ter zbirali darove, ki bodo pomagali 
uresničevati tako potrebne projekte za pomoč otrokom 
in mladini v daljnih krajih, kjer zaradi revščine in za-
ostalosti, ni vedno tako prijetno, kot je to lahko pri nas. 
Obiskali so tudi duhovnike, ki delujejo v župniji Vodice 
ter samostan šolskih sester v Repnjah. Hvaležni za rado-
darnost krajanov so uspeli ponesti luč v rutino vsakda-
njega življenja z namenom, da bi se ljubezen do bližnjega 
širila in bi tako svet postal pravičnejši ter bolj človeški. 
V adventnem času pa so otroci v okviru akcije »Otroci za 
otroke« v svojih hranilnikih, ki so jih sami izdelali, zbirali 
darove, ki so jih na god sv. treh kraljev prinesli v cerkev; 
v čudovite jaslice, ki so jih v Zapogah prav koledniki tudi 
sami postavili. Ob zaključku božičnih praznikov bi si na-
mreč vsi skupaj želeli, da nas spokojnost deteta v jaslicah 
ter zgled vesele ljubezni kolednikov spremljata prav vse 
leto.
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 MONIKA KUBELJ
 MATJAŽ RAMBAHER, 

 EDVARD MARTINI

Postavitev jaslic je na eni strani 

verska uprizoritev Kristusovega 

rojstva, na drugi želja v ljudeh zbu-

diti duha človečnosti, pomiritve in 

medsebojnega razumevanja. Sku-

pina jasličarjev iz Bukovice zdaj 

že nekaj let zapored pod taktirko 

Franca Kublja postavi jaslice, vsa-

kič malo drugače. In vselej gre za 

dogodek, ki ga popestrijo okoliški 

glasbeniki, pevci in drugi nastopa-

joči. 

Lajnar Vinko Novak, na violini lep 
večer pričara Marta Ribič, na sa-
ksofonu je prisotne presenetil Filip 
Rambaher iz Bukovice, ki obiskuje 
3. razred in je zaigral Sveto noč. Pri-
sluhnili smo pevski skupini družine 
Kranjec iz Gameljn in domača sku-
pina Matici. Manjkala ni niti Godba 
Vodice, ki je sodelovala z nekaj člani. 
Dogodek je povezovala Jana Plevel, 
jaslice je blagoslovil dekan in župnik 
Franc Mervar, dogodek pa zaokrožil 

Jaslice iz Bukovice
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znova izvoljeni župan Aco Franc Šuštar in prisotnim za-
želel lepe praznike. A da jaslice stojijo, gre zahvala trudu 
in neutrudnemu delu Bukolanov, ki tu niso omenjeni, 
a brez njih bi ne stale. Slednji so tudi poskrbeli za lepo 
pogostitev prisotnih. Jaslice so sicer značilne za rimsko-
katoliško cerkev in katoliške cerkve vzhodnega obreda. 
Prva znana upodobitev živih jaslic sega v leto 1223, ko 
je sv. Frančišek Asiški v Grecciu (Italija) obhajal božični 
večer v votlini nad vasjo. Dandanes jih srečamo po vsej 
Sloveniji in Evropi. Figure so v poljubni velikosti, lahko 
so iz lesa, kamna, gline, celo izrezane iz papirja. Postavi-
tve so plod človeške domišljije in iznajdljivosti. Ponekod 
pripravijo tudi žive jaslice – v Sloveniji so tovrstne najbolj 
znane v Postojnski jami ali pa ledene jaslice (Mojstrana). 
Na Brezjah pa je celo muzej, kjer so na ogled jaslice z vse-
ga sveta.

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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Žametnice napolnile župnijsko cerkev 
  RADO ČUK

V soboto po prazniku sv. treh kra-

ljev (7. januarja 2023) so oboki 

cerkve sv. Marjete v Vodicah od-

mevali od božičnih melodij. Kon-

cert z naslovom Noč spreminja se 

v dan je privabil nepričakovano ve-

liko poslušalcev. Ob peti obletnici 

svojega delovanja ga je pripravila 

ženska vokalna skupina Žametni-

ce, ki jo vodi Marija Čuk. V pro-

gramu je sodeloval še otroški zbor 

angelov, prav tako pod vodstvom 

Marije Čuk, ter pevska skupina Ma-

tici, ki jo vodi Rado Čuk. 

V 80 minutah programa se je ogla-
silo 19 skladb, med katerimi so bile 
nekatere bolj poznane starejšim po-
slušalcem, druge pa zgolj mladim. 
Zborovski program ženske in moške 
skupine sta obogatila sozvočje meša-
ne zasedbe z bogato orgelsko spre-
mljavo (prof. Jože Smrekar) in pevski 
duet (Monika Mlinar in Jakob Čuk). 
Flavta, trobenta, kitara, klavir so po-
spremili zdaj to, zdaj ono harmoni-
jo. Zborovodkinja je subtilno vodila 
pevce od pritajenih do mogočnih re-
gistrov ansambla, s katerim je razpo-
lagala. Tri besedila avtorja Gregorja 
Čušina, ki so ponazarjala doživljanje 
Jožefa (Andrej Čuk), Marije (Diana 
Dominko) in človeka – opazovalca 
(Tanja Dominko) so vnašala skoraj 
mistično razpoloženje. Prihod ange-
lov (hčerk pevk pri Žametnicah) je 
poslušalce prestavil v drug svet, ko-
ledniki ob koncu pa so povabili pri-
sotne v svetonočno pesem. Težko je 
soditi, ali je bil koncert nastop, slavil-
na pesem, molitev, ponovitev svete-
ga večera. Vsekakor se je izvajalkam 
in izvajalcem uspelo dotakniti src 

in duš posameznikov, ki so glasbi in 
Bogu odprli svojo notranjost za lepo 
in sveto. 
Veliko število poslušalcev verjetno 
priča, kako na mestu je bila odločitev 
za pripravo takega programa, ki po 
svoji zahtevnosti sicer ni mačji ka-

šelj, po svoji sporočilnosti pa čudovit 
epilog prazničnim doživetjem. 
Vse čestitke zborovodkinji Mariji, ki 
si je zastavila sicer drzen cilj, obenem 
pa mu je uspela vdahniti dušo, kakr-
šna se nas dotakne ob uspelih ume-
tniških dosežkih.
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 LEA KIMOVEC
 SD STRAHOVICA

Med božično-novoletnimi po-

čitnicami je Smučarsko društvo 

Strahovica od 26. do 29. decem-

bra organiziralo tečaj smučanja 

v Kranjski Gori. Pravijo, da dober 

glas seže v deveto vas, zato smo 

bili letos še številnejši kot lansko 

leto, ko smo se na tečaj peljali z 

dvonadstropnim avtobusom, letos 

pa smo napolnili kar dva avtobusa 

mladih smučarjev. 

Na smučišču smo bili zagotovo naj-
številnejša šola smučanja in v že pre-
poznavnih rumenih majčkah tudi 
najbolj vidna. Tokrat smo se po sto-
pnji znanja razdelili v devet skupin, 
od tega so bile kar tri skupine tistih, 
ki so na smučke stopili prvič. Ob kon-
cu tečaja se lahko pohvalimo, da so 
se vsi tečajniki peljali z vlečnico ter 
samostojno vijugali po progah. Malo 
starejši so se naučili osnovnega viju-
ganja z vbodom palice, najstarejši pa 
so osvajali zavoje z zarezno tehniko. 
Nekateri so poskusili zabavno vožnjo 
po eni smučki v slogu legendarnega 
smučarja Bodeja Millerja. Letos nas 
je Kranjska Gora vse štiri dni razva-
jala s sončnim vremenom, medtem 
ko so se Vodice in okoliške vasi ko-
pale v megli, tako da smo se domov 
vrnili z rdečimi lički in nasmejani do 
ušes. Učitelji smo se vsak dan trudi-
li, da bi ujeli še kakšen foto utrinek 
med zavoji, ki smo jih nato vsak dan 
objavili na naši spletni strani ter Fa-
cebook profilu. 
Da smo na smučarski tečaj sploh lah-
ko peljali takšno število otrok, je bo-
trovalo tudi dejstvo, da se je smučar-
sko društvo letos okrepilo s kar nekaj 

Smučarski tečaj v Kranjski Gori 2022

mladimi močmi, kar je zelo spodbu-
dno tudi za prihodnost društva in 
smučarskega tečaja. Posebnost naše 
smučarske šole je zagotovo delovanje 
v lokalnem okolju, saj v največji meri 
tečaj obiščejo otroci iz občine Vodice. 
Večina jih tečaj obišče večkrat, za nji-
mi pa pridejo še mlajši bratci in se-
strice, bratranci in sestrične, znanci 
in prijatelji, zato smo z nekaterimi 
spletli že prave prijateljske vezi in 
upamo, da se bodo v naše društvo vr-
nili tudi kot bodoči učitelji smučanja.
Druga izmed posebnosti smučarske-
ga tečaja pa je tudi sodelovanje več 
generacij, saj imamo v naših vrstah 
izkušene spremljevalce, ki učiteljem 
smučanja in otrokom pomagajo pri 
najrazličnejših aktivnostih; na pri-
mer pri zlaganju opreme z in na avto-
bus, spremljajo nas na smučišču, po-
magajo na vlečnicah in sedežnicah. 
Kot največja prednost spremljevalcev 
se izkaže pri najmlajših začetnikih, 
kjer eno skupino, ki se prvič odpravi 
na vlečnico, spremljajo učitelj ter vsaj 
dva pomočnika. Pri malo boljših sku-
pinah pa pomagajo kot spremljevalci 
na sedežnicah. Opažamo, da je tovr-

stna praksa edinstvena na smučišču, 
ki nas razlikuje od drugih smučar-
skih šol. S tem bistveno pripomore-
mo k večji varnosti tečajnikov, učite-
ljem pa omogočimo, da kakovostneje 
izvajajo učni program.
Najbolj nas veseli, da smo se s tečaja 
vsi vrnili brez poškodb ter z novim 
smučarskim znanjem. Vsak smučar-
ski tečaj je izjemen, letošnji pa še po-
sebej, saj je bil najštevilnejši doslej, 
kar nas navdaja z zadovoljstvom, saj 
je uspešna organizacija tečaja velik 
zalogaj. Z vsemi tečajniki smo delili 
veselje do smučanja in jim pokazali, 
da je smučanje zabavno ter velik uži-
tek. 
Na koncu še zahvala vsem staršem in 
udeležencem za zaupanje ter spon-
zorjem Vzajemna Zdravstvena zava-
rovalnica, Žito, d. o. o., in Trgovina 
Bergant Vodice, ki so poskrbeli za 
praktične in sladke nagrade ob kon-
cu tečaja.
Spremljajte nas še naprej na naši 
spletni strani www.strahovica.si ter 
Facebook profilu SD Strahovica, saj 
v kratkem prihajajo nove aktivnosti.
Se vidimo na snežnih strminah!
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Ljubljanski maraton

Tekmovanje v šahu

Šolska športna tekmovanja ponovno v polnem 
zagonu

  ŠPORTNI PEDAGOGI 

Šolska športna tekmovanja so po letih prilagoditve 

zavila na prave tirnice. Učenci pridno vadijo in urijo 

svoje sposobnosti, nekateri le v šolskih vrstah, drugi 

tudi v klubih. Vsi, ki zastopajo našo šolo, pokažejo 

pravo mero požrtvovalnosti, športnega duha in 

taktike.

Ljubljanski maraton

Pouk športne vzgoje v jesenskih mesecih večinoma pote-
ka na zunanjih športnih površinah. Okolica šole ponuja 
odlične pogoje za tek in pripravo na različna tekaška tek-
movanja. Zadnjih nekaj let to obdobje sklenemo z udelež-
bo na največjem športno-rekreativnem dogodku pri nas 
na Ljubljanskem maratonu. Kljub mrzlemu in deževne-
mu vremenu je na različnih razdaljah tokrat nastopilo 41 
učencev naše šole. 

Tekmovanje v šahu

V torek, 22. novembra, je v športni dvorani v Medvodah 
potekalo posamično prvenstvo v šahu učencev medvo-
ških in vodiške osnovne šole. Ob igralni deski so se v tej 
miselni igri pomerili Tilen Bilban (9.b), Anže Perko (5.c), 
Oliver Lanc (5.c) in Patrik Lanc (4.a). S premišljenimi po-
tezami so se s figurami na črno-belih poljih odlično zna-
šli.
Tilen Bilban 2. mesto, Anže Perko 3. mesto, Oliver Lanc 
10. mesto, Patrik Lanc 4. mesto
Mesec dni pozneje je v Osnovni šoli Rodica potekalo po-
dročno tekmovanje. Nastopili so Tile Bilban (7. m), Anže 
Perko (6. m), Žan Kralj (22. m) in Žiga Ipavic (27. m)

Državno prvenstvo v orientaciji

V Dolenjskih Toplicah je 13. oktobra potekalo državno 
prvenstvo v orientacijskem teku. Tekmovalne proge so 
bile dolge od 1,8 km do 3,5 km. Sliši se malo, a gre za 
zračno razdaljo pri merjenju celotne dolžine. V resnici je 
lahko pot precej daljša. Na tekmovanju, kjer sta poleg do-
bre telesne pripravljenosti pomembna tudi hitrost in iz-
najdljivost, je nastopilo devet učencev naše šole. Dosegli 
so odlične rezultate in se obogatili z novimi izkušnjami 
in poznanstvi.
Kategorija A, 4. in 5. razred OŠ, letnik 2012 in 2013 (dol-
žina proge 1,8 km) – Katarina Kremžar 4. m 
Kategorija B, 6. in 7. razred OŠ, letnik 2010 in 2011 (dol-
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Področno tekmovanje v nogometu Košarka občinsko

žina proge 2,3 km) – Luka Grešak 10. m, Benjamin Jarc 
19. m, Klara Kremžar 5. m
Kategorija C, 8. in 9. razred OŠ, letnik 2008 in 2009 (dol-
žina proge 2,8 km) – Florjan Kremžar 9. m, Lenart Brank 
31. m, Dominik Kavčič 44. m, Zala Stare 15. m, Manca 
Debevec 21. m

Področno tekmovanje v nogometu

Po prvem mestu, ki so ga naši nogometaši osvojili na 
medobčinskem tekmovanju, so se pomerili še na področ-
nem tekmovanju, ki je 9. novembra potekalo na zelenicah 
Športnega parka Domžale. Proti vrstnikom iz domžal-
ske in komendske osnovne šole je našim nogometašem 
zmanjkalo nekaj športne sreče in izkušenj. Zabeležili so 
dva poraza in se poslovili od nadaljnjega tekmovanja.
Ekipa OŠ Vodice: Nik Štebe (vratar), Tevž Košir, Tilen Ci-
perle, Liam Plesnik, Nejc Bergant, Blaž Jenko, Maj Hod-
žar

Košarka občinsko

V športni dvorani v Medvodah je 17. novembra potekalo 
medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše dečke (9. 
razred in mlajši). Tekmovalna določila na šolskem tek-
movanju so nekoliko prilagojena. Igralni čas je 3 x 10 mi-
nut, v prvi tretjini nastopa ekipa A, v drugi tretjini ekipa 
B (pet ali šest igralcev, ki niso nastopili v prvi tretjini), v 
tretji tretjini pa mešana ekipa. Pod obema obročema je 
potekal neusmiljen boj za vsako žogo in položaj za izde-
lan met. Nekaj nepremišljenih potez in posledično nepo-
trebnih izgubljenih žog je bilo na koncu turnirja dovolj za 
zmago in dva poraza.
OŠ Vodice : OŠ Preska 29 : 33
OŠ Vodice : OŠ Medvode 22 : 30
OŠ Vodice : OŠ Pirniče 48 : 6

Ekipa OŠ Vodice: Blaž Jenko, Tevž Košir, Mark Mušič, 
Max Gubanec Logar, Matija Oman, Maj Hodžar, Grega 
Žitko, Jure Rant, Matej Pipan, Luka Jeraj, Luka Grešak, 
Žan Primc in Nik Trovo.

Odbojka občinsko – starejši dečki in deklice

V začetku lanskega decembra je potekalo še eno tekmo-
vanje za starejše dečke in deklice. Odbojkarski turnir, na 
katerem so poleg učencev in učenk naše šole nastopile 
še ekipe OŠ Simona Jenka Smlednik, OŠ Medvode in OŠ 
Preska, je potekal v medvoški športni dvorani. Tekmova-
nje je za fantovsko starostno kategorijo potekalo na izje-
mno visoki ravni. Vse tekme so bile napete vse do zadnjih 
točk. Naši ekipi je za popoln izkupiček manjkal le kakšen 
centimeter višine posameznih igralcev, le to smo pri igri 
na mreži še kako pogrešali.
OŠ Vodice : OŠ Preska 2 : 0 (25:22, 25:23)
OŠ Vodice : OŠ Medvode 2 : 1 (26:28, 25:23, 7:15)
OŠ Vodice : OŠ Simona Jenka Smlednik 0 : 2 (24:26, 
17:25) 
Ekipa OŠ Vodice: Nejc Bergant, Liam Plesnik, Luka Je-
raj, Tilen Šušteršič, Blaž Jenko, Mark Mušič, Maj Hodžar, 
Tristan Pavlin.
Zelo izenačene ekipe so bile tudi pri dekletih, kjer je bilo 
prav užitek opazovati požrtvovalne igralke. Pri igri naših 
deklet je manjkalo le nekaj taktike in zbranosti, da bi igra 
prinesla večje število točk.
OŠ Vodice : OŠ Preska 0 : 2 (18:25, 21:25) 
OŠ Vodice : OŠ Pirniče 0 : 2 (18:25, 11:25)
OŠ Vodice : OŠ Medvode 0 : 2 (15:25, 21:25)
OŠ Vodice : OŠ Simona Jenka Smlednik 0 : 2 (12:25, 
16:25) 
Ekipa OŠ Vodice: Neli Cvrtila, Neža Krašnja, Urška Kra-
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TETA ZIMA
Bel, puhast sneg se v zraku vrti,

zemlja v tišini ga v polne nedri lovi.
Polje beli se, tančica je v zraku,

se tiho pomika kot bele sani.

In zjutraj se s snegom oblekel je dan,
klobuki so beli, ves gozd je zaspan.
Spustili belico na mlado podrast,

lisičko pokrili, ukradli ji hrast.

Dnevi so kratki, a beli kot biser.
Zrak mrzel, kot britev zareže v kosti.

Ko sonček prismeje se zadaj za hribom,
zaneti veselje, povsod se iskri.

Že rastejo snežaki, okrogli in taki.
Sani se podijo v otroških dlaneh.
In zima jim kima, saj teta je ta,

ki kruha nam trosi, veselje nam da.

Cecilija Čebašek

ner Novak, Iris Sodnik, Ivona Hrženjak, Sara Žerjav, Marija le Roux, Manca 
Debevec, Ela Bobnar, Naja Džorđevič.

Akrobatika – polfinale in finale DP

OŠ Cvetka Golarja je v novembru gostila polfinalno DP v akrobatiki. Na 
tekmovanju je nastopilo več kot 200 tekmovalcev, nekateri izmed njih so 
pridobili vstopnico za DP. Med takšnimi je tudi učenec 6.a Marcel Medve-
dić, ki je v kategoriji mlajših dečkov med posamezniki osvojil odlično prvo 
mesto.  Stopničke so okusili tudi mlajši dečki ekipno, ki so osvojili tretje 
mesto (David Podgoršek, David Jakofčič Smrekar, Nace Vrhovnik, Žiga Bilban 
in Marcel Medvedič). Absolutni zmagovalci pa so bili naši najmlajši učenci 
(Jon Kne, Filip Rambaher, Brin Šere, Patrik Premužič), ki so v kategoriji naj-
mlajših dečkov zasedli ekipno prvo mesto, prav tako pa so osvojili tudi prva 
tri mesta med posamezniki; 1. m – Filip Rambaher, 2. m – Brin Šere 
in Patrik Primožič. Dekleta so imela v svojih kategorijah večjo konkuren-
co, a so se tudi one odlično odrezale. Med deklicami je bila s petim mestom 
med najmlajšimi najboljša Marta Rant 3. r in med mlajšimi deklicami Brina 
Premužič iz 5. r z desetim mestom. Drugi rezultati so na šolski oglasni deski. 
OŠ Koper je v torek, 13. decembra, gostila državno prvenstvo v akrobati-
ki za OŠ in SŠ. Na tekmovanje sta se uvrstila tudi učenca 6. r Marcel Medvedić 
in Nace Vrhovnik. Oba sta odlično prikazala elemente, kot so stoja na rokah 
v preval naprej, stoja na rokah iz sonožnega odriva, rondat, kolo itd. Marcel 
se je uvrstil na odlično četrto mesto, Nace pa na sedmo mesto. Med 

srednješolci sta tekmovali tudi naši 
bivši učenki, kar nas zelo veseli, da 
smo na dobri poti. 
  

Odbojka občinsko – starejši dečki in deklice

Akrobatika – polfinale in finale DP
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Dobro pripravljeni za uresničevanje novoletnih 
zaobljub

 HELENA ČERIN 

Cilje in zaobljube si postavljamo 

vsi, a samo pet do deset odstotkov 

(po nekaterih podatkih pa celo 

samo dva!) ljudi izpolni svoje za-

obljube in doseže zastavljene cilje. 

Da bomo bolj uspešni pri uresniče-

vanju naših novoletnih zaobljub, 

nam je nekaj nasvetov dala coa-

chinja, mentorica in art terapevtka 

Mojca Leben.

Kaj so novoletne zaobljube? 

Novoletne zaobljube so postale sestav-
ni del novodobnih ritualov in folklore 
v času, ko se staro leto poslavlja in se 
pripravljamo na prihod novega. So-
vpadajo seveda s prazničnimi dnevi, 
za številni tudi s počitnicami, prostim 
časom in dnevi, ki jih preživljamo z 
družino, prijatelji – in s seboj. Imamo 
več časa, smo bolj v stiku s seboj, raz-
bremenjeni službene rutine in obve-
znosti, optimizem in »po novem letu 
boljše bo« sta v zraku … Enako čuti-
jo ali se tako obnašajo tudi vsi okrog 
nas, zato imamo občutek, da gremo s 
časom naprej, sledimo ritmu življenja, 
začenjamo na novo, z novim poglav-
jem, z novim letom obračamo nov list. 
Na nezavedni ravni se povezujemo s 
kolektivnim nezavednim in našimi 
predniki, ki so v tem času praznova-
li menjavo teme in svetlobe, noči in 
dneva, starega in novega ..., pri čemer 
»novo« za nas predstavlja rast, razvoj, 
nove rezultate tako v življenju kot v 
poslu ter na področju zdravja, odno-
sov, financ, življenjskega stila itn. To-
vrstna prevetritev je vsekakor dobra 
in dobrodošla. Dobro pa je tudi ločiti 
med tem ali si nekaj želimo ali si za-

res postavljamo kot cilj. Med obojim je 
namreč bistvena razlika. Želje ostajajo 
v zraku, cilje pa, če so dobro pripravlje-
ni, lahko celo dosežemo in zaobljube 
izpolnimo.

Kako doseči zastavljene cilje?

Dobro je imeti dobre cilje. To najprej 
pomeni, da si jih ne zastavimo preveč. 
Takoj, ko se prazniki zaključijo, na-
mreč pademo v redne dnevne rutine 
– služba, šola, popoldanske aktivno-
sti ... Če si na celoten seznam opravil 
dodamo še deset ciljev, se počutimo 
utrujene že takoj na začetku. Izbere-
mo enega, ki je zares pomemben, in če 
res ne gre drugače, še dva. Druga po-
membna stvar je, da cilji niso preveliki 
oziroma, da velike cilje razdelimo na 
posamezne korake, ki jih bomo dose-
gali v določenih časovnih intervalih. 
S tem pa smo pri načrtovanju ciljev – 
poleg tega, da jih zapišemo (priporo-
čam, da s svinčnikom na papir), raz-
mislimo o tem, ali je cilj enostaven, 
merljiv, ali in kako ga lahko umestimo 
v svoje življenje in dnevni ritem, kaj 
nam pri doseganju cilja lahko pomaga, 
katere notranje in zunanje vire ima-
mo na voljo in v kakšnem časovnem 
okviru bomo cilj ali posamezne korake 
našega cilja tudi dosegli. Poleg tega, 
da imamo dobre cilje, je morda naj-
pomembneje z novim letom postaviti 
novo rutino ali nov »mindset« glede 
tega, da si cilje postavljamo, planira-
mo in uresničujemo vse leto.
Poleg naštetega pa je pri postavljanju 
novoletnih ciljev in zaobljub zelo do-
bro upoštevati še tisti del, ki naše ži-
vljenje dejansko vodi in usmerja – to je 
naša podzavest in z njo naše vrednote, 
prepričanja itd. In, seveda, naša ču-
stva in občutki.

Koga lahko prosimo za 
pomoč, da nas podpira pri 

uresničevanju ciljev? 

Najprej in najbolj se lahko podpremo 
sami – s tem, da si postavimo enostav-
ne cilje in da smo do sebe razumevajo-
či in ljubeči tudi takrat, ko ne gre vse 
tako gladko, kot smo si to predstavljali 
med novoletnimi počitnicami. Vseka-
kor nam je pri manjših ciljih lahko v 
podporo kdo od družinskih članov ali 
tistih, ki so nam blizu. Še bolje je, če 
imamo (dovolj vztrajnega in pozitiv-
nega) podpornega tovariša. Ker ure-
sničevanje ciljev pomeni spremembo v 
načinu življenja, delovanja, komunika-
cije itd. ne samo za nas, ampak tudi za 
našo okolico, je za podporo dobro ime-
ti neopredeljeno, nevpleteno, skratka, 
nevtralno in hkrati strokovno osebo 
– coacha, mentorja, trenerja ali tera-
pevta. Na ta način zagotovo porabimo 
dosti manj časa in cilj dejansko tudi 
dosežemo, ne nazadnje pa nas tudi do-
sti manj stane (čeprav na prvi pogled 
zgleda ravno obratno).

Kaj je še pomembno pri 
tovrstnih zaobljubah?

Zaobljube so majhne in velike, prav 
tako cilji. Lahko se tičejo nas, naših 
odnosov ali pa so poslovni. Ne glede 
na to, na katerem področju si jih po-
stavljamo, naj bodo taki, da dejansko 
izboljšujejo kakovost našega življe-
nja in nas podpirajo v naši rasti in na 
naši poti. Čarobne paličice ni, so pa 
čarobne besede, iz katerih rastejo ča-
robna dejanja – in ta delajo čudeže. Te 
besede so ljubezen, hvaležnost, opti-
mizem in ustvarjalnost. Odprimo jim 
vrata in pot do naših ciljev bo postala 
štiripasovna hitra cesta.
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slovenskem
kulturnem
prazniku

Kulturno društvo Matije Koželja Utik
vabi na prireditev ob

ki bo v nedeljo, 
12. februarja 2023 ob 18. uri
v kulturnem domu Vodice

Nastopili bodo:
GLASBENA SKUPINA MATICI

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA
ŽAMETNICE

KOMORNI MOŠKI PEVSKI
ZBOR DAVORINA JENKA

CERKLJE
VLJUDNO VABLJENI!

Vabljeni na telovadbo 
»1000 gibov« na 
prostem in po Zoom 
platformi

 NEDA GALIJAŠ

Društvo Šola zdravja vabi na brezplačno jutranjo te-

lovadbo »1000 gibov« na prostem povsod po Slove-

niji, saj je gibanje na svežem zraku med pomembnimi 

dejavniki, ki krepijo naše zdravje.

Kje in kdaj začenjajo, lahko preverite na njihovi spletni 
strani, kjer poiščete skupino, ki je najbližja vašemu domu. 
Telovadba je primerna tako za moške in ženske kot za 
otroke. 
Če morda kdaj ne morete na telovadbo v živo, tudi v letu 
2023 Društvo Šola zdravja nadaljuje z vadbo »1000 gi-
bov« po Zoom platformi. 
S telovadbo po Zoomu začnejo 3. januarja in konča-
jo 31. marca 2023.
Tokrat vas vabijo na telovadbo vsak delavnik od 8. do 
9. ure. 
Prvih 30 minut bodo vaje »1000 gibov«, 
naslednjih 30 minut pa vas vabijo na dodatne  vaje za 
moč!
Vaje bo izvajal strokovni kader Društva Šola zdravja: Eva 
Jeza, mag. kineziologije, Andraž Purger, prof. športne 
vzgoje in Simon Jurmić, dipl. kineziolog.
Povezavo lahko dobite na spletni strani društva in v nji-
hovem Napovedniku.
Vsak dan bo ista povezava:
https://us02web.zoom.us/j/87460512935?pwd=Syt3Q
WhNODBhL0FRSi9wSlFPQU9Cdz09
Saj je za zdravje vseh boljše gibati kjerkoli kot nikjer in 
nikoli!

V najem vzamem kmetijske površine, za katere ponu-

jam dobro plačilo.

Tel. številka za več informacij 069 917 507.

MALI OGLASI
Podarim, iščem, prodam, menjam …
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Ko življenje tone v noč,

še žarek upanja išče pot.

Ostala pa je bolečina,

in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustila

CECILIJA ŠTIRN
Iz Vodic. 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja in spremstvo na njeni 

zadnji poti. Hvala enoti prve pomoči za 

hiter odziv in nudeno pomoč. 

Zahvaljujemo se pogrebni službi Pogrebnik 

za lepo opravljen pogreb, pevcem, 

trobentaču, DU Vodice za lep poslovilni 

govor in župniku Francu Mervarju za 

opravljen obred.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,

utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota sta pri nas.

Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,

a v naših srcih ti živiš.

ZAHVALA

V 74. letu starosti
nas je zapustil dragi mož, oče in dedek

VINKO HAFNAR
iz Vodic

 Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
bili z nami v dneh žalosti. Hvala vsem 

sorodnikom, sosedoma Meti in Martinu, 
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 

besede tolažbe, za podarjeno cvetje in 
sveče. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v 

lepem spominu.

Žalujoči:
žena in sin z družino

• 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

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2023

IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA

MAREC

30. 3. 2023 10. 3. 2023

APRIL

27. 4. 2023 10. 4. 2023

MAJ

25. 5. 2023 5. 5. 2023

JUNIJ

22. 6. 2023 5. 6. 2023

AVGUST

24. 8. 2023 10. 8. 2023

SEPTEMBER

28. 9. 2023 10. 9. 2023

OKTOBER

26. 10. 2023 10. 10. 2023

NOVEMBER

29. 11. 2023 10. 11. 2023

DECEMBER

21. 12. 2023 5. 12. 2023
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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 
8. 12. 2022 – 18. 1. 2023

KAKO živeti s Parkinsonovo boleznijo: priročnik 
(nevrologija) 

LONČAR, Sanja: Samooskrbna shramba: kako 
iz pridelanega dobiti največ. [(Del 1)] (kuharske 
knjige)

MIRNIK Tratnik, Nada: Pot v lepše življenje: 
priročnik za odrasle otroke alkoholikov (odvisnosti)MATHESON, Nadine: Posnemovalec (kriminalni 

roman)

HENDRICKS, Greer: Zlati par (kriminalni roman)

MARINČIČ, Katarina: Ženska s srebrnim očesom 
(družbeni roman)

CAREY, Ella: S pariškega balkona (družbeni 
roman)

GRADIŠNIK, Branko: V raj in nazaj: svobodoupno v 
Provansi in Languedocu (potopis)

HOFFMAN, E. T. A., 1776-1822: Hudičevi napoji: 
zapiski iz zapuščine kapucina brata Medarda 
(pustolovski roman)

MANDEL, Emily St. John, 1979-: Postaja enajst 
(znanstvena fantastika)

PETERSON, Andrew, 1974-: Saga o rodbini 
Wingfeather. Knj. 1, Na robu Temnega morja teme 
(fantastika)

DORIA, Julia: Pripoved o barviti jeseni (slikanica)

ACOSTA, Matias: Poletne gostje (slikanica)

SUHODOLČAN, Primož: Košarkar naj bo 
(resničnost)

STEPANČIČ, Damijan: Na koncu rimske ceste 
(strip)

GANERI, Anita: Kako je biti lovec iz kamene dobe 
(zgodovina)

GALLO, Ana: Umetniške uganke: preizkusi svoje 
možgančke in razvozlaj 25 umetniških ugank 
(miselne igre, uganke)

Vlom v osebno vozilo, preiskava poteka. Občanu z vozila odtujili registrsko 
tablico. Preiskava poteka

V Osnovni šoli Vodice otroku odtujili mobilni telefon. Preiskava 
poteka.

Pri izvozu z avtoceste je prišlo do 
prometne nesreče. 

Na tovornem vozilu zagorele pnevmatike. Gasilci so zadevo sanirali. Samoprijava prometne nesreče. 

Pri vozniku osebnega vozila in njegovem prijatelju 
odkrili prepovedano substanco. Snov so zasegli in 
izrekli globo. Po analizi snovi bo sledilo nadaljnje 
ukrepanje.
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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 26. januarja do 15. februarja
(oz. do razprodaje zalog)

UGODNA PONUDBA
ZADRUGA V VODICAH

SOBNI COPATI 
BIMBO

3,50€

KOCKE  
ZA PODŽIG 

0,96€

HEART  
MADE – ČILI 

OMAKA,  
100g

9,40€

Novoletne zaobljube: več bom bral – pridi v Knjižnico Vodice 

 MARIJANA ABE

V novem letu želimo, da bi v vsaki 

novi številki Kopitarjevega glasi-

la izvedeli za naše storitve, ki jih 

mogoče še ne poznate, s čimer bi 

vsem omogočili, da preberete (in 

mogoče začnete uporabljati), kaj 

vse obstaja in do česa imate do-

stop v Mestni knjižnici Ljubljana – 

Knjižnica Vodice. 

Rezervacija knjižničnega gradiva:
Gradivo, ki je prosto za izposojo ali 
izposojeno pri drugem članu, lahko 
rezervirate:
• elektronsko na spletu – COBISS+ 

(potrebujete številko izkaznice 
in geslo)

• osebno v knjižnici ali
• po telefonu.

Rezervirate lahko do pet enot gra-
diva naenkrat. O pripravljenem re-
zerviranem gradivu vas obvestimo 
po e-pošti, s sporočilom SMS ali po 
telefonu.
Gradivo lahko prevzamete še dva de-
lovna dneva od poslanega obvestila. 
Neprevzem gradiva zaračunamo po 
ceniku storitev MKL.
Pripravljeno rezervirano gradivo se 
lahko izposodi le na izkaznico na-
ročnika.
Če bi se želeli naučiti, kako rezervi-
rati gradivo, vam pomagamo knji-
žničarji, samo vprašajte nas in bomo 
s skupnimi močmi rezervirali gradi-
vo.
Vsak se lahko včlani v knjižnico, pri-
nesti morate osebni dokument ter 
urbano (naša izkaznica za izposo-

jo) in do 18. leta je vpis brezplačen. 
Lepo vabljeni k vpisu in možnosti 
izposoje gradiva za tri tedne!
Če še nisi polnoleten pridi v knjižni-
co s staršem (ne pozabite osebnega 
dokumenta, tudi vi starši) in vas 
bomo vpisali ter isti dan si boste 
lahko izposodili gradivo (slikanice, 
risanke, pravljice in zgodbice). 
Najmlajši vabljeni na ure pravljic, 
ob sredah ob 18. uri v knjižnico Vo-
dice, od 4. leta dalje. Letos imamo 
pripovedovalca pravljičarja, ki je na 
prejšnji pravljici izvajal čarovniške 
trike, kar je fasciniralo tako starše 
kot otroke. 
Če ste včlanjeni v Mestno knjižnico 
Ljubljana, si lahko izposojate gradi-
vo v vseh naših enotah, tudi v Knji-
žnici Vodice. 

31številka 1, januar 2023



UTRINKI
MESECA


