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Majhni otroci majhne 
skrbi, veliki otroci 
velike skrbi …
Poletje se je poslovilo, prihaja 
jesen, pa se toliko dogaja, 
da sploh nimamo časa 
razmišljati o tem, da 
se je ohladilo, da 
bo treba počasi 
razmišljati o 
kurjavi, toplejših 
oblačilih in se na 
splošno nekako 
prestaviti v drugi letni čas. Septembrske prireditve ob 
občinskem praznik so skoraj zaključene. Nekaj utrinkov 
si lahko preberete v tej številki, preostale »zamudnike« 
pa morda v prihodnji. Vreme res ni bilo vsem naklonjeno, 
a to še ne pomeni, da prireditve niso bile uspešne. Poleg 
septembrskega utripa pa so v novo šolsko obdobje stopili 
tudi šolarji in konec koncev tudi učitelji in vzgojitelji. 
Mogočna šola je spet polna otroškega živ žava. Prvošolčki 
stopajo na čisto novo pot in si utirajo nove življenjske 
izkušnje, tisti malo starejši se morajo nekako po dveh 
mesecih spet navaditi na nov način življenja. Pred 
devetošolci pa je resno leto in pred njimi so še bolj resne 
odločitve. Kam naprej? Kako uskladiti želje in sposobnosti, 
kako voljo in cilje? Velika odgovornost za tako mlada bitja. 
Še večji korak pa so v tem mesecu naredili srednješolci, ki 
so iz domačega kraja odšli v večja mesta, večje šole, med 
nove ljudi in nove izzive. Pa nikar ne pozabimo na še večje 
korake samostojnosti, ko naši otroci odidejo na fakultete 
ali pa celo na študij v svet. Morda se marsikateri starši v 
teh dneh z grenkobo spopadajo s prvimi dnevi v vrtcu ali 
šoli. Spet drugi s skrbmi, kako se bodo njihovi srednješolci 
znašli v velikih mestih. Ko pa naši »mali» otroci odidejo 
na študij dlje, na drugi konec Slovenije ali pa kar na drugi 
konec sveta, se nam te skrbi, ki jih imajo danes starši 
vrtičkarjev ali prvošolčkov, tako zelo majhne, da smo jih že 
pozabili. Kako zelo res drži stari rek in pregovor: »Majhni 
otroci majhne skrbi, veliki otroci velike skrbi.« Mladi 
odhajajo, puščajo prazna gnezda. Predvsem pa pustijo 
vprašanje: »Kako hitro čas beži«! Vsem, ki so septembra 
stopili na nove poti, želimo vse dobro. Naj bo čim več dni 
dobrih kot potica, če pa že pride kaj grenkega vmes, se 
vedno lahko obrnete na tiste, ki so vam in vam bodo vedno 
stali ob strani, to so naši in vaši starši! 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

Uredniški odbor: Natalija Rus, Natalija Golob, Helena Čerin, 

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: september 2017

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Elektronski naslov: kopitar@vodice.si, telefon: 040 412 596

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

Sporočilo bralcem: Odgovorna urednica si pridržuje pravico do objave 

ali neobjave, krajšanja, povzemanja ali delnega objavljanja nenaročenih 

prispevkov v skladu s prostorskimi možnostmi. Izjema so odgovori in 

popravki objavljenih informacij, ki bi lahko prizadeli posameznikovo 

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

opremljeni s polnim imenom in naslovom odgovorne fizične osebe (tudi 

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

telefonsko številko, na kateri je mogoče preveriti avtentičnost avtorja. 

Zaradi različnih datumov izida bomo vaše prispevke objavili, kolikor 

hitro bo mogoče.

Uvodnik
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Hišni imenik
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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 ponedeljek, torek in četrtek  
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure  
in petek od 8. do 15. 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: 6.30–16.15 in
enota Utik: 6.30–16.30.,
enota Zapoge: 7.00–16.00

Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 308 52 30, E: vodice@mklj.si
Delovni čas:
PON: 12.30–19.00
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00

PET: 12.30–19.00

ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

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

Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s 
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure:
vsako delovno soboto od 9. do 12. ure – vse leto;
vsako delovno sredo od 17. do 19. ure – maj, junij, 
julij, avgust in september.

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 (sprejemna pisarna 
Občine Vodice). 
Uradne ure: po dogovoru s svetovalcem.

Pošta Vodice
Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 8. do 
10.30 in od 14.30. do 17. ure. Torek in četrtek od 8. 
do 10.30 in od 14.30. do 18. ure. Sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. T: 01 834 51 70.

Zemeljski plin - Petrol d.d.
Informacijska pisarna Vodice:
uradne ure v prostorih občinske sejne sobe nad 
pošto v Vodicah, vsako prvo delovno sredo med 
18.30 in 19.30 (vodja informacijske pisarne Boštjan 
Zupančič). T: 01 471 44 90, GSM: 041 577 813.

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

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

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.

Patronažna služba
Višji medicinski sestri Majdo Podgoršek in 
Marijo Čuk dobite vsak delavnik med 7. in 9. 
uro v zdravstvenem domu. T: 01 833 22 36.

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 v Domžalah, na Ljubljanski 
cesti 36, 1230 Domžale, ob ponedeljkih in petkih 
med 8. in 15. uro ter v sredo med 8. in 13. uro. 
Več informacij lahko dobite tudi po telefonu 
na številki 01 721 10 21, 031 740 466 ali preko 
elektronske pošte zavod.campa@comett.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 oseba podjetja je dosegljiva 24h na 
dan na telefonu 04 252 14 24, na mobilnih 
številkah 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek 
elektronske pošte pogrebnik@siol.net.



Občinska uprava sporoča

25. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA RUS

Svetniki in svetnice so se na 25. 

seji Občinskega sveta Občine Vo-

dice seznanili z izidom pravde v 

pravdni zadevi tožeče stranke Real 

Biro proti toženi stranki Občina 

Vodice, sprejeli sklepa o potrditvi 

cen storitve obvezne gospodarske 

javne službe – oskrba s pitno vodo 

in odvajanja ter čiščenja komunal-

ne in padavinske odpadne vode 

ter se seznanili z odlokom o občin-

skih taksah. 

Po potrditvi dnevnega reda je župan 
v počastitev spomina na častnega ob-
čana občine Vodice, Maksa Žnidarja 
povedal nekaj besed v slovo, čemur je 
sledila minuta molka. 

V nadaljevanju so se svetniki in sve-
tnice seznanili z izidom pravde v 
pravdni zadevi tožeče stranke Real 
Biro proti toženi stranki Občina Vo-
dice. 

Nato se je Občinski svet Občine Vodi-
ce seznanil z »Elaboratom o oblikovanju 
cen storitve obvezne gospodarske javne 
službe – oskrba s pitno vodo v občini Vo-
dice za leto 2017« in na njegovi osnovi 
sprejel »Sklep o potrditvi cen storitve 
obvezne gospodarske javne službe – 
oskrba s pitno vodo v občini Vodice«. Ka-
tarina Tavčar iz Javnega podjetja Ko-
munala Vodice je pojasnila postopek 
oziroma obračunavanje cen. 

V razpravi je Anton Kokalj izpo-
stavil, da je cena storitev v zadnjih 
nekaj letih poskočila za več kot 100 

odstotkov, medtem ko sanacija vodo-
vodnega sistema poteka zelo počasi. 
Da so zneski pri obračunavanju či-
ščenja greznic in malih komunalnih 
čistilnih naprav, ki jih za uporabnika 
Občina Vodice zagotovi enkrat na tri 
leta, visoki in da subvencioniranje 
praznjenja greznic in malih komu-
nalnih čistilnih naprav ne obstaja, 
kar občane postavlja v neenakopra-
ven položaj. 

Tavčarjeva je pojasnila, da primerja-
va Ministrstva za okolje in prostor 
izkazuje, da ima občina Vodice obču-
tno najnižji fiksni znesek obračunske 
cene za storitev čiščenja greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav 
v skupini s primerljivimi območji. 
Fiksni znesek v občini Vodice znaša 
0,0108 EUR, medtem ko povprečna 
obračunska cena v tej skupini znaša 
1,0589 EUR brez subvencije oziroma 
0,8 EUR s subvencijo. Glede nesub-
vencioniranja praznjenja greznic in 
malih komunalnih čistilnih naprav 
je pojasnila, da storitev ni subvencio-
nirana glede na primerjave, ki so bile 
opravljene. Kot primer je navedla, da 
račun povprečnega uporabnika pri 
porabi 16 m3 vode z malo komunalno 
čistilno napravo znaša 23 EUR, med-
tem ko račun uporabnika vezanega 
na meteorno in fekalno kanalizacijo 
pri enaki porabi vode z že vključenimi 
subvencijami znaša 53 EUR. Kokalj je 
še opozoril, da je na območju občine 
Vodice še vedno približno 23 odstot-
kov azbestnih vodovodnih cevi, kar 
po njegovem mnenju kaže na nepri-
merno investicijsko vzdrževanje Jav-

nega podjetja Komunala Vodice, d. o. 
o. Sirc je odgovoril, da se vsako leto 
izvaja zamenjava azbestnih cevovo-
dov po vnaprej določenih trasah, kar 
je predstavljeno v Letnem programu 
dela Javnega podjetja Komunala Vo-
dice, d. o. o. Sredstva za zamenjavo 
cevi se zagotavljajo z zaračunavanjem 
omrežnine in sredstvi Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kokalja je še zanimalo, ali se in na 
katerih lokacijah se opravlja anali-
za pitne vode oziroma ali se meritve 
opravljajo tudi na mejnih območjih 
vodovodnega sistema. Tavčarjeva 
je povedala, da se analiza kakovosti 
pitne vode opravlja na črpališču Ku-
harjev boršt, vodohranih Bukovica in 
Repnje ter v vrtcu in osnovni šoli. Mi-
ran Sirc je dodal, da na vstopni točki 
vodo sicer prejemamo iz dveh virov 
(Krvavškega vodovoda in Kuharjeve-
ga boršta), ki se združita v jašku Lo-
karje. Skladno s področnimi predpisi 
in vzpostavljenim sistemom HACCP 
Javno podjetje Komunala Vodice 
enkrat mesečno spremlja kakovost 
vode, ki je enaka po celotnem obmo-
čju občine.

Za konec je Anton Kosec potrdil, da je 
Odbor za komunalo in urejanje pro-
stora obravnaval oba predlagana ela-
borata in izdal mnenje, da je gradivo 
ustrezno pripravljeno in sta sklepa 
primerna za potrditev na Občinskem 
svetu. Izrazil je tudi mnenje, da ima 
Občina Vodice sprejete kvalitetne od-
loke o oskrbi z vodo.
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Občinska uprava sporoča

Na pobudo občinskega svetnika, po-
dano na 24. redni seji Občinskega 
sveta Občine Vodice dne 18. 4. 2017, 
je občinska uprava k razpravi pod 
točko »Razno« na 25. redni seji Ob-
činskega sveta Občine Vodice pova-
bila Janeza Gosarja in Ivana Tičarja. 
Namen udeležbe je bil predstavitev 
njunih stališč do postopka pridobi-
tve zemljišč za dosego javne koristi, 
ki teče pred pristojno upravno eno-
to, saj sta poleg Občine Vodice tudi 
stranki v postopku. 

Med pobudami in predlogi je Mar-
gareta Barle povedala, da je bila 
seznanjena z zapiranjem trgovine v 
Utiku. Če se z javnim zbiranjem po-
nudb za oddajo poslovnega prostora v 
najem ne bo našlo novega najemnika, 
predlaga razmislek o znižanju naje-
mnine za poslovne prostore, kjer se 
opravljajo dejavnosti, ki imajo širši 
pomen za lokalno prebivalstvo (tr-

govina v Utiku, prostori patronažne 
službe itd.) Antona Kokalja je zani-
malo, katere aktivnosti so bile izve-
dene v zvezi s sprejetim sklepom Ob-
činskega sveta glede omejitve tovor-
nega prometa na Kamniški cesti do 
izgradnje obvozne ceste mimo Vodic.

Župan je odgovoril, da so v izvajanju 
preventivne aktivnosti za umirjanje 
prometa in povečanje varnosti na 
Kamniški cesti (postavitev novega 
semaforja, popravila pločnikov, dvig 
območja prehoda za pešce na nivo 
pločnika, izvedba opozorilne vizual-
ne talne signalizacije). V sodelovanju 
z Osnovno šolo Vodice se bodo izva-
jale tudi opozorilne akcije za poveča-
nje varnosti otrok. Izpostavil je, da 
je Občina Vodice neuspešna v svojih 
zahtevah o prepovedi tovornega pro-
meta, saj upravitelj ceste te možno-
sti ne upošteva. Dodal je, da od 11. 
5. 2017 še ni prejel odgovora glede 

izvedbe skupnega sestanka Ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano, Ministrstva za infrastrukturo 
in Sklada kmetijskih zemljišč in goz-
dov Republike Slovenije z namenom 
razjasnitve in uskladitve predlogov 
za čim hitrejšo pridobitev zemljišč v 
Državnem prostorskem načrtu za na-
črtovano obvozno cesto. 

Anton Kokalj je še predlagal, da 
Občina Vodice v sodelovanju s pri-
stojnimi službami, ki so odgovorne 
za nadzor kolesarskega in motornega 
prometa po gozdnih cestah in poteh, 
postavi opozorilne table o prepovedi 
vožnje skladno z zakonodajo. Kon-
kretno je izpostavil lokacijo v Šinko-
vem Turnu s parcelno številko 12/4.

Zapis seje je povzet po potrjenem za-
pisniku. Podroben zapis lahko najde-
te na www.vodice.si

Informacija o pravnomočnosti komasacije
  TATJANA ReSmAN,

  OU VOdIce 

Občina Vodice je v letu 2014 priče-

la s postopkom komasacije na ko-

masacijskem območju Vodice. Od-

ločba o novi razdelitvi zemljišč na 

komasacijskem območju Vodice (v 

nadaljevanju: odločba o komasa-

ciji) je bila s strani Upravne enote 

Ljubljana izdana oktobra 2015, na 

odločbo pa se je pritožil tudi Sklad 

kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

Na podlagi obravnave pritožbe na 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdar-

stvo in prehrano (MKGP) je Uprav-

na enota Ljubljana novo odločbo o 

komasaciji izdala septembra 2016, 

zoper katero pa je Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov RS znova 

podal pritožbo. Poleti 2017 je Ob-

čina Vodice pridobila informacijo 

o umiku pritožbe, kar naj bi ven-

darle omogočilo pravnomočnost 

odločbe. Občinska uprava Občine 

Vodice je pred dnevi pridobila ne-

uradno informacijo s strani MKGP, 

da naj bi odločba o komasaciji po-

stala pravnomočna dne 22. 8. 2017, 

kar pomeni, da se bodo po dveh 

letih zastoja zaradi pritožb ven-

darle lahko zaključile aktivnosti v 

zvezi s komasacijo. To pomeni, da 

bo mogoče tudi izpeljati postopke 

za promet z zemljišči v komasacij-

skem območju in postopke za raz-

družitev solastnine.

Podrobnejše informacije o nadalje-
vanju postopkov prometa z zemljišči 
in urejanjem razdružitve solastnine 
bodo podane po pridobitvi uradne 
informacije o pravnomočnosti od-
ločbe o komasaciji. Informacije bodo 
javno objavljene (Kopitarjev glas, 
spletna stran občine), dodatno pa 
bodo posredovane vsem komasacij-
skim udeležencem.
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Za gradnjo kanalizacije bomo prejeli pribl. 4,2 
mio evropskih in državnih nepovratnih sredstev

  mIRAN SIRc, OU VOdIce 

Prejeli smo sklep Evropske komi-

sije o odobritvi financiranja kohe-

zijskega projekta Odvajanje in či-

ščenje odpadne vode v Ljubljani, 

Medvodah in Vodicah

»Potrpljenje je božja mast«, je že 
star slovenski pregovor. Veliko 
potrpežljivosti je bilo potrebno od 
l. 2011, ko so Mestna občina Lju-
bljana ter Občini Medvode in Vodice 
podpisale pogodbo o sodelovanju 
pri skupnem projektu nadgradnje 
kanalizacijskega sistema, do 14. av-
gusta 2017, ko smo prejeli izvedbeni 
sklep Evropske komisije o odobritvi 
financiranja kohezijskega projekta 
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode 
na območju vodonosnika Ljubljan-
skega polja« in marsikdo je projekt 
že postavljal na črno listo.
Več kot 140 koordinacijskih in de-
lovnih sestankov s predstavniki 
izdelovalcev projektne, investici-
jske in upravne dokumentacije ter 
s strokovnjaki iz podjetij JP VODO-
VOD-KANALIZACIJA, Javni hold-
ing Ljubljana, JP Komunala Vodice, 
partnerskih občin, pristojnih minis-
trstev in JASPERS (tehnična pomoč 
in nadzor Evropske komisije, Evrop-
ske investicijske banke in Evropske 
banke za obnovo in razvoj) je bilo 

Pravnomočnost komasacije bo po-
zitivno vplivala tudi na postopek 
agromelioracije, predvsem na prido-
bivanje finančnih sredstev. Zaradi 
nepravnomočnosti odločbe o koma-
saciji je bila namreč vloga Občine 

potrebnih, da sta volja in trdo delo 
obrodila svoj sad. 
Del potrjenega kohezijskega pro-
jekta je izgradnja novih fekalnih 
kanalov od Ljubljane (od gorenjske 
avtoceste pri Šmartnem preko vasi 
Polje) do Vodic ter treh navezovalnih 
kanalov do Bukovice (na Zabrežje 
in v spodnjo Bukovico) in Utika 
(po glavni lokalni cesti iz Polja) v 
skupni dolžini 9 km. Na navedene 
primarne kanale bo priključena že 
delujoča sanitarna kanalizacija v 
naselju Vodice (pribl. 11.500 m) in 
že zgrajena sanitarna kanalizacija v 
Bukovici, Utiku ter delu Kosez (pribl 
1.900 m). Po zaključku kohezijskega 
projekta bo na sistem odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda priključenih 
skoraj 2.600 PE (prebivalcev) iz 
aglomeracij Vodice, Bukovica (Bu-
kovica, Utik, del Kosez) in Polje, 

odpadne vode pa se bodo čistile na 
Centralni čistilni napravi Ljubljana 
(v Zalogu). Na zgrajen sistem bo v 
nadaljevanju moč priključevati tudi 
preostale odseke iz naselij Vodice, 
Bukovica, Utik, pa tudi Skaručne in 
Vojskega (dodatnih pribl. 700 PE). 
Za vse našteto so v pretežni meri 
že izdelani projekti in pridobljena 
gradbena dovoljenja.
Občina Vodice bo iz Kohezijskega 
sklada prejela približno 3.570.000 
evrov nepovratnih sredstev, Re-
publika Slovenija jih bo prispevala 
približno 630.000 evrov, Občina 
Vodice pa jih bo morala zagotoviti 
skoraj 1.440.000 evrov. Kohezijska 
kanalizacija bo zgrajena do konca l. 
2019 (pri čemer bo gradnja po nas-
eljih potekala v l. 2019); izvajalci za 
gradnjo (JAVNA RAZSVETLJAVA, 
d. d.), nadzor (DRI upravljanje inves-

Vodice za pridobitev sredstev na jav-
nem razpisu v začetku tega leta za-
vrnjena. Glede na zadnje informacije 
s strani MKGP pričakujemo, da bo 
javni razpis za pridobitev sredstev 
ponovno objavljen jeseni 2017, kar 

pomeni, da bo pogoj pravnomočnosti 
odločbe o komasaciji tudi izpolnjen, 
s tem pa tudi pogoji za pridobitev 
finančnih sredstev za izvedbo agro-
melioracijskih del. 
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ticij, d. o. o.) ter obveščanje javnosti 
(FRONTAL, d. o. o.) so že nekaj časa 
pravnomočno izbrani. V vasi Polje 
ter dveh stranskih krakih (Utik, Bu-
kovica) bomo zgradili oz. celovito 
obnovili tudi drugo cestno in ko-
munalno infrastrukturo (za slednje 
bomo morali v občinskem proračunu 
zagotoviti nekaj čez 1 mio dodatnih 
lastnih sredstev).
Lastniki objektov ob novozgra-
jeni kanalizaciji se bodo dolžni 
nanjo priključiti v roku pol leta po 
pravnomočnosti odločbe o upora-
bnem dovoljenju. Poleg izgradnje 
hišnega priključka (od odcepa na 
sekundarni kanalizaciji do objekta) 

bodo lastniki objektov dolžni po-
ravnati tudi sorazmerni delež (za 
sanitarno kanalizacijo) komunalne-
ga prispevka.
Za preostale vasi naše občine način 
ureditve odvajanja in čiščenja komu-
nalne odpadne vode še ni dokončno 
definiran. Opredeljen bo v občinskem 
operativnem programu, ki ga bo 
Občina sprejemala (predvidoma v 
prihodnjem letu) po uveljavitvi nove-
ga državnega operativnega programa 
(predvidoma bo sprejet proti koncu 
letošnjega leta). Javna kanalizacija 
se bo gradila zgolj tam, kjer bo to 
ekonomsko upravičeno; tam, kjer ne 
bo, bodo občani dolžni graditi male 

komunalne čistilne naprave, Občina 
in JP Komunala Vodice, d. o. o., pa 
jim bosta v mejah mogočega pri tem 
pomagala s subvencijami (pravilnik 
bo sprejet po uveljavitvi že omen-
jenega občinskega operativnega pro-
grama) in strokovnim svetovanjem.
Časa za veselje ob novici o odobritvi 
nepovratnih sredstev je bilo malo. 
Pritekli smo namreč na start. In že 
smo zavihali rokave, da bo projekt 
uspešno realiziran tudi na terenu. Z 
vsemi potrebnimi informacijami pa 
bomo vse (še zlasti neposredno vple-
tene) občane vseskozi pravočasno 
seznanjali.

DEL 1: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne
 odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter 
izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL
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Končana obnova vodovodnega in hidrantnega 
omrežja od Sela proti Šinkovemu Turnu

  mIRAN SIRc, OU VOdIce 

Skupaj z vodovodom je bila obno-

vljena tudi kabelska kanalizacija 

za javno razsvetljavo in telekomu-

nikacije

Občina Vodice si skupaj z Javnim 
podjetjem Komunala Vodice prizade-
va, da bi bila oskrba z vodo občanov 
na čim višji ravni. Zaradi zglednega 

upravljanja in vzdrževanja sistema 
do motenj v oskrbi s pitno vodo sko-
rajda ne prihaja več.
Na dobrih 300 m dolgem odseku 
ceste od Sela proti Šinkovemu Tur-
nu smo tako pred kratkim izvedli 
obnovo vodovodnega in hidrantne-
ga sistema, hišnih vodovodnih pri-
ključkov ter kabelske kanalizacije za 
javno razsvetljavo in telekomunika-

cije (investitor za ta del je bil TELE-
KOM SLOVENIJE, d. d.). Investicijo 
je operativno vodilo in koordiniralo 
JP Komunala Vodice, d. o. o. Naše 
javno podjetje je z namenom slede-
nja in zmanjševanja vodnih izgub na 
tem odseku izdelalo tudi primarno 
sektorsko merilno mesto. Občinski 
vložek za vse opisano znaša pribl. 
54.000 evrov.

Rekonstrukcija Kamniške ceste
  ALekSANdeR GANTAR,

  OU VOdIce 

Septembra se bodo na Kamni-

ški cesti pričeli izvajati ukrepi, ki 

bodo pripomogli k večji prometni 

varnosti, financirani s strani drža-

ve in občine.

V mesecu septembru bo minilo že 
pol leta, odkar se je na Kamniški ce-
sti pripetila prometna nesreča, v ka-
teri je bil (k sreči) lažje poškodovan 
osnovnošolec, občan občine Vodice. 
Na osnovi dogodka je bil na podlagi 
pobude župana Aca Franca Šuštarja, 
Občinskega sveta Občine Vodice in 
Sveta za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu, ki mu predseduje 
Marjan Podgoršek, sklican izredni 
sestanek s predstavniki Direkcije RS 
za infrastrukture (DRSI), Družbe za 
razvoj infrastrukture, DARS-a, poli-
cije ter medobčinskega inšpektora-
ta. Na sestanku so bili sprejeti dolo-
čeni ukrepi za izboljšanje prometne 
varnosti, ki bi morali biti realizirani 
do začetka letošnjega šolskega leta.

Ker ti ukrepi niso predstavljali 
dolgoročne rešitve problematike 
Kamniške ceste, so predstavni-
ki civilne iniciative pod vodstvom 
Braneta Bogoviča organizirali pro-
testne shode z zahtevo, da se čim 
prej zgradi obvoznica mimo Vodic. 
S protestnimi shodi, ki sta jih pod-
pirala tudi župan in občinski svet, 
je civilna iniciativa s pomočjo me-
dijev opozorila pristojne institucije 
na nevzdržne razmere na Kamniški 
cesti. 

Kmalu so se začele vrstiti pozi-
tivne novice, od umika pritož-
be Sklada kmetijskih zemljišč o 
komasaciji, do neuradne infor-
macije, da naj bi DRSI umestila 
obvoznico v šestletni operativni 
program investicij. Med drugim 
je tudi  DARS v zaključni fazi pri-
dobivanja potrebnih zemljišč, 
kar je pogoj za pričetek pridobi-
vanja gradbenega dovoljenja.

Zaradi poškodb, ki so nastale kot 
posledica preobremenitve Kamni-
ške ceste, so tudi na DRSI prepoznali 
priložnost, da je smiselno sočasno z 
ukrepi za varnost v prometu izvesti 
tudi celovito preplastitev, popravilo 
jaškov in hodnika za pešce. Celovito 
rekonstrukcijo bo sofinancirala tudi 
Občina Vodice, v deležu, ki predsta-
vlja hodnik za pešce in del prometne 
opreme. Na podlagi javnega razpisa 

Poškodovani robniki
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za rekonstrukcijo Kamniške ceste v 
vrednosti več kot 450.000 evrov, bo 
izbrani izvajalec KPL, d. d., pričel z 
deli že v mesecu septembru. Če nam 
bo s strani občine uspelo pridobiti 
vsa soglasja lastnikov, bo v sklopu 
del na novo zgrajen tudi hodnik za 
pešce, ki bo povezoval ulico Ob grab-
nu in naselje TIPO. 

Pričakujemo, da bodo izvedeni ukre-
pi prinesli veliko spremembo, pred-
vsem kar se tiče izboljšanja prome-
tne varnosti in zmanjšanja hrupa za 
neposredno ob cesti živeče občane. 
Po drugi strani pa bo z ukrepi, kot 
so znižanje omejitve hitrosti, ožanje 
vozišča na kritičnih točkah (odvzem 
prednosti za tovorna vozila), postavi-
tev ohišja za stacionarni radar, nivoj-
ski dvig pločnikov … verjetno res do-
sežen njihov namen in bo vplival tudi 
na slabšo prometno pretočnost, kar 
bomo občutili vsi, predvsem v času 
jutranjih in popoldanskih prometnih 
konic. Zaradi zastojev bo verjetno 
marsikateri dnevni migrant uporabil 
drugo povezavo, kar bo v končni fazi 
pripomoglo k zmanjšanju prometne 
obremenitve na Kamniški cesti. 
V času izvedbe del bo potekala popol-
na zapora ceste, razen za prebivalce 
Kamniške ceste, ki jim bo omogo-
čen stalen dostop do svojih domov. 
Ravno tako bo znotraj popolne 
zapore mimo Kmetijske zadruge 
omogočen stalni dostop izključ-
no za vrtec in šolo. Tovorna vozi-
la bodo preusmerjena na avtocesto 
(izvoz Šenčur), preostali tranzitni 
promet pa na Brniško cesto oziroma 
cesto proti Skaručni. Natančen potek 
cestnega prometa bo ustrezno ozna-
čen s cestnoprometno signalizacijo, 
na podlagi elaborata, ki ga bo izdelal 
izvajalec. Prebivalci, ki živijo nepo-

sredno ob Kamniški cesti, bodo o na-
tančnem poteku del naknadno obve-
ščeni s strani izvajalca.

Prosimo vas, da predhodno odstrani-
te vejevje in grmovnice, ki posegajo v 
območje pločnika oziroma v območje 
preglednosti in s tem omogočite ne-
moteno delo izvajalcu.

Zahvaljujemo se vam za razumeva-
nje. Predvidena je izgradnja manjkajoče-

ga pločnika od naselja Ob grabnu do 
naselja TIPO.

Nov prometni režim pri gasilskem domu predvideva odvzem prednosti za to-
vorna vozila v smeri proti Komendi.

Poškodba vozišča
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Novo športno igrišče tudi v Utiku
  mIRAN SIRc, OU VOdIce  

Občina Vodice je za projekt »Več-

namensko športno rekreativno 

igrišče Utik« pridobila nepovratna 

sredstva Fundacije za šport ter 

sklenila gradbeno pogodbo s KPL, 

d. o. o.

Občina Vodice je uspešno kandidira-
la tudi na razpis Fundacije za šport 
za letošnje leto. Za celostno uredi-
tev večnamenskega igrišča ob gasil-
ski brunarici v Utiku nam je uspelo 
pridobiti nekaj več kot 21.000 evrov 
nepovratnih sredstev, preostali dve 
tretjini pa bo Občina zagotovila iz 
svojega proračuna. Projekt po načr-
tih odgovornega projektanta Roka 
Bende iz projektivnega biroja RB in-
ženiring, d. o. o., obsega izgradnjo 
novega večnamenskega igrišča z 
umetno travnato površino (40 x 20 
m), izgradnjo novega večnamenske-

Izbran je izvajalec za dograditev vrtca Škratek 
Svit v Vodicah

  mIRAN SIRc, OU VOdIce  

O namerah Občine Vodice, da se 

izvede dozidava in rekonstrukcija 

vrtca Škratek Svit Vodice, smo že 

poročali. Projekt, ki obsega dobrih 

755 m2 površin, zajema dozidavo 

dveh novih oddelkov, razširitev 

centralne kuhinje ter dogradnjo 

manjše telovadnice. Za investi-

cijo smo v začetku leta pridobili 

tudi skoraj 192.000 evrov nepo-

vratnih sredstev iz Eko sklada, saj 

bo objekt izpolnjeval kriterije za 

»skoraj nič-energijsko stavbo«.

ga igrišča z asfaltno površino (28 x 
15 m), vključno z opremo in pripra-
vo za osvetlitev. Za izvedbo del je bil 
na javnem razpisu izbran gradbinec 
KPL, d. o. o., ki je v postopku s po-
gajanji podal najugodnejšo ponudbo 
v višini pribl 72.000 evrov. V projekt 
se je že in se še bo po svojih zmožno-
stih vključilo tudi PGD Bukovica-

Utik, ki bo po končani gradnji upra-
vljalo športne objekte.
Upajmo, da nam bo šlo vreme in dru-
ge okoliščine na roko ter da bomo v 
času letošnje jeseni projekt uspešno 
zaključili – v korist in veselje gasil-
cev, športnikov, krajanov Bukovice 
in Utika, vseh prebivalcev občine Vo-
dice.

»Člani PGD Bukovica-Utik so skladno z odločbo Zavoda za gozdove posekali 
drevje ter pripravili teren za začetek gradnje večnamenskega igrišča.«
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Zahvala organizatorjem prireditev
 AcO FRANc ŠUŠTAR,

 žUpAN

Počasi se izteka september, ki v 

naši občini velja za mesec občin-

skega praznovanja. V počastitev 

praznika, ki ga praznujemo 9. sep-

tembra, smo kot sad dobrega so-

delovanja med občinsko upravo, 

svetniki, občani in društvi pripravili 

več kot dvajset dogodkov za vsak 

okus. S kakovostno izvedbo zani-

mivih in raznolikih prireditev na 

kulturnem, športnem in družabnem 

področju smo počastili in obogatili 

praznovanje ter poskrbeli za pestro 

dogajanje v občini. Vreme nam ni 

bilo najbolj naklonjeno, a me kljub 

temu veseli, da so bile prireditve 

dobro obiskane, za kar smo prejeli 

veliko pohva tako s strani občanov 

kot tudi drugih obiskovalcev.

Vljudno se vam zahvaljujem za sode-
lovanje ter odlično organizacijo prire-
ditev, ki so potekale v okviru občin-
skega praznika. Hvala vsem organiza-
torjem in sodelujočim, vsem članom 
društev, zaposlenim v občinski upra-
vi, vsem občanom, za vaš vloženi trud 
ter za vašo dobro voljo in pripravlje-
nost na sodelovanje. Hvala društvom, 
svetnikom, nadzornikom, komunali, 
prostovoljcem za varovanje otrok, žu-
pniji za izklop zvonov, govornikom, 
nastopajočim, voditeljem, novinar-
jem, obiskovalcem ter vsem drugim, 

ki so pomembno prispevali k dobre-
mu počutju v času prireditev. Posebne 
čestitke namenjam tudi vsem dobi-
tnikom letošnjih priznanj Občine Vo-
dice, odličij, ki ste jih za svoje uspehe 
prejeli na naših prireditvah. Dovolite 
mi, da na tem mestu vsem skupaj še 
enkrat čestitam za občinski praznik 
Občine Vodice. Z neprestamim tru-
dom stremimo k uresničitvi naših 
dolgoročnih ciljev. Velik obisk ob-
činskih prireditev me navdaja z upa-
njem, da bo tako tudi ostalo.
Še enkrat hvala vsem za prijetno 
vzdušje in kakovostno izpeljane pri-
reditve.

Lepo vas pozdravljam.

Letošnja pomlad in poletje sta mi-
nila v znamenju urejanja zahtevnih 
postopkov, potrebnih do začetka 
gradbenih del: novelacija inve-
sticijske dokumentacije, sprejem 
rebalansa proračuna ter izvedba 
postopka javnega naročanja za iz-
biro gradbenega izvajalca. Kriza v 
gradbeništvu očitno popušča, zato 
nam v prvih treh postopkih jav-
nega naročanja ni uspelo pridobiti 
ponudbe, ki bi ustrezala tedaj za-
gotovljenim finančnim sredstvom. 
Pred kratkim zaključen postopek pa 
je bil uspešen, saj je odločitev o iz-
biri izvajalca že postala pravnomoč-
na. Izbrani gradbinec GORENJSKA 
GRADBENA DRUŽBA, d. d., bo do-
zidavo in rekonstrukcijo izvedel za 
približno 1.302.000 evrov (z DDV). 
Dela, katerih potek bo v največji 
možni meri usklajen z izvajanjem 
varstveno-pedagoškega procesa v 

»Tak bo naš vrtec po rekonstrukciji in dozidavi.«

obstoječem vrtcu, ki bo vseskozi 
deloval, se bodo pričela po skleni-
tvi gradbene pogodbe letos jeseni, 
zaključena pa bodo med poletnimi 
počitnicami v prihodnjem letu.
Z začetkom prihodnjega šolskega 
leta bo tako poskrbljeno za nadalj-

njo večletno prostorsko ustreznost 
vrtca in optimalne delovne pogoje 
v njem. Najmlajši, njihovi starši, za-
posleni in vsi, ki vemo, da so otroci 
naša prihodnost, ta trenutek že tež-
ko pričakujemo.
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22. slavnostna seja Občine Vodice
Večer okroglih obletnic in širokih nasmehov!

 GORAzd dOmINkO

 TINA kOSec

Vsako leto Občinski svet Občine 

Vodice v počastitev občinskega 

praznika organizira slavnostno 

sejo, na kateri podeli občinska 

priznanja in plakete Občine Vodi-

ce. Namenjena so posebnim do-

sežkom in uspehom na področju 

izobraževanja, kulture, znanosti, 

tehnike, ekologije, športa in de-

janjem, zaradi katerih je življenje 

lepše, bolj humano, prijaznejše in 

pestrejše. Tudi letos so se želeli 

zahvaliti posameznikom, ki s svo-

jo vnemo, veseljem in vztrajnostjo 

skrbijo, da je občina Vodice pre-

poznavna onkraj občinskih in celo 

državnih meja!

kORAk zA kORAkOm!

Na predvečer občinskega praznika se 
je župan v svojem nagovoru zahvalil 
vsem občankam in občanom, svetni-
cam in svetnikom, članicam in čla-
nom odborov, zaposlenim v občinski 
upravi, zavodih, podjetjih in organi-
zacijah, s katerimi se bodo tudi v pri-
hodnje z dobrim medsebojnim sode-
lovanjem ter vsakodnevnim naporom 
prizadevala za še boljše in varnejše 
življenje v naši občini.
»V minulih letih je bilo zaključenih 
kar nekaj pomembnih investicij, ne-
katere pa bomo zaključili v prihodnjih 

letih,« je povedal. Dobro sodelovanje 
z državnimi in evropskimi instituci-
jami ter kvalitetne priprave na javne 
razpise odpirajo možnosti za nove 
projekte in izboljšave na različnih po-
dročjih delovanja občine. »Letos ima-
mo še posebej veliko razlogov za vese-
lje, saj se nam končno odpirajo vrata 
za pomembne naložbe, za katere smo 
si minulih nekaj let močno prizade-

vali in trdo garali. Veselje je še toliko 
večje, ker smo ali še bomo pridobili 
okoli 5 milijonov evrov nepovratnih 
sredstev,« je še povedal župan, iskre-
no ponosen tudi na občane s poseb-
nimi talenti, ki izstopajo s svojimi 
dejanji, dosežki in željo po boljši sku-
pnosti. Prav je, tako Aco Franc Šuštar, 
da se jih ob takšni priložnosti, kot je 
občinski praznik, pohvali in se jim 
predvsem zahvali za njihov trud. Tudi 
zaradi njih smo lahko kot družba še 
boljši, da ne dvignemo roke, samo ka-
dar gre kaj narobe, pač pa znamo pre-
poznati tudi izjemne posameznike in 
njihovo dobro delo! V nadaljevanju 
preberite, v čigave roke in zakaj so šla 
letošnja občinska priznanja in plake-
te Občine Vodice …

ANA TOFANT

Osemnajstletna Ana Tofant iz Uti-
ka pri Vodicah je svoj prvi trening 
pri Namiznoteniški sekciji Mengeš 
opravila leta 2010, ko je štela 11 let. 
Nase je opozorila že v drugi tekmo-
valni sezoni kot registrirana igralka, 
ko je na presenečenje vseh na dr-
žavnem prvenstvu za kadetinje leta 

Župan Aco Franc Šuštar: »Občinski 
praznik ter spremljajoče kulturne, 
športne in družabne prireditve so po-
svečene predvsem vam, občankam in 
občanom. Skupaj z lokalnimi društvi, 
posamezniki in drugimi organizacija-
mi vsako leto za vas pripravimo veli-
ko dogodkov za najrazličnejše okuse. 
Naj vas ob tej priložnosti vse skupaj 
znova povabim, da se nam pridružite 
ob pestrem programu, ki se bo zvrstil 
do konca letošnjega leta!«
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2013 osvojila odlično drugo mesto. 
Ker pravila namiznoteniških tek-
movanj dopuščajo, da lahko igraš s 
svojo in z vsemi višjimi kategorijami, 
Ana svoj izjemen potencial izkorišča 
v več kategorijah. V zgolj nekaj letih 
aktivnega igranja namiznega teni-
sa je pod vodstvom trenerja Davida 
Orešnika že prišla do mesta v član-
ski reprezentanci, kar je v vsej zgo-
dovini uspelo le redkim izjemam. Če 
omenimo le nekaj njenih najboljših 
rezultatov: bila je državna šolska pr-
vakinja za Osnovno šolo Vodice, po-
zneje pa večkratna državna prvakinja 
posamezno, v dvojicah in ekipno. Je 
stalna članica slovenske članske re-
prezentance, letos maja se je udeležila 
svojega prvega svetovnega prvenstva 
za člane in članice posamezno, v dvo-
jicah in mešanih dvojicah, ki je bilo v 
Nemčiji. Na mladinskem evropskem 
prvenstvu na Portugalskem se je med 
posameznicami uvrstila med 32 naj-

boljših, kar je bila najboljša slovenska 
uvrstitev, v ekipnem delu pa je z eki-
po mladink zasedla visoko 7. mesto. 
Na državnih lestvicah je sezono za-
ključila kot prva v treh kategorijah: 
mladinke, članice do 21 let in članice. 
Letošnjo odlično sezono je sklenila na 
zaključnem Mastersu, kjer je zmagala 
pri članicah in obenem prišla do nazi-
va najboljše mladinke.

eRAzem STONIČ

Njegovo inovativnost in nadarjenost 
so sprva prepoznali v Sloveniji, kjer je 
v okviru programa Ljubljana, zelena 
prestolnica Evrope 2016 predstavil 
svoj raziskovalni projekt, na kar mu 
je Zveza za tehnično kulturo Sloveni-
je na Srečanju mladih raziskovalcev 
Slovenije podelila zlato priznanje. V 
septembru pa so njegovo raziskoval-
no delo nagradili pri podjetju Krka 
in mu podelili Krkino priznanje za 

raziskovalno delo. Dijak Gimnazije 
Vič in občan iz Lokarij pri Vodicah je 
na mednarodni konferenci na Kitaj-
skem predstavljal svojo raziskovalno 
nalogo z naslovom »Model rastlinske 
čistilne naprave s solarnim dezinfek-
torjem«. V Pekingu se je pri svojih 
skromnih osemnajstih letih tako ob 
bok postavil najboljšim svetovnim 
inovatorjem s področij informacij-
ske tehnologije, biomedicine in zdra-
vstva, energetike in varstva okolja, 
sodobnega kmetijstva in številnih 
drugih, katerih skupni cilj je razvoj 
novih tehnologij, za svojo inovacijo 
pa je prejel deklaracijo podpore s pod-
pisom predstavnikov sedmih držav. 
V raziskovalni nalogi se je Erazem 
Stonič ukvarjal z onesnaženjem voda 
in pomanjkanjem pitne vode, ki sta 
dandanes dva pereča problema na 
svetovni ravni. Namen njegove razi-
skovalne naloge je uporabiti naravne 
procese za čiščenje vode upoštevajoč 
kemijske in mikrobiološke lastnosti 
onesnažene vode. V svoji raziskoval-

Ana Tofant: »Ko sem danes med podelitvijo priznanj na slavnostni seji Obči-
ne Vodice stala pred polno dvorano in je bilo teh sedem namiznoteniških let 
strnjenih v minuto ali dve, sem se tudi jaz za trenutek ali dva ozrla nazaj in se 
spomnila nekaterih mojih najljubših trenutkov, povezanih z namiznim tenisom. 
Nič se ne more primerjati z enkratnimi občutki, ki se pojavijo v bližini zelene 
mize in bele žogice, vendar je vedno lepo vedeti, da te nekdo podpira in poti-
homa navija zate. Občini Vodice in gospodu županu se zahvaljujem za vabilo 
na današnjo slavnostno prireditev in podeljeno priznanje, ki mi je nedvomno v 
ponos in mi obenem predstavlja velik izziv za prihodnost!« 

Župan Občine Vodice je Erazmu 
Stoniču podelil priznanje za izjemne 
mednarodne dosežke in inovacije na 
raziskovalnem področju pri razvoju 
novih tehnologij.
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ni nalogi pojasni, da večina obstoje-
čih čistilnih naprav prečisti vodo do 
sanitarne vode, ne doseže pa standar-
dov določenih za pitno vodo, zato mu 
je pridobivanje pitne vode iz rastlin-
ske čistilne naprave predstavljalo ve-
lik izziv. S tem ozirom je našel rešitev 
imenovano solarni dezinfektor, ki 
v osnovi temelji na sistemu SODIS, 
vendar gre za tehnično bolj dovršeno 
rešitev, ki za delovanje še vedno ko-
risti zgolj sončno energijo in predsta-
vlja inovacijo na področju delovanja 
rastlinskih čistilnih naprav.

HedVIkA ROSULNIk

Priznanje Hedviki Rosulnik je zahva-
la za pomemben prispevek pri razvoju 
vzgojno-izobraževalnega področja ter 
odličnost pri vodenju Vrtca Škratek 
Svit Vodice. Ko je kot vzgojiteljica na-
stopila z delom v vodiškem vrtcu, je ta 

deloval v prostorih sedanje knjižnice. 
V dva oddelka in varstveno družino je 
bilo vključenih približno 50 otrok. Ko 
je bil leta 2005 zgrajen sedanji vrtec 
Škratek Svit Vodice, prva namenska 
stavba za potrebe predšolske vzgoje v 
naši občini, je bilo v skupno 9 oddelkih 
vključenih 160 otrok. Dvanajst let po-
zneje v vrtcu deluje skupno 14 oddel-
kov, ki jih obiskuje skoraj 260 otrok. 
Sama pove, da ji delo v domačem kra-
ju od nekdaj predstavlja poseben izziv 
in motivacijo. Z naraščanjem števi-
la vključenih otrok se povečuje tudi 
odgovornost in skrb pri organizaciji 
dela, zato posebno pozornost name-
nja preudarni izbiri sodelavk in sode-
lavcev, s katerimi stremijo k skupnim 
ciljem in jih tudi uspešno dosegajo. 
Zaposleni pravijo, da si ravnateljica 
Hedvika Rosulnik prizadeva za dobro 
počutje vseh otrok in osebja v vrtcu. 
Prav tako prisluhne željam staršev in 
zaposlenih, ki jim skuša ustreči, če je 
le v njeni moči. Trudi se, da bi otroci 
čas, ko niso s svojimi starši, preživljali 
karseda kakovostno. Prizadeva se za 
kakovostno delo ter vnašanje novosti. 
V vrtcu izvajajo programe zgodnjega 
učenja tujega jezika, tečaje rolanja, 
plavanja, plesa ter učenje z didaktič-
nimi pripomočki. Otroci lahko svojo 
ustvarjalnost izražajo na različnih 
projektih, kot so Gozdni vrtec, Eko 
vrtec, Zdravje v vrtcu, Varno s son-
cem, Mali sonček, medgeneracijsko 
sodelovanje, Dan slovenske hrane, 
Punčke iz cunj in drugi. 

pLAkeTA OBČINe VOdIce 
zA 20 LeT 

ŠpORTNO-pLANINSkeGA 
dRUŠTVA GAmS

Njihovi začetki segajo v poletje leta 
1997, ko se je na tridnevnem potepa-
nju po Julijskih Alpah šestim pozneje 
ustanovnim članom porodila ideja o 

ustanovitvi društva. Konec meseca 
avgusta je imelo trinajst ustanovnih 
članov svoj prvi občni zbor, na kar 
je bilo društvo oktobra že vpisano 
v register. Takoj po registraciji se je 
društvo pridružilo krovni organiza-
ciji, Planinski zvezi Slovenije. Prvi 
predsednik, Brane Podboršek, je za-
radi županskih obveznosti leta 2003 
funkcijo predal Dragu Pircu, ki kot 
predsednik društva uspešno deluje 
še danes. Danes društvo šteje okrog 
petdeset aktivnih članov. V dvajsetih 
letih so prehodili ogromno poti, osvo-
jili številne znane in neznane vrhove, 
število izletov pa se je s prvotnih treh 
na leto povečevalo, tako da jih na 
leto izvedejo kar devet. Očem skrito 
bistvo Športno-planinskega društva 
Gams ni v osvajanju najvišjih vrhov, 

Hedvika Rosulnik strokovno, načelno 
in predano opravlja delo ravnateljice 
vrtca Škratek Svit Vodice. Njena tri 
desetletja dolga poklicna pot je tako 
tesno povezana z vrtcem, da bi ga 
lahko poimenovali njen drugi dom. 
Od leta 1989 je zaposlena v vrtcu Vo-
dice, kjer je opravljala delo vzgojitelji-
ce, vodje enote, pomočnice ravnate-
ljice in od leta 2008 tudi ravnateljice.

Gamsi so bili dvakrat na Hrvaškem, 
trikrat v Avstriji in trikrat v Italiji. De-
setkrat so organizirali dvodnevne iz-
lete. V dvajsetih letih so osvojili 95 
vrhov, poleg tega so imeli pet nočnih 
pohodov in trinajst jesenskih izletov 
po Sloveniji.
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poudarek dajejo druženju, aktivnemu 
preživljanju prostega časa, uživanju 
v naravi ter navezovanju pristnih 
človeških stikov. Če za zaključek po-
vzamemo vizijo članov kar z njihovo 
izjavo: »Glede na to, da vestno izpol-
njujemo zahteve krovne organizacije 
Planinske zveze Slovenije, da dobro 
sodelujemo z Občino Vodice, pred-
vsem pa smo prijatelji med seboj, po-
gumno zremo v prihodnost in smo 
prepričani, da bomo skupaj prazno-
vali še kakšno okroglo obletnico.«

pLAkeTA OBČINe VOdIce 
kULTURNemU dRUŠTVU 
mATIJe kOžeLJA UTIk!

Kulturno društvo Matije Koželja Utik 
neprekinjeno deluje od februarja leta 
2007, ko so se ljubitelji petja, glasbe in 
kulture odločili ustanoviti kulturno 
društvo, ki ohranja spomin na doma-
čega slikarja Matijo Koželja, po kate-

rem so si nadeli ime. Jedro društva je 
sprva predstavljala Dekliška vokalna 
skupina Flora, ki je poleg prepevanja 
na koru v Šinkovem Turnu veliko go-
stovala po Sloveniji in tujini, danes 
pa je v okviru društvenega delovanja 
dejavna Fantovska pevska skupina 
Matici, ki jo vodi zborovodja Rado 
Čuk. Društvo omogoča recitatorsko 
in igralsko dejavnost, s katero se spo-
minjajo predvsem slovenskih pesni-
kov in pisateljev, v okviru društva pa 
deluje tudi likovna sekcija, ki je bila 
ustanovljena konec leta 2015 in je v 
kratkem času pripravila več razstav, s 
katerimi so estetsko obogatili števil-
ne prireditve in dogodke. Ob občin-
skem praznovanju prirejajo že tretji 
Ex-tempore, s katerim k likovni ume-
tnosti in ustvarjanju skušajo spodbu-
diti čim večje število ljudi. Poslanstvo 
članov in članic, pa tudi predsednika 
društva, Rada Čuka, je ohranjanje vo-
diške kulturne dediščine. 

pLAkeTA OBČINe VOdIce 
TUdI ŠpORTNemU dRUŠTVU 

VIcTORIA cLUB

Ime športnega društva Victoria Club 
izvira iz leta 1972, ko se je mlajša 
generacija Vodičanov pričela druži-
ti na Rojčevem hribu, kjer so si tudi 
postavili manjšo kočo. Prvotno mla-
dostniško druženje na zasneženih 
površinah hribovja je privedlo do 
pričetka obratovanja vlečnice na »Ži-
mančih nivah«. Obisk smučišča se je 
sčasoma povečeval, zato so ljubitelji 
zimskih športov pričeli z organizaci-
jo smučarskih tekmovanj. Uspešnim 
slalomskim tekmam so sledila še tek-
movanja v smučarskih skokih. Kra-
jani so pokazali veliko podporo novi 
športni ponudbi v Vodicah. Ker so 
bila tekmovanja tako dobro obiskana, 
so se ustanovni člani v začetku leta 
1997 odločili pravno registrirati dru-
štvo, ki je bilo 4. aprila 1997 ustano-
vljeno pod imenom Športno društvo 
Victoria Club Vodice. Danes društvo 
šteje 30 članov. Osrednjo smučarsko 
in skakalno dejavnost so razširili 
na različna področja. Ukvarjajo se s 

Ob letošnji stoti obletnici smrti Matije Koželja je kulturno društvo skupaj z 
Občino Vodice, knjižnico in župnijo pripravilo veličastno akademijo s predsta-
vitvijo njegovih najpomembnejših mojstrovin ter razstavo del. Vseskozi se v 
društvu zavzemajo za oživljanje spomina na Jerneja Kopitarja, Jakoba Alešov-
ca in druge pomembne občane.

Julij Jeraj, predsednik Športnega dru-
štva Victoria Club: »Če smo zdržali 
dvajset let, očitno že nekaj delamo 
prav! To bomo počeli tudi v priho-
dnje!«
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smučanjem, golfom, košarko in ko-
lesarstvom, v sodelovanju z Občino 
Vodice pa v okviru športno-kulturne 
prireditve ob slovenskem kulturnem 
prazniku vsakoletno organizira vele-
slalomsko tekmovanje na Krvavcu, 
med letom pa organizira tudi turnirje 
v golfu in košarkarske tekme. 

zAdNJA pLAkeTA OBČINe 
VOdIce Še BISeROm!

Občinski svet Občine Vodice je pode-
lil plaketo Občine Vodice Mešanemu 
pevskemu zboru Biser za dvajset let 
uspešnega kulturnega delovanja, ra-
zvoja kulturne identitete občine ter 
dobrega sodelovanja z Občino Vodice. 
Spomnimo! Na pobudo prvega župana 
Občine Vodice, Antona Kokalja, je bil 
leta 1997 z vizijo in močno željo po 
uspešnem sodelovanju na občinskih 
in drugih prireditvah ustanovljen Me-
šani pevski zbor Biser. Repertoar se je 
iz prvotno pretežno ljudskih, cerkve-
nih in umetnih pesmi širil in bogatil, 

medtem ko so menjave zborovodij po-
skrbele za pestrost in raznolikost zvr-
sti glasbe, ki jo zbor prepeva. Od same 
ustanovitve izpostavljajo pomen 
slovenske besede in pesmi. Zadnjih 
pet let zbor vodi Milan Bajželj, ki je 
s svojim znanjem in načinom vode-
nja pomembno prispeval k razvoju in 
napredku zbora. Člani in članice zbo-
ra uspešno uresničujejo svojo pevsko 

vlogo s prirejanjem letnih koncertov 
ter nastopanju na revijah in festiva-
lih. Kot prostovoljci so obenem aktiv-
ni tudi pri delovanju lokalne skupno-
sti. Redno jih srečujemo na občinskih 
proslavah in praznovanjih kot tudi v 
domovih za starejše, na tradicional-
nem pohodu po mejah naše občine in 
čistilni akciji, kjer zavihajo svoje roka-
ve.

Prva predsednica zbora Tanja Ješe je 
s svojim trdim delom, trudom in ne-
omajno voljo pripomogla, da je zbor 
zaživel in tudi uspešno deloval prva 
leta svojega obstoja. Po njeni prezgo-
dnji smrti je vlogo predsednice dru-
štva prevzela Mira Ločniškar, ki ga je 
polnih petnajst let uspešno vodila in 
usmerjala, letos je vlogo predsednice 
prevzela Irma Bizjak.

Na slavnostni seji je bila tudi Folklorna skupina vodiških narodnih noš. Njihovi 
nastopi so vedno polni energije in z njo dobre volje, ki je tudi tokrat zapolnila 
prostor Kulturnega doma Vodice.

V praznični večer so obiskovalce že na začetku popeljali člani Godbe Vodice 
pod vodstvom dirigenta Igorja Dajčmana.

Bassless, a capella skupina iz Ljubljane je s prepoznavnim glasbenim izrazom, 
ki velikokrat vsebuje zanimive vložke popularne komercialne in ritmične glas-
be, začinjene z elementi melanholičnega jazza, navdušila občinstvo v Kultur-
nem domu Vodice!
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Biser po 20 letih pred težkim obdobjem!
 GORAzd dOmINkO

 TINA kOSec

Njegova pesem je odzvanjala v 

Rimu, v Benetkah, v Vojvodini, 

na Dunaju in na avstrijskem Koro-

škem, slišala jo je Slovenija, ugle-

dni gostje, ljubitelji zborovskega 

petja. Po dvajsetih pestrih letih 

je Mešani pevski zbor Biser pred 

morda doslej največjim izzivom. 

»Seveda imamo cilj delovati tudi 

v prihodnje, v še večjem številu, 

še aktivneje, a če ne bo zanimanja 

in ljubiteljskih pevcev, ki bi nekaj 

časa in talenta želeli posvetiti pre-

pevanju, bo sanje težko uresniči-

ti,« pravi predsednica društva Me-

šani pevski zbor Biser Irma Bizjak, 

vidno razočarana, ker kultura v 

Sloveniji postaja vse bolj obrobna 

tematika. Tisti, ki vanjo še verja-

mejo, tako predsednica, pa so v 

boju za njen obstoj bolj ali manj 

prepuščeni lastni iznajdljivosti. Na 

pogovor smo povabili tudi Miro 

Ločniškar, drugo predsednico 

zbora, ki njegovo prihodnost vidi 

v večji prepoznavnosti, tudi zunaj 

občine in Republike Slovenije, širi-

tvi repertoarja in nadgradnji z raz-

ličnimi glasbenimi zvrstmi. 

Lahko na začetku v nekaj stavkih 

opišete vaše nekdanje oziroma da-

našnje poslanstvo, zakaj ste s pred-

sednikovanjem zboru prenehali 

oziroma začeli? 

Irma: V Mešanem pevskem zboru Biser 
sem prva leta le prepevala, nato postala 
aktivna tudi v upravnem odboru in po-
magala pri financah. Vseskozi sem s svo-
jimi idejami in predlogi skušala prispe-
vati k prijetnemu vzdušju v zboru. Letos 
aprila se je ga. Mira Ločniškar odločila 
svoje poslanstvo predati naprej. V zboru 

»Nerada rečem, vendar menim, da 
smo pred težkim obdobjem. Zakaj? 
Predvsem zaradi pomanjkanja pev-
cev!«

smo se vsi zavedali, da predsednikovanje 
ni lahka naloga, in zato ni bilo prav veli-
ko kandidatov, ki bi ga želeli prevzeti. Po 
tehtnem premisleku sem se odločila ven-
darle prevzeti to funkcijo, in da, seveda 
gre za velik izziv. 
Mira: Prva predsednica zbora Biser je 
bila Tanja Ješe, ki je vso svojo pozitivno 
energijo in dobro voljo vložila v začetek 
in delovanje društva. Žal nas je prezgo-
daj zapustila. Njena velika želja je bila, 
da nadaljujem njeno delo. Težko je bilo 
prevzeti njeno funkcijo, ker jo je opra-
vljala odgovorno in z vsem srcem. Vo-
denje zbora sem opravljala petnajst let, 
letos pa sem se odločila, da zaradi drugih 
obveznosti preneham z vodenjem zbora.

kaj pomeni biti predsednica dru-

štva mešanega pevskega zbora Bi-

ser? za kaj vse mora predsednica 

skrbeti, si prizadevati?

Irma: Predsednik v prvi vrsti skrbi za 
sledenje načrtu, sprejetem v začetku 
leta. Tvorno mora sodelovati tudi z dru-
gimi društvi v občini Vodice, da si, če je 
treba, pomagamo z nastopi, tu bi zlasti 
omenila Godbo Vodice. Z njihovim pred-
sednikom, Borisom Kubljem, dobro sode-
lujeva. Predsednik s pomočjo upravnega 
odbora organizira vse prireditve, nema-
lokrat zahtevajo veliko priprav, ob leto-
šnji 20. obletnici delovanja dela kar ne 
zmanjka. Veliko sodelujemo tudi z Jav-
nim skladom RS za kulturne dejavnosti 
(JSKD). Na koncu, pa si mora prizade-
vati tudi za dobro vzdušje in pozitivno 
razmišljanje v zboru.
Mira: Predsednik zbora mora predvsem 
skrbeti, da se pevci počutijo prijetno in 
z veseljem prihajajo na vaje in nastope. 
Potreben je pozitiven pristop, za dobro 
delovanje društva mora vsak član pri-
spevati svoj delež in prav vsak član je 
pomemben del zbora. Predsednik mora le 
povezovati vse člane v celoto in zaznati 
želje in potrebe pevcev. Vsekakor je po-

»Prva težka prelomnica zbora je bila 
izguba naše prve predsednice Tanje 
Ješe. Njena energičnost in požrtvo-
valnost sta bili za nas nenadome-
stljivi. Vendar je čas tekel naprej in 
s skupno voljo smo ob peti obletnici 
delovanja izdali zgoščenko, ki nam bo 
ostala v trajni spomin in je vsekakor 
pozitivno vplivala na nadaljnje delo-
vanje zbora.«
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membno sodelovanje z drugimi društvi 
in ustanovami, ob prireditvah pa je treba 
poskrbeti tudi za organizacijo in izvedbo 
prireditev.

Če se dotaknemo začetkov zbora, 

koliko predporodnih krčev je bilo in 

koliko poporodnih?

Irma: Nekaj malega lahko povem le o 
poporodnih krčih (smeh): trenutno ima-
mo največjo stisko z moškimi glasovi. Ti, 
ki so, so dobri oz. odlični, samo premalo 
jih je. 
Mira: V času delovanja zbora so bili naj-
večji problemi pridobivanje zborovodij in 
novih pevcev. 

Zakaj ime Biser? Zagotovo ima glo-

blji pomen, kajne?

Irma: BISER – v latinskem jeziku v 
osnovi pomeni sveta Marjeta, ki je za-
vetnica vodiške fare. Ko se potrudimo, 
ko zelo dobro naštudiramo pesem, je ta 
čista kot BISER. Takrat smo vsi najbolj 
veseli in zadovoljni. In to zadovoljstvo 
prenesemo na nastop, naši zvesti poslu-
šalci pa nas nagradijo z velikim aplav-
zom. Takrat zasijemo kot biseri!

Kako se spominjate prvih zboro-

vskih let, gostovanj, imate na zalo-

gi morda kakšno anekdoto? V dvaj-

setih letih se jih je zagotovo nekaj 

nabralo …

Mira: Poleg nastopov smo imeli tudi 
kar nekaj intenzivnih celodnevnih vaj 
in drugih prijetnih druženj. Največ le-
pih spominov nas veže na lepo preživete 
dneve v gorskih kočah na Veliki planini, 
Čemšeniku, Polhovem Gradcu in na Kr-
vavcu. Prav posebno doživetje z obilico 
smeha in dobre volje je bilo na skupnem 
gostovanju z Godbo Vodice v Kanjiži v 
Vojvodini. Prav vsak pevec ima verjetno 
kakšen neprecenljiv spomin na čas naše-
ga delovanja.

Dvajset let ni malo, še posebej ne 

za pevski zbor. Zakaj mislite, da mu 

je uspelo preživeti?

Irma: MePZ Biser je bil ustanovljen z 
namenom sodelovati na občinskih pri-
reditvah. Skozi leta se je v občini Vodice 
oblikovalo še nekaj drugih, dobili smo 
konkurenco. Danes ni več tako samou-
mevno, da imamo zagotovljen nastop 
na prireditvah, a povedati moram, da 
z Občino Vodice sodelujemo korektno; 
kar se dogovorimo, to tudi uresničimo, 
tako občina kot zbor. Smo prostovoljci, 

tempo življenja je krut, zato od nikogar 
ne morem zahtevati prisotnosti. A roko 
na srce, vsi se tega zavedamo, svoje po-
slanstvo, prepevanje, jemljemo povsem 
resno. 
Mira: Vsak posameznik lahko prispeva 
k razpoloženju, dobri volji in pozitivni 
naravnanosti. V času delovanja je bilo 
veliko posameznikov, ki so pustili pečat 
v zboru. Za delovanje zbora so potrebni 
tudi osnovni pogoji, in sicer prostori za 
vaje in finančna podpora. Ob tej prilo-
žnosti bi se rada zahvalila donatorju 
Občini Vodice in vsem drugim, ki so nas 
podpirali v vseh letih delovanja zbora. V 
pomoč pa nam je bilo tudi sodelovanje z 
drugimi društvi.

Pri denarju se vse začne in konča, 

kajne? Kako preživite?

Mira: Za delovanje vsakega društva 
so potrebna finančna sredstva. »Brez 
dnarja ni muske!«
Irma: Občina Vodice je naš glavni spon-
zor, vsem je to kristalno jasno in za vsak 
prispevek smo iskreno hvaležni. Ko se 
bo enkrat zaprla ta »pipica«, bo zagoto-
vo veliko težje. Imamo še nekaj manjših 
sponzorjev, na vsaki prireditvi se vsem 
in vsakemu posebej tudi zahvalimo, tudi 
zato, ker jim ni vseeno za nas, za naš 
obstoj. 

Se lahko dotaknemo prelomnic, ki 

bi bile lahko usodne za mešani pev-

ski zbor Biser ali so pozitivno vpli-

vale na njegovo delovanje?

Mira: Prva težka prelomnica zbora je 
bila izguba naše prve predsednice Ta-
nje Ješe. Njena energičnost in požrtvo-
valnost sta bili za nas nenadomestljivi. 
Vendar je čas tekel naprej in s skupno 
voljo smo ob peti obletnici delovanja iz-
dali zgoščenko, ki nam bo ostala v trajni 
spomin in je vsekakor pozitivno vplivala 
na nadaljnje delovanje zbora.
Irma: Seveda se je sem in tja tudi zatre-
slo, še posebej ob odhodih zborovodij, a 
se je vedno vse lepo izteklo. Ga. Mira je, 
vedno s pomočjo preostalih pevcev, hitro 

Vaje in nastopi vzamejo precej prostega časa, tudi zato se želimo zahvaliti 
našim družinskim članom, ki potrpežljivo prenašajo našo odsotnost in so nam 
v podporo! 
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našla zamenjavo, tako da v resnici nobe-
no obdobje ni bilo brez zborovodje. 

Koliko talentiranih pevcev ima ob-

čina Vodice danes in koliko jih tre-

nutno še verjame v petje? Opažate, 

da je tistih, ki imajo čas ali voljo 

peti, manj? 

Mira: Verjetno je v občini kar veliko ta-
lentiranih pevcev, ki pa žal nimajo inte-
resa ali volje za sodelovanje pri zborih. 
Veseli bi bili prav vseh pevcev, ki bi se 
opogumili in se nam pridružili.
Irma: Verjamem, da ima občina Vodice 
kar nekaj dobrih in talentiranih pevcev, 
a kaj, ko vedno najdejo kakšen izgovor, 
običajno gre za »pomanjkanje časa«. Ve-
seli bi bili tudi mladih pevcev, saj je bera 
naših pesmi pestra. 

Kakšni so ljudje, ki radi pojejo? Ima-

jo kakšno skupno točko? 

Mira: Pevci imamo predvsem veselje 
do glasbe, petja in druženja. Smo vese-
li, odprti ljudje, kar želimo deliti tudi z 
drugimi.
Irma: Ljudje, ki radi pojemo, smo veseli, 
družabni ljudje, polni lepih misli. Saj še 
pregovor pravi: »Kdor poje, slabo ne mi-
sli.« Iz lastnih izkušenj lahko povem, da 
grem včasih slabe volje in polna skrbi na 
pevske vaje, domov pa se vračam dobre 
volje in pozitivna. Prijatelji v zboru in 
pesem me napolnijo s pozitivno energijo 
še za naslednji dan.

kako skrbite za napredek pevskega 

zbora in kdo vse vam pri tem poma-

ga?

Mira: Pri napredku zbora je vsekakor 
pomemben zborovodja. Njegov poziti-
ven pristop, strokovnost in vztrajnost 
so glavni dejavniki, ki vplivajo na rast 
zbora. Pevci moramo slediti njegovim 
navodilom, saj le tako lahko napredu-
jemo. Vaje in nastopi nam vzamejo kar 
nekaj prostega časa. Pri tem se želimo 
zahvaliti našim družinskim članom, ki 
potrpežljivo prenašajo našo odsotnost 
in so nam v podporo.

Irma: Delovati moramo kot ena velika 
družina. S svojim znanjem in dolgole-
tnimi izkušnjami nam veliko pomaga 
zborovodja Milan Bajželj. Upoštevamo 
predloge tudi drugih članov zbora, po-
magajo pa nam tudi svojci, ki nas ob kri-
zah podpirajo in bodrijo. 

kakšna je prihodnost Bisera? kam 

zrete in kje se vidite čez dvajset let?

Irma: Nerada rečem, vendar menim, 
da smo pred težkim obdobjem. Zakaj? 
Predvsem zaradi pomanjkanja pevcev. 
Res me je strah, čeprav se vsak pevec v 
zboru angažira, da bi v zbor pripeljal 
kakšnega novega člana. Res ne vem, je 
družba tako ozko usmerjena in gleda 
samo še na koristi in zaslužek? Vidite, 
zato težko rečem, kje se vidimo čez dvaj-
set let. Seveda imamo cilj delovati tudi 
v prihodnje, v še večjem številu, a če ne 
bo zanimanja, bo sanje težko uresničiti.
Mira: V prihodnosti si predvsem želimo 
delovanja na širšem področju in večje 
prepoznavnosti, tudi zunaj občine in 
Republike Slovenije. Naš repertoar že-
limo razširiti in nadgraditi z različnimi 
zvrstmi glasbe. Za izpolnitev teh želja 
pa je predvsem pomembno število pevk 
in pevcev. Vsakega novega člana bomo 
zelo veseli. Želimo si, da bi skupaj pra-

znovali tudi naših 40 ali več let.

Bo zborovsko petje preživelo? Ima 

prihodnost? Občinstvo? 

Mira: Želimo si, da bi zborovsko petje 
živelo še dolgo. Prihodnost pa je odvi-
sna od volje ljudi in njihove pripravlje-
nosti pri sodelovanju. Prostovoljno delo 
je med ljudmi vedno manj priljubljeno, 
saj zahteva veliko prostega časa. Tudi 
poslušalcev na koncertih je vedno manj. 
Želimo si in upamo, da se bo kulturna 
raven dvignila in bo na vrednosti pri-
dobilo tudi prostovoljstvo, predanost in 
medsebojni človeški odnosi.
Irma: Občinstvo? Vsak član zbora mora 
poskrbeti, da pripelje nekaj poslušalcev, 
kajti zvestih ni toliko, da bi bila dvorana 
vsaj za silo polna. Včasih je žalostno, še 
posebej, ko se ozremo po dvorani in vi-
dimo, da tudi od »občinskih« ni nikogar, 
pa bi morali dajati ljudem zgled. A bo-
dimo optimistični! Večkrat sem v pogo-
voru omenila, da si želimo novih pevcev. 
Zato ob tej priložnosti vabim vse, zlasti 
moške, naj se nam pridružijo. Imamo se 
luštno, pa tudi delavni smo. Bralce Ko-
pitarjevega glasa pa vabim na naš letni 
koncert, 24. novembra v KD Vodice. Po 
debeli uri boste iz dvorane odšli dobre 
volje. Obljubim! 
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Rockfest Vodice 2017
 žIGA JANežIČ, pdV

 TINA kOSec IN ANže ŠeSTOVIČ 

»Fest« prireditev, ki z ritmom roc-

ka spravi na noge tako mlado kot 

staro, je že sedmič po vrsti doka-

zala, da je to nekaj kar Vodice po-

trebujejo! Rockfest Vodice – sed-

mič in tokrat res veličastno! 

Že izbor glasbenih skupin je bil obe-
taven. Kot prvi so nastopili člani sku-
pine JOCKER OUT in dodobra ogreli 
predvsem žensko publiko, sledila je 
skupina IMSET, mladi Domžalčani, 
ki jim je vzor skupina Siddharta in 
fantje so tako dobri, da se z njo z lah-
koto primerjajo. Dvorana se je polni-
la in pogled na množico je energijo 
samo še dvigoval v višave. Sledila je 
skupina PRELUDE iz Žirov, zmago-
valci letošnjega Volkswagen rocka, 
ki so letošnjo turnejo odigrali s Šank 
rockom in Siddharto. 
Napetost, pozitivna seveda, in vrhu-
nec Rockfesta Vodice je bil, ko je na 
oder stopila težko pričakovana skupi-
na BIG FOOT MAMA. Vzdušje, evfo-
rija in rock energija je bila nepopisna. 
Dvorana nabito polna, toliko, da so 

varnostniki sporočili, da je dovoljena 
kapaciteta dosežena, kar pomeni 600 
ljudi. Žal je moralo kar nekaj obisko-
valcev koncert spremljati »od zunaj«, 
a kljub temu ni bilo slabe volje in je 
sedmi Rockfest več kot uspel. 
Organizatorji so se več kot pol leta 
pripravljali na to prireditev, bilo je 
ogromno dela in potrebne organi-
zacije. Veliko je vpletenih in veliko 
energije je potrebne, da se uspešno 
izpelje dogodek takšnega obsega. A 
ves trud je bil poplačan v tistem tre-
nutku, ko se je dvorana napolnila do 

Rockfest Vodice 2017 so OMOGOČILI: 
Občina Vodice, GM Jagodic, Kuhta, d. o. o., Jerman, d. o. o., PVT d. o. o., 
Štunfi, s. p., Kirurgija Lah, d. o. o., Flexico cevna tehnika, Štebe LM, d. 
o. o., Jeraj plus , Vina Koželj, Leon Kramar Puklavec Family Wines, Pi-
knik prostor Rušta, Pekarna prest Jagodic, Dama House, Jack Daniel's, 
Aqa voda, Bobnar Bojan, s. p. 

zadnjega kotička, ko si na obrazih 
obiskovalcev videl le zadovoljstvo in 
uživanje v glasbi. 
Vendar tudi ta, sedmi Rockfest, ne 
bi uspel brez marljivih članov Pro-
svetnega društva Vodice, vsa zahva-
la njim in Občini Vodici za finančno 
podporo. Seveda ne gre brez sponzor-
jev, ki so pomagali tako finančno kot 
materialno. HVALA!
Hvala tudi vsem obiskovalcem Rock-
festa, ki ste ta večer naredili resnično 
veličasten! Se vidimo na Rockfestu 
Vodice 2018!
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Zelo uspešne starejše gasilke PGD Polje
  ALOJzIJ kOSec, pGd pOLJe 

V soboto, 2. septembra, je bila na 

Prevaljah zadnja tekma in zaklju-

ček gasilskega tekmovanja za pre-

hodni pokal GZS. Na tem gasilskem 

tekmovanju, ki poteka od meseca 

maja do septembra na sedmih tek-

mah po Sloveniji (ena tekma je bila 

tudi v Polju), sodelujeta tudi eno-

ti starejših gasilcev in gasilk PGD 

Polje. Za boljšo razumljivost tega 

tekmovanja naj povem, da se v se-

števek upoštevajo rezultati petih 

najboljših nastopov, dva najslabša 

se brišeta. 

Tudi v letos je enota starejših gasilk 
PGD Polje osvojila prvo mesto in pre-
hodni pokal GZS osvojila v trajno last 
(trikrat zaporedoma). Kdor še ne ve 
podrobnosti, naj omenim, da ta tek-
movalna enota starejši gasilk ostaja 
na vrhu vse od leta 2003, ko so prvič 
osvojile ta naslov do današnjega v 
letu 2017, poznavalci težko razumejo 
te neverjetne uspehe, vendar obstaja 

recept, da se to zmore ob dobrem in 
trdem delu z veliko potrpljenja in do-
brega prijateljstva.
Pet osvojenih velikih prehodnih po-
kalov GZS in še veliko drugih krasi 
sejno sobo PGD Polje. K temu so do-
ber rezultat dodali še enota starejših 

gasilcev, ki so osvojili skupno šesto 
mesto, pred leti tudi zmagovalci tega 
tekmovanja. Iskrene čestitke za uspe-
he superbabicam, kot so jih pred leti 
poimenovali na TV na Kanalu A, saj 
najstarejša članica že trka na vrata, 
kjer se skrivata dve osmici. 

Izlet gasilk v Goriška Brda  
  FRANČIŠkA kOSmAČ 

Niti nekaj kapelj dežja nam ni ska-

lilo vzdušja, ki je vladalo v soboto, 

9. septembra, na izletu v Goriška 

Brda. 

Vrle gasilke so pokazale veliko zani-
manja in energije, ki je trajala skozi 
ves dan. Ni bilo videti strahu na viso-
kem razglednem stolpu v Gonjačah, 
sledil je sprehod skozi najstarejšo 
briško vas Šmartno z obzidjem, ki je 
še iz časa, ko so v Brdih vladali vele-

posestniki in so bili mali kmetje še 
koloni. Na glavnem trgu v Šmartnem 
smo bile povabljene na prihod ljubi-
teljev kolesarstva, italijanskih vete-
ranov, dirkačev, kakršni so bili pred 
petdesetimi leti.
To in še več zgodovine nam je pove-
dal podpredsednik društva Milan 
Marinič, ki je naše gasilke tudi do-
stojno pogostil, tudi z žlahtno briško 
kapljico.
Ustavili smo se na obisku pri gasilcih 
PGD Dobrovo in si ogledali čudovito 
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Medano, kjer se je snemala oddaja 
Ena žlahtna štorija, Markovo ošta-
rijo, Bonifacijevo cerkev in seveda 
Gredič. 
V muzejski hiši smo si ogledale Pilo-
novo zbirko slik in umetniških del na 
temo Goriških Brd, orodja, staro ku-
hinjo in se spoznale z njihovo kultu-
ro. Za konec pa smo se dobro okrep-
čali še na odličem kosilu v gostišču 
Peternel. 
Poudariti je treba, da so takšna dru-
ženja in sodelovanja še kako potreb-
na, saj se med drugim razpletejo tudi 
dileme in slabosti, dobri in srečni 
dogodki, ki spremljajo prostovoljna 
gasilska društva, brez katerih si v 
našem času ne moremo zamisliti ži-

vljenja in predvsem pomoči, ko je to 
potrebno. 
Nešteto je zgodb, kje vse gasilci, ti 
srčni in požrtvovalni ljudje, prisko-
čijo na pomoč. Prav ponosno sem 
se počutila ob misli, da so tudi moja 
družina in sosedje del te velike dru-
žine, ki nikoli ne zataji, ko jo najbolj 
potrebujemo.
Na srce vam polagam, da si ne pomi-
šljajte, ko je potrebna pomoč, niti ko 
se na izletih lahko poveselite s svoji-
mi gasilskmi kolegi. Vedno je lahko 
lepo in veselo, saj ljudje potrebujemo 
razvedrilo in druženje. Potrebujemo 
dobre prijatelje tudi po vsej Sloveni-
ji, le tako se tkejo niti prijateljstva in 
pomoči.
Naj ostane nasmeh na vsakem obra-
zu, ko se spomnimo takih dni. Za-

hvala gre vsem, ki so gonilna sila v 
delu gasilskih društev, ki so vedno 
na razpolago z dobro voljo in svojim 
časom. Hvala vam, drage žene in pri-
jateljice, za čudovito preživet dan in 
srčnost, ki jo imate.
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 JeRNeJ LOGAR
 TINA kOSec 

Zadnjo soboto v avgustu smo čla-

nice in člani Moto kluba MAK izve-

dli (že petnajstič) srečanje “sta-

rodobnikov” v Vodicah. Vsi, ki se 

vedno radi vračate k nam, že veste, 

kako je bilo tudi letos lepo, drugim 

pa bomo to povedali na kratko:

Že od ranega jutra so se v naši “bazi” 
v Polju zbirali ljubitelji starodobnih 
konjičkov iz vse Slovenije. Organiza-
torji smo poskrbeli za prijave udele-
žencev, pripravili zajtrk za vse, obi-
skovalci prireditve pa so občudovali 
prelepe primerke starodobnih vozil. 
Veliko se nas je zbralo, čudovito je 
bilo, za še boljše razpoloženje je do-
poldne skrbela Vodiška godba.
Po opravljenih uvodnih ceremonijah 
in pozdravnem govoru našega župa-
na smo se podali na 67 km dolgo pa-
noramsko vožnjo. V lepi, dolgi koloni 
smo se iz Polja preko Repenj, Zapog, 
Smlednika in Trboj pripeljali do Kra-
nja. Pri Prešernovem spomeniku v 
središču mesta smo za vse udeležen-

ce pripravili okrepčilo, vmes pa smo 
si pod vodstvom vodnikov ogledali 
znamenite Kranjske rove. Po dveur-
nem postanku smo pot nadaljevali 
skozi idilične gorenjske vasice (Ko-
krica – Mlaka – Tenetiše – Trstenik 
– Zg. Bela – Preddvor – Tupaliče – 
Olševek), do naše naslednje postaje 
v Velesovem. Tu so nam v Kantini 
prijazni gostitelji postregli s toplim 
obrokom in mrzlo pijačo, udeleženci 
pa so vmes sodelovali v nagradni igri 
za pršut. Po dobri uri in pol postanka 
smo mimo Češnjevka, Cerkelj, Pše-
nične Police in Lahovč srečno “pri-
vandrali” do Vodic. Še lepe vasice 
naše občine Bukovico, Utik, Koseze 
in Šinkov Turn smo “obiskali” in se 

točno ob štirih popoldne vrnili na 
“kraj zločina” v Polje.
Za vse udeležence, povabljene goste 
in druge obiskovalce smo pripravi-
li kosilo, ohladili in postregli pijačo. 
Vmes smo razdelili pokale, posebej 
nagradili lastnike najlepših in naj-
starejših starodobnikov, pohvalili 
udeležence, ki so se lepo oblekli – le-
tniku svojega jeklenega konjička pri-
merno.
Še prav posebej pa smo se vsi, pred-
vsem pa “old boysi” (po domače, 
stari dečki), razveselili pogleda na 
prelepa dekleta in dame v “Pin Up” 
stilu, ki so se na lepih motorjih, na 
in v starododnih avtomobilih, na 
“ogled” postavile številnim poklic-

Vseslovensko srečanje lastnikov starodobnih vozil 
Vodice 2017
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nim in amaterskim fotografom. Ja, 
ja, res so se nam spočile oči! 
Zdaj pa, malo zares, malo za hec, 
še nekaj statistike: okrog 240 prija-
vljenih udeležencev smo našteli, od 
tega je bilo 172 voznikov (drugi so 
bili prijavljeni sovozniki), vozili so 
se z 91 starodobnimi avtomobili in 
78 motorji, zraven so bili še priko-
ličarji, jeepi in kak gasilski avto se 
je še našel. Podatka, koliko goriva 
so vsa ta vozila porabila, na žalost, 
nimamo. O tem, koliko smo vsi sku-
paj, udeleženci in organizatorji, pre-
ko celega dne in pozno v noč, spili 

(vroče je bilo!!!), statistika ne pove 
nič, pa tudi treba ni, saj je šlo iz-
ključno za vodo in malinovec, kajne?

Za konec: tisti, ki ste bili tudi tokrat 
zraven in ste bili zadovoljni z nami, 
povejte to naprej, če imate kako 
pripombo, povejte samo nam, po-
trudili se bomo, da tudi to napakico 
prihodnje leto odpravimo!

Hvala za pozornost, lepo, prijetno 
jesen vam želimo vsi iz Moto kluba 
MAK.
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Župan je na prvi šolski dan obiskal otroke 
Osnovne šole Vodice in Vrtca Škratek Svit Vodice 

  kAJA zUpANek, OU VOdIce 

Poletne počitnice so se končale in 

rekordnih 529 vodiških šolarjev je 

v petek, 1. septembra, sedlo v šol-

ske klopi. Za 59 otrok je bil to prav 

poseben dan, saj so prvič presto-

pili prag šole in prejeli rumeno rut-

ko.

V Osnovni šoli Vodice in Podružnič-
ni osnovni šoli Utik so jim starejši 
učenci, učitelji, vzgojitelji, ravnatelj 
in pomočnica ravnatelja pripravili 
prisrčen kulturni program, ki jim bo 
zagotovo ostal v spominu še dolgo 
časa. Učenci, ki so bili še lani na me-
stu prvošolcev, so jim zapeli himno 
vodiške šole in jih prijazno sprejeli 
medse. Župan je vsakemu od njih če-
stital ter jih nagradil s simboličnim 
darilom z željo, da bodo na naši šoli 
pridobili veliko znanja in stkali mno-
ga prijateljstva. Ob tej pomembni 
prelomnici jim je zaželel uspešno, ve-
selo in varno šolsko leto.
Župan je obiskal tudi vseh 14 oddel-
kov Vrtca Škratek Svit Vodice in 245 
malčkom zaželel igrivo novo šolsko 
leto. Da se v vrtcu poleg igre veliko 
tudi naučijo, so otroci pokazali s pe-
smico in plesom. 
V prvih šolskih dneh so za varno pot 
v šolo poskrbeli prostovoljci Dru-

štva upokojencev Vodice, Društva 
upokojencev Bukovica-Šinkov Turn 
in Moto kluba Mak, za kar se jim is-
kreno zahvaljujemo. V sodelovanju s 
Svetom za preventivo in vzgojo v ce-
stnem prometu ter Agencijo za var-
nost prometa so bile v bližini šolskih 

Voznike in voznice pozivamo, 
da boste s povečano pozor-
nostjo pri vožnji prispevali k 
varnosti otrok na naših cestah 
– ne le prvi šolski dan, temveč 
celo leto.
Upoštevajte omejitve hitro-
sti in zagotovite, da s svojim 
ravnanjem ne boste dodatno 
ogrožali šolarjev. Pred prehodi 
za pešce se vedno ustavite in 
otroku z jasno kretnjo pokaži-
te, da je pot varna.

Bodite strpni in potrpežljivi!

poti postavljene tudi informativne 
table, ki voznike opozarjajo na priso-
tnost šolarjev na cesti.
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Delam dobro. V Sloveniji. Na deželi.
Skupni projekt PGD Šinkov Turn, SD Strahovica in LD Vodice. 

  SAŠA kOVAČeVIć,
  pGd ŠINkOV TURN 

Že po nekaj izvedenih projektih, 

ki niso osnovna dejavnost gasilcev 

in izstopajo iz našega lokalnega 

okolja, smo se letos podali v novo, 

nekoliko drugačno dogodivščino. 

Želeli smo si ostati doma in izkori-

stiti ter ponuditi možnosti in lepo-

te domačega kraja. Odločili smo se 

za projekt preko Voluntariata Slo-

venije, ki je povezovalna agencija 

za Work camps pod okriljem SCI 

International Voluntary Projects.

Ideja se je porodila že konec poletja 
lani, sledilo je nekaj sestankov in ja-
nuarja smo projekt potrdili na uprav-
nem odboru in ga aprila prijavli na 
SCI. V druščino smo povabili SD Stra-
hovico in LD Vodice in bili navdušeni 
nad njihovim entuziazmom in sode-
lovanjem. Kmalu smo skupaj dodelali 
idejo in se veselili konkretnega začet-
ka projekta Delam dobro. V Sloveniji. 
Na deželi. 
Nato je 18. julija v Koseze prišlo šest 
prostovoljcev iz petih držav. Za osem 
dni je bil naš gasilski dom njihov dom 
in odlično so se vključili v naše oko-
lje. Skupaj z lovci, smučarji in gasilci 
so opravili praktično delo: naredili 

ptičje hišice pri skakalnici, uredili 
vrt v okolici gasilskega doma, barv-
no obnovili lesena vrata v gasilskem 
domu, naredili lestev za opazoval-
nico. Rdeča nit je bilo delo, slišali 
pa smo številne zgodbe in izmenja-
ve prakse, družili so se s krajani in 
sovrstniki ter spoznavali naše kraje. 
Skupaj smo bili tudi v Ljubljani, na 
Bledu in v Piranu, kjer smo za dobro 
jutro obrali dnevni pridelek soli.
Za zaključek projekta pa smo pri na-
šem društvu organizirali zaključni 
piknik. Prišlo je veliko krajanov, ki 
so nas podpirali in res je bilo lepo 
videti tako različne ljudi združene 
skupaj pod eno streho, okrog pa dež, 
kar pa ni nikogar motilo. In ko smo 
imeli še mini program za zbrane, se 
je v marsikaterem očesu posvetila 
solzica. 
Najlepša hvala vsem posameznikom, 
ki so izkazali svojo podporo, pa če le 
z nasmehom, obiskom prostovoljcev 
ali celo z obrokom za vse naše gara-
če. Hvala seveda tudi prostovoljcem, 
ki so bili pripravljeni delati in so v ce-
loten projekt vložili tudi veliko sebe, 
svoje energije in tudi novih idej.
Pred prihodom prostovoljcev smo 
naleteli na kar nekaj težav, veliko je 
bilo priprave, usklajevanj in organi-

zacije. Seveda je vse del celote in da-
nes lahko rečemo, da smo vsi sode-
lujoči partnerji na projekt ponosni in 
skupaj že gledamo naprej. 
Dnevnik, ki so ga napisali udeležen-
ci, lahko preberete na naši spletni 
strani http://www.pgdsinkovturn.
si/delam-dobro/.
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Košarkarski turnir 3x3 Vodice 2017
  mATIJA kOSmAČ 

Za uvod v dogajanje ob občin-

skem prazniku je še drugo leto 

zapored, pod budnimi očmi or-

ganizatorjev Roka Jeraja in Ma-

tije Kosmača, potekal košarkar-

ski turnir 3x3 Vodice.

V prijavnem obdobju nam je uspe-
lo v Vodice privabiti deset ekip. 
Vodiško občino so predstavljale 
tri ekipe, nekaj jih je prišlo iz ob-
činske soseščine, manjkalo pa ni 
niti tistih od daleč. Slovensko Pri-
morje je imelo v Vodicah močno 
zastopstvo treh moštev. V vsaki 
ekipi so lahko igrali najmanj trije 
košarkarji in največ pet.

Tekmovanje je bilo razdeljeno na 
dva dela. Po štiri ekipe so se iz 
dveh petčlanskih skupin prebile 
v izločilni del, kjer ni bilo prosto-
ra za napake, saj je vsak nadaljnji 
poraz do finala pomenil izpad. Da 
so bile tekme kar se da pravične, 
so skrbeli licencirani sodniki, za-
hvala pa gre tudi pomočnikom iz 
domačega okolja, ki so skrbeli za 
točne rezultate in čas za zapisni-
karsko mizo. Tekme so bile odlo-
čene po 12 minutah igre oziroma 
prej, če je kateri izmed ekip uspelo 
priti do 21 točk.

Za domače, vodiške ekipe, se je 
četrtfinale izkazal za previsoko 
oviro. V polfinale so se uvrstila na-
slednja moštva: Richmond, T3XM, 
Ministrstvo za gluposti in 3x3 
Medvode. Dva napeta polfinalna 
obračuna sta dala končna finali-
sta, še pred tem pa smo v simpa-
tičnem vzdušju, ki verjamemo, da 

bo prihodnje leto še glasnejše, po-
spremili tekmo za tretje mesto.

T3XM je po še enem preobratu 
potegnil kratko in zasedel nehva-
ležno četrto mesto. Boljši je bil 
Richmond. V finalu je ekipa 3x3 
Medvode dokazala svojo kakovost 
in turnir sklenila neporažena. Če-
stitke gredo tudi drugouvrščeni 
ekipi Ministrstva za gluposti, ki je 
do velikega finala prišla, čeprav je 
imela edina na turnirju v moštvu 
zgolj tri košarkarje.

Za sproščen zaključek smo prire-
dili še tekmovanje v metu za tri 
točke in tako dobili edinega doma-
čega zmagovalca. Da leta niso iz-
govor, je dokazala zlata roka Saša 
Logarja. Ko se je dan prevesil v 
noč, smo za zabavo poskrbeli še z 
nekaj nagradnimi igrami in dobro 
glasbo.

Ob koncu gre seveda zahvala vsem 
pokroviteljem. V prvi vrsti Občini 
Vodice, ki vidi potencial dogodka 
in ga zvesto podpira, jasno pa tudi 
vsem preostalim sponzorjem, ki 
so za odlično izvedbo poskrbeli 
bodisi s finančnimi sredstvi, na-
gradami ali svojimi storitvami. 
Velika zahvala gre tudi društvu 
Victoria Club, ki organizatorjem 
daje veliko svobode in organizacij-
sko podporo.

Upamo, da boste prihodnje leto 
med zmagovalci tudi vi, spodaj pa 
lahko najdete najboljše v letu 2017.

Turnir 3x3 Vodice:

Mesto Ekipa

1. 3x3 Medvode

2. Ministrstvo za gluposti

3. Richmond

Zmagovalec v metu za tri točke: 
Sašo Logar.

27številka 7, september 2017



Koristno

 

Program Svit rešuje življenja

 

  pO GRAdIVU pROGRAmA SVIT  
  pRIpRAVILA: 
  TJAŠA JeRmAN, dR. med., 
  kATI RUpNIk, dIpL. ORG.,
  NAcIONALNI INŠTITUT zA  
  JAVNO zdRAVJe, 
  Oe LJUBLJANA

Ste morda prejeli vabilo za sode-

lovanje v Programu Svit, pa okle-

vate? Ne bojte se sveta tam zno-

traj – sodelovanje v programu vam 

lahko reši življenje! 

Svit je državni program presejanja 
in zgodnjega odkrivanja predraka-
vih sprememb in raka na debelem 
črevesu in danki. 

Kaj pa so presejalni programi? 
To so programi pri katerih s pre-
prostimi metodami  (npr. preiskava 
blata, brisi, vprašalniki, ultrazvok 
…) med domnevno zdravimi pre-
bivalci iščemo tiste, pri katerih je 
velika verjetnost, da bodo zboleli 
(npr. imajo predrakave spremem-
be) ali pa bolezen že imajo, se pa 
še ne kaže z značilnimi znaki. Pri 
pozitivnem presejalnem testu so 
potrebne nadaljnje preiskave, saj 
presejalni testi ne dajo končne dia-
gnoze. Presejalni testi se izvajajo za 
tiste hude bolezni, ki so pogoste in 
ob pravočasnem odkritju ozdravlji-
ve. Med takšne sodi tudi rak debe-
lega črevesa in danke.

Eden izmed znakov, ki nam spo-
roča, da se v našem črevesu nekaj 
dogaja, je kri v blatu.   Če v blatu   
opazite kri, se morate nemudo-
ma posvetovati s svojim zdrav-
nikom! Toda krvavitev je včasih 
tako majhna, da je s prostim oče-
som ne opazimo. Bolezen se lahko 
tako dolgo razvija potuhnjeno, brez 

očitnih znakov. Zaznavanje prav 
takšnih prikritih krvavitev pa 
nam omogoča program Svit.

V Program Svit, ki je brezplačen, 
smo vabljeni vsi prebivalci Sloveni-
je med 50. in 74. letom starosti, ki 
imamo urejeno obvezno zdravstve-
no zavarovanje. Namenjen je lju-
dem, ki ne kažejo nobenih bolezen-
skih znakov. Namen programa je 
zmanjšanje obolevnosti in umrlji-
vosti za rakom debelega črevesa in 
danke, kar lahko dosežemo s pravo-
časnim odkrivanjem predrakavih 
sprememb ali začetne stopnje raka. 

Postopek sodelovanja v programu je 
precej preprost, potrebno pa je na-
tančno upoštevanje navodil. Po po-
šti prejmete vabilo z izjavo o sodelo-
vanju. Ko izpolnjeno izjavo vrnete, 
prejmete pribor za odvzem vzorcev 
blata. Priložena so tudi natančna 
navodila za odvzem. Če vam po-
stopek odvzema kljub temu ni 
povsem jasen ali pa vas begajo 
kakšna druga vprašanja v zve-
zi z udeležbo v programu, vam 
svetujemo, da obiščete »Svitov 
kotiček« v svojem zdravstve-
nem domu, kjer bodo poskrbe-
li za odpravo vseh nejasnosti. 
Vzorca blata je treba odvzeti v dveh 
zaporednih odvajanjih in ju vrniti v 
priloženi ovojnici po pošti. V labo-
ratoriju opravijo preiskavo, s katero 
ugotavljajo prisotnost krvi v blatu. 
Dosedanje izkušnje Programa Svit 
kažejo, da je bila kri v blatu ugoto-
vljena pri 6% preiskovancev. Za ve-
liko večino je torej z oddajo vzorcev 
blata postopek zaključen. V pro-
gram bodo ponovno povabljeni čez 

dve leti. Je pa redno testiranje 
vsaki dve leti enako pomembno 
kot prvo, zato jih nikar ne opu-
ščajte.

Če se izkaže, da je v blatu prisotna 
kri, je potrebno odkriti vzrok krva-
vitve. Zato je potrebna preiskava 
črevesa - kolonoskopija. Vsaka kri 
v blatu seveda še ne pomeni raka 
ali predrakave spremembe, možen 
vzrok so npr. hemoroidi (zlata žila). 
V letu 2016 so ob kolonoskopijah v 
okviru Programa Svit odkrili pre-
drakave spremembe pri 63% prei-
skovancev, raka pri 3%, pri 34% pa 
ni bilo neoplastičnih sprememb. 
Velika večina odkritih rakov je bila 
še v zgodnji fazi, ko so povsem oz-
dravljivi z operacijo in ni potrebno 
nobeno drugo onkološko zdravlje-
nje. Med raki debelega črevesa in 
danke, ki so jih odkrili pred uvedbo 
programa Svit, pa je bilo tako zgo-
daj odkritih le malo (12%). Predra-
kave spremembe (polipe) lahko od-
stranimo že med kolonoskopijo in s 
tem odstranimo tveganje za razvoj 
raka. 

Tako ocenjujemo, da lahko s Pro-
gramom Svit vsako leto prepre-
čimo najmanj 200 smrti. Da bi to 
dosegli, pa je pomembno, da ljudje 
izkoristijo možnost sodelovanja v 
programu. V letu 2016 se je na Svi-
tova vabila odzvalo 64% vabljenih, 
želimo pa si, da bi se jih v prihodnje 
še več.

Program Svit že kaže lepe rezul-
tate: število obolelih za rakom de-
belega črevesa in danke, ki je prej 
iz leta v leto naraščalo, se je začelo 
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Gospod Svit, ki je nekakšna maskota programa Svit, skrbi 
za svoje zdravje in želi izvedeti, ali se morda v telesu ne 
dogaja kaj takega, zaradi česar bi bilo potrebno ukrepati. 
Posnemajmo ga tudi mi!

Pribor za odvzem vzorčkov blata bomo prejeli po pošti 
in nato odvzeta vzorčka v priloženi kuverti tudi oddali na 
pošto. Natančno sledimo navodilom in upoštevajmo, da 
je potrebna količina vzorca blata zelo majhna!

Pri kolonoskopiji zdravnik specialist z instrumentom pre-
gleda notranjost debelega črevesa. Če najde polip, ga lah-
ko takoj odstrani in tako prepreči, da bi se razvil v raka.

zmanjševati, saj odkrijejmo in odstranimo že predra-
kave spremembe.

Za nekatere skupine bolnikov pa test na prikri-
to krvavitev ne zadošča, ker potrebujejo redne 
kontrole s kolonoskopijo. To so bolniki s kronič-
no vnetno črevesno boleznijo (ulcerozni kolitis, 
Crohnova bolezen), tisti, ki so jim pri kolonosko-
piji že kdaj odstranili polip in osebe, ki so že zbo-
lele zaradi raka debelega črevesa. Če ste v izjavi o 
sodelovanju navedli katero od teh stanj, zato ne 
boste več vabljeni v program Svit, ampak se ude-
ležujte rednih kontrolnih kolonoskopij.

Za dodatne informacije o poteku Programa Svit ali po-
moč pri sodelovanju v programu lahko pokličete klicni 
center Svit na tel. 01 62-04-521 ali pišete na e-naslov 
info@program-svit.si ali po pošti na naslov Program 
Svit, p.p. 241, 1001 Ljubljana. Več o programu pa izve-
ste na http://www.program-svit.si/. 

Če ste vi ali vaši bližnji dobili vabilo za sodelo-
vanje v Programu Svit torej ne oklevajte - lahko 
vam ali njim reši življenje!
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Kako ravnati ob srečanju z medvedom
 mIHA mAReNČe

 – zAVOd zA GOzdOVe SLOVeNIJe

Srečanja med človekom in med-

vedom so v naravi redka, saj je 

medved previdna žival, ki človeka 

praviloma dojema kot nevarnost 

in se mu zato izogiba. Ob redkih 

priložnostih lahko kljub temu pri-

de do srečanja. Najpogosteje do 

srečanj z medvedi prihaja spomla-

di, ko medvedi prekinejo zimski 

počitek, v naravi pa se giblje tudi 

vse več ljudi, ali pa poleti in jeseni, 

ko je v gozdovih veliko nabiralcev 

gozdnih sadežev, plodov in gob. 

Pomembno je, da znamo oceniti 

okoliščine srečanja in da smo se-

znanjeni s primernim vedenjem na 

območju medveda. 

Pri obiskovanju narave na območju 
medvedove prisotnosti je treba upo-
števati priporočila, s katerimi lahko 
v veliki meri zagotovimo, da do ne-
želenega srečanja z medvedom ne bo 
prišlo ali pa se bo morebitno srečanje 
končalo brez slabih posledic za člo-
veka in posledično tudi za medve-
da. Podobno kot druge prostoživeče 
živali tudi medvedi nimajo radi pre-
senečenj. Imajo dobro razvita čutila 
za voh in sluh, s pomočjo katerih se 
ljudem izogibajo. Pri večini srečanj 
medved takoj zapusti območje, še 
preden zaznamo njegovo prisotnost. 
 
Če se želimo medvedu izogniti, mo-
ramo predvsem opozarjati na svojo 
prisotnost, s čimer odpravimo ele-
ment presenečenja. Pri sprehodu v 
naravi občasno zažvižgajte in glasno 
hodite, predvsem ko se gibljete skozi 
gosto vegetacijo in na nepreglednem 
območju. Če kljub temu opazite med-

veda, ostanite mirni, opozorite nase 
z mirnim glasom in se počasi uma-
knite v smeri svojega prihoda. Tudi 
medved se bo praviloma umaknil. 
Pomembno je, da se medved ne po-
čuti ogroženega zaradi vaše priso-
tnosti, zato naj bodo vaše reakcije 
kar se da mirne. Pred medvedom ne 
poskušajte splezati na drevo, saj so 
medvedi dobri plezalci. Prav tako ne 
poskušajte zbežati, saj lahko medved 
v teku doseže hitrost do 50 km/h in 
vas ujame v nekaj metrih. Izjema je, 
ko lahko varno mesto, npr. avto, do-
sežete v nekaj korakih. 
 
Če opazite medvedje mladiče, se jim 
ne približujte, tudi če se radovedno 
potepajo naokrog in so videti pov-
sem nenevarni. V takšni situaciji se 
počasi umaknite, saj medvedka ni 
daleč stran. Če se znajdete v nepo-
sredni bližini medvedke z mladiči, 
obstanite, bodite mirni in se počasi 
umaknite. Premikajte se brez hitrih 
gibov in brez kričanja. 
 
Zelo pomembno je, da imamo pri 
sprehodih psa na povodcu. V Slove-
niji se je največ napadov medveda na 
človeka zgodilo zaradi spuščenega 
psa, ki je naletel na medveda in ga 
razdražil, nato pa se v iskanju zato-
čišča vrnil k lastniku. Medved mu je 
pri tem sledil vse do lastnika.  
V izjemnih primerih lahko medved 
izvede tako imenovani lažni napad, 
pri katerem ne pride do fizičnega 
stika. Namen takšnega odziva je pre-
strašiti neželenega obiskovalca. V 
primeru, da se medved zažene proti 
vam, obstanite in počasi lezite na tla 
z obrazom navzdol. Roke položite 
okrog vratu, da zaščitite glavo. Zelo 

težko je oceniti, ali gre za lažni na-
pad. S pretvarjanjem, da ste mrtvi, 
medvedu pokažete, da niste grožnja. 
Najverjetneje se bo medved ustavil 
in ne bo prišlo do fizičnega stika. V 
primeru napada se vedite pasivno 
ter poskušajte ostati čim bolj mirni 
in tihi. Preden vstanete, preverite, 
ali se medved še vedno nahaja v vaši 
bližini.  
 
Še nekaj pomembnih informacij in 
napotkov. Pogosto se tudi zgodi, da 
se medved dvigne na zadnje noge, da 
preveri okolico. S to držo ne izkazuje 
napadalnosti. Ključno je, da opozori-
te nase z mirnim glasom. Medveda 
nikoli ne hranite. Tudi ostanke hrane 
in druge organske odpadke odlagajte 
tako, da bodo medvedom nedosto-
pni, saj lahko medvedi hrano poveže-
jo s prisotnostjo človeka, kar je eden 
izmed glavnih vzrokov za pojavljanje 
konfliktov med človekom in medve-
dom. V interesu vseh nas je ohraniti 
naravno plašnost medvedov.  
 
V okviru projekta LIFE DINALP 
BEAR smo izdelali zloženko »Kako 
se vesti na območju prisotno-
sti rjavega medveda«, v kateri si 
lahko preberete več o ravnanju ob 
srečanju z medvedom. Elektron-
ska verzija zloženke je dostopna 
na povezavi: http://dinalpbear.
eu/wp-content/uploads/2015/02/
ZLO%C5%BDENKA___SLO-WWW.
pdf. 
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TD Vodice vabi vse ljubitelje hoje v naravi, 
da se udeležijo 16. »Jesenskega pohoda 
Občine Vodice«

 TURISTIČNO dRUŠTVO
 VOdIce

Odhod pohodnikov bo izpred koče 
SD Strahovica na Selu pri Vodicah 
v soboto, 28. oktobra 2017, od 
8.00 do 10.00 ure. Pohod je pri-
reditev rekreativno-družabnega 
značaja, trasa pohoda bo potekala 
po območju štirih občin: Vodice, 
Ljubljana, Trzin in Mengeš.

Tudi za letošnji pohod bo pripravljena 
krajša varianta za manj pripravljene 
pohodnike, in sicer od koče SD Straho-
vica do planinskega doma PD Rašica in 
nazaj. 
Udeležba je primerna tako za starejše 
kot tudi za mlajše udeležence. Za ude-
ležbo ni poprejšnjih prijav, pohoda se 
lahko udeleži, kdor si želi. Startnina 
za krajšo ali daljšo izvedbo pohoda je 
5,00 EUR. Udeleženci na startu dobi-

jo kontrolni kartonček, v katerega na 
kontrolnih točkah pridobijo ustrezne 
žige (dom PD Rašica na Rašici, kmečki 
turizem »Pri Blažu« na Dobenu, kmeč-
ki turizem »Pri Ručigaj« na Sp. Dobenu 
ter na Mengeški koči na Gobavici, kraj-
ša trasa samo na lokaciji PD Rašica. Na 
cilju bodo člani in članice TD Vodice 
pripravili za vsakega udeleženca še 
malico in pijačo.
TD Vodice nagradi s praktično nagra-
do tudi najmlajšega, najmlajšo, najsta-
rejšo in najstarejšega udeleženca oz. 
udeleženko za opravljeno daljšo raz-
daljo.
Udeležba pohoda je na lastno odgo-
vornost vsakega udeleženca. Udele-
žencem pohoda svetujemo obutev in 
oblačila primerna hoji po gozdu in pri-
lagojena vremenskim razmeram.

Dolžina pohoda je 15,8 km, krajša iz-
vedba pribl. 8 km, celotna trasa gre po 
urejenih markiranih poteh po grebenu 
Rašice in vaseh ob njenem vznožju na 
severnem delu. Vzpon je od starta na 
Selu pri Vodicah do Planinskega doma 
PD Rašica, višinska razlika znaša 
približno 300 m, drugi in manjši del 
vzpona pa je proti Mengeški koči na 
Gobavici, preostala trasa pa poteka po 
ravnini. Celotna proga bo dobro ozna-
čena.

Pohod bo potekal ob vsakem vre-
menu!

Turistično društvo Vodice
Kontaktna oseba za prireditev:
Alojzij Kosec / GSM 041 886 003

Obveščamo vas, da bo poštna po-
slovalnica 1217 Vodice z 8. okto-
brom 2017 začela poslovati z no-
vim delovnim časom, in sicer:

 y ponedeljek, sreda in petek 
8.00–10.30 in 14.30–17.00,

 y torek in četrtek 8.00–10.30 in 
14.30–18.00,

 y sobote, nedelje in praznike za-
prto.

POŠTA SLOVENIJE OB-
VEŠČA O SPREMENJE-

NEM POSLOVNEM ČASU

ČASOVNICA KOPITARJEVEGA GLASU 2017

2017
IZZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

OKTOBER 27. 10. 2017 7. 10. 2017

NOVEMBER 24. 11. 2017 4. 11. 2017

DECEMBER 22. 12. 2017 8. 12. 2017

Spet bo tu kmalu jesen in knjižnica 
vas pričakuje! 

Dolge večere si boste lahko krajšali z ak-
tualnim leposlovjem, strokovnim gradi-
vom ali pa z ogledom filmov in risank z 
našega neknjižnega gradiva. Za odrasle 
bomo od oktobra dalje organizirali poto-
pisna predavanja, točen datum pa prosim 
preverite na naši spletni strani http://
www.mklj.si. Kot člani Mestne knjižnice 
Ljubljana, se lahko vpišete na brezplačne 
tečaje učenja tujega jezika, ki potekajo v 
drugih enotah MKL. Vpis poteka od 18. 
septembra dalje na ssu@mklj.si. 

Dijaki in študentje lahko poleg učne lite-
rature v naši knjižnici najdete tudi nekaj 
prostih mest za učenje.
Še posebej lepo pa ste v knjižnico vabljeni 
otroci! Od oktobra dalje vas bomo vsa-
ko sredo ob 18. uri popeljali v pravljični 
svet. Na urah pravljic bomo spoznavali 
vile, škrate in zmaje poleg tega pa bomo 
tudi ustvarjali. Na otroškem oddelku pa 
vas že čaka nagradna uganka!

Se vidimo v knjižnici!
Karmen Jančar

Vodja knjižnice Vodice

Knjižnica Vodice
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POLICIJA SVETUJE 
IN OPOZARJA

V zadnjem obdobju se je ponovno 
pojavilo več primerov drznih tatvin 
in vlomov v stanovanjske objekte 
na celotnem območju Policijske uprave Ljubljana. 
Vse občane pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim 
osebam, ki sprašujejo oziroma ponujajo različne 
usluge, predvsem pa ne zapuščajo stanovanjske 
hiše, ne da bi jo predhodno zaklenili. 
V primerih, ko se takšne osebe pojavijo po-
zivamo občane, da to sporočijo na številko 

113 ali anonimno številko policije 080 1200. 
Prav tako si poskušajte zapomniti take ose-
be in vozila (registrske tablice) s katerimi 

pridejo na kraj.

Spomini so kot iskre,
Ki pod pepelom tičijo.

A ko jih razgrneš,
Vedno znova žarijo.

ZAHVALA
Utrujen od bolečin, je za vedno zaspal

Najin dragi mož in oči.

BogdAn nAHtigAL  

Iskreno se zahvaljujeva sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. 

Posebna zahvala pogrebni službi, pevcem, g. župniku 
Francu Mervarju, PGD Polje, nosačem. Hvala Janku 
Hočevarju za ganljiv govor. Hvala vsem in vsakemu 

posebej, ki ste nama stali ob strani in vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Žena Breda in hči Urška.
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Kopitarjev trg 1 . Vodice . Tel: 051 800 390 

NOVO V VODICAH (bivša trafika)

 y izdelovanje šopkov
 y zavijanje in aranžiranje daril
 y izdelovanje vencev in žalnih aranžmajev
 y dekoracija za prireditve, prodaja sveč
 y prodaja rezanega cvetja in lončnic 
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k N J I ž N e  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
10. 8. 2017 – 7. 9.  2017

kRImINALITeTA                      pROmeTNe NeSReČe                      OSTALI dOGOdkI

Leposlovje

Alice Munro: Pogled z grajske pečine

Nezgoda pri delu

Vlom v prostore 
gasilcev, storilec 
prijet na območju 
Domžal

Vlom v zabojnik

Nasilje v družini 

Noah Hawley: Slovenologija: življenje v 
najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej 
(spomini)

Eve Herrmann: 100 dejavnosti za odkrivanje 
sveta po metodi Marie Montessori (priročnik, 
predšolska vzgoja)

Priročniki

Robyn Davidson: Poti: o ženski, ki je sama 
prepotovala 2700 kilometrov avstralske 
divjine (spomini)

Kriminalni romani

Noah Hawley: Pred padcem
Dobitnik nagrade edgar za najboljšo kriminalko za 
leto 2017. 
Meglena poletna noč je in enajst ljudi – deset 
privilegirancev in slikar, ki mu je sreča obrnila hrbet 
– se na otoku Martha's Vineyard vkrca na zasebno 
letalo in odleti proti New Yorku. Čez šestnajst 
minut se zgodi nepojmljivo: letalo strmoglavi v 
ocean. Edina preživela sta slikar Scott Burroughs 
in štiriletni deček, ki je edini preostali član družine neznansko 
bogatega in vplivnega medijskega mogotca. Je bilo naključje, da 
je preminilo toliko vplivnih ljudi? Ali pa je v ozadju kaj bolj zloveš 
čega?(Založnik o knjigi)

Otroško in mladinsko leposlovje

R. J. Palacio: Julijanova 
zgodba

Ingrid Divković: Vas jebe ego?: zgodba o 
tistem, o čemer se ne govori (priročnik, 
psihologija)

Minka Gantar: Ko imajo hormoni žur (priročnik, 
prehrana, hormonsko ravnovesje)

Policisti in kolesar udeleženi v prometni 
nezgodi 

Prometna nesreča zaradi nepravilnega 
prehitevanja voznika osebnega 
avtomobila s pripeto počitniško 
prikolico, v katero je trčil nasproti vozeč 
voznik tovornjaka. 89-letni povzročitelj, 
tujec, je globo poravnal na kraju nesreče.

Kaznivo dejanje Groženj

Požet  nasad 46 stebel 
Konoplje

John Boyne: Deček na vrhu gore
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UGODNA PONUDBA

PRODAJALNA VODICE
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011

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

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka
od 7:30 do 19:00 ure

ob sobotah
od 7:30 do 12:00 ure

SVEČA LORD
9kom

UGODEN NAKUP
Ponudba velja 

od petka 29. septembra do 30. oktobra
(oz. do razprodaje zalog).

PESEK BEL
5-8mm, 10kg 

SAMO 2,30€

NAGROBNI 
ARANŽMANI

Velika izbira 
unikatnih nagrobnih 

aranžmajev iz 
suhega, umetnega in 

svežega cvetja.

SAMO
9,49€
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