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Marec v znamenju
snega, žensk in
športnikov
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Najbolj pogost stavek v zadnjih tednih je »zdaj ga je
pa dosti«, snega seveda.
Letošnja zima je bila tista
prava, takšna, kot so
bile nekoč. Medtem ko nastaja
ta uvodnik, ga
je ravno spet nasulo. Upam, da v
tem trenutku, ko uvodnik berete, snega ni več in lahko
spet vidimo zeleno barvo in sonce na nebu. Kakorkoli
že, marec je namenjen dekletom, ženam in materam.
V tokratni številki objavljamo zanimiva različna pogleda na življenje dveh žensk, ki sta sicer v sorodu. V
tokratni številki sta predstavljena tudi naš olimpijec
Žan Kranjec in najhitrejši Vodičan Luka Janežič. Sledijo prireditve ob kulturnem prazniku, pustne šeme
in še in še. Pestra paleta, ki pove, a se v naši občini
veliko dogaja. Počasi bo prišla na svoj račun pomlad in
ozelenila naše kraje, da pogled le ne bo tako bel in zimski. Pred nami pa so že velikonočni prazniki, zato tudi
nekaj idej, kako lahko letos ustvarjate in barvate jajca.
Želimo vam lepe praznike in miren prihod pomladi.
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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

Če se je kaj splačalo videti
ali slišati ali poduhati ali
se dotakniti in potipati si
me peljala tja,
tudi če so padale ušpičene
prekle , tudi če nisi imela
niti ficka.
Hvala za spomine , kako si
me peljala skoz življenje .
Hvala vsem materam!
(Pam Brown)

Tisk: Kubelj d. o. o.
Datum natisa: marec 2018
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.
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Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
POSLOVNI PROSTOR
Škofjeloška cesta 7
1217 Vodice
T: 01 833 26 10
obcina@vodice.si
Uradne ure vložišče: ponedeljek, torek in
četrtek
od 8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure
in petek od 8. do 15. ure
Uradne ure občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
komunala@vodice.si.

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne
ure v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov,
Utik 1), ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12.
uro, ob sredah med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.
Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

Medobčinski inšpektorat
Uradne ure na sedežu inšpektorata,
Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in
sredo med 9. in 11. uro; v prostorih Občine
Vodice vsak ponedeljek med 9. in 11. uro.
Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

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

Vrtec Vodice
vodice@vrtec-vodice.si
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.15 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

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

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.

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

Pošta Vodice

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.

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

Pomoč na domu

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.
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30. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice
Helena Čerin

Vodiški občinski svetniki in svetnice so na februarski seji občinskega sveta potrdili sedemodstotno
povišanje cen programov v Vrtcu
Škratek Svit in dali soglasje k oblikovanju dodatnega polovičnega
oddelka v Zapogah. Predlagali
so tudi dodatno subvencioniranje
Občine za storitev Pomoč družini
na domu.

Ravnateljica vrtca Hedvika Rosulnik je občinskemu svetu predstavila
razloge za nove cene programov za
predšolsko vzgojo. Kot glavni razlog
je navedla višje stroške dela, ki so
posledica povišanja plač zaradi sprostitve napredovanj v višje plačilne
razrede in višjih stroškov materiala.
Ker so vsi kombinirani oddelki in oddelki prve starostne stopnje polni, je
vrtec zaprosil tudi za odprtje novega
polovičnega oddelka v enoti Zapoge.
Tako bodo starši otrok, ki so rojeni
spomladi 2017, dobili možnost za

ustrezno varstvo in vzgojo otrok.
Občinski svet je sprejel tudi sklep o
soglasju k ceni socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu za
leto 2018. Subvencija občine je 60
odstotkov celotnega zneska storitve.
V razpravi so se svetniki zavzeli, da
je treba storitev pomoč družini na
domu narediti občanom kar najbolj
prijazno, da bodo starejši občani lahko ostali v domačem okolju čim dlje.
Maja Drešar, članica Nadzornega
odbora Občine Vodice, je seznanila
občinske svetnike s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad
porabo sredstev občinskega proračuna pri izplačilu plač v Vrtcu Škratek
Svit, ki je dobilo pozitivno mnenje.
Predsednica Nadzornega odbora Andreja Rahne je predstavila končno
poročilo o opravljenem nadzoru postopka programa športa in dodelitev
sredstev za leto 2016. Tudi v tem primeru je nadzorni odbor ugotovil, da
se sredstva za šport dodeljujejo skla-

dno z zakonom in predpisi. Andreja
Rahne je občinski svet seznanila še s
poročilom o delu Nadzornega odbora
Občine Vodice za leto 2017. Pri pregledih ni bilo ugotovljenih nobenih
nezakonitosti, je pa nadzorni odbor
podal Občini Vodice sedem priporočil za izboljšanje poslovanja.
Občinski svet je v drugem branju
sprejel odlok o podrobnem občinskem načrtu, ki določa ureditev devetih stanovanjskih objektov v osrednjem delu Vodic. Kristina Božič je
v imenu občinske uprave predstavila
predlagane spremembe in dopolnitve statuta in poslovnika Občine Vodice v prvi obravnavi. Glasovanje in
imenovanje članov Sveta uporabnikov javnih dobrin so občinski svetniki prestavili na naslednjo sejo.
Celoten zapisnik lahko preberete na www.vodice.si.

Obvestilo o objavi javnega
poziva - pokroviteljstvo
Obveščamo vas, da je Občina Vodice skladno s Pravilnikom o pokroviteljstvu v Občini Vodice na občinski spletni strani www.vodice.si objavila javni poziv za sofinanciranje na naslednjih področjih: kulturnem, športnem, strokovnem, ustvarjalnem, izobraževalnem ter družabnem področju za leto 2018.
Razpisni rok začne teči 23. marca 2018 in se zaključuje 23. aprila 2018. Razpisna dokumentacija je
na razpolago na občinski spletni strani in v sprejemni pisarni občinske uprave.
Občinska uprava Občine Vodice
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Obvestilo o objavi javnih razpisov
Občinska uprava Občine Vodice

Obveščamo vas, da je Občina
Vodice 21. februarja 2018 na svoji spletni strani pod rubriko Javni
razpisi, natečaji in nepremičnine,
objavila javna razpisa za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v
občini Vodice ter za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Vodice v letu
2018.

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v občini
Vodice
Razpisana sta naslednja ukrepa:
• Ukrep 1: Spodbujanje zače-

tnih investicij in investicij v
razširjene dejavnosti in razvoj z namenom sofinanciranja
upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije;
• Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja z namenom
povečanja števila zaposlenih in
ustvarjanja novih delovnih mest
ter zmanjševanja brezposelnosti.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na občinski spletni strani in
v sprejemni pisarni občinske uprave
na Škofjeloški cesti 7, 1217 Vodice.
Rok za oddajo vlog je do vključno
dne 12. 10. 2018.
Javni razpis za dodelitev pomoči
za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja

Dan odprtih vrat Občine Vodice
Občinska uprava Občine Vodice
Tina Kosec

V četrtek, 15. februarja, je v poslovnih prostorih občinske uprave
potekala skupna akcija Skupnosti
občin Slovenije ter občin članic.

Dan odprtih vrat je bil organiziran z
namenom predstavitve dela in nalog
občine, ogleda prostorov občinske
uprave v stavbi nekdanje osnovne
šole, zgrajene leta 1898 ter predstavitvi uspešno izvedenih projektov v
občini in nekaterih aktualnih investicijskih projektov.
Obiskovalci so svoj ogled zaključili s
sproščenim druženjem, ob katerem
je beseda nanesla tudi na življenje v
naši občini.

v občini Vodice
Razpisani so naslednji ukrepi De minimis pomoči:
• Ukrep 4: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu
• Ukrep 6: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč
• Ukrep 7: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Razpisani so ostali ukrepi Občine Vodice:
• Ukrep 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij
Razpisna dokumentacija je na razpolago na občinski spletni strani in
v sprejemni pisarni občinske uprave
na Škofjeloški cesti 7, 1217 Vodice.
Rok za oddajo vlog je do vključno
dne 28. 9. 2018.
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Na pustni torek so nas obiskale maškare
Tina Kosec

Na pustni torek so se po Vodicah sprehajali gusarji, princese, klovni, kavboji, čarovnice in najrazličnejši pravljični
junaki.

Razigrane pustne šeme od prvega do petega razreda so se
v spremstvu učiteljic, ki so bile prav tako skrite pod preoblekami, razveselile županovega sprejema v Kulturnem
domu Vodice. Ker je preganjanje zime naporno opravilo in
ker mora biti pust vedno polnih ust, so se maškare pred
nadaljevanjem rajanja posladkale s slastnimi krofi in bonboni. Župan Aco Franc Šuštar je obiskal tudi otroke Vrtca
Škratek Svit Vodice, pri katerih je bilo še posebej veselo in
razposajeno. Ob odhodu je vsem skupaj zaželel, da uspešno preženejo zimo ter prikličejo toplo in sončno pomlad.

Občni zbor Kulturno prosvetnega društva Šinkov Turn in
predstavitev knjižice Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem
Turnu
		
		

	Bernarda Kokalj,
predsednica KPD
Šinkov Turn

Kulturno prosvetno društvo Šinkov Turn deluje šesto leto. Na rednem občnem zboru društva, ki je
bil v četrtek, 1. marca, na sedežu
društva v Šinkovem Turnu in ga je
vodil Mirko Žefran, je bilo predstavljeno delo v letu 2017 in načrti za
leto 2018. Društvo je aktivno na
več področjih, glavni namen društva pa je ohranjati materialno in
nematerialno kulturno dediščino
Šinkovega Turna in njegove okolice ter spodbujati vse generacije
k ustvarjanju novih kulturno prosvetnih idej in aktivnosti. Delovanje društva je bilo predstavljeno
v prejšnji številki Kopitarjevega
glasa, zato naj izrazim iskreno zahvalo vsem aktivnim članom in povabilo, da se nam še kdo pridruži.

Stolp točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu

Z velikim veseljem in zadovoljstvom
smo predstavili tretjo knjižico v zbirki Sledi preteklosti z naslovom Stolp
točajev z Ostrovice v Šinkovem Turnu. Vsebino knjižice je predstavil avtor Jurij Šilc, ki je orisal pobude in
korake za predavanje o graditeljih
Šinkovega Turna oktobra 2017, na
podlagi katerega je nastala omenjena
knjižica. Avtor je na podlagi original-

nih zapisov poskušal strniti znano in
še neznano o graditeljih prvega stolpa na zemljišču, kjer je potem stala
graščina. V knjižici je več fotografij
originalnih zapisov, ki so z ustrezno razlago zanimiva in predvsem
odlična priložnost, da bralec vstopi
v skrivnostno zgodovino dogajanja
na gradu v Šinkovem Turnu. Knjižico
je mogoče kupiti na sedežu društva v
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Šinkovem Turnu ali naročiti po telefonu 031/321 487, nekaj izvodov je
na razpolago tudi v knjižnici Vodice.
Hkrati lahko dobite tudi še prvo knji-

Vabimo vas
na 19. čistilno akcijo v
občini Vodice
Občinska uprava Občine Vodice

V občini Vodice že devetnajst let
poteka čistilna akcija, s katero občani skrbijo za bolj čisto, zdravo in
urejeno bivalno okolje. Tudi letos
vas vabimo, da se nam v soboto, 7.
aprila 2018, ob 9. uri pridružite na
tradicionalni 19. čistilni akciji, ki
jo organizira Občina Vodice v sodelovanju s PGD Repnje-Dobruša.
V preteklih letih je bilo storjenih kar
nekaj pravih korakov k zmanjšanju
onesnaženja naše občine … Vendar nas
veliko dela žal še čaka. Letošnja čistilna
akcija bo potekala po ustaljenem programu. V soboto, 7. aprila 2018, se
bomo ob 9. uri zbrali na enem od
zbirnih mest (na parkirišču ob Kulturnim domom Vodice ali pred gasilskimi domovi v Zapogah, Repnjah,
Polju, Bukovici in Kosezah). Na
zbirnih mestih se bodo razdeljevala
osnovna zaščitna sredstva, vrečke ter
simbolična darila za vse udeležence
čistilne akcije. Nato se bomo v skupinah razporedili po območju celotne
občine ter začeli s čiščenjem cest, vodovarstvenih območij in gozdnih poti.
Koordinatorji posameznih zbirnih
mest so območna prostovoljna gasilska
društva, organizator zaključka akcije
pa je letos PGD Repnje-Dobruša.
Odpadki se bodo zbirali na navedenih lokacijah:
• Selo – nasproti avtobusne postaje,
• Utik – med trgovino in igriščem

žico Grad v Šinkovem Turnu avtorja
Sreča Merčuna in drugo knjižico
Plemiške rodbine v Šinkovem Turnu
1260–1920 avtorja Tomaža Miška.

Zbrane na občnem zboru je nagovoril župan Aco Franc Šuštar, ob prepevanju deklet DPZ Flora smo se z gosti
zadržali v prijetnem pogovoru.

(makadamska površina ob ograji),
Zapoge – pred gasilskim domom,
Repnje – pred gasilskim domom,
Brniška cesta izven Vodic (na koncu gozda desno),
Polje – pri gasilskem domu,
Vodice – pred Občino pri eko otoku

Vabimo vas, da se tudi letos udeležite 19. čistilne akcije v občini
Vodice ter nam pomagate, da s skupnimi močmi poskrbimo za urejeno in bolj zdravo okolje.

•
•
•
•
•

Prosimo vas, da na dan akcije odpadke na zgoraj navedene lokacije
odložite najpozneje do 11.30, ko se
bo opravljal zadnji prevoz odpadkov v začasni zbirni center. Namen
čistilne akcije ni čiščenje individualnih
objektov, zato vas prosimo, da kosovne, kovinske in biološke odpadke, pohištveni les, biološke odpadke, zeleni
odrez, kartonsko embalažo in steklo
deponirate v Začasni zbirni center Vodice vsako soboto med 9. in 12. uro.

Vljudno vabljeni
v čim večjem številu!

Opozorilo organizatorjev
Ker se je v preteklih letih dogajalo, da so se odpadki odlagali
na drugih lokacijah, kjer odvoz
ni bil predviden, nam je to povzročalo nemalo organizacijskih
težav. Če odpadkov resnično ni
mogoče deponirati na dogovor-

Po koncu čistilne akcije ob 11.30 se
bomo udeleženci zbrali na prigrizku in osvežitvi pred gasilskim domom v Repnjah.

jeno lokacijo, o tem, prosimo,
obvestite območne koordinatorje. Hvala za razumevanje!
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Prešernov dan je minil v znamenju kulture in
športa
Občinska uprava Občine Vodice
Tina Kosec

Na praznični četrtek, 8. februarja,
ki je minil v znamenju slovenskega
kulturnega in državnega praznika,
je na Krvavcu potekala tradicionalna športno-kulturna prireditev
14. Veleslalom za pokal Občine
Vodice in 5. Pohod na Krvavec v
organizaciji Občine Vodice, Športnega društva Victoria Club Vodice, Športno-planinskega društva
Gams in Rekreacijsko-turističnega centra Krvavec. Za kulturni del
programa so poskrbeli člani Mešanega pevskega zbora Biser in Godbe Vodice.

Veselo je bilo že zjutraj, ko smo se ob
poskočnih koračnicah Godbe Vodice
zbrali na spodnji postaji kabinske žičnice. Vsakemu tekmovalcu je bila dodeljena štartna številka, poskrbljeno
pa je bilo tudi za sladko okrepčilo in
vsem dobro znane vodiške preste.
Prvi so na pot krenili pohodniki, ki so
se pod vodstvom Športno-planinskega društva Gams odpravili proti vrhu
Krvavca. V težkih zimskih razmerah
je prav vseh 30 pohodnikov osvojilo
zastavljeni cilj in premagalo kar 998
metrov višinske razlike, za katero so
potrebovali približno dve uri in pol.
Ob deseti uri se je na veleslalomski progi Audi Quattro pomerilo 85
smučarjev in deskarjev. Tekmovalci
so po svojih najboljših močeh opravili z zahtevnim športnim izzivom
ter si za svoj nastop zaslužili aplavz
gledalcev in navijačev, ki so ob progi navijali za svoje favorite. Končani

tekmi sta sledila zaslužena topla malica in sproščeno druženje v hotelu
Raj na Plaži.

zapel pesmi Na jezeru Miroslava Vilharja, goriško ljudsko Zdrav na nogah ter istrsko ljudsko Dajte, dajte.

Sledil je kulturni program v počastitev Prešernovega dneva, ki ga je
s slovensko himno začela Godba Vodice, sledil ji je čudovit nastop Mešanega pevskega zbora Biser, ki je pod
vodstvom zborovodje Milana Bajžlja

Veselo množico je nagovoril tudi
župan Aco Franc Šuštar, nato pa s
predsednikom društva Victoria Club
Janezom Rožičem in vodjo tekmovanja Julijem Jerajem podelil priznanja najboljšim tekmovalcem. Skupna
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zmaga je tokrat pripadla ekipi Smučarskega društva Strahovica, Agio
Rent a Car, v sestavi Boštjan Hribar,
Matija Bergant, Rok Vrhovnik, Janez Šijanec, Natalija Zaletel, Barbara
Kepic in Maja Kimovec. Od drugo
uvrščene ekipe Victoria Club 2 so bili
hitrejši za pičle 1,01 sekunde. Na stopničke se je prvič uvrstila tudi ekipa
Godbe Vodice 2, ki je za zmagovalci
zaostala za 13,55 sekunde. Najboljši
moški čas je dosegel Tomaž Ovijač
s časom 17,96 sekunde, najboljšega
ženskega pa Nina Kalshoven s časom
18,04 sekunde. Rezultati tekmovanja so objavljeni tudi na spletni strani Občine Vodice.
Podelitev in kulturni program je
udarno zaključila vodiška godba, ki
je pod vodstvom kapelnika Igorja
Dajčmana vse obiskovalce, smučarje,
deskarje in organizatorje razveseljevala s poskočnimi melodijami. 14.
Veleslalom za pokal Občine Vodice
in 5. Pohod na Krvavec sta minila
prešerno, predvsem pa varno in brez
poškodb, za kar se je treba zahvaliti
vsem sodelujočim.
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Dve ženski, dve generaciji
	CVETO VERBOVŠEK
Osebni arhiv Line Rahne

Za mesec marec bi lahko rekli, da
je skoraj v celoti ženski mesec, saj
vsebuje dva praznika namenjena
le njim, v drugi polovici meseca
pa se začne pomlad, ki jo ženske
čustveno pojmujejo čisto drugače
kot moški. Za moške v tem mesecu
ni prostora. Dobro! Šalo na stran.

Namen tega prispevka je, da oba praznika nekako obeležimo z dvema
predstavnicama ženskega spola, in sicer eno, ki predstavlja mlajši del populacije, in starejšo osebo, ki je življenje
dodobra izkusila. V uredništvu smo
se odločili, da prosimo za sodelovanje
Lino Rahne, priznano glasbenico in
pevko iz Utika, ter njeno babico Anico
Rahne iz Bukovice.

trk, si skuham kavo in začnem z delom od doma – odgovarjam na maile,
urejam urnik, pripravljam note in material za pouk. Če imam konec tedna
kakšen koncert, vadim in ponavljam
pesmi, pišem aranžmaje ... Potem si
skuham kosilo, grem pod tuš in se
okrog enih popoldne odpravim od
doma in grem v Ljubljano, na glasbeno šolo B.A.S.E., kjer poučujem petje
in vodim zbor. Učim od dveh popoldne
pa do osmih, devetih zvečer. Vrnem se
domov, pojem večerjo, vadim jogo in
grem v posteljo, kjer po navadi še poslušam glasbo, berem ali pa pogledam
kakšen film.
2. Kakšen je vaš odnos do delitve
dela znotraj družine? Nosi večji del,
kar se gospodinjstva in otrok tiče,
ženska, ali moški enakopravno sodeluje pri tem?

Mislim, da mora biti delo enakomerno razporejeno (kar pa ne pomeni, da
mora vsak opravljati ista dela - fizično bolj naporna dela z veseljem prepustim moškemu in istočasno sama
prevzamem druga lažja dela). Z »enakomerno« mislim predvsem na to, da
oba porabita približno enako časa za
gospodinjska dela. V današnjem času
namreč moški in ženske preživimo
enak del časa v službi in zato je logično, da si razdelimo opravila doma in
skrb za otroke.

Lina Rahne
1. Na kratko nam opišite, kako poteka vaš vsakdanjik.

Vstanem okrog osmih zjutraj, popijem
čaj ali toplo vodo z limono, pojem zaj-

3. Imate občutek, da so ženske na
podeželju česa prikrajšane od tistih,
ki živijo v mestih ali obratno?

Glede na to, da živim na podeželju in
delam v centru Ljubljane, mislim, da
uživam najboljše od obojega – doma
imam za hišo gozd, torej grem lahko
v naravo, samoto, kadarkoli mi to »za-

paše«. Ko sem v Ljubljani, pa uživam
v dogajanju – več je ljudi, več je akcije,
več izbire glede nakupovanja, raziskovanja, učenja, zabave in predvsem kakovostnih koncertov, ki jih je na podeželju bolj malo.
Mislim, da imajo ženske na podeželju
druge prednosti kot ženske v mestu,
oboje ima torej pozitivne in negativne strani. Na podeželju je več miru,
narave, večina ima svoj vrt, domačo
zelenjavo, tudi odnosi s sosedi so po
navadi boljši kot v mestu. V mestu pa
je na voljo več stvari, več dogodkov,
trgovina je na vsakem koraku, vendar
pa so po navadi ljudje bolj osamljeni
in finančno težje shajajo, ker večina
nima svoje zemlje, zelenjave in gozda
za hišo. Mestno življenje je bolj divje
in zanimivo, podeželsko pa bolj mirno
in prijazno, vsak pa zase ve, kaj potrebuje za izpolnjujoče življenje. Jaz trenutno potrebujem bližino mesta, na
stara leta se bom pa zagotovo ustalila
na podeželju (ampak verjetno tudi ne
prav daleč od mesta!)
4. Kako dojemate staranje? Je to naraven proces, ki se mu ne moreš in
ne smeš upreti, ali je prav, da ženske
skušajo ohranjati dober videz z raznimi posegi, nego, vadbo …

Staranje je vsekakor naraven proces,
na katerega pa lahko vplivamo. Vem,
da se sliši klišejsko, ampak skrb za notranje zadovoljstvo je zagotovo še vedno najboljši recept za zunanjo lepoto.
Nekdo, ki je dober, srčen in pozitiven,
se bo zagotovo lepše postaral, kot
nekdo, ki je vedno zagrenjen in samo
kritizira. Moja babica Anica je res lep
primer za to – stara je čez osemdeset,
ampak je še vedno lepa! Ima gube, ampak je lepa! Ni mlada, ampak je še ve-
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in dva pogleda na življenje!
dno lepa! Zakaj? Ker je tako srčna in
pozitivna, veliko se smeji, res ima rada
ljudi, pa tudi sebe. Če imamo radi sebe,
tudi bolje skrbimo in pazimo nase in
na soljudi, hodimo v naravo, negujemo
kožo ...
Je pa res, da te v današnji družbi, še
posebej, če si medijsko izpostavljen,
ljudje nenehno kritizirajo. Kritizirajo
te, če si naraven in dobiš kakšno gubo,
kakšen siv las, kritizirajo te, če greš
na operacijo in si videti mlajše, kritizirajo te, če greš na operacijo, ki NE
uspe in si videti umetno ... Mislim, da
je operativni poseg odločitev vsakega
posameznika in sama ne obsojam ljudi, ki so se za to odločili. Osebno pa
vseeno prisegam na naravne metode –
torej skrb za notranjo srečo, redni piling, kakovostne kreme, čiščenje kože,
telovadba ... In predvsem na to, da se
imaš rad in se sprejmeš takšnega, kot
si.
5. Na katero vašo življenjsko odločitev ste najbolj ponosni?

Na to, da sem sledila svojim sanjam (na
kar so zelo vplivali tudi moji starši, ki
so me od samega začetka popolnoma
podpirali v mojem glasbenem udejstvovanju) in študirala glasbo, čeprav
je težko živeti od tega, če se ne ukvarjaš s komercialno glasbo. In na to, da
se sedaj posvečam pedagoškemu delu
in pomagam drugim, da prav tako sledijo svojim glasbenim sanjam.
6. Nam za konec zaupate še vašo še
neizpolnjeno željo?

Rada bi naredila še magisterij iz pedagogike jazz petja in se zaposlila na dobri državni šoli, obenem pa ustvarjala
glasbo, si ustvarila družino in lasten
topel domek!

vrt in okolico hiše. Mož je po navadi
kosil, pripravljal drva, obrezoval trto
in drevje, skrbel je za hišo ... Jaz sem
kuhala in pospravljala. Za otroke sva
skrbela oba. Ata jih je vozil na razne
dejavnosti, jaz sem kuhala.
3. Imate občutek, da so ženske na
podeželju česa prikrajšane od tistih,
ki živijo v mestih ali obratno?

Anica Rahne
1. Na kratko nam opišite, kako poteka
vaš vsakdanjik?

Zjutraj vstanem okrog sedmih in najprej vse pospravim. Potem si skuham
kašo ali polento in rešim nekaj križank. Zelo rada kvačkam ali šivam.
Potem grem na kratek sprehod. Ko se
vrnem, skuham kosilo. Zelo sem vesela, ko prideta tudi sinova in vnuki, da
ne kuham samo zase. Včasih me obišče tudi sestra Kristina. Zvečer rada
gledam televizijo: poročila ali kakšno
nadaljevanko. Ob torkih imam zvečer
pevske vaje z društvom upokojencev.
2. Kakšen je vaš odnos do delitev
dela znotraj družine? Nosi večji del,
kar se gospodinjstva in otrok tiče,
ženska, ali moški enakopravno sodeluje pri tem?

Naš ata nas je pred dvanajstimi leti
zapustil, zato sem zdaj sama in za večino stvari poskrbim sama. Če se mi
kaj pokvari in rabim pomoč, mi vedno
pomagata sinova. Ko je bil mož še živ,
mi je pri vsem pomagal, jaz pa njemu.
Skupaj sva betonirala stopnice, urejala

Prikrajšane so tiste ženske, ki živijo
v mestu. Ni lepšega kot biti na deželi
in imeti svojo hišo. V službo gre tako
ali tako večina žensk v mesto. Zato
je lepo iti domov v naravo. Na deželi
imamo svojo zelenjavo in vrt ter živimo bolj zdravo.
4. Kako dojemate staranje? Je to naraven proces, ki se mu ne moreš in
ne smeš upreti, ali je prav, da ženske
skušajo ohranjati dober videz z raznimi posegi, nego, vadbo ...

Staranje dojemam naravno, ne moreš
se mu upreti. Lepše bi bilo, če bi imela
še moža in otroci očeta. Toda bolezen
naredi svoje. Zelo pomembno je, da
greš čim več med ljudi in se vključiš v
razna društva in da delaš čim več ročnih del. Vesela sem, da imam dobre sosede, h katerim grem pogosto na kavo.
Najbolj srečna sem, ko me obiščeta
sinova z družinama, ko jima lahko pomagam in skuham kaj za kosilo.
5. Na katero vašo življenjsko odločitev ste najbolj ponosni?

Najbolj sem ponosna na sinova, na
vnuke in vnukinjo, ki je naredila tako
visoko šolo.
6. Nam za konec zaupate še vašo še
neizpolnjeno željo?

Želim si, da bi bili vsi moji zdravi in da
bi velikokrat prišli domov.
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Ob slovenskem kulturnem prazniku
	Bernarda Kokalj,
		
predsednica
		KPD Šinkov Turn

Proslava

na

predvečer

sloven-

skega kulturnega praznika nas je
nagovorila s prisrčnostjo in dovršenostjo nastopajočih. V imenu
organizatorja čestitam in se vsem
zahvaljujem. Polna dvorana, praznično razpoloženje in veselje ob
uspelem dogodku je priznanje kulturi in vsem, ki kulturo soustvarjamo. Slavnostna govornika sta bila
zakonca Martina in Tomaž Merše.
Njun nagovor objavljamo v razmislek in spodbudo.

»Spoštovani gospod župan, spoštovani vsi, ki ste prišli proslavit
naš kulturni praznik!
V Sloveniji pogosto slišimo, da smo
Slovenci kot narod obstali in preživeli do današnjih dni zaradi svoje
kulture. Če je res tako, se je ob prazniku te kulture smiselno vprašati,
kaj je pravzaprav ta kultura, ki nas je
ohranila, da jo bomo lahko ohranili
in prenesli naprej, če hočemo obstati
tudi v prihodnosti.
Pod pojmom kultura pogosto razumemo različne oblike umetniškega
ustvarjanja: glasbene, literarne, likovne ter druge človekove estetske
in idejne dosežke. Vendar pa je kultura v resnici mnogo več, saj vključuje celoten način življenja, razmišljanja, vrednotenja, odločanja,
verovanja, ustvarjanja in življenja
odnosov v skupnosti, medtem ko
je umetniško ustvarjanje predvsem
odraz in ogledalo stanja v določeni
družbi. V tem smislu nas lahko kar
malo zaskrbi ob plehkosti in praznosti precejšnjega dela sodobnega slovenskega kulturniškega ustvarjanja.

Kultura kot način življenja, njen
nastanek in pomen so povezani
z zadovoljevanjem človekovih temeljnih in drugih potreb. Claude Levi Strauss, sloviti francoski
etnolog, antropolog, sociolog in
filozof, je po dolgoletnih proučevanjih prišel do spoznanja, da se v
kaki skupnosti kultura in duhovnost začneta šele s sposobnostjo
odložitve zadovoljitve; torej s tem,
ko kak človek vzdrži v napetosti
med željo po zadovoljitvi in zadovoljitvijo samo. V sposobnosti
odložitve zadovoljitve je bistvena
razlika med človekom in živaljo.
Žival je podvržena nagonom, zato
odložitve ni sposobna, posledično
živali ne ustvarjajo kulture in ne
živijo duhovnega življenja, ki je v
preseganju nagonov.
Če dobro pomislimo, to ni ravno v
skladu s sodobno potrošniško miselnostjo, ki temelji na neprestanem ustvarjanju resničnih ali namišljenih potreb ter njihovi čim hitrejši zadovoljitvi in usmerjenosti
človeka predvsem na samega sebe,
svoje potrebe in želje. Ta miselnost
nas je že tako prežela, da se uveljavlja že na področju medsebojnih
odnosov, tako da pogosto drugega
človeka vidimo predvsem v vlogi
tistega, ki naj zadovolji določeno
našo potrebo ali željo, ne pa kot samostojno osebo s človeškim dostojanstvom in s svojimi potrebami, s
katero stopamo v enakovreden in
spoštljiv odnos. Tudi zaradi tega
imamo toliko težav in brodolomov
na področju zakonskega in partnerskega življenja.
Praznik pogosto poimenujemo
tudi po Francetu Prešernu, ki ga

štejemo za našega največjega pesnika. To pa ne le zaradi njegovega mojstrstva besede, ampak ker
je znal tako mojstrsko ubesediti
mnoge temeljne poudarke slovenske kulture, ki nas je ohranjala
in ohranila, ker so naši predniki
ohranili njo.
Koliko teh poudarkov lahko najdemo
že samo v Zdravljici, ki smo jo pravkar slišali:
Slovence pozdravlja kot brate, sinove
iste matere, kar pomeni za vse enako
spoštovanje in dostojanstvo.
Poudarja pomen edinosti in priprav
ljenost na spravo med ljudmi, ki
omogočata, da različni ljudje živimo
v sožitju med seboj.
Hvali ženske in matere, ki rojevajo
prihodnje rodove, ki so edino zagotovilo obstoja in razvoja naroda. Veseli
se vsakega mladen'ča in vsake mladenke. Preživeli bodo pač tisti narodi, ki bolj ljubijo življenje. Pri tem
lahko dodamo še pomen očetov, ki
jih je Prešeren sicer izpustil; morda
so že takrat bili preveč odsotni.
Vzklika: »Bog živi …!« ki izraža prošnjo in hvaležnost za Božji blagoslov
domovine in ljudi.
Mladen'če in s tem vse nas kliče k
ljubezni in zvestobi do domačije, ki
jo lahko razumemo kot domovino in
kot družino. Poziva k dobrim odnosom med sosedi in h koncu vseh prepirov, ki zastrupljajo naše življenje.
Kljub temu pa opozarja, da se je tako
za domovino kot za družino, včasih
treba tudi boriti in biti pripravljen
kaj žrtvovati.
Hvali prijateljstvo in ljudi, ki v srcu
dobro mislijo, saj taki tudi delajo, kar
je dobro, ne le za njih, ampak tudi za
druge.

Društveni utrip
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Vsak človek se rodi in začenja oblikovati v družini, kjer se nauči jezika,
izražanja, tam ponotranji vrednote, vzorce obnašanja. Družina kot
osnovna celica družbe je torej tudi
zibelka njene kulture.
Naši otroci srkajo vse, kar mame in
očetje delamo in govorimo, vse naše
odnose med seboj in do drugih. V sodobni potrošniški družbi je zelo zahtevno vzgajati otroke, tako da bodo
zmogli tudi v tem svetu vzdržati v
napetosti med željo po zadovoljitvi
in zadovoljitvijo samo ter tako dosegali velike stvari, ki vedno zahtevajo
trud in napor. Joj, kako nemoderno
se to sliši, kajne!? Blagor staršem,
ki znajo razlikovati med tem, kar je
njihovim otrokom všeč, in tem, kar
je za njih dobro, ter delajo predvsem
slednje.
Ob današnjem prazniku vam želiva,
da bi znali bisere naše kulture (vse,
ki sva jih omenila, in še druge), ki

Nastop vrtca Škratek Svit Vodice

Dekliški pevski zbor Flora

so nas ohranili skozi stoletja, živeti
v svojem vsakdanjem življenju in v
svojih odnosih. Naj vas to osrečuje
in bogati, kakor nas bogatijo tudi biseri iz zakladnice naše umetnostne

kulturne dediščine, s katero nas razveseljujejo nastopajoči na današnji
prireditvi.
Vesel praznik!«
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Prvič kot uradna godba na športni prireditvi
Filip Pirc,
		član Godbe Vodice

Tudi vodiški godbeniki smo le dočakali, da so nas letos povabili na
57. izvedbo pokala Vitranc kot uradno godbo na sobotni tekmo v veleslalomu, kjer smo imeli tudi Vodičani svoje železo v ognju, Žana
Kranjca.

Na mrzlo in megleno prvo soboto v
marcu smo se s popolno navijaško
opremo in polni novih pričakovanj z
avtobusom odpravili proti Kranjski
Gori. Že sam pogled skozi okno avtobusa na okolico ob poti pa nam je
dal vedeti, da nas čaka dan, ki ga ne
bomo obžalovali po kakšni dodatni
plasti toplih oblačil.
Ob prihodu v Kranjsko Goro smo,
kot se za uradno godbo spodobi,
dobili akreditacije in svoj avtobus,
ki nas je pripeljal na kraj dogodka, prav pod tribune. Za ogrevanje
smo prav na tem mestu poskrbeli
za malo žive glasbe, dobre volje in
nekaj zamrznjenih tipk na inštrumentih.
Sledila sta odhod na tribuno in pred
začetkom prve vožnje uradna napoved našega nastopa. Po odigranih
nekaj skladbah, se je navijaški prostor okoli nas dodobra napolnil. Pridružili so se nam še preostali člani
navijaške skupine Fan for Žan. Tako
smo lahko skupaj navijali za čim
boljšo uvrstitev našega smučarja po
prvi vožnji, zasedel je tretje mesto.
Pred začetkom druge vožnje nam je
nekaj dodatne dobre volje in optimizma želelo pokazati tudi sonce.
Žal so se oblaki nad strmino odločili, da nam tega privilegija ne bodo
omogočili. Arena se je dodobra na-

polnila, napetost je narasla in vsi
smo bili v pričakovanju zaključka
tekme. Na koncu se je spet vse izteklo po notah letošnje sezone, Žanu
pa je žal spet zmanjkala kakšna desetinka do stopničk. Kljub vsemu je
zasedel odlično peto mesto, za katero mu iskreno čestitamo.
Godbeniki smo dan nadaljevali v
središču Kranjske Gore. Na glavnem
trgu smo zaigrali nekaj skladb in

tako malo prebudili domačine, ki so
se greli v svojih domovih. Sledila sta
odlično kosilo in zabava do večera,
ki smo jo dodatno popestrili s harmoniko.
Dan bo vsem članom ostal v lepem
spominu, saj smo zopet doživeli nekaj novega in drugačnega. Predvsem
pa je pomembno to, da smo bili konec dneva vsi dobre volje in polni
dodatnega zagona za nadaljnje delo.
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Kulturno društvo Matije Koželja v začetku leta 2018
		

Monika Čuk, članica KD
Matije Koželja Utik

Novo leto se je za Kulturno društvo
Matije Koželja začelo v zavzetem
tempu. Slikarji se pripravljajo na
materinski dan, ko bodo na ogled
postavili svoje izdelke na temo
Mati kot roža, skupina za multimedijo je pripravila Zbornik o delu
društva v preteklih letih, ekipa iz
društva je v Srednji vasi postavila
razstavo o življenju in delu Matije
Koželja, ki je v bohinjskem koncu
pustil veliko sledi, pevci pa redno
vadijo in veliko pojejo.

Del Maticev se je tudi letos pridružil
kolednikom, ki jih organizira KPD
Šinkov Turn in na predvečer praznika
svetih treh kraljev, 5. januarja, prinesli blagoslov in s koledniško pesmijo
božično voščilo na domove številnih
dobrotnikov. Zbrana sredstva so namenili za misijone.

Pri sestrah
Fantovska pevska skupina Matici že
nekaj let dvakrat mesečno pevsko sodeluje pri nedeljskem bogoslužju pri
šolskih sestrah sv. Frančiška Kristusa
Kralja v repenjskem samostanu. Ker
jih sestre vedno sprejmejo odprtih
rok ter z veliko hvaležnostjo, so jim v

soboto zvečer, na praznik svetih treh
kraljev, v znak zahvale pripravili koncert božičnih pesmi. Za obogatitev
večera pa je deklica Lucija, oblečena v
angelčka, s svojim čudovitim glasom
ob kitarski spremljavi očeta Vojka
Rozmana zapela Glej zvezdice božje,
ob koncu pa v imenu društva vsem sestram podarila trikraljevsko darilce.
Večer je bil prav tak, kot si ga v božičnem času želimo. Iskren in lep.

Na Vipavsko
Matici so v soboto, 13. januarja, nastopili na dobrodelnem božičnem
koncertu v župnijski cerkvi sv. Vida v
Podnanosu. Pevci so se vabilu odzvali v polni zasedbi in se predstavili s
polurnim božičnim repertoarjem. Na
koncertu sta sodelovala tudi domači otroški in mladinski pevski zbor.
Poslušalci so vse izvajalce nagradili z
dolgim aplavzom, še posebej goste.

Na Kras
V nedeljo zjutraj, 28. januarja, so se
Matici odpeljali na Kras, kjer so ob 9.
uri s petjem sodelovali pri sveti maši
v cerkvi sv. Antona v Kozini, nato pa z
dodatnim programom božičnih pesmi
zaokrožili svoj nastop. Mašo je daroval tamkajšnji duhovni pomočnik Vid,
prijazno pa je pevce sprejel tudi do-

mači župnik Niko, ki upravlja kar pet
manjših župnij. Ker se po reformi pastorale v koprski škofiji številne majhne župnije združujejo v nove, večje, se
tamkajšnji dušni pastirji trudijo z različnimi dodatnimi programi obogatiti
duhovno ponudbo in nedeljski nastop
je bil ob nedelji svetega pisma kot nalašč za to. Ker je bila zadnja januarska
nedelja tudi zadnja nedelja v božičnem
času, je bil glasbeni program temu primeren. Glede na prijazen in navdušen
odziv domačinov, vrnitev v tiste kraje ob kakšnem novem povabilu ne bo
prav nič težka.

Podoknica za abrahamovko
V ponedeljek, 5. februarja, so Matici v
večernih urah s podoknico presenetili gospo Mileno Dužnik (taščo enega
od pevcev) od Fare pri Postojni in ji
na predvečer praznovanja njenega 50.
rojstnega dne zapeli in zaigrali venček
slovenskih narodnih zimzelenih pesmi ter ji zaželeli še vsaj enkrat toliko
let, polnih zdravja, sreče in dobre volje. Ker so bili na dvorišču zbrani člani
njene družine in prijatelji, ki so ji na
ta večer postavili mlaj, je bilo druženje
ob poskočni glasbi (kljub nizkim temperaturam) še toliko bolj živahno in
veselo. Slavljenka je bila nadvse hvaležna za presenečenje, saj ji še nikoli
v življenju niso igrale štiri harmonike.

Voščilo najstarejšemu občanu
V petek, 9. februarja, pa so se Matici
odpravili na obisk h gospodu Janezu
Jelovšku iz Bukovice, trenutno našemu najstarejšemu občanu, ki je praznoval svoj 99. rojstni dan in mu s pesmijo zaželeli vse najboljše, predvsem
veliko zdravja in poguma, ter da bi se
prihodnje leto, ob 100. jubileju zopet
srečali in skupaj praznovali.
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Tudi v Zapogah 24 ur dostopen defibrilator!
Natalija Rus
SIMON RUS

PGD Zapoge je poskrbelo za varnost v primeru srčnega zastoja vaščanov Zapog, Dornic in Torovega.

AED – avtomatski zunanji defibrilator je montiran na steni PGD Zapoge.
Vaščani so bili povabljeni na predavanje o temeljnih postopkih oživljanja in predstavitev uporabe defibrilatorja.
Na nedeljsko dopoldne se je dvorana
v PGD Zapoge napolnila do zadnjega
kotička. Certificirana prva posredovalca Natalija Rus iz PGD Zapoge in
Robi Fojs iz PGD Polje sta osvežila
znanje temeljnih postopkov oživljanja in predstavila uporabo defibrilatorja.
Namen srečanja je bil predvsem »pregnati« strah pred uporabo naprave,
ki v ključnih trenutkih lahko reši življenje. Vaščani so se pogumno preizkusili v izvajanju stisov prsnega koša
na lutki in uporabo AED-ja.
Po končanem predavanju pa so si lahko še preverili krvni tlak in sladkor
v krvi.
Odziv je bil nadpovprečen. To pomeni, da nam ni vseeno in da smo v primeru potrebe po prvi pomoči lahko
mirni.
Trenutno imamo v občini
osem defibrilatorjev
1.

Vodice Kulturni dom

2.

Vodice PGD

3.

Bukovica PGD

4.

Utik Kulturni dom

5.

Polje PGD

6.

Repnje AB – Bergant,

7.

Zapoge PGD

8.

Vodice MOL
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Timo Šimnovec – skakalec na smučeh
Joži Nastran Brank

Timo Šimnovec je učenec 5. razreda OŠ Vodice, ki največ prostega
časa nameni treniranju smučarskih
skokov. Trenira v Smučarsko skakalnem klubu Mengeš pod okriljem trenerjev Aleša Selaka in Luke
Brnota.

S tem športom se je Timo prvič srečal, ko je obiskoval 2. razred, torej je
bil star sedem let. Od takrat naprej
pridno trenira vse leto; v toplejšem
obdobju skače na plastiki, v hladnejšem obdobju pa na snegu. Trenutno
ima treninge petkrat tedensko. Ob
ponedeljkih ima kondicijske treninge
v telovadnici OŠ Mengeš. Tam izvajajo različne vaje, s pomočjo katerih
vzdržujejo kondicijo, eksplozivnost,
koordinacijo in moč. Preostale dneve
v tednu pa preživijo na različnih skakalnicah. Ker imajo v Mengšu največjo skakalnico 35-metrsko, skače pa
že na 50-metrski, pogosto vadijo drugje (Planica, Kranj, Kisovec, Žiri …).
Timo je v klubu dobil vso opremo, ki
jo potrebuje za to, da lahko skače. To
so: skakalne smuči, skakalni čevlji,
skakalni dres in čelada. Poleg tega potrebuje tudi poddres in skakalne rokavice. Vsak trening se začne z ogrevanjem, s katerim poskrbijo, da so
vse mišice dobro ogrete in da ne pride
do poškodb. Po polurnem ogrevanju
se preoblečejo v skakalno opremo in
začnejo s skoki. Pred vsakim skokom
se je treba povzpeti na vrh zaletišča,
na nekaterih skakalnicah peš, na
drugih z žičnico. Po navadi na enem
treningu naredijo od 6 do 8 skokov.
Če se zadnji skok zaključi s padcem,
ga mora skakalec ponoviti, zato da

ne zapusti skakalnice s slabim občutkom. Treningi se zaključijo po dveh
urah.
V času tekmovalne sezone (zimska,
poletna) so vikendi rezervirani za
tekmovanja. Občasno se zaradi nadomestitve izvajajo tudi med tednom.
Takrat se fantje pomerijo s skakalci
iz drugih klubov in se tako primerjajo
med seboj. Na ta način je Timo spoznal že veliko novih prijateljev, krajev
in skakalnic.
Timo trenutno tekmuje v kategoriji
dečkov do 11 let, včasih tudi za starejši kategoriji. Dosegel je že veliko
lepih uvrstitev in si s tem priskakal
precej pokalov, medalj in diplom.
Pohvali se lahko že s tremi naslovi
ekipnih državnih prvakov, med
posamezniki pa je bil na državnem

prvenstvu četrti in drugi v pokalu
gorenjske regije Cockte. V zimski
sezoni 2017/18 je v skupni razvrstitvi tega tekmovanja osvojil odlično
3. mesto. Na zadnjem tekmovanju
za državno prvenstvo v Planici je v
konkurenci 60 dečkov, starih do 11
let, med posamezniki zasedel 7. mesto, s svojimi klubskimi kolegi pa so
v zadnjem času nepremagljivi in so si
že tretjič priskakali naslov ekipnih
državnih prvakov med dečki do
11 let. Timov osebni rekord znaša
44 metrov.
Njegov največji vzornik je nekdanji
svetovni prvak Rok Benkovič. Sam
pa si želi pomeriti še v nordijski kombinaciji; smučarski skoki in tek na
smučeh, zato se bo v kratkem udeležil
tudi te tekme. Mlademu športniku
želimo veliko skakalne sreče in hitre
smuči.
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Olimpijske igre po olimpijskih igrah z našim občanom,
najboljšim slovenskim veleslalomistom!

ŽAN KRANJEC: »Sem potrpežljiv, sezona še ni
končana! In kmalu bo tu naslednja!«
Gorazd Dominko
	osebni arhiv Žana Kranjca

Tako blizu in hkrati tako daleč
je bila tisto februarsko nedeljo druga slovenska kolajna na
23. zimskih olimpijskih igrah v
Pjongčangu. Najboljši slovenski
veleslalomist Žan Kranjec, ki je
preizkušnjo končal na pregovorno
nehvaležnem četrtem mest, za Kopitarjev glas tudi o le hipni grenkobi in veselju, ki še ni popustilo.
Kako neprijetno ste se počutili,
kako zelo razočarani ste bili ob
četrtem mestu?

Moji občutki so bili daleč od razočaranja, ravno tako niso bili neprijetni.
Vožnji sta mi uspeli dokaj dobro, sploh
druga. Čeprav v cilju nisem prehitel
takrat vodilnega, sem bil z vožnjama
zadovoljen, vedel sem, da me bo to pripeljalo visoko, zavedal pa sem se tudi,
da se bo za medaljo brez napak vodilnih tekmovalcev težko izšlo. Na koncu

ŽAN V KRANJSKI GORI
Veleslalom: slovenski adut
je bil prvič v karieri član elitne sedmerice. Po prvi progi
je bil celo v igri za stopničke,
druge v sezoni, saj je imel
tretje izhodišče, v finalu ga
žal ni uspel zadržati. S petim mestom in časom 3,44
je bil vseeno zadovoljen!

so me prehiteli trije, ki so bili tisti dan
boljši. Moja ekipa in jaz smo se veselili četrtega mesta, za nami je bil zelo
uspešen dan.

tisti dan na progi, na koncu pa moja
izvedba in izvedba drugih tekmovalcev, kjer lahko malo upaš na srečo in
napake konkurence, vendar se na to ne
gre zanašati.

Kako si človek »odpusti« četrto
mesto, ali ni nemara vseeno, kje

Kaj je šlo narobe, kje se je zgodil

ste, če niste na zmagovalnih sto-

usodni zaostanek?

pničkah?

Zaostanek bi lahko iskal v prvi vožnji,
kjer sem izgubil malenkost preveč. Vedno se najde še kaj rezerve, tako pri
meni kot pri konkurenci.

Rezultat je vreden toliko, kolikor ga
vrednoti sam tekmovalec. Četrto mesto je vrhunski rezultat in meni pomeni zelo veliko. Stopničke bi pomenile
še korak višje, sama zmaga pa še več.
Nekdo se recimo manj veseli drugega
mesta, kot jaz četrtega. Ne gre zgolj
za samo uvrstitev na papirju, tekmovanje gledam kot celoto. Delo čez celo
sezono, dnevna forma, pogoji, ki so

Kje se je zataknilo pri slalomu v
Pjongčangu?

Slalom je druga zgodba. V letošnji sezoni na tekmovanjih enostavno delam
napake, ki vodijo v odstop. Na treningih sem dovolj konkurenčen, da bi se
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lahko uvrščal med 30 najboljših, tako
da moram to prenesti še na tekme.
Komentar (sobotne) ekipne tekme?

Ekipna tekma je bila prvič na olimpijskem sporedu. V tej disciplini smo bili
zlati na svetovnem mladinskem prvenstvu, sedaj pa tega skoraj ne treniramo.
Kljub temu smo se dobro borili in pokazali ekipni duh. Na papirju pred favorizirano Švedsko nismo imeli možnost,
čeprav se je na koncu izkazalo, da smo
bili za las ob napredovanje in so imeli z
nami kar nekaj dela.
V letošnji sezoni ste nekajkrat stali
ob zmagovalnih stopničkah, kajne?

Res je letošnja sezona zame zelo uspešna. Kar nekaj uvrstitev v deseterico in
tretje mesto v Alta Badii. Moji nastopi
so konstantni, kar je seveda posledica
večletnega dela ter podpore strokovne
ekipe.
Trenutno ste sedmi veleslalomist
svetovnega pokala. Je to kompliment ali še večja želja po prvih mestih?

Kakšno je bilo vzdušje v olimpijski
vasi? Koliko je bilo priložnosti za
zabavo, oglede?

V olimpijski vasi je bilo za tekmovalce
dobro poskrbljeno. Priložnosti za druženje je bilo veliko, če si želel. Jaz sem
se v večji meri posvečal treningom in
tekmam, tako da sem v prostem času,
kar mi ga je ostalo, raje počival. Zaradi
svojih obveznosti si tudi kakšnih drugih tekmovanj nisem ogledal. Zadnji
dan, pred odhodom domov pa sem obiskal slovensko hišo.

Na prve olimpijske igre v Sočiju je odšel predvsem po izkušnje, na teh pa
je veljal za favorita za visoka mesta in
pričakovanja tudi upravičil!

Južna Koreja? Jo velja obiskati?

Južna Koreja me je pozitivno presenetila, ljudje te prijazno sprejmejo na
vsakem koraku. Tudi mesta so vredna
ogleda, sploh pa njihova tehnološka
razvitost. S hitrim vlakom si iz Pjongčanga do Seula v uri in pol, tako da so
obiskovalci olimpijskih iger brez težav
obiskali glavno mesto, kjer imaš kaj
početi. Ja, Južno Korejo velja obiskati,
mogoče bom imel kdaj priložnost, da jo
bolje spoznam.

Žan Kranjec: »Čeprav v cilju nisem
prehitel takrat vodilnega, sem bil z
vožnjama zadovoljen, vedel sem, da
me bo to pripeljalo visoko!«

Trenutna pozicija v svetovnem pokalu
je odraz konstantnih nastopov čez celo
sezono. Vesel sem, da mi uspevajo dobre vožnje, seveda pa me dobri rezultati podžigajo k napredku, z rezultati se
apetiti povečujejo in s tem tudi želja po
medaljah. Sem potrpežljiv, sezona še
ni končana, potem pa pride naslednja,
kjer se začne vse znova. Rezerv za napredek še imam.
V kakšnem spominu bodo ostale
vaše druge olimpijske igre?

Na prve olimpijske igre, v ruski Soči
sem odšel predvsem po izkušnje, na teh
pa sem veljal kot favorit za visoka mesta in to tudi upravičil, kar me veseli.

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo
dobro opravi«. Tone Pavček
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Izjemni dosežki na državnem tekmovanju iz
astronomije
Klavdija Cof Mlinšek

V soboto, 6. januarja, je potekalo
na Gimnaziji Šentvid v Ljubljani
državno tekmovanje iz astronomije za osnovnošolce in srednješolce. OŠ Vodice je uspešno zastopalo osem tekmovalcev. To so bili
sedmošolci Nicky Čebašek, Katja
Rudolf, Val Stankovič Pangerc,

odličnem 3. mestu v državi, za kar
prejme zlato priznanje in 3. nagrado, ki jo podeljuje DMFA. Zlato
priznanje prejmeta tudi Heli Šimnovec za 17. mesto in Sandoleja Pučko za 18. mesto v državi.
Med osmošolci prejme zlato priznanje Tilen Srabotič za 7. mesto v državi.

Sandoleja Pučko in Heli Šimnovec,
osmošolca Martin Koderman in
Tilen Srabotič in devetošolec Gašper Brišnik.

V kategoriji sedmošolcev je Val
Stankovič Pangerc pristal na

Tilen Srabotič in Val Stankovič
Pangerc sta se zaradi izjemnega
dosežka na državnem tekmovanju iz astronomije v letu 2018,
uvrstila na 25. Sanktpeter-

Prejemniki zlatega priznanja: Val, Sandoleja, Heli in Tilen

burško astronomsko olimpijado (SAO). Svoje znanje bosta
januarja, februarja in marca izkazovala v teoretičnem in praktičnem znanju iz astronomije. Na
januarskem delu sta bila odlična,
saj sta se uvrstila v zgornjo polovico vseh tekmovalcev olimpijade.
Nicky Čebašek, Katja Rudolf,
Martin Koderman in Gašper
Brišnik so v kategoriji, v katero se
uvrščajo, prejeli srebrno priznanje.
Vsem tekmovalcem čestitamo!

Dogodki
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Luka Janežič: »Maslaka se ne premaga kar tako!«
Gorazd Dominko
	osebni arhiv Luke Janežiča

Vodiški atlet (op. p. sicer pa atlet
celjskega Kladivarja) je v izjemni
konkurenci zmagal v teku na 400
metrov na tekmi svetovnega dvoranskega izziva IAAF v poljskem
Torunu. Sredi februarja je s časom
46,03 sekunde za stotinko zaostal
za svojim državnim rekordom, kar
je bilo vseeno dovolj za premoč
nad svetovnim prvakom.

»Vedno je lepo zmagati. Tokrat sem
premagal dvakratnega svetovnega
prvaka, zato je vse skupaj še toliko
slajše. Menim, da se mi vztrajnost in
garanje počasi obrestujeta!« je povedal za Kopitarjev glas. Pavel Maslaka s Češke je s časom 46,18, zasedel
drugo mesto, tretje Luguelin Santos
iz Dominikanske republike (46,53).
»Zelo sem zadovoljen, Maslaka se ne
premaga kar tako, bil pa sem pred

Luka Janežič: »Hvaležen sem za vsako lepo besedo, tudi to, da imam tako
veliko podpore, je poseben kompliment!«

Z mislimi je že na prihajajočem prvenstvu v Berlinu, njegove sanje ostajajo
odteči evropski rekord na 400 metrov.

njim že drugič v sezoni. Sem v stabilni formi, tečem hitro, menim pa,
da se lahko spustim pod mejo 46 sekund,« je ocenil Janežič v intervjuju
za Dnevnik. »Vesel sem in hvaležen
za vsako lepo besedo«. (iskrenim
čestitkam se pridružuje tudi uredništvo Kopitarjevega glasa!). »Tudi
to, da me podpira tako veliko ljudi,

je poseben kompliment!« In načrti?
»Vedno si postavljam visoke cilje.
Dolgoročen je odteči evropski rekord
na 400 m, trenutno pa ciljam na visoko uvrstitev na prihajajočem evropskem prvenstvu v Berlinu.« Kaj pa
oddih? »Časa za oddih je zelo malo,
česar sem vajen. Šele septembra bom
imel nekaj časa za dopust!«

Hitreje je tekel le 27. januarja letos na Dunaju in s časom 46,02 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord.
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Smučarski skoki na mini Planici
Najmlajši pogumni na skakalnici
Hedvika Rosulnik

V zimi bogati s snegom so se najmlajši iz Vrtca Škratek Svit Vodice
pogumno, z veseljem, spuščali po čisto pravi otroški skakalnici, ki je bila
postavljena pred vrtcem v Vodicah.
Sproščeno so uživali v skokih. Starejši otroci so se februarja udeležili deseturnega tečaja drsanja. Priložnosti
za tek na smučeh pa je letos veliko kar
ob vrtcu. Spomladi otroke čaka še tečaj rolanja in plavanja. In ker otroke
navajamo na zdrav življenjski slog, bo
otroke obiskal tudi Robi Kranjec.

Gradnja prizidka Vrtca Škratek Svit Vodice
Kaj čaka naše najmlajše v novem šolskem letu 2018/2019
Hedvika Rosulnik

V vrtcu se vedno veliko dogaja,
še posebej sedaj, v času gradnje.
Otroci opazujejo gradbišče, stroje,
delavce, izvajanje posameznih del.
Najmlajši z velikim zanimanjem
spremljajo gradnjo, skupaj z vzgojiteljicami in starši.

Otroci si v novem prizidku večinoma
želijo nove igrače, še več in več različnih igrač. Želje staršev pa so drugačne, večje. Starši si v novih prostorih
želijo plezalno steno, trampolin, tobogan, wc za starše, več svetlobe, velika okna, omarico za vsakega otroka v
garderobi, zeleno in pokrito betonsko
igrišče, več dreves, bazen. In marsikaj
v novem vrtcu tudi bo, zato z nestrpnostjo pričakujemo novo šolsko leto,
čeprav bo treba delo zaradi gradnje
prilagoditi. V času poletnih počitnic
bo zaprt centralni vrtec, otroci bodo
bivali v enoti Utik in Skaručna, glede

na predvideno prisotnost. Od konca
meseca junija dalje bodo v obstoječem
vrtcu potekala različna dela. Rekonstruirala se bo kuhinja, posamezni
obstoječi prostori pa bodo dobili drugo, novo namembnost. Naše kuharice
in kuhar se najbolj veselijo večje kuhinje, kjer bodo lažje kuhali slastna kosila in pekli domače dobrote. Najstarejši otroci, tisti pred vstopom v šolo,
bodo v novem šolskem letu vstopili
v dve novi, škratovi igralnici, z novo
opremo, igračami. Zaposleni bodo dobili primerne prostore za delo, zbornico, pisarne. Otroci se bodo razveselili
športne igralnice, s telovadno, igralno kletko, manjšo plezalno steno, letveniki, vešali in številnimi rekviziti,
da bodo lahko telovadili, plesali, se
igrali. V novih prostorih bo tudi multisenzorna soba, Snoezelen soba, za
raziskovanje, umirjanje, z različnimi
senzoričnimi učinki. Dobili bomo či-

sto pravo otroško kuhinjo, kjer bodo
otroci ob pomoči vzgojiteljic, kuharic rezali, mešali, kuhali, pekli in seveda tudi praznovali rojstne dneve.
Posebno pozornost bomo posvetili
opremi, posameznim kotičkom, saj
želimo ustvariti čim bolj spodbudno
učno okolje in stimulativen prostor
za otrokovo igro. V vrtcu bodo prostor dobili stalni in občasni kotički.
Postavili bomo kotiček za igro z vodo,
tehnični kotiček, likovni, glasbeni,
knjižni, lego kotiček, eksperimentalni kotiček, Montessori in še kakšno
presenečenje. Verjamemo, da nam
bo skupaj z ustanoviteljem, Občino
Vodice, ki financira izgradnjo, uspelo
zgraditi prostore, ki bodo v veselje generacijam najmlajših občanov in v ponos občini Vodice. Zaposleni se bomo
potrudili, da bo delo nemoteno potekalo in da novo šolsko leto začnemo v
težko pričakovanih novih prostorih.
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Enostavna ekološka vzgoja rastlin z organsko
hrano za list, cvet in plod
Marko Hočevar,
		univ. dipl. inž. agr.

Domača ekološka vzgoja in pridelava rastlin postaja vse preprostejša z novimi izbirami organskih
gnojil in krepilcev, ki delujejo hitro
in direktno na rastlino ter povečajo bodisi njihovo rast, cvetenje ali
formiranje plodov.

V preteklosti smo lahko večinoma
doma vrtnarili tako, da smo rastlinam dodajali umetna – kemična gnojila, ki so povečini zakisala zemljo in
agresivno delovala na razvoj rastline.
Končni rezultat so bila nerodovitna
tla in na hitro vzgojene rastline z neokusnimi in nezdravimi plodovi.
Če gledate tla kot živi organizem,
lahko zlahka vidite, zakaj je pomembno, katero vrsto gnojila izberemo za uporabo. Umetna – kemična
gnojila dejansko »ubijajo« tla, medtem ko organska gnojila izboljšajo
tla in ohranjajo zemljo rodovitno.
Umetna – kemična gnojila uničijo
strukturo in rahlost tal. Vsebujejo
kisline, vključno z žveplovimi in klorovodikovimi kislinami. Te kisline
raztopijo talne delce – maso tal, ki
drži skupaj strukturo tal. Ko je masa
tal, ki drži strukturo tal primerno za
rast rastlin, uničena, je rezultat stisnjena površina, ki preprečuje vstop
deževnice in vlage v tla. Umetna gnojila vplivajo na mikroorganizme, ki
živijo v tleh. Kislost kemičnih – umetnih gnojil škoduje zemlji, s čimer se
spreminjajo vrste mikroorganizmov,
ki živijo v tleh. Ti mikroorganizmi so
koristni, ker rastlinam zagotavljajo
naravno odpornost proti boleznim.
Kislost vpliva na njihovo odmiranje.

Kemična gnojila se izpirajo v podtalnico, saj jih rastline ne morejo v celoti absorbirati. Zaradi svoje kislosti
ubijajo deževnike. Deževniki so izredno pomembni za zdrava tla. Redko boste opazili deževnike v tleh, ki
so bila gnojena s kemičnimi gnojili.
Brez teh čudovitih bitij, zemlja trpi
zaradi pomanjkanja prezračevanja
in izločanja naravnih gnojil. Kemična gnojila spodbujajo rastlinske bolezni. S hitrim sproščanjem imajo
visoko vsebnost dušika v primerjavi z organskimi gnojili, ki se počasi
sproščajo. Kadar je preveč dušika (N)
v primerjavi s fosfatom (P), so rastline bolj dovzetne za številne okužbe.
Visoka količina umetnega dušika, pa
tudi pomanjkanje mikro hranil je povezana z glivičnimi in bakterijskimi
boleznimi na rastlinah. Sadje in zelenjava, gnojena z umetnimi gnojili,
ima nižjo hranilno vrednost in je
manj okusna. Kar se tiče okusa, se
bo večina strinjala, da ni nobene primerjave med okusom sadja in zelenjave, ki se prideluje organsko, in tistimi, ki se gojijo kemično. Kemična
gnojila zagotavljajo kratkoročne rezultate, vendar dolgoročno škodujejo
tlom, podtalnici in našemu zdravju.
Danes se večina nas zaveda, da se
uničevanje zemlje ne more nadaljevati. Vedno več se nas vrača k ekološkemu načinu vrtnarjenja in se
osredotoča na izboljšanje naše zemlje za pridelavo zdravega pridelka.
Pri organskem – ekološkem načinu
prehranjevanja rastlin lahko vidimo
takojšne rezultate. Korenine rastejo hitreje, kaljivost semena je višja,
rastline postajajo močnejše, cvetovi

cvetijo dlje, rastline imajo več in okusnejše plodove.
Kakovostna organska gnojila nove
generacije niso nevarna za okolje,
človeka ali hišne ljubljenčke. Tudi pri
aplikaciji, kljub hitremu delovanju,
ne povzročajo poškodb ali ožigov
na rastlinah, ker niso agresivna kot
umetna gnojila.
Organska gnojila uporabljamo v trdni ali v tekoči obliki. Trdna gnojila
so najboljša v obliki čim manjših pelet (da se hitro stopijo), ki so uporabne za temeljno gnojene, ali še bolje
v obliki mikro granul, predvsem za
dognojevanje rastlin v rastni dobi.
Splošna organska gnojila se uporabljajo za začetno temeljno gnojenje
– boljša gnojila vsebujejo naravne
stimulatorje, kot so: mikoriza in leonardit. Namenska gnojila za določene rastlinske vrste (plodovke, jagode, borovnice, sadno drevje in druge
rastline) so zelo primerna na bazi
naravnih alg, v obliki mikro granul,
da jih lahko enostavno potrosimo in
tudi sorazmerno hitro pridejo do korenin.
Zelo enostavna in primerna za gnojenje in dognojevanje pa so organska
tekoča gnojila, ki se praviloma delijo
po namenu uporabe, glede na razvojno fazo rastline oz. rastlinsko vrsto,
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kjer želimo ali več zelene mase, cvetov ali plodov. Rastline praviloma
potrebujejo v zgodnji fazi rasti več
hranil za hitrejšo rast – kot je dušik
(N), za cvetenje več fosforja (P) in za
formiranje plodov več kalija (K) in
fosforja (P). Tako jim pravimo tudi
organsko gnojilo za list, cvet in plod.
Z organskim sistemom list, cvet in
plod lahko na splošno pokrijemo
gnojenje rastlin skozi celo rastno
dobo glede na razvojno fazo rastlin.
Po drugi strani pa tekoče gnojilo za
cvet uporabimo za vse cvetoče rastline, list za vse zelene rastline in
plod za vse plodovke – večkrat v času
vegetacije od marca do septembra.
Uporabna so tudi v zimskem času,
praviloma v polovični koncentraciji.
Organska tekoča gnojila, ki vsebujejo naravne proteine, omogočajo hitro
in zelo učinkovito delovanje gnojila.
Proteini so ključna hrana za rastline,
ki jo enostavno sprejemajo kadarkoli, tudi v času suše. Proteini pozitivno vplivajo na številne procese v
rastlini, saj omogočajo hitro rast ali
cvetenje ter obilen pridelek. Dajejo
moč in energijo rastlini na povsem
naraven način. Delujejo hitro (že v 24
urah!), poraba je zelo majhna (povprečno 25 ml na 5 l vode). Dodajamo
jih enostavno ob zalivanju. Zraven
pa lahko dodamo tudi še naravne
krepilce proti boleznim, škodljivcem
ali za odpornost določenih rastlin
inp., ki se praviloma ne smejo mešati
z umetnimi – kemičnimi gnojili, saj
sicer izgubijo svojo učinkovito delovanje.
Zakaj ne bi torej izbrali organskega
gnojila namesto umetnega – kemičnega? Tako bomo poskrbeli zase in
za zdrav domač pridelek oz. okusne
in obilne plodove, za bujne cvetove in
zelenjadnice brez bolezni.

Začetek projekta EVREKA
Naložbo financirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
	Ekipa projekta EVREKA

Februarja smo na porečju Kamniške
Bistrice začeli izvajati projekt EVREKA (Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice), ki se izvaja v
okviru LAS Za mesto in vas. S projektom želimo na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in
Komenda preko različnih naravoslovnih in naravovarstvenih delavnic in
aktivnosti povezati generaciji mladih
in starejših. Pri projektu sodelujemo
kar trije partnerji. Zavod REVIVO bo
poskrbel, da bomo spoznali in raziskali kar največ prebivalcev reke in njihovih habitatov, se poučili o naravovarstvenih temah, predvsem pa se med
seboj povezali in se preko zabavnih
aktivnosti naučili nekaj novega. Center za mlade Domžale bo za občane

vseh naštetih občin v prihodnjih dneh
organiziral in izvedel javni natečaj za
celostno grafično podobo našega projekta. V projektu sodeluje tudi Zavod
Sotočje, ki bo pripravil filmsko delavnico, ki se je boste lahko jeseni udeležili vsi zainteresirani. Izvedli bomo
kar 14 brezplačnih delavnic, dva javna
dogodka v soorganizaciji z osnovnimi
šolami, štiridnevno filmsko delavnico,
likovni natečaj in še marsikaj drugega.
Z nestrpnostjo pričakujemo poletne
mesece, da se skupaj odpravimo raziskovat, družit in hladit ob Kamniško
Bistrico, kjer se bosta dve generaciji
povezovali ob ali pa kar v Kamniški
Bistrici skozi zanimive in zabavne aktivnosti, odkrivali pestrost živalskih
in rastlinskih vrst ter se spoznali s
temo ohranjanja narave in voda.

Tudi vi brezplačno oskrbujete
in negujete?
Tudi vi brezplačno oskrbujete in negujete starejšega ali invalidnega soseda,
prijatelja, svojca – ata, mamo, moža,
ženo, taščo, tasta, babico, dedka itd.?
Ali pa se bo to zgodilo v prihodnje?
Vabimo vas na tečaj za svojce in druge,
ki doma skrbite za starejšega bližnjega
oziroma boste ta znanja potrebovali v
prihodnosti. Na tečajih udeleženci izmenjavajo svoje izkušnje in pridobijo
praktična znanja in veščine potrebne pri
oskrbi (komunikacija s svojcem, o demenci, o negi, kako poskrbeti za lastno

zdravje, umiranje in žalovanje itd.). Tečaj
je sestavljen iz desetih tedenskih srečanj,
ki trajajo do dve uri in pol. Potekal bo od
aprila do sredine maja (5 srečanj), s preostalimi srečanji bomo nadaljevali v jeseni. Po koncu tečaja pa bodo imeli udeleženci možnost, da se še naprej mesečno
dobivajo v Klubu svojcev.
Si želite v svojem kraju ustanoviti in
voditi skupino starejših ljudi? Ali bi se
raje individualno družili s starejšimi
ljudmi?
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Če imate željo po takem prostovoljskem
delu, vas vabimo, da se udeležite usposabljanja za prostovoljce, ki se bo začelo v aprilu in bo obsegalo 10 mesečnih
srečanj. Na njem dobijo prostovoljci
splošna znanja o prostovoljstvu (npr.
kako biti prostovoljec, da bom imel od
tega korist sam in drugi okoli mene), o
kakovostnem staranju, o preprečevanju
padcev v starosti ter se naučijo in vadijo, kako voditi skupino. Iz izkušenj vam
zagotavljamo, da se vsega potrebnega
zlahka nauči prav vsak, ki ima malo do-

bre volje, ne glede na poklic in starost –
zato vabljeni vsi, od študentov, do upokojencev in zaposlenih.

nu 040 842 776 (Viktorija) ali po e-pošti
viktorija.drolec@zmsk.si do zapolnitve mest.

Prvo srečanje Tečaja za družinske
oskrbovalce bo v ponedeljek, 9. aprila, od 17.00 do 19.30. Z usposabljanjem prostovoljcev bomo začeli v
sredo, 18. aprila, od 8.30 do 12.30.
Oba tečaja bosta v Glavarjevi bolnici,
Glavarjeva cesta 104, Komenda (prostori Zavoda Medgeneracijsko središče
Komenda). Prijavite se lahko po telefo-

Inštitut Antona Trstenjaka in Zavod
Medgeneracijsko središče Komenda
bo oba tečaja izvedel v okviru projekta
KREKOVO SREDIŠČE in sta namenjena
udeležencem naselji Komenda, Mengeš, Moste, Trzin in Vodice. Tečaja
sta brezplačna, saj naložbo sofinancira
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Velika noč

vstajenja in hkrati tudi krsta. Izmenjavanje velikonočnih jajc oziroma pirhov
izhaja že iz starih poganskih navad,
denimo, čaščenja boginje Eostre. Jajca
predstavljajo ljubezen in prijateljstvo,
pa tudi celotno stvarstvo kot kozmično
jajce.«
Zadnjih enajst let vsako leto pripravimo razstavo na velikonočni ponedeljek, ki je po ljudskem izročilu tisti
dan v sklopu praznikov, ki je namenjen obiskom, druženju in prijateljem.
Fotografija iz leta 2013 je iz zaključnega dela razstave, ko nas je Dušica
Kunaver, zbirateljica ljudskega izročila, s svojo neposredno prijaznostjo z lahkoto pripravila do tega, da
smo zapeli nekaj preprostih ljudskih
pesmi. Tudi naš Henček je hitro pritegnil s harmoniko in nastalo je res
prijetno, nepozabno razpoloženje.

Tako nam je razložila tudi Dušica
Kunaver, ki smo jo že dvakrat povabili na naš zaključni del razstave, ki
je namenjen predavanju, razgovoru
ali kakšni drugi ljudski temi v obliki nastopa glasbenikov in/ali recitacije. Dušica je opisala še en zanimiv
običaj, in sicer darovanje pirha, ki ga
je smelo dekle podariti svojemu izbrancu, saj se je edino v tem primeru
smelo približati fantu, drugače je bila
sramota za dekle, če je ona prva nagovorila fanta.
Lani nam je naša članica Rozalija v
Kopitarjevem glasu predstavila te
praznike v luči kristjanov. Vendar pa
nam to praznovanje pomeni še veliko več, ker so to dela prosti dnevi,
namenjeni družinskemu preživljanju
tega časa. Začnejo se že na veliki petek in trajajo še vse do ponedeljka. Še
bolj pa družine poveže skupno načrtovanje in pripravljanje velikonočnih
okraskov, raznih dekoracij, izdelave
pirhov ali pisanic, kot jim tudi rečemo.
Naše babice in dedi so nam pripovedovali, kako so se veselili teh praznikov, ko so se po dolgi mrzli zimi spet
enkrat do sitega najedli. Vse tiste

Turistično društvo Vodice

Velikonočni prazniki pri nas trajajo
od velikega petka do ponedeljka.
Kot lahko preberemo v Wikipediji,
je:

»Velika noč (Vuzem) je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani na
ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od
mrtvih – na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na nedeljo, pa je vstal od mrtvih. Velika noč
je za kristjane praznik veselja in upanja;
verujejo, da je Jezus s svojim vstajenjem
premagal telesno in duhovno smrt ter za
vse prinesel upanje, za kristjane pa upanje na vstajenje po smrti. Praznik sam
ima korenine v judovstvu, pa tudi v starih poganskih navadah, ko so praznovali prihod pomladi. V Sloveniji prazniku
rečejo tudi vuzem.
Zgodnje kristjane so krščevali na predvečer velike noči in tudi danes odrasle
osebe običajno krščujejo na ta praznik.
Ker je Kristus vstal iz kamnitega groba
podobno, kakor pišče pride iz jajca, in
ker tudi krst pomeni vstop v novo življenje, je jajce znamenje Kristusovega
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dobrote, ki so jih pripravljale njihove
mame in babice, so bile tako zelo dobre, da jih niso mogli prehvaliti, češ
kaj, saj danes sploh ne znate več narediti česa podobnega. Jajca domačih
kokoši in doma pripravljena šunka
iz domačega prašiča, to je bilo nekaj.
Zdaj pa se trudimo oziroma se trudijo
mesarji pripraviti domače mesnine po
starem postopku, pa vendar ni to tisto pravo. Seveda, zdaj smo vsega presiti, nekoč so se res postili pred veliko
nočjo, vendar ne zaradi posta, temveč
zato, ker niso imeli vsega na pretek.
Nekoč so imeli v tem času v navadi
tudi razne družabne igre, kot je valjenje pirhov in pomaranč, tudi sekanje pirhov in podobno. V današnjem
času marsikje poskušajo te navade in
igre obnoviti. Prav tako se tudi mi v
turističnem društvu Vodice trudimo
ohraniti navade in običaje naših prednikov, zato smo pred štirimi leti začeli
z zbiranjem starih slik in predmetov,
predvsem pa zgodb, ki so nam jih pripovedovali naši najstarejši prebivalci.
Ogromno gradiva je zbral in prinesel naš član Andrej Žumer, ki je tudi
predstavil vse dosedanje predstavitve
naših krajev nekoč. Letos imamo v
načrtu izdati prvi del teh fotografij in
zgodb v obliki brošure oziroma zbornika, v katerem bodo zajete vasi Polje,
Vojsko, Skaručna in Gmajnica.

Andrej Žumer

V preteklih letih ste prinesli na razstave prekrasne izdelke in pirhe, nagrade za prve tri so bile zares samo
simbolične, zaslužili bi si jih skoraj
vsi. Nekaj primerov iz razstav in morda se vam ob tem utrnejo tudi kakšne
koristne ideje:
Zgoraj so na slikah najprej veli
konočni aranžma iz vrbovih vej in s
kvačkanimi pirhi (2012), naslednja
slika prikazuje ptičja gnezda, ki jih

spletajo ptički v tem času (2009),
potem je lesena skleda z lesenimi
pirhi iz hruškovega lesa (2012), naprej sledijo lepo izdelani pirhi: prvi je
obarvan s čebulnimi listi in okrašen z
lesketajočo srebrno barvo in dodanim
svetlikajočim »diamantom« na sredini (2010), tretji pa je narejen tako,
da so na jajce lepo v vrstice nalepljena
semena različnih rastlin, drugi je
obarvan v teranu (2011).

Na teh slikah je še nekaj aranžmajev iz let 2010 do 2013, na zadnji je obkvačkano nojevo jajce.
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Predavanje iz cikla predavanj o prvi svetovni
vojni
Boštjan Omerzel
Planota Asiago: po stoletnih stopinjah slovenskih vojakov
Knjižnica Vodice,
torek, 17. aprila 2018, ob 19.30
Slovenci smo bili, tudi zaradi bogate gorniške tradicije, v začetku
prejšnjega stoletja vključeni v oblikovanje prvih gorskih enot v okviru
avstro-ogrske armade. Usoda nesmisla vojne se je poigrala tudi z usodo
slovenskih vojakov, ki je razporejene
v gorskih enotah zanesla na Kras, v
gore Južne Tirolske pa pripadnike
ljubljanskega pešpolka, bolj znanega
kot polk Kranjskih Janezov. V posameznih bojnih operacijah so se jim
pridružili tudi rojaki iz drugih polkov. Pri prebivanju v teh gorah niso
za seboj pustili le jarkov in kavern,

temveč na njih še danes spominja kotlinica z imenom Dolina Slovencev in
vklesani verzi v slovenskem jeziku.
Naš potep po gorah nad Asiagom se
bo prepletal z zgodbami slovenskih

vojakov, njihovimi zapisi in razmišljanji ter starimi fotografijami, ki
bodo združeni z utrinki te lepe gorske pokrajine, kot jih lahko ujamemo
danes.

Vabilo
Turistično društvo Vodice bo v velikonočnem
času, na velikonočni ponedeljek, 2.
aprila 2018, pripravilo 12. Velikonočno razstavo pirhov.
S to razstavo želimo na območju
naše občine popestriti velikonočni
čas, vzpodbuditi stari običaj izdelave
pirhov in v naslednjih letih pripraviti
tudi bolj odmevno in zajetno razstavo, obogateno še z drugimi dejavnostmi, ki so povezane z velikonočnim časom.
Razstava bo potekala
v ponedeljek, 2. aprila 2018,
od 9.00 do 18.00 ure v prostorih
PGD Polje v Polju 5a

•

•

•

•

Otvoritev razstave bo v ponedeljek, 2. aprila 2018, ob 9.00 uri v
prostorih PGD Polje
Svoje izdelke pirhe ali velikonočne aranžmaje prinesite in
na ta način obogatite našo razstavo in pripomorete pri ohranjanju kulturne dediščine. Izdelke prinesite na razstavo od
8.00 do 11.00 ure, zvečer po zaključku razstave pa vam izdelke
vrnemo
Zaključek razstave ter podelitev
nagrad s kulturnim programom
bo potekala v ponedeljek, 2.
aprila 2018, ob 18.00 uri v prostorih PGD Polje v Polju 5 a
Na zaključku razstave bosta v

besedi prikazani naselji Bukovica in Utik, njihove navade,
običaji in anekdote skozi čas
S tem vabilom Vas vabimo, da tudi
sodelujete na naši razstavi z izdelki,
pirhi, ki jih boste napravili ob velikonočnem času in si ogledate našo
razstavo!
Morebitne informacije:
Alojzij Kosec 041 886 003
Vabi TURISTIČNO
DRUŠTVO VODICE
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Odnos pa tak!
		

Odbor KOZB Vodice
za vrednote NOB

Poglejmo si podobo našega kraja
v zimskem času. Občina je izrazila velik poudarek ob slovenskem
kulturnem prazniku in pomenu
kulture na ta dan, vendar je podoba hitro zbledela. Po pluženju občinskih cest smo imeli kaj videti ob
kulturnih spomenikih in obeležjih
po vseh krajih naše občine. Naplužen sneg zakriva in onemogoča
dostop do njih. Sramoten je odnos
do tako pomembnih objektov, ki
so zgodovinskega in kulturnega
pomena za občino, republiko in
ves svet!

VABILO
VRTEC ŠKRATEK SVIT
VODICE DAN ODPRTIH
VRAT
V PONEDELJEK, 26. MARCA,
OD 9.00 DO 15.00 URE IN OD
17.00 URE DALJE
Predstavili vam bomo naš Vrtec Škratek Svit Vodice, enoti Skaručna in
Utik.
Seznanili vas bomo s programom, različnimi obogatitvenimi dejavnostmi,
ki jih izvajamo.
Skupaj se bomo igrali in ustvarjali.
Odgovorili bomo na vaša vprašanja.
Vabljeni v naše vrtce. Vlogo za vpis
oddajte do 31. marca.
Veselimo se sodelovanja.
Kolektiv vrtca Škratek Svit Vodice

Plužna služba ima dovolj možnosti za deponijo snega nekaj metrov
stran od teh objektov. Pričakovali bi,
da bodo sneg očistili izpred spomenikov, ne pa ga še dodatno tja naplužili. Svojci in drugi ne moremo priti do
obeležji in se jim pokloniti (ob času
rojstva, smrti posameznika, navedenega na spomeniku, ali spomina na
njo/njega) s cvetjem ali s svečo.
Sprašujemo se, ali je to storjeno namerno? Vsekakor pa gre za nestrokoven, neprimeren, nespoštljiv in
nekulturni odraz do obeležij!

ČASOVNICA KOPITARJEVEGA
GLASA 2018
IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA
APRIL

25. 4. 2018

6. 4. 2018
MAJ

31. 5. 2018

11. 5. 2018
JUNIJ

22. 6. 2018

10. 6. 2018
AVGUST

24. 8. 2018
10. 8. 2018
SEPTEMBER
28. 9. 2018
9. 9. 2018
OKTOBER
26. 10. 2018
7. 10. 2018
NOVEMBER
30. 11. 2018
9. 11. 2018
DECEMBER
21. 12. 2018
7. 12. 2018
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K NJ I Ž N E N OVOSTI
Kriminalni romani
Adele Faber: Na pomoč, moji otroci se
kregajo!

Shari Lapena: Neznanec v hiši

A.J. Finn: Ženska na oknu

Branko
Gradišnik:
Iskanje
izgubljenega zdravja: za vse, ki
bi se radi ognili belih halj, belih
receptov, belih laži, bele žene in
črnih misli

Biografije
Slavenka Drakulić: Mileva Einstein, teorija žalosti

Connie Palmen: Ti si rekel

John Gray: Onkraj Marsa in Venere: veščine v
odnosih v današnjem kompleksnem svetu

Leposlovje
Amon Oz: Juda Virtuozno izpisana zgodba o rojstvu
sodobnega Izraela, o sanjačih in realistih, o izgubljenem sinu in o tem, kako se ljudje spopadajo z žrtvovanjem svojih bližnjih. (Založnik o knjigi)

Otroško in mladinsko leposlovje
Silke Behling: Konji - Od navihanih žrebičkov do poslušnih žrebcev

Fiona Valpy: Za vedno po francosko

Sally Pomme Clayton: Kralj z umazanimi nogami

Priročniki
Robert Sulzberger: Znebimo se polžev

Marta Bartolj: Kje si?

Bruno Šimleša: Brez rokavic. O življenju, ljubezni,
Bogu in duhovnosti

Anna Woltz: Aljaska

črna

Prometna nesreča zaradi vožnje po sredini vozišča in
pobegom neznanega tovornega vozila tuje registracije.
Vlom v stanovanjsko hišo.
Poškodovanje tuje stvari.
Sum storitve kaznivega dejanja nasilja v družini in izrek
prepovedi približevanja.

kronika
Poročilo za obdobje
15. 1. 2018 – 6. 3. 2018

Poskus vloma v
stanovanjsko hišo.

Vlom v poslovne prostore.

Sum storitve
kaznivega dejanja
nasilja v družini in
izrek prepovedi
približevanja.

Prometna nesreča zaradi nepravilnega
vključevanja v promet med dvema
osebnima voziloma.
Poskus vloma v stanovanjsko hišo.
Poškodovanje tuje stvari.
KRIMINALITETA

PROMETNE NESREČE

DRUGI DOGODKI

Prometna nesreča
I. kategorije –
povožena srna.

Prometna nesreča I.
kategorije – povožena
srna.
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