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Kako onesnažujemo 
našo občino!
Tokrat ne morem mimo tega dogodka, 
da ga ne bi delila tudi z vami. Še 
najbolj pa zato, ker smo ravno tako 
lepo očistili našo občino. 
Pri nas v Zapogah imamo 
čudovite sprehajalne poti, potke, 
asfaltirane, makadamske, 
travnate ... Še najbolj 
je »priljubljen« krog 
čez Dornice proti 
Dobruši. Punci in 
njuna sošolka so šle 
nekaj dni po čistilni 
akciji z našim štirinožcem na sprehod po tej poti. V daljavi so 
zagledale par, ki je pred sabo potiskal otroški voziček. Že na 
daleč se je slišal jok dojenčka. Punce so se vse bolj približevale 
družinici, ki se je ustavila. Mama se je začela ukvarjati z 
dojenčkom v vozičku. Razlog njegovega kričanja je bila očitno 
pokakana plenica. No, da ne bo otrok nesrečen, ga je mama 
previla kar v vozičku. Nič takega kajne, super mamica. A kar je 
sledilo, je naravnost grozno. Ta super mama je pokakano plenico 
enostavno ODVRGLA NA TRAVO! In ker je nekaj letelo po zraku, 
je bilo nadvse zanimivo tudi za našega belega psička. Ubral jo 
je naravnost na to plenico in se veselo povaljal po njeni vsebini. 
Družinica pa je, kot da je to nekaj normalnega, da se plenice meče 
po travi, nadaljevala svoj sprehod. Punce so bile tako šokirane 
nad tem dejanjem, da jih niti »posran« pes, ki je smrdel na 
kilometer, ni motil. Hitele so pripovedovat in opisovat dogodek, 
a so ga morale kar nekajkrat ponoviti, ker jim enostavno nisem 
želela verjeti. Po vonju psa sem vedela, da je bil res kakec človeški, 
ampak pri vsem tem tudi mene ni motilo, da je bil naš bel pes rjav 
in smrdeč, ker sem bila nad tem dejanjem preprosto šokirana. 
Vem pa, da je ta super mama lahko izredno hvaležna, da tisti dan 
nisem bila s puncami na sprehodu. Če bi to videla na lastne oči, se 
ji zagotovo ne bi dobro pisalo. Sprašujem pa se, kaj mora imeti, če 
sploh kaj, človek v glavi, da mu sploh pride na misel kaj takega. Še 
pasje iztrebke pobiramo za hišnimi ljubljenčki, sama ne odvržem 
v naravo niti papirčka. Najbolj žalostno pa je to, da sta to dva 
starša, ki bosta vzgajala otroka! Pa saj vemo, da zgled šteje veliko, 
kakšen bo njegov, me resno skrbi. Zato, draga mlada sprehajalca, 
če se prepoznata, vama svetujem, da si svojo zelenico okrog 
doma lepo okrasita s pokakanimi pleničkami in uživata v vonju 
produkta male ritke, saj je konec koncev vajina. Res me zanima, 
kako bi se počutila. Prihodnje leto pa vabljena na čistilno akcijo! 
V razmislek vsem, ki živimo v občini, star pregovor, kakor si boš 
postlal, tako boš ležal, ki še kako drži. Zato le vsak posameznik 
lahko poskrbi, da bo naša okolica čista in prijazna. Vesele 
praznike vam želim in naj bodo kar se da brez nesnage v naravi. 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar
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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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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
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

31. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA RUS

Občinski svetniki in svetnice so se 

na 31. redni seje Občinskega sveta 

Občine Vodice, v torek, 20. marca, 

seznanili s predlogom programa 

za ravnanje s komunalnimi odpad-

ki v občini Vodice za leto 2018. 

Program je predstavil Igor Petek, po-
močnik direktorja in vodja sektorja 
za področje zbiranja odpadkov Jav-
nega podjetja Snaga, d. o. o. Program 
se bistveno ne spreminja od progra-
ma preteklih let, ob čemer je Petek 
poudaril, da se zaznava povečanje 
deleža ločeno zbranih odpadkov ter 
povečanje deleža mešanih komunal-
nih odpadkov v letu 2017, kar naj bi 
bilo povezano z gospodarsko rastjo. 
V nadaljevanju je Petek predstavil še 
predlog programa za obvladovanje 
kakovosti poslovanja pri izvajanju 
obveznih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunal-

nih odpadkov in odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komu-
nalnih odpadkov v RCERO Ljubljana 
za leto 2018. Miran Sirc je ob tem 
pohvalil sodelovanje z izvajalcem go-
spodarske javne službe in dodal še, 
da so cene storitev med najnižjimi v 
Sloveniji. 

V letu 2017 je upravljanje Začasne-
ga zbirnega centra Vodice prevzelo 
Javno podjetje Komunala Vodice, d. 
o. o. Sirc je še dodal, da bo Občina 
Vodice skupaj s predstavniki Javne-
ga podjetja Snaga, d. o. o., Javnega 
podjetja Komunala Vodice, d. o. o., 
ter Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva na Eko otokih, kjer je po-
gosto opaziti neprimerno odlaganje 
neustreznih odpadkov v zabojnike, 
iskala možne ukrepe za ta neprimer-
na ravnanja (začasen ali trajen umik 
posameznih zabojnikov z lokacije, 
redno pregledovanje in čiščenje loka-

cij, poostren nadzor).
Občinski svet se je seznanil tudi s 
stališčem do pripomb in predlogov, 
podanih v času javne razgrnitve do-
polnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev OPN Vodice. Sprejeli so 
tudi spremembe in dopolnitve Statu-
ta Občine Vodice ter Spremembe in 
dopolnitve Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Vodice.

V nadaljevanju seje so svetniki in 
svetnice soglasno sprejeli sklep, da 
se volitve članov Sveta uporabnikov 
javnih dobrin izvedejo s tajnim gla-
sovanjem. Po končanem glasovanju 
so imenovali člane sveta uporabni-
kov javnih dobrin, to so Luka Roz-
man, Samo Žvanut, Dušan Žun, Moj-
ca Dermastja in Sašo Sodnik.

Celoten zapisnik lahko preberete na 
www.vodice.si.

Prvi sestanek koordinacijske skupine za projekt 
Obvoznica Vodice

  KAJA ZUPANEK

Po uspešnem decembrskem se-

stanku z ministrom za infrastruk-

turo dr. Petrom Gašperšičem je 

v prostorih Direkcije Republike 

Slovenije za infrastrukturo v četr-

tek, 29. marca 2018, potekal prvi 

sestanek koordinacijske skupine 

za projekt Obvoznica Vodice, na 

katerem so bili navzoči predstav-

niki Občine Vodice, Družbe za av-

toceste v Republiki Sloveniji ter 

Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo.

Vlada je v državnem proračunu za-
gotovila sredstva za investicijo, soča-
sno pa se izvajajo aktivnosti v okvi-
rih zastavljenega terminskega plana, 

da se gradbeno dovoljenje pridobi do 
konca leta 2018. Predstavnica Druž-
be za avtoceste v Republiki Sloveniji 
je podala poročilo o stanju in poteku 
pridobivanja zemljišč, ob čemer je žu-
pan Aco Franc Šuštar izrazil pripra-
vljenost, da se s strani Občine Vodice 
zagotovi pomoč s ciljem čimprejšnje 
pridobitve gradbenega dovoljenja. 
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Občinska uprava sporoča

Medtem je bila že podpisana pogod-
ba s projektantom za novelacijo pro-
jektne dokumentacije, Direkcija Re-
publike Slovenije za infrastrukturo 
pa je začela s postopki za pridobitev 
nadzornega inženirja, ki bo izbran 
predvidoma do jeseni 2018.

Na Občini Vodice bomo še naprej 
bdeli nad projektom ter si prizade-
vali, da pristojne državne institucije 
zagotovijo začetek gradnje nujno po-
trebne Obvoznice Vodice, ki bo raz-
bremenila tranzit čez strnjeno nase-
lje, v letu 2019.

Pogodba o sofinanciranju gradnje kanalizacije 
z evropskimi in državnimi nepovratnimi sredstvi 
je podpisana
Kohezijski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Ljubljani, Medvodah in Vodicah 
se preveša v izvedbeno fazo

  MIRAN SIRc, ObčINSKA
  UPRAvA ObčINE vOdIcE 

Kohezijski projekt Odvajanje in či-

ščenje odpadne vode v Ljubljani, 

Medvodah in Vodicah se preveša v 

izvedbeno fazo

V torek, 3. aprila 2018, je ministrica 
za okolje in prostor Irena Majcen z 
župani Mestne občine Ljubljana Zo-
ranom Jankovićem, Občine Medvode 
Nejcem Smoletom in Občine Vodice 
Acom Francem Šuštarjem podpisala 
sofinancerske pogodbe za izvedbo 
največjega kohezijskega okoljskega 
projekta v obdobju 2014–2020 »Od-
vajanje in čiščenje odpadne vode na 
območju vodonosnika Ljubljanskega 
polja«.
Ocenjena vrednost celotnega projek-
ta, v katerem se bo v treh občinah 
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Občinska uprava sporoča

 ObčINSKA UPRAvA
 ObčINE vOdIcE 

V petek, 16. marca, je na maribor-

skem Lentu potekala slovesna pri-

reditev 39. rez Stare trte, ki se je 

je kot prejemnik cepiča stare trte 

Občina Vodice je prejela cepič najstarejše trte 
na svetu
Cepič najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta je na slovesnosti ob rezu najstarejše 
trte prejela tudi Občina Vodice.

gradila kanalizacija ter nadgradila 
Centralna čistilna naprava Ljubljana 
(v Zalogu), znaša z vključenim DDV 
kar dobrih 135,6 milijona evrov. 
Občina Vodice bo iz Kohezijskega 
sklada prejela približno 3.570.000 
EUR nepovratnih sredstev, Repu-
blika Slovenija jih bo prispevala 
približno 630.000 EUR, sama pa jih 
bo morala zagotoviti nekaj manj kot 
1.440.000 EUR.
Da gre za resnično največji kohezij-
ski projekt v Sloveniji, katerega del 
smo, priča tudi to, koliko časa so na 
pristojnem ministrstvu namenili 
pripravi in uskladitvi pogodb o so-
financiranju investicije. Izvedbeni 
sklep Evropske komisije o odobritvi 
financiranja projekta smo prejeli 
avgusta lani, pogodbe z izbranimi 
izvajalci gradnje (JAVNA RAZSVE-
TLJAVA, d. d., s partnerji), nadzora 
(DRI upravljanje investicij, d. o. o., 
s partnerji) ter obveščanja javnosti 
(FRONTAL, d. o. o.) smo podpisali 
konec leta, podpis pogodbe o sofi-
nanciranju pa je prižgal dokončno 
zeleno luč za gradnjo na terenu.
Z izvajalci usklajujemo še nomina-
cije posameznih podizvajalcev, sam 
začetek gradnje pa lahko pričaku-
jemo že konec aprila (na skrajnem 
južnem območju naše občine). Do 
konca leta 2019 bodo tako zgrajeni 

novi fekalni kanal od Ljubljane (od 
gorenjske avtoceste pri Šmartnem) 
do Vodic ter trije navezovalni ka-
nali do Bukovice in Utika v skupni 
dolžini 9 km. Na navedene primar-
ne kanale bo priključena že delujo-
ča sanitarna kanalizacija v naseljih 
Vodice, Bukovici, Utiku ter delu Ko-
sez. Odpadne vode se bodo čistile na 
Centralni čistilni napravi Ljubljana. 
Na zgrajen sistem bo v nadaljeva-
nju moč priključevati tudi preostale 
odseke iz naselij Vodice, Bukovica, 

udeležil tudi župan Aco Franc Šu-

štar ter bodoči skrbnik trte Franc 

Špenko ml.

V nadvse razgibanem kulturnem 
programu so se predstavili Mala pi-
halna godba Neuvirtovi Štajerci in 

Akademska folklorna skupina Štu-
dent, z obiskom so nas počastili tudi 
Slovenski red vitezov vina, Evropski 
red vitezov vina in Častivredni vinski 
konvent sv. Urbana. Uvodnemu poz-
dravu gospodarja Stare trte, župana 

Utik, pa tudi Skaručne in Vojskega, 
za kar so v pretežni meri že izdela-
ni projekti in pridobljena gradbena 
dovoljenja.
Z vsemi potrebnimi informacija-
mi bomo vse (še zlasti neposredno 
vpletene) občane vseskozi pravoča-
sno seznanjali; na potek projekta pa 
vas bosta opozarjala tudi slogan in 
celostna grafična podoba »ČISTO 
ZATE«. Za vas, dragi občani, na-
mreč gradimo to prepotrebno okolj-
sko infrastrukturo.
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Občinska uprava sporoča

Mestne občine Maribor dr. Andreja 
Fištravca ter predstavitvi poročila 
mestnega viničarja Staneta Kocutar-
ja, je sledil nagovor mariborske vin-
ske kraljice Kaje Šerbinek in vinske 
kraljice Slovenije Katarine Pungračič. 
Župan Občine Vodice je v zahvali 
poudaril pomen simbolične predaje 
cepiča Stare trte za krepitev sodelo-
vanja in povezovanja na medobčin-
ski in mednarodni ravni. Povedal 
je, da je zadovoljen in počaščen, da 
se Občina Vodice pridružuje druži-
ni prejemnikov potomk vinske trte 
sorte žametna črnina oziroma modra 
kavčina, ki je priznana kot najstarej-
ša doslej znana žlahtna in še vedno 
rodna vinska trta na svetu. Mestna 
občina Maribor nas je z dodelitvijo 
cepiča Stare trte, ki že več kot 450 let 
raste na mariborskem Lentu ob reki 
Dravi, nagradila s priznanjem in od-
govornostjo, da bomo to pomembno 
izročilo s primernimi častmi negovali 
in spoštovali tudi na območju občine 
Vodice. 
Zasaditev potomke najstarejše žlah-
tne trte bomo obeležili s slovesnostjo 
v času občinskega praznovanja. Za 

zdaj je že znano, da bo potomka Stare 
trte v občini Vodice nosila pomemb-
no vlogo pri ureditvi okolice 120 let 
starega šolskega poslopja, v kateri 
danes delujeta knjižnica in občinska 
uprava. Želimo, da bi trta krasila pro-
čelje častitljive hiše, ki za naše obča-
ne in obiskovalce nosi poseben zgo-
dovinski pomen. 

Prejemniki cepičev 2018:
Slovenski prejemniki:
1. Domačija Ignacija Borštnika, 

Cerklje na Gorenjskem

2. Občina Ilirska Bistrica, cepič bo 
posajen na grad Prem

3. Stanko Habjanič, Miklavž pri 
Ormožu

4. Izobraževalni center Piramida, 
Maribor

5. Zavod Marianum Veržej
6. Občina Vodice

Tuji prejemniki:
1. Občina Bar, Črna gora
2. Mesto Szentjobb, Romunija
3. Mesto Novi Vinodolski, Hrvaška

Foto: Občina Vodice

Foto: Tina Kosec

Foto: Gorazd Gumzej

Župan Aco Franc Šuštar: »Verjamemo, da bo najstarejša vinska trta na sve-
tu sovpadla z lepoto in barvitostjo neokrnjenega naravnega okolja, ki je ena 
ključnih posebnosti naše občine.« 
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Osrednji članek

 ObčINSKA UPRAvA
 ObčINE vOdIcE 

 TINA KOSEc, MATEJ JENKO

Prostovoljci, člani društev in naši 

najmlajši občani so se tudi letos 

podali v akcijo za bolj zdrav bi-

valni prostor ter lepši videz naše 

občine.

V soboto, 7. aprila, je na celotnem ob-
močju vodiške občine potekala čistil-
na akcija v organizaciji Občine Vodice 
in Prostovoljnega gasilskega društva 
Repnje – Dobruša. Nekaj manj kot 
300 občanov se je odzvalo vabilu na 
čistilno akcijo in na zbirna mesta pri-
šlo ob dogovorjeni uri. Šest prosto-
voljnih gasilskih društev je nastopilo 
v vlogi lokalnih koordinatorjev, ki so 
pomagali pri razdeljevanju vreč za 
odpadke, zaščitnih rokavic in sim-
boličnih daril za udeležence čistilne 
akcije ter pomagali pri razdelitvi ob-
močij čiščenja.

Dobra udeležba kaže, da mno-
gim prebivalcem naše občine ni 
vseeno za podobo njihovega kra-
ja. Razveseljivo je, da se akcije ude-
ležujejo tudi številni mladi, ki s po-
biranjem odpadkov razvijajo večjo 
skrb in odgovornost za svoje okolje. 
Udeleženci so ugotavljali, da količina 
odpadkov sicer ni tolikšna kot pred 
leti, a se onesnaženost še vedno naj-
bolj pozna ob tranzitnih cestah. Pri 
odvozu zbranih odpadkov nam je 
na pomoč priskočilo Javno podjetje 
Komunala Vodice, d. o. o. Sobotno 
sončno vreme nam je služilo, da smo 
tudi letošnjo akcijo tradicionalno za-
ključili s pogostitvijo in druženjem 
udeležencev, ki je tokrat potekalo pri 
gasilskem domu v Repnjah.

Tudi letošnja čistilna akcija je bila uspešna
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Čistilne akcije se je udeležil tudi župan Aco Franc Šuštar, 
ki je bil nad potekom in velikim obiskom navdušen. »Če-
prav je okoljska ozaveščenost naših občanov na visoki 
ravni, si je za čisto, urejeno in zdravo okolje potrebno 
nenehno prizadevati. Zato se slehernemu prostovoljcu 
zahvaljujem za njegov čas in trud, ki ga je vložil v čiščenje 
našega okolja.«

Občina Vodice se zahvaljuje vsem posameznikom 
in skupinam, ki so se udeležili čistilne akcije, Pro-
stovoljnemu gasilskemu društvu Repnje – Dobruša 
za izvedbo pogostitve, preostalim gasilskim dru-
štvom za pomoč pri vpisu in koordinaciji udeležen-
cev ter Javnemu podjetju Komunala Vodice, d. o. o., 
za takojšen odvoz vseh zbranih odpadkov.
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Janez Germovnik, vodiški ptičjerejec:
 »BREZ NJIH BI BIL OSAMLJEN IN REVEN!«

 GORAZd dOMINKO

 TINA KOSEc

Saj poznate zgodbo Cesarjev slav-

ček, ki jo je napisal tkalec najbolj 

žalostnih pravljic Hans Christian 

Andersen. Prekrasno petje skro-

mne in neugledne ptice kitajskemu 

cesarju izvablja solze, še posebej, 

ko ga prežene in nadomesti z dra-

gulji oplemenitenim mehanskim in 

ugotovi, da je storil veliko napako. 

Na smrtni postelji ga slavček zno-

va obišče, s svojim petjem preže-

ne Smrt, ki kot leden piš zapusti 

cesarjevo spalnico in obljubi, da 

se bo vrnil. V navdihujočih naukih 

o izdaji, odpuščanju, prijateljstvu 

in preživetju nemalokrat nastopa-

jo prav ptice, te imajo pomembno 

vlogo tudi v življenju Vodičana Ja-

neza Germovnika, rejca skobčevk 

in senegalskih papig, nepogrešlji-

vega člana Društva za varstvo in 

vzgojo  ptic  Lišček Kranj. Pticam 

namenja dobršen del prostora 

okrog hiše, ves prosti čas in zvrha-

no mero ljubezni. Nagrade, ki jih z 

njimi osvaja, so zgolj »kolateralna 

škoda«. 

Lep del življenja ste posvetili pti-

cam, od kod ta fascinacija?

Prvo ptico so mi poklonili, ko sem imel 
deset let, od takrat naprej smo s pticami 
nerazdružljivi, torej dobrih petdeset let. 
Postale so način življenja.

Poleg okrasnih ptic, ki jih pogosto 

srečamo kot hišne ljubljenčke po 

domovih, številni nad njimi vihajo 

nosove, denimo zaradi neprijetnih 

vonjav, nereda okoli kletk … skratka 

gojiti ptice ne pomeni zgolj uživa-

nje v njihovem žvrgolenju, mar ne?

Če pogledam takole čez palec, za svojih 
150 do 200 skobčevk na dan potrebu-
jem najmanj tri ure.

Je to vaš konjiček ali tudi posel?

Ne ne, to je samo konjiček, s katerim ni-
koli nisem želel služiti. Je pa drag šport, 
za katerega na mesec odštejem tudi do 
dvesto evrov! Skobčevke  so lahko zelo 
izbirčni jedci, zato moramo veliko po-
zornosti nameniti njihovi dieti. Meša-
nice semen, ki so na voljo v trgovinah, 
največkrat izberemo za njihovo osnovno 
prehrano, a na dolgi rok je lahko škodlji-
va, saj zanje predstavlja le maščobe. Ve-
deti morate, da mora biti hrana vrhun-
ska, celo za lepo perje obstaja posebna 
jajčna hrana.

Torej je dopust le pobožna želja?

Tako ali tako ne hodim daleč, imam na-

mreč še kmetijo. Če že, pa obiščem soro-
dne duše v sosednjih državah, z name-
nom pokramljati o novostih na področju 
ptičjereje ali na razna tekmovanja. Go-
vorim bolj o hrani, ki še zdaleč ni poceni.

Slišati je, da ste na razstavah ozi-

roma tekmovanjih precej uspešni, 

kajne?

Ne želim se hvalisati, a nekaj se jih je 
vendarle nabralo. Omenil bom le 26. 
državno razstavo ptic, ki je bila lani 
novembra v Medvodah, več kot tisoč jih 
je bilo, sodelovali pa so rejci iz devet-
najstih slovenskih društev. Na njej so 
ocenjevali ptice, ki so bile razvrščene v 
devetnajst skupin, od barvnih kanarč-
kov, postavnih kanarčkov, eksotov, kri-
žancev, favne Evropa, papig skobčevk, 
srednjih in velikih papig. Najlepše so 
dobile pokale in priznanja, moja rume-
noglava skobčevka je postala državna 
»šampionka«, skupaj s petimi papigami 

»Ta lepa bitja mladih žal ne zanimajo, med ljubitelji ptic še nisem srečal mlajše-
ga od štirideset let. Žal.«
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sem še štirikrat osvojil prvo in enkrat 
drugo mesto. 

Nagrada je bila verjetno precej bo-

gata, kajne?

Hehe. Ne, dobil sem pokal in diplomo. A 
ponavljam, ne gre za denar!

In kaj vse so ocenjevali?

Velikost, kakovost perja, sposobnost 
poziranja, »buffalo«, torej nasršeno pri-
česko, na katero je običajno treba dolgo 
čakati. V resnici gre za neke vrste lepo-
tno tekmovanje. 

drži, da ptice pokažejo, ko so ne-

srečne? 

Pozorni moramo biti na higieno, redno 
čiščenje, hranjenje, menjavo vode. Če 
ptica zboli, jo je treba zdraviti, mnogi so 
prepričani, da se to ne splača. Jaz me-
nim drugače. Poskrbeti je treba tudi, da 
ne pridejo v stik s prostoživečimi ptica-
mi, denimo vrabci. Vrabec je zaradi svoje 
agresivnosti in hitrega razmnoževanja 
invazivna vrsta, ki pogosto izpodriva 
avtohtone ptiče, kjer gnezdi, uničuje za-
loge semen in zaradi velikega potenciala 
prenašanja nalezljivih  bolezni, velja za 
škodljivca. Usodna za skobčevke je tudi 

prisotnost drugih živali, še posebej me-
sojedih. Združevanje različnih vrst ptic 
v isti kletki? Nikakor! Nekatere lahko 
poškodujejo ali celo pokončajo drugo 
vrsto. In predvsem biti pošten in samice 
pariti največkrat dvakrat na leto in naj-
pozneje do konca marca, poletja za va-
ljenja in osemnajstdnevno materinstvo 
ali očetovstvo niso primerna, vročina 
pri starševski vlogi terja prevelik davek.

Lahko so tudi depresivne, kajne?

Drži, največkrat se take same poškodu-
jejo, na zastrašujoče stanje nas opozori 
bolezensko puljenje perja, določeni deli 
telesa so tako pogosto popolnoma goli. 
Te in podobne motnje niso redek pojav, 
so pa za papigo lahko usodne. Če si puli 
ali lomi perje, ga sistematično uničuje, 
deluje proti sebi, novemu pa ne da niti 
priložnosti, saj ga ugonobi že v kali.

vam je hudo, ko poginejo?

Ne, na to se je treba navaditi, sicer pa je 
smrt del življenja, mar ne? Seveda mi je 
vsake žal …

Ste se jih kdaj usmilili in se odločili 

za evtanazijo?

Seveda, še posebej, ko gre za kanibali-

zem, ptičji ravs, ko je ranjena ali vidno 
bolna. 

Kaj pa parjenje … Ste lahko pri par-

jenju neuspešni?

Lahko, seveda. Čeprav samca in samico 
osamim, ni rečeno, da se bosta vzljubila, 
lahko se celo zasovražita. Najbolje je, če 
se samec in samica »najdeta« sama, ko 
drug drugega začneta hraniti, postane 
jasno, da sta si simpatična. 

Kaj najbolj prija skobčevkam?

Doma, torej v celinski Avstraliji zavetje 
evkaliptusovih krošenj. In družba, so 
namreč nomadske ptice, ki se družijo in 
živijo v jatah.

Kaj bi se denimo zgodilo skobčevki, 

ki jo želimo osvoboditi, ker se nam 

smili?

Pogine. Relativno hitro, prvič, ker ne 
najde hrane, drugič, ker bi hitro postala 
plen ujed. Ob idealnih življenjskih po-
gojih naj bi živele od osem do deset let, 
lahko tudi dlje. Tiste, ki izstopajo in so 
bile denimo žrtev škodljive in redke mu-
tacije v naravi, čeprav so zaradi nje lah-
ko celo najlepše v jati, jata izloči. Tudi 
ujede najprej opazijo »drugačne« od do-

Skobčevke so lahko rumene, belo-modre in drugih barv-
nih odtenkov, v naravi so zelene. Lahko se naučijo govo-
riti, ob idealnih življenjskih pogojih (denimo ob primerni 
hrani, sveži vodi, temperaturi življenjskega prostora ...), pa 
lahko živijo tudi 15 let.

Čeprav senegalske papige niso prav velike eksotične pti-
ce, jih uvrščamo v skupino velikih papig. Prostoživeče so 
razširjene po zahodni Afriki, od Čada v osrednji Afriki do 
obal Gvinejskega zaliva in Senegala ob atlantski obali, lju-
di po vsem svetu pa navdušujejo predvsem zaradi svojega 
osupljivega zelenega perja.
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minantno zelenih, kakršne so v resnici, 
brez genetike! 

In prekrasne afriške senegalske pa-

pige? Kako to, da so »samo« tri?

Čeprav senegalske papige niso prav 
velike eksotične ptice, jih uvrščamo v 
skupino velikih papig, ki so bolj plezalke 
kot letalke. Kot okrasne eksotične ptice 
so v Evropi prisotne že od 15. stoletja. 
vendar jih je le redkim uspelo v ujetni-
štvu tudi razmnoževati. Ja, seveda bi 
bilo lepo, če bi imele moje naraščaj, a so 
premlade. Za uspešno parjenje morajo 
imeti vsaj štiri leta, za primerjavo … 
skobčevke se parijo že pri desetih mese-
cih. Polno gnezdo senegalk je za lastnike 
teh lepotic velik napor, uspeh in ponos. 
In še to, šele analiza DNK pri afriških 
senegalskih papigah razkrije spol.

Govorijo?

Ne, vsaj ne še. Slišal sem, da raje poslu-
šajo ženske glasove in si jih hitreje za-
pomnijo. 

Pa sicer … Imamo Slovenci radi pti-

ce?

Vse manj, povsod drugod po svetu jih 
imajo verjetno raje. Tudi bogate razsta-
ve najbolj imenitnih ptic pri nas so iz 
leta v leto slabše obiskane. 

Micka je ročno hranjena afriška senegalska papiga, ki hrano pred zaužitjem 
vzame v roko, je nežna, igriva in predvsem zelo navezana na Janeza Germov-
nika.

Samice skobčevk izležejo jajca v začetku januarja in na koncu marca, valijo 18 
dni.

Janezova rumenoglava skobčevka je 
postala državna »šampionka«, skupaj 
s petimi papigami je še štirikrat osvo-
jil prvo in enkrat drugo mesto. 
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 NIKA MARENčE
 JURE MARENčE

Napovedan je bil sneg in zelo hladno za ta čas, a ni-

smo se dali, le umaknili smo se v avlo domače osnov-

ne šole. Veliko koles in čelad je dobilo novega lastni-

ka, opremo smo zamenjali za novejšo, večjo, boljšo 

... Letos smo največ novih lastnikov zabeležili pri 

otroških kolesih, nekoliko manjše povpraševanje pa 

je bilo po rolerjih. 

Letošnja nagradna igra je potekala v sodelovanju s Ko-
lesarskim društvo Rog. Hitrostno vožnjo na trenažerjih 
smo popestrili s prepoznavanjem prometnih znakov, ki 
je tudi za kolesarje zelo pomembno. 
Za izvedbo sejma se zahvaljujemo OŠ Vodice, ki nam vsa-
ko leto dobrodušno odstopi prostor. Vsem vam pa hvala 
za obisk.
Hkrati napovedujemo še eno našo spomladansko kole-

5. Sejem rabljene kolesarske in rolerske opreme 
je za nami – ko staro kolo dobi novega lastnika

Del letošnje ponudbe.

sarsko akcijo »otvoritev sezone« s kolesarjenjem okoli 
Šmarne gore, sredi maja. Obvestilo sledi na naši spletni 
strani www.strahovica.si in na Facebook-strani SD Stra-
hovica.
Vsem želimo veliko in predvsem varnih kilometrov na 
kolesih!

  MALčI LESKOvEc,
  REfERENTKA ZA KULTURO

Začetek naših dejavnosti v društvu v letu 2018 je bil 

13. januarja, ko smo se združili člani iz treh DU in sku-

paj pripravili, kot že vrsto let, prireditev pod naslo-

vom Skupaj se imamo fletno. Vsako od DU Komenda, 

Cerklje in Bukovica – Šinkov Turn je pripravilo in pri-

kazalo svoj kulturni prispevek. Prikazali so najboljše 

točke svojega celoletnega programa. Program vseh 

treh društev smo strnili v dvourno zabavno, kulturno 

in prijetno druženje. Naše društvo je predstavilo pri-

poved člana Iva Leskovca, črtico iz Cankarjeve mla-

dosti Petero nas je bilo, v počastitev 100. obletnice 

smrti Ivana Cankarja, našega največjega pisatelja in 

dramatika. Članici Malči in Dana sta prikazali skeč 

Srečanje. Naši pevci pa so zapeli tri vesele ljudske pe-

smi. Učenci podružnične osnovne šole  pa so s svojim 

nastopom prijetno popestrili naše srečanje.

V DU Bukovica - Šinkov Turn aktivni
Dejavnosti društva v prvem trimesečju 2018

Program smo ponovili še 20. januarja v Cerkljah, kjer smo 
bili gostje njihovega društva na prireditvi Skupaj se ima-
mo fletno.
Tudi za pusta smo se zbrali in pozabavali dnevu primer-
no. Za druženje smo si izbrali gostilno Anzel, se okrepčali 
z njihovimi dobrotami in prijetno, norčavo preživeli po-
poldan.

Občni zbor
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 dARE bORčNIK,
 MIhA KIMOvEc, Sd STRAhOvIcA

 SREčO MERčUN 

Po dveh sušnih letih (brez snega) 

smo na tekaških progah v Šinko-

vem Turnu obnovili spomin na dru-

štveni tek na smučeh, poimenovan 

Kristanov memorial. Tekmovanje, 

ki ga SD Strahovica prireja že od 

davnega leta 1978!!

Letos se je tekme udeležilo 17 tek-
movalk oz. tekmovalcev, štirje zunaj 
konkurence.
Poleg tekaških užitkov so vsi tekmo-
valci in organizatorji prejeli darilo 
– 1 kg pirine moke sponzorja tekmo-
vanja – Kmetije Kosec, Šinkov Turn. 
V letošnji zimi je v smučarsko-teka-
ških maratonih konkurenco v svoji 
kategoriji do 69 let deklasiral naš 
član Bojan Trojar. Na najvišjo sto-
pničko je stopil na Pokljuškem in 
Trnovskem maratonu, na Blokah, 
Vojskem in Ratečah ter na Ribniški 
koči. 
Omeniti je treba tudi nastop Loj-
zeta Rupnika na Trnovskem ma-
ratonu. Na maratonu, ki je bil prvič 
izpeljan leta 1974, je dobil prizna-
nje za najstarejšega tekmovalca. Na 
omenjenem maratonu v Črnem Vrhu 

Kristanov memorial 2018

nad Idrijo je nastopil na vseh osem-
najstih izvedbah.
Rezultate, foto utrinke in druge aktiv-
nosti si lahko ogledate na www.stra-
hovica.si in na www.facebook.com/
sd.strahovica

TEKAŠKA POMLAd

Naši tekači so z odliko vstopili v 
novo tekaško sezono. Na 18. malem 
kraškem maratonu je v sončnem in 
rahlo vetrovnem vremenu na Kra-
sovi 10ki in v polmaratonu teklo 15 
tekačev SD Strahovica. Rezultatsko 
sta bila najuspešnejša Miha Kimo-
vec in Gregor Gregorc s 16. oz. 20. 
mestom v skupni razvrstitvi.

Odlično so tekli tudi Janez Šijanec, 
Rok Zalokar, Boštjan Jenko in 
drugi naši tekači.
Na peti izvedbi Istrskega maratona, 
ki je minil v čudovitem spomladan-
skem vremenu, se je za vsakega teka-
ča našla primerna razdalja. Osrednje 
prizorišče je bilo tokrat v Izoli. Ma-
ratonci so obtekli celotno slovensko 
obalo, polmaratonci so uživali med 
Izolo in Koprom, tekači na rekrea-
tivnem teku pa so sopihali po ulicah 
slikovitega ribiškega mesta Izola. Z 
odličnima dosežkoma v polmarato-
nu in maratonu se lahko pohvalita 
naša tekača Rok Zalokar in Miha 
Kimovec.
Rezultati na www.timingljubljana.si 

17. marca smo imeli občni zbor na-
šega društva. Povabili smo predstav-
nika PZ Gorenjske, predstavnike 
sosednjih društev in g. župana. Pri-
pravili smo kratek kulturni program. 
V njem so nastopili učenci PŠ Utik in 
baletna skupina Utik, domači pevci, 
ki so zapeli venček narodnih, in reci-
tatorka. Udeležencem občnega zbora 
smo predstavili delo društva v letu 

2017, plan dela in finančni plan za 
leto 2018. Zaključili pa smo s prije-
tnim druženjem in pogostitvijo.
23. marca smo se odpeljali na tradici-
onalni izlet na Brezje. Po maši smo v 
Miljah obiskali muzej Hiša čez cesto, 
kjer smo videli in podoživeli čas naše 
mladosti, prikaz nekdanjih otroških 
igrač (punčk), kuhinjske opreme in 
starega kmečkega orodja. Izlet smo 

zaključili v gostilni Marinšek v Na-
klem. Po dobrem kosilu smo počastili 
še materinski dan in vsem udeležen-
kam podarili že tradicionalni rdeči 
nagelj.

Druženje je, še posebej v starosti, po-
trebno kot kruh, bolj ga ješ, več si ga 
želiš.

Tek na smučeh.
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Letni občni zbor Društva narodnih noš in 
kočijažev Občine Vodice

  cILKA ŠUŠTAR 

V soboto, 3. marca, smo imeli člani 

Društva narodnih noš in kočijažev 

Občine Vodice v dvorani na Ska-

ručni letni občni zbor. Navzoče 

člane in goste je pozdravil pred-

sednik Anton Burgar. Zbora se je 

udeležilo več kot polovica vseh 

članov ter trije vabljeni gostje. Žu-

pan Aco Franc Šuštar in ravnatelj 

OŠ Jure Grilc sta se pisno opravi-

čila. 

Preden pa je predsednik nadaljeval 
z dnevnim redom, ki so ga člani do-
bili z vabilom, smo se z minuto mol-
ka spomnili naših dveh preminulih 
članov Janeza Hočevarja iz Polja in 
Andreja Žumra iz Repenj. Nato so 
sledila poročila. Prvo poročilo je bilo 
predsednikovo in je bilo kar obširno.
Povedal je, da je bilo leto 2017 bo-
gato in naporno v smislu obiskov in 
udeležb, saj smo bili prisotni na 26 
prireditvah. Teh se je skupno udele-
žilo 456 članov. Naj jih nekaj nave-
dem: bili smo na devetih slavnostnih 
novih in zlatih mašah po različnih 
krajih, pri vstajenjski maši v Stolni-
ci v Ljubljani, pri obnovi oltarjev po 
cerkvah ter na Dolenjskem pri maši 
v čast sv. Florjanu. Člani društva in 
folklorna skupina smo se udeležili 
proslave ob dnevu državnosti in slav-
nostne seje ob občinskem prazniku. 
Bili smo na vseh prireditvah v naši 
občini, ki so jih organizirala razna 
društva, kot so: razstava pirhov, Je 
lepša dežela še kje, Vesela harmoni-
ka, Mednarodni dan starejših, raz-
glasitev rezultatov gasilskega vete-

ranskega tekmovanja, izdaja revije 
Dotiki – obrazi krajev, čistilne akcije 
in koncerta ob 20. obletnici pevskega 
zbora Biser. Septembra smo organi-
zirali izlet v Veržej, kjer smo bili v 
cerkvi sv. Martina deležni blagoslova 
narodnih noš, folklornih oblačil in 
ljudskih inštrumentov. 
Tudi folklorna skupina, ki deluje 
v okviru društva, je nastopila na 
dvanajstih prireditvah. V letu 2017 
smo se dvakrat prijavili na razpis 
JSKD (Javni sklad Republike Slove-
nije za kulturne dejavnosti), in sicer 
smo marca nastopili v Kamniku na 
prireditvi z naslovom Radi pojemo 
igramo – se po vižah sukat znamo, 
junija pa smo se udeležili srečanja 
upokojenskih in veteranskih folklor-
nih skupin v Bistrici ob Dravi. Na naš 
kulturni praznik 8. februarja smo za-
plesali »vodiško presto« v Kranju na 
Prešernovem trgu, v Cerkljah na Go-
renjskem smo se udeležili prireditve 
Fest po Rokovem. Na povabilo FS iz 
Avstrije iz Pölsa smo plesali na do-
brodelni prireditvi, katere izkupiček 
je bil namenjen otrokom obolelim 
za rakom. S plesom smo razveselili 
tudi našega umetniškega vodjo Mar-
ka Kosmača in njegovo ženo Marijo, 
ki sta se srečala z abrahamom. Dan 
smo polepšali našemu članu Andre-
ju Žumru, ki je praznoval 70. rojstni 
dan, in gospodu v Škofji Loki, ki je 
praznoval 80. rojstni dan. Skupaj sta 
se teh prireditev udeležila 202 člana 
folklorne skupine. 
Kot je bilo povedano v začetku poro-
čila, da je bilo leto pestro, se vedno 
znova z veseljem odzovemo vabilu 
in se udeležimo različnih priredi-

tev. Nato je sledilo pozitivno poro-
čilo nadzorne komisije, disciplinska 
komisija pa se ni sestala, ker ni bilo 
potrebe. 
Pod točko razprava po poročilu so se 
oglasili tudi predstavniki vabljenih 
društev. Pohvalili so naše delo, se za-
hvalili za vabilo in sodelovanje, kakr-
šnega si želijo tudi v prihodnje. 
Predsednik je nato prebral še pro-
gram dela za leto 2018. Povedal je, da 
programa nismo širili, ampak bomo 
veseli in zadovoljni, če ga bomo v ce-
loti izpeljali, tako kot doslej. Povabil 
je vse, ki imajo veselje do plesa, petja 
in igranja na harmoniko, klarinet ali 
kakšen drug inštrument, naj se nam 
pridružijo. Za poskušnjo naj pridejo 
v četrtek ob 20. uri na ogled v dvo-
rano na Skaručno, kjer ima folklorna 
skupina vaje. Zahvalil se je Občini 
Vodice za sofinanciranje in dobro 
sodelovanje, zahvalil se je vsem nav-
zočim za udeležbo na občnem zboru 
in se zahvalil tudi vsem članom, ki se 
udeležujejo prireditev, ki jih ni malo. 
Po končanem uradnem delu zbora je 
predsednica delovnega predsedstva 
povabila navzoče, da ostanejo na pri-
jetnem klepetu ob dobri zakuski.
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Kraški maraton.

  MONIKA čUK 

V soboto, 24. marca, je Kulturno 

društvo Matije Koželja Utik v sode-

lovanju z Osnovno šolo Vodice ter 

številnimi društvi, ki delujejo v ob-

čini, pripravilo akademijo ob ma-

terinskem dnevu. Geslo prireditve, 

Mama kot roža, je pomenilo tudi iz-

hodišče za ustvarjanje 14 vodiških 

likovnikov ter 15 osnovnošolskih 

slikarjev, ki so ob tem dogodku raz-

stavili svoja dela in so krasila dvora-

no Kulturnega doma na prireditvi, 

ogledati pa si jih je bilo možno tudi 

naslednji dan. Motivi so prikazovali 

raznorazne like matere in rož v naj-

različnejših tehnikah in inovativnih 

interpretacijah gesla večera. 

V bogatem programu, ki ga je reži-
ral in povezoval predsednik društva 
Rado Čuk, se je že pred uradnim 
začetkom predstavila Godba Vodice, 
nato je sledil nastop Mladinskega 
pevskega zbora OŠ Vodice z zboro-
vodjem Tomažem Grajzarjem, re-
citatorke Lare Borovnica s pesmi-
jo Eme Koncilja Mama kot roža ter 
folklorne skupine 5. razreda osnov-
ne šole ob spremljavi harmonikarja 
Matica Jeraja in pod mentorstvom 
Joži Nastran Brank. V svet Edvarda 
Griega in Clauda Debussyja sta nas 
popeljala pianista Lucija Kavčič 
in Enej Lah, učenca Glasbene šole 
Franca Šturma iz Ljubljane. 
V drugem delu smo lahko prisluh-
nili Ceciliji Čebašek, ki je zapela 
avtorsko pesem Bela breza, posve-
čena pokojni mami, premiernemu 
nastopu novoustanovljenega noneta 
Žametnice, o roži in o materi, ki ga 
vodi Marija Čuk, ter poglobljenemu 
razmišljanju o materi, ki ga je pripra-

Mama kot roža

vila s. Metka Vrabič, predstojnica 
šolskih sester iz Repenj. Nastopila 
sta tudi FPS Matici s pesmima Tam, 
kjer se čuje in Pleničke je prala ter ae-
robna skupina Žab'ce z Golico.
Da so obiskovalci malce bolj razu-
meli razstavljena dela, je strokovno 
kritiko s poetičnim pridihom podal 
akademski slikar in umetnostni kri-
tik Roman Veras. Sledil je še nastop 
Folklorne skupine Društva narodnih 
noš in kočijažev Vodice z novim sple-
tom koroških plesov.
Kot se ob takem prazniku spodobi, 
so večer zaključili otroci. Ob prelepi 
skladbi in v čudovitih belih obleki-
cah, ki jih je oblikovala njihova men-
torica Joži Nastran Brank sama, je 
zaplesala še skupina učenk izbirnega 
predmeta umetnost, ki je z jazz-ba-
letno točko marsikomu orosila oko. 
Plešoče deklice so vsem predstavni-
cam nežnejšega spola podarile tudi 
ročno izdelane bele cvetove in se s to 
gesto mamam zahvalile za vse dobro, 
kar od njih vsakodnevno prejemamo! 

Kulturnemu programu je sledilo ve-
selo druženje ob sladkih in slanih 
dobrotah, ki so jih pripravile članice 
društva ter pevke Noneta Žametni-
ce.
Izjemno dobro obiskani prireditvi 
na rob je treba izpostaviti zavze-
to razpoložljivost šolskih mentoric 
(tudi pri pripravi razstave) in članov 
upravnega odbora KD Matije Kože-
lja (priprava in scenografija dvorane, 
osvetljava in ozvočenje, fotografira-
nje, snemanje in projiciranje slikar-
skih del).
Ob slovenskem kulturnem prazniku 
je KD ob 10-letnici svojega delovanja 
izdalo Zbornik, izšel pa je tudi DVD 
s posnetkom prireditve ob materin-
skem dnevu (in celotne razstave). 
Oboje je mogoče dobiti na društvu.

fPS Matici

V mesecu marcu so bili Matici zelo 
dejavni. Najprej so s povsem novim 
programom, ki so ga v veliki tajnosti 
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pripravljali več mesecev, presenetili 
svojega zborovodjo na praznovanju 
60-letnice, nato so na krajšem po-
stnem koncertu v Repnjah obogatili 
pobožnost križevega pota, sodelovali 
pri bogoslužju cvetne nedelje, velike-
ga četrtka, velikega petka, velike so-
bote in velike noči in s smelim pro-
gramom za tekoče leto zaključili svoj 
11. občni zbor. Trenutno so usmerje-
ni v pripravo na sodelovanje na regij-
skem festivalu malih pevskih skupin 
v Dolskem ter na letni koncert, ki bo 
v Utiku. Oba v mesecu maju.

Občni zbor DU Vodice v letu 2018
  MAJdA ŠAvLI, dU vOdIcE

Tudi letos smo se v mesecu marcu 

zbrali člani Društva upokojencev 

Vodice na rednem letnem občnem 

zboru. Občni zbor smo v začetku 

popestrili s kratkim kulturnim pro-

gramom, v katerem so nastopali 

člani kulturniške skupine društva. 

V pozdravnem govoru je predsednik 
društva Janez Podgoršek pozdravil 
vse navzoče člane, gospoda župana in 
goste – predsednike društev upoko-
jencev sosednjih občin in predsednike 
društev v občini Vodice. 
Kako hitro bežijo leta, saj letos mi-
neva 38 let od ustanovitve našega 
društva. Veliko lepega smo doživeli 
v vseh teh letih, veliko smo naredili 
skupaj v dobro vseh nas, naši pover-
jeniki redno obiskujejo člane, jim po-
magajo in jih informirajo. Le s skupno 
medsebojno pomočjo, strpnostjo in 
dobro voljo nam bo uspelo premostiti 
vse večje težave, ki se pojavljajo pred 
vsakim posameznikom, pred vsemi 
nami, saj se tudi pri nas povečuje šte-
vilo starejših. Število 100 je tako lepo 

in okroglo, takšno pa je tudi število 
naših članov, ki so starejši od 80 let. 
Še naprej bomo skrbeli za dobro med-
generacijsko sodelovanje, sodelovanje 
z občino in vsemi društvi v občini. 
V vrtincu težav pa si lahko samo mi 
sami ustvarimo prijazno okolje oz. 
družbo, v kateri se bomo počutili za-
dovoljni ne glede na splošno stanje v 
družbi. 
Sprejeti programi društva so bili 
uspešno izpeljani. Izpeljana so bila 
vsa kolesarjenja po letnem planu, 
pohodniki so naredili 40 vzponov in 
pohodov, lepo je zaživela tudi sekcija 

nabiranja zelišč, balinarji so osvojili 
prvo mesto lige veteranov Skupine B, 
v kulturniški skupini so realizirali za-
črtani program, članice ustvarjalnih 
delavnic so se srečevale vsako sredo 
od oktobra do aprila, telovadke so pri-
dno telovadile od ponedeljka do petka 
skozi vse leto. Uspešno so bili izpelja-
ni izleti in piknik za vse člane društva 
in organizirana je bila prireditev z 
naslovom Je lepša dežela še kje. Pred 
novim letom smo obdarili vse člane 
starejše od 80 let in bolne, z voščilom 
pa smo se spomnili vseh naših članov, 
ki praznujejo okrogle obletnice. 

Zlatoporočenci 2018
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V letu, ki je za nami, smo dobro de-
lali in uspešno poslovali. Zahvala gre 
Občini Vodice za dotacijo, saj smo 
zastavljene cilje tudi lahko dobro 
izpeljali le z odobrenimi finančnimi 
sredstvi. 
Letošnje leto je bilo za naše društvo 
volilno. Za novega predsednika dru-
štva je bil predlagan in skupaj z dru-
gimi člani potrjen Marjan Mohorič, 
za nova člana nadzornega odbora pa 
Lojze Kosmač in Andrej Ljoljo ter 
poverjenica Majda Jeras.
Sledila je zahvala dosedanjemu pred-
sedniku Janezu Podgoršku za dol-
goletno uspešno vodenje društva in 
priznanja Ani Brank in Ljubi Ver-
lič za res dolgoletno delo v organih 
društva. 
Novi predsednik se je zahvalil za iz-
kazano zaupanje. V kratkem nago-
voru je poudaril, da je bil program 
dela za leto 2018 že pripravljen in 
objavljen v Biltenu društva. Program 
dela je široko zastavljen, z vsemi ak-
tivnostmi, ki potekajo v našem dru-

12. Velikonočna razstava
  TURISTIčNO dRUŠTvO vOdIcE 

Kako lep dan se je naredil letos 

na velikonočni ponedeljek, ljudje 

so romali na Šmarno goro, potem 

pa se jih je kar nekaj razgledalo po 

naši velikonočni razstavi. 

Imeli so kaj videti, saj jih je že pred 
vhodom pozdravil slavnostni mlaj, 
pred vhodom v gasilski dom pa zopet 
umetniško prikazana in z izjemnim 
čutom za lepoto izdelana postavitev 
z naslovom:

velikonočni piknik

Seveda smo se spet potrudili poi-
skati posebne starinske predmete, 

štvu in ima dobre usmeritve. Z do-
brim medsebojnim sodelovanjem ga 
bomo tudi uspešno izpeljali. Vabljeni 
vsi, da se nam pridružite pri naših 
prizadevanjih. 
Po razpravah in poročilu blagajni-
čarke o finančnem planu so sledili 

pozdravni govori župana Šuštarja in 
govori vabljenih gostov. Zaželeli so 
nam dobro in uspešno delo in dobro 
medsebojno sodelovanje. Sledila je še 
obdaritev zlatoporočencev. 
Nadaljevali smo s prijateljskim dru-
ženjem vseh udeležencev. 

Utrip občnega zbora
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pri kulturnem delu, to so Vinko No-
vak in Lucija, ki sta se pogovarjala o 
starih časih v obliki intervjuja, Hen-
ček je zaigral na harmoniko ter Nina 
in Tjaša, ki sta predelali zgodbe sta-
rejših v zanimivo in šaljivo pripoved 
dveh starih vaških ženic in sta nam 
to opravljanje tudi odigrali.
Prav velika zahvala pa je namenjena 
Marti Čeh za celotno postavitev in 
aranžiranje razstave.

ki ste jih lahko opazili na podestu, 
potičnice in star kolovrat. Še posebej 
smo bili ponosni na starine in lonče-
ne ostanke iz časov, ko so izdelovali 
peči, posode in vrče v Utiku pri Ple-
večk', pa tudi njihov oče Janez Jelo-
všek nam je povedal kar nekaj zani-
mivih zgodb, ki jih je slišal od svojih 
prednikov in jih tudi sam doživel v 
svojem 99-letnem življenju. Tudi Kaj-
žna mama Micka iz Bukovice nam je 
marsikaj zaupala iz svoje mladosti. 
V nadaljevanju razstave so se s svoji-
mi velikonočnimi okraski predstavili 
učenci iz OŠ Vodice, in sicer podru-
žnice v Utiku in vmes smo naredili 
grb našega društva kot mozaik se-
stavljen iz pirhov. Opaziti se je dalo 
kar nekaj domiselno urejenih aranž-
majev v stilu velike noči s pridihom 
prihajajoče pomladi, ki smo jo letos 
že težko pričakovali. 
Potem pa seveda še stare slike naših 
krajev in novi posnetki iz Bukovice 
in Utika, saj smo se pri iskanju sta-
rih zgodb letos namenili raziskati ti 
dve vasi. Nekoliko smo se zaplani-
rali, ker nam ni uspelo preiskati vsaj 
tistih zadev, kot po navadi; kmetije, 
gostilne, trgovine in druge obrti ter 
znane osebnosti iz teh krajev. Ta dolg 
bomo poskušali poravnati v priho-
dnjem letu. 
Prav posebej pa se zahvaljujemo 
vsem, ki ste nam zaupali svoje iz-
delke za razstavo in nam dovolili, da 
preslikamo vaše stare slike in zgod-

be, med drugimi so to Jelovškovi 
iz Utika, Hočevarjeva Micka iz Bu-
kovice in Vinko z Marinko Novak, 
kakor tudi Breda in Franc Špenko iz 
Bukovice. Tudi vsem razstavljavcem 
iskrena hvala za vaš trud pri ustvar-
janju, spet ste naredili naši komisiji 
zelo težko delo, ker je morala določiti 
najboljše. 
Še posebej pa gre zahvala našim čla-
nom, ki so sodelovali tudi na koncu 

Svojo vlogo je odigrala tudi komisija s svojimi ocenami in odločila je takole:
Aranžmaji

Pirhi

2. mesto: Prtički, slika in 
pirhi – Vera Semenič

3. mesto: Drevo – Kar-
men Lunder in pomoč-
niki

1. mesto: Korenina - Marti-
na Levec

2. mesto: Jagode – dru-
žina Jagodic

3. mesto: Okrašeni pirhi – 
Joži Sodnik

1. mesto: Naslikan pirh – 
Andrej Potrč 
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Kopitrol na turistični tržnici
  ANdREJA bEčAN 

V letošnjem šolskem letu so učenci OŠ Vodice pri 

predmetu turistična vzgoja ustvarili Kopitrol. To je 

skate park v obliki visokega čevlja, katerega zgornji 

del predstavljajo tribune. Ime je dobil po skovanki 

dveh besed Kopitar in rolanje. Slednje pove vse. 

Z rolanjem obiskovalec preko grafitov spoznava Jerneja 
Kopitarja, našega domačina in jezikoslovca, hkrati pa na 
najbolj sodobnih elementih skate parka uri svoje veščine. 
Park je večnamenski. Med skate elementi je izpostavljen 
element, ki je hkrati oder, na katerem potekajo koncer-
ti, gledališke igre in druge prireditve. Park je v prvi vrsti 
namenjen mladim, ki lahko poleg rolanja na izbranih po-
vršinah z grafitiranjem izražajo svoj pogled na svet. Pri 
tem uporabljajo le modro, rdečo in belo barvo, zaščitne 
barve Kopitrola, ki ponazarjajo slovenstvo. Slednje je 
prežemalo izobražence v času Jerneja Kopitarja in je tudi 
danes še kako potrebno nege. Park je namenjen tudi tu-
jim turistom, ki se lahko na poti do letališča ustavijo in s 
pomočjo vodnika na rolkah, skirojih ali bmxih, spoznajo 
Jerneja Kopitarja. Okrepčajo se s prigrizki, narejenimi 
iz sestavin okoliških kmetij in popijejo kavo v Kopitarje-

vi kavarni, kjer se imajo možnost s pomočjo materialov 
preizkusiti v jezikovnih izzivih. Adrijana Pavlović, 9. a, 
Domen Jenko, 9. b, Lina Pipan, 9. a, Žan Pirc Jeraj, 8. b, 
Patrik Fabjan, 8. b, Jana Jerman, 9. b, Teja Letnar, 9. b, 
Taja Tadeja Špenko, 9. b, in Maša Jerman, 8. c, so skate-
park z vzorci grafitov predstavili, 7. marca, na turistični 
tržnici Mercator center Kranj in osvojili odlično srebrno 
priznanje. Vsem iskreno čestitamo! Zahvaljujemo se tudi 
učiteljem, ki so sodelovali pri nastajanju projekta, prav 
tako čistilkam in obema hišnikoma.

Regionalno srečanje mladih raziskovalcev
 ANdREJA bEčAN 
 MAJA STUbIčAR

Na OŠ Vodice smo 28. marca gostili mlade razisko-

valce kamniško-domžalske regije. Učenci od 4. do 9. 

razreda so predstavili 39 raziskovalnih nalog s 17 po-

dročij. 54 ocenjevalcev z vprašanji je za mlade pred-

stavljalo izziv in na trenutke tudi trd oreh. 

Vsi so zagovor uspešno prestali, najbolj kakovostne na-
loge pa so se uvrstile na državno srečanje. Našo šolo sta 
zastopala Lea Potočnik, 9. b, z raziskovalno nalogo s po-
dročja medicine (Odprava dioptrije z metodama Femto 
iLASIK in LASEK) in Val Stankovič Pangerc, 7. b, katerega 
raziskovalna naloga je imela vsebine s področij varstva 
okolja in mikrobiologije (Osnovna mikrobiološka analiza 
vodnih virov v Lazah pri Velikih Laščah). Nalogi sta se 
uvrstili na državno srečanje mladih raziskovalcev Slove-
nije. Obema čestitamo!
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Babice in dedki, vabljeni na peko potic ...
  vIdA PIRc 

Tako je bilo sporočilo na oglasni deski v vrtcu Škra-

tek. JUHEJJJJJ …

Zanimanje je bilo tako veliko, da je vodstvo vrtca organi-
ziralo štiri skupine. V popoldanskem času med 20. in 24. 
aprilom smo se v samostanu v Repnjah zbrale babice (žal 
dedki niso zbrali poguma). Veselile smo se srečanja s s. 
Bernardo Gostečnik – mojstrico gospodinjske šole.
Nobena izmed nas ni prvič pekla potice, a vendar smo s. 
Bernardo zasule z vprašanji. Ja … ja … je že tako, da se 
človek res vse življenje uči. Veliko drobnih nasvetov smo 
slišale, ki so še kako pomembni, da je potica dobra in tudi 
lepa.
Pod našimi rokami je nastajalo testo in okusni nadevi za 
orehovo, lešnikovo, makovo, kokosovo, bučno in potra-
tno potico.
s. Bernardi izrekamo en velik »boglonej«. Zaradi odlične 
priprave sestavin in ker je s takim žarom z nami razpre-

dala bogate izkušnje, so bile naše potice tako zelo okusne 
in tudi lepe.
Vrtec Škratek Vodice v jesenskem in spomladanskem 
času ne pozabi na dedke in babice. Veseli smo in cenimo 
medgeneracijsko sodelovanje. HVALA VAM!

Dejavnosti v vrtcu
 hEdvIKA ROSULNIK 
 TINA KOSEc 

Ogled baletne predstave v Kultur-

nem domu, nastop učencev Glas-

bene šole Piano forte, obisk Na-

rodne galerije, medgeneracijsko 

sodelovanje, obisk Robija Kranjca 

…

Vrtec je prostor srečevanja, druže-
nja, spoznavanja, otrok, staršev, ba-
bic, dedkov, različnih obiskovalcev. V 
vrtcu se tkejo prve prijateljske vezi, 
nove družine se vključujejo v lokalno 
okolje. Zato je vrtec pomemben pro-
stor, z notranjimi površinami, zuna-
njim igriščem, okoljem. Veselimo se, 
da bomo z izgradnjo prizidka imeli 
boljše možnosti za izvajanje različ-
nih obogatitvenih in skupnih dejav-
nosti. Obisk Robija Kranjca
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Športni uspehi osnovnošolcev
  ŠPORTNI PEdAGOGI

  OŠ vOdIcE 

Področno tekmovanje 
v badmintonu

V četrtek, 1. marca, so se  Lina Pipan, Hana Golob, 
Tjaša Cankar in Matej Lovšin v Medvodah udeležili 
področnega tekmovanja v badmintonu. Lina Pipan je v 
kategoriji kategoriziranih učenk dosegla prvo mesto in se 
s tem uvrstila na državno prvenstvo. Matej Lovšin je v 
kategoriji nekategoriziranih učencev dosegel lepo četrto 
mesto.

državno prvenstvo 
v badmintonu

V petek, 16. marca, je na Osnovni šoli Mirna na Dolenj-
skem potekalo  državno  prvenstvo v badmintonu. Našo 
šolo je v skupini licenciranih tekmovalk zastopala učen-
ka 9. razreda Lina Pipan. Po tesnem boju s finalno na-
sprotnico je dosegla odlično  drugo mesto.  Vsi skupaj ji 
čestitamo in želimo še veliko lepih iger in dobrih rezul-
tatov!

Lokostrelsko dvoransko državno tekmovanje 
za osnovne šole

V športni dvorani OŠ Muta je 17. marca tekmoval tudi 
naš učenec Kristjan Kuster (7. a). Na tekmovanju je na-
stopilo 253 tekmovalcev iz 113 osnovnih in srednjih šol. 
Tekmovali so v treh slogih, in sicer z ukrivljenim, sesta-
vljenim in golim lokom, ločeni po spolu in v štirih staro-
stnih kategorijah. V kategoriji sestavljeni lok je Kristjan 
po 30 strelih na razdalji 18 metrov osvojil odlično šesto 
mesto.

Področno prvenstvo gorenjske in domžal v 
plavanju za osnovne šole

V kranjski olimpijski bazen je skočilo pet naših učencev. 
V disciplini 50 metrov prosto so po svojih najboljših mo-
čeh nastopili Denis (4. a) in Andraž Aljaž (7. b), Pa-
tricija Kadivec (5. a), Nik Grešak (5. b) in Gašper 
Brišnik (9. a).

Dečki l. 2006 in mlajši

Ime in priimek 1. rojstva mesto čas

Denis Aljaž 2008 7. 35.81

Nik Grešak 2007 9. 37.03

Deklice l. 2006 in mlajše

Ime in priimek 1. rojstva mesto čas

Patricija Kadivec 2007 9. 35.85

Dečki l. 2003, 2004 in 2005

Ime in priimek 1. rojstva mesto čas

Andraž Aljaž 2005 15. 29.70

Gašper Brišnik 2003 22. 31.56

Lina Pipan

Kristjan Kuster

Rezultati
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Občinsko tekmovanje 
v odbojki za mlajše dečke

Sedmošolci so sredi marca merili svoje moči z vrstniki 
medvoške občine. V tamkajšnji športni dvorani so se, 
kljub všečni igri, morali zadovoljiti s četrtim mestom.
EKIPA OŠ VODICE: Val Stankovič Pangerc, Luka Pal-
mer, Andraž Aljaž, Andraž Košir, Tim Drašler, Nace 
Humar, Tine Dovgan, Timotej Bokan, Nicky Čeba-
šek, Domen Aljaž in Urban Kastelic.

Medobčinsko prvenstvo  
v namiznem tenisu

V petek, 2. februarja, se je 24 učencev udeležilo Medob-
činskega prvenstva v namiznem tenisu v Medvodah. Tek-
movanje je potekalo za starejše, mlajše in najmlajše dekli-
ce in dečke. Vsi so bili zelo uspešni.
Starejši dečki: 4. mesto - Jaka Šipka Žun
Starejše deklice:  2. mesto - Ema Tofant, 3. mesto - 
Maša Jerman, 4. mesto - Nina Milenkovič

Mlajši dečki: 1. mesto - Nace Humar
Najmlajši dečki (1.do 5. raz.) – 1. mesto - Klas Goren-
šek, 4. mesto - Ian Bolta
Najmlajše deklice (1. do 5. raz.) – 2. Nika Humar
Kategorizirana najmlajša deklica: 1. mesto -

Tudi v ekipnem tekmovanju so dosegli 2. mesto.

Polfinalno tekmovanje 
v skokih na mali prožni ponjavi

V torek, 13. marca, je 548 učencev tekmovalo na polfinal-
nem državnem tekmovanju v skokih na mali prožni po-
njavi za 1. skupino OŠ. Na OŠ Dobrova je tekmovalo tudi 
30 naših učencev, ki so šolo uspešno zastopali prav v vseh 
starostnih kategorijah. Najuspešnejša je bila starejša de-
klica Hana Golob, ki je osvojila odlično prvo mesto in 
se s tem kot edina naša predstavnica uvrstila na DP. Za 
las je zmanjkalo starejšemu dečku Mitju Nastranu, ki je 
s petim mestom najuspešnejši med dečki. Zelo uspešno 
je med najmlajšimi dečki nastopil še Luka Gubanc, ki je 
osvojil osmo mesto. Ekipno so starejše učenke in mlajši 
dečki za las zgrešili uvrstitev na DP, uvrstili so se na 4. 
mesto. Čestitke vsem akrobatom!

Plavalci 

Nika Humar

Neža Pogačar Žun
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dP v skokih na mali prožni ponjavi
Hana Golob se je kot edina učenka naše šole uvrstila na 

državno prvenstvo v skokih z male prožne ponjave, ki 

je bilo 29. marca na OŠ Brežice. Z oceno 38,60 si je s še 

štirimi dekleti delila 9. mesto. Dekleta so bila med seboj 

zelo izenačena, zato Hani ni veliko manjkalo do stopničk. 

Čestitke!

Občinsko prvenstvo v badmintonu za 
najmlajše učence

Naši najmlajši športniki so se v torek, 27. marca, v med-

voški športni dvorani borili za občinske naslove v bad-

mintonu. Našo šolo je zastopalo 7 učencev. Klas Goren-
šek je osvojil odlično prvo mesto med nekategorizirani-

mi učenci, tretje mesto v isti kategoriji pa Kris Šmid. 
Med deklicami je bila najuspešnejša Neža Pogačar Žun, 
osvojila je odlično tretje mesto. Čestitke!

Občinsko prvenstvo v igri med dvema 
ognjema

V četrtek, 5. aprila, in v petek, 6. aprila 2018, je v medvo-

ški športni dvorani potekal boj za naslov prvakov v igri 

med dvema ognjema. Tekmovali so naši mlajši učenci in 

učenke od 3. do 5. r. Naši učenci so prikazali izredno bor-

benost in spretnost z žogo. Dekleta so v četrtek osvojila 

naslov občinskih prvakinj, dečki pa naslednji dan kloni-

li v finalu in vseeno z odličnim drugim mestom ponosni 

odšli domov. Čestitke vsem igralcem.

Gibka vodiška dekleta

Hana pri ogrevanju

Ekipa dečkov na tekmi Odbojkarji

24 številka 3, april 2018



Dogodki

  ROMAN bALIž

Morda se sliši malo smešno, če 

rečem, da nam je bilo v soboto, 

24. marca, kar precej vroče. Ter-

mometri so po večini kazali okoli 

5 °C, gasilci naše občine pa so se 

vseeno močno potili. 

Ideja, ki je zrastla v poveljstvu PGD 
Polje, da na obnavljanje znanja iz ga-
šenja notranjih požarov povabijo tudi 
druga društva iz Gasilske zveze Vodi-
ce, se je hitro prijela. Organizacijo sta 
prevzela Tone Šušteršič in Bor Ladiha, 
ki sta k sodelovanju povabila še štiri 
inštruktorje, in sicer Klemena Dolen-
ca, Miha Mušiča, Mateja Podgorška in 
Romana Baliža. V soboto smo se tako 
zbrali pri poligonu PGD Polje v Povod-
ju in pripravili objekta na izvedbo no-
tranjih požarov. Vaje so bile razdeljene 
na tri delovne točke. Na prvi točki se 
je na varnem mestu preizkusilo delo 
z ročnikom. Pravilnost gašenja v no-
tranjih prostorih je namreč izrednega 
pomena, saj te ob napačnem postopa-
nju ogenj hitro preseneti izza hrbta, 
kar pa se lahko konča tudi tragično. 
Ko smo osvežili delo z ročnikom, je 
nastopila druga točka. Prvi objekt 
in prvi stik z ognjem. Ta objekt je bil 
odprtega tipa, v njem pa smo opazo-
vali širjenje ognja po stenah in stro-
pu ter gibanje dima in drugih snovi, 
ki se sproščajo pri gašenju. Ravno te 
snovi in plamene pa smo poskušali z 
vodnim curkom odriniti od sebe nazaj 
proti požarišču in ogenj pogasiti. Dru-
ga točka je koristila za boljši občutek, 
kaj moraš izvesti s pravilnim curkom. 
Na tretji točki pa smo z vajo začeli še 
pred samim objektom. Vadili smo pra-
vilen vstop v objekt, gibanje po pro-
storu in tudi gašenje v njem. Z najbolj 

Vroči trening gasilcev GZ Vodice

zahtevno točko se je tako za tečajnike 
končalo obnovitveno usposabljanje 
gasilcev za gašenje notranji požarov, 
ki so ga opravili vsi udeleženci. Ne-
kateri precej lahko, spet drugi z ne-
koliko več težavami, kar je predvsem 
odvisno od predhodnega usposablja-
nja. Bistvo pa je, da je vsak pokazal 
zadovoljivo znanje, kar je potrdil tudi 
vodja dneva Tone Šušteršič. Treninga 
se je skupaj udeležilo 36 gasilk in ga-
silcev iz vseh šestih gasilskih društev 
v naši zvezi.

Za nas inštruktorje je bilo zelo za-
nimivo opazovati in usmerjati no-
voizvoljenega poveljnika GZ Vodice 
– Jožeta Pavliča in podpoveljnika GZ 
Vodice – Uroša Talana. Namreč, bolj 
smo ju navajeni, ko poveljujeta svojim 
enotam, kakor da navodila sprejema-
ta kot gasilca v prvi bojni vrsti. Popu-
ščanj ni bilo, vaje pa sta tudi uspešno 
opravila. Podala sta skoraj identičen 
komentar, da bi podobne vaje morali 
organizirati tudi v prihodnje. K sreči v 
naši občini ni veliko požarov, vendar 
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vsaka glasbena šola ne uči pozavne, 
vsaka je ne izposoja …
Pa je prišel dan (je bilo konec febru-
arja letos?), ko nas je na OŠ Vodice 
obiskala vodiška godba. Všeč mi je 
bilo njihovo igranje in tudi to, da 
godba hodi svojo muziko igrat po 
svetu. Res so me prevzeli. Kar takoj 

bi se jim pridružil. Priskrbel sem si 
njihov kontakt. Mama je poklicala. 
Dobili smo se in še isti teden so mi 
priskrbeli ta veliko sijočo pozavno s 
kvart-ventilom in učitelja zanjo. Zdaj 
se učim, vadim in z veseljem čakam 
na dan, ko bom zaigral skupaj z god-
bo. V uniformi seveda.

Moje sanje se uresničujejo
 EREMIJA LE ROUx
 NEžA LE ROUx

Kot petletni otrok sem imel veliko 
željo, da bi igral trobento. Celo sv. 
Miklavžu sem pisal, naj mi jo prine-
se. Odgovoril mi je, da so zanjo po-
trebni stalni zobje – jaz pa sem imel 
mlečne. Ko sem končno dobil stalne, 
sem se šel vpisat v glasbeno šolo v 
Kranju, kjer smo takrat živeli. Takoj 
so mi povedali, da imajo le eno prosto 
mesto za trobento, da naj si izberem 
še drugo možnost. Sprejet sem bil 
na pozavno. Hitro se mi je prikupi-
la s svojimi čari. Imel sem odličnega 
učitelja in super sošolce. Veliko smo 
nastopali v kvartetih, kvintetih, du-
etih. Za lanski prvi maj pa sem zbral 
pogum in zjutraj zunaj pred hišo sam 
zaigral »budnico«. Cela ulica je bila 
navdušena. Lepi časi. 
Sledila je selitev v Vodice – po kon-
čanih dveh letih glasbene šole. Avto-
busne povezave s Kranjem so slabe. 
Moral sem se izpisati iz glasbene in 
vrniti pozavno. Po pol leta brez nje 
in njenih močnih zvokov sem jo začel 
pogrešati. Doma sem težil, da bo tre-
ba nekaj ukrenit glede tega, a kaj ko 

ko se kakšen vendarle zgodi, moramo 
biti pripravljeni posredovati v vsaki 
situaciji. Zato se je že med usposablja-
njem porodila ideja o nabavi ladijske-
ga kontejnerja in iskanje zemljišča za 
postavitev, saj bi nam to omogočalo 
izvajanje veliko kvalitetnejših in po-
gostejših vaj.
Bomo videli, kaj nam prinese priho-
dnost. Aprila začnemo z izvedbo teča-
ja za gasilskega pripravnika. Pa o tem 
morda kdaj drugič …

Na pomoč!
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Bolečina v križu
 fIZIOPLUS

Bolečina v križu je vsekakor med 

najpogostejšimi zdravstvenimi te-

žavami današnje populacije.

V razvitih državah jo vsak dan občuti 
do 33 odstotkov ljudi, medtem ko jo 
84 odstotkov oseb začuti vsaj enkrat 
v življenju (Walker, 2000). Bolečina v 
križu je znak prizadetosti ene ali več 
hrbteničnih struktur in zanjo smo 
pogosto krivi sami, saj je posledica 
slabih navad in nepravilnega ukrepa-
nja v primeru pojava bolečin. Vzrokov 
za bolečine v križu je veliko, najsi gre 
za napačno držo, pretežko fizično 
delo ali nepravilne položaje sedenja. 
Velikokrat je vzrok bolečin tudi nateg 
križa, zdrs medvretenčnih ploščic ali 
degenerativne spremembe. Bolečina, 
ki je zjutraj hujša in se izboljšuje z gi-
banjem in raztegovanjem, je pogosto 
znak poškodbe mišice, tista, ki se širi 
po hrbtu navzdol v eno ali obe nogi, 
pa je znak išiasa.
V praksi se za zdravljenje bolečine 
v hrbtu uporabljajo številne me-
tode, med katerimi je nedvomno 

najpomembnejši ukrep gibalna aktiv-
nost. Ta naj bi bila premišljena in po-
stopna, prilagojena posamezniku, na 
podlagi individualnih lastnosti. Zato 
je pomembno, da vas vaje in njihovo 
pravilno izvedbo naučijo strokovnja-
ki, kot so fizioterapevti ali kineziolo-
gi.
Za zmanjšanje simptomov bolečine 
v križu je pomembna ergonomska 
ozaveščenost ter urejenost delovnega 
in bivalnega okolja. Pri sedečih delih 
je ključno primerno nastaviti višino 
stola, mize, naslonjal za roke, zaslona 
računalnika ter poskrbeti za redne 
aktivne odmore. Pri fizično obreme-
njujočih delih poskrbimo za dovolj 
odmorov in hkrati skušamo v čim 
večji meri zmanjšati obremenitve. Če 
je bolečina kronična, je treba učvr-
stiti tudi mišice trupa, 
predvsem trebušne, saj 
pomembno prispevajo k 
pravilni drži in s tem k 

pravilni legi hrbteničnih segmentov.
V praksi so kot dodatek k vadbi po-
gosto uporabljene številne manualne 
tehnike ter fizikalni agensi. Med pri-
ljubljenimi je zagotovo uporaba elek-
trične stimulacije, usmerjene radio-
frekvenčne terapije, kot tudi uporaba 
ultrazvoka. Raziskave nedvomno 
kažejo, da namestitev kinezioloških 
trakov lahko izboljša zmogljivost mi-
šic, kadar so uporabljeni kot dodatek 
k vadbi (Nelson, 2016). Terapevtska 
masaža vpliva na sproščanje napetih 
mišic, izboljša krvni pretok tretirane-
ga področja ter zmanjšuje bolečine pri 
kroničnih stanjih. 
Za zmanjšanje bolečine in preprečitev 
nastanka kroničnih težav lahko naj-
več naredimo sami. Le z redno in pra-
vilno izvedenimi vajami lahko pozi-

tivno vplivamo 
na funkcionalno 
stabilnost hrb-
tenice in v veliki 
meri preprečimo 
razvoj bolečine. 
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TUKAJ bI

LAhKO

bIL vAŠ

OGLAS!

 kopitar@vodice.si

 040 412 596

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2018
IZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

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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Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
(Simon Gregorčič)

… in sonce vzhaja in zahaja
in hiti k mestu svojemu

od koder izhaja …

ZAHVALA
V sredo, 7.marca 2018, smo se žalostni na 
vodiškem pokopališču še zadnjič poslovili 

od našega dragega moža, atija, dedija, 
tasta, svaka, brata, strica, prijatelja

ANDREJA ŽUMRA
20. 11. 1947–1. 3. 2018

iz RePenj 

zahvaljujemo se vam, dragi sorodniki, 
sosedje, sovaščani, sodelavci in prijatelji, za 
izrečena ustna in pisna sožalja, darovano 
cvetje, sveče in darove za svete maše. Hvala 
pogrebni službi, nosačem, praporščakom, 
pevcem, župniku g. Mervarju za opravljen 
mašni obred in nagovor med mašo. 
Posebna in iskrena zahvala gasilcem 
PGD Repnje Dobruša, PGD Polje, članom 
Gasilske zveze Vodice in gasilcem vseh 
sosednjih gasilskih društev za slovesno 
slovo. iskrena hvala govorcema g. Antonu 
Logarju v imenu Društva upokojencev 
Vodice in drugih društev in g. Romanu 
Krašovcu v imenu gasilcev in svojem imenu 
za lepa poslovilna govora. Hvala članom 
Društvu upokojencev Vodice, Društvu 
narodnih noš in kočijažev občine Vodice 
– folklorni skupini in Turističnemu društvu 
Vodice. 
zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, 
ki ste ga množično pospremili na njegovi 
prerani zadnji poti.

Žena ema, sin Matjaž z družino, hči 
Andreja z možem in ostalo sorodstvo

Tiho odšla si, 
kot lepa misel,
pustila si nam

spomine.
Hiša je prazna,
tebe v njej ni,

ni tvojega smehljaja,
ni veselja, ni radosti.

Težko je slovo.
V večnosti,

se enkrat snidemo.
Prišla je pomlad,
že vabi na delo … 

V nas si, draga teta

FRANCA 
pustila globoko sporočilo: MOLI in DELAJ!
Čeprav na prvi pogled, se je čas že davno 

ustavil, so nas močno zaznamovale 
pozitivne vrednote, ki bodo živele v vseh 

nas, ki smo te poznali.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste se od 

nje poslovili in jo pospremili na zadnjo 
pot. Posebej še župnikoma g. Francu 
Mervarju in g. Lojzu Ternarju iz Nove 
Štifte za pogrebni obred, g. Stanetu 

Banku za nagovor ob slovesu v cerkvi ter 
cerkvenemu pevskemu zboru.

Spominjajmo se je po njenih dobrih delih z 
molitvijo. 

Vodice, marec 2018

ZAHVALA
Ob izgubi moža, očeta, brata

FRANCA ŠKERJANCA
iz BUKOViCE 

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom 
ter vsem prijateljem in znancem, ki so ga 
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala 
za izrečeno sožalje, sveče, darove in svete 
maše.
Še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi

»Iščemo resno gospo za 
pomoč v gospodinjstvu za 
daljše obdobje in pošteno 

plačilo.
Delo bo potekalo v 

stanovanjski hiši v naselju v 
Vodicah. 

Več informacij na telefonski 
številki

040/758 486.«

dELO

 Zeliščarska sekcija KOŠUTNIKI
pri DRUŠTVU UPOKOJENCEV VODICE

VABILO

NA PREDAVANJE V
KULTURNEM DOMU VODICE

Kopitarjev trg 1
26. aprila 2018 ob 18-ih

Jožica BAJC-PIVEC
Zeliščarica z NPK izobrazbo, 

predavateljica na delavnicah v 
Biotehničnem centru Naklo, Slovenskem 
etnografskem muzeju, mesečna gostja 

RTV Slovenija v oddaji Dobro jutro, 
organizatorka zeliščarskih delavnic in 

izobraževanj

ZDRAVILNE RASTLINE IN TEŽAVE S 
SEČILI IN AFRODIZIJAKI

VSTOPNINE NI, PRIPOROČAMO SE ZA 
PROSTOVOLJNE PRISPEVKE
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Slavko Pregl: Kraljična

K N J I ž N E  N O v O S T I
Kriminalni romani

Mojca Širok: Pogodba

Strokovno gradivo

Silvo Karo: Alpinist
Karo (1960), del prepoznavne alpinistične trojke 

(Karo-Jeglič-Knez) nam v svoji knjigi, ki po njegovem 
ni niti filozofska niti lirična, temveč predvsem izpo-

vedna, želi povedati, kakšen »lajf so furali« alpinisti v 
njegovem času.

Leposlovje

Slikanice

Peter Carnavas: Oliver in medved

Ivan Sivec: Ne pozabi najine ljubezn

Ivan Sivec: Ne pozabi najine ljubezn

Kelli Estes: Dekle, ki je pisalo s svilo

Widad Tamimi: Vrtnice vetra

Donna Tartt: Lišček

Chimamanda Ngozi Adicie: Škrlatni 
hibiskus

Rachel Mulligan: Fermentirajmo! : naravno kisanje 
živil brez toplotne obdelave

Lundy Bancroft: Zakaj to počne? : kaj 
se dogaja v glavah jeznih in nadzirajočih 
moških?

Mojiceja Podgoršek: Ivan in skodelica kave

Zbirka pravljic: Petelinček Kratkorepec
Prinaša petindvajset živalskih ljudskih zgodb 
iz Bolgarije. Kot naše zverinice iz Rezije se tudi 
bolgarske zverinice včasih zelo marajo, drugič 
zelo kregajo, druga drugi nesebično pomagajo ali 
strupeno škodijo. Znajo se šaliti in znajo modrovati.
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črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
6. 3. 2018 – 11. 4. 2018

Prometna nesreča I. 
kategorije zaradi nepravilne 
smeri vožnje neznanega 
voznika osebnega 
avtomobila, ki je s kraja 
prometne nesreče pobegnil.

Prometna nesreča I. kategorije na parkirišču s pobegom 
neznanega povzročitelja.

Prometna nesreča z udeležbo vozila, ki je ob trku zagorelo.

Poškodovanja tuje stvari.

Vlom v leseno kolibo.

Tatvina osebnega avtomobila.

KRIMINALITETA                      PROMETNE NESREčE                      dRUGI dOGOdKI
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