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Uvodnik

»Kaj pa ti misliš?« 
Na političnem parketu je trenutno, kot opažam, pestro. 
Referendum, volitve tik pred vrati in 
še kaj. Sama res nisem ljubiteljica 
političnega ozračja. Vem, 
kolikor nujno moram, da nisem 
popolnoma nerazgledana. 
Res je, da zadnje čase moram, 
predvsem moram vedeti 
veliko več, ker se 
pripravljam na nek 
pomemben izpit 
in mogoče za 
odtenek mislim, 
da vem več. Kar je 
dobro, saj se mi zdi, da se zadnje tedne pogovori vrtijo le v 
tej smeri. V tem času sem dobila tudi nekaj pisem in klicev 
na uredništvo Kopitarjevega glasa z vprašanji, ali bi lahko 
predstavili določene politične probleme, dileme, novosti in 
ne nazadnje tudi kandidate. Moj odgovor je bil enak vsem. Za 
te stvari v našem časopisu ni prostora oziroma te tematike 
ne vsebujemo. Seveda je drugače, kadar gre in prav kmalu 
bo tudi šlo za lokalne volitve. Takrat bo temu namenjena 
posebna izdaja Kopitarjevega glasa, kjer bodo imeli vsi 
predstavniki in kandidati enake možnosti. Več pa tovrstnih 
tem ni. Naš časopis je namenjen ozaveščanju, obveščanju in 
predvsem prijetnemu branju o dogajanju v občini, zanimivih 
občanih, dobrih uspehih naših prebivalcev, in seveda nam 
vsem, preprostim občanom. Lepo je prebrati, kako dobro 
se imajo v društvih upokojencev, kako čudovite športne 
uspehe dosegajo osnovnošolci, kaj vse se dogaja v vrtcu. 
Kaj vse nam ponujajo društva in podobno. Tisti, ki pa želijo 
politično dramo, komedijo ali pa vse tisto, kar je vmes, 
imajo pa tega na voljo na čisto vsakem možnem koraku. Pa 
naj bodo to dnevni časopisi, tedniki, televizijski programi, 
oglasni panoji ... povsod. Pred dnevi pa je v družbi naneslo, 
da je bilo govora o bodočem mandatarju, ali bo ta ali oni, 
kdo bo in kaj bo, če ne bo, kakšni so ukrepi, kaj bo sledilo … 
Ah, res je, da smo država ljudje, se mi pa zdi, da je zanimanja 
o tem, kako bomo živeli, vse manj, če pa že je, je zelo 
pasivno. Na vprašanje, kaj pa jaz mislim, sem odgovorila, 
da priznam, da se morda premalo zanimam za trenutno 
dogajanje, sem pa tudi kar hitro ugotovila, da kaj dosti tudi 
ne morem spremeniti. Saj pri tej temi, na tem »parketu« žal 
ne velja tisto: »Spremeni se in spremenil boš svet.« Ne gre 
več, svet se je že preveč spremenil. Za zdaj se bomo »držali« 
lahkotnih tem in poleg vseh informacij, črnih novic raje z 
nasmehom in pozitivnostjo prebrali naš in vaš časopis.

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

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

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: maj 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
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

32. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN

Vodiški občinski svetniki in sve-

tnice so na seji občinskega sve-

ta, na kateri so se zbrali 17. apri-

la, obravnavali letno poročilo 

medobčinskega inšpektorata in 

redarstva ter oceno varnostnih 

razmer v občini Vodice v lan-

skem letu. Seznanili so se tudi z 

imenovanjem občinskega svetni-

ka Marjana Podgorška za podžu-

pana Občine Vodice.

Vodja Medobčinskega inšpekto-
rata in redarstva Irena Karčnik 
je izpostavila nekatere pozitivne 
rezultate njihovega delovanja, 
kot so manj nepravilno parkira-
nih vozil, manj nedovoljenega 
odlaganja odpadkov, upošteva-
nje navodil glede oglaševanja, 
prilagojena hitrost na cestah in 
dovoljena teža vozil. Karčnikova 
je predstavila tudi naloge, ki jih 
bodo dobili z novim gradbenim 
zakonom, ki bo stopil v veljavo 1. 
junija 2018, in kako se pripravlja-
jo na spremembe. 

Komandir policijske postaje v 
Medvodah Feliks Strehar je 
ocenil varnost v občini Vodice 
kot dobro. Največji problem so 
še vedno velike tatvine in vlomi 
v stanovanjske objekte. Strehar 
je dejal, da večja prisotnost poli-
cistov na terenu in sodelovanje z 
občani in lokalno skupnostjo da-
jeta dobre rezultate in da tudi v 
prihodnje načrtujejo večjo priso-
tnost policistov v občini Vodice.

Helena Čampa iz Zavoda Co-
mett je poročala o izvajanju sto-
ritve Pomoč na domu v občini 
Vodice v letu 2017. Občinski sve-
tniki so se tudi tokrat v razpravi 
zavzeli, da bi bile oblike social-
ne pomoči za starejše cenovno 
dostopne in da bi lahko čim dlje 
ostali v domačem okolju. 

Občinski svet je sprejel sklepe, 
s katerimi dopolnjuje odloka o 
ustanovitvi zavodov OŠ Vodice 
in Vrtec Škratek Svit Vodice. Do-
polnilo daje možnost in navaja 
razloge za predčasno prenehanje 
mandata predstavnika ustanovi-
telja v Svetu zavodov. Razlogi za 
razrešitev člana so lahko: izgubi 
pravico biti voljen, sam zahteva 
razrešitev, se trikrat zaporedo-
ma ne udeleži seje in ne opravi-
či izostanka, ne deluje skladno s 
predpisi ali deluje v nasprotju z 
interesi ustanovitelja.

Zaključni račun proračuna Obči-
ne Vodice za leto 2017 je predsta-
vil Matjaž Gorčan iz občinske 
uprave. Realizacija proračuna 
je bila nekoliko nižja od načrto-
vane, in sicer 87,6-odstotna. Do 
razlike je prišlo predvsem zaradi 
zamika nekaterih del v naslednje 
proračunsko obdobje: dograditev 
vrtca Škratek Svit, nadgradnja 
sistema odvajanja komunalne 
odpadne vode, izgradnja pove-
zovalnega kanala CO, oskrba s 
pitno vodo na območju zgornje 
Save. 

Župan Aco Franc Šuštar je ob-
činskemu svetu poročal o svojem 
delu v letu 2017. Izpostavil je šte-
vilne dobre projekte, odlično so-
delovanje z zavodi in društvi ter 
certifikat Zlati kamen, ki ga je 
občina Vodice prejela za standard 
dobrega življenja. Vodice sodijo 
med deset občin z najugodnejšo 
starostno strukturo, imajo visok 
delež zaposlenega prebivalstva 
in velik delež novih doktorjev in 
magistrov znanosti.

Šuštar je svetnikom pojasnil tudi 
odločitev za imenovanje Mar-
jana Podgorška za podžupana 
občine Vodice. Podgoršek je ak-
tivno deloval pri razvoju občine 
na številnih projektih, dejaven je 
na področju prostovoljstva in or-
ganizator številnih preventivnih 
akcij za večjo prometno varnost.

Občinski svet je v prvem branju 
obravnaval tudi Odlok o turi-
stični taksi. V skladu z novim 
zakonom o spodbujanju razvoja 
turizma je turistični taksi doda-
na tudi promocijska taksa v vi-
šini 25 % turistične takse, ki bo 
prihodek Slovenske turistične 
organizacije. Predlog za skupno 
višino obeh taks za prenočitev 
na osebo na dan v občini Vodice 
je 1 EUR.

Celoten zapisnik lahko preberete 
na www.vodice.si.
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Občinska uprava sporoča

Občina Vodice zagotavlja številne oblike 
pomoči socialnega varstva starejših

O upravičenosti do storitve se preso-
ja na podlagi vloge, za katero se obra-
zec nahaja na spletni strani oziroma 
v sprejemni pisarni Občine Vodice.

Pomoč družini na domu
Občine imajo na področju socialnega 
varstva relativno malo pristojnosti 
pri organizaciji gospodarskih javnih 
služb, razen za tiste, ki so določene 
z zakonom.  Ena takšnih je pomoč 
družini na domu, ki jo v Vodicah iz-
vaja Comett Zavod za pomoč in nego 
na domu. Namenjena je ljudem, ki 
storitev potrebujejo zaradi bolezni, 
starosti ali invalidnosti, zaradi česar 
se sami ne morejo oskrbovati, svojci 
pa jim ne morejo nuditi oskrbe (stro-
kovna služba Zavoda Comett obišče 
upravičenca na domu in ugotovi vr-
sto potrebne pomoči, ki se bo izvaja-
la). Storitve pomoči družini na domu 
naši občani koristijo predvsem pri 
vzdrževanju osebne higiene, pomoči 
v gospodinjstvu in pri ohranjanju so-
cialnih stikov.
Razliko do ekonomske cene, ki je iz-
računana v skladu s Pravilnikom o 
metodologiji za oblikovanje cen soci-
alno varstvenih storitev, v višini 60 
% subvencionira Občina Vodice.

Cena storitve pomoči na domu za 
uporabnika:
•	 ob delavnikih: 7,31 EUR/uro
•	 ob nedeljah: 10,16 EUR/uro
•	 ob državnih praznikih: 10,97 

EUR/uro

   
   

Comett oskrba, d. o. o.
Tbilisijska 57b
1000 Ljubljana
https://www.comett-zavod.si/
01/721-10-21 ali 031/740-466
kristina.kobe@comett.si
 
Institucionalno varstvo (dom-
ska oskrba)
Občina Vodice iz občinskega prora-
čuna pod pogoji, ki jih določajo pred-
pisi, (so)financira stroške storitev v 
socialnovarstvenih zavodih za od-
rasle. Stroške storitve institucional-
nega varstva praviloma pokrivajo 
uporabniki sami, razen ko strokov-
na služba Centra za socialno delo, 
upoštevajoč Uredbo o merilih za 
določanje oprostitev pri plačilih so-
cialnovarstvenih storitev, z odločbo 
prizna delno ali celotno oprostitev 
plačila za uporabnika. V tem prime-
ru storitev doplača oziroma v celoti 
plača občina, v kateri ima uporabnik 
stalno prebivališče. 

Občinske enkratne denarne po-
moči
Občinski proračun zagotavlja tudi 
sredstva za posebne občinske de-
narne pomoči v izrednih in nepri-

od 0,00 EUR do 
vključno 200,00 EUR

50 %

nad 200,00 EUR do 
vključno 400,00 EUR

30 %

nad 400,00 EUR do 
vključno 500,00 EUR

20 %

nad 500,00 EUR do 
vključno 600,00 EUR

10 %

600,00 EUR in več 0 %

 ObČINSkA UpRAvA ObČINE vOdIcE

Temeljna predpisa, ki trenutno 

urejata področje socialnega var-

stva, sta zlasti Zakon o socialnem 

varstvu in Zakon o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju, poleg 

njiju pa še vrsta drugih zakonov 

in podzakonskih predpisov. V za-

dnjem času je na področju social-

nega varstva in socialne politike 

prišlo do premikov zaradi uvelja-

vitve Zakona o socialno varstve-

nih prejemkih in Zakona o uvelja-

vljanju pravic iz javnih sredstev. 

Zakona določata spremembe, ki 

vplivajo na skoraj vsa področja so-

cialnega varstva, in sicer v smislu 

poenostavitve postopkov, omeji-

tve nekaterih pravic ter razširitve 

drugih.

Dnevni topli obrok 
Zagotavljanje dnevnega toplega 
obroka in prevoza na dom izvaja Ob-
čina Vodice. Upravičenci do storitve 
so osebe s stalnim prebivališčem v 
občini Vodice, ki si sami zaradi sta-
rosti, bolezni ali invalidnosti ne 
morejo pripraviti dnevnega toplega 
obroka. Storitev lahko koristijo tudi 
druge osebe v izrednih razmerah, ki 
s primernimi dokazili izkažejo zdra-
vstvene ali druge socialne težave, ki 
jim onemogočajo pripravo redne pre-
hrane. Storitev se izvaja od ponedelj-
ka do petka. Cena za en pripravljen 
in dostavljen topli obrok je 5 EUR, 
pri čemer Občina Vodice upravičen-
cem subvencionira storitev glede na 
mesečne prihodke (pokojnina) po 
naslednjih merilih:
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čakovanih primerih in stiskah, v 
katerih se znajdejo posamezniki. 
To področje ureja Odlok o enkratni 
denarni pomoči v Občini Vodice. 
Občani oddajo vlogo na Centru za 
socialno delo Ljubljana Šiška, kjer 
strokovna služba ugotovi upraviče-
nost posameznika do socialne po-
moči in o tem izda odločbo. Na pod-
lagi odločbe Občina Vodice izvede 
izplačilo.

Druge storitve Centra za social-
no delo
Dejavnost socialnega varstva lah-
ko opravljajo javni zavodi, zasebne, 
dobrodelne in druge organizacije ter 
zasebniki. Najpomembnejša usta-
nova, kjer občani Občine Vodice 
lahko urejajo večino svojih pravic s 
področja socialnega varstva, je Cen-
ter za socialno delo Ljubljana Šiška.
Na Centru za socialno delo lahko 
občani pridobijo organizirano obli-
ko strokovne pomoči, ko se znajde-
jo v socialnih stiskah in težavah, ki 
jih sami ne morejo ali ne znajo reši-
ti. Za pomoč lahko zaprosijo vsi, ki 
potrebujejo pomoč in podporo: po-
samezniki in družine, otroci in mla-
dostniki s težavami v odraščanju, 
otroci prikrajšani za normalno dru-
žinsko življenje, ljudje s težavami v 
medsebojnih odnosih, osebe, ki pre-
življajo nasilje, brezdomci, občani v 
času prestajanja zaporne kazni in po 
njej, starostniki, ki ne zmorejo skr-
beti zase, ljudje s težavami v dušev-
nem zdravju in drugi, ki potrebujejo 
pomoč in podporo za reševanje svo-
jih stisk. Na Centru za socialno delo 
Ljubljana Šiška prepoznajo stisko in 
tistim, ki potrebujejo pomoč, posku-
šajo najti pot do rešitve.
Z namenom boljšega in učinkovitej-
šega izvajanja nalog je delo na Cen-

tru za socialno delo Ljubljana Šiška 
razdeljeno po naslednjih področjih:

Starševsko varstvo in družinski 
prejemki
Na oddelku občani urejajo predvsem 
starševski dopust, nadomestilo oseb-
nega dohodka, pravice do krajšega 
delovnega časa, plačilo prispevkov 
za socialno varnost zaradi starše-
vstva  ter družinske prejemke,  kot 
so starševski dodatek, pomoč ob 
rojstvu otroka, otroški dodatek, do-
datek za veliko družino, dodatek za 
nego otroka, delno plačilo za izgu-
bljeni dohodek in državne štipendije.

Prva socialna pomoč
Je namenjena predvsem posamezni-
kom, ki se soočijo s težavo ali stisko, 
ki jih sami ne zmorejo rešiti. Stro-
kovni delavci nudijo pomoč pri pre-
poznavanju in opredelitvi težave ter 
svetovanju in usmeritvami.

Varstvo otrok in družine ter pre-
prečevanje nasilja v družini
Obsega urejanje odnosov v družini, 
priznanje oziroma izpodbijanje oče-
tovstva/materinstva, posredovanje 
pri sporazumu o vzgoji, stikih in pre-
živnini, varstvo otrokove koristi in 
ukrepe za varstvo otrok, ki so žrtve 
nasilja v družini (urejanje posvojitve, 
rejništva in skrbništva nad otroki).

Denarna socialna pomoč
Denarna socialna pomoč je namenje-
na za upravičence v skladu z zako-
nom o socialnem varstvu za zagota-
vljanje minimalnih sredstev za preži-
vetje, in sicer za osebe, ki si sami ne 
morejo zagotoviti preživetja z delom 
ali iz drugih virov oziroma s pomočjo 
tistih, ki so jih dolžni preživljati. Vr-
ste pomoči so: redna socialna pomoč, 

izredna socialna pomoč, izredna po-
moč za določeno obdobje, trajna de-
narna socialna pomoč ter občinska 
enkratna denarna pomoč.

Varstvo odraslih
Varstvo odraslih je za osebe starej-
še od 65 let in invalide, ki uvelja-
vljajo pravico do izbire družinskega 
pomočnika, pravico gluhe osebe do 
tolmača, oprostitve plačil za institu-
cionalno varstvo in oprostitve plačil 
pomoči družini na domu (60 % za 
storitve plača občina, za preosta-
lih 40 % pa strokovna služba centra 
ugotovi višino oprostitve glede na 
socialni in gmotni položaj upravi-
čenca), obravnave odraslih storilcev 
kaznivih dejanj (pokazenska pomoč 
posamezniku in družini, svetovanje, 
pogojna obsodba z varstvenim nad-
zorom), družbeno koristno delo, ki 
ga oseba opravlja v družbeno korist 
(po sklepu sodišča kot nadomestno 
kazen), skrbništvo (odvzemi, imeno-
vanja in razrešitve skrbnikov).

Varstvo otrok in mladoletnikov
Namenjeno je predvsem za pomoč 
otrokom in mladoletnikom ter nji-
hovim staršem pri prepoznavanju in 
reševanju njihovih težav (obravnava 
otrok in mladoletnikov, ki so izvršili 
kazniva dejanja, prekrške, imajo ve-
denjske, učne ali druge težave; izva-
janje vzgojnih ukrepov, ki jih izreče 
sodišče, namestitev v vzgojne zavo-
de, stanovanjsko skupino ali v mla-
dinski dom, osebna pomoč).

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška

Celovška cesta 150

1000 Ljubljana

http://www.csd-lj-siska.si

01/583-98-00

gpcsd.ljsis@gov.si

6 številka 4, maj 2018



Občinska uprava sporoča

Poziv za zbiranje pobud za občinska priznanja
 ObČINSkA UpRAvA ObČINE vOdIcE

Občina Vodice je na svoji spletni 

strani objavila Poziv za zbiranje 

pobud za podelitev občinskih pri-

znanj Občine Vodice.

Priznanja se podeljujejo zaslužnim ob-
čanom, skupinam občanov, društvom 
in drugim pravnim osebam za njihove 
dosežke na področju gospodarstva, 
znanosti, šolstva, kulture, športa, hu-
manitarnega delovanja in na drugih 
področjih človeške ustvarjalnosti.

Častni občan Občine vodice

Naziv Častni občan Občine Vodice je 
najvišje priznanje občine, ki ga pode-
ljuje Občinski svet posameznikom za 
njihove izjemne dosežke ali dejanja, 
s katerimi so prispevali k razvoju in 
ugledu občine. Naziv Častni občan 
Občine Vodice se podeljuje praviloma 
enkrat na štiri leta ob izteku mandata.

plaketa Občine vodice

Plaketo Občine Vodice podeli Občinski 
svet Občine Vodice posameznikom, 

skupinam občanov, društvom in dru-
gim pravnim osebam za:
•	 večletne uspehe in dosežke, s ka-

terimi povečujejo ugled občine na 
področjih gospodarstva, znanosti, 
šolstva, kulture, športa, huma-
nitarnega delovanja in na drugih 
področjih človeške ustvarjalnosti,

•	 njihove izjemne enkratne dosežke 
trajnejšega pomena,

•	 delovne in druge jubileje.

priznanje župana

Župan Občine Vodice podeljuje pri-
znanje župana zlasti učencem in dija-
kom, skupinam učencev ter dijakov ali 
mladoletnim članom društev in klu-
bov občine Vodice za posebne dosežke 
in uspehe na področju izobraževanja, 
kulture, znanosti, tehnike, ekologije 
in športa ter za dejanja, ki se odražajo 
v humanem odnosu do sovrstnikov in 
odraslih. Župan lahko podeli prizna-
nje tudi drugim posameznikom, sku-
pini posameznikov, društvom in dru-
gim pravnim osebam za posamezne 
enkratne dosežke in uspehe.

Pobudo za podelitev priznanja lah-
ko podajo posamezniki ali pravne 
osebe.
Pobuda za priznanje Občine Vodice 
mora biti podana v pisni obliki, z na-
slednjo vsebino:
•	 osnovni podatki o pobudniku 

(ime in priimek ali naziv pravne 
osebe, naslov, telefonska številka, 
elektronski naslov),

•	 osnovni podatki o predlaganem 
kandidatu (ime in priimek ali na-
ziv pravne osebe, naslov oziroma 
drugi osnovni podatki),

•	 obrazložitev in utemeljitev pobu-
de za podelitev priznanja ter do-
kumentacija, ki potrjuje navedbe v 
obrazložitvi (če obstaja).

Pobuda se vloži osebno ali pošlje po 
pošti na naslov Občina Vodice, Kopi-
tarjev trg 1, 1217 Vodice ali na elek-
tronski naslov obcina@vodice.si naj-
pozneje do 18. 6. 2018.
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Novo športno igrišče v Utiku
že polno »obratuje«

  MIRAN SIRc,
  ObČINSkA UpRAvA 

Občina Vodice je, ob zglednem 

sodelovanju PGD Bukovica - Utik 

in finančni podpori Fundacije za 

šport, uspešno zaključila projekt 

»Večnamensko športno rekreativ-

no igrišče Utik«

Simbolična slovesna otvor-
itev bo v soboto, 2. junija 
2018, ob 17.30 uri
Po izgradnji športnih igrišč v Re-
pnjah ter Selu na Strahovici, so novo 
večnamensko športno igrišče dobili 
tudi v Utiku. Občina Vodice je že tre-
tjič zapored uspešno kandidirala ter 
pridobila nepovratna sredstva Fun-
dacije za šport – to pot dobrih 21.000 
€, ostali 2/3 pa je Občina zagotovila 
iz svojega proračuna.
Odobritev investicije s strani Funda-
cije za šport spomladi 2017 je dala 
dokončen zagon realizaciji projek-
ta. Projektne rešitve so pripravili v 
projektivnem biroju RB inženiring 
d.o.o., z odgovornim projektantom 
Rokom Bendo. Sledil je postopek izbi-
re glavnega izvajalca z objavo razpisa 
na Portalu javnih naročil. Občina je z 
izbranim podjetjem KPL d.o.o. skle-
nila pogodbo, slednji pa je v septem-
bru, pod vodstvom Andreja Goršiča 
ter pod budnim nadzorom gradbe-
nega inženirja Aleksandra Gantarja 
iz naše občinske uprave, pričel z deli 
in jih v novembru dokončal. Koncem 
lanskega in v začetku letošnjega leta 
je JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. ure-
dila sistem osvetlitve in elektro in-
stalacij, glavni gradbinec KPL d.o.o. 
pa je odpravil manjše ugotovljene 

pomanjkljivosti na objektu. Z izved-
bo šolanja - praktične demonstracije 
načina vzdrževanja igrišča z umetno 
travo za predstavnike PGD Bukovica 
– Utik aprila letos je izvajalec izpolnil 
še svoje zadnje pogodbene obveze.
Ob gasilski brunarici v Utiku smo 
tako dobili novo, kvalitetno osve-
tljeno igrišče dimenzij 42 x 21 m z 
umetno travo s FIFA QUALITY PRO 
certifikatom (prvo v naši občini), z 
zaščitno lovilno mrežo, z zarisanimi 
linijami in opremo za mali nogomet 
ter novo večnamensko igrišče z as-
faltno površino (30 x 16 m) z opre-
mo za odbojko in košarko. Igralne 
ter parkirno – dvoriščne površine 
so niveletno usklajene, kar omogoča 
izvedbo gasilsko-športnih disciplin; 
urejene so tudi pripadajoče zeleni-
ce. V gasilskem društvu so poskrbeli 
za sočasno ureditev brežin ter par-
kirnih površin ob igrišču, določene 
investicije pa jih še čakajo. S svojim 
prostovoljnim delom so gasilci bi-

stveno pripomogli k urejeni okolici; 
za kooperativno sodelovanje in potr-
pežljivost med gradbenimi deli pa se 
jim velja iskreno zahvaliti. Celotne-
mu kompleksu sedaj resnično lahko 
rečemo »Večnamensko športno re-
kreativno igrišče Utik«.
Novi športni objekti in okolica so 
tako v lepi podobi pričakali letošnjo 
pomlad, ko so na njih že možne tek-
movalne in rekreativne dejavnosti. 
Z igrišč se že razlega veselje mladih 
in manj mladih športnikov, kar je 
najboljša potrditev, da so finančna 
sredstva Fundacije za šport ter Ob-
čine Vodice dobro naložena. Spodobi 
se, da po uspešno opravljenem delu 
športno središče simbolično slove-
sno otvorimo in ga tudi formalno 
predamo svojemu namenu. Skupaj s 
člani PGD Bukovica - Utik vas tako 
vabimo, da se nam v soboto, 2. juni-
ja 2018, ob 17.30 uri, pridružite ob 
gasilski brunarici v Utiku ter si nove 
pridobitve ogledate in preizkusite
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  JOžI NASTRAN bRANk,

kOORdINATORIcA pROJEkTA 

Slovenska karitas je s projektom 

Tek podnebne solidarnosti začela 

leta 2011 v okviru triletnega med-

narodnega projekta ozaveščanja 

javnosti v Sloveniji. K sodelovanju 

so povabili šole in vrtce. Ta projekt 

se je dotaknil marsikoga in se se-

daj pod okriljem Karitas še vedno 

nadaljuje. Glavni namen Teka pod-

nebne solidarnosti je bil sprva, da 

ljudje tečemo v solidarnosti do lju-

di v Afriki, ki jih posledice global-

nih podnebnih sprememb najbolj 

prizadevajo, čeprav so s svojim 

načinom življenja najmanj prispe-

vali k njim. Ob tem s pretečenimi 

kilometri gradimo kroge solidar-

nosti okoli planeta Zemlja (dolžina 

ekvatorja je 40.075 km). Učenci so 

se s tem problemom v podaljša-

nem bivanju spoznali preko video 

posnetkov, slikovnega gradiva, 

pogovorov, animiranih in doku-

mentarnih filmov, likovnih del ...

Do sedaj smo vsi sodelujoči sku-
paj  pretekli že 298.138,37 km. 
Krog solidarnosti okoli planeta 
Zemlje je tako s pretečenimi kilo-
metri sklenjen že 7,4-krat.
OŠ Vodice in POŠ Utik pri tem projek-
tu sodelujeta že peto leto zapored, do-
brodelni tek pa šola organizira tretje 
leto. Letos smo si v podaljšanem biva-
nju zastavili cilj teči v mesecu oktobru 
in aprilu. Projekt smo v četrtek, 10. 
maja 2018, zaključili z dobrodelnim 
tekom ali hojo, s katerim smo zbirali 
hrano in šolske potrebščine za social-
no ogrožene družine v občini Vodice. 
Zbrali smo 109,62 kg hrane in nekaj 

Tek podnebne solidarnosti 2018 dobrodelni 
tek ali hoja

zvezkov A4 in A5, barvice, flomastre, 
paket lepila Uho, škarje in svinčnike. 
Naši učenci so letos skupaj prete-
kli malo več kot 4019 km.
Prireditev se je začela z uvodnim poz-
dravom ravnatelja Jureta Grilca. 
Nato so se predstavile mažoretke, ki 
so s svojima točkama lepo spodbudile 
tekače. Vse navzoče je pozdravil tudi 
gospod župan Franc Aco Šuštar, ki 
je s spodbudnimi besedami pozdravil 
dobrodelno dejavnost. Ker pa je bil 
v tem tednu ravno teden ljubiteljske 
kulture, smo k mikrofonu povabili 
tudi akademskega slikarja Petra 
Gabra, da je predstavil razstavo, ki je 
hkrati potekala v jedilnici šole.
Nato so sledili osnovni napotki za 
orientacijski tek, ki ga je v okolici šole 
pripravil učitelj Frenk Špenko. Vsi so-
delujoči (120 tekačev) so že pri prijavi 
oddali svoj prispevek, dobili kontrol-
ni listič in zemljevid, s katerim so 

iskali kontrolne točke. Na njih smo 
letos iskali manjkajoče črke, ki smo 
jih na koncu sestavili v geslo OTRO-
CI ZA OTROKE. Med prireditvijo je 
v jedilnici šole potekala razstava del 
tečajnikov JSKD pod vodstvom Petra 
Gabra ter otrok OPB, ki so risali na 
temo Lačni in žejni po svetu. Da nih-
če od navzočih ni čutil lakote in žeje, 
pa so poskrbele članice Župnijske ka-
ritas Vodice, ki so napekle ogromno 
slastnega peciva. 
Po končanem teku oz. hoji smo pode-
lili medalje za najbolj pridne tekače 
po posameznih oddelkih. Tri najbolj-
ša dekleta in fantje skupno so prejeli 
tudi pokale. Letos sta bila najuspe-
šnejša tekača Maruša Pezdirc, ki je 
med vsemi pretekla največ (81,960 
m), med dečki pa Žiga Stare (75,141 
m). Sladke nagrade smo podelili tudi 
najuspešnejšim oddelkom (1. mesto – 
OPB 3. b, 4. b, 2. mesto – OPB 1. a, 3. 

Žiga Stare in Maruša Pezdirc najuspešnejša tekača
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mesto – OPB 1. b). Na podlagi pravil-
no rešenih gesel in izžrebanega kar-
tona smo podelili tudi 10 simboličnih 
nagrad.
Za pomoč pri izvedbi teka se iskreno 
zahvaljujemo Občini Vodice in g. žu-
panu Francu Acu Šuštarju, članicam 
Karitas, Društvu upokojencev Vodi-
ce, trgovini Bergant, Lidl industrijski 
coni Komenda, učiteljici Aniti in ma-
žoretkam, policijski postaji Medvode, 
akademskemu slikarju Petru Gabru, 
ravnatelju Juretu Grilcu ter vsemu 
kolektivu šole.

Žrebanje nagrad

ZAHVALA

Že tretje leto zapored smo se zbrali 
pri OŠ Vodice z namenom, da sto-
rimo nekaj dobrega zase, za svoje 
družine, pa tudi za naše občane, ki 
zaradi nizkih dohodkov, pokojnin 
ali brezposelnosti težko preživljajo 
svoje družine.
Posebna zahvala gre ravnatelju šole, 
g. Juretu Grilcu, glavni nosilki 
projekta, ga. Joži Nastran Brank, 
ter vsem učiteljicam in učiteljem, ki 
vsako leto pokažete veliko razume-
vanje in človeški čut za to akcijo. S 
tem ste velik zgled mladim genera-
cijam. 
Vsega tega pa seveda ne bi bilo mo-
žno izpeljati brez solidarnosti učen-
cev. Že več mesecev pred to akcijo 
vztrajno vsakodnevno tečejo, si s 
tem krepijo svoje zdravje in se med-
sebojno spodbujajo. Iskrene čestitke 
vsem tekačem.
Končna zahvala pa je namenjena 
vam staršem, ki imate razumevanje 
in ste pripravljeni sodelovati v tej 
dobrodelni akciji. Zbrani so bili raz-
lični, kakovostni prehranski izdelki 
in tudi šolske potrebščine. V imenu 
prejemnikov hrane in seveda tudi 
v imenu Župnijske karitas se vsem 
najlepše zahvaljujemo.
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Intervju

Lina Rahne: »Instant slava me ne zanima!«
 GORAzd dOMINkO

 TINA kOSEc

»Glasba je hrana ljubezni, iz nje 

prihaja čar, ob katerem se morajo 

upokojiti vse skrbi in vse bolečine 

srca,« je že v 17. stoletju trdil le-

gendarni angleški dramatik Willi-

am Shakespeare. Skrivnost, kako 

pomembna je za Lino Rahne, mla-

do akademsko izobraženo glasbe-

nico iz Utika, ki je vsaj nekajkrat v 

življenju nad glasbo skušala dvi-

gniti roke, a jih je še pravi čas spu-

stila, je najti v odgovoru na vpra-

šanje, kaj počne, ko ni pri glasbi: 

»Ko Lina ne prepeva, igra ali ne 

poučuje, Line ni!«

Svojo glasbeno pot ste začeli v 

otroškem pevskem zboru RTv Slo-

venija, kje ste slišali zanj in koliko 

časa ste v njem vztrajali, je bil med 

»sotrpini« tudi kdo, ki danes kralju-

je na glasbenih lestvicah?

Pravzaprav sem svojo glasbeno pot za
čela že prej, v glasbeni pripravnici niž
je glasbene šole v Ljubljani na Vegovi 
ulici. Tam sem tudi imela že svoj prvi 
nastop kot solistka v zboru, in sicer na 
odru Filharmonije, kar je bila zares izje
mna izkušnja za majhno deklico, ki rada 
poje. Ker sem bila še premlada za učenje 
inštrumenta, me je mama vpisala še v 
zbor RTV Slovenija, kjer smo delali že 
bolj zahtevne stvari, tudi snemali zgo
ščenko z Romano Krajnčan »Romana in 
Cic«. Na njej so čudovite pesmi za otro
ke, še zdaj jih znam na pamet! Ena od 
gostij je bila tudi znana slovenska pesni
ca Mila Kačič, ki je v eni od pesmi igrala 
zoprno sosedo.

po zaključeni nižji glasbeni šoli 

ste z učenjem violine nadaljevali 

tudi na srednji stopnji in leta 2006 

uspešno maturirali tako na glasbe-

ni šoli kot tudi vzporedno na Gim-

naziji poljane. kako pogosto je bila 

violina vaša uteha in kako pogosto, 

če sploh, vam je načenjala živce?

Moja srednješolska leta so bila res ne
verjetno naporna in iskreno povem, da 
sem vesela, da so mimo. V tistem času 
smo se ravno priselili v Utik in nisem 
poznala sovrstnikov, cele dneve sem 
preživela najprej na gimnaziji, potem 
pa še na srednji glasbeni šoli in veliko
krat manjkala v obeh šolah, ker sem že
lela naredila vse naloge in vaje, ki so me 
čakale. Ko sem zvečer prišla domov, sem 
morala vsaj tri ure vaditi violino, če sem 
želela shajati s programom in tempom 
srednje glasbene šole. Zaradi tega sem 
imela tudi pomisleke, želela sem pustiti 
violino ob strani. 

In zakaj je niste?

Vedno je zmagala ljubezen do glasbe, 
kajti čeprav je igranje in učenje inštru
menta res naporno in velikokrat po
polnoma tehnično, je to edina pot, da 

prideš do svobode, s katero potem lah
ko izvajaš najlepše skladbe največjih 
svetovnih skladateljev. In ko enkrat 
zaigraš pesem tako, kot je treba, ko za
čutiš glasbo, čustva, ki jih sam izvabljaš 
iz svojega inštrumenta, pozabiš na vse 
napore in dolgočasne vaje, ki si jih moral 
pretrpeti. 

po maturi vas je začel zanimati jazz, 

zato ste se vpisali na študij jazz pe-

tja na konzervatoriju za glasbo in 

balet Ljubljana. Je bila potrebna 

avdicija? kako zelo stresna je bila? 

Ja, na vseh umetniških gimnazijah in 
fakultetah je za sprejem potrebna avdi
cija, ker na žalost ni prostora za vsako
gar, ampak le za najbolj talentirane lju
di. Avdicija pravzaprav ni bila stresna, 
jaz sem takrat ravno živela v Londonu 
in sem priletela nazaj v Slovenijo samo 
zaradi te avdicije. Med bivanjem v Lon
donu sem namreč zares dojela, da me 
vleče v jazz, zato sem na avdiciji v Lju
bljani »izpela svojo dušo«. Vedela sem, 
da moram priti na Konzervatorij, da je 

»… igranje in učenje inštrumenta je naporno, velikokrat popolnoma tehnično, 
ampak zakaj, kaj je cilj te poti? Da dobiš svobodo, s katero potem lahko izvajaš 
najlepše skladbe največjih svetovnih skladateljev. In ko enkrat zaigraš pesem 
tako, kot je treba, ko začutiš glasbo, čustva, ki jih sam izvabljaš iz svojega in-
štrumenta …«
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to pot, po kateri moram iti in verjetno je 
to začutila tudi komisija. 

drži, da je na umetniških šolah naj-

težji pravzaprav sprejemni izpit?

Mislim, da sprejemni izpit ni najtežji 
izpit na umetniških šolah, najtežje je 
združiti zaupanje vase z zavedanjem, 
da pravzaprav še ničesar ne veš. To je 
res izziv tako na srednji stopnji kot tudi 
na univerzi, namreč najti svoj glas, svoj 
izraz sredi poplave informacij, neštetih 
projektov in nadarjenih sošolcev. 
 
dotakniva se perpetuum Jazzile 

…, kje se v resnici skriva skrivnost 

njegovega uspeha? bodimo realni, 

pevcev in pevk je malo morje, ste 

bili lahko z vsemi v dobrih odnosih? 

kaj vas drži ali vas je držalo skupaj?

Skrivnost njihovega uspeha je v prilaga
janju glasbenemu svetu, nenehnem ra
zvoju in napredku, dobrem vodstvu, or
ganiziranosti in seveda spet vztrajnosti. 
Perpetuum Jazzile delujejo res že dolgo 
časa, kar petintrideset let. Bili so eni 
prvih pri nas, ki so v zborovski različici 
izvajali jazz in zabavno glasbo. Jaz sem 
bila članica zbora, preden sem odšla na 
študij v Gradec in sem uživala predvsem 
zaradi dobre glasbe in super družbe. Si
cer pa, ko zbor postane tako uspešen, 
zahteva disciplino in vzame ogromno 
časa, tudi zato se člani zbora nenehno 
menjajo. 

po maturi iz jazz petja ste opravili 

sprejemne izpite za študij jazz petja 

na Univerzi za glasbo in upodablja-

jočo umetnost Gradec in se tja tudi 

preselili. bi lahko v Gradcu živeli 

tudi sicer? kakšno mesto je to? kaj 

vam je Gradec dal in mogoče tudi 

vzel?

Gradec je res čudovito mesto, zelo po-
dobno Ljubljani, s pestrim kulturnim 
življenjem, živahno, univerzitetno, s 
kar 40 tisoč študenti. Plače so nepri-

merljivo višje kot v Sloveniji, kar tudi 
zvišuje življenjski standard. Ljudje, 
pa ni važno, kateri poklic opravljajo, 
so bolj zadovoljni in zato tudi bolj 
prijazni do drugih. Tudi zdravstvo 
deluje neverjetno hitro in učinkovito. 
Drugače pa mi je Gradec poleg ogro-
mnega znanja dal tudi nekaj čudovi-
tih prijateljev, ki prihajajo z vseh ve-
trov (op. p. dva člana njenega benda 
sta recimo iz Brazilije). In ja, lahko 
bi živela v Gradcu, če bi tam recimo 
dobila službo. Je pa res, da čeprav 
sem se naučila govoriti nemško, mi 
nemški jezik nikoli ni bil tako blizu 
kot slovenski. Nisem se mogla tako 
svobodno in spontano izražati in to 
mi je bilo zelo težko prenašati. Če bi 
v Gradcu govorili slovenski jezik, bi 
bila zdaj verjetno še tam. 
 
Leta 2015 ste diplomirali iz umetni-

ške smeri jazz petja, februarja 2018 

pa še iz pedagoške smeri. Marca 

2018 ste pri švicarski založbi Unit 

Records izdali album Love lines, ki 

ste ga posneli s svojo zasedbo Lira 

Quartet. Oprostite vprašanju, a za-

kaj tako velik zaklad ostaja relativ-

no skrit, širši javnosti nepoznan?

Pravzaprav bo zgoščenka uradno na po
licah junija in takrat bom tudi začela bolj 
aktivno promovirati svojo glasbo. Jeseni 
bom naredila kratko turnejo po Sloveniji 
in Avstriji, toliko da glasba zaokroži med 
ljudmi in ne ostaja le na nosilcih zvoka. 
Sicer pa nisem ena tistih, ki želijo biti le 
slavni in peti (karkoli) na velikih odrih, 
temveč sem predvsem umetnica in naj
več dam na to, da ustvarjam kvalitetne 
stvari, nenehno rastem, se razvijam in 
postajam vedno boljša. »Instant« uspeh 
me sploh ne zanima, uživam pa v pouče
vanju, prenašanju znanja na druge na
dobudne ljubitelje glasbe in v tem, da se 
vsako jutro usedem za klavir in napišem 
nekaj novih vrstic in taktov pesmi v že
lji, da bi svoje misli in čustva kar najlep
še prelila v glasbo.
  

poučujete jazz in pop petje ter te-

orijo …, kdaj vam postane jasno, da 

»Mogoče bi namesto gimnazije morala šolanje nadaljevati »zgolj« na Srednji 
glasbeni, ampak takrat še nisem bila prepričana, ali je violina oziroma glasba 
res tisto, kar hočem početi v življenju. Zelo me je namreč zanimala tudi psi-
hologija. Zdaj vem, da je bila prava smer, samo majhen ovinek sem naredila iz 
klasike proti jazzu in popularni glasbi, iz poustvarjanja glasbe k ustvarjanju in 
poučevanju.«
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nekdo, ki si želi peti, to lahko počne 

zgolj pod prho? kako povedati, da 

iz te moke ne bo kruha? kako je s 

slabo vestjo?

Če lahko govorite, boste lahko tudi peli. 
Nisem še imela primera, da bi k meni 
prišel nekdo, ki bi bil povsem brez po
sluha, vsak se lahko nauči bolje peti. 
Tehniko se da naučiti, tako kot se na
učimo smučati ali pa voziti avto, je pa 
res, da je poučevanje petja zelo posebna 
stvar, ker je inštrument človeško telo in 
je vsak učenec popoln unikat s svojimi 
prednostmi in izzivi. Spremljati proces 
osvobajanja naravnega glasu učencev 
in učenk in tudi njihovih osebnosti je 
res najlepša stvar, ki jo učitelj solo petja 
lahko doživi. 

kakšna izkušnja je muzikal Mamma 

Mia?

Sodelovanje pri muzikalu Mamma Mia 
je res neverjetna izkušnja. To je eden iz
med največjih tovrstnih projektov v Slo
veniji in trenutno teče že tretja sezona, 
odkar je na sceni. Jaz sem se jim sicer 
pridružila kasneje, saj so iskali dodatne 
vokaliste za zbor, ampak sem se zelo 
hitro naučila vsega, saj imam izkušnje 
tudi s plesom in gimnastiko. Potem pa 
je še glavna igralka zanosila in so iskali 
zamenjavo zanjo, opravila sem avdicijo 
in dobila tudi glavno vlogo! To je bilo 
zame res največje presenečenje prejšnje
ga leta. Možnost, da redno nastopam po 
različnih odrih in dvoranah po Sloveniji, 
je neprecenljiva, saj je vsaka predstava 
trening petja, plesa in igre, poleg tega pa 
je tudi celotna ekipa res neverjetna – od 
Gojmirja Lešnjaka Gojca se učim igre, 
od Alenke Godec in Damjane Golavšek 
petja, od Patrika Grebla vodenja benda 
in dirigiranja, od Jurija Franka organi
zacije in vodenja ekipe. To priložnost res 
cenim in uživam v njej, čeprav je včasih 
tudi zelo zelo naporna!

»Pa še tole glede sprejemnih izpitov – če te zanima glasba in smer, na katero 
želiš, sama avdicija ni tako težka, je pa res, da je včasih uspeh na le-tej odvisen 
tudi od konkurence. Ampak jaz verjamem, da če si nekaj res želiš, boš do tega 
prišel, če ne prvič, pa drugič, tretjič, pomembno je vztrajati!« 

Ste kdaj premišljevali o študiju 

muzikala denimo v Londonu?

O študiju muzikala nisem nikoli razmi
šljala, vedno me je bolj vleklo v jazzov
sko in ustvarjalno smer. Tudi v muzikal 
Mamma Mia sem prišla pravzaprav iz 
radovednosti in ker sem vedela, da se 
bom res veliko novega naučila. 

In kaj Lina počne, ko ne prepeva, 

igra ali poučuje, kaj plemeniti nje-

no življenje?

Ko Lina ne prepeva, igra ali poučuje, 
Line ni (op. p. smeh). V prostem času 

največ ustvarjam, pišem nova besedi
la in skladbe, veliko poslušam glasbo 
in berem, se nenehno izobražujem na 
področju vokalne tehnike, poleg tega 
pa obožujem hribe, naravo, jogo, kma
lu bom postala tudi učiteljica joge. 
Mislim, da bi se dalo nekako povezati 
glasbo, ustvarjanje in jogo, mogoče v 
okviru kakšnih posebnih delavnic in 
tečajev … Bomo videli, kaj bo prineslo 
življenje! Karkoli že bo, važno je, da se 
dela, raziskuje, raste in ljubi! In seveda 
pôje! 

»Če lahko govorite, boste lahko tudi peli, vsak se lahko nauči bolje peti!«
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 MAJdA ŠAvLI, dU vOdIcE
 MIRO pRELc

Društvo upokojencev Vodice je or-

ganiziralo kulturno zabavno prire-

ditev »Je lepša dežela še kje«. K 

sodelovanju smo povabili mlade iz 

vrtca Škratek Svit in Osnovne šole 

Vodice, Baletno skupino iz Tac-

na, Roka in Žana, Francko in Ani 

iz Cerkelj, Trio z Jožico in country 

skupino. Seveda pa smo sodelo-

vali tudi člani kulturniške skupine 

Društva upokojencev Vodice. 

Že ob prihodu v dvorano so nas pri-
čakali lajnar Vinko in par v narodnih 
nošah. Skozi program prireditve 
sta nas letos popeljala Ula in Jure 
iz Osnovne šole Vodice, mlada, per-
spektivna napovedovalca. 
Kot prvi nastopajoči so bili naši naj-
mlajši, otroci iz vrtca Škratek Svit. 
Zaplesala so tudi dekleta iz Osnovne 
šole Vodice in nam skozi ples poveda-
la, da je najlepše, če smo prijatelji. Sle-

Je lepša dežela še kje 2018

dil je nastop članov kulturniške sku-
pine Društva upokojencev Korenine 
in pevske skupine s harmonikarjem 
Jankom. Janko je novi harmonikar 
pevske skupine. Navdušil nas je na-
stop najmlajših in malo manj mla-

dih baletne skupine iz Tacna. Ples, 
glasba, petje je tisto, kar nam ogreje 
dušo. Prisluhnili smo Roku in Žanu, 
ki sta zaigrala Gorenjsko polko. 
Marsikoga so zasrbele pete, da bi kar 
zaplesali. 
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 IRMA bIzJAk, MEpz bISER

Javni sklad Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Ljubljana okolica, vsa-

ko leto organizira Območno revijo 

pevskih zborov in malih pevskih 

zasedb Ljubljana okolica »Naj se 

sliš' 2018«. Tudi letos se je MePZ 

Biser odločil sodelovati na reviji. V 

četrtek, 10. maja, smo se zbrali v 

Sori, kjer smo se predstavili s tremi 

MePZ Biser Vodice sodeluje na Reviji »Naj se 
sliš' 2018«

pesmimi; Rado Simoniti, Pod ja-

snim nebom rdeča roža (Ivan Can-

kar), Tomaž Habe, Dve leti in pol 

(primorska), Emil Adamič, Rasti, 

rožmarin (ljudska).

Revijo je strokovno spremljala slo-
venska zborovodkinja in pedagogi-
nja Andreja Martinjak. Rezultati re-
vije sledijo, ko odpojejo še v Podpeči 
in na Dolskem, kajti revija poteka tri 
dni. 

Upamo, da bodo odzivi pozitivni, saj 
se trudimo vsak po svojih najboljših 
močeh. Radi se družimo, prepevamo 
in se imamo lepo.
Glede na vse napisano, pa ob tej pri-
ložnosti ponovno vabimo k zboru in 
sodelovanju vse ljubitelje petja. Prav 
je, da vas slišijo še drugi, ne samo v 
kopalnici pod tušem ali v avtomobi-
lu, ko se vozite. Pridite, luštno je in 
še bo.

Da je smeh pol zdravja in da je res 
tako, sta nas prepričevali Francka in 
Ani, naši gostji iz Cerkelj. V svojem 
skeču sta nas s svojim igranjem in 
petjem prepričali, da je res tako. Sle-
dil je nastop glasbene skupine Trio z 
Jožico, ki nam je zaigral domače na-
rodne pesmi. 
Nadaljevali smo z nastopom country 
skupine plesne šole Wild West. Co-
untry line dance – je ples v vrsti na 
vse štiri strani neba in je primeren 
za vse generacije: otroke, mlade, ak-
tivne zrelih let, popolne začetnike in 
napredne plesalce. Zelo dobro. 
V sklopu Društva so zaplesale še 
članice aerobne skupine z novim 
plesom na pesem Rebeke Dremelj, 
Fantje izpod Triglava in člani skupi-
ne Ropotavčki, ki iz svojih glasbil še 
vedno izvabljajo zanimive zvoke. Z 
venčkom narodnih pesmi in pesmijo 
Prav lepa je vodiška fara, je pevska 
skupina društva zaključila program. 
Bil je lep večer, poln glasbe, petja, 
plesa, humorja, smeha. Za dobro vo-
ljo in smeh. Hvala vsem, ki ste bili z 
nami.
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Prvomajska budnica
  ANdREJ GyERGyEk 

Tudi letos smo na praznični 1. maj 

vodiški godbeniki izvedli tradicio-

nalno budnico. Naš program se je 

začel ob 6. uri pred vodiško cer-

kvijo, zaključili pa smo nekaj po 14. 

uri v klubu Kubu. 

Vmes nas je pot vodila po vseh va-
seh občine Vodice, kjer nas je vselej 
pričakalo veliko občanov in občank, 
ki so nas toplo sprejeli ter pogostili. 
Na skoraj vseh lokacijah smo zaigrali 
Vodiško koračnico, za katero je glas-
bo s pomočjo nekdanjih godbenikov 
napisal Primož Kosec, besedilo pa je 
napisal Ivan Sivec. Nova skladba je 
prijetno popestrila naš program in 
tudi tisti, ki so jo slišali, so bili nad 
njo navdušeni. Sicer v našem reper-
toarju ni manjkalo klasičnih korač-
nic, večkrat pa smo ob igranju tudi 
zapeli. V dobri družbi ter prijetnem 
druženju ob obilici hrane in pijače 
nam je dan hitro minil in jutro je kar 
naenkrat postalo popoldan. 
Čeprav je bil dan dolg in naporen, 
smo člani godbe zelo uživali, saj ob 
dobri glasbi in dobri družbi nič ni 
prenaporno. Vsi godbeniki in godbe-
nice se že veselimo naslednje budni-
ce, do takrat pa se podajamo v nadalj-
nje igranje in nove nastope.
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Vodičani odlični na državnem tekmovanju iz 
fizike

  kLAvdIJA cOf MLINŠEk 

V soboto, 14. aprila, je na Peda-

goški fakulteti v Ljubljani poteka-

lo državno tekmovanje iz fizike. 

Osnovno šolo Vodice je uspešno 

zastopalo kar osem tekmovalcev. 

Že drugo leto zapored smo bili 

ena izmed šol z najštevilnejšo ude-

ležbo, saj so naši učenci pokazali 

izvrstno znanje že na regijskem 

tekmovanju. To so bili osmošolci 

Eva Jenko, Tilen Srabotič, Patrik 

Fabjan, Janez Lužar, Tit Hodžar in 

Mitja Nastran ter devetošolca Jaka 

Gregorc in Gašper Korbar.

Državno tekmovanje iz fizike poteka 
v dveh delih. Tekmovalci dve šolski 
uri samostojno rešujejo teoretične 
naloge, dve šolski uri pa samostojno 
izvedejo eksperiment in ga analizira-
jo, računsko obdelajo ter odgovarja-
jo na vprašanja povezana z eksperi-
mentom.

Vseh osem tekmovalcev se je odlič-
no uvrstilo. Trije so prejeli zlato 
priznanje, in sicer osmošolca Ti-
len Srabotič za 19. mesto, Mi-
tja Nastran za 38. in devetošo-
lec Gašper Korbar za 32. mesto. 
Eva Jenko, Patrik Fabjan, Janez 
Lužar, Tit Hodžar in Jaka Gre-
gorc so prejeli srebrno priznanje. 
Na primarni ravni tekmovanja je so-
delovalo 6771 tekmovalcev iz vseh 

slovenskih osnovnih šol. Na držav-
nem nivoju je bilo podeljenih 96 zla-
tih Stefanovih priznanj in 182 srebr-
nih Stefanovih priznanj.
Vsi sodelujoči učenci naše šole so ve-
stno obiskovali večmesečne priprave 
na to tekmovanje, za kar si zaslužijo 
veliko pohvalo. Za odličen dosežek 
na enem izmed najtežjih tekmovanj 
iz znanja za osnovnošolce vsem če-
stitamo!

  ANTON kOkALJ,
  kULTURNO pROSvETNO
  dRUŠTvO ŠINkOv TURN 

V decembrski številki Kopitarjeve-

ga glasa smo že objavili prispevek 

o zgodovinskih zanimivostih naših 

krajev, predvsem Šinkovega Turna 

in bližnje okolice. Povzeli smo del 

zadnjega predavanja mag. Stane-

ta Okoliša, direktorja Slovenskega 

šolskega muzeja, o razvoju šolstva 

na območju sedanje občine Vodi-

ce. V prvem delu se je osredotočil 

bolj na območje Šinkovega Turna, 

zanimiva pa je zgodba o šolstvu 

na širšem območju. Zato smo se 

odločili, da za vzdrževanje »kon-

dicije« za raziskovanje naše pre-

teklosti za tokratno številko Kopi-

tarjevega glasa z njim pripravimo 

kratek pogovor.

Mag. Okoliš, aprila ste v knjižnici 

Medvode predstavili zanimivo zgo-

Zgodovinske zanimivosti naših krajev
z mag. Stanetom Okolišem

dovinsko listino iz leta 1118. za kaj 

gre pri tej listini, predvsem v pove-

zavi s kraji v sedanji občini vodice?

Latinsko pisano besedilo listine je 
ohranjeno v dveh prepisih iz 18. stole-
tja v arhivu stolnega kapitlja v Vidmu 
v Italiji. Tako ohranjeno besedilo je 
najstarejši znani zapis sedmih krajev 
pod Šmarno goro, ki jih s tem letos za-
znamuje 900. obletnica prve omembe 
v pisnih virih. Poleg župnije Vodice, v 
besedilu listine imenovane »plebe S. 
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Mag. Stane Okoliš

Prepis listine iz arhiva stolnega kapitlja v Vidmu

Margarete virg(inis)«, so v njem ome-
njene še cerkvice in kapele v Šmar-
tnem pod Šmarno goro, v Spodnjih 
in Zgornjih Pirničah, v Smledniku, v 
Trbojah in v Hrašah. Oglejski arhidi-
akon Oton je v listini v navzočnosti 
navedenih prič potrdil, da sta lastnika 
večje zemljiške posesti v okolici Šmar-
ne gore Eberhard in Bertold oglejski 
cerkvi in župniji v Vodicah v zameno 
za pravico do krsta in pokopa pri na-
vedenih cerkvicah, ki sta jih postavila 
onadva in njuni predniki, izročila iz-
kazano posest, dva hlapca in deklo.

kakšno vlogo so torej imele vodice v 

tistem času?

Besedilo listine izpričuje, da so bile 
Vodice takrat središče obsežne župni-
je, h kateri so pripadala tudi območja 
zgoraj navedenih naselij. Pravica do 
krsta in pokopa sta takrat, kakor je po 
cerkvenem pravu določeno tudi sedaj, 
pripadali samo župniji, vendar je oči-
tno, kakor izpričuje prav ta listina, da 
so to pravico takrat po prizadevanju 
lastnikov na novo postavljenih cerkva 
s privolitvijo (nad)škofijske oblasti 
lahko pridobile tudi podružnice. Izvor 
župnije v Vodicah je nedvomno precej 
starejši od drugih v listini navedenih 
cerkva. Jasno je tudi, da je vodiška žu-
pnija oglejska ustanova in da so njeni 
začetki povezani z vzpostavljanjem 
najzgodnejše cerkvene organizacije 
(pra)župnij na Kranjskem po madžar-
skih vpadih v 11. stoletju. V obravna-
vani listini je omenjen tudi prvi znani 
vodiški župnik Gotskalk.

zakaj se vam zdi pomembno razi-

skovati tako oddaljeno zgodovino?

Dejstvo je, da so ohranjeni pisni viri 
iz začetka 12. stoletja zelo redki. Naše 
vedenje o tedanjih razmerah je zato 
toliko manjše in precej bolj omejeno 
kot v vseh poznejših obdobjih. Vsak 

zapis iz tistega časa je zelo dragocen, 
saj lahko le na podlagi majhnih ka-
menčkov sestavimo celovitejši moza-
ik. V Sloveniji ni ravno veliko krajev, 
ki bi bili v pisnih virih omenjeni pred 
letom 1118. Raziskovanje tako odda-
ljene zgodovine je po eni strani zave-
zanost strokovni poklicanosti in izziv, 
ki ga posameznik doživi ob soočenju s 
časovno razsežnostjo svojega bivanja, 
po drugi pa je to tudi odkrivanje lokal-
ne in nacionalne identitete ter iskanje 
zavesti pripadnosti.
Hvala za pogovor.
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Babice in dedki, vabljeni na peko potic ...
  vIdA kIMOvEc

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!

V prejšnji številki Kopitarjevega glasu smo naro-

be zapisali avtorico spodnjega članka. Gospe VIDI 

KIMOVEC se iskreno opravičujemo in članek ob-

javljamo ponovno s pravilnim imenom avtorice. 

Opravičilo
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Spodbujamo gibanje – Žan Kranjec v Vrtcu 
Škratek Svit Vodice

 HEdvIkA ROSULNIk 
 TINA kOSEc

Za razvoj otrokovih bioloških po-

tencialov je gibanje prvotnega 

pomena, še posebej v času, ko že 

veliko najmlajših preveč časa pre-

živi pred televizijo. Zato v vrtcu 

sistematično spodbujamo h giba-

nju, izvajamo različne gibalne de-

javnosti.

V spomladanskem času smo izve-
dli tečaj rolanja, najstarejše pa čaka 
še plavalni tečaj. Posebno dožive-
tje, spodbuda h gibanju, je bil obisk 
alpskega smučarja, Žana Kranjca, v 
našem vrtcu. Žan je obiskoval stari 
vrtec, in že takrat pridno delal skle-
ce. Otrokom je predstavil opremo, 
odgovoril na vprašanja in seveda po-
kazal, koliko sklec naredi kot vrhun-
ski športnik. Žanu so otroci z velikim 
veseljem tudi zapeli, pesem, ki smo jo 
v vrtcu spesnili prav za Žana, da bo 
osvojil še veliko pokalov. Druženje je 
bilo spontano in prijetno, skupaj pa so 
tudi tekli in se seveda pri tem zabava-
li. Druženje je bilo prijetno in seveda 
nas Žan še obišče, ko pride pogledat, 
kakšna bo naša nova športna igralni-
ca, ki jo že z nestrpnostjo čakamo. 
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Gostili smo najboljše osnovnošolske ekipe prve 
pomoči v regiji

 JANA pOTOČNIk
 IN ANdREJA bEČAN

 RdEČI kRIž LJUbLJANA

Znanje veščin iz prve pomoči je v 

vsakdanjem življenju izredno po-

membno, saj tako lahko na kraju 

dogodka izvedemo nekatere po-

membne ukrepe še pred prihodom 

ustreznih služb in sočloveku s tem 

morda celo rešimo življenje. 

Pogosto sta pri tem navzoča še strah 
in stres, ki ju lahko vsaj delno odpra-
vimo s stalnim pridobivanjem znanja 
na področju prve pomoči, za kar ni-
smo nikoli premladi ali prestari. Zato 
naju veseli, da se učenci predmetne 
stopnje vsako leto v večjem številu 
prijavijo na interesno dejavnost Prva 
pomoč. Tam čez šolsko leto spozna-
vajo in oskrbujejo različne poškodbe, 
obolenja in bolezenska stanja in se s 
tem pripravljajo na vsakoletno pre-
verjanje.
V torek, 27. marca, je na Rdečem kri-
žu Slovenije – OZ Ljubljana, potekalo 
lokalno preverjanje osnovnošolskih 
ekip prve pomoči. Preverjanja se je 
udeležilo 19 osnovnošolskih ekip iz 
Mestne občine Ljubljana in prime-
stnih občin Medvode, Dobrova – Pol-
hov Gradec, Velike Lašče, Smlednik 
in Vodice.
Šolsko ekipo po pravilih sestavlja 
šest članov in dve rezervi. Tekmova-
nje na lokalnem nivoju je sestavljeno 
iz teoretičnega testa o prvi pomoči in 
Rdečem križu, praktični del pa zaje-
ma tri različna delovišča s po dvema 
poškodovancema. 
Člani ekipe OŠ Vodice so več kot 
odlično oskrbeli naslednje poškod-
be: hudo krvavitev, zvin gležnja, 

oparino prsnega koša, opeklino dla-
ni, odprt zlom goleni in tujek v dlani.
Znanje članov ekipe nas je pripeljalo 
do odličnega 4. mesta. To je pomeni-
lo, da zgodba s prvo pomočjo za to 
šolsko leto še ni bila zaključena. Eki-
pa se je zasluženo uvrstila na 9. re-
gijsko preverjanje OŠ ekip prve po-
moči, ki je potekalo 11. aprila 2018 
na naši šoli.
Poleg domače smo gostili ekipe na-
slednjih šol: OŠ Bežigrad, OŠ Bo-
židarja Jakca, OŠ Brezovica pri 

Ljubljani, OŠ Dobrova, OŠ Jožeta 
Moškriča, OŠ Medvode, OŠ N.H. 
Maksa Pečarja, OŠ Nove Fužine, OŠ 
Simona Jenka Smlednik, OŠ Trnovo 
in OŠ Vrhovci.
Ko so tekmovalci začeli prihajati v 
Vodice, so se spremljevalci ekip in 
poškodovanci že pripravljali na vlo-
ge, ki so jih čakale tisto popoldne. 
Preverjanje se je začelo ob 13.45 z 
otvoritvijo, na kateri je ravnatelj 
Jure Grilc pozdravil tekmovalce in 
jim na kratko predstavil kraj in šolo. 

Ekipa oskrbuje poškodovanca

Zaključna fotografija vseh udeležencev
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V nadaljevanju jih je pozdravila sekretarka RK – OZ Lju-
bljana Ema Verbnik, Nina Zalaznik, strokovna sodelav-
ka na Rdečem križu, pa je tekmovalcem razložila pravila 
preverjanja. 
Ob 14. uri se je začelo preverjanje. Glede na pripravljeno 
časovnico so učenci v dobrih treh urah izvedli oskrbo po-
škodovancev na treh deloviščih, odpisali teoretični test 
s področja delovanja in zgodovine Rdečega križa ter prve 
pomoči in sodelovali na delavnici.
Poškodbe, ki so jih morali oskrbeti: kemična poškodba 
očesa, poslabšanje astme, oskrba razpočne rane na čelu, 
zastrupitev z zeleno mušnico, odrgnina, poslabšanje 
sladkorne bolezni (hipoglikemija) in izvedba temeljnih 
postopkov oživljanja pri odrasli osebi.
Po koncu tekmovanja je sledila razglasitev najboljših 
ekip, ki se je je udeležila tudi predsednica RK OZ Ljublja-
na, Nevenka Lekše. 
S prikazanim znanjem in rezultatom smo bili zelo zado-
voljni, saj se je ekipa OŠ Vodice uvrstila na več kot odlič-
no 5. mesto.
V izvedbo in organizacijo je bil vključen velik del zapo-
slenih na šoli, prav tako pa tudi več kot 30 učencev, ki so 
sodelovali kot tekmovalci, poškodovanci ali spremljeval-
ci ekip.
Tekmovalna zasedba je bila enaka, kot na lokalnem pre-
verjanju: Lena Colnar, Eva Janhar, Jeremija La Roux, 

41. regijsko tekmovanje mladih tehnikov
  MENTORIcE JOžI Nb, EvA U.,  

  dARINkA k. IN bARbARA k. 

V četrtek, 5. aprila, in petek, 6. 

aprila, smo na šoli gostili 41. re-

gijsko tekmovanje v konstruktor-

stvu in tehnologiji obdelav gradiv. 

Uradno otvoritev tekmovanja je 

ob 14.15 začel ravnatelj Jure Grilc, 

ki je nagovoril tekmovalce, njiho-

ve mentorje in ocenjevalce. Pred 

začetkom tekmovanja so se pred-

stavili še folklorniki šole z dvema 

ljudskima plesoma ob spremljavi 

harmonikarja Matica Jeraja, s solo 

Lara Pipan, Ana Podgoršek, Ema Podgoršek, Heli Šimno-
vec in Zarja Tepina. V vlogi poškodovancev so bili Domen 
Aljaž, Klemen Bizant, Anja Djordjević, Jan Jeraj, Andraž 
Košir, Taja Vrhovnik in David Zupan. Spremljevalci ekip 
sodelujočih šol pa Andraž Aljaž, Sara Bonča, Klara Bur-
gar Žitnik, Tjaša Cankar, Nina Erce, Ana Erce Zupančič, 
Nace Humar, Špela Kraner Novak, Špela Rakun, Katja 
Rudolf, Naja Stankovič Pangerc in Klara Stare.
Tekmovalcem čestitava za odličen dosežek. Zahvaljujeva 
pa se tudi vsem sodelujočim sedmošolcem, ki ste odgo-
vorno in zgledno poskrbeli, da so se gostje na naši šoli 
dobro počutili ter se iz Vodic proti domu vračali z novimi 
poznanstvi.

V akciji
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točko na klavirski harmoniki pa 

tudi Martin Koderman. Kolektiv 

šole se je izkazal kot izredno do-

ber gostitelj tekmovanja, učenci 

naše šole pa spretni, kreativni in 

željni novih uspehov.

Prvo mesto in uvrstitev na držav-
no tekmovanje smo dosegli v kate-
goriji razstava – Izdelki iz kovine 
in kategoriji Projektno delo s projek-
tom Kopitrol, ki so ga pripravili Pa-
trik Fabjan, Žan Pirc Jeraj, Do-
men Jenko, Jana Jerman, Maša 
Jerman, Adrijana Pavlović, Taja 
Tadeja Špenko in Tea Letnar pod 
mentorstvom Andreje Bečan.
Prvo mesto in uvrstitev na dr-
žavno prvenstvo je osvojil tudi 
Klemen Jeraj v kategoriji K1 
–  LEGO 1. TRILETJE – 2. razred, 
2. mesto pa so dosegli Gal Rebolj 
(kategorija K1 – LEGO 1. TRILETJE 
– 3. razred), Rok Bilban (LEGO 
DACTA 2. TRILETJE – 4. razred) in 
Lovro Rant (LEGO DACTA 2. TRI-
LETJE – 5. in 6. razred). Vsi učenci 
so tekmovali pod mentorstvom Eve 
Ukmar.
V tehnologiji obdelav gradiv so pod 
mentorstvom Darinke Klopčič in 
Barbare Kermavner šolo uspešno 

zastopali tudi starejši učenci. Mitja 
Nastran in Jan Debevc sta v kate-
goriji T4 – Izdelek iz kovine osvojila 
odlično 3. mesto. Odlična sta bila 
tudi Lucija Kavčič in Tilen Srabo-
tič s 4. in 5. mestom v kategoriji 
K6 (MODELIRANJE S PROG. GOO-
GLE SKETCHUP), Martin Novak 
in Martin Koderman sta  osvojila 
11. mesto v kategoriji T2 – Izdelek 
iz lesa, Nace Humar je bil 14. pri 
Izdelavi izdelka iz umetne mase – 
T3. 

Med tekmovanjem je na šoli poteka-
la tudi predstavitev nove tehnične 
pridobitve 3D-tiskalnika. Učenec 8. 
c Mitja Nastran je načrtoval izdelavo 
lego kocke, ki ga je tiskalnik do konca 
tekmovanja tudi izdelal. Poleg tega 
sta Mitja in Tit Hodžar izdelala in 
predstavila še tiskalnik iz lego Mind-
storm, ki je zmožen napisati 15 črk.
Vsem udeležencem iskreno čestita-
mo. Z rezultati, delom in vedenjem 
ste odlično predstavili sebe in našo 
šolo.
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Aktivnosti v knjižnici Vodice
  kARMEN JANČAR 

Konec je dolge mrzle zime, ko smo 

si v Knjižnici Vodice krajšali čas s 

pripovedovanjem pravljic in obi-

skovanjem daljnih dežel. Z našimi 

gosti smo (vsaj v mislih) odpoto-

vali na Havaje, obiskali Iran, pre-

kolesarili afriško celino ter pretekli 

250 km puščave v Peruju. 

Spomnili smo se dogodkov v 1. sve-
tovni vojni, v katerih so bili udeleže-
ni tudi fantje iz Vodic. Po zanimivih 
predavanjih pa smo s predavatelji po-
kramljali, jim zastavljali vprašanja in 
se pozanimali, kakšna je bila usoda 
naših prednikov v 1. sv. vojni. 
Še ena prijetna novost, ki smo jo 
uvedli v zimskih mesecih, je študij-
ski bralni krožek »Beremo z Manco 
Košir«. Namenjen vsem ljubiteljem 
knjig, ki se radi družijo in izmenjuje-
jo mnenja. Mentorica Nataša Kranjc 
Škofic nas v svojo družbo vabi zopet 
jeseni.
V sodelovanju z vrtcem Škratek Svit 
smo pripravili likovno razstavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku, ki 
je gostovala tudi v Knjižnici Šiška. 
V Knjižnici Vodice se trudimo, da 
imamo vedno za vas kakšno prese-
nečenje … Tokrat smo vam pripravili 
»Domoznansko okno«, kjer vas ča-

kajo izbrane knjige, povezane s pre-
bivalci oz. zgodovino območja, ki ga 
pokriva občina Vodice.
Ob vseh teh dogodkih je zima hitro 
minila, pomlad pa nas vabi ven, v 
naravo, tako da bomo s prireditvami 
nadaljevali spet jeseni. Vsekakor vas 

še naprej vabim k branju in obisko-
vanju knjižnice. Predvsem pa ne po-
zabite: »Tisti, ki bere, živi tisoč življenj. 
Kdor ne bere, pa zgolj eno samo« (Geor-
ge R. R. Martin).
Lepo vas pozdravljam in se vidimo v 
knjižnici!

24 številka 4, maj 2018



Koristno

Zdravje v občini Vodice
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 vIkTORIJA dROLEc

V sklopu Lokalnih akcijskih 

skupin LAS za mesto in vas in 

s sofinanciranjem Republike 

Slovenije in Evropske unije iz 

Evropskega sklada za regi-

onalni razvoj, smo v naseljih 

Mengeš, Vodice, Trzin, Moste 

in Komenda, v mesecu aprilu 

začeli z izvajanjem projekta 

Krekovo središče. Nosilec pro-

jekta je Inštitut Antona Trste-

njaka za gerontologijo in med-

generacijsko sožitje, partner 

pri izvajanju pa Zavod Medge-

neracijsko središče Komenda

Namen projekta je povečati so-
cialno vključenost vseh prebival-
cev v lokalno okolje, spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja in 
kakovostnega aktivnega staranja.

Življenje je kakovostno, če ima 
človek poskrbljeno za svoje ma-
terialne potrebe in če živi v lepih 
medčloveških odnosih. Življenje 
v urejenem medčloveškem sožitju 
je največ, kar imamo, zato se nam 
splača potruditi, da je lepo in ka-
kovostno.
Nihče si ne more narediti lepega 
življenja sam, brez pomoči dru-
gih. Še v najboljših srednjih letih 
ne, kaj šele v otroštvu ali na sta-
rost. Najboljša naložba v življenju 

je medsebojna pomoč med genera-
cijami; če kje, velja pri tem, da se 
v življenju vse dobro in vse nespa-
metno človeku vrača in plača.

V tradicionalni družbi so bile 
mlada, srednja in tretja genera-
cija med seboj tesno povezane v 
družini in soseski. V današnjih 
življenjskih razmerah so mlajši in 
starejši med seboj oddaljeni, da se 
skoraj ne poznajo, zato se nabirajo 
predsodki enih proti drugim. Pre-
pad med generacijami povzroča 
usodne izgube vsem: najstarejše-
mu upokojenskemu rodu, srednji 
generaciji zaposlenih in mladim, 
ki se pripravljajo na samostojno 
življenje.

V prihodnjih desetletjih bo dva-
krat več starih ljudi kakor danes. 
Ljudje srednje generacije moramo 
v naših skupnostih zdaj oblikova-
ti boljše odnose med generacijami 
in dobre pogoje za staranje, sicer 
bomo za generacijo naših otrok 
prehudo breme. Tudi vsak sam se 
mora pripraviti na lepo starost.

Pri medgeneracijskem prostovolj
skem druženju smo starejši in mlajši 
drug drugemu učitelji
in drug pri drugem učenci za kako
vostno življenje in lepo medčloveško 
sožitje;

pa tudi za smiselno staranje, saj se 
staramo od rojstva do smrti z enako 
hitrostjo.

Življenjske naloge v mladih letih, v 
srednjih letih in v starosti je mogoče 
dobro opraviti samo v solidarnem so
žitju vseh treh generacij.
V goščavi in naglici današnjih razmer 
se je treba lepega sožitja zavestno 
učiti in naučiti, enako kakor vožnje 
z avtom v gostem in hitrem prometu.

Ena tedenska ura prostovoljske
ga medgeneracijskega druženja, za 
katerega se človek usposobi, je naj
hitrejša in najcenejša šola za lepše 
medčloveško sožitje.

Kontaktna oseba
za projekt Krekovo središče:
Viktorija Drolec,
viktorija.drolec@zmsk.si

Tečaj za prostovoljce
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Z BOGATIM SRECELOVOM

      P
GD 

BUKOVICA - UTIK 

SOBOTA, 2.6. ob 19.00 uri

UTIK 
        

        
   GASILSKO VADBIŠCE

GASILSKO 

VESELICO

PRI VODICAH

GASILSKO 

VESELICO
VABI

NA

OTROŠKI

PROGRAM

S PIKO 

FLIKO

OB 18.30

zborovodja: Milan Bajželj 
vabi na koncert:

“VESELO NA POČITNICE” 
14. junija 2018 ob 20.00 uri v 

dvorani na Skaručni.

Ostali sodelujoči:
Dekliška vokalna skupina 

Flora, Godba Vodice

28 številka 4, maj 2018



 

Obvestila

Kar odšla si, draga mama,

saj vendar mi smo še tu.

Rekla si nam, naj pridemo,

ti prinesemo šopek rož.

Nabrali smo ti šmarnic, 

jih nismo dali ti v roko,

zdaj krasijo ti gomilo,

mi pa brišemo solzo.

ZAHVALA
V 87. letu nas je zapustila

naša draga mama 

MARIJA GOVEKAR

rojena Ciprle iz Repenj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo 

pospremili na njeni zadnji poti in se ji 

poklonili v slovo. 

Vedno bo ostala v naših srcih, trud njenih 

rok in ljubeče besede nas bodo večno 

božale v spomin. 

Vsi njeni

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA GLASA 

2018
IZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

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

Gozdarske storitve David Bider s.p.
sečnja in spravilo lesa

prevozi lesa
prodaja drv

odkup na panju

d-bider@gmail.com

041 215 983
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k N J I ž N E  N O v O S T I

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
12. 4. 2018 – 10. 5. 2018

Strokovno gradivo

Naomi Klein: Ne  ni dovolj: kljubovanje 
Trumpovi politiki šoka in oblikovanje sveta, 
kakršnega potrebujemo

Vlom v vikend.

Leposlovje

Jens Henrik Jensen: Prva žrtev

Prometna nesreča zaradi nepravilne smeri vožnje in 
pobegom voznika tovornega vozila.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Kaznivo dejanje velike tatvine – vlom.

Enci benci na kamenci 4

Slikanice

Prometna nesreča zaradi nepravilne smeri vožnje in 
pobegom neznanega voznika osebnega avtomobila 
znamke Peugeot.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Kaznivo dejanje preprečitve uradnega 
dejanja uradni osebi s strani pijanega 
voznika motornega kolesa,

Ashley Jackson: Churchill
V biografiji o Winstonu Churchillu avtor prepričljivo 
predstavlja izjemno kompleksno osebnost 
državnika, ki ga mnogi označujejo za največjega 
moža britanske zgodovine, drugi pa kot groznega 
človeka z veliko osebnostnimi slabostmi.

Harlan Coben: Pogrešam te
Nov napet triler avtorja o preteklosti, ki 

razdvaja, in lažeh, ki družijo.

Izrekanja: zbornik literarnih ustvarjalcev z območja 
Ljubljana okolica

Heather Morris: Tetovator iz Auschwitza

Ken Follett: Stebri 
zemlje: prva knjiga 
trilogije Kingsbridge (1. 
del)

Anita Nair: Vaje v pozabljanju

Lilijana Praprotnik Zupančič: Zmaji?!

Dr. Seuss: Zelena jajca in krača, 
Muc Kapuc, Lisica Nogavica

Jurij Šilc: Stolp točajev z Ostrovice v 
Šinkovem Turnu

Tadej Golob: Ko bi Luna padla na 
glavo

Vinko Möderndorfer: 
Druga preteklost

kRIMINALITETA pROMETNE NESREČE dRUGI dOGOdkI
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RAZPIS
Smučarsko društvo STRAHOVICA s Sela pri Vodicah organizira v pe-
tek, 8. junija 2018, tradicionalni, 37. GOZDNI TEK PO RAŠICI za pokal 
Gorenjskega odreda.

Prijave: do 30 minut pred startom kategorije pri domu SD STRAHOVI-
CA. 
  
Udeleženci tekmujejo v naslednjih starostnih 
skupinah: dolžina proge

Dečki in deklice F: letnik  2013 in mlajši (50 m promocijski tek)
Dečki in deklice A: letnik 2011 in 2012 600m
Dečki in deklice B: letnik 2009 in 2010 600m

Dečki in deklice C: letnik 2007 in 2008 2000m

Dečki in deklice D: letnik 2005 in 2006 2000m

MOŠKI:
»A« do 30 let Letnik 1988-2002 8700m

»B« 31-40 let letnik  1978–1987 8700m

»C« 41-50 let letnik  1968–1977 8700m

»D« 51-60 let letnik  1959–1968 8700m

»E« 61 let in star. etnik  1957 in star. 8700m

Start za starostno skupino deklice in dečki F bo ob 17.00, za skupini A 
in B ob 17.10, za skupine C, D in E ob 17.20, start članskih kategorij ob 
18.30.
Proge so speljane po severnem pobočju Rašice, pretežno po gozdnih in 
makadamskih poteh.
Razglasitev rezultatov bo pred domom SD STRAHOVICA; za deklice in 
dečke ob 17.30, za članske kategorije pa 30 minut po prihodu zadnjega 
tekmovalca v cilj.
Prvi trije tekmovalci v vsaki skupini prejmejo kolajne, za najboljši čas na 
progi pa pokal v trajno last. Najboljša ekipa (ženske in moške kategorije) 
prejme prehodni pokal Gorenjskega odreda. Za ekipno razvrstitev šte-
jejo 3 najboljši rezultati ekipe; 1 rezultat iz skupin A, B, C – ženske in 2 
rezultata iz (različnih) skupin A, B, C, D, E – moški. Startnina 5 EUR, za 
osnovnošolske kategorije startnine NI !

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

  Tek velja za »3. JUNIJSKI TEKAŠKI POKAL«

Informacije: www.strahovica.si  
Miha Kimovec, gsm 031 209 745  
Dare Borčnik, gsm 031-755 023

SD STRAHOVICA
Sekcija za teke  

ŽENSKE:

»A« do 30 let Letnik 1988-2002 5400m

»B« 31-45 let letnik  1973–1987 5400m

»C« 46 let in star. letnik  1971 in star 5400m
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