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Ko se združijo 
slavje, veselje 

in skromnost 
Mesec september je za marsi-
koga kot nekak začetek je-
senskega obdobja, spet je po-
trebno odpreti vrata šole po 
dolgih počitnicah. Glavnina ljudi zaključi z letnimi dopusti. No, 
v naši občini pa september le ni tako slab mesec. Naša občina na-
mreč praznuje svoj obstoj. Temu je namenjen občinski praznik, ki 
ga zaznamujejo številne kulturne in druge prireditve, ki se v tem 
času vrstijo druga za drugo. V tej številki je delček teh prireditev 
že predstavljen, drugi pa si sledijo v prihodnji številki. Osrednji 
članek s slavnostne seje Občine Vodice je spet dokaz, kako smo 
uspešni, kako pomembne občane imamo v svoji sredini. Tokrat so 
bila podeljena priznanja župana in plakete Občine Vodice. Slavje je 
bilo lepo, polna dvorana pa je kazala, da cenimo delo in trud vseh 
nagrajencev. Med samo prireditvijo pa se mi je po mislih »podil« 
en kup vprašanj. Vesela in seveda ponosna sem na vse dobitnike 
priznanj in plaket, a medtem ko so prejemali priznanja, se mi v 
dvorani zagotovo nismo zavedali, koliko časa in truda so ti ljudje 
posvetili temu, da imajo v rokah to, na občinski ravni pomembno 
potrditev, da so res dobri, odlični. 
Kolikokrat je smučar Žan padel in se pobral, kolikokrat mu je za 
las ušla točka, medalja, za stotinko, koliko ur je presedela za har-
moniko Marcela, koliko moči in treningov je bilo potrebnih pri 
Luku za takšne rezultate. Pa gospa Majda, ki seje svoj pozitivizem 
naokrog, je zagotovo kdaj pa kdaj že skoraj obupala, ter seveda še 
vsi drugi, ki so prejeli ta pomembna priznanja. Želim povedati, 
da niso pomembni samo končni rezultati, športne nagrade in do-
sežki. Pomembnost in velikost vseh teh ljudi je v majhnih, a zelo 
pomembnih stvareh. Volja, pogum, vztrajnost, trdnost in ne naza-
dnje tudi trma so tiste stvari, ki so jim skupne. Ne obupajo, čeprav 
jim gre kdaj pa kdaj kaj narobe, če ni vse po njihovih načrtovanih 
ciljih, ko boli, peče od treningov, ko čas namenjajo drugim pomoči 
potrebnim, čeprav imajo doma svoje najbližje, ko se trudijo, orga-
nizirajo dogodek ali pa dogodke, pa ni toliko obiska, kot so priča-
kovali, a to jih ne ustavi, gredo naprej. To so ljudje, ki so v vsej svoji 
veličastnosti še vedno tako zelo skromni, preskromni, da jim je je 
preprosto težko ali pa skoraj neprijetno ob tako lepem priznanju, 
ki ga podarja Občina Vodice. A to naj bo največja potrditev in naj-
večja zahvala vsem in za vse. Ni se nam potrebno bati za odličnost 
na kulturnem, športnem in družabnem področju naše občine. 
Imamo velike ljudi in prav je, da jih cenimo! 

NATALIJA RUS
Odgovorna urednica
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Uvodnik

Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 

pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije pod zaporedno številko 

462.

Izdajatelj: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, Vodice

Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva in pravne osebe v občini 

brezplačno.

Izhaja mesečno v 1600 izvodih.

Odgovorna urednica: Natalija Rus

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

Cveto Vrbovšek in Monika Kubelj

Lektor: Grega Rihtar

Fotografije: Tina Kosec in ostali 

Celostna grafična podoba: Rok Štupar

Prelom in oblikovanje: Janez Hočevar

Tisk: Kubelj d. o. o.

Datum natisa: september 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

 UREDNIŠKI ODBOR
 JAVNEGA OBČINSKEGA
 GLASILA KOPITARJEV GLAS

Na podlagi 6. člena Zakona o vo-

lilni in referendumski kampanji 

(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 

– ZPolS-D, 105/08 – odl. US, 11/11, 

28/11 – odl. US, 98/13, 8/15 in 6/18 

– odl. US) in 13. člena Odloka o jav-

nem občinskem glasilu Kopitarjev 

glas (Uradno glasilo Občine Vodi-

ce, št. 2/13, 12/14 in 7/18) uredniški 

odbor Javnega občinskega glasila 

Kopitarjev glas dne 17. 09. 2018 

sprejme   

Pravila o izrabi časopisnega prostora v 
predvolilni številki Kopitarjevega glasa 
za predstavitev kandidatov, političnih 
strank in njihovih programov v času 
volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Vodice
V skladu s 6. členom Zakona o volilni 
in referendumski kampanji ((Uradni 
list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 
105/08 – odl. US, 11/11, 28/11 – odl. 
US, 98/13, 8/15 in 6/18 – odl. US, v 
nadaljevanju: »ZVRK«) v zvezi s 13. 
členom Odloka o javnem občinskem 
glasilu Kopitarjev glas (Uradno glasilo 
Občine Vodice, št. 2/13, 12/14 in 7/18) 
Uredniški odbor Javnega občinskega 

Lokalne volitve 2018

34. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA RUS 

Svetniki in svetnice so se na zadnji 

seji seznanili s poročilom o delu 

urednice Kopitarjevega glasa. Že 

leta trajajoče vprašanje o poroča-

nju z občinskih sej v Kopitarjevem 

glasu je dodobra razvnelo razpravo. 

glasila Kopitarjev glas določa in ob-
javlja pravila (obseg, pogoje in način) 
za predstavitev kandidatov, političnih 
strank in njihovih programov v času 
volilne kampanje za lokalne volitve 
2018 v Občini Vodice.
Uredniški odbor Javnega občinskega 
glasila Kopitarjev glas obvešča vse poli-
tične stranke in liste kandidatov za vo-
litve članov Občinskega sveta ter kan-
didate za župana Občine Vodice, da bo 
za letošnje lokalne volitve pripravljena 
posebna, predvolilna številka Kopi-
tarjevega glasa, ki bo izšla v četrtek, 
8. novembra 2018. 
Organizatorjem volilne kampanje se 
zagotavlja enakopravnost pri predsta-
vitvi kandidatov in njihovih progra-
mov ter volilnih propagandnih sporo-
čil v času volilne kampanje za lokalne 
volitve 2018. V skladu s tem pripada 
vsem organizatorjem volilne kampanje 
za Lokalne volitve 2018 za volitve v Ob-
činski svet Občine Vodice brezplačno 
pet A4 strani za predstavitev programa 
in kandidatov (brezplačno objavo ima-
jo tudi politične stranke zunaj občine, 
če imajo svojega kandidata v občini Vo-
dice), organizatorjem volilne kampanje 
za volitve župana Občine Vodice pa pri-
padajo tri A4 strani. 
V skladu z določbo 7. člena ZVRK 
morajo biti volilne oglaševalske vse-

bine objavljene z navedbo naročnika, 
zato mora oddano gradivo za objavo 
obvezno vsebovati podatke o naroč-
niku. 
Število znakov za objavo na brezplačni 
strani je 16.000 (vključno s presledki) 
z logotipom ali 15.800 (vključno 
s presledki) brez logotipa. Predol-
ge, žaljive tekste ali tekste, ki niso v 
skladu z zakonom, bomo zavrnili. Za 
objavo lahko oddate ločeno tekste, 
logotipe in slike. Logotipi ali slikovni 
materiali morajo imeti potrebno kva-
liteto za reprodukcijo oziroma za tisk.
Zaporedje brezplačnih predstavitev 
organizatorjev volilne kampanje do-
loča datum prejetja popolnega gradi-
va po elektronski pošti. 
ZADNJI ROK za oddajo prispevkov 
za brezplačno objavo V IZREDNI 
PREDVOLILNI ŠTEVILKI KOPI-
TARJEVEGA GLASA je v PETEK, 
26. 10., do 23:59 ure. Prispevke, 
ki morajo biti skladni s temi pravili, 
morajo organizatorji volilne kampan-
je posredovati na naslov: kopitar@
vodice.si, s pripisom ZA LOKAL-
NE VOLITVE 2018. VSE OBČANE 
OBVEŠČAMO, DA LAHKO OBVES-
TILA O LOKALNIH VOLITVAH 2018 
SPREMLJAJO NA SPLETNI STRANI 
OBČINE VODICE www.vodice.si.

Kosec vztraja pri zapisih na dveh 
straneh, kot je to zavedeno v odloku 
z mnenjem, da občane predvsem za-
nima, kaj je na seji povedal ali pre-
dlagal kateri od občinskih svetnikov. 
Urednica je povedala, da so povzetki 
sej krajši z razlogom, ker o celotni 
seji lahko občani preberejo na spletni 

strani občine in tudi, ker bi morala na 
ta račun, zaradi prostorske omejitve, 
zavrniti druge članke in prispevke. 
Urednica je še povedala, da poleg tega 
svetniške skupine z nikomer, ki je do 
sedaj poročal s sej, nikoli niso bile za-
dovoljne. Dr. Podgoršek ni bil zadovo-
ljen z vsebino poročila, ki naj bi bilo 
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Občinska uprava sporoča

pomanjkljivo pripravljeno. Janežič je 
delo urednice pohvalil in izpostavil, 
da je skrbna in predvsem uvidevna 
do tistih, ki zamujajo s prispevki. 
Cankarja je zanimalo, kako in na pod-
lagi česa urednica uvršča prispevke 
ob omejitvi prostora. Urednica odgo-
varja, da vedno izloči prispevke, ki 
so manj pomembni oziroma se lahko 
uvrstijo v naslednjo številko, kot pri-
mer je navedla križanko. 
Svetniki in svetnice so sprejeli še sklep 
o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za leto 2018, odlok o spre-
membi in dopolnitvi odloka o javnem 
občinskem glasilu. Potrdili so predlog 
sklepov za občinska priznanja.
Nekaj več razprave je bilo pri predza-

dnji točki dnevnega reda, in sicer pri 
obravnavi optimizacije projekta Ko-
pitarjev center. Večnamenski center, 
ki bo združeval tako kulturne, občin-
ske kot druge dejavnosti, je zasnoval 
arhitekturni biro Dekleva Gregorič 
arhitekti. V centru je bilo planirano 
za trgovsko središče 750 kvadratnih 
metrov površine. Po informativnih 
pogovorih občine z največjimi trgov-
ci o njihovih zahtevah in pogojih, jim 
ta velikost ne zadošča več. To pa je 
bil tudi razlog, zaradi katerega je bilo 
potrebno površino povečati na 1400 
kvadratnih metrov. Svetnike je pred-
vsem zanimalo, ali se na podlagi spre-
membe projekta zmanjša površina in 
ali se še ohrani načrtovana podoba 

središča. Aljoša Dekleva je s projekci-
jo na platnu nazorno predstavil pro-
jekt in predvsem poudaril, da skupna 
površina in zunanja podoba stavbe 
ostajata enaki kot v prvotno načrto-
vanem objektu. Kokalja je zanimalo, 
ali se občina že dogovarja s katerim 
od možnih investitorjev. Župan mu 
je pojasnil, da so informativni pogo-
vori z največjimi trgovci potekali, a 
le informativno. Odgovoru se je pri-
ključil tudi Dekleva, ki je pojasnil, da 
dokler ni pravnomočno pridobljeno 
gradbeno dovoljenje, se tudi resnost 
investitorjev težje pokaže. Po besedah 
Dekleve naj bi ga pridobili prihodnje 
leto. Podroben zapis seje lahko prebe-
rete na www.vodice.si.

  KLEMEN KLINAR 

Hišna imena so nesnovna kulturna dediščina podeže-

lja, ki izginja in se pozablja. Imena predstavljajo do-

mače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma 

ne menjajo kljub menjavi priimka ali lastnika, marsi-

kje imajo že večstoletno tradicijo.

Domnevno so nastala iz potreb po razlikovanju ljudi, ko 
še ni bilo priimkov in hišnih številk. Poleg hiše označujejo 
tudi vso drugo lastnino določene domačije (polja, živali, 
gozd) ter predvsem ljudi, ki tam živijo. Na vasi se ljudje 
bolj kot po priimkih med seboj prepoznavajo ravno po hi-
šnih imenih. Bogata dediščina, ki jo v sebi nosijo hišna 
imena, pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi je-
zikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokal-
ni narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom 
knjižnega jezika in tujk.
Na osrednjem in zgornjem Gorenjskem ter na Škofjelo-
škem je projekt v preteklih letih dosegel veliko odmev-
nost. Do sedaj je bilo zbranih že več kot 9300 hišnih imen 
in označenih več kot 5000 domačij. Tokrat pa se pobuda 
nadaljuje tudi na območju občin Komenda, Medvode, 
Mengeš, Trzin in Vodice, v okviru projekta »Stara hišna 
imena«. V projektu bodo v izbranih naseljih raziskana 
stara hišna imena in preverjena med domačini. Zbrana 
imena bodo obeležena na tablah na domačijah, v tiskani 

Stara hišna imena
knjižici in na spletni strani www.hisnaimena.si. V občini 
Vodice bodo v prvem koraku obravnavana naselja Buko-
vica, Utik, Koseze, Šinkov Turn, Selo, Vesca, Povodje, Ska-
ručna, Vojsko in Polje.
Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno 
agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno iz-
vajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@
ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na 
zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje hišno ime.
Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za me-
sto in vas in je financiran s strani Občine Vodice, drugih 
sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja
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  OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE 

Župan Aco Franc Šuštar se je ob prvem šolskem dne-

vu pridružil otrokom Osnovne šole Vodice, Podru-

žnične osnovne šole Utik ter vseh treh enot vrtca.

Osnovno šolo Vodice v šolskem letu obiskuje kar 542 
otrok, od katerih je prvič sedlo v šolske klopi 67 prvošolk 
in prvošolcev. Za prijeten uvod v novo šolsko leto so z 
glasbenim programom in šolsko himno poskrbeli učenci 
šole pod vodstvom mentorice Špele Malus Jeraj. Župan je 
vsem šolarjem zaželel srečno, varno, uspešno in ustvar-
jalno šolsko leto, veliko novega znanja in trdnih prijatelj-
stev, ki se bodo stkala med sošolci.

V vrtce Škratek Svit Vodice pa je letos vključenih 238 
otrok, ki jih je župan razveselil s svojim obiskom in slad-
kimi dobrotami. Najpogumnejši so zapeli pesmico, prav 
vsi pa so povedali, da se v vrtcu počutijo dobro in se vese-
lijo novih, večjih prostorov ter nove igralnice.

Dragi vozniki! Otroci so kot prometni udeleženci nepred-
vidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje, poleg 
tega pa še ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti vozil. Zato 
moramo za njihovo varnost skrbeti mi, vozniki.

Želimo vam srečno ter uspešno novo šolsko leto!

Ob prvem šolskem dnevu župan obiskal obe 
šoli in tri enote vrtca

6 številka 7, september 2018



Občinska uprava sporoča

  SARA ŠPILETIČ IN
  KAJA ZUPANEK,
  OBČINSKA UPRAVA
  OBČINE VODICE 

Ker je le dobro označeno avtobu-

sno postajališče lahko tudi varno, 

smo v občini Vodice letos začeli s 

postopno namestitvijo novih av-

tobusnih nadstrešnic ter obnovo 

dotrajanih avtobusnih postajališč. 

Tako bodo potniki namesto v dež-

ju na avtobuse čakali pod poseb-

nimi tipskimi nadstrešnicami s se-

dišči.

V občini Vodice se v zadnjih letih ve-
liko pozornosti namenja področju ce-
stne infrastrukture in varnosti ude-
ležencev v prometu. Pomembna pri-
dobitev za varnost v prometu so tudi 
avtobusna postajališča.
Ob začetku novega šolskega leta se še 
posebej v prvih tednih septembra po-
sveča veliko pozornosti varnosti naj-
mlajših udeležencev v prometu. Zara-
di nepredvidljivega ravnanja otrok je 
na nas odraslih, da prvi poskrbimo za 
njihovo varnost. Pomembno je, da sto-
pajo na avtobus in z njega na površini, 
ki je pregledna in varna. Nove avtobu-
sne postaje pri Osnovni šoli Vodice, v 
Repnjah in Bukovici so ob koncu leto-
šnjega poletja dobile povsem novo po-
dobo, obenem pa so modernejše, var-
nejše in prijaznejše do uporabnikov. 
Odslej bodo avtobusi občankam, ob-
čanom in drugim potnikom ustavljali 
na postajah, ki vsem čakajočim nudijo 
ustrezno zaščito proti dežju in vetru 
ter dopolnjujejo urejen videz naselij. 
Nadstrešnice so izdelane iz kako-
vostnih in konstrukcijsko stabilnih 
materialov. Konstrukcija je izdelana 

Nova avtobusna postajališča za večjo varnost 
uporabnikov javnega prometa

kompletno montažno, na varnostno 
kaljena stekla pa bodo nameščene 
tudi nalepke za preprečevanje zaleta-
vanja ptic v steklene površine. Nove 
nadstrešnice so v novi podobi povsem 
nevtralne, saj so izvedene v temno 
sivi barvi, ki je barva cestne opreme, 
svetil, svetilnih drogov in druge in-
frastrukture. Poleg z voznimi redi 
opremljenih steklenih vitrin so na 
novih nadstrešnicah nameščeni tudi 
koši za odpadke.
Sočasno z namestitvijo novih avto-
busnih postaj smo zaradi zavedanja 

o pomembnosti obveščanja naših 
prebivalcev v Občini Vodice pristopili 
tudi k projektu izdelave 16 oglasnih 
panojev, ki jih bomo namestili ob av-
tobusnih postajališčih na celotnem 
območju naše občine. Nove oglasne 
table bodo prvenstveno namenjene 
nameščanju za javnost pomembnih 
obvestil občine, njenih organov ter 
državnih organov, kot tudi pomem-
bnejših obvestil o delu in aktivnostih 
društev, organizacij in javnih zavodov 
z območja občine.
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 NATALIJA RUS

 TINA KOSEC

V počastitev praznika Občine Vo-

dice, ki ga praznujemo 9. septem-

bra, je v ponedeljek, dan kasneje, 

sledilo slavje s podelitvijo priznanj 

in plaket. Bogat kulturni program 

je z obiskom občanov in povablje-

nih gostov dvorano napolnil do za-

dnjega kotička.

Godba in narodne noše so poskrbele 
za vesel sprejem vseh obiskovalcev, 
preden so zakorakali na svoj pro-
stor v dvorani. Še pred tem pa sta 
jim v pozdrav v roke segla župan Aco 
Franc Šuštar in podžupan Marjan 
Podgoršek. Slovenska himna v iz-
vedbi Godbe Vodice je naznanila za-
četek slavnostnega programa, ki ga 
je povezoval Jure Sešek. Za predah 
med besedami sta poskrbela glasbe-
na gosta Luka Sešek ter producent in 
kitarist Tine Lustek (Proper). Seveda 
je svojo besedo dobil tudi prvi mož 
Občine Vodice, župan Šuštar, ki je v 
svojem nagovoru najprej pozdravil 
častne občane Občine Vodice in do-
bitnike občinskih priznanj. Pozdrav 
je bil namenjen tudi povabljenim žu-
panom, Stanislavu Poglajnu, Francu 
Čebulju, Nejcu Smoletu in drugim 
predstavnikom sosednjih občin. 
Pozdravil je tudi člane občinskega 
sveta in nadzornega odbora Občine 
Vodice, direktorico občinske uprave 
Majdo Peterlin s sodelavci občinske 
uprave in Komunale Vodice. Pozdrav 
je namenil tudi ravnateljici vrtca 
Hedviki Rosulnik, ter namestnici 
ravnatelja Osnovne šole Vodice Cilki 
Marenče s sodelavci obeh zavodov, 
ter člane društev in organizacij ter 
seveda vse nastopajoče in druge obi-

Slavnostna seja Občine Vodice

skovalce. V nagovoru je omenil, da je 
Občina v 23 letih spisala in doživela 
veliko za krajane zanimivih in pred-
vsem pomembnih zgodb. Poudaril je, 
da je september mesec praznovanj in 
s tem na voljo tudi veliko kulturnih, 
športnih, družabnih in drugih pri-
reditev, ki so še kako pomembne za 
naše občane in društva, ker bogati-
jo našo lokalno identiteto in kultu-
ro bivanja. Dodal je, da je ponosen, 
da so za nami že 18. Kopitarjevimi 
dnevi, s katerimi smo se poklonili 
našima velikima rojakoma, Jerneju 
Kopitarju ter dr. Valentinu Zarniku 
iz Repenj, ki ga je na slikarskem pla-
tnu upodobil Boris Kubelj. Ob vseh 
naštetih se je zahvalil tudi vsem so-
delujočim društvom in zaposlenim v 
občinski upravi za trud, ki je bil ali 
pa še bo vložen v organizacijo in iz-
vedbo prireditev ob občinskem pra-
zniku. 
Ker pa je slavnostna seja vsako leto 
namenjena tudi posameznikom kot 
tudi društvom, ki so v minulem letu 
v največji meri prispevali k razvoju 
in k boljšemu življenju v naši obči-
ni ali pa s svojimi uspehi in dejanji 

skrbijo za prepoznavnost občine Vo-
dice onkraj občinske in celo državne 
meje, je sledila slavnostna podelitev 
in po podelitvi prijetno druženje pod 
lipami. Za odlično pripravljene pri-
grizke in sladice so poskrbeli v Dru-
štvu upokojencev Vodice. 

Glasbeni nastop Luke Seška in Tineta 
Lustka
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PRIZNANJE ŽUPANA

Priznanje župana je namenjeno posebnim dosežkom in us
pehom na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, 
ekologije in športa ter za dejanja, ki se odražajo v humanem 
odnosu do sovrstnikov in odraslih. Lahko se podeli tudi pri en
kratnih dosežkih in uspehih. 
Priznanje župana Občine Vodice je prejel Luka 
Lukšič za vrhunske rezultate v judu ter naslov državne-
ga prvaka na slovenski lestvici juda v kategoriji + 55 kg 
mlajših dečkov U12.

Špalir narodnih noš, župana in podžupana za dobrodošli-
co in lep sprejem

Polna dvorana

Godba Vodice in slika dr. Valentina Zarnika iz Repenj, ki ga 
je na slikarskem platnu upodobil Boris Kubelj.

Govor župana

Pogostitev so pripravili člani DU Vodice
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Luka Lukšič prihaja iz Utika, z judom se je začel ukvarjati 
pred tremi leti in v tem času nanizal odlične rezultate. V 
letu 2017 je v kategoriji +55 kg med mlajšimi dečki U12 
zasedel skupno prvo mesto in s tem postal državni pr-
vak. Nepremagljiv je bil na kar sedmih državnih tekmo-
vanjih, in sicer na Pokalu Guštanj, Ptuj, Žiri, Komenda, 
Mini Nagaoka ter državnem prvenstvu mlajših dečkov. 
Prav tako zlato medaljo si je priboril na tekmovanju KUP 
Lika na Hrvaškem, kjer se je z izjemnimi borbami med 
močnimi nasprotniki uspešno prebil vse do finala, kjer je 
z ipponom premagal tekmeca iz Bosne in Hercegovine ter 
osvojil naslov prvaka. Tekmovalno sezono 2016/2017 je 
zaključil kot najboljši v svoji kategoriji mlajših dečkov na 
slovenski lestvici juda.

Priznanje župana Občine Vodice je prejela Hana 
Kranjec Žagar za vrhunske dosežke na državnih in med-
narodnih tekmovanjih v gorskem kolesarstvu v disciplini 
XCO (olimpijski kros) ter naslov državne prvakinje v letu 
2017 v kategoriji deklic do U13.

Hana Kranjec Žagar prihaja iz Bukovice pri Vodicah je 
perspektivna dvanajstletna športnica, ki že več let pose-
ga po najvišjih uvrstitvah v gorskem kolesarstvu v disci-
plini XCO (olimpijski kros). V gorskem kolesarstvu dose-
ga odlične rezultate, v letošnji sezoni je prestopila v višjo 
kategorijo U15 in osvojila naslov državne prvakinje v 
cestnem kolesarstvu, v kronometru, na velodromu, zma-
go na štirih dirkah in enkrat drugo mesto na dirkah XCO 
(slovenski pokal mladih), zmago na močni mednarodni 
dirki v gorskem kolesarstvu XCO Nales v Italiji, drugo 
mesto na mednarodni dirki v gorskem kolesarstvu XCO 
Stattegg v Avstriji, četrto mesto na evropskem prven-
stvu v ekipnem kronometru. V mesecu avgustu 2018 je v 

italijanskem Valle d‘Aosta potekalo evropsko prvenstvo 
mladih v gorskem kolesarstvu, kjer je Hana nastopila v 
okviru slovenske državne reprezentance. Štartala je na 
41. mestu, tekmo pa je končala na vrhunskem petem 
mestu kot prva iz svojega letnika, za kar si zasluži poseb-
ne čestitke. 

Priznanje župana Občine Vodice je prejela Marcela 
Barle za vsestranske dosežke na področju kulturnega 
ustvarjanja ter vrhunske rezultate na državnih tekmo-
vanjih v igranju na diatonično harmoniko in petju.

Marcela Barle s Skaručne se je s »frajtonarico« spozna-
la pri devetih letih. Po velikih padcih in vzponih se je 
Marcela uveljavila tudi v tekmovanjih ter osvojila števil-
ne pokale in priznanja za osvojena prva, druga in tretja 
mesta. Sama pove, da je najbolj ponosna na osvojeno 
bronasto plaketo na priznanem tekmovanju v Ljubečni, 
na ustih pa se ji še vedno nariše nasmeh, ko zagleda po-
kale z državnega tekmovanja za dekleta v Velikem Trnu, 
tam osvojene zlate medalje, plaketo za najboljšo izvedbo 
ljudske skladbe, ter štirikratni naslov Vižarke leta v ka-
tegoriji harmonikarji pevci. To pomeni, da ni le odlično 
zaigrala, ampak je tudi zapela. Na prireditvi Vesela har-
monika Skaručna so jo občani v vseh šestih letih izbrali 
za naj harmonikarja občinstva. V televizijski oddaji Mla-
de zvezde Rakete so z ansamblom Marcela IN in s pomoč-
jo gledalcev zbrali dovolj glasov, da so postali najboljši 
mladi ansambel. Leta 2016 so se z ansamblom uvrstili na 
lestvico Veseli vrtiljak na Radiu Veseljak, kjer je bila pe-
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sem Ne poznaš me izbrana za skladbo leta. Ponesla jih je 
na veliki oder dvorane Stožice, kjer so pred več tisoč glavo 
množico zapeli prepoznavni hit. 

Priznanje župana Občine Vodice je prejela Majda 
Šavli za predano delo v Društvu upokojencev Vodice, za-
vzeto skrb za starejše in medgeneracijsko povezovanje v 
občini Vodice ter dolgoletno spodbujanje zdravega načina 
življenja in rekreacije med starejšimi.
Majda Šavli je oseba, ki jo najbolje opišejo besede srčna, 
prijetna, vedoželjna. Že vrsto let aktivno deluje tako v 
vlogi vaščanke kot tudi članice Društva upokojencev 
Vodice, kjer opravlja funkcijo tajnice. Obvlada delo z 
računalnikom, piše dopise, usklajuje delo v upravnem 
odboru, skrbi za dobre odnose in nemoten potek vseh 
aktivnosti v društvu. Nikoli ne manjka na pomembnih 
dogodkih in s svojimi idejami rada pomaga pri razvoju 
novih aktivnosti. Vsako leto organizira predavanje in 
degustacijo zdravih kmečkih jedi, obisk prednovoletno 
okrašene Ljubljane ali sprehod z baklami okoli Blejskega 
jezera. Je stalna prostovoljka pri akciji varovanja šolskih 
poti ob začetku šolskega leta, udeležuje se čistilnih akcij, 
pohodov in drugih prireditev, pripravlja prispevke za Ko-
pitarjev glas ter pomaga pri organizaciji dela v Društvu 
upokojencev Vodice in tudi širše v naši lokalni skupnosti. 
Je članica društva narodnih noš z močnim občutkom za 
ljudi v stiski in ostarele. Vodi rekreacijsko skupino tisoč 
gibov, ki se v Vodicah izvaja že osem let prav vsako jutro. 
Priznanje župana je prejel tudi Franc Kosi za kon-
struktivne predloge in pobude za priključitev Občine 

Vodice k velikemu kohezijskemu projektu Odvajanje 
in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Lju-
bljanskega polja.

Franc Kosi z Vojskega pri Vodicah je bil leta 2011 glavni 
pobudnik za priključitev Občine Vodice k velikemu kohe-
zijskemu projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v 
Ljubljani, Medvodah in Vodicah ter izgradnji kanalizacij-
skega kanala C0. Na podlagi konstruktivnih predlogov 
in pobud Franca Kosija je Občina Vodice pristopila k pri-
pravi projektov. Tako so Mestna občina Ljubljana, Občina 
Medvode in Občina Vodice leta 2011 podpisale pogodbo 
o sodelovanju pri skupnem projektu nadgradnje kana-
lizacijskega sistema, za katerega smo avgusta 2017 preje-
li izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi sofinan-
ciranja iz kohezijskih sredstev. Leta 2015 je bil imenovan 
za predsednika nadzornega sveta Javnega podjetja Ko-
munala Vodice, d. o. o. Svojo funkcijo opravlja z vso od-
govornostjo do uporabnikov storitev javnega podjetja ter 
varstva našega naravnega okolja.

PLAKETA OBČINE VODICE

Plaketo Občine Vodice podeljuje občinski svet Občine 
Vodice, in sicer občanom, skupinam občanov, društvom 
in drugim osebam za večletne uspehe in dosežke, s kate-
rimi povečujejo ugled občine, na že omenjenih področjih 
na začetku, za njihove izjemne enkratne dosežke trajnej-
šega pomena ter za delovne in druge jubileje.
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Plaketo Občine Vodice je prejel Žan Kranjec za vrhun-
ske rezultate v svetovnem pokalu alpskega smučanja ter 
za četrto mesto v veleslalomu na zimskih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu.
Žan Kranjec je 25-letni alpski smučar iz Bukovice pri Vo-
dicah, s smučanjem se je začel ukvarjati pri sedmih letih. 
V tekmovalni sezoni 2017/2018 je dosegel ene izmed naj-
boljših veleslalomskih uspehov v zgodovini slovenskega 
smučanja. V disciplini, v kateri je dolgo vladala kriza, se je 
zavihtel med elitno sedmerico, sezono pa je zaznamoval 
tudi z uvrstitvijo na stopničke za zmagovalce na svetov-
nem prvenstvu in četrtim mestom na olimpijskih igrah. 
V svetovnem pokalu v alpskem smučanju je v sezoni 
2016/2017 s številnimi odličnimi veleslalomski nastopi 
in četrtim mestom v Söldnu napovedal, da je konkuren-
čen za najvišja mesta, kar je v sezoni 2017/2018 z odloč-
nimi vožnjami le še potrdil. Marca 2018 je prvič nastopil 
med elitno sedmerico. S tem je po dolgih 22 letih postal 
prvi slovenski veleslalomist, ki mu je to uspelo. Žan 
Kranjec je v letošnjem letu na svojih drugih olimpijskih 
igrah v Pjongčangu svojo veleslalomsko tekmo končal na 
četrtem mestu. (Žan Kranjec se za priznanje zahvaljuje s 
priprav v Argentini, zato je v njegovem imenu priznanje 
prevzel brat Uroš.) 

Plaketo Občine Vodice je prejelo tudi Prosvetno druš-
tvo Vodice za 25 let delovanja na kulturnem, športnem, 
družabnem in socialnem področju ter skrb za ohranjanje 
običajev in tradicionalnih prireditev v občini Vodice.
Nastanek Prosvetnega društva Vodice sega v obdobje 
po 2. svetovni vojni, iz starejših obdobij pa žal obstaja le 
malo podatkov in zapisov o delovanju društva. Okoli leta 
1990 so društvo na novo ustanovili mladi Vodičani, pod 

vodstvom takratnih predsednikov, Francija Stanonika in 
Vikija Kerna. S tem se je začela nova doba Prosvetnega 
društva Vodice, ki sta jo zaznamovala predvsem izdaja 
neodvisnega časopisa Žabje novice ter izvedba gledališke 
igre Tri sestre. Leta 1995 je društvo prevzel predsednik 
Damjan Stanonik, članstvo se je močno okrepilo, poro-
dile so se nove ideje ter uvedle številne nove, drugačne 
aktivnosti, ki jih je vodiška mladina pogrešala. Leta 2001 
je predsednik društva postal Janez Ziherl, ki je nadalje-
val z dobro zasnovanimi projekti in prireditvami. Leta 
2010 je nova organizacijska skupina Prosvetnega društva 
Vodice uspešno izvedla svoj prvi Rockfest, ki je v Vodice 
znova pripeljal nekaj svežine in zabave ter postal največ-
ji tradicionalni dogodek za mlade v naši občini, ki vse-
lej privabi ogromno obiskovalcev tudi iz okoliških mest. 
Želja po nadaljevanju z organizacijo prireditev v občini 
Vodice je pripeljala do ideje o obuditvi mladinskega druš-
tva prostovoljcev. 25. oktobra 2013 je bila sklicana redna 
skupščina Prosvetnega društva Vodice. Skupščine se je 
udeležilo 40 povabljencev, med katerimi so bili tako stari 
kot tudi perspektivni novi člani. Pod vodstvom novega 
predsednika Žiga Janežiča so člani društva sprva obno-
vili prostore v pododrju kulturnega doma ter organizira-
li prednovoletno druženje. V letu 2014 je zaživel pester 
društveni program, ki so ga mladi v naši občini očitno 
pogrešali, saj so prireditve v organizaciji Prosvetnega 
društva Vodice vedno dobro obiskane. Če naštejemo zgolj 
nekatere: kulturni večer z razstavo slik in fotografij, po-
topisno predavanje o Maroku s projekcijo filma, avdicija 
še neuvelja vljenih slovenskih glasbenih skupin, kreso-
vanje, Rockfest, Miklavževanje in prednovoletna okra-
sitev novoletne jelke v središču Vodic za vse generacije. 
Plaketo sta sprejela predsednik društva Žiga Janežiča in 
podpredsednik Jure Svetelj.

Plaketo je prevzel brat Žana Kranjca Uroš
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Osrednji članek

Plaketo Občine Vodice je prejela Kongregacija šol-
skih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja za aktivno 
dolgoletno delo na duhovnem, humanitarnem in vzgoj-
no-izobraževalnem področju ter dobro sodelovanje z Ob-
čino Vodice.

Leta 1870 je veleposestnica Katarina Šporn iz Vodic, 
na pobudo svojega sorodnika, podarila manjši Repenj-
ski gradič jezuitom. Bila je vdova in ker ni imela otrok, 
je želela premoženje uporabiti v dobre namene. Gradič 
je bil preurejen v bivališče za jezuite, ob hiši pa je dala 
sezidati manjšo cerkev, prvo v Sloveniji posvečeno srcu 
Jezusovemu. Jezuiti so tu uspešno delovali do leta 1873, 
dokler jih ni deželni predsednik na Kranjskem, grof Ale-
xander Auersperg, ki veri ni bil naklonjen, dal izgnati iz 
Repenj. Vendar Katarina Šporn ni mirovala in je v bližini 
hiše dala sezidati šolo, z namenom poučevanja deklet v 
materinskem jeziku. Tako so na njeno prošnjo leta 1883 
v Repnje prišle Šolske sestre sv. Frančiška Asiškega Kris-
tusa Kralja, na kratko šolske sestre iz Maribora, ki letos 
praznujejo častitljivo 150. obletnico ustanovitve. Dom 
matere Margarete v Repnjah je namenjen duhovnim 
vajam, sestrskim sestankom ter drugih pastoralnim de-
javnostim. Danes skupnost šteje 18 sester, ki vestno in 
zavzeto opravljajo katehetske dejavnosti, poučujejo in-
štrumente in petje, spremljajo mlade na poti iskanja ter 
po najboljših močeh opravljajo vsa hišna opravila, vrata 
njihove skupnosti pa so vedno odprta za vse. Podpirajo 
tudi oživitev slavnih gospodinjskih in šiviljskih tečajev. 
Občina Vodice je ob tej priložnosti kongregaciji šolskih 
sester čestitala ob njihovem visokem jubileju ter se jim 
znova zahvalila za odlično sodelovanje z Občino Vodi-
ce. Posebej je potrebno poudariti njihovo kooperativno 
sodelovanje pri urejanju geodetskih in zemljiškoknjiž-
nih postopkov za projekt izgradnje avtobusne postaje in 

večnamenskega športnega igrišča v Repnjah. Plaketo sta 
prevzeli predstojnica skupnosti, sestra Metka in sestra 
Rudolfina.
Zadnjo letošnjo plaketo Občine Vodice je prejela Ga-
silska zveza Vodice in prostovoljci za prizadevno in 
uspešno delovanje na področju zaščite in reševanja ter 
pomoč ljudem v stiski po uničujočem neurju v Črnomlju.  

Neurje s hudo točo v velikosti teniških žogic je 8. junija 
letošnjega leta v Črnomlju in njegovi okolici povzročila za 
18,5 milijona evrov škode. Hudo neurje je škodo povzro-
čilo tako na stvareh kot na kmetijskih površinah. Gle-
de na poročilo Občine Črnomelj je bilo na tem območju 
poškodovanih 1944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih 
objektov, 12 javnih zavodov, 2723 gospodarskih in dru-
gih objektov ter devet objektov kulturne dediščine. V in-
tervenciji je sodelovalo 3144 pripadnikov sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, od tega 2849 gasilcev ter številni pri-
padniki Rdečega križa. V dneh po uničujočem neurju je 
bila Gasilska zveza Vodice preko Gasilske zveze Slovenije 
in Odredbe Uprave Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje aktivirana po sestavi enote za pomoč pri začasnem 
pokrivanju streh v Črnomlju. Ekipa iz naše občine je bila 
sestavljena iz desetih prostovoljnih gasilcev, poklicno ve-
zanih na delo na višinah z voznim parkom GVC 16/25 
PGD Šinkov Turn in GVM-1 PGD Bukovica-Utik. Ekipa je 
bila sestavljena iz krovcev in kleparjev, ki so posledično 
dobili težavnejša delovišča. Andraž Brank, Marko Štupar, 
Franc Štupar, Andrej Štupar, Klemen Dolenc, Miha Mu-
šič, Luka Ahlin, Marko Hribar, Maša Pintač in Neža Škr-
janec so v samo enem dnevu pokrili kar 3 stanovanjske 
bloke in 4 stanovanjske objekte (za primerjavo: preostale 
enote so pokrile od 2 do 3 objekte). Aktiviranje gasilcev 
je bilo pravočasno, da se je zagotovila najnujnejša pomoč 
ljudem v stiski in sanirale najbolj kritične posledice ujme. 
Nesebično delo enote Gasilske zveze Vodice je bilo priza-
devno in učinkovito.

Čestitke vsem nagrajencem! 

Predstojnica skupnosti sestra Metka in sestra Rudolfina.
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Katja Keržič: »Obsojati kitajsko kmetijstvo bi 
bilo krivično!«

 GORAZD DOMINKO
 TINA KOSEC IN OSEBNI ARHIV

 KATJE KERŽIČ

Tokrat vam v osrednjem intervju-

ju predstavljamo Katjo Keržič, ki 

je bila minulo poletje del projekta 

Evropske unije in Kitajske, name-

njenega povezovanju evropskega 

in kitajskega kmetijstva, deljenju 

dobrih praks, spodbujanju sodelo-

vanja na področju varovanja okolja 

in trajnostnega kmetijstva ter raz-

vijanju mednarodnih poznanstev 

med mladimi kmeti z vsega sveta. 

V sklopu projekta so bile načrto-

vane štiri izmenjave, dve izmenja-

vi Kitajcev v EU in dve izmenjavi 

Evropejcev na Kitajskem. Kako 

organizirana so različna kmetijska 

podjetja in kmetije v štirih pro-

vincah: Peking, Šanghaj, Jiangsu 

in Notranja Mongolija in tudi o 

domnevno gensko spremenje-

nih organizmih (GSO) v kitajskem 

kmetijstvu in prehrani, pa iz prve 

roke Vodičanke, edine slovenske 

predstavnice mladih kmetov na 

nedavni mednarodni izmenjavi na 

Kitajskem. 

Zakaj ste se sploh odločili za izme-

njavo in zakaj prav na Kitajsko?

Na razpis za ta projekt sem naletela 
naključno, med branjem novic na neki 
angleški spletni strani. Ker sem iz
polnjevala vse pogoje, dobro govorim 
angleško, me zanima kmetijstvo, tudi 
kitajsko in trajnostno in sem mlajša 
od štirideset let, sem si rekla, zakaj pa 
ne, in se prijavila. Ta izmenjava je bila 
povsem nenačrtovana, a izkazalo se je, 
da je zelo zanimiva. Sicer študiram na 

Visoki šoli za upravljanje podeželja Grm 
Novo mesto. To, da prihajam z družin
ske kmetije, pa je bil samo dodaten plus 
pri prijavi na razpis. 

Kaj ste dognali na tem projektu?

Zagotovo, da imamo v glavi preveč ovir 
in da obstaja ogromno neizkoriščenih 
priložnosti. Sporna je že zaničevalna 
definicija kmeta, vsaj v Sloveniji in ljudi 
bi bilo potrebno podučiti, da so kmetje 
podjetniki, na Kitajskem celo spoštova
ni. Hitro mi je postalo jasno, da je Ki
tajska s hitrim razvojem EU pustila za 
sabo, nenehno vlagajo denar v nove te
hnologije, njihova spletna prodaja izdel
kov je vrhunska, tudi manjši kmetje 

prodajajo preko aplikacij/spletnih stra
ni, Wechata (op. p. kitajski Whatsapp), 
celo na manjših tržnicah v vaseh – zelo 
učinkovito, hitro in zanesljivo. Upora
ba tehnologije za trženje in prodajo je 
ključnega pomena za prihodnost, kdor 
bo osvojil to, bo lahko konkuriral najbo
ljšim. Tu imajo slovenski kmetje še veli
ko rezerv. 

Pustili za sabo? 

Da, država je vložila veliko denarja v 
pridelavo hrane, saj želi nahraniti sko
raj milijardo in pol Kitajcev. Velikost 
kmetij je za nas nepredstavljiva, farme 
imajo po 8 tisoč krav in več. V Notranji 
Mongoliji imajo malo padavin, a vseeno 

Fotografija je nastala na zaključni slovesnosti mednarodne izmenjave, na-
menjene povezovanju evropskega in kitajskega kmetijstva, izmenjavi dobrih 
praks, spodbujanju sodelovanja na področju varovanja okolja in trajnostnega 
kmetijstva, ki jo je pripravilo veleposlaništvo Evropske unije v Pekingu!
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ogromna polja krompirja in sladkorne 
pese, ki jih namakajo z orjaškimi na
makalnimi napravami in fosilno vodo, 
kar pa bo negativno vplivalo na pod
nebje, poleg tega pa za zdaj še nimajo 
konkretnega plana, kaj bo, ko bo te vode 
zmanjkalo. V drugih regijah, kjer pa 
je dovolj padavin, morajo vodo zaradi 
onesnaženosti temeljito filtrirati. Reke 
so namreč onesnažene, tudi jezera, 
predvsem zaradi prevelike uporabe mi
neralnih gnojil. Zavedati se moramo, da 
je Kitajska ogromna država in obsojati 
njihovo proizvodnjo bi bilo krivično. 
Veste, če bi lahko na ekološki način na
hranili ljudi, bi verjetno tudi jih.

Je na Kitajskem moč govoriti o traj-

nostnem kmetijstvu?

Prejšnji petletni vladni plan je bil po
večati proizvodnjo, nahraniti ljudi. Na 

globalni ravni pa je ključni izziv sodob
nega kmetijstva preskrba prebivalstva 
z varno in kakovostno hrano, tudi na 
Kitajskem. Ko smo spraševali kitajske 
kmete, kaj dosti o trajnostnem kmetij
stvo niso vedeli, še posebej smo imeli v 
misli kmetijstvo brez škodljivih posledic 
za okolje in zdravje ljudi, a vseeno je 
bilo vsem pomembno pridelovati zdravo 
hrano, z manj pesticidi. Trg se spremi
nja, povpraševanja po zdravi hrani pa je 
vedno več, tako da se bo tudi ponudba 
prilagodila.  

V čem bi Kitajska lahko denimo tek-

movala s Slovenijo ali obratno?

Kitajska proizvodnja je ogromna, Slove
nija bi tako s Kitajsko lahko tekmovala 
denimo zgolj v kategorijah kvaliteta in 
butični izdelki. 

Imata slovensko in kitajsko kmetij-

stvo kaj skupnega?

Da, staranje podeželskega prebival
stva, odseljevanje mladih in beg mo
žganov. Tudi zato država vse močneje 
spodbuja izobraževanje kmetov na 
fakultetah, organizira veliko tečajev, s 
katerimi bi bile manjše kmetije samo
oskrbne. 

Kako gostoljubni so bili Kitajci, so 

bila vrata njihovih kmetij odprta na 

stežaj?

Ogledali smo si kravje, prašičje, kokoš
je farme, mlekarne, klavnico, potem pa 
še bolj poljedelske obrate. Pokazali so 
nam veliko različnih podjetij/kmetij, na 
okroglih mizah smo s kitajskimi kme

Degustacija zelenega čaja na plantaži 
v provinci Jiangsu. Kitajska, prado-
movina čaja, še danes pridela naj-
boljše, najdražji se še vedno obirajo 
ročno, več kot tri četrtine pridelajo 
zelenega in skoraj vsega spijejo sami.

S severozahodne kitajske avtonomne pokrajine Notranja Mongolija še spomin 
na prostrana polja, v ozadju sodobna vetrna elektrarna.
Katja Keržič je študentka višješolskega programa Upravljanje podeželja in kra-
jine na Biotehniškem centru Naklo ter na Visoki šoli za upravljanje podeželja 
Grm v Novem mestu. Živi v Vodicah, glavna dejavnost družine Keržič pa je 
pridelava olja iz oljne ogrščice. V nekaj letih želi preiti na ekološko kmetijstvo, 
tudi sicer meni, da je bolj kot na kvantiteto potrebno gledati na kvaliteto! 
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ti izmenjevali svoje izkušnje in ideje. 
Standardov, ki bi jih bilo pri reji dobro 
upoštevati, še niso osvojili, živalim se ne 
godi najlepše. Zanimivo je, da pojedo vse 
dele živali, tako kot včasih na slovenskih 
kmetijah, še posebej priljubljene so ko
košje noge, glave, račji jeziki …

Kaj pa gensko spremenjeni orga-

nizmi (GSO) v kmetijstvu in prehra-

ni na Kitajskem?

Kitajci se vse bolj zavedajo, da je po
trebno biti bolj previden. Veliko podjetij 

je državnih in sledijo strogim standar
dom. Za varnost hrane in sledljivost ži
vil je zelo dobro poskrbljeno, tehnologija 
na teh ogromnih farmah pa je evropska, 
standardi pridelave so evropski. Na pri
mer klavnice, reja krav, prašičev, povsod 
je videti dansko, nizozemsko, nemško 
tehnologijo in organiziranost. Druga 
zgodba so manjši kmetje, ki jih država 
ne uspe nadzirati, a s subvencijami in 
posojili spodbujajo dobre prakse. 

Vas je na Kitajskem oziroma na ki-

tajskih kmetijah kaj še posebej pri-

jetno presenetilo? 

Ljudje ne vidijo ovir, če nekaj hočejo na
rediti, jim bo to tudi uspelo. In ekipni 
duh, vsi delajo za vse, pa kaj če je to vr
lina komunizma, lepo je sodelovati, mar 
ne? Si predstavljate, da bi se v Sloveniji 
kmetje povezali, pomagali in si posojali 
mehanizacijo? Stroški na enoto bi bili 
občutno nižji, pridelava pa optimizira
na. Ostajam optimistična …Morda ne
koč, nekje.

Razpis za mednarodno izmenjavo aktivnega kmetovanja, dovolj je bil interes in dobro poznavanje kmetijstva. Izmenjava 
je bila res nenačrtovana, a zelo zanimiva, tudi ogled rezervata kitajske avtohtone vrste srnjadi.
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  KATJA ŠUŠTAR, ČLANICA PDV

Prvi petek v septembru je v Vodicah spet odmevalo v 

ritmih rocka! Prosvetno društvo Vodice smo že osmo 

leto zapored poskrbeli, da glasbeni navdušenci niso 

ostali razočarani.

Letos smo na Rockfestu Vodice prvič gostili naslednje 
skupine; neuveljavljen bend Purple Panic Lady so nasto-
pili prvi. Za njimi so oder zatresli Srbi Ritam Sex-I-Ja, 
ki so nam postregli z vsemi uspešnicami znane ameriške 
skupine Red Hot Chilli Peppers. Občinstvo so navdušili 
tudi mladi, vendar že široko prepoznani Koala Voice, s 
katerimi smo se zibali v indie rock ritmih; za vrhunec ve-
čera pa so poskrbeli Elvis Jackson, ki so z energičnim in 
divjim nastopom publiko povsem obnoreli!

Ponosni smo, da so naši dogodki tako dobro obiskani, ter 
da glas o dobrem rock žuru v Vodicah odmeva tudi onkraj 
meja naše občine! Vam, dragi obiskovalci, pa se zahvalju-
jemo za podporo, ki nam jo izkažete z obiskom na naših 
dogodkih. Na svidenje do prihodnjič.

Vodice so zatresli ritmi rocka!

SPONZORJI ROCFESTA
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Gasilska mladina na letovanju
  URBAN KOLAR 

Gasilska mladina iz PGD Repnje 

– Dobruša in PGD Vodice je letos 

odpotovala na poletno letovanje 

na Debeli Rtič.

Vreme nam je bilo naklonjeno in 
tako smo izkoristili vsako uro za 
norčije, tako na vodi kakor zunaj 
nje. Mentorji teh društev smo se 
trudili, da bi našim mladim članom 
ta dogodek ostal v najlepših spomi-
nih. Počitnice so seveda bile zaklju-
čene v našem aktivnem gasilskem 
stilu.
Obenem se zahvaljujemo GZ Vodi-
ce, ki je omogoča letovanje mladi-
ne iz vseh naših šestih društev. Ne 
smemo pa pozabiti na prijaznost 

gasilcev Gasilske brigade Koper in 
PGD Hrvatini, ki so nam popestrili 
naše gasilske počitnice.

 
Vaši mentorji. Na pomoč!
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 NIKA MARENČE, SD STRAHOVICA
 SREČO MERČUN, MATJAŽ BERGANT,  

 SABINA KIMOVEC, PRIJAVIM.SE

Letos šteje že 23. leto, odkar gor-

ske kolesarje vabimo na Krono-

meter na Rašico. Tudi letos smo 

se, tradicionalno na tretjo soboto 

v septembru, to je bilo letos 15. 9. 

2018, zbrali pri domu Smučarske-

ga društva Strahovica. 

Tam se je dirka tudi začela. Tekmo-
valci so se na progo podali posamič-
no, potem pa odkolesarili po gozdni 
cesti proti vrhu. Mlajši tekmovalci so 
tekmo končali na sedlu pod vrhom, 
drugi pa so se morali potruditi še 
malo dlje, kot že naslov dirke pove, 
vse do vrha Rašice. Najhitrejši je letos 
do cilja zmogel v manj kot 14 minu-
tah. 

Z letošnjim odzivom tekmovalcev na 
razpis smo lahko zadovoljni. Tekme 
se je udeležilo 36 tekmovalcev, od 
tega 5 otrok. Nobena kategorija ni 
ostala nezasedena, pogrešali smo le 
kaj več najmlajših. Tudi vreme nam 
je bilo naklonjeno. Po nočnem neurju 
je le posijalo sonce, potrebno je bilo 
nekaj več priprav na sami progi, saj je 
obilno deževje na cesto naneslo pre-
cej peska in zemlje.
  
Tekmovanje je obenem štelo tudi kot 
občinsko prvenstvo v gorskem kole-
sarjenju. Letošnji prvaki med mlaj-
šimi kolesarji je postal Luka Palmer, 
med starejšimi kolesarji pa Milena 
Kepic in Andrej Vertačnik. Domačih 
kolesark v kategoriji deklic letos ni 
bilo. Vsem udeležencem za doseže-
ne rezultate iskreno čestitamo! Vsak 
tekmovalec je ob razglasitvi prejel 

23. Kronometer na Rašico je za nami

tudi praktično nagrado, za kar se 
iskreno zahvaljujemo sponzorjem: 
Frizerstvo Jolas, Čebelarstvo Jože 
Peterlin, Proadventure Cult Lavrica, 
Extreme Vital, Zavarovalnica Tri-
glav, Intersocks Kočevje, A2U, Ome-
ga sport, Pulzar d.o.o., Erdani Sport, 
Petri Baša za okrepčilo na cilju in Ob-
čini Vodice.

Rezultate in nekaj fotografij s 23. 
Kronometra na Rašico si lahko ogle-
date na spletni strani društva www.
strahovica.si.

S to dirko so se v kolesarski sekciji 
društva dogodki za letos v glavnem 
zaključili, se pa vidimo ob kakšni 
drugi priložnosti. Spremljajte nas na 
naši spletni in Facebook strani.

Tekmovalci starejših kategorij so tekmovali do vrha Rašice.

Občinski prvaki
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  MONIKA ČUK 

Drugo soboto v septembru, 8. sep-

tembra, so prostor pod lipami in 

Kopitarjev trg v Vodicah napolni-

li slikarji. Na povabilo Kulturnega 

društva Matije Koželja Utik je tam 

potekal že 4. Ex-tempore Vodice. 

Naslov slikarskega dne se je glasil 

Dragulji preteklosti. Vsak udele-

ženec si je lahko izbral tematiko 

ustvarjanja, ki si jo pod tem ge-

slom predstavlja. Zbralo se jih je 

kar 38 iz vseh generacij, od aka-

demskega slikarja do tretješolke.

Nekateri so s seboj prinesli stare fo-
tografije ali pa fotografirali objekte 
v Vodicah, drugi so navdih iskali na 
omenjenem prostoru in se v lepem 
sončnem vremenu sredi travnika 
posvetili slikanju na platno. Večino 
udeležencev so predstavljali osnov-
nošolci, ki so pod budnim očesom 
mentoric Joži Nastran Brank, Darin-
ke Klopčič ter slikarke Klavdije Špen-
ko naslikali nekaj čudovitih prizorov. 
Dogodka se je udeležilo tudi lepo šte-
vilo odraslih slikarjev, nekaj iz do-
mače, nekaj pa iz sosednjih občin, na 
čelu z umetnostnim zgodovinarjem 
Romanom Verasom. Dela bodo spr-
va razstavljena v dvorani v Vodicah 
sočasno z razstavo, ki jo je v čast dr. 
Valentina Zarnika postavila Knjižni-
ca Vodice ob 18. Kopitarjevih dne-
vih, jeseni pa bodo slikarji pripravili 
še samostojno prireditev in recenzi-
jo novonastalih del. O dogodku vas 
bomo pravočasno obvestili, že sedaj 
pa vabljeni k ogledu v vodiško dvora-
no.
Letošnji Ex-tempore je odkril nekaj 
novih talentov, postregel z iznajdlji-
vostjo in domiselnimi idejami, kaj 

4. Ex-tempore Vodice

vse so 'dragulji preteklosti'. Od čiste-
ga vodiškega zraka, ko še ni bilo no-
bene onesnaženosti, do spomina na 
dvolično Vodiško Johanco, od kozol-
ca toplarja v svojih zadnjih zdihlja-
jih, do znamenitih vodiških prest, od 

stare šole do monumentalne cerkve. 
Delavnico je že v jutranjih urah obi-
skal gospod župan, vsi udeleženci pa 
so ob koncu natečaja prejeli spomin-
sko priznanje. Nasvidenje čez eno 
leto. 
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 VIDA PIRC
 FRANCI ŠTUPAR  

Prav ponosni smo na prehojeno 

dvajsetletno pot, o čemer smo na 

glas spregovorili na občnem zboru 

v začetku tega leta. Pripravili smo 

kronologijo o delu in aktivnostih 

društva v vseh teh letih in verje-

mite, da je bil seznam neverjetno 

dolg. Naše delo je pohvalil tudi 

župan Aco Franc Šuštar, ki nam je 

za dolgoletno delo ob občinskem 

prazniku podelil plaketo župa-

na. Vendar nas lovorike ne smejo 

uspavati, zato smo že strumno, z 

novimi načrti, stopili v tretje dese-

tletje, za katerega upamo, da bo 

vsaj tako uspešno in razgibano, 

kot so bila pretekla leta.

Nov seznam izletov za letošnje leto 
smo člani prejeli ob vabilu na obč-
ni zbor in takoj februarja že začeli 
z aktivnostmi. Ob slovenskem kul-
turnem prazniku 8. februarju smo 
izvedli, sedaj že tradicionalni, pohod 
na Krvavec. Obisk je presenetljivo, 
ali pa pričakovano, vsako leto večji. 
Za pohodnike niso ovira mraz, sneg, 
megla, veter, ob vsakem vremenu se 
zbere številna druščina, ki vedrih 
obrazov zakoraka v hrib. Zadovolj-
stvo ob osvojitvi cilja sije vsakemu 
posamezniku iz oči, dodani vredno-
sti pohoda pa sta druženje in pogo-
vor, za katera nam dandanes tako 
kronično primanjkuje časa.
Spomladi se radi odpravimo v to-
plejše kraje naše dežele, proti morju. 
Letošnji izlet na Vremščico je bil od 
vseh najbolj zimski. Namesto po-
mladi nas je pričakala prava zima z 
visokimi snežnimi zameti na vrhu, 
prizanašala nam ni niti burja.

Pogumno v trideseta

Povsem druga zgodba je bil izlet na 
Vrhniško planino, ki se je kopala v 
soncu in nas sprejela odprtih rok. Ob 
poti smo že uzrli prve znanilke po-
mladi, tudi take, ki obogatijo okus in 
učinek čaju. Na vrhu smo se povzpeli 
na razgledni stolp in uživali v čudo-
vitih in širnih razgledih.

Nekateri člani smo si že nekaj časa 
želeli na Veliko planino in letos se 
nam je želja izpolnila. Ob lepem 
vremenu je hoja po planini en sam 
užitek, saj praktično ni vzponov in 
spustov, le sproščen sprehod po rav-
nici. Franci, ki je izlet vodil, nas je 
podučil o zgodovini planine, o lastni-

Razgledna ploščad na pobočju Dobrača

Zasnežena Vremščica
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štvu prostranih pašnikov, o izjemni 
stavbni dediščini in še o marsičem. 
Glede na lego ni presenetljivo, da je 
bila odmaknjena planina poseljena 
že v prazgodovini, o čemer priča tudi 
ime najvišjega dela planine, imeno-
vano Gradišče, ki pomeni naselbi-
no. Danes največji čar planini dajejo 
planšarske bajte in seveda živina, ki 
se sproščeno pase.
Na prvi dvatisočak smo se povzpeli 
šele junija in še za tega smo se odpra-
vili v Avstrijo. Naš cilj je bil Dobrač, 
ki ima poleg bogate flore tudi zelo za-
nimivo in tragično zgodovino. Pred 
približno 500 leti je namreč močan 
potres tako razmajal goro, da je mi-
lijone ton grušča in skal zgrmelo v 
dolino, ter pod seboj pokopalo sedem 
vasi. V spomin na ta dogodek, in da 
bi si obiskovalci lažje predstavljali 
razsežnosti podora, imajo urejeno 
razgledno ploščad, opremljeno z in-
formacijskimi tablami. Vzdolž grebe-
na je urejen tudi zanimiv botanični 
vrt.
Ko smo se člani poleti srečevali, smo 
si izmenjavali izkušnje, kje vse smo 

že hodili in kako si nabiramo kondi-
cijo za najtežji vrh letošnje sezone, za 
Rombon. A narava se ne ozira na naše 
želje in pričakovanja, deluje po svojih 
zakonitostih. In tako je na dan našega 
planiranega izleta na Rombon, tako 
kot že lansko leto, na žalost deževa-
lo. Gora, ki je poznana iz časov prve 

svetovne vojne, nas očitno ne spusti 
blizu.
Vrhunec planinske sezone se sicer po-
časi končuje, a v društvu imamo v na-
črtu še kar nekaj izletov, ki so najlepši 
prav jeseni in zgodaj pozimi. Člani se 
jih že veselimo in držimo pesti, da 
nam še kakšnega ne odplakne dež!

Razgled s stolpa na Vrhniški planini

Prostranstva Velike planine

22 številka 7, september 2018



Društveni utrip

Letna in poletna dogajanja v DU Vodice
  MAJDA ŠAVLI, V

  SODELOVANJU Z VODJI SEKCIJ  

Bilo je čudovito sončno jutro prvi 

ponedeljek v mesecu avgustu, 

ko smo začeli pohodniški izlet na 

Šmarno goro. Skrita želja, velika 

pričakovanja za marsikaterega 

udeleženca in izpolnitev sanj. Za 

pohodnike ni bilo ovir, peš s Ska-

ručne na goro, jim ni prestavljalo 

posebnih težav, pa seveda, tudi 

vrnitev ne. Za preostalih osemin-

štirideset udeležencev pa smo po-

skrbeli člani društva. Organiziran 

je bil prevoz s kombijem do vrha 

in vrnitev nazaj. Lepo vreme je pri-

pomoglo k dobremu razpoloženju, 

k prečudovitemu pogledu na bli-

žnjo in daljno okolico in dobremu 

počutju. Izlet smo zaključili s kosi-

lom in druženjem na kmetiji Logar 

v Vodicah.

Konec avgusta smo organizirali pi-
knik za vse naše člane, ki je bil zelo 
dobro obiskan, saj je bilo več kot 200 
udeležencev. Bil je čudovit sončen 
dan, poln sonca in prijetnega klepe-
ta. 
Kulturniška skupina – pevska sku-
pina in Ropotavčki, aerobna skupi-
na društva in naš lajnar Vinko, ki 
je z nami na vseh nastopih, je zelo 
aktivna. Letos so se zvrstili številni 
nastopi v domovih za starejše, saj 
smo obiskali domove na Škofljici, 
v Mengšu, Trzinu, Tržiču, Kranju, 
Kamniku, Radovljici in na Bokalcih. 
Povsod smo bili zelo lepo sprejeti, 
iskrice v očeh, smeh na obrazih in 
njihove zahvale pa so nam povedali, 
da smo jim polepšali dan. Krajši kul-
turni program pa vedno pripravimo 
tudi za občni zbor in piknik. Prvi dan 

v mesecu oktobru pa imamo nastop v 
Cankarjevem domu, kjer bo Festival 
za tretje življenjsko obdobje. 
Na povabilo smo nastopili tudi na 
predstavitvenem programu turistič-

ne agencije AR TUR v Cerkljah, na 
koncertu v počastitev 900. obletni-
ce prve zaznambe Smlednika in na 
srečanju MDI v Škofji Loki. Balinarji 
društva upokojencev so nastopili na 

Številna udeležba na pikniku
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balinarskem turnirju veteranov Občine Vodice. Turnir je 
potekal na Selu na baliniščih Športnega društva Straho-
vica. Navzoče so bile štiri ekipe, dve ekipi Društva upo-
kojencev Bukovica – Šinkov Turn in dve ekipi iz Vodic; 
ekipa Društva upokojencev Vodice in ekipa balinarskega 
kluba Kubu. 
Tekmovanje je bilo organizirano po sistemu vsak z vsa-
kim. Z vsemi prepričljivimi zmagami je prvo mesto za-

sedla ekipa Društva upokojencev Vodice. Za zmagovalno 
ekipo so tekmovali Jože Žitnik, Tone Burgar in Frenk 
Logar. 
Jutranja telovadba nam je zlezla po kožo. Veselimo se 
vsakega jutra, ko začnemo s telovadbo, se družimo, raz-
migamo sklepe, ki nam omogočajo večjo gibljivost in 
okretnost telesa. Jutranja telovadba »tisoč gibov za zdra-
vo telo« ali poimenovana tudi sklepna telovadba nas nav-
dušuje že deset let. Vsak teden od ponedeljka do petka se 
srečujemo vse leto in če malo izračunamo (seveda ne upo-
števamo prostih sobot in nedelj ter praznikov), vidimo, 
da smo v povprečju na leto skupaj 258 dni. Se lepo sliši?
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V Zapogah slovesna ponovitev nove maše 
Matica Lesjaka

  VIDA HOČEVAR 

V nedeljo, 15. julija, je bilo v Zapo-
gah še posebej slovesno, saj smo 
v župnijski cerkvi sv. Nikolaja ob-
hajali ponovitev nove maše Matica 
Lesjaka. Slovesnost ni bila pose-
ben dogodek samo za novomašni-
ka, ampak tudi za našo župnijo, saj 
ljudje ne pomnijo, kdaj je bila v tej 
cerkvi nazadnje nova maša. 

Novomašnik Matic Lesjak je naše gore 
list, saj oba njegova stara starša po ma-
mini strani izhajata iz naše župnije. 
Kot je izpostavil v govoru, so mu bile 
Zapoge vedno pri srcu, rad je obiskoval 
svoje sorodnike in zato se je tudi odlo-
čil, da te lepe trenutke želi podeliti z 
vsemi nami. 
V nadaljevanju nekaj besed o novoma-
šniku: rodil se je marca 1993 v Med-
vodah, nekaj mesecev kasneje pa se je 
njegova družina preselila v Miklavž, 
vas pri Taboru v Savinjski dolini. Kot 
odličnjak osnovne šole je bil vpisan 
v zlato knjigo. Doma je imel tudi več 
konj in zanje skrbel. Nato je prišel spet 
v našo okolico pod Kamniške planine, 
ko se je vpisal na Škofijsko klasično gi-
mnazijo in stanoval v Jegličevem dija-
škem domu v Šentvidu nad Ljubljano. V 
tej častitljivi zgradbi je začel odkrivati 
duhovniški poklic. 
Ko se je Matic odločil za študij na Te-
ološki fakulteti in vstop v bogoslovno 
semenišče, je bilo to seveda treba pove-
dati domačim. Zgodilo se je med sku-
pnim nedeljskim kosilom. Domači so 
od presenečenja obmolknili, tudi ka-
kšno solzo je bilo videti. »Tišino je pre-
kinil stari oče, ki je začel ploskati,« se 
spominja naš »zapoški« novomašnik. 
Mama pa mu je rekla, da ga bodo doma-
či pri tej odločitvi podpirali. Nikakor 
pa naj ne sedi na dveh stolih. To se mu 
je vtisnilo v srce kot močna popotnica.
V času šolanja se je posebej zanimal 
tudi za glasbo: kot najstnik in osnov-

nošolec je igral bobne in saksofon. V 
Škofovih zavodih in v bogoslovju je pel 
v zborih, zadnji dve leti pa je obiskoval 
tudi solo petje. Z izrazitim talentom 
za gledališče in dramsko umetnost je 
sodeloval pri raznih prireditvah in pri 
dokumentarnem filmu Televizije Slo-
venija o primorskem duhovniku Matiji 
Vrtovcu.
Od nekdaj so mu pri srcu misijoni. Med 
počitnicami je obiskoval daljne misi-
jonske dežele in tako koristno izrabil 
čas. Podal se je na štiristo kilometrov 
dolgo romarsko pot Camino de Santi-
ago po Španiji. Romal je po drugem le-
tniku, ko je doživljal osebno krizo, ker 
so bogoslovje zapustili kar trije njegovi 
veliki prijatelji. 
Obiskal je štiri misijone ter med dru-
gim pomagal misijonarkam ljubezni v 
Bolgariji ter slovenskemu misijonarju 
v Turčiji. En mesec je bival na Madaga-
skarju, kjer se je srečal s Petrom Ope-
ko. S svojo rodno sestro je leta 2015 
kar cel mesec prostovoljno pomagal se-
stram misijonarkam ljubezni v Kalku-
ti. Okrepljen s takšnimi izkušnjami je 
Matic še bolj zavzeto in resno študiral. 
Že od nekdaj mu je blizu proučevanje 
zgodovine. V svoji magistrski nalogi je 
orisal lik duhovnika in teološkega pro-
fesorja, poznavalca cerkvenih očetov, 
odličnega prevajalca, urednika, sklada-
telja in akademika Frančiška Ksaverija 
Lukmana, ki je bil doma na sosednji 
kmetiji v Miklavžu pri Taboru. Za svo-
je novomašno vodilo si je izbral besede 
iz Markovega evangelija: »Da bi bili z 
Njim« (Mr 3,14). 
Pri slovesnosti so bili poleg faranov in 
sorodnikov navzoči še duhovniki, ki 

so povezani z našo župnijo: nekdanja 
župnika g. prof. dr. Anton Štrukelj, ki 
je bil tudi novomašni pridigar, g. zlato-
mašnik prof. dr. Marjan Peklaj, sedanji 
duhovni pomočnik g. Martin Mlakar 
ter sestre redovnice. Zelo nas je razve-
selil tako številen obisk narodnih noš 
(čez 30!), ki so prišle iz Domžal, Men-
gša, Medvod in Vodic. 
V novomašni pridigi je g. Anton Štru-
kelj orisal novomašnikovo dosedanjo 
pot, in med drugim izpostavil vlogo du-
hovnika v današnjem času: »Duhovnik 
mora biti človek, ki pozna Jezusa Kri-
stusa od znotraj, ki ga je srečal in se ga 
je naučil ljubiti. Zato mora biti duhov-
nik predvsem mož molitve, zares »du-
hoven« človek. Brez močne duhovne 
substance ne more trajno obstati v svo-
jem služenju. Od Kristusa pa se mora 
tudi naučiti, da v njegovem življenju ne 
gre za uresničevanje sebe in za uspeh. 
Naučiti se mora, da ne gradi zase za-
nimivega ali prijetnega življenja, da si 
ne ustvarja skupnosti občudovalcev ali 
privržencev, ampak da deluje za druge-
ga, za katerega dejansko gre.«
V spomin smo novomašniku podarili 
svečo – delo marljivih čebel in člove-
ških rok, z željo, naj njen plamen gori 
v njegovem srcu, njena toplina pa naj 
prinaša tolažbo in upanje ljudem, ki jih 
bo srečeval v nadaljnjem življenju.
Sledila je zahvala vsem navzočim in 
sodelujočim, še posebej ključarjema 
Marjanu in Gašperju Pipanu za vso 
organizacijo in krasitev cerkve, vsem 
pevcem za ubrano petje, pritrkovalcem 
ter narodnim nošam. Prijetne trenutke 
smo zaključili v farnem druženju pred 
župniščem. 
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Z 18. Kopitarjevimi dnevi smo se poklonili
dr. Valentinu Zarniku

 KAJA ZUPANEK, RADO ČUK
 TINA KOSEC

V nedeljo zvečer, 9. septembra 

2018, so Pod lipami na Kopitarje-

vem trgu v Vodicah potekali 18. 

Kopitarjevi dnevi.

Prireditev je bila posvečena spominu 
na dva velika Repenjčana, Vodičana, 
Slovenca, na dva domoljuba, ki sta 
pomembno zaznamovala slovenski 
jezik in zgodovino, Jerneja Kopitar-
ja in dr. Valentina Zarnika. Obenem 
je bila namenjena orisu še nekaterih 
mejnikov in obletnic, ki se prav vse 
končajo s številko 8:
• 1118: 900. obletnica prve pisne 

omembe Vodic,
• 1808: 210. obletnica prve sloven-

ske znanstvene slovnice izpod 
peresa Jerneja Kopitarja,

• 1818: 200. obletnica Kopitarje-
vega sodelovanja pri utemeljitvi 
modernega srbskega jezika (srb-
sko-nemško-latinski slovar),

• 1848: 170. obletnica pomladi 
narodov in v nadaljevanju 150. 
obletnica slovenskih taborov in 
čitalnic,

• 1888: 130. obletnica smrti dr. 
Valentina Zarnika,

• 1898: 120. obletnica izgradnje 
prve šole v Vodicah,

• 1918: 100. obletnica smrti Ivana 
Cankarja,

• 1988: 30. obletnica slovenske po-
mladi.

Na prireditvi je sodelovalo več kot 
150 domačih kulturnikov. Od zasta-
vonoš in praporščakov Društva za 
ohranitev kulturne dediščine in po-
deželja Skaručna ter Moto kluba Mak 

Vodice, Čebelarskega in Lovskega 
društva, obeh društev upokojencev 
ter gasilskih društev do pevskih sku-
pin.  Kot najmlajši so nastopili člani 
pevskega zbora Osnovne šole Vodi-
ce. Sledil je ženski nonet Žametnice, 
Mešani pevski zbor Biser, Dekliški 
pevski zbor Flora, Fantovska pevska 
skupina Matici, pevski skupini obeh 
društev upokojencev ob spremljavi 
harmonikarjev ter narodne noše in 
folklorna skupina Društva narodnih 
noš in kočijažev Vodice.
 
Po državni himni v izvedbi Godbe 
Vodice je navzoče nagovoril  župan 
Aco Franc Šuštar, ki je vsem ob-
čankam in občanom čestital ob ob-
činskem prazniku in se jim zahvalil 
za čas, ki so si ga vzeli za počastitev 
naših velikih rojakov. Poudaril je, 
kako pomembno se je spominjati na-
ših velikih kulturnikov, ki so zazna-
movali slovenski narod, utrdili našo 
narodno zavest ter pustili sled na 

širšem območju naše občine, države 
in regije.
 
Voditelja prireditve  mag. Urška 
Bittner Pipan in Peter Podgoršek 
sta vešče usmerjala poudarke vseh 
dvajsetih točk programa. Najdlje v 
zgodovino je posegel zgodovinar in 
muzejski svetovalec  mag. Stane 
Okoliš, direktor Slovenskega šolske-
ga muzeja, s predstavitvijo 900 let 
starega dokumenta, ki omenja Vodice 
oziroma župnijo sv. Marjete. Dr. Vla-
dimir Osolnik literarni zgodovinar, 
urednik, prevajalec in slavist, v 
strokovnih krogih imenovan tudi 
živi most med južnoslovanskimi 
književnostmi in slovensko 
kulturo, je poudaril veličino Jerneja 
Kopitarja, ki ga danes ceni celotna 
Evropa – le doma bolj malo. Posebej 
je izpostavil njegove velike zasluge 
za utemeljitev slovenskega jezika, pa 
tudi za razvoj modernega srbskega 
jezika ob sodelovanju z Vukom Ste-
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fanovićem Karadžićem. Profesorica 
slovenskega jezika na viški gimnazi-
ji Jana Ozimek  je zelo plastično in 
osebno zavzeto predstavila pomen 
taborskega in čitalniškega gibanja za 
slovenski jezik ter pozvala pristojne, 
da zastavijo več energije v ljubezen do 
slovenstva. Vsem dobro znani igralec 
in pesnik Tone Kuntner je pripravil 
veličasten recital nekaterih pesmi 
iz njegove nove pesniške zbirke Za-
mrznjena pomlad, ki se dotika že 
prej naštetih okroglih obletnic zgo-
dovinskih dogodkov. Zbrane je nago-
voril z naslednjimi verzi:

»Kdo je sanjal slovenske sanje,
ko niso bile dovoljene sanje?
Kdo jih je sanjal ponosno in smelo,
kdo se jih je sramoval?
Kdo jih je skrival, zatajeval,
kdo se jih bal priznati?
Kdo vanje dvomil, kdo veroval?
Kdo jih preziral, zasramoval,
kdo streljal vanje? ...
In za vse prvo
in zadnje vprašanje:
kdo je zmagal,
ko so zmagale sanje? –
Ko so zmagale sanje,
smo zmagali vsi!
Tudi v slepoti in zmoti poraženi.
A – vsakdo se odpoveduje prihodnosti,
kdor zaničuje zmagoslavje sanj!«

Vse prisotne pa je očaral tudi s pre-
pričljivo interpretacijo Zarnikovega 
taborskega govora ter z odlomkom iz 
Cankarjevega Kurenta.

Osrednji poudarek na 18. Kopitarje-
vih dneh je bil namenjen dr. Valen-
tinu Zarniku, najbolj zaželenemu 
govorniku na več kot polovici sloven-
skih taborov v letih od 1868 do 1871. 
Njegov portret, ki krasi vodiško dvo-

rano, je naslikal častni občan in ljubi-
teljski slikar Boris Kubelj, razstavo o 
življenju in delu pa sta pripravili Slo-
vanska knjižnica in Knjižnica Vodice 
(obe delujeta pod okriljem Mestne 
knjižnice Ljubljana) pod vodstvom 
knjižničarke Karmen Jančar. V ble-
stečem govoru je prisotnim slikovi-
to orisala duha časa ter izpostavila 
osrednje lastnosti in zasluge naro-
dna buditelja dr. Valentina Zarnika, 
tako da nam je občanom v ponos, da 
je naše gore list.

Pester in razgiban program sta za-
ključili Folklorna skupina s spletom 
gorenjskih plesov in Godba Vodice z 
Vodiško koračnico. Ob veseli družbi 
se je družabni program nadaljeval še 
dolgo v noč. Slišati je bilo mnogo do-
moljubnih zamisli, a tudi spoznanje, 

da nam je v našem času tako lepo, da 
se vseh dragocenosti, po katerih so 
naši predniki tako hrepeneli, prema-
lo zavedamo in jih ne cenimo dovolj.
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Prvi šolski dan na PŠ Utik
  URŠA MERČON 

Pa se je spet začelo! Novo šolsko 

leto, seveda!

Z njim pa novi prijatelji, nove nalo-

ge, nove dogodivščine …

Na PŠ Utik pa zopet novi prvošolci. 
Uganete, koliko jih je? 

Letos je v ponedeljek, 3. septem-
bra, prag Podružnične šole Utik, ob 
spremstvu učiteljic Amadeje Čebulj 
Stare in Špele Pipan, prestopilo kar 
20 prvošolcev, od tega 11 dečkov in 
9 deklic, kar je v zadnjih petnajstih 
letih rekordno število. 

Nove učence so v dvorani pričakali 
učenci drugega in tretjega razreda, ki 
so še malce prestrašenim in negoto-
vim, a znanja in novih dogodivščin 
željnim mlajšim prijateljem, okrog 
vratu najprej nadeli rumene rutice. 
Sledil je kratek kulturni program, ki 
sta ga vodili tretješolki Alia Borčnik 

in Lucija Rozman, drugi učenci pa so 
program popestrili z deklamacijami 
in pesmicami. 

Prvošolce in njihove starše sta po-
zdravila ravnatelj OŠ Vodice, gospod 
Jure Grilc in župan občine Vodice, 
gospod Aco Franc Šuštar. Župan je 
vsakemu prvošolcu ob vstopu v hram 

učenosti izročil tudi simbolično dari-
lo, ki bo učence spominjalo na prvi 
šolski dan. Oba pa sta vsem navzo-
čim učencem, staršem in kolektivu 
PŠ Utik zaželela prijetno, varno in 
uspešno šolsko leto. 

Upam, da smo prvošolce prepričali, 
da je v šoli prijetno!

Veselite se z nami ...
  HEDVIKA ROSULNIK

Novih prostorov vrtca, večjega 

igrišča

Začeli smo novo šolsko leto. Vsi že 
komaj čakamo, da bomo lahko bi-
vali v novih prostorih in se igrali 
na večjem igrišču, z asfaltno povr-
šino, z različnimi talnimi igrami. Z 
novimi prostori bo več možnosti za 
različne obogatitvene dejavnosti. 
V športni igralnici bomo izvajali 
različne gibalne dejavnosti za vse 

starostne skupine, tudi ples in pra-
vljično jogo. V mesecu otroka bomo 
v sodelovanju s podjetjem Inova-
tio, d. o. o., postavili interaktivna 
tla, ACTIV FLOOR, ki z ustrezno 
programsko opremo omogočajo 
projiciranje različnih iger na tla, 
aktivno sodelovanje, gibanje otrok 
z dotikom rok in nog. Funtronic tla 
so zasnovana kot učni pripomoček 
za različna področja. 

28 številka 7, september 2018



Križanka

POLICIJA SVETUJE IN OPOZARJA: 

V zadnjem obdobju se je znova pojavilo več vlomov v stanovanjske objekte in drznih tatvin na celotnem območju Policijske uprave 
Ljubljana v dnevnem času. Vse občane pozivamo, da ne nasedajo nepoznanim osebam, ki sprašujejo oziroma ponujajo različne usluge, predvsem 
pa ne zapuščajo stanovanjske hiše, ne da bi jo predhodno zaklenili. V primerih, ko se pojavijo sumljive osebe, občane pozivamo, da to sporočijo 
na številko 113 ali anonimno številko policije 080 1200. Prav tako si poskušajte zapomniti take osebe in vozila (registrske tablice), s katerimi 
se vozijo. Policisti bodo poostreno nadzirali hitrost vozil v okolici šol v zvezi z začetkom šolskega leta.

Vse voznike pozivamo, naj bodo pri vožnji v okolici šol še posebej previdni!
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Sobota, 6. oktober 
2018, ob 18. uri
Obljubljamo vam, da 
vam ne bo dolgčas, 
saj bodo za to poskr-
bele tudi naše Vodiške dekline sku-
paj s člani TD Vodice in narodnimi 
nošami. Po končani prireditvi bomo 
skupaj s pevci še kakšno skupaj za-
peli, se pogovorili in kaj zraven zata-
knili, saj nam je letošnje leto nasulo 
kar bogato letino.

Prav lepo povabljeni!

Turistično društvo Vodice

Srce tvoje je zastalo,

zvon v slovo ti je zapel.

Misel nate bo ostala, 

spomin za vedno bo živel.

ZAHVALA
V 81. letu življenja je zavedno zaspala

STANISLAVA ČERNIVEC
roj. Lah, iz Vodic   

Iskreno se zahvaljujemo vsem

sorodnikom, sosedom, prijateljem

in znancem za izrečena sožalja,

darovano cvetje in sveče.

Zahvala tudi Društvu upokojencev

Vodice za lep govor, pogrebnemu

zavodu Pogrebnik, d. o. o., in gospodu

župniku Mervarju za lepo opravljen

pogrebni obred.

Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu 

pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Prišla bo jesen in z njo tudi 
naša prireditev:

REVIJA PEVSKIH 
ZBOROV in 

ljudskih pesmi
Sprejeli smo pobudo in takoj smo po-
vabili vse domače pevske zbore, ki že 
vneto vadijo ljudske pesmi, da nam 
jih najlepše zapojejo. Seveda pridejo 
tudi zbori iz drugih delov naše prele-
pe Slovenije.
Rezervirajte si čas in pridite v dvora-
no v Vodicah na dan:

TD Vodice vabi vse ljubitelje 
hoje v naravi, da se udeležijo
17. Jesenskega pohoda

Občine Vodice

ki bo v soboto, 27. oktobra 2018. 
Odhod pohodnikov bo od koče SD Stra-
hovica na Selu pri Vodicah od 8.00 do 
10.00 ure. Pohod je prireditev rekreativ-
no-družabnega značaja, trasa pohoda 
bo potekala na območju štirih občin: 
Vodice, Ljubljana, Trzin in Mengeš.
Tudi za letošnji pohod bo pripravljena 
krajša varianta za manj pripravljene 
pohodnike, in sicer od koče SD Straho-
vica do planinskega doma PD Rašica in 
nazaj. 
Udeležba je primerna tako za starejše 
kot tudi za mlajše udeležence. Za ude-
ležbo ni poprejšnjih prijav, pohoda se 
lahko udeleži, kdor želi. Startnina za 
krajšo ali daljšo izvedbo pohoda je 5,00 
evrov. Udeleženci na startu dobijo kon-
trolni kartonček, v katerega na kontrol-
nih točkah pridobijo ustrezne žige (dom 
PD Rašica na Rašici, turistična kmetija 
»Pri Blažu« na Dobenu, turistična kme-
tija »Pri Ručigaj« na Sp. Dobenu ter na 
Mengeški koči na Gobavici, krajša tra-

sa samo na lokaciji PD Rašica. Na cilju 
bodo člani in članice TD Vodice pripra-
vili za vsakega udeleženca cilju še mali-
co in pijačo.
TD Vodice nagradi s praktično nagrado 
tudi najmlajšega, najmlajšo, najstarejšo 
in najstarejšega udeleženca – udeležen-
ko za opravljeno daljšo razdaljo.
Udeležba pohoda je na lastno odgovor-
nost vsakega udeleženca. Udeležencem 
pohoda svetujemo uporabo obutve in 
oblačil primerne hoji po gozdu in prila-
gojene vremenskim razmeram.
Dolžina pohoda je 15,8 km, krajša iz-
vedba pribl. 8 km, celotna trasa gre po 
urejenih markiranih poteh po grebenu 
Rašice in vaseh ob njenem vznožju na 
severnem delu. Vzpon je od starta na 
Selu pri Vodicah do Planinskega doma 
PD Rašica, višinska razlika znaša pribli-
žno 300 m, drugi in manjši del vzpona 
pa je proti Mengeški koči na Gobavici, 
preostala trasa pa poteka po ravnini. 
Celotna proga bo dobro označena.

Pohod bo potekal ob vsakem vremenu!

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

OBVESTILO

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2018

IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA

OKTOBER

26. 10. 2018 7. 10. 2018

NOVEMBER

30. 11. 2018 9. 11. 2018

DECEMBER

21. 12. 2018 7. 12. 2018
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
16. 8. 2018 – 6. 9.  2018

KRIMINALITETA

V gostinskem lokalu 
obravnavali kršitev po 
Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru.

Kršitev Zakona o 
javnih prireditvah, 
javnem redu in miru.

Prometna nesreča s pobegom neznanega vozila.

Kaznivo dejanje grožnje.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Poskus vloma v osebni avtomobil.

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje

Jojo Mojes: Samo jaz

Josef Švorecky: Strahopetci

Jens Henrik Jensen: Temačni mož

Avgust Demšar: Otok

Strokovno gradivo

Veronika Podgoršek: Ljubezen po ljubezni

Joe Dispenza: Placebo ste vi

Maja Megla: Stres, kuga sodobnega časa

Miša Pušenjak: Naravno varstvo vrtnin

Leposlovje za otroke

Anja Štefan: Škratovke oči

Jesen v Knjižnici Vodice
»Jesen je druga pomlad, kajti vsak list je cvetlica.« Tako optimistično je jesen 
opisal Albert Camus, znameniti francoski pisatelj. Kaj pa jesen pomeni vam? 
Je to čas za izlet v gore, čas za izobraževanja, čas za zabavo ali čas za spro-
stitev po napornem poletju? Za vsakega od vas prinaša rešitev knjižnica! Za 
popotnike imamo bogato izbiro vodnikov, za študente študijsko gradivo, za 
hedoniste pa leposlovje za čisto vsak okus. Naj bo za vas jesen vsak jesenski 
list, list v knjigi, ki jo boste prebrali. 
Kot ste že vajeni, imamo za vas vedno pripravljeno kakšno »akcijo«. Z je-
sensko akcijo želimo starše navaditi na redno obiskovanje knjižnice skupaj 
z majhnimi otroki. Otroci do 6. leta starosti bodo ob vsaki izposoji otroške 
knjige s svojo člansko izkaznico dobili žig v poseben kartonček. Po zbranih 
osmih žigih jih v knjižnici čaka presenečenje.  
Še posebej veselo pa bo v naši knjižnici od oktobra dalje, ko bodo otroci lahko 
zopet prišli na ure pravljic, ki bodo vsako sredo ob 18. uri. Že komaj čakamo!
Nadaljevali bomo tudi s sklopom predavanj ob 100-letnici 1. sv. vojne. To-
krat bomo gostili numizmatika Vitomirja Čopa: »V kriznih časih si lahko v 
žepu imel bankovec, da bi pri peku kupil ves kruh s polic, nisi pa imel drobiža 
za žemljico«.  Predavanje bo posvečeno pomanjkanju drobiža med prvo sve-
tovno vojno. Ste vedeli, da so namesto drobiža trgali bankovce in namesto 
denarja uporabljali znamke? Vabljeni v torek, 30.10.2018 ob 19.30! 
Leto 2018 je Evropsko leto kulturne dediščine. Vodičanke in vodičani, dru-
štva in  posamezniki, ki ustvarjate na območju občine Vodice, vabimo vas, 
da sebe in svoje delo predstavite v Knjižnici Vodice. Pridite, skupaj se bomo 
pogovorili, kako se lahko predstavite, pripravite predavanje, morda pope-
strite uro pravljic. Gasilska, kulturna, turistična, športna, pevska, upoko-
jenska, čebelarska, gurmanska in druga društva lepo vabljena!  
Se vidimo v knjižnici! Tam, kjer se kulturna dediščina preteklosti sreča s 
sedanjostjo!
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