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Uvodnik
Pomlad je čas prebujanja narave, 
čas novih začetkov, ko drevesa 
na novo ozelenijo, ko travniki 
zacvetijo, ko k delu vabijo tudi 
vrtovi, ki jih ob hišah v naši ob-
čini ne manjka. Vrtiček, ki je 
potreboval novega vrtnarja, 
je tudi Kopitarjev glas. Zato 
je pomlad nov začetek tudi zame. Potem ko sem se pozimi po 
štirinajstih letih bivanja v občini Kamnik vrnila v te kraje, se je 
že kmalu pojavila ta ponudba. Sprva sem oklevala, saj vem, da 
urejanje občinskega glasila vendarle ni mačji kašelj, terja kar 
nekaj časa in dobre volje, kar ob redni zaposlitvi predstavlja 
izziv zame in za mojo družino. Ampak navsezadnje sem pri-
volila, dajmo poskusiti, sem si rekla. Dejstvo, ki mi je padlo v 
oči, je, da je podoba glasila precej bolj privlačna, kot je bila pred 
dvajsetimi leti, ko sem sama sodelovala pri njem. Po grafični 
plati se lahko kosa s številnimi okoliškimi občinskimi glasili. 
Druga stvar, ki sem jo opazila, pa je, da deluje v občini več kot 
trideset različnih društev. Za tako majhno število občanov je 
številka neverjetna. Upam, da bomo z vsemi dobro sodelovali 
in da boste o njihovem delu prav prek Kopitarjevega glasa iz-
vedeli veliko. 
Prav tako glasilo obvešča o delu občine, njene občinske uprave 
in občinskega sveta. Ta je v tem mandatu pred novim izzivom, 
projekti bodo dodobra izčrpali občinski proračun, toda dejstvo 
je tudi, da kanalizacijo potrebujemo, da so cevi, po katerih teče 
voda v naše domove, ponekod še azbestne in da tudi to, da pri 
nekaterih projektih sodelujemo z drugimi občinami, pri neka-
terih projektih pa črpamo evropska sredstva, prispeva k dina-
miki izvedbe projektov. 
Eden od projektov, ki je meni osebno še posebej simpatičen, 
pa so stara hišna imena. Saj vemo, Slovenci za nekoga vedno 
vprašamo, čigav je, prej kot to, kako mu je ime. In stara hišna 
imena nam bodo odstrla marsikatero zgodovinsko plat neke 
domačije, intervju z raziskovalcem dr. Jurijem Šilcem pa bo 
pokazal, kateri priimki so se v teh krajih pojavljali že v času 
Marije Terezije. Povabljeni k branju, za prihodnjo številko pa k 
sodelovanju s svojimi idejami. Da bomo skupaj ustvarili nekaj 
lepega! 

TANJA DOMINKO

Odgovorna urednica

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: Tanja Dominko 

Uredniški odbor: Helena Čerin, Monika Kubelj, Ajda Batistič

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 2019

Naslov uredništva: Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

Elektronski naslov: kopitar@vodice.si, telefon: 031 500 018

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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Županova beseda

 ACO FRANC ŠUŠTAR

Minilo je pol leta novega mandata, 
v katerega smo vstopili z obilo volje in 
izkušenj iz preteklih let ter z novimi 
pričakovanji za prihodnje obdobje. Z 
dosedanjim dobro opravljenim delom 
nam je uspelo zagotoviti več kot pet 
milijonov evrov evropskih in držav-
nih nepovratnih sredstev in dodatna 
dva milijona evrov lastnih virov za 
realizacijo načrtovanih investicij in ra-
zvojnih nalog, ki se že kažejo v našem 
prostoru. Med prvimi izmed 212 ob-
čin v Sloveniji smo v novem mandatu 
konstituirali občinski svet in pripra-
vili osnutke rekordnih proračunov za 
leti 2019 in 2020. Odgovorno in tran-
sparentno smo vsem novim in tudi že 
izkušenim svetnikom pojasnili, zakaj 
sta nujno potrebna čimprejšnja obrav-
nava in sprejem proračunov. Kljub 
podanim argumentom se je postopek 
sprejetja proračunov, žal, zavlekel in s 
tem so se že tako dolgotrajni postopki 
javnega naročanja po nepotrebnem še 
podaljšali. Upam, da bo izbor izvajalca 
sočasne gradnje infrastrukture v Po-
lju, Utiku in Bukovici zaključen vsaj do 
poletja. Prav tako so bili na občinskem 
svetu potrjeni vsi člani delovnih teles 
ter uredniškega odbora občinskega 
glasila Kopitarjev glas. Vsem imeno-
vanim iskreno čestitam in jim seveda 
želim uspešno delo ter čim boljše med-
sebojno sodelovanje.
V prihodnjih dveh letih bomo na-
daljevali s celovito obnovo osmih 
javnih cest v skupni dolžini več kot 4 
km, vgradili bomo 9 km nove fekalne 
kanalizacije, ki bo povezana z glavno 
ljubljansko čistilno napravo. Prav tako 
bomo na novo izgradili 9 km poljskih 
poti, ki bodo v prihodnosti odlična 
izhodiščna točka za izvedbo varnih 
kolesarskih in sprehajalnih povezav v 
osrednjem delu naše občine. Pozitiven 

Spoštovane občanke
in spoštovani občani!

napredek je bil storjen tudi pri projek-
tu izgradnje obvoznice, za katero je za-
četek gradnje načrtovan v prihodnjem 
letu. Trenutno se pospešeno dograjuje 
optično omrežje v Vodicah, objavljen 
pa je tudi razpis za izgradnjo omrežja 
na celotnem območju občine. Vsi na-
vedeni projekti bodo velika pridobitev 
za naše občane, saj bodo pripomogli 
tako k izboljšanju varnosti v cestnem 
prometu kot bivanjskih razmer v naših 
krajih. Po dolgotrajnem usklajevanju s 
strani ministrstev in nosilcev urejanja 
prostora smo končno pridobili usklaje-
na mnenja za potrditev sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta (SD OPN-1), ki bo omogočil po-
goje za zmeren razvoj naše občine tako 
na stanovanjskem kot tudi na gospo-
darskem, turističnem in družbenem 
področju. Hkrati pa bomo s sprejetjem 
akta zagotovili boljše pogoje za še ve-
čjo poplavno varnost občine. 
Našo ekipo z zaposlenimi v upravi 
čaka izredno zahtevno delovno ob-
dobje, ki bo trajalo najmanj do izteka 
mojega tretjega županskega mandata. 
V občinskem svetu smo letos porabili 
več kot dovolj, večkrat tudi nepotreb-
nih, besed. Ker menim, da je čas denar, 
moramo sedaj nemudoma nadaljevati 
z našim delom ter začeti z izvajanjem 
vseh naštetih projektov. Z državo mo-
ramo najprej uskladiti časovno dina-
miko vseh največjih skupnih projektov 
in nato nujno pristopiti k izgradnji ob-
voznice Vodice in tudi infrastrukture 
skozi naselje Skaručna ter kolesarske 
in peš povezave od Vodic do Zapog in 
dalje proti Hrašam. Zraven sodijo še 
večja in manjša popravila cest, name-
stitev novih avtobusnih nadstrešnic, 
ureditev in zamenjava javne razsve-
tljave, pa tudi izgradnja kakšnega do-
datnega hodnika za pešce, seveda če 
bomo z občani uspešni pri dogovorih 
za odkupe zemljišč za širitev cest. In 

kot najpomembnejše, zagotoviti mo-
ramo vire financiranja za izgradnjo 
občinskega središča Vodice in večna-
menske športne dvorane ob šoli.
Trenutno pripravljamo vse potreb-
no za izvedbo počitniških delavnic za 
učence in za proslavo ob dnevu držav-
nosti. V zaključni fazi pa so tudi raz-
pisi za sofinanciranje delovanja naših 
tridesetih društev. Vse aktivnosti so, 
kot vedno znova ponavljamo, pogoje-
ne z zagotovitvijo finančnih virov, ki z 
velikim zaostankom sledijo naši viziji, 
potrebam in ciljem. Kljub temu sem 
prepričan, da bomo skupaj napisali še 
veliko novih in zanimivih zgodb.
Spoštovani! 
Pred nami je prijeten čas poletnih 
počitnic in dopustov, še prej pa bomo 
praznovali slovenski državni praznik, 
ki je izjemnega pomena za našo državo 
Slovenijo. Proslavo ob dnevu državno-
sti v naši občini že tradicionalno prire-
jamo v sodelovanju z lokalnimi društvi 
in na tak način zagotavljamo, da pri-
reditev ob prazniku državnega pome-
na obogatimo z lokalnim kulturnim 
programom in identiteto. Vabim vas, 
da se nam v soboto, 22. junija 2019, 
ob 19. uri pridružite na Kopitarjevem 
trgu v Vodicah, kjer bomo skupaj z 
Društvom narodnih noš in kočijažev 
Občine Vodice nazdravili prihodnosti 
Slovenije. Ob peti obletnici Folklorne 
skupine Vodice se bo predstavilo pet 
slovenskih skupin, ki se ukvarjajo s 
folklorno dejavnostjo, najmlajši pa se 
bodo lahko od 17. ure dalje po Vodicah 
zapeljali s kočijami.

Vabljeni, veselo bo!
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Občinski svet

5. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 TANJA DOMINKO 

Občinski svet Občine Vodice je na 

svoji marčni seji potrdil proračun 

za leto 2019 in tudi proračun za 

leto 2020. Občinski svet je sprejel 

Letni program dela Javnega pod-

jetja Komunala Vodice, d. o. o., za 

leto 2019 in Letni program špor ta 

za leto 2019 in za leto 2020, sve-

tniki tudi niso imeli pripomb na Le-

tni program kulture za leto 2019 in 

2020, oba so potrdili soglasno. 

Najbolj vroča razprava se je vnela pri 
proračunskih dokumentih. Uvodno 
predstavitev je podala svetovalka 
za finance v občinski upravi Barbara 
Kovačič, ki je navedla, da je v dopol-
njenem predlogu proračuna za leto 
2019 dobrih 65.500 evrov prihod-
kov manj, predvsem zaradi manj 
prihodkov iz naslova komunalnih 
prispevkov. Je pa tudi odhodkov 
manj, in sicer za več kot pol milijona 
evrov, s tem se zniža tudi prvotno 
načrtovano zadolževanje. Razlog 
nižjih odhodkov je zamik izvajanja 
investicije Nadgradnja sistema od-
vajanja komunalne odpadne vode v 
občinah Medvode in Vodice ter iz-
gradnja povezovalnega kanala CO 
v Mestni občini Ljubljana ter zamik 
investicije Infrastruktura Skaručna 
(na regionalni cesti in javnih poteh 
Majkarjev graben in Fučkov graben 
ter Polarček–Poljšek) v leto 2021. 
Kot je v razpravi pojasnil župan Aco 
Franc Šuštar, bo Operativni program 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
Občinski svet obravnaval in spreje-
mal po uveljavitvi novega državne-

ga operativnega programa in nove 
vladne uredbe, ki je v usklajevalnem 
postopku in bo sprejeta predvidoma 
do poletja. Sicer pa je v dopolnjenem 
odloku proračuna za letos kar nekaj 
sredstev več namenjenih za obno-
vo občinske stavbe s kulturnim do-
mom Vodice (23.000 evrov), za ure-
janje pokopališč (15.000 evrov) in 
za agromelioracijo v osrednjem delu 
občine (28.600 evrov).
Svetnik NSi Anton Kokalj je med 
drugim izrazil pomisleke, da je pre-
več sredstev namenjenih za občin-
ski praznik, prireditve, promocijo 
in podobno, zmotilo ga je, da sta 
višini sredstev za kulturo in šport 
zelo podobni, čeprav je kulturnih 
društev precej več, problematično se 
mu je zdelo zadolževanje za projekt 
odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
zlasti pa si je prizadeval za izglaso-
vanje amandmaja, da pri projektih, 
ki se spreminjajo za več kot 50.000 
evrov, Občina pridobi soglasje Ob-
činskega sveta. Posluha ni bilo, zato 
je sejo obstruiral. V nadaljevanju 
je Tilen Jeraj, NSi, izrazil pomislek 
zaradi projekta občinskega sredi-
šča, saj da ga finančno morda ne bo 
mogoče izvesti. Medtem pa je Anton 
Kosec, LNK, pozitivno ocenil gra-
divo na točko, povezano s proraču-
nom, in napovedal podporo, pozi-
tivno je ocenil ukrepe za otroke, ki 
niso vključeni v Vrtec Škratek Svit, 
hkrati pa je predlagal ureditev krož-
išča na lokalni cesti Koseze–Vojsko, 
ki bi pripomoglo k umiritvi hitrosti. 
Margareta Barle, LNK, je opozorila, 
da je vrednost projekta večnamen-

ske športne dvorane previsoka, ob 
čemer je župan poudaril, da bodo 
pred nadaljevanjem postopka preve-
rili možnosti za njegovo optimizaci-
jo. Milana Čebulja pa je zmotilo, ker 
projekti v naseljih Zapoge, Torovo, 
Dornice, Dobruša in Repnje, niso 
naleteli na posluh, zato je izrazil 
dvom, kako bo z izgradnjo kanaliza-
cije v teh naseljih. 
Barbara Kovačič z občinske uprave 
je predstavila tudi proračun za leto 
2020 in pojasnila, da se sredstva 
povečujejo predvsem zaradi zamika 
izvajanja investicije Nadgradnja sis-
tema odvajanja komunalne odpadne 
vode v občinah Medvode in Vodice 
ter izgradnja povezovalnega kana-
la CO v Mestni občini Ljubljana iz 
leta 2019 v leto 2020. Občina se bo 
v letu 2020 zadolžila za 1.018.563 
evrov, kar je nekoliko več, kot je bilo 
načrtovano prvotno. Razlog višjega 
zadolževanja je prenos dela zadolže-
vanja iz leta 2019 v leto 2020. Bo pa 
v prihodnjem letu v skladu z dopol-
njenim predlogom nekaj sredstev 
namenjenih tudi za pomoč na domu 
in za ureditev poti v Šinkovem Tur-
nu, medtem ko bodo na Skaručni še 
vedno zaman čakali na uresničitev 
že omenjene infrastrukture, ki je 
bila sprva načrtovana za letos. Tudi 
do obnove vodovoda Polje–Skaruč-
na po dopolnjenem predlogu pro-
računa prihodnje leto ne bo prišlo. 
Amandmaji svetniške skupine NSi 
tudi tokrat niso naleteli na podporo, 
proračun za leto 2020 je podprlo de-
set svetnikov, dva sta se glasovanja 
vzdržala.
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Občinska uprava sporoča

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 ARHIV OBČINE VODICE

Zgrajena je že večina poljskih poti, 

očiščeni so melioracijski jarki ter 

zgrajeni trije novi melioracijski 

jarki v dolžini 374 metrov, v seve-

rovzhodnem delu še potekajo dela 

v okviru nasipavanja na površini 

približno enega hektara. Namen 

izvedbe agromelioracijskih del je 

izboljšanje pogojev za izvajanje 

kmetijske dejavnosti, nove poljske 

poti pa omogočajo ustreznejši do-

stop do kmetijskih zemljišč. 

V zvezi z uporabo poljskih poti velja 
ponovno opozorilo, da poljske poti 
niso namenjene javnemu prometu, 
temveč lastnikom kmetijskih ze-
mljišč na komasacijskem območju, 
ki jim je tako omogočen lažji dostop 
do obdelovalnih površin. Prav tako 
lastnike in uporabnike kmetijskih 
zemljišč na komasacijskem obmo-
čju znova pozivamo, da pri obdelavi 
kmetijskih površin ustrezno upo-
števajo potek novih poljskih poti in 
pri oranju ne posegajo v javne poti in 

Izvajanje agromelioracijskih del
na komasacijskem območju Vodice
V preteklih mesecih so se, tudi zaradi ugodnih vremenskih razmer, intenzivno izvajala ag-
romelioracijska dela na komasacijskem območju Vodice.

Letni program dela Javnega podje-
tja Komunala Vodice, ki so ga sve-
tniki podprli soglasno, le eden se je 
vzdržal, pa kaže, da je načrtovana 
obnova najmanj 37 hišnih priključ-
kov, v naselju Polje pa bo izvedena 
tudi obnova azbestno cementnih 
cevi, ki so del napajalnega sistema 
za celotno južno območje občine 
(Skaručna, Gmajnica, Vojsko, Po-
vodje), za kar je občina pridobila 

tudi sredstva Ministrstva za gospo-
darski razvoj. Žiga Janežič, Lista 
SRCE, je v razpravi nato predlagal, 
da bi začasni zbirni center za od-
padke v Vodicah odprli dvakrat te-
densko, saj je zanimanje občanov 
zanj precejšnje, a so predstavniki 
občinske uprave pojasnili, da to 
predstavlja dodatne stroške, poleg 
tega pa v popoldanskem času ne 
more obratovati zaradi neustrezne 

infrastrukture na lokaciji. V skladu 
z letnim programom športa za letos 
in prihodnje leto bo občina v ta na-
men predvidela skupaj 161.000 ti-
soč evrov, za kulturne dejavnosti pa 
skupaj slabih 384.000 evrov. Raz-
prave pri teh dveh točkah ni bilo, 
svetniki so vse štiri letne programe 
podprli z desetimi glasovi za in no-
benim proti. Po skoraj štirih urah 
seje so se svetniki razšli.

pas, ki je namenjen za transport in 
obračanje kmetijskih strojev. Pripo-
ročljivi odmik oranja od meje javnih 
poti znaša en meter, od nasute poti 
pa najmanj dva metra. Prav tako je 
tudi kaznivo orati oziroma poško-
dovati mejnike, ki so bili postavljeni 
ob zamejničenju zemljišč, nastalih v 
komasaciji.
Izvedbo projekta v skupni višini 
264.600,90 EUR sofinancira Agen-
cija Republike Slovenije za kmetijske 

trge in razvoj podeželja iz Programa 
razvoja podeželja 2014–2020.
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Občinska uprava sporoča

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE

Občina Vodice je na svoji spletni stra-
ni pod rubriko »Javni razpisi, natečaji 
in nepremičnine« objavila Poziv za 
zbiranje pobud za podelitev občin-
skih priznanj Občine Vodice.
Priznanja se podeljujejo zaslužnim ob-
čanom, skupinam občanov, društvom 
in drugim pravnim osebam za njihove 
dosežke na področju gospodarstva, zna-
nosti, šolstva, kulture, športa, humani-
tarnega delovanja in na drugih področjih 
človeške ustvarjalnosti.
Častni občan Občine Vodice
Naziv Častni občan Občine Vodice je 
najvišje priznanje občine, ki ga podeljuje 
Občinski svet posameznikom za njihove 
izjemne dosežke ali dejanja, s katerimi 
so prispevali k razvoju in ugledu občine. 
Naziv Častni občan Občine Vodice se po-
deljuje praviloma enkrat na štiri leta ob 
izteku mandata.
Plaketa Občine Vodice
Plaketo Občine Vodice podeli Občinski 

Poziv za zbiranje pobud za občinska priznanja
svet Občine Vodice posameznikom, sku-
pinam občanov, društvom in drugim 
pravnim osebam za:
• večletne uspehe in dosežke, s kateri-

mi povečujejo ugled občine na podro-
čjih gospodarstva, znanosti, šolstva, 
kulture, športa, humanitarnega de-
lovanja in na drugih področjih člove-
ške ustvarjalnosti,

• njihove izjemne enkratne dosežke 
trajnejšega pomena,

• delovne in druge jubileje.
Priznanje župana
Župan Občine Vodice podeljuje Prizna-
nje župana, zlasti učencem in dijakom, 
skupinam učencev ter dijakov ali mlado-
letnim članom društev in klubov občine 
Vodice, za posebne dosežke in uspehe na 
področju izobraževanja, kulture, znano-
sti, tehnike, ekologije in športa ter za de-
janja, ki se odražajo v humanem odnosu 
do sovrstnikov in odraslih. Župan lahko 
podeli priznanje tudi drugim posamezni-
kom, skupini posameznikov, društvom in 

drugim pravnim osebam za posamezne 
enkratne dosežke in uspehe.
Pobudo za podelitev priznanja lahko 
podajo posamezniki ali pravne osebe.
Pobuda za priznanje Občine Vodice mora 
biti podana v pisni obliki z naslednjo vse-
bino:
• osnovni podatki o pobudniku (ime in 

priimek ali naziv pravne osebe, na-
slov, telefonska številka, elektronski 
naslov),

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

• obrazložitev in utemeljitev pobude 
za podelitev priznanja ter dokumen-
tacija, ki potrjuje navedbe v obrazlo-
žitvi (če obstaja).

Pobuda se vloži osebno ali pošlje po pošti 
na naslov Občina Vodice, Kopitarjev trg 
1, 1217 Vodice ali na elektronski naslov 
obcina@vodice.si najkasneje do 31. 7. 
2019.
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 VIKTORIJA DROLEC

Projekt Krekovo središče, ki se 

izvaja v Mengšu, Trzinu, Vodicah, 

Komendi in Mostah, in sicer v okvi-

ru Lokalne akcijske skupine (LAS) 

za mesto in vas, je v zaključni fazi 

izvajanja, saj se bo konec junija 

2019 zaključil.

Partner v projektu, Zavod Medgene-
racijsko središče Komenda, tako širi 
programe skrbi za kakovostno sta-
ranje na zelo učinkovit način v sose-
dnje občine. Značilnost vseh progra-
mov v okviru Krekovega središča je 
trajnostna naravnanost, kar pome-
ni, da se bodo programi po zaključ-
ku projekta v skupnosti nadaljevali, 
vsak na svoj način.

Kratka predstavitev programov: 
• Tako se starši otrok, ki potrebu-

jejo varstvo v času, ko njihovi 
otroci niso v šoli ali vrtcu, še ve-
dno lahko odločijo za brezplač-
no uslugo Babi servis (prijava 
na spletni strani www.zmsk.si). 
To je varstvo otrok na njihovih 
domovih za nekaj uric, s strani 
mlajših upokojenk. 

• Tudi v program, ki je ravno tako 
namenjen mladim družinam, 
Delavnice za družine, ki poteka-
jo vsako drugo soboto v mesecu, 
od 9.30 do 12.30, v Komendi, na 
Krekovi 10, se lahko vključite. S 
sabo lahko pripeljete tudi otro-
ke, saj je za njihovo varstvo po-
skrbljeno.

• Tečaj za družinske oskrbovalke 
(to so v večini ženske, ki doma 
skrbijo za starostno ali bolezen-
sko onemogle svojce) se nada-
ljuje v mesečnih srečanjih, t. i. 

Pregled projekta Krekovo središče

Medgeneracijska skupina Odmev

Klubih svojcev, kjer nadaljujemo 
s pogovornimi temami v korist 
družinskih oskrbovalk, oskrbo-
valcev in njihovih svojcev.

• Tečaj za prostovoljsko družab-
ništvo in vodenje medgenera-
cijskih skupin še poteka in v 
ustanavljanju je sedem medge-
neracijskih skupin za kakovo-

Babi Vanda s svojim varovancem na njegovem domu

stno staranje, od tega kar štiri v 
Komendi.

Za konec pa še informacija, da bomo 
letošnjo jesen začeli s projektom Kre-
kovo središče II, saj smo bili znova 
uspešni na razpisu LAS za mesto in 
vas za nepovratna sredstva iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj.
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 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 UPRAVA RS ZA VARNO HRANO,  

 VETERINARSTVO
 IN VARSTVO RASTLIN 

Ker se bliža čas cvetenja pelinoli-

stne ambrozije, imetnike kmetijskih 

in nekmetijskih zemljišč opozarja-

mo na obvezno zatiranje ambro-

zije, zlasti preprečevanje njenega 

cvetenja in nastanka semen.

Agresivne tujerodne rastline s hitrim 
razraščanjem povzročajo nemalo te-
žav, ne le domorodnim sortam rastlin, 
ki jih postopoma spodrivajo, temveč 
tudi ljudem, saj so pogosto vzrok za 
številne zdravstvene težave, kot so 
alergije oziroma senenih nahodi. Za-
radi svoje razširjenosti ogrožajo biot-
sko raznovrstnost in povzročajo go-
spodarsko škodo, ki je izrazita zlasti v 
ekološki pridelavi kmetijskih rastlin. 
V Sloveniji je najbolj problematična 

Zatiranje invazivnih tujerodnih rastlin
je zakonska obveznost
imetnikov zemljišč

ambrozija, ki jo najdemo praktično 
povsod in je vzrok številnih alergij. Ker 
je nezahtevna glede rastnih razmer, se 
zaraščenost s to škodljivo rastlino še 
povečuje. Pogosto se pojavlja na zapu-
ščenih in neobdelanih zemljiščih, naj-
demo jo ob cestah, železniških progah, 
ob bregovih rek in potokov ter na slabo 
komunalno urejenih javnih in drugih 
površinah, od koder se širi tudi na 
kmetijska zemljišča.
Škodljive vplive ambrozije zmanjšamo 
s preprečevanjem njenega cvetenja in 
tvorbe semen, s katerimi se širi. Cve-
tenje ambrozije se začne sredi julija in 
traja do konca oktobra, vrhunec pa je 
avgusta in v začetku septembra. Ra-
stline je treba odstraniti tako, da se 
jih izpuli s koreninami vred. Lahko se 
odstrani njihov nadzemni del, da se 
rastlina v rastni dobi ne obraste več, 
ali se jo v sezoni večkrat pokosi. Cveto-

čih rastlin se ne odlaga na komposte. 
Ker se pelinolistna ambrozija po košnji 
zelo hitro obrašča, morajo imetniki ze-
mljišč opravljati nadaljnja opazovanja 
zemljišč vso rastno dobo in po potrebi 
izvajati košnjo ali druge ukrepe zatira-
nja, da se prepreči nastanek semen.
Vse občane pozivamo, da na telefon 
01/833-26-10 ali na elektronski naslov 
obcina@vodice.si sporočijo opažena ra-
stišča ambrozije na javnih površinah, 
da bomo lahko poskrbeli za njihovo 
odstranitev iz okolja. Priporočila za 
zatiranje ambrozije in drugih inva-
zivnih tujerodnih rastlin za imetnike 
zemljišč so dostopna na spletni strani 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin.

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 ARHIV OBČINE VODICE

Na območju občine Vodice je bil 

letos očiščen kanal potoka Dobra-

va, med Koseškim bajerjem in Po-

vodjem.

Redno vzdrževanje rečnih strug in 
drugih vodnogospodarskih objektov, 
ki je v pristojnosti države, znatno 
vpliva na povečanje pretočnosti vo-
dotokov in posledično na zmanjšanje 
poplavne ogroženosti.
Čiščenje kanala potoka Dobrava, 
med Koseškim bajerjem in Povod-
jem, je potekalo pod vodstvom stro-

Izvedba vzdrževalnih del na vodotoku Dobrava
kovne službe Hidrotehnik, d. d., ki 
je koncesionar za površinske vode 
na območju srednje Save. Sredstva 
s strani države so bila namenjena 
čiščenju naplavin in zamaškov ter 
obrezovanju in odstranitvi dreves in 
vejevja.
Za financiranje in izvedbo del se za-
hvaljujemo Direkciji Republike Slo-
venije za vode in družbi Hidrotehnik, 
d. d., ter vsem drugim, ki so kakorko-
li pripomogli k ureditvi vodotoka.
Z izvedenimi ukrepi se je povečala 
pretočnost struge in zagotovila večja 
poplavna varnost kritičnih območij 
ob omenjenem vodotoku.
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 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 TINA KOSEC 

Občina Vodice je v okviru projekta 

Oživitev tržnic na območju LAS Za 

mesto in vas svojo tržnico okrepila 

z desetimi dodatnimi premičnimi 

stojnicami.

V sodelovanju z občinami Domžale, 
Komenda, Medvode, Mengeš in Trzin 
smo uspešno kandidirali na razpisu 
za pridobitev nepovratnih sredstev iz 
Evropskega kmetijskega sklada za ra-
zvoj podeželja ter pridobili sredstva 
sofinanciranja v višini 4.299,75 EUR.
Namen projekta je širjenje ponudbe 
prodajalcev v sodelujočih občinah, 
povečanje obiska tržnic in spremlja-

Občina Vodice je pridobila deset novih stojnic 
za prodajo na tržnici

jočega dogajanja. Možnost prodaje 
na tržnici bo dobilo več ponudnikov, 
posledično pa je pričakovati tudi po-
večanje zavesti prebivalcev o pome-
nu lokalno pridelane hrane. Stojnice 
bodo poleg prodajalcem na tržnici na 

izposojo tudi društvom in drugim or-
ganizacijam za potrebe izvedbe prire-
ditev in drugih aktivnosti lokalnega 
pomena. Za Občino Vodice jih bo 
upravljalo Javno podjetje Komunala 
Vodice, d. o. o.

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE

Občina Vodice je na svoji spletni 

strani pod rubriko »Javni razpisi, 

natečaji in nepremičnine« obja-

vila javna razpisa za dodelitev fi-

nančnih sredstev iz občinskega 

proračuna za pospeševanje ra-

zvoja malega gospodarstva ter za 

ohranjanje in spodbujanje razvoja 

kmetijstva in podeželja.

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

investicij in investicij v razširje-
ne dejavnosti in razvoj z name-

Obvestilo o objavi javnih razpisov
nom sofinanciranja upravičenih 
stroškov za materialne in nema-
terialne investicije;

• Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja 
novih delovnih mest in samoza-
poslovanja z namenom poveča-
nja števila zaposlenih in ustvar-
janja novih delovnih mest ter 
zmanjševanja brezposelnosti.

Razpisna dokumentacija je na raz-
polago na občinski spletni strani in 
v sprejemni pisarni občinske uprave 
na Škofjeloški cesti 7, 1217 Vodice. 
Rok za oddajo vlog je do vključno 
dne 11. 10. 2019.

Javni razpis za dodelitev pomoči 
za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Vodice

Razpisani so naslednji ukrepi De 
minimis pomoči:
• Ukrep 4: Pomoč za zagotavljanje 

tehnične podpore v kmetijstvu
• Ukrep 6: Pomoč za zaokrožitev 

kmetijskih in gozdnih zemljišč
• Ukrep 7: Pomoč za plačilo zava-

rovalnih premij
Razpisani so ostali ukrepi Občine 
Vodice:
• Ukrep 8: Štipendiranje bodočih 

nosilcev kmetij
Razpisna dokumentacija je na raz-
polago na občinski spletni strani in 
v sprejemni pisarni občinske uprave 
na Škofjeloški cesti 7, 1217 Vodice.

Rok za oddajo vlog je do vključno 
dne 27. 9. 2019.
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LAS projekti

  NIKA HRIBAR , ZAVOD RS ZA  
  VARSTVO NARAVE

Kar več kot 3600 različnih vrst 

dvoživk se je letos spomladi od-

pravilo do Phliškega bajerja, da bi 

odložile jajčeca. K tej visoki števil-

ki so pripomogli mila zima, toplo 

in vlažno vreme v marcu ter kar 

1000 metrov varovalne ograje ob 

cesti Mengeš–Šinkov Turn–Kose-

ze. Kot vsako leto je cesto prečka-

lo največ krastač, sledile so rjave 

žabe in nekaj posameznih primer-

kov pupkov. Letos smo varovalno 

ograjo, ki prepreči dvoživkam pre-

hod na cesto, kupili in postavili v 

sklopu projekta Zgodbe naših mo-

krišč.

Projekt Zgodbe naših mokrišč po-
teka v okviru LAS občin Vodice, 
Mengeš, Medvode in Trzin ter OŠ 
Mengeš in Zavoda RS za varstvo 
narave. S projektom želimo izbolj-
šati stanje štirih mokrišč na ob-
močju naštetih občin ter usmeriti 
obiskovanje. Velik del projekta je 
namenjen izobraževanju mlajših 
generacij in ozaveščanju lokalnega 
prebivalstva o raznolikosti, delo-
vanju in pomenu mokrišč. V obči-
ni Vodice želimo zmanjšati število 
povozov na črni točki za dvoživke v 
Kosezah (nakup varovalnih ograj, 
postavitev opozorilnih znakov) 
in postaviti izobraževalno tablo s 
klopco ob potoku Poljšak. Triletni 
projekt je sofinanciran iz Evrop-
skega kmetijskega sklada, v okviru 
Ukrepa za izvajanje lokalnega ra-
zvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

V sklopu projekta je tako občina 
Mengeš priskrbela in postavila 500 

Letos rekordno število 3600! 

metrov ograje, Zavod RS za varstvo 
narave pa preostalih 500 metrov. 
Očina Vodice je ob cesti postavi-
la dva opozorilna znaka »Žabe na 
cestišču!«, za prihodnje leto pa bo 
kupila dodatnih 500 metrov ogra-
je. Ograjo smo postavili v začetku 
marca, ravno pravi čas, saj so se še 
isti večer na selitveno pot do bajer-
ja odpravile prve dvoživke. Prosto-
voljci so nato vsak večer tri tedne 
pridno prenašali dvoživke čez ce-
sto in beležili statistiko dvoživk. 
Po koncu akcije smo v kulturnem 

domu Utik skupaj z občino Vodice 
in prostovoljkami organizirali za-
ključni dogodek za krajane, ki je bil 
namenjen predstavitvi različnih 
vrst dvoživk in lokalne akcije Po-
magajmo žabicam čez cesto. Mo-
krišča in dvoživke so pomemben 
del našega okolja, saj med drugim 
tudi zmanjšujejo število mrčesa in 
vredno je poskrbeti, da bomo živeli 
v sožitju z njimi še naprej. Vablje-
ni, da se nam prihodnjo pomlad 
pridružite in pomagate dvoživkam 
čez cesto! 

Brez prostovoljcev in varovalne ograje veliko dvoživkam ne bi uspelo varno 
prečkati ceste in nadaljevati poti do Phliškega bajerja. 
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 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 TINA KOSEC

V soboto, 30. marca, smo v 
občini Vodice uspešno izpe-

ljali že 20. čistilno akcijo, ki je 
potekala v sijajnem sončnem 

vremenu.

Na šestih zbirnih mestih se je v do-
poldanskem času zbralo približno 
300 občanov, ki so jim gasilska dru-
štva razdelila zaščitne rokavice, vre-
če za smeti in simbolična občinska 
darila. Prostovoljci so se razporedili 
ob ceste, poljske, sprehajalne in goz-
dne poti, brežine vodotokov, okoli 
športnih objektov in otroških igrišč 
ter drugod, kjer se je izvajalo čiščenje.
Stanje nedovoljenega odlaganja od-
padkov v naravnem okolju se v naši 
občini iz leta v leto izboljšuje. Kljub 
vse manjši onesnaženosti okolja pa 
smo lahko ugotovili, da je smeti, 
predvsem ob tranzitnih cestah ter 
v gozdovih, še vedno preveč. Največ 
smo lahko našteli pločevink, avto-
mobilskih gum in raznoraznih pla-
stičnih odpadkov, ki v naravi pred-
stavljajo veliko nevarnost za živali 
in okolje. Dober odziv s številnimi 
mladimi udeleženci je pokazatelj, da 
prebivalcem naše občine ni vseeno 
za podobo njihovega kraja. Kot druž-
ba pa moramo še marsikaj postoriti 
na ozaveščanju in izobraževanju, da 
odpadke pravilno zavržemo ter da 
kupujemo in uporabljamo manj od-
padne embalaže in proizvodov za en-
kratno uporabo.
Pri odvozu zbranih odpadkov nam je 
tudi letos na pomoč priskočilo Javno 
podjetje Komunala Vodice, d. o. o. 

Spomladanska čistilna akcija in akcija zbiranja 
nevarnih odpadkov v občini Vodice

Po zbranih podatkih je bilo iz oko-
lja odstranjenih 1,56 tone odpadkov 
in 740 kilogramov gum. Akcijo smo 
sklenili ob pogostitvi, ki so jo organi-
zirali člani Prostovoljnega gasilskega 
društva Zapoge.
Občina Vodice se zahvaljuje vsem 
posameznikom in članom društev, ki 
so se udeležili čistilne akcije, Prosto-
voljnemu gasilskemu društvu Zapo-
ge za dobro izvedbo pogostitve, preo-
stalim gasilskim društvom za pomoč 
pri vpisu in koordinaciji udeležencev, 
Javnemu podjetju Komunala Vodice, 

d. o. o., za odvoz zbranih odpadkov 
ter učencem Osnovne šole Vodice, ki 
so čistilno akcijo na širšem območju 
šole izvedli že dan prej.

Po uspešno izvedeni čistilni 
akciji smo v sodelovanju z 

javnim podjetjem VOKA Sna-
ga, d. o. o., izvedli spomla-

dansko akcijo zbiranja nevar-
nih odpadkov.

Nevarne odpadke lahko najdemo v 
vsakem gospodinjstvu. Mednje spa-
dajo jedilna in motorna olja, baterije 
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in akumulatorji, odpadna zdravila in 
določeni kozmetični izdelki, čistilna 
sredstva, barve, laki, topila, lepila, 
kartuše, odsluženi telefoni … Vsi ti 
izdelki vsebujejo nevarne snovi, ki 
so s posebnimi simboli označene na 
embalaži. Pomembno je, da nevarnih 
odpadkov nikoli ne odlagamo med 
preostale odpadke, saj le tako lahko 
preprečimo njihov škodljiv vpliv na 
okolje in zdravje. 
Občani lahko nevarne odpadke ter 
odpadno električno in elektronsko 
opremo brez dodatnega plačila pre-
date v Začasnem zbirnem centru Vo-
dice, Zbirnem centru Barje, Zbirnem 
centru Povšetova, dvakrat letno pa 
tudi v premični zbiralnici v Vodicah 
in Skaručni. Pri sprejemanju odpad-
kov vam je vselej v pomoč strokovno 
usposobljen sodelavec javnega pod-
jetja, ki izdaja potrdila o količini in 
vrsti oddanih odpadkov. Lani smo 
v naši občini zbrali skoraj 5 ton ne-
varnih odpadkov, kar nas uvršča nad 
povprečje v regiji. 
Priložnost, da v naši občini nevarne 
odpadke odložite v premičnih zbi-
ralnicah na varen in okolju prijazen 
način, boste imeli znova v jesenskem 
času, o čemer boste pravočasno ob-
veščeni preko spletne strani Občine 
Vodice. 
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Intervju

 TANJA DOMINKO
 OSEBNI ARHIV

Pogled v zgodovino 
»Čigav si pa ti?«

To je še vedno zelo pogosto vpraša-
nje, ko na vasi srečamo kakšnega 
otroka. Ne vprašamo po imenu, tem-
več po njegovi družini, po njegovih 
prednikih. V naseljih, ki spadajo pod 
občino Vodice, je veliko družin, ki so 
tam že od vedno, tak je vsaj občutek. 
Tudi popis prebivalstva iz 18. stoletja 
je pokazal, da se priimki, ki jih danes 
najdemo v telefonskem imeniku, po-
gosto ujemajo s tedanjimi. Eden iz-
med vnetih raziskovalcev zgodovine 
je dr. Jurij Šilc, ni zgodovinar, ampak 
je raziskovalec na Institutu Jožef 
Stefan, toda zgodovina ga privlači 
že dolgo, zato veliko prostega časa 
nameni brskanju po arhivih in sta-
rih dokumentih. Ta radovedni mož 
izpod Šmarne gore mi je z veseljem 
odgovoril na nekaj vprašanj. 

Od kdaj so najstarejši ohranjeni po-

pisi hiš in prebivalstva?

Do prvega ljudskega štetja je pri-
šlo leta 1754, ker je hotela državna 
uprava dobiti splošen pregled nad 
prebivalstvom, obenem pa potrebne 
podatke za reforme vladarice Marije 
Terezije – med njimi tudi na področju 
vojaškega nabornega sistema. Uka-
zano je bilo naj predstojniki župnij 
pošljejo svojim škofom sezname vseh 
svojih župljanov, ti naj pa posredujejo 
podatke deželnim vladam in te dalje 
na dvor. Pri vsaki osebi naj se pa na-
vede spol, starost in tudi družbeni 
položaj, ne da bi bil pojem družbene-
ga položaja natančneje opredeljen. 

Intervju z dr. Jurijem Šilcem o prebivalcih v 
vaseh občine v času štetja Marije Terezije

Koliko ljudi je živelo v vodiški žu-

pniji v času, ko jih je vladarica Ma-

rija Terezija prvič štela?

Župnijo je popisal tedanji župnik Jo-
žef Gregor Bačnik. Vasi je popisoval 
po abecednem redu glede na nemško 
poimenovanje vasi, in sicer: Buko-
vica, Dobruša, Polje, Šmarna gora, 
Povodje, Repnje, Šinkov Turn s Ko-
sezami, Selo, Skaručna, Vesca, Utik, 
Vojsko in Vodice. Popisal je 2054 
prebivalcev (1037 moških in 1017 
žensk). Čeprav ni izrecno omenjal 
števila stanovanjskih hiš, je mogoče 
v župniji dokaj zanesljivo razpoznati 
336 naseljenih stavb (2 gradova, 1 
župnišče, 160 kmečkih hiš, 27 hišk, 
85 kajž in 61 koč). V popisu se nam 
odstirata tudi takratna podložniška 
in socialna razdrobljenost.

Torej, se iz teh popisov da razbrati 

tudi socialni status prebivalstva?

Vsekakor. Kategorija kmetov, tj. pre-
bivalstva, ki se je preživljalo z ob-
delovanjem zemlje, je bila v župniji 
najmočnejša in je predstavljala 45 
odstotkov prebivalstva. Drugo veli-
ko skupino so predstavljali kajžarji 
in hišarji. To so bili manjši zemlji-
ški posestniki, ki so imeli običajno 
majhno hišico ali kajžo z vrtom ali 
njivico. Teh je bilo 23 odstotkov. Naj-
nižji sloj v župniji so bili najemniki, 
ki so bili brez zemlje in so prebivali 
v tuji hiši, kajži ali koči, tudi v te-
rilnicah lanu. Večinoma so si iskali 
zaslužek kot dninarji. V župniji so 
predstavljali 18 odstotkov vsega 
prebivalstva. V popisu so bili zajeti 
tudi posli, ki so označeni kot hlapci 
in dekle, posebej se omenjajo pastirji 

in pastirice ter pestunje. Skupaj jih je 
bilo kar 13 odstotkov. V župniji pa je 
takrat živelo tudi 21 beračev in trije 
osiroteli otroci ter seveda župnik in 
kaplan.

Kateri priimki so bili najbolj pogo-

sti?

Najbolj razširjena priimka sta bila 
Kosec in Rozman, ki so ju nosili pre-
bivalci v šestih vaseh. Sledijo Ber-
gant, Nahtigal in Trampuš v petih 
vaseh, v štirih pa so bili še priimki 
Hribar, Keržič, Kopitar, Kunstelj, 
Merše, Podgoršek in Špenko. Veli-
ko takratnih priimkov je še vedno 
živih, nekateri pa so prešli v hišna 
imena. Na primer: Aljaž in Merše na 
Selu, Rebol v Povodju, Štantar v Bu-
kovici, Vehar v Utiku in še bi lahko 
naštevali. Popis prebivalstva iz leta 
1754 nam nakazuje tudi, iz katere 
vasi je doma posamezni priimek in je 
kot tak lahko v veliko pomoč vsem, 
ki sestavljajo svoja družinska debla.

13številka 3, maj 2019



Društveni utrip

 KLEMEN KLINAR

Z odkrivanjem kulturne dediščine se bolj zavedamo 

svoje identitete in vloge v prostoru in času, v katerem 

živimo. V podeželskih okoljih imajo pomembno vlogo 

pri prepoznavanju ljudi med seboj hišna imena. Poleg 

ljudi zaznamujejo tudi vso drugo lastnino neke hiše – 

polja, gozd, živino. Prav za hišna imena je značilno, da 

razen v redkih primerih ostajajo enaka, kljub menjavi 

priimka ali lastnika pri hiši.

V okviru projekta Stara hišna imena, v katerem sodelu-
jejo občine Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Med-
vode, so bila v vodiški občini letos obravnavana naselja 
Bukovica, Koseze, Polje, Povodje, Selo, Skaručna, Šin-
kov Turn, Utik, Vesca in Vojsko. Na podlagi zgodovin-
skih zapisov v franciscejskih katastrih in župnijskih 
knjigah ter s pomočjo domačinov, ki so sodelovali na 
srečanjih, je bilo v navedenih krajih zbranih 270 starih 
hišnih imen. Pri zbiranju imen in predvsem zanimivo-
sti, povezanih z njimi, so sodelovali tudi učenci OŠ Vo-
dice, ki so na ta način obogatili znanje o svojih domačih 
krajih.
Z namenom ohranitve in oživitve rabe hišnih imen 
so bili lastniki hiš s hišnimi imeni povabljeni k podaji 
soglasja za označitev domačije. Lastniki, ki so soglas-
je podali, so table s hišnimi imeni večinoma že prejeli. 

Table s hišnimi imeni

Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki. 
Lastniki domačij, ki se za označitev domačij niso odlo-
čili, še vedno lahko prejmejo brezplačno tablo s hišnim 
imenom. Za več informacij se lahko obrnejo na Razvoj-
no agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali 
e-pošta klemen.klinar@ragor.si. 
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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  CECILIJA ČEBAŠEK 

Zgodnje jutro je bilo razkošno, ne-

deljsko vreme pravšnje, mi pa vsi 

razigrani in nasmejani. Skoraj vsi. 

Ja, nekaj pevk je zbolelo, saj je fe-

bruar muhast kar se tiče prehlada. 

Ampak, ta pot nam je uspela tako, 

kot smo načrtovali.

Z minibusom smo se peljali po gorenj-
ski avtocesti, vijugali preko tržiških 
klancev in Ljubelja ter se spustili pro-
ti Rožni dolini (Rosental). Na cesti ni 
bilo nobene gneče kot včasih, ko smo 
hiteli po nakupih v Borovlje. Kako čas 
beži, kaj! 
Sončni žarki so zbudili karavanško 
Golico, ko smo zavili levo pred reko 
Dravo proti Rožni dolini. Sneg na 
travnikih nam je dal vedeti, da je tu, 
na senčni strani Alp, še vedno prava 
zima.
Med biseri Roža, domovine Miklo-
ve Zale, je Marijina božjepotna cer-
kev v Podgorjah. K njej pridemo, 
če v Kožentavri s ceste, ki nas pri-
pelje z  Ljubelja  do Drave, zavijemo 
proti  Šentjakobu v Rožu. Med va-
smi z zvenečimi slovenskimi ime-
ni,  Šentjanž,  Bistrica,  Sveče,  se 
pripeljemo do kraja, ki ima na tablah 
napis Maria Elend – to so Podgorje, 
kjer med visokimi lipami stoji mo-
gočno  Marijino svetišče. V tem kraju 
imam sestrično in z vso njeno druži-
nico smo dobri prijatelji in se pogosto 
obiskujemo.
Najprej smo zavili v Šentjanž, se usta-
vili pri cerkvici sv. Janža in se na koru 
pripravili na sveto mašo. Ta cerkev je 
znana po kipu Marija v ognju. Namreč, 
po ljudskem izročilu so hoteli Turki 

Biserčki smo prepevali v Svečah na avstrijskem 
Koroškem

leta 1492 uničiti v ognju šentjanško 
Mater božjo. Leseni kip ni zgorel, zato 
je vojak z mečem zamahnil po obrazu 
kipa Marije. Iz rane je pritekla kri, zato 
so Turki iz strahu zapustili ta kraj.
Gospod župnik je mašo bral dvojezič-
no in uživali smo ob spremljavi s slo-
venskimi cerkvenimi pesmimi. Veliko 
pevk sodeluje tudi v domačih cerkve-
nih zborih, zato je petje steklo zelo 
lepo in zveneče, ob spremljavi orgel 
izpod prstov našega zborovodje g. Ba-
jžlja. O, zelo lepo je bilo slišati pesmi, 
kot so: S takšno ljubeznijo, Tiho kot 
rosa, Marija skoz življenje, Jaz sem 
otrok Marijin, … zelo akustično.
Hvaležne vernike in poslušalce smo 
po koncu maše povabili še na mini 
koncert pred oltarjem. Skupaj smo 
uživali ob petju pesmic iz našega šop-
ka: Slovenska zemlja, Po jezeru, Kje je 
moj mili dom, Rož, Podjuna, Zila ...
Odpeljali smo se še v bližnjo župnijsko 
cerkev sv. Lamberta v Bistrici v Rožu. 
V tej majhni, prijetni vaški cerkvici 
smo z veseljem znova peli in spre-
mljali sveto mašo. Hvaležno občin-
stvo nam je prisluhnilo in z aplavzom 
podprlo naše zaključno petje pred 

oltarjem. Tudi mi smo s hvaležnostjo 
sprejeli obilno pogostitev v farnem 
domu.
Na območju občine Bistrica v Rožu, 
natančneje v Svečah, se je rodil zna-
meniti slovenski  katoliški  duhovnik 
in narodni buditelj Andrej Einspieler, 
imenovan tudi »oče koroških Sloven-
cev«. V Svečah je pri cerkvi tudi Ga-
lerija Franceta Goršeta. Pred njo so 
portretne glave pomembnih koroških 
kulturnih in političnih osebnosti, ki 
jih je izdelal znameniti slovenski ki-
par.
Z veseljem in zanimanjem smo pri-
sluhnili lokalni zgodovinarki, ki nam 
je razkazala tudi galerijo Goršetovih 
umetnin. 
Veseli in zadovoljni smo se odpravili 
nazaj proti domu. Mimogrede smo 
obiskali še sončni Bled, se ustavili na 
kavici in sladkih kremnih rezinah, ter 
jo polni dobrih vtisov ob prijetnem 
druženju zares mahnili domov v Vo-
dice.
Zahvala g. Bajžlju, ki je omogočil ta 
izlet, Irmi, ki je izpeljala logistiko, 
in vsem nam, ki smo uživali v vsem. 
(carpe diem)
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Občni zbor DU Vodice v letu 2019
  MAJDA ŠAVLI

Tudi letos smo se v mesecu marcu 

zbrali člani Društva upokojencev 

Vodice na rednem letnem občnem 

zboru. Občni zbor smo v začetku 

popestrili s kratkim kulturnim pro-

gramom, v katerem so nastopili 

člani kulturniške skupine društva. 

V pozdravnem nagovoru je podpred-
sednik društva Tone Logar pozdravil 
vse prisotne člane, gospoda župa-
na naše občine, goste: predstavnika 
PZDU Gorenjske, predsednike dru-
štev upokojencev sosednjih občin in 
predsednike društev v občini Vodice. 
Zaradi prezgodnje smrti našega lani 
izvoljenega predsednika, ki nas je vse 
zelo prizadela, je občni zbor društva 
vodil podpredsednik Tone Logar, ki 
bo do imenovanja novega predsedni-
ka tudi vodil društvo. Pri pregledu 
poročila o delu društva v letu, ki je za 
nami, je ugotovil, da smo sledili pro-
gramu sprejetem na občnem zboru in 
da smo uspešno izpeljali vse akcije, ki 
smo si jih zastavili. Seveda pa smo to 
lahko naredili samo skupaj z našimi 
člani. Vse sekcije v društvu so dobro 
delale in dosegale dobre rezultate. 
Vsa zahvala gre tudi našim poverje-
nikom, ki obiskujejo naše člane in jih 
z obvestili informirajo o dogodkih v 
društvu. 
Zahvalil se je Občini Vodice in gospo-
du županu Acu Francu Šuštarju za 
odobrena finančna sredstva, da smo 
tako tudi z njihovo pomočjo uspešno 
izpeljali zastavljene cilje. 
Tudi v letu 2019 planiramo številne 
aktivnosti v vseh sekcijah društva. 
Program dela, objavljen v Biltenu 
društva, je široko zastavljen, z vse-
mi aktivnostmi, ki potekajo v našem 

društvu, in ima dobre usmeritve. Z 
dobrim medsebojnim sodelovanjem 
bomo program tudi uspešno izpelja-
li. Vabljeni vsi, da se nam pridružite 
pri naših prizadevanjih. 
Po razpravah in poročilu blagajničar-
ke o finančnem planu, so sledili poz-
dravni govori, župana gospoda Šu-
štarja in govori vabljenih gostov. Za-

želeli so nam dobro in uspešno delo 
ter dobro medsebojno sodelovanje. 
Sledila je še obdaritev zlatoporočen-
cev in podelitev naziva častni član 
DU Janezu Podgoršku za dolgoletno, 
15-letno, uspešno vodenje Društva 
upokojencev Vodice.
Občni zbor smo zaključili s prijatelj-
skim druženjem vseh udeležencev. 
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Miro Butalič in boginja Diana
 IRMA BIZJAK 
 ROBERT FRANTAR

Pred petimi leti je Miro dobil po-

novno priložnost, da nas razvaja 

s svojimi dobrotami, da nam riše 

nasmehe na obraz, dobil je prilo-

žnost velikega življenja. Zato se 

je odločil, da to obeleži z veliko 

skulpturo, z boginjo lova Diano. 

Bila je hči Jupitra in Latone. Zelo 

je bila povezana z gozdom in žival-

mi, s katerimi naj bi znala govori-

ti in jih voditi. Miro ravno ne zna 

govoriti v živalskem jeziku, zna pa 

vse ostalo, živali varuje in zanje 

skrbi.

Močno si je želel imeti pred lokalom 
takšen kip. In kar si človek zelo moč-
no želi, se mu tudi izpolni. Bogdan 
Jerič je velik umetnik, na Dolenj-
skem je našel velik kostanjev panj in 
se lotil rezbarjenja z motorno žago. 
Začelo se je delo umetnika. Pod ro-
kami in žago je nastajala umetnina, 
boginja Diana, pa tudi lovec, orel in 
muflon. Čudovito. 
Miro je želel, da bi bil dan, ko bo kip 
pripeljan na lokacijo, kjer bo stal v 
vsej svoji mogočnosti, prav poseben. 
In res, v soboto, 2. marca, se je pred 
lokalom Marjana zbrala Mirkova 
druščina. Njegova mama Ana, ki je 
dopolnila 94 let, in njegov bratranec 
Ivan sta odstrla zaveso in odkrila 
kip. Župnik Pavle ga je blagoslovil. 
Ob Mirku so bili tudi njegovi najožji; 
žena, hčeri, vnuki, sestri, brat. Prišli 
so tudi lovci izpod Krvavca, gospod 
Arvaj z ženo, gospod Jože Hribar, ter 
seveda sam umetnik, gospod Bogdan 
Jerič. 
Manjkali pa nismo niti mi, MePZ Bi-
ser. Najprej smo zapeli Gozdarjevo 
hčer, nato pa še Jager pa jaga in Hodil 

po gozdu sem. 
Da je vse potekalo tako, kot se spodo-
bi, vse po protokolu, sem poskrbela 
kar sama z uvodnim besedilom.
Na koncu so nas Mirko in njegovi do-
mači pogostili z miškami in piškoti. 
Seveda ni manjkal niti Mirkov golaž.
Bilo je lepo in domače. Hvala vsem 
za lep dogodek in smo veseli, da se v 

občini Vodice vedno kaj zanimivega 
zgodi.
Predvsem pa hvala tebi, Mirko.
Vsi, ki si želite ogledati ta čudoviti 
kip in kaj izvedeti o njem, ste dobro-
došli v lokalu Marjana, Mirko vam 
bo z največjim veseljem zaupal po-
drobnosti.

17številka 3, maj 2019



Društveni utrip

  MALČI LESKOVEC

Ko smo zakoračili iz starega v 

novo leto 2019 in se je novoletno 

navdušenje poleglo, smo začeli 

člani DU s pripravami na že tradi-

cionalno kulturno srečanje Skupaj 

se imamo fletno, ki ga vsako leto 

pripravljamo skupaj z DU Cerklje, 

Komenda in našim društvom Bu-

kovica-Šinkov Turn.

Vsako od teh društev prispeva k 
prireditvi svoj program. Prikažejo 
najboljše točke kulturnega progra-
ma iz preteklega leta: petje, folklora, 
skeči ali recitacije. Program skupaj 
strnemo v dvourno prijetno prire-
ditev. Vsako društvo pripravi tudi 
pogostitev za vse nastopajoče in 
goste sosednjih društev. Naše DU 
Bukovica-Šinkov Turn je pripravilo 
srečanje 2. februarja. S svojim pro-
gramom so pri nas nastopili Cerklja-
ni in Komendčani. Naše DU je v prvi 
točki naše prireditve združilo mo-
drost in mladost. Pevci so z otroki 
podružnične šole Utik skupaj zapeli 
Ob bistrem potoku je mlin, otroci pa 
so še sami zapeli in zaplesali. Naši 
pevci pa so zapeli tri ljudske pesmi. 
Kulturna skupina je pod vodstvom 
članice Malči prikazala skeč Sedmi-
na – Spomin, v katerem so zaigrale 
Dana, Inge, Silva in Malči. Prireditev 
smo zaključili s pogostitvijo in dru-
ženjem.
Naslednje naše veselo srečanje je bilo 
na pustni torek. Organizirali smo 
pustovanje v domači gostilni Pri An-
zelnu. Vsi udeleženci, bilo nas je 38, 
smo bili pustno našemljeni. Na glavi 
simpatični klobuček, okrog vratu pa 
pisani barvni trakovi. Bili smo dobre 

Aktivnosti DU Bukovica-Šinkov turn
Januar–april 2019

volje ob zvokih harmonikarja Henč-
ka in prepevanju. Teknila nam je 
tudi dobra malica, da smo lahko ne-
kaj ur zdržali v prijetni družbi in kle-
petu. Druženje je naša priljubljena 
navada. Ljudje se ne smemo osamiti, 
se obzidati s plotovi, temveč graditi 
mostove do prijateljev in znancev.
Občni zbor smo pripravili 23. marca. 
Povabili smo vse predstavnike sose-
dnjih DU in tudi predstavnika Po-
krajinske zveze Gorenjske, gospoda 
Ivana Rinka. Za udeležence OZ smo 
pripravili kratek kulturni program, 
v katerem so nastopili otroci podru-
žnične šole Utik, naši pevci iz pevske 
skupine Aronija in recitatorki Silva 
in Malči. Udeležencem na OZ smo 
predstavili naše delo in pozitivne 
rezultate društva v letu 2018, plan 
dela in finančni plan za leto 2019. 
OZ smo zaključili s prijetnim dru-
ženjem in pogostitvijo. Gostje so 
pokazali navdušenje ob gledanju in 
poslušanju naših rezultatov. Dobili 
smo številne pohvale.
Na naš tradicionalni, zelo priljublje-
ni izlet na Brezje smo se odpeljali 
25. marca. Po maši smo se odpeljali 
v Tržič, kjer smo imeli voden obisk 

muzeja čevljarske obrti in novejšega 
smučarskega muzeja. Nad ogledom 
in vodenjem smo bili neverjetno 
navdušeni. Izlet smo zaključili s pri-
jetnim druženjem v gostilni Smuk.
Člani našega društva upokojencev 
so sodelovali tudi v čistilni akciji, ki 
je bila 30. marca.
Konec aprila smo telovadke do jese-
ni zaključile z rekreacijsko vadbo, ki 
jo odlično vodi in nas razgiba Marta 
Sršen.
Kolesarji in balinarji pa so začeli le-
tošnje poletne aktivnosti.
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 IRMA BIZJAK
 M. M.

Na pustni torek, 5. marca, smo 

imeli člani MePZ Biser občni zbor 

v dvorani na Skaručni. Veseli smo 

bili, da so se nam pridružili tudi 

gostje, župan, gospod Aco Franc 

Šuštar, predsednik Godbe Vodice, 

gospod Boris Kubelj, predsednik 

Društva narodnih noš in kočijažev 

Vodice, gospod Anton Burgar, ter 

seveda nekaj starih članov društva.

Občni zbor je začela predsednica 
društva Irma Bizjak, ki je pozdravila 
vse navzoče in se še posebej zahvalila 
gostom za obisk. Izvolili smo delov-
no predsedstvo in začeli z dnevnim 
redom. Vsa poročila so bila zelo po-
drobna in pokazala so realno sliko 
zbora. Stanka se je izredno potrudila 
s poročilom o delu v preteklem letu, 
v katerem smo bili zelo pridni. Imeli 
smo veliko nastopov in se udeleževa-

Občni zbor MePZ Biser
li tudi drugih dogodkov, pa tudi na 
čistilni akciji nismo manjkali. V po-
ročilu je bil naveden tudi podatek o 
udeležbi posameznih članov na vseh 
dogodkih. Nekateri smo bolj vestni, 
nekateri pa smo večkrat zadržani za-
radi službenih obveznosti oziroma 
bolezni. Najbolj pridno in tisto, ki 
je bila največkrat službeno ali kako 
drugače zadržana, je Irma nagradila 
z rožico, v zahvalo in v spodbudo. 
Sledilo je finančno poročilo, ki ga 
je prebrala Brigita. S preudarnim 
gospodarjenjem nam je s prihodki 
uspelo realizirati zastavljene projek-
te.
V nadaljevanju so sledila še poročila 
nadzornega odbora in častnega raz-
sodišča, ki nista ugotovila nepravil-
nosti v delovanju društva, ter poroči-
lo našega zborovodje Milana. 
Predsednica zbora je predstavila na-
črte oz. plan za leto 2019. Kar pridni 
bomo morali biti. Veliko bomo sode-

lovali tudi z drugimi kulturnimi dru-
štvi v občini Vodice. Želi pa si tudi, 
da bi se vsak član trudil v smeri, da 
najdemo še kakšnega novega pevca. 
Na koncu smo izvolili tudi novo pod-
predsednico Upravnega odbora, go-
spo Cecilijo Čebašek. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
sedaj že bivši podpredsednici, gospe 
Miri Ločniškar, za dolgoletno funk-
cijo predsednice (petnajst let) in se-
daj tri leta kot podpredsednice. Vsi 
pevci ji želimo predvsem zdravja in 
da bi še naprej z veseljem in dobro 
voljo obiskovala naše tedenske pev-
ske vaje.
Ob koncu se je gospod Mirko Žefran, 
kot predsednik delovnega predsed-
stva, zahvalil vsem za vse besede in 
sodelovanje.
Občni zbor smo nadaljevali ob prije-
tnem druženju ob Selakovih pečenih 
dobrotah in krofih, s katerimi nas je 
počastila Irma.
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Vodice so se predstavile v velikonočni oddaji 
Dobro jutro na Televiziji Slovenija

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 IVAN MERLJAK IN LADO VAVPETIČ

V petek, 19. aprila, je v občini Vo-

dice potekalo snemanje televizij-

ske oddaje Dobro jutro, v kateri so 

občinska društva in posamezniki 

vsej Sloveniji predstavili našo lo-

kalno kulinariko in običaje, pove-

zane z velikonočnimi prazniki.

Napoved oddaje, ki že več kot pet-
najst let od zgodnjega jutra razvese-
ljuje gledalce prvega programa Tele-
vizije Slovenija, je naše kraje predsta-
vila z naslednjim opisom: »Vodice so 
bile nekoč velika vas na rodovitnem 
polju severno nad Ljubljano. Danes 
so majhno, a hitro razvijajoče se sate-
litsko mestece in občinsko središče. 
Vodice so na križišču poti, dovolj bli-
zu in dovolj daleč od glavnega mesta 
in tudi od letališča, zato so prometne 
komunikacije danes vsekakor enako 
pomembne kot rodovitna polja z ži-
tom, koruzo, krompirjem in drugimi 
poljščinami. Mesto se lahko pohvali, 
da se čedalje več ljudi vanj priseljuje, 
saj jih samo pet minut loči od gne-
če in vrveža glavnega mesta in jim 
hkrati nudi pristen stik z naravo.«
V prvem delu oddaje je Mateja Potrč 
pripravila juho iz repnih olupkov ozi-
roma postno alelujo, ki velja za jed 
velike lakote in siromašnih časov. 
Ker je po tradiciji veliki petek tih 
dan, namesto zvonjenja zaregljajo 
raglje, pri čemer so nam priskočili 
na pomoč Miran Čebašek in otroci 
Vrtca Škratek Svit Vodice. Ob čudo-
viti razstavi slikarja Borisa Kublja in 
rezbarja Franca Kublja je predsednik 
Kulturnega društva Matije Koželja 
Utik, Rado Čuk, predstavil nekaj na-

ših znamenitih rojakov, Alojzij Kosec 
in Lucija Lunder iz Turističnega dru-
štva Vodice pa sta predstavila našo 
občino Vodice ob pevski spremljavi 
pevske skupine Društva upokojencev 
Vodice. 
V osrednjem vklopu na trgu pod lipa-
mi so se s svojimi izdelki, znanji in 
spretnostmi predstavili:

• pevska skupina, skupina Kore-
nine, skupina Ropotavčki in ze-
liščarska sekcija Društva upoko-
jencev Vodice,

• Ribogojnica Povodje,
• Čebelarsko društvo Skaručna,
• Sadjarstvo Kimovec,
• Društvo narodnih noš in kočija-

žev Občine Vodice,
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• Moto Club Mak Vodice,
• Henrik Lamovšek z razstavo sta-

rih kuhinjskih pripomočkov,
• Turistično društvo Vodice,
• Društvo kmečkih žena Vodice – 

Medvode,
• sestra Bernarda Gostečnik iz sa-

mostana Repnje,
• Pekarna prest Jagodic in
• Godba Vodice, ki je posebej za to 

priložnost pripravila veličastno 
interpretacijo skladbe Ave Ve-
rum Corpus.

Televizijska sodelavka Marija Mer-
ljak in novinarka Monika Tavčar sta 
s sodelujočimi spregovorili nekaj be-
sed in izvedeli, da v Vodicah resnično 
ne manjka zanimivih ljudi in običa-
jev. Skupaj smo počastili ta praznični 
čas in gledalce pred televizijskimi za-
sloni povabili, da obiščejo naše kraje 
in začutijo naš lokalni utrip. Vsem 
sodelujočim se zahvaljujemo za nji-
hov doprinos pri nastajanju zanimi-
ve in poučne oddaje Dobro jutro ter 
krepitev prepoznavnosti naše občine 
na nacionalni ravni.
Posnetek oddaje hrani arhiv RTV 
Slovenija, ki je dostopen tudi prek 
spletne strani https://4d.rtvslo.si/
arhiv/. 
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Izjemni dosežki mladih fizikov
 MENTORJA KLAVDIJA COF MLINŠEK  

 IN JURE GRILC
 OŠ VODICE

V začetku aprila je bilo  državno 

tekmovanje iz fizike za Stefanovo 

priznanje. Tekmovanje, ki ga 

organizira Društvo matematikov, 

fizikov in astronomov Slovenije, je 

potekalo na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Tekmovalci so v tri ure 

trajajočem preizkusu izkazovali 

znanje na teoretičnem in praktič-

nem področju.

Naši tekmovalci so bili izjemni na 
obeh področjih. Domov so prinesli 
kar 6 zlatih in 2 srebrni priznanji.
Najuspešnejša sta bila  Sandoleja 
Pučko  na  7. mestu  med osmošolci 
in Tilen Srabotič na 6. mestu med 
devetošolci, za kar oba prejmeta zla-
to priznanje in pohvalo DMFA. 

Oba sta povabljena na slavnostno 
podelitev nagrad v Gallusovo dvora-
no Cankarjevega doma.
Uspeh so z  zlatimi prizna-
nji  dopolnili še devetošolci  Martin 
Novak,  Martin Koderman  in  Ru-
bin  Bervar, ter osmošolec  Nace 
Humar.  Srebrno  priznanje pa sta 

prejela  Janez Lužar  in  Tim Dra-
šler.
Za majhno občino, kot so Vodice, je 
tak dosežek izjemen, saj je bilo v celi 
Sloveniji podeljenih manj kot 100 
zlatih priznanj.

Vsem našim tekmovalcem
čestitke!

Uspešni konstruktorji
 JOŽI NASTRAN BRANK
 OŠ VODICE

V petek, 5. 4. 2019, je na OŠ Horjul 
potekalo 42. regijsko tekmovanje 
v konstruktorstvu in obdelavi 
gradiv. Naši učenci so zastopali šolo 
na področju K1 in K2 Lego, K6 Sketch 
up, obdelava gradiv – Papir, Razstava 
in Iz učenčeve domače delavnice.
V kategoriji K1 je zasedel  1. mesto 
Lenart Brank, v kategoriji K6 je 
zasedla 1. mesto Lucija Kavčič in 
3. mesto Val Stankovič Pangerc, 
v kategoriji Obdelava gradiv – Papir 
pa je Žiga Stare osvojil 7. mesto in 
bronasto priznanje. Razstavljeni 
izdelki skodelic in lesenih skri-
njic, Lenart in Lucija so se uvrsti-
li na državno tekmovanje. 

22 številka 3, maj 2019



Dogodki

Nogometna tekma v vrtcu Škratek Svit Vodice
Rumeni proti modrim

 HEDVIKA ROSULNIK
 TINA KOSEC

Nova športna igralnica v vrtcu je 

polno zasedena. V športni igralni-

ci potekajo različne športne dejav-

nosti, igre, otroci plešejo, poteka 

joga za otroke, tudi nogomet. 

In ker imamo tudi prave nogometne 
drese, z grbi občine Vodice, so najsta-
rejši otroci odigrali pravo nogome-
tno tekmo, skupaj z županom Acom 
Francem Šuštarjem, trenerjem in 
sodnikom Lenartom. Rezultat je bil 
1 : 1, gol pa je težko doseči, tudi v 
vrtcu.                                                                                                          

Najboljši, zmagovalci, šampioni, prvaki …
Žan Kranjec, Luka Janežič, Aleš Borčnik v Vrtcu Škratek Svit Vodice

 HEDVIKA ROSULNIK
 TINA KOSEC

V posebno čast in veselje nam je 

bilo, da so nas v Vrtcu Škratek Svit 

Vodice aprila z obiskom počastili 

trije vrhunski športniki: Aleš Borč-

nik, Luka Janežič in Žan Kranjec.

Domače nosilce medalj smo pričakali 
v športni igralnici, kjer so najmlaj-
šim predstavili svoje športne pano-
ge. V lepem sončnem dopoldnevu 
smo druženje nadaljevali na igrišču s 
športnimi igrami, ki so jih vodili naši 
nosilci medalj. Otroci so tekli in tek-
movali v teku z  Lukom Janežičem, 
vozili slalom in veleslalom z Žanom 
Kranjcem, ciljali z žogicami in bali-
nali z Alešem Borčnikom. V sončnem 
dopoldnevu so otroci uživali v različ-
nih gibalnih dejavnostih pod budnim 
očesom naših, vodiških junakov. Za 
Alešem, Lukom in Žanom so leta tr-

dega dela, treningov, naporov, ki so 
jih kronali z rezultati, medaljami. V 
vrtcu je športnikom čestital tudi žu-
pan, Aco Franc Šuštar. Trije vrhunski 
športniki živijo v naši občini, med 
nami in z nami, povezani z domačim 

krajem, ljudmi, tudi z našim vrtcem. 
Vsem trem vrhunskim športnikom 
iskrena hvala, da ste si vzeli čas za 
druženje z najmlajšimi. Žan Kranjec, 
Luka Janežič, Aleš Borčnik, mi navi-
jamo za vas! Mi pojemo za vas …
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Dobrodelne igre brez meja 2019
 JOŽI NASTRAN BRANK
 GREGOR JUHANT

Slovenska karitas je projekt Tek 

podnebne solidarnosti začela v 

letu 2011, in sicer v okviru trile-

tnega mednarodnega projekta z 

naslovom V smeri podnebne pra-

vičnosti v državah v razvoju s po-

udarkom na podsaharski Afriki. 

K sodelovanju so povabili šole in 

vrtce. Ker je projekt obrodil veli-

ke sadove, se v Sloveniji še vedno 

nadaljuje. OŠ Vodice in POŠ Utik v 

tem projektu sodelujeta že šesto 

leto.

Glavni namen Teka podnebne soli-
darnosti je, da otroci tečejo v znak 
solidarnosti do ljudi, ki jih posledice 
globalnih podnebnih sprememb naj-
bolj prizadenejo, čeprav so s svojim 
načinom življenja najmanj prispe-
vali k njim. Ob tem s pretečenimi 
kilometri vsi tekači gradimo kroge 
solidarnosti okoli planeta Zemlja. 
Do sedaj smo vsi skupaj pretekli 
že 342.419,83 km. Krog solidar-
nosti okoli planeta Zemlje, okrog 
ekvatorja, je tako s pretečenimi 
kilometri sklenjen že 8,5-krat. 
V letošnjem šolskem letu smo si v 
okviru projekta v oktobru in aprilu 
zastavili cilj preteči čim več metrov. 
Vsi oddelki podaljšanega bivanja smo 
skupaj pretekli 3.671,200 m. Za 
lažjo predstavo vam povemo, da so 
otroci pretekli približno do juga ce-
linske Grčije in nazaj. Poleg teka so 
bili otroci ozaveščeni o podnebnih 
spremembah in njihovih posledicah. 
Nekateri so si ogledali razne doku-
mentarne filme, drugi so risali na 
temo o podnebnih spremembah ali 
pa se o tem le pogovarjali.

Kot že nekaj let zaporedoma projekt 
zaključimo z dobrodelno akcijo, s 
katero zbiramo hrano in šolske po-
trebščine za pomoči potrebne obča-
ne. Igre brez meja so potekale v 
sredo, 8. maja, v okolici OŠ Vodice 
in bile od vseh akcij do sedaj najbolj 
obiskane. Zbrali smo zelo raznoliko 
in kakovostno hrano v skupni teži 
159 kg in 149 kosov najrazličnej-
ših šolskih potrebščin, od zvezkov, 
svinčnikov, barvic, flomastrov in 
drugih drobnih pripomočkov. Na-
men iger brez meja je bilo povezati 
staro in mlado, obenem pa se še zaba-
vati. Cilj je bil v celoti izpolnjen, saj se 
je na igrah smejalo, navijalo, ob kon-
cu pa še sladkalo z dobrotami, ki so 
jih pripravile članice Karitas Vodice. 
Ob tem prijetnem dogodku sta se 
nam pridružila tudi ravnatelj šole 
Jure Grilc in župan občine Vodice Aco 

Franc Šuštar. Po uradni otvoritvi sta 
vsem navzočim namenila nekaj spod-
budnih besed in pozdravila tovrstne 
dobrodelne akcije. Plesne točke ma-
žoretk, pod vodstvom Anite Omerzu, 
so navzoče dobro ogrele in jih spod-
budile k sodelovanju pri igrah.
Ekipe, ki so sodelovale na igrah brez 
meja, so morale biti sestavljene iz 
najmanj dveh članov. Naloga ekipe je 
bilo zbrati čim večje število točk na 
desetih različnih igrah. Nekatere so 
bile bolj spretnostne, druge miselne. 
Skupaj je sodelovalo okrog 50 različ-
no velikih ekip, nekatere so štele tudi 
do šest članov. Najvišji seštevek vseh 
točk je prinesel zmagovalca in to je 
bila ekipa MAKARONI, ki je osvojila 
540 točk. Na drugem mestu je bila 
ekipa MUNGO s 529 točkami, tretja 
pa ekipa NACKO s 528 točkami.
Ob koncu iger brez meja smo z me-
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daljami in pokali nagradili najbolj 
pridne tekače posameznih oddelkov 
podaljšanega bivanja in skupno naj-
boljše dečke in deklice.
Za pomoč pri organizaciji se zahva-
ljujemo Občini Vodice za izdelavo 
plakatov, članicam Karitas Vodice 

OPB – DEČKI VSI ODDELKI

Učenec
Pretečeni 

metri

1.
GOLOBIN
TILEN

92.460 m

2. RITONJA TIM 91.320 m

3.
ZALAR
ALEKSANDER

90.600 m

4. ŠVAB ARNE 79.260 m

5. MATIC KRIŽMAN 77.800 m

6. HUMAR JAKA 62.160 m

7. TEHOVNIK MATIC 47.000 m

8. ŠTEBE TAJ 43.200 m

9. KIMOVEC JAŠA 40.200 m

10.
TIMOTEJ
ROZMAN

39.660 m

OPB – DEKLICE VSI ODDELKI

Učenka
Pretečeni 

metri

1. GREGORC MAŠA 37.020 m

2. SODNIK MAŠA 28.400 m

3.
COTA HOČEVAR 
ANDREJA

27.400 m

4.
KAVČIČ
KATARINA

27.200 m

5. ŠUŠTAR REBEKA 25.200 m

6.
JAMŠEK
KARMELA

23.580 m

7. JAGODIC JULIJA 24.800 m

8. NOVAK KLARA 24.800 m

9. BORČNIK ALIA 22.980 m

10. LAMPRET NIKA 22.800 m

 ANITA OMERZU TOME 

Že tretje leto na Osnovni šoli Vo-

dice potekajo vaje za mažore-

tni ples. Trenira jih Anita Omerzu 

Tome, diplomirana trenerka plesa 

ter nacionalna in mednarodna so-

dnica twirling športa in mažoretne 

dejavnosti. 

Vodiške mažoretke so v letošnjem 
šolskem letu vadile enkrat na teden 
v dveh skupinah. Pridno so se učile 
novih elementov s palico, različnih 
plesnih korakov ter koreografij in se 
pri tem zelo zabavale. 
S svojimi nastopi so popestrile kar 
nekaj prireditev v šoli in kraju. Do-
bro sodelujejo tudi z Vodiško godbo 
na pihala. Marca so skupaj pripra-
vili predstavitev obeh dejavnosti za 

Vodiške mažoretke

učence na šoli. Z veseljem se odzo-
vejo vabilom na nastope različnih 
društev in organizacij. Tako so pope-
strile tudi srečanje gasilk ob dnevu 
žena in materinskem dnevu marca v 
gasilskem domu v Utiku. 
Odprle pa so tudi letošnji Tek pod-
nebne solidarnosti ali bolje rečeno 
Igre brez meja, ki so imele posebno 
dobrodelno noto. Po nastopu so se 

iger udeležile tudi same ter prispeva-
le tistim, ki so potrebni pomoči. 
S tem nastopom so tudi zaključile z 
vajami za letošnje šolsko leto.
Septembra bodo z vajami nadaljeva-
le. K vpisu vabijo vse, ki bi se želeli 
naučiti vrteti palico in se jim pridru-
žiti na nastopih. Več informacij lah-
ko dobite na mazoretniples@gmail.
com.

za pogostitev in pomoč pri organi-
zaciji, redarjem DU Vodice, Filipu in 
Andreju Nastran za izdelavo medalj 
in pokalov, celotnemu kolektivu šole, 
še posebej pa vsem navzočim, ki ste 
se iger udeležili in v znak sočutnosti 
podarili kanček upanja.
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Področno tekmovanje 
v namiznem tenisu

Osnovna šola Dragomelj je gostila področno tekmova-
nje v namiznem tenisu, na katerem so se pomerili učen-
ci domžalske, kamniške in medvoške regije. Za zelenimi 
mizami sta v kategoriji nekategoriziranih učenk odlič-
no nastopili Ema Tofant in Nika Humar. Med kate-
goriziranimi tekmovalkami pa je Neža Pogačar Žun 
upravičila vlogo favoritinje in osvojila prvo mesto.

Šport OŠ Vodice
 UČITELJI ŠPORTA, OŠ VODICE
 OŠ VODICE

Medobčinski turnir 
v nogometu

Na umetni zelenici v Bukovici so se mlajši učenci (do 7. 
razreda) pomerili na medobčinskem tekmovanju v no-
gometu. Naša pomlajena ekipa se je suvereno postavila 
ob bok vrstnikom iz medvoških osnovnih šol. Ekipni 
duh, borbenost in poštena igra so zaščitni znak »rume-
no-modrih«, katerih čas šele prihaja.
EKIPA OŠ VODICE: Gašper Klemenčič (7. c), Gaj Hafner 
Rutar (7. c), Gal Rozman (7. b), Jeremija Le Roux (7. a), 
Luka Prosen (7. b), Klas Gorenšek (6. a), Aid Kličić (6. a), 
Blaž Jenko (5. b), Jaka Čeh (5. c), Nik Štebe (5. c) in Nejc 
Bergant (4. b).
OŠ SIMONA JENKA : OŠ PRESKA (1 : 0) 1:1 
OŠ VODICE : OŠ PRESKA (0 : 1) 2:4 
OŠ SIMONA JENKA : OŠ PIRNIČE (1 : 3) 1:6 
OŠ PIRNIČE : OŠ PRESKA (2 : 0) 4:1 
OŠ VODICE : OŠ SIMONA JENKA (4 : 0) 7:2 
OŠ VODICE : OŠ PIRNIČE 3 : 3

Področno tekmovanje 
v športnem plezanju

V sredo, 27. marca, je v Šenčurju potekalo področno 
tekmovanje v  športnem plezanju. Na plezalni steni v 
tamkajšnji osnovni šoli je naša učenka Lori Hribar v kate-
goriji mlajše deklice v konkurenci 57 tekmovalk osvojila 
odlično prvo mesto.

Ekipa nogometašev

Lori Hribar, 1. mesto plezanje

Štafeta 4x100 metrov, 2. mesto
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Področno tekmovanje 
v plavanju

Na olimpijskem bazenu v Kranju je 
12. marca potekalo  področno tek-
movanje v plavanju  za osnovne in 
srednje šole. Našo šolo so v disciplini 
50 m prosto zastopali trije učenci in 
ena učenka.
Patricija Kadivec  je dosegla 4. me-
sto,  Andraž Aljaž  6. mesto,  Denis 
Aljaž 4. mesto in Nik Geršak 7. me-
sto. 

Medobčinsko tekmovanje 
v atletiki

V sredo, 8. maja, je na atletskem sta-
dionu v Tacnu potekalo medobčinsko 
tekmovanje v atletiki. Tekmovali so 
v velikem in malem atletskem po-
kalu. Poleg učencev naše šole so se 
tekmovanja udeležili tudi atleti OŠ 
Pirniče, OŠ Preska, OŠ Medvode in 
OŠ Simona Jenka. V kraljici športov 
so bili naši učenci zelo uspešni. Vsi, 
ki so prejeli medalje, so se uvrstili na 
področno tekmovanje, ki bo 27. maja 
v Domžalah.

Podrobni rezultati na:
http://www.zavodsotocje.
si/?t=00500000

Čestitamo vsem
mladim športnikom.

Ana Strojin, tek na 300 m, 1. mesto

Luka Lukšič, met vorteksa Hana Kranjec Žagar - tek na 1000 m

Dečki med dvema ognjema

Dekleta med dvema ognjema

Nika Hotujec, met vorteksa, 1. mesto Nejc Šuštar, tek na 300 m, 1. mesto
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Proizvodnja električne energije s PV-moduli 
za lastno oskrbo – energetska bilanca za 
stanovanjsko hišo

 PETER MALI,
 ENERGETSKI SVETOVALEC
 MREŽE ENSVET

S sprejetjem Uredbe o samooskrbi 

z električno energijo iz obnovljivih 

virov energije, ki omogoča sistem 

neto meritev (net metering), je 

spet postala bolj aktualna gradnja 

sončnih elektrarn. Bistvena pred-

nost tega načina je poenostavljena 

pravna oz. finančna plat obratova-

nja elektrarne, proizvedena ener-

gija se v osnovi porablja za lastno 

porabo, oddana električna ener-

gija pa se kompenzira s prevzeto 

energijo v obračunskem obdobju. 

V nadaljevanju podajam primer ener-
getske bilance za enostanovanjsko 
hišo. Ogrevanje in priprava tople 
sanitarne vode se izvaja s toplotno 
črpalko zrak–voda (COP letni = 3,2), 
proizvodnja električne energije pa s 
sončnimi celicami.

Okvirni podatki:
• poraba toplotne energije za ogre-

vanje 100 m2 – 8.000 kWh/leto 
 2.500 kWh/leto (s TČ)

• poraba toplotne energije za toplo 
sanitarno vodo – 3.200 kWh/
leto  1.000 kWh/leto (s TČ)

• poraba električne energije za go-
spodinjstvo – 3.600 kWh/leto

• proizvodnja električne energije s 
PV-moduli (7 kW) – 7.144 kWh/
leto 

Ob upoštevanju navedenih pred-
postavk se stanovanjska hiša sama 
oskrbuje z energijo. Ker pa je dina-
mika proizvodnje in porabe energi-
je različna, je treba v zimskem času 
energijo dokupovati, v letnem pa se 
oddaja v omrežje. Zato je treba pro-
jektirati elektrarno tako, da po eni 

strani čim bolj pokrije potrebe, po 
drugi pa ni predimenzionirana, saj je 
oddaja presežne energije v omrežje v 
obračunskem obdobju neplačana. V 
primeru zgoraj navedene porabe bi 7 
kW sončna elektrarna pokrila potre-
be po energiji.

Več informacij o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije lahko 
brezplačno dobite v 57 energetsko svetovalnih pisarnah mreže ENSVET po 
vsej Sloveniji. Energetski svetovalec vam je na voljo tudi v Vodicah. Za sveto-
vanje se je treba predhodno naročiti v občinski sprejemni pisarni na telefon 
01/833 26 10.

letna poraba EE 
stanovanje

3600 kWh proizvodnja EE PV 7144 kWh

letna poraba EE 
TČ ogrevanje

2500 kWh EE dokup 2044 kWh

letna poraba EE 
TČ PTV

1000 kWh EE oddaja 2088 kWh

skupaj 7100 kWh EE neplačani presežek 44 kWh

Legenda
EE TČ ogrevanje – letna poraba električne energije s toplotno črpalko za ogrevanje
EE TČ PTV – letna poraba električne energije s toplotno črpalko za pripravo tople 
sanitarne vode
Proizvodnja EE PV – proizvodnja električne energije s fotovoltaičnimi moduli 
(sončnimi celicami)
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Ni več tvojega nasmeha,
utihnil je tvoj glas,
prazno je dvorišče,
zaman oko te išče.

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, 

dedija, brata, strica in tasta  

JANEZA ŠIMENCA   

se srčno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena 

sožalja, podporo ter podarjeno cvetje in 
sveče.

Iskrena hvala gospodu župniku Francu 
Mervarju za lepo opravljen pogreb, pevcem 

za zapete pesmi, pogrebni službi in gospodu 
Henčku Lamovšku.

Posebna zahvala gospodu Tonetu Logarju 
iz Društva upokojencev Vodice za ganljive 

besede slovesa.
Še enkrat hvala vsem, ki ste ga pospremili na 

njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

ČASOVNICA

KOPITARJEVEGA GLASA 2019

2019
IZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

JUNIJ 27. 6. 2019 10. 6. 2019

AVGUST 22. 8. 2019 5. 8. 2019

SEPTEMBER 26. 9. 2019 5. 9. 2019

OKTOBER 24. 10. 2019 5. 10. 2019

NOVEMBER 21. 11. 2019 5. 11. 2019

DECEMBER 19. 12. 2019 1. 12. 2019

ZAHVALA
Ob izgubi moža in očeta   

ALOJZA VRHOVNIKA 
iz Sela   

Od njega smo se poslovili 12.2.2019. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam pomagali 
v teh težkih časih in se od njega poslovili, še 
posebej g.Tonetu Marenčetu za poslovilne 
besede in članom društev  SD Strahovica,  
DU Bukovica-Šinkov turn   in TD Vodice. 

Posebno lepo se tudi zahvaljujemo članom 
DZOKDIP za izkazano pozornost in sosednji 
družini Kosec za pomoč v najtežjih trenutkih 
ter gospodu Petru Slevcu za darovano mašo. 
Hvala vsem za izrečena ustna in pisna sožalja. 

Vsi njegovi
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K N J I Ž N E  N O V O S T I

črna  
kronika

Poročilo za obdobje 
3. 4. 2019 – 9. 5.  2019

KRIMINALITETA

Kaznivo dejanje 
poškodovanja tuje 
stvari.

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Kaznivo dejanje goljufije. 

Kaznivo dejanje tatvine. 

Kaznivo dejanje poskusa vloma. 

Kaznivo dejanje mučenja živali.

Leposlovje za otroke in mladino

Strokovno gradivo za odrasle

Brajnik, Erika: Otroci, starši in starostniki: 
naturopatski primeri dobre prakse (alternativna 
medicina)

Jackson, Tom: Periodni sistem: slikovna enciklopedija 
elementov (kemija)

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Leposlovje za odrasle

Canby, Kelly: Zgodba o luknji (slikanice)

Ng, Celeste: Prikriti plameni (najboljša leposlovna 
knjiga na Amazonu 2017)

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Kaznivo dejanje poškodovanja tuje 
stvari.

Prometna nesreča s telesnimi 
poškodbami.

Owens, Delia: Tam, kjer pojejo raki (svetovna 
uspešnica)

Ruiz Zafon, Carlos: Labirint duhov (zadnji del 
tetralogije Pokopališče pozabljenih knjig)

Shafak, Elis: Tri Evine hčere (nov roman priljubljene 
turške pisateljice)

Pregl, Slavko: Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič 
(temelji na resnični zgodbi o izgubljenih umetninah)

Postorino, Rosella: Hitlerjeve pokuševalke: v 
Volčjem brlogu (zgodovinski, vojni roman)

Börjlind, Cilla: Pomladna plima (kriminalni roman, 
švedska uspešnica)

Kubica, Mary: Pridna punčka (kriminalni roman, 
mednarodna uspešnica)

Persson Giolito, Malin: Živi pesek (najboljši 
skandinavski kriminalni roman 2017)

Plohl, Feliks: Vsi moji grehi (avtobiografski roman 
slovenskega kriminalca)

Grajkowski, Wojciech: Drevesa (rastlinstvo)

Kinney, Jeff: Dnevnik prijaznega mulca. Dnevnik 
Nejca Svetka (resničnost)

Dispenza, Joe: Odvadite se biti to, kar ste: kako se 
znebiti starega uma in ustvariti novega (psihologija)

Đurić, Nataša: Kruh z drožmi: malo divji, a z mehko 
sredico in hrustljavo skorjo (kuharska knjiga)

Pinnington, Andrea: Mala knjiga o pesmih vrtnih ptic 
(živalstvo)

Košuta, Miroslav: Medved z miško na rami: za 
najmlajše izbrane in z novimi sladkane (poezija)
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