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Uvodnik

Pa smo!
Dodobra zakorakali v jesenski čas, 
ki nas je pozdravil z obilico pada-
vin, čeprav tudi poletje še ni re-
klo zadnje besede. A padavin je 
bilo ravno toliko, da so malo po-
nagajale nekaterim priredite-
ljem dogodkov ob občinskem 
prazniku. Na vreme pač ni-
mamo vpliva, imamo pa ga na marsikaj drugega v našem življe-
nju. Sama rada rečem, da vedno vidim kozarec na pol poln, ne 
na pol prazen, raje gledam stvari s svetle plati. A vendar nam je 
vsakomur jasno, da včasih lepa beseda le ne doseže svojega, da 
je treba kdaj povedati odločno, vztrajno in na glas, da je cilj do-
sežen. Tako se nam v mesecu septembru obeta protest zaradi 
zavlačevanja s projektom gradnje obvoznice Vodice–Želodnik. 
Vodičani imajo preprosto dovolj hrupa in gostega prometa ob 
konicah, ki jim celo preprečuje, da bi zapustili svoje dvorišče 
in se priključili nepretrgani koloni vozil. Prometni kaos se je 
v začetku septembra, ko se je začelo šolsko leto, še povečal in 
preprosto ni videti druge možnosti, kot da se znova pripravi 
protestni shod. Prejšnji je obrodil sadove, prizna župan, a zdaj 
je potrpljenja konec, gasilskih ukrepov tudi, potrebujemo ob-
voznico. Agencija za okolje je ustanova, na katero čakamo, bo-
ste lahko prebrali v članku o seji občinskega sveta. Upamo, da 
bo na koncu le zmagala zdrava pamet.
V Kopitarjevem glasu boste lahko prebrali tudi poročilo o 
slavnostni seji Občinskega sveta, na kateri je bil po štirih le-
tih znova podeljen naziv častnega občana, tokrat duhovniku 
Marijanu Peklaju, ki že šestnajst let deluje v Repnjah. V inter-
vjuju pa smo se pogovarjali z župnikom Francem Mervarjem, 
ki je župnijo Vodice nasledil po Petru Hočevarju leta 1992 in 
jo uspešno vodi še danes. Zlasti me je zanimalo, kako gleda na 
dejstvo, da je njegova fara precej velika, saj sega tudi na Šmar-
no goro, ki jo obišče vsaj dvakrat na mesec. 
Poletje je čas za številne dogodivščine. Da so bili aktivni tudi 
člani številnih društev, boste lahko spoznali, če boste prebirali 
njihove zapise. Kar nekaj strani smo jim namenili in ugotovili, 
da so se imeli lepo, hkrati pa, da je dobro, da se na pot odpravi-
mo v družbi prijateljev, saj nam ti lahko priskočijo na pomoč, 
če zaidemo v težave. 
Prijetno branje vam želim in bodite drug drugemu v oporo!

TANJA DOMINKO

Odgovorna urednica
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Nagovor župana

 ACO FRANC ŠUŠTAR

September je mesec praznovanja 

v naši občini, zato je v tem času 

še posebej živahno in razgibano. 

Skupaj z društvi smo za vas pripra-

vili različne prireditve in dogodke, 

ki bogatijo našo lokalno identiteto 

in nam dajejo možnosti za druže-

nje s sokrajani ter krepitev medse-

bojnega in medgeneracijskega so-

delovanja. Posebna zahvala velja 

torej vsem sodelujočim društvom 

in organizacijam, ki se vsako leto 

potrudijo z organizacijo in izved-

bo prireditev ob občinskem pra-

zniku.

Ob slavnostnih dogodkih, kot je 
današnji, ni prav nič narobe, če se 
ozremo na našo skupno prehojeno 
pot in na naš dosedanji razvoj. Ima-
mo veliko razlogov za ponos in samo-
zavest, a hkrati veliko vprašanj, kaj bi 
lahko storili hitreje in bolje. Čeprav 
vsako leto zaključimo nekaj uspe-
šnih projektov, ki postopoma, vsak 
zase in kot celota, prispevajo delček 
k boljšemu življenju v naši občini, jih 
na izvedbo čaka še kar nekaj. Zanje 
se bo gradnja pričela v prihodnjih le-
tih. Vedno znova pa se rojevajo tudi 
nove potrebe, ki jih bomo skušali kar 
najbolje zasledovati v okviru naših 
finančnih zmožnosti.
Ocenjujem, da smo v preteklem letu 
dosegli zastavljene cilje na področju 
socialnih dejavnosti, tekočega vzdr-
ževanja infrastrukture in investicij. 
Največjo pozornost smo posvetili 
najmlajšim in najstarejšim občanom, 
dobro smo sodelovali tudi z vsemi 
tridesetimi društvi, z obema zavo-
doma, šolo in vrtcem, poslovnimi 
partnerji in sosednjimi občinami. 

Nagovor župana na slavnostni seji občinskega sveta
Bogatejši smo za nekaj nove infra-
strukture; zgradili smo približno 9 
kilometrov novih poljskih poti in več 
metrov novega vodovoda, uredili ne-
kaj cestnih odsekov, namestili novo 
javno razsvetljavo in avtobusne nad-
strešnice, obnovili šolsko športno 
igrišče, zagotovili novo šolsko učil-
nico v Utiku, pridobili nova otroška 
igrala in uredili kolesarjem prijazne 
točke. Predvsem pa me veseli dej-
stvo, da smo bili uspešni pri prido-
bitvi in črpanju nepovratnih evrop-
skih razvojnih finančnih sredstev v 
višini približno 5 milijonov evrov, 
kar je spodbuden podatek za razvoj 
tako majhne občine, kot je naša. Na 
tem mestu se želim zahvaliti za dose-
danje opravljeno delo, dobro sodelo-
vanje in pozitivno energijo zahvaliti 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri 
izvedbi naših skupnih projektov. V 
želji, da skupaj še naprej dobro sode-
lujemo, vam izrekam čestitke in za-
hvalo za vaš vložen čas in trud.
Letošnji slogan, ki se glasi »Od-
govorno do okolja«, odraža naše 
dolgoletno delo, ki smo ga vložili v 
izgradnjo kanalizacijskega sistema 
C0, v odličnem sodelovanju z Obči-
no Medvode in Mestno občino Lju-
bljana. Največji kohezijski projekt 
zadnjih desetletij v Sloveniji in v 
občini Vodice, ki smo ga poimeno-
vali »Čisto zate«, bo korenito spre-
menil našo okolico in izboljšal našo 
skrb do narave. Po izvedbi projekta 
bomo v naslednjih letih priključili 
in komunalno uredili več kot 20 cest 
in ulic. Gradnja po naseljih Vodice, 
Bukovica, Utik, delu Kosez, Polja pri 
Vodicah, Povodja, Vojskega in Ska-
ručne bo potekala vse do leta 2023, 
kasneje pa bo mogoče na kanalizacijo 

priključiti še nekatera ostala naselja 
v občini, če bo predhodno izkazana 
ekonomska in okoljska upravičenost. 
Poleg izgradnje fekalne kanalizacije 
bomo uredili tudi ostalo pripadajočo 
komunalno infrastrukturo. Zgradili 
bomo meteorne vode, vodovod in hi-
drantno omrežje, javno razsvetljavo, 
ponekod pa tudi elektro, plinovodno 
in telekomunikacijsko omrežje. Vse 
občanke in občane zato že vnaprej 
prosim za potrpežljivost in razume-
vanje na tistih območjih, kjer bodo 
potekala gradbena dela. Zagotavlja-
mo vam, da bodo ulice in naselja po 
zaključeni gradnji bistveno bolj var-
na in prijazna tako za ljudi kot za 
okolje. Na tem mestu se moram za 
dosedanje opravljeno delo zahvaliti 
obsežni ekipi zaposlenih v vseh treh 
občinah.
Ne morem mimo, ne da bi izposta-
vil pereče problematike obvoznice 
Vodice in napornih dolgoletnih pri-
zadevanj občanov, civilne iniciative, 
svetnikov in odbornikov, zaposlenih 
v občinski upravi, medijev in moja 
lastna prizadevanja, da država čim 
prej realizira dano obljubo iz leta 
2017, da se bo gradnja obvozne ce-
ste Vodice – Želodnik, mimo Vodic, 
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Občinski svet

9. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

pričela letos jeseni. Kljub neštetim 
sestankom, pritiskom in zahtevam, 
nastajajo novi in novi birokratski 
zapleti, ki resno ogrožajo pridobitev 
gradbenega dovoljenja in pričetek 
gradnje prepotrebne ceste. V koli-
kor do konca meseca država ne uspe 
poiskati rešitve, se lahko zgodi ne-
sprejemljivo in bomo na obvoznico 
morali čakali še naslednjih nekaj let. 
Vse občanke in občane zato pozivam, 
da se nam v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti pridružite na prireditvi, s 
katero želimo opozorili javnost, me-
dije in pristojne v državi, da so naše 
ceste in pločniki namenjeni našim 
otrokom in našim občanom, zato 
zahtevamo, da se skozi Vodice takoj 
prepove promet za tovorna vozila, 
promet pa naj se preusmeri na novo-
zgrajeno obvoznico, ki mora biti do-
končana do konca naslednjega leta. 
Le tako bomo trajno rešili prometni 
kaos v Vodicah, zagotovili boljše bi-
vanjske razmere, zmanjšali negativ-
ne vplive na okolje in si izborili večjo 

varnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu.
Odgovornost do okolja vselej so-
vpada z odgovornostjo do ljudi. Naše 
odločitve in dejanja morajo stremeti 
k zagotavljanju kakovostnega in za-
dovoljnega življenja vsakega posame-
znika in skupnosti kot celote. Pri ob-
činskih projektih morajo poleg izvo-
ljenih svetnic in svetnikov sodelovati 
tudi predstavniki civilne družbe, čla-
ni odborov, komisij, društev, civilne 
zaščite, zaposleni v javnih zavodih in 
podjetjih.
Na Občini Vodice so občanom vselej 
odprta vrata za pogovor in konstruk-
tivne predloge. Največja vrednota ob-
čine smo namreč prav njeni ljudje in 
dobri medsebojni odnosi med nami. 
Verjamem, da lahko le z vzajemnim 
spoštovanjem in s posluhom za vsa-
kega posameznika dosegamo rezul-
tate, ki odgovarjajo na potrebe ljudi 
in, kot že rečeno, niso sami sebi na-
men. S skupnim sodelovanjem tako 
ustvarjamo prihodnost naše družbe, 

ki je in bo tudi v prihodnje pozitivna, 
vključujoča in trajnostna.
V dobrobit naše občine pa deluje-
jo tudi posamezniki in društva, ka-
terim je današnja prireditev v prvi 
vrsti namenjena. S svojimi uspehi in 
dejanji prispevajo k razvoju in boljše-
mu življenju v naši občini ter skrbijo 
za prepoznavnost naše lepe občine. 
Ponosni smo, da so del naše skupno-
sti. V veliko čast mi je, da bom lahko 
v imenu Občinskega sveta Občine 
Vodice, v svojem imenu ter verja-
mem, da tudi v vašem imenu, spošto-
vani gostje, nocojšnjim nagrajencem 
izrekel iskrene čestitke za njihovo 
odlično in nesebično delo, ter jim iz-
ročil zaslužena občinska priznanja. 
Naj jim bodo podeljena priznanja v 
ponos in v spodbudo za njihovo delo 
tudi v prihodnje.

Iskreno vam čestitam za občinski 
praznik in vas vabim k praznovanju 
na kateri od prireditev tudi v priho-
dnjih dneh. 

 TANJA DOMINKO

Občinski svet polemično 
o obvoznici

V torek, 3. septembra, se je Ob-

činski svet Občine Vodice sestal 

na svoji 9. redni seji. Po potrditvi 

zapisnika so svetniki soglasno 

potrdili tudi sklep o določitvi cen 

programov v Vrtcu Škratek Svit 

Vodice. Sklep so potrdili brez 

razprave, enako tudi dokument 

o razvoju kulture, pri sklepu o 

obravnavi občinskih priznanj je 

bila razprava nekoliko daljša, a 

najdlje so se svetniki zadržali pri 

seznanitvi z zapletom glede gra-

dnje obvoznice Vodice–Želodnik. 

Sprejeli so tudi sklep, da bodo v 

tednu mobilnosti pripravili nov 

protestni shod, saj želijo, da se 

projekt vendarle začne. 

Dražji vrtec
Sklep o določitvi cen programov v 
Vrtcu Škratek Svit Vodice je svetni-
kom predstavila ravnateljica Hed-

vika Rosulnik. Kot je pojasnila, je 
bila podražitev nujna zaradi višjih 
stroškov dela, saj je na državni rav-
ni prišlo do sprememb pri plačnih 
razredih v javnem sektorju, prav 
tako so višje cene materiala in ži-
vil za otroke. S 1. septembrom leta 
2019 bo tako cena za 1. starostno 
obdobje znašala 500 evrov, za kom-
biniran oddelek 405 evrov in za 2. 
starostno obdobje 368 evrov. Gre 
za polne cene brez upoštevanja sub-
vencije. Župan Aco Franc Šuštar je 
dodal, da so v nekaterih drugih vrt-
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Občinski svet

cih sosednjih občin dvigi cen višji, 
zato meni, da je cena še vedno dokaj 
ugodna. Prav tako gre za povsem 
»realen predlog, saj bi v nasprotnem 
primeru vrtec posloval z izgubo«. 
Sklep o določitvi cen vrtca, v katere-
ga je letos vpisanih rekordno število 
otrok, kar 270, je bil sprejet sogla-
sno in brez razprave. 

Občina ima program razvoja 
kulture
Rado Čuk je v nadaljevanju pred-
stavil dokument o razvoju kulture. 
Javna obravnava je bila končana že 
12. junija, na odboru so bile prav 
tako podane nekatere pripombe in 
tako je nastal po mnenju svetnikov 
kakovosten dokument. V njem so 
denimo zajeti tudi predlogi o ko-
lesarskem turizmu, o skrbi za spo-
menike v občini, o pobudi knjižnice 
za svetovni dan branja in podobno. 
Župan Aco Franc Šuštar je ocenil, da 
so bile vse pripombe dobro zajete, 
tudi svetnik Anton Kokalj (NSi) je 
izrazil zadovoljstvo z dokumentom 
in vsebinsko dopolnitvijo. Hkrati 
je izrazil upanje, da bo v prihodnje 
za obnovo kulturnih spomenikov 
v občini namenjenih več sredstev. 
Občinski svet je dokument soglasno 
podprl. 

Predlogi za občinska priznanja
Župan Aco Franc Šuštar je uvodo-
ma povedal, da so na razpis prispeli 
štirje predlogi, za častnega občana 
je Anton Kokalj oziroma svetniška 
skupina NSi predlagala duhovnika 
Marijana Peklaja, ki že 16 let delu-
je v samostanu v Repnjah, potem 
so prispeli tudi predlogi za plaketo 
Vokalni skupini Flora za 20 let de-
lovanja, Alešu Borčniku za svetovne 
uspehe pri balinanju in Smučarske-

mu društvu Strahovica za 70 let 
delovanja. Pri slednjih pomislekov 
ni bilo, predlogi so bili podprti so-
glasno, so pa bili nekateri pomisleki 
izraženi pri častnem občanu. Pre-
dlog zanj je bil navsezadnje podprt 
s sedmimi glasovi za in tremi proti. 
Drugi so se vzdržali. 

Kdaj bo obvoznica?
Župan Aco Franc Šuštar je pri tej 
točki seznanil navzoče občinske 
svetnike, da obvozne ceste Vodice–
Želodnik še ni na vidiku. Agencija za 
okolje namreč zahteva, da se izvede 
ponovna presoja vplivov na okolje. 
Ta postopek traja dve leti. Kot je de-
jal, se je sam udeležil sestanka, na 
katerem so bili tudi predstavniki 
DARS in Agencije za okolje ter drugi 
deležniki, in je ostro protestiral, da 
se s postopkom zavlačuje. Poudaril 
je, da je bilo okoljsko soglasje leta 
2011 že izdano in da občina Vodice 
ni odgovorna za to, da je vmes po-
teklo. Izrazil je zahtevo, da se grad-
beno dovoljenje vendarle izda, saj se 
okoliščine od prejšnjega okoljskega 
soglasja niso spremenile. Na se-
stanku so tudi ugotovili, da zemlji-
šča za gradnjo obvoznice niso več 
problem, projektant dela že izvaja, 
tako da bo projekt pripravljen v me-
secu dni. Župan vseeno upa, da bo 
zadeva uspešno rešena, saj bi v na-
sprotnem primeru na obvoznico ča-
kali še nadaljnjih tri do pet let. Kot 
je zaznal, je na ministrstvih priso-
tna želja, da se projekt izpelje, tudi 
direkcija za ceste ima na voljo prora-
čunska sredstva zanj, zatika se le pri 
Agenciji za okolje. V nadaljevanju se 
je oglasil Brane Bogovič, ki je dejal, 
da je bil v preteklem obdobju v sklo-
pu civilne iniciative ves čas aktiven, 
toda tri leta ni nikogar zanimalo, da 

je okoljevarstveno dovoljenje pote-
klo. Sam ne verjame, da DARS, ki ga 
krivi za nastalo situacijo, to lahko 
reši v mesecu dni. Prepričan je, da 
se bo tudi zaradi kadrovskih menjav 
v nadzornem svetu zadeva še zavle-
kla. Hkrati je poudaril, da je zdaj 
iniciativa na občinski strani in da je 
čas za jasen pritisk na odločevalce. 
»Da se zbere 1000 občanov in da vi-
dijo, da smo resni!« V nadaljevanju 
je predstavil svoj predlog sklepa, da 
se v tednu mobilnosti organizira 
protestni shod in nato zgodbo po-
navlja, dokler ne bo učinka. »Sam 
sem pripravljen sodelovati,« je zago-
tovil. Kokalj se je Bogoviču zahvalil 
in podprl idejo o protestnem shodu. 
Hkrati je navedel, da so problemi s 
tranzitnim prometom tudi drugje v 
občini, kar bi lahko pripisali uvedbi 
elektronskega cestninjenja na av-
tocesti. Župan je prav tako podprl 
idejo o protestnem shodu, naklonje-
nost so izrazili tudi drugi svetniki, 
med njimi Jaka Šimnovec, Tilen Je-
raj, Miran Vertačnik, Maja Drešar, 
v razpravi pa so pozvali tudi k po-
gostejšemu nadzoru tovornega pro-
meta v občini. Sklep o preventiv-
nem protestnem shodu, s katerim 
se bo opozorilo na nevzdržne raz-
mere na Kamniški cesti v Vodicah, 
je bil sprejet soglasno. Imenovana 
je bila tudi organizacijska skupina, 
ki jo sestavljajo Žiga Janežič, Tilen 
Jeraj, Brane Bogovič in Margareta 
Barle. 
Pri točki pobude in predlogi pa so 
svetniki med drugim omenjali či-
ščenje oziroma sanacijo vodovodne-
ga kanala v Vodicah in ureditev za 
boljšo vidljivost in varnost na neka-
terih drugih poteh v občini. Seja se 
je sklenila po uri in pol. 
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Občinska uprava poroča

 MIRAN SIRC

Nekateri odseki v Povodju, med 

Poljem in Utikom ter v Bukovici, 

kjer je kohezijska kanalizacija že 

zgrajena, so pred kratkim dobili 

novo asfaltno prevleko. Graditi se 

bo začelo tudi v Polju, zato smo 

občane te vasi na dobro obiskani 

predstavitvi seznanili s predvide-

nim potekom del.

Gradnja kohezijske sanitarne kanali-
zacije, ki se izvaja v okviru evropskega 
medobčinskega projekta »Čisto zate«, 
kontinuirano poteka. Pred kratkim je 
izvajalec asfaltiral skupaj dobrih 1,5 km 
cest na odsekih, kjer je kanalizacija že 
zgrajena. Celovito asfaltirane, razširje-
ne in vsem udeležencem v prometu pri-
lagojene vozne površine v Povodju, med 
Poljem in Utikom ter med gasilsko bru-
narico in Bukovico omogočajo, da bomo 
z deli začeli tudi v urbanih naseljih ter 
občanom zagotovili spodobne obvoze v 
času te gradnje. 
Letos jeseni se bodo gradbišča tako od-
prla tudi v vasi Polje. Tako kot v Utiku 
smo projekte gradnje celovite prometne 
in komunalne infrastrukture podrob-
neje predstavili tudi tamkajšnjim obča-
nom. Srečanje v gasilskem domu, ki ga 

Gradnja prometne in komunalne infrastrukture se 
bo začela tudi v Polju

je v ta namen prijazno odstopilo Pro-
stovoljno gasilsko društvo Polje, je 10. 
septembra 2019 potekalo v sproščenem 
in konstruktivnem duhu. Projekt gra-
dnje je navzočim predstavil projektant 
Jani Trojner (Lineal d.o.o.), s pojasnili 
in odgovori na posamezna vprašanja pa 
so ga dopolnjevali predstavnika Občine 
Vodice župan Aco Franc Šuštar in Mi-
ran Sirc ter gradbeni nadzornik Oton 
Zuljan (PROJEKT d.d. NOVA GORICA). 
Občanom se je predstavil tudi vodja 
gradbišča Toni Jenko iz podjetja HNG 
d.o.o.. Gradnja na območju stranskih 
uličic v Polju se bo začela vsak čas ter 
potekala predvidoma do konca jesen-
skih mesecev 2019. Gradnja na obmo-
čju glavne ulice se bo odvijala spomladi 
2020 (najprej izvedba sanitarne kanali-
zacije, zatem preostala infrastruktura 
– meteorna kanalizacija, vodovod, jav-
na razsvetljava, kabelske kanalizacije). 
Sledila bo izvedba končnih voziščnih 
konstrukcij in pločnika. Dela bodo po-
tekala po manjših odsekih, tako da bo 
dostopnost z običajnimi vozili do posa-
meznih objektov v največji meri vsesko-
zi zagotovljena, z izjemo dnevnih del od 
7. do 18. ure, ko bosta do dva objekta na 
vsaki strani ceste občasno nedostopna 
– o tem bo izvajalec stanovalce sproti 

seznanjal. Zapore cest in obvozi bodo 
ustrezno označeni in urejeni. 
Prepričani smo, da bo projekt tudi v 
Polju, kjer se trenutno soočajo z obi-
lico težav zlasti v deževnih obdobjih, 
deležen široke podpore, saj je bil dolgo 
pričakovan. Verjamemo, da se bomo po 
zaključku del ob prenovljenih trasah vsi 
skupaj zadovoljni srečali - do tedaj pa 
prosimo za strpnost ter razumevanje.

 TATJANA RESMAN

Na podlagi določil Zakona o mno-

žičnem vrednotenju nepremičnin 

(ZMVN-1), ki ureja pravila, postopke 

in merila za množično ocenjevanje 

vrednosti nepremičnin v Republiki 

Sloveniji za namene obdavčenja in 

druge javne namene določene z za-

Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin
konom, je Geodetska uprava Repu-

blike Slovenije pripravila predlog 

modelov vrednotenja.

Z namenom seznanitve širše javno-
sti je treba v skladu z zakonom iz-
vesti tudi javno razgrnitev modelov 
vrednotenja, ki se bo izvedla v vseh 
slovenskih občinah. Obveščamo vas, 

da je predviden rok za začetek javne 
razgrnitve modelov vrednotenja 1. 
oktober 2019. Več informacij o poteku 
javne razgrnitve, dostopnosti gradiva 
ter načinu dajanja pripomb bomo ob-
javili na spletni strani Občine Vodice, 
predvidoma po 25. 9. 2019, ko bomo 
prejeli dodatne informacije in gradiva.

Pred kratkim je izvajalec asfaltiral 
skupaj dobrih 1,5 km cest na odsekih, 
kjer je kanalizacija že zgrajena

Predstavitev projekta gradnje infra-
strukture v Polju je bila dobro obiska-
na
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Osrednji članek

 MONIKA KUBELJ
 TINA KOSEC

Pred 24-timi leti, natanko 9. sep-

tembra, so Vodice dobile prvi ob-

činski statut. Rodila se je Občina 

Vodice, ki vključuje 16 naselij in 

vasi. Zaradi lokacije, lepe oko-

lice in stika z naravo je naš ko-

nec postajal vse bolj zanimiv za 

mlade družine. Občina pa večja 

in pomembnejša. Vsako leto ob 

občinskem prazniku pregleda-

mo dosežke in se ozremo za bo-

dočimi projekti. Osrednja občin-

ska prireditev v Kulturnem domu 

Vodice pa je hkrati tudi odlična 

priložnost, da se občina v širšem 

pomenu besede zahvali posame-

znikom in skupinam za nesebično 

pomoč, uresničene ideje znotraj 

in zunaj občinskih meja. Tudi letos 

je župan Aco Franc Šuštar izrekel 

zahvale in podelil priznanja, ki so 

pomagala izboljšati življenje v ob-

čini Vodice, nas kulturno, športno 

ali duhovno obogatila.

»Imejte jo radi-svojo občino. V njej 
živite, sanjate, nekateri ustvarjate, 
uživate v prostem času in druženju. 
In če ne-skrajni čas, da to začnete.« 
Takole sem razmišljala, ko sem ob 
zvokih Godbe Vodice in strumnem 
špalirju domačega Društva narodnih 
noš in kočijažev stopala proti dvora-
ni, ki nas vsako leto večkrat združi. 
Tokrat zaradi osrednje občinske pri-
reditve, ki je namenjena vsem obča-
nom. Pričakovala bi kakšen zaseden 
prostor v dvorani več, saj tako izka-
žete čast tudi nagrajencem. To so 
vaši znanci, sosedje, sovaščani, ki so 
v preteklem letu ali daljšem časov-
nem obdobju dosegli nekaj izjemne-

Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Vodice
Praznik občine je praznik vseh občanov

ga, nesebičnega. Uvodoma je župan 
Občine Vodice na kratko omenil ne-
kaj projektov, izrazil bojazen, da se 
bo začetek gradnje potrebne obvo-
znice Vodice – Želodnik zavlekel in 
pozval k akciji Gremo peš. Vodice po-
trebujejo varne in urejene prometne 
poti znotraj svojih meja.
Predlogi za priznanja Občine Vodi-
ce za leto 2019 so se v skladu z jav-
no objavljenim pozivom zbirala med 

letošnjim 14. majem in 31. julijem. 
Za priznanje župana sta bila podana 
dva predloga, za plaketo Občine Vo-
dice trije, za častnega občana Občine 
Vodice pa en predlog.

Manca Tia Boc, priznanje župana
Priznanje župana Občine Vodice je 
prejela Manca Tia Boc za izvrstne 
plesne dosežke na državnih, evrop-
skih in svetovnih tekmovanjih v ple-

Godba Vodice je na prireditvi pokazala, da poleg rokovanja z glasbili tudi 
odlično poje.

Manca Tia Boc
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snih disciplinah »street dance show« 
in »hip hop«. Stara komaj dobri dve 
leti in pol je začela Manca Tia Boc 
osvajati prve plesne korake v lju-
bljanski plesni šoli »Plesno mesto«, 
ob vstopu v osnovno šolo pa je ob 
plesu trenirala tudi ritmično gimna-
stiko. Ko so se treningi in tekmova-
nja začeli prekrivati, je morala izbrati 
le eno od njenih dveh velikih strasti. 
Izbrala je ples, medtem ko ji ritmična 
gimnastika še danes nudi pomemb-
ne dodatne veščine, ki ji pomagajo na 
njeni plesni poti v disciplinah street 
dance show in hip hop. Za Manco Tio 
je bilo najuspešnejše prav leto 2018 
s številnimi dosežki v njeni starostni 
skupini in kategorijah, med katerimi 
so denimo prvo mesto na državnem 
prvenstvu v street dance showu – 
pari in prvo mesto na evropskem pr-
venstvu v street dance showu – mala 
skupina in formacija, prvo mesto na 
svetovnem prvenstvu v street dance 
showu – pari pa še bi lahko naštevali, 
teh odličij je namreč resnično veliko, 
med njimi tudi številna druga in tre-
tja mesta na evropskih in svetovnih 
prvenstvih.

Cilka Marenče, priznanje župana
Priznanje župana Občine Vodice je 
Cilka Marenče prejela za dolgoletno 
predano in strokovno delo na Osnov-
ni šoli Vodice ter uspešno sodelova-
nje z občani, društvi in Občino Vodi-
ce. Gospa Cilka Marenče, z dekliškim 
priimkom Rosulnik, je z Osnovno 
šolo Vodice povezana že dolgo, njen 
prag je namreč prvič prestopila sep-
tembra 1965, kot sama rada pove, pa 
je že v 2. razredu vedela, da bo nekoč 
… učiteljica. Po nekaj študijskih dneh 
psihologije se je odločila, da se prepi-
še na Pedagoško akademijo. Doštudi-
rala je matematiko in fiziko ter tako 

postala tisto, kar je vedela, da bo, že 
kot osemletna deklica. Prve delovne 
izkušnje je pridobila v Vzgojno-var-
stvenem zavodu občine Domžale. Ob 
koncu januarja 1980 se je kot učitelji-

ca matematike in fizike zaposlila na 
tedanji Osnovni šoli Franca Marna 
Vodice. Po dobrih 23-ih letih pouče-
vanja je 1. junija 2003 prevzela novo 
pomembno funkcijo: postala je po-

Cilka Marenče, učiteljica in prejemnica nagrade: »Hvala vsem, hvala za podpo-
ro. Prijateljem, sodelavcem, občanom, družini. In naj povem, da to, kar delam, 
delam zelo rada«.

Prireditev sta povezovala in z glasbeno-pevskimi vložki obogatila Anja Straj-
nar in Leon Žunec.
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močnica ravnatelja, v vmesnem času 
pa dvakrat tudi vršilka dolžnosti 
ravnatelja. Odkar je pomočnica rav-
natelja, poučuje zgolj matematiko. Je 
učiteljica z veliko izkušnjami, pouče-
vanje jo še vedno veseli in še vedno 
ima veliko potrpljenja za delo s svoji-
mi učenci, s katerimi deli »ljubezen« 
do matematike. Gospa Marenče je v 
prvi vrsti velik človek. Organizacija 
pouka in ostalih dejavnosti v šoli ni 
enostavna naloga. Zelo dobro ve, kaj 
se na šoli v danem trenutku potre-
buje, da vzgojno-izobraževalno delo 
poteka gladko in varno, da bi se vseh 
545 učencev in vsi sodelavci dobro 
počutili. Je mama dveh odraslih hče-
ra in babica dveh vnukov, v prostem 
času rada potuje, kolesari in smuča. 
Je članica Prostovoljnega gasilske-
ga društva Šinkov Turn in Smučar-
skega društva Strahovica. Čas hitro 
teče in 40 let poklicne predanosti 
OŠ Vodice se za gospo Cilko Marenče 
bliža zaključku. Sredi šolskega leta 
2019/2020 bo izpolnila pogoje za 
upokojitev, a skupaj z zaposlenimi v 
šoli upamo, da bo upokojitev preloži-
la še za kakšno leto.
 
Aleš Borčnik, plaketa Občine
Plaketo Občine Vodice so podelili 
Alešu Borčniku za vrhunske rezul-
tate in večkratni naslov svetovnega, 
evropskega, državnega in klubskega 
prvaka v balinarski disciplini hitro-
stno izbijanje. Aleš Borčnik se je ba-
linanju, po vzoru staršev, zavezal že 
kot majhen deček, ko je bil star komaj 
sedem let. Prve treninge in tekmova-
nja je izvajal v okviru tekmovalnega 
programa balinarske ekipe domače-
ga Smučarskega društva Strahovica. 
Ob doseganju vse boljših in boljših 
rezultatov se je kmalu uvrstil v dr-
žavno mladinsko reprezentanco, 

za katero sta prvo zlato medaljo na 
svetovnem mladinskem prvenstvu 
v Italiji osvojila z reprezentančnim 
kolegom. Kmalu se je izkazalo, da bo 
njegova paradna disciplina hitrostno 
izbijanje, ki velja za najtežjo balinar-
sko disciplino. Na svetovnem mla-
dinskem prvenstvu v Čilu je osvojil 
svojo prvo zlato medaljo tudi v ome-
njenem »brzincu«, kot mu rečejo v 
balinarskem žargonu. Od takrat se 
je njegova tekmovalna pot le še vzpe-
njala in tako je leta 2005 postal stal-
ni državni reprezentant v članski vr-
sti, kjer je tudi danes. Kljub mladosti 
je Aleš Borčnik v svoji športni karieri 
osvojil že vse največje lovorike, ki jih 
poznamo v tem športu. Če naštejemo 
le osvojena prva mesta: v hitrostnem 
izbijanju je dvakrat postal svetovni 
prvak in evropski prvak, prvi je bil 
na svetovnih igrah neolimpijskih 
športov v Tajvanu. V paru z Anžetom 
Petričem je na svetovnem prvenstvu 
osvojil najvišje mesto tudi v štafeti, 
lani pa je osvojil tudi zlato medaljo 
v hitrostnem izbijanju na sredozem-
skih igrah v Španiji. Njegova klubska 
pot ga je iz Strahovice peljala v lju-
bljansko Slogo in Krim, kasneje na 
Hrvaško v Buzet, sedaj že sedem let 
igra v Italiji. Trikrat je postal evrop-
ski prvak tudi v klubski konkurenci, 
vseh medalj z najvišjih tekmovanj se 
je tako nabralo že okrog trideset. Za 
svoje izjemne športne dosežke je 13. 
februarja 2019 prejel tudi prestižno 
državno priznanje, Bloudkovo plake-
to. Dokončal je Fakulteto za šport in 
se zaposlil kot učitelj športne vzgoje 
v Osnovni šoli Smlednik. Z življenj-
sko spremljevalko Tanjo sta si zgra-
dila nov dom v Aleševi rojstni vasi, 
na Selu pri Vodicah, njuno družinsko 
življenje pa osrečujejo trije otroci – 
Alia, Anej in Tara.

Dekliški pevski zbor Flora, pla-
keta Občine
Dekliška pevska skupina Flora ozi-
roma Dekliški pevski zbor Flora že 
20 let neguje pevsko kulturo v občini 
Vodice ter bogati bogoslužje v cerkvi 
v Šinkovem Turnu. Zbor sestavlja od 
15 do 20 deklet, danes tudi že žena 
in mamic. Njihov začetek sega v ob-
dobje otroškega zbora v podružnici 
Šinkov Turn. Prva zborovodkinja je 
bila Marija Čuk, ki je v obdobju de-
setletnega vodenja popeljala dekleta 
iz otroškega petja v dvoglasno, tri- in 
štiriglasno petje. Njihov izbor pesmi 
je bil vedno bolj raznolik in zahte-
ven, pevke pa so napredovale tako na 
področju glasbene interpretacije kot 
tudi na področju glasovne usklajeno-
sti. Že več let sodelujejo na območ-
nih revijah pevskih zborov in malih 

Aleš Borčnik, športnik in prejemnik 
nagrade: »Zahvaljujem se vsem, ki so 
me na tej športni poti kadarkoli pod-
pirali, najbolj svoji ženi. In upam, da 
ta nagrada ne pomeni, da se mi bliža 
športni pokoj.«

9številka 6, september 2019



Osrednji članek

pevskih zasedb iz Ljubljane in njene 
okolice, na različnih prireditvah v 
občini Vodice, pojejo na porokah in 
praznovanjih, že več let zaporedoma 
pa pripravljajo tudi božični koncert 
in koncert na dan samostojnosti in 
enotnosti. Stalnica vseh 20-ih let nji-
hovega obstoja je petje vsako tretjo 
nedeljo v mesecu pri sveti maši v Šin-
kovem Turnu in pri otroški polnočni-
ci na božični večer. Zadnjih deset let 
zbor vodi Jana Lamberšek Starbek. 
Ob jubilejnem koncertu letos maja so 
zapisale: »Dvajset let hitro mine. V 
tem času se je med pevkami pevske-
ga zbora Flora zamenjalo kar nekaj 
obrazov. Veliko pevk nas je zapusti-
lo zaradi lepih dogodkov. Postale so 
žene in mamice. Se pa danes spomi-
njamo tudi Katarine Osolin, ki nas 
spremlja iz večnosti. V teh dvajsetih 
letih ni rasla in zrasla samo naša 
ljubezen do petja in glasbe, ampak 
tudi naša medsebojna povezanost, 
pripadnost, zaupnost. Med nami so 
se razvili sestrski odnosi, polni vese-
lja.« Občinski svet Občine Vodice je 

podelil Plaketo Občine Vodice Dekli-
škemu pevskemu zboru Flora za 20 
let uspešnega kulturnega delovanja, 
dobrega sodelovanja z Občino Vodice 
in negovanja pevske kulture v občini 
Vodice.

Smučarsko društvo Strahovica, 
plaketa Občine
Smučarsko društvo Strahovica so leta 
1949 ustanovili mladi športni navdu-
šenci iz Sela pri Vodicah, Šinkovega 
Turna in okoliških vasi. Poimenovali 
so ga po dolini Strahovica, kjer je še 
danes matično domovanje društva. 
Letos obeležujejo 70. obletnico ne-
prekinjenega delovanja, zaradi česar 
nosijo staž najstarejšega društva v 
občini Vodice. Smučarsko društvo 
Strahovica je bilo ustanovljeno z že-
ljo po razvoju smučarskih skokov na 
lastnih dveh skakalnicah, pozneje pa 
so dejavnost razširili tudi na druge 
športne panoge. Osnovna panoga je 
cvetela predvsem v šestdesetih letih, 
ko so smučarski skakalci dosegali 
lepe uspehe, mladi skakalci pa so v 
sedemdesetih letih osvojili nekaj vi-
sokih mest in postali tudi večkratni 
državni prvaki v kombinaciji skokov 
in tekov. Že v šestdesetih letih so se 
pojavile nove, danes veliko bolj aktiv-
ne panoge: alpsko smučanje, smučar-

V imenu Smučarskega društva Strahovica je nagrado prejel Rok Cankar in v 
številkah pojasnil, da je bilo v 70-tih letih izvedenih 1.400 športnih prireditev, 
člani so se udeležili 7 tisoč tekmovanj in za društvo opravili 2 tisoč prostovolj-
nih ur.

Dekliški pevski zbor Flora
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ski teki, nato so se jim pridružili še 
kolesarstvo, balinanje, gorništvo in 
pohodništvo, sankanje, drsanje, po-
tapljanje in različne igre z žogo. Do-
bro poznamo priljubljen Gozdni tek 
na Rašico, pri Kronometer na Rašico 
ali izlet v neznano. Poznani in dobro 
obiskani so tudi njihovi smučarski te-
čaji za najmlajše, organizirajo in izva-
jajo jih z lastnim učiteljskim kadrom 
na domačem Krišekarjevem griču v 
Šinkovem Turnu. Velik poudarek na-
menjajo izobraževanju in vzgoji ka-
drov za pedagoško delo z mladimi, 
zato ne čudi dejstvo, da so v društvu 
vzgojili mnogo vrhunskih športnikov, 
tudi Aleša Borčnika. Člani društva se 
redno udeležujejo tudi različnih re-
gijskih, državnih in mednarodnih 
športnih tekmovanj, tekmovalno je 
najbolj aktivna balinarska sekcija, ki 
že več kot 30 let tekmuje v ligaškem 
sistemu Območne balinarske zveze 
Ljubljana. Vsa leta od ustanovitve 
društva je njihovo sodelovanje z Obči-
no Vodice, drugimi društvi in obema 
zavodoma na visokem nivoju, kar se 
odraža v raznoliki ponudbi športnih 
aktivnosti, s katerimi bogatijo naše 
kraje in življenje njenih prebivalcev. 
Občinski svet Občine Vodice je po-
delil Plaketo Občine Vodice Smučar-
skemu društvu Strahovica za 70 let 
prizadevnega društvenega delovanja 
in razvoja športnih dejavnosti, teča-
jev in medgeneracijskih prireditev za 
občane občine Vodice.

Dr. Marijan Peklaj, naziv Častni 
občan Občine
Naziv Častni občan Občine Vodice 
je najprestižnejše priznanje v občini 
Vodice, ki ga podeljuje Občinski svet 
Občine Vodice posameznikom za 
njihove izjemne dosežke ali dejanja, 
s katerimi so prispevali k razvoju in 

ugledu občine. Priznanje in naziv Ča-
stni občan Občine Vodice je prejel dr. 
Marijan Peklaj za njegov znanstveni 
in pedagoški prispevek v Sloveniji 
na področju poznavanja knjige vseh 
knjig Svetega pisma in zavzeto delo-
vanje v občini Vodice na duhovnem, 
kulturnem in družabnem področju. 
Slovenski filozof, biblicist, prevajalec 
in profesor, rojen leta 1943, je bil do 
upokojitve pred 12. leti predavatelj na 
Teološki fakulteti v Ljubljani. Seznam 
njegovih del, predvsem v povezavi s 
poznavanjem knjige vseh knjig, Svete-
ga pisma je zelo obsežen. Leta 1976 je 
magistriral iz bibličnih ved, leta 1984 
pa je doktoriral iz teologije. Večkrat 
je dosegel naziv docenta. Med letom 
1970 in 2019 je dr. Marijan Peklaj slo-
venski akademski prostor obogatil z 
več kot 80 znanstvenimi, strokovni-
mi in drugimi članki ter prispevki, z 
več kot 10 monografskimi in drugimi 
zaključnimi deli, z več kot 30 samo-
stojnimi znanstvenimi in strokovni-
mi prispevki v monografskih publi-
kacijah, z več kot 10 recenzijami in 

Častni občan dr. Marijan Peklaj je v prikupno humornem tonu namignil, da 
so ga z naštetimi dosežki spomnili, kako čas hitro teče in se toplo zahvalil za 
izkazano čast.

kritikami, s hebrejsko – slovenskim 
in aramejsko – slovenskim slovarjem, 
dizertacijo z naslovom Sveto pismo, 
izročilo in cerkev v predgovorih Ju-
rija Dalmatina v bibliji 1584. Svojo 
zavezanost poglobljenemu strokov-
nemu delu je dokazal s sodelovanjem 
v 16 strokovnih oddajah, povezanih 
s Svetim pismom, z urednikovanjem 
treh revij, oziroma publikacij, aktiv-
nim sodelovanjem na mednarodnih 
konferencah, več kot 30 prevedenimi 
deli, avtorskimi besedili, recenzijami 
in mentorstvom ter so-mentorstvom 
pri več kot 20 diplomskih delih. Poleg 
naštetega je dr. Marijan Peklaj že od 
leta 2003 hišni duhovnik v samosta-
nu sester svetega Frančiška Kristusa 
Kralja v Repnjah. Do nenadnega po-
slabšanja zdravstvenega stanja je bil 
še župnijski upravitelj v Zapogah ter 
tudi duhovni pomočnik v župniji Vo-
dice. Poleg vsega je dragocen vsebin-
ski razlagalec kulturnozgodovinskih 
znamenitosti ter duhovnih korenin 
Slovenije in celotne Evrope. 
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Župnik, ki skoraj vsako nedeljo osvoji Šmarno 
goro

 TANJA DOMINKO
 TINA KOSEC IN TANJA DOMINKO

»Gora ni nora, nor je tisti, ki gre 

gor,« pravi pregovor. Ampak 

Šmarna gora je vendarle nekaj po-

sebnega, vsak dan jo obišče nekaj 

sto pohodnikov, nekateri na vrhu 

le obrnejo, drugi se odločijo na-

staviti se sončnim žarkom, tretji 

ne gredo nazaj brez vodiške pre-

ste in domačega šmarnogorskega 

čaja, ki je tam posebnost, četrti se 

zadovoljijo s plastenko vode iz na-

hrbtnika. 

Da je Šmarna gora del župnije Vo-
dice, verjetno marsikdo ne ve. Vsaj 
dvakrat na mesec v čudoviti cerkvi 
Matere Božje tam mašuje vodiški 
župnik France Mervar. Čeprav je v 
cerkvi sv. Marjete v Vodicah maša 
ob pol desetih, je ob enajstih že pred 
oltarjem Marijine cerkve. Včasih so 
ključarji na trnih, a pravi, da še ni 
zamudil. O teh svojih nedeljskih po-
hodih in drugih izzivih v župniji sva 
se pogovarjala za tokratno številko 
Kopitarjevega glasa. 

Je to, da vas ob nedeljah dostikrat 

čaka vzpon na Šmarno goro ena 

lepših ali zahtevnejših zadolžitev?

Oboje. Lepo je in rad grem takrat, ko ni 
nobene druge obveznosti več in je dovolj 
časa za zmerno hojo. Težje je, kadar je 
časovna stiska, ali pa, ko me po prihodu 
s Šmarne gore čaka še kakšna druga ob-
veznost. Ob nedeljah so popoldne včasih 
pogrebi, v postu je Križev pot, v maju 
šmarnice … 

Kolikor vem, je Župnija Vodice dom 

in zemljišče dobila vrnjeno z dena-

cionalizacijo. Kako ste uredili dogo-

vor z oskrbnikom in kako sodeluje-

ta zdaj? 

Podružnica Šmarna gora je imela kar 
nekaj premoženja v obliki nepremičnin, 
saj je včasih imela stalnega duhovnika, 
pa tudi mežnar se je moral vzdrževati. 
Gostilna je bila obenem tudi mežnarija. 
Zemljišča in objekte je oblast po vojni 
nacionalizirala, župniji je ostala prak-
tično samo cerkev. Je pa bila država 
slab gospodar in zato nekaterih objek-
tov ni več. Nekatere je uničil požar leta 
1964, druge pa »zob časa«, desetletje in 
pol po nacionalizaciji. Denacionalizaci-
ja je potekala skoraj dvajset let. Najprej 
smo dobili vrnjena zemljišča, potem me-
žnarijo – gostilno, več kot desetletja za 
tem pa župnišče.
Ker smo že v času, ko še nismo imeli go-
stilne, ugotovili, da je gostilničar Miha 
poštenjak in zavzet za Šmarno goro, 
smo bili prepričani, da je najbolj prav, 
da ostane in mislim še danes, da je bila 
odločitev prava. Že nekaj let je, kar je g. 

Miha uradno predal gostinsko dejavnost 
hčerki Ani in tudi sedaj lepo sodelujemo.

Ste sicer pohodnik ali ste raje med 

papirji?

Pri mojem delu moram biti oboje, če-
prav nekaterih papirjev, s katerimi nam 
življenje grenijo razni birokrati, res ne 
maram. Sprejemam jih kot nujno zlo. 
Imam pa rad knjige, samo zanje je pre-
malo časa. 

Tisti, ki vas obišče v pisarni, vidi, 

da ste precej založeni z različno 

papirologijo. Menjava z občino za 

gradnjo občinskega središča je za 

vami, tudi gradnja pastoralnega 

doma, ki je res občudovanja vre-

den, eden od projektov, ki je pred 

vami, pa je prodaja zemljišč za gra-

dnjo hiš. Kakšni so vaši načrti?

Veliko je takšnih in drugačnih papirjev, 
ki jih zahtevata obe župniji, ki ju upra-
vljam. Dodatno so še stvari, ki jih pri-
našajo druge moje zadolžitve, ki segajo 
preko meja obeh župnij in jih ni malo. 
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Včasih bi papirje kar vrgel v smeti, pa 
se, ko je res potrebno prebijem čeznje in 
naredim tisto, kar je potrebno.
Res je, da ima župnija v lasti kar nekaj 
zemljišč, a nimamo v načrtu »razproda-
je«. Okoliščine in potrebe župnije bodo 
narekovale, kaj in kako. Je pa župni-
ja stara ustanova in bo ostala, ko nas, 
sedanjih prebivalcev, ne bo več. Treba 
je misliti tudi na to, da se kaj ohrani za 
»težke čase«. 

Septembra se začenja tudi verouč-

no leto. Pravijo, da ste strog kate-

het. Vse od leta 1992, odkar služ-

bujete v Vodicah, so za vami že 

številne generacije otrok, zdaj ima-

jo že ti otroke, kaj opažate, kako se 

generacije spreminjajo?

Pravijo, da sem strog? Dokler pridejo 
k nam k verouku otroci iz kake druge 
župnije, ker imajo tam še bolj strogega 
župnika, mislim, da še ni tako hudo. 
Skušam otroke kaj naučiti. Težko pri-
merjam generacije izpred deset ali dvaj-
set let z današnjo; veliko stvari se je na 
hitro spremenilo. Je pa tako: vere jim 
jaz ne morem dati, to bodo morali sami 
najti; se zanjo odločiti. Jaz jim na tem 
področju lahko pomagam, kje in kako 
naj iščejo. Me pa včasih zelo čudi in tudi 
žalosti veliko neznanje o krščanstvu in 

tudi o drugih verah, ne le otrok, pač pa 
tudi odraslih izobraženih ljudi. Veste, to 
so korenine tudi naše kulture, ne glede 
na to, ali smo verni ali ne, iz tega raste-
mo. Težko bo nekdo razumel Prešerna, 
Cankarja, Gregorčiča, Finžgarja …, če 
ne bo poznal vere, iz katere so oni zaje-
mali. 

V župniji že vrsto let poteka orato-

rij, kjer se mladi pokažejo kot ani-

matorji in na neki način župnijski 

sodelavci. Jih lahko pohvalite?

Vse priznanje in pohvala vsem. Že vse 
njihove priprave na oratorij zahtevajo 
precej njihovega časa in zavzetosti. Te-
den oratorija pa je sploh naporen, trd 
delovnik čez cel dan, ves teden. Mislim 
pa, da se jim bo to obrestovalo v življe-
nju, saj si nabirajo lepe izkušnje za delo 
z ljudmi.

Pomanjkanje duhovnih poklicev je 

vse bolj očitno, v Vodicah ne po-

mnim, kdaj bi imeli slovesnost nove 

maše, je kaj upanja v prihodnosti? 

Kaj bi rekli, kakšen je poklic duhov-

nika, lep ali predvsem zahteven?

Pomanjkanje duhovnikov je dejstvo, ki 
nas skrbi. V Vodicah je bila nazadnje 
nova maša leta 1984, kako bo v priho-

dnosti, ne vemo. Bog je tisti, ki pokliče, 
človek pa odgovori ali pa ne, zato na tem 
področju ni mogoče nekaj načrtovati. 
Zame je bil to lep poklic, že ko sem se 
odločal zanj, da je pa tudi zelo zahteven, 
sem spoznaval ob svojem delu na vseh 
župnijah, kjer sem delal. Je pa nekaj: v 
našem poklicu ni brezposelnih.

Z oskrbnikom Miho Ledinekom in nje-
govo hčerko se župnik dobro razume

Gostišče je bilo z leti precej prenovljeno
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 SIMONA ŽEBOVEC 

Čeprav je v navadi, da ima godba 

poleti počitnice, letos to ni držalo. 

Šest članov Godbe Vodice je cele 

počitnice pridno vadilo in na za-

četku avgusta na povabilo Medna-

rodne smučarske organizacije so 

se udeležili festivala Musikanten-

treffen v Švici.

V petek, 9. avgusta, smo se člani 
Godbe Vodice, hkrati pa tudi člani 
Ansambla Rožnik, odpravili v Švico, 
natančneje v Adelboden, kjer smo se 
udeležili četrtega festivala Musikan-
tentreffen. Igrali smo v kvintetni za-
sedbi, katere člani smo: Simon Jeraj 
na trobenti, Rok Udir na klarinetu, 
Matej Udir na harmoniki, Jošt Stare 
na baritonu in Matic Šebenik – Jimi 
na kitari. Za organizacijo in prepo-
znavnost godbe ter Slovenije je skr-
bel Aleš Pirc. Po večini smo igrali 
melodije bratov Avsenik, Alpskega 
kvinteta in Štirih kovačev, z veseljem 
pa smo zapeli in zaigrali tudi kakšno 
slovensko ali tujo zabavno skladbo. 

Godba Vodice v Adelbodnu

 JANJA KUNSTELJ

Ideja Pravljične FrTiNe je nastala 

v otroški sobi, zvečer, ob branju 

pravljice. Vam je to znano? Zve-

čer, ko otroci zaspijo, naše pra-

vljice oživijo. Tako je nastala Pra-

vljična FrTiNa.

Pravljična FrTiNa je društvo, ki ni 
bilo ustanovljeno, temveč je pre-
prosto to postalo. Sestavljava ga 
dve živahni pedagoginji – Natalija 
Trebušak in Janja Kunstelj, ki za 

Zavrtite se v pravljične predstave!

Po prvem spoznavnem dnevu je sle-
dila večerja z živo glasbo vseh priso-
tnih muzikantov. Naš nastop je bil 
sprejet zelo lepo. Drugi dan smo pre-
živeli na različnih prizoriščih (odrih) 
po Adelbodnu.

Po dveh dneh igranja je naposled 
sledil odhod in dvanajsturna vožnja 
domov. S tem izletom smo Godbo Vo-
dice predstavili tudi na mednarodni 
sceni.

vas in vaše najmlajše pripravlja-
va raznovrstne lutkovne in igrane 
predstave. Želja je ponuditi pouč-
ne, zabavne, simpatične in nagajive 
predstave čim več otrokom – tudi 
tistim malo starejšim. Pravljice na-
govarjajo otrokovo osebnost in po-
spešujejo njegov razvoj, soočajo ga z 
notranjimi konflikti, ki začasno in/
ali trajno rešijo njegov problem.
Najine predstave bova iz Domžal, 
kjer imamo prostore, pripeljali tudi 
v najino domačo občino. Tako bomo 

z otroki pomagali Sapramiško pre-
pričati, da gre k zobozdravniku; 
polža Štefa naučili obnašanja in 
vljudnosti; ugotovili, kaj dela dino-
zaver v Emilijini kadi; škrat pa nam 
bo povedal, zakaj mu je ime Broko-
lino.

Prvič bomo skupaj že 23. oktobra 
2019 ob 17. uri, v dvorani Kulturne-
ga doma Vodice. Več informacij lah-
ko dobile na www.frtina.si.
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  JOŽE ROŽMANEC

Avgusta je glavna pohodniško-

-planinska sezona, ki smo jo, kljub 

spremenljivemu vremenu, izkori-

stili tudi pohodniki DU Vodice. Kot 

vsako leto doslej smo tudi letos 

avgusta izpeljali nekoliko daljšo 

turo. Za izhodišče smo si izbrali 

planoto Komne z okoliškimi vršaci.

KOMNA:

V začetku avgusta smo se odpravili 
na Komno oziroma točneje do pla-
nine Na kraju – do Koče pod Boga-
tinom. Za predvidene vzpone smo 
določili dva dneva z vmesnim preno-
čevanjem. Kot se spodobi za odhod 
v hribe, smo se tudi tokrat odpravili 
iz Vodic zgodaj zjutraj. Že pred sed-
mo uro smo našli parkirno mesto 
pri Koči pri Savici in krenili po lepo 
speljani poti ob reki Savici. Po nekaj 
minutah hoje se pot razcepi na pot k 
slapu Savice in proti Komni. Kmalu 
od odcepa smo se začeli vzpenjati po 
serpentinasti poti skozi gozd. Pot je 
speljana po stari vojaški mulatjeri 
še iz prve svetovne vojne in nas po 
številnih serpentinah pripelje do 
nekoliko položnejše poti po dolinici 
imenovani Pekel. Od odcepa k slapu 
Savice do dolinice Pekel je označenih 
48 serpentin. Od vrha serpentin do 
doma na Komni je še skoraj uro hoda. 
Nekaj minut hoje pred domom na 
Komni se od poti odcepita dve poti, 
in sicer ena, ki vodi do zadnjega od 
Triglavskih jezer – Črnega jezera, in 
druga, ki pelje do Koče pri Trigla-
vskih jezerih. Po odcepih postane 
pot nekoliko strmejša, a do Doma na 

Pohodi DU Vodice:
LANEŽ (1925 m), KOMNA (Lanževica 2003 m, Mali Bogatin 1977 m, Mahavšček 2008 
m), VELIKI VRH (2114 m)

Komni ni več daleč. Mi smo sklenili, 
da Dom na Komni obiščemo nasle-
dnji dan, ko se bomo vračali v dolino. 
Pohod smo nadaljevali do Koče pod 
Bogatinom, ki je oddaljena kakšnih 
15 minut hoda od Doma na Komni. 
Pri koči smo si privoščili malo počit-
ka, si zagotovili prenočišče, nekoliko 
olajšali nahrbtnike in kmalu kreni-
li proti končnemu cilju prvega dne 
– Lanževici. Takoj za kočo smo se 
povzpeli preko Turških vratc na lepo 
speljano pot preko Lepe Komne, ki 
vodi mimo Mrzle Komne do odcepa 
proti planini za Skalo in naprej proti 
dolini Vrsnik do doline Soče. Mi smo 
zavili v smeri Lanževice po stari mu-
latjeri, ki se začne strmeje vzpenjati 
proti prevalu med Vrhom nad Gracijo 
in Lanževico. Tu se nam je priključila 
pot, ki vodi na Bogatinsko sedlo. Vrh 
Lanževice ni bil več daleč. Do njega 
je vodila vedno bolj kamnita pot pre-
ko vršnega grebena z nekaj vmesni-
mi grbinami. Sam vrh ni izrazit, je 
precej kopast, čeprav je visok več kot 
dva tisoč metrov. Ima pa lep razgled 
na celo planoto Komne in vrhove, ki 
jo obkrožajo (Krn, Velika Baba, Bo-
gatin, Mahavšček, Tolminski Kuk, 

Podrta gora, Kal, Veliko Špičje, tja 
do Triglava in gora okoli njega). Za 
vrnitev smo se odločili za pot preko 
Vratc (Bogatinsko sedlo) do Koče pod 
Bogatinom. Spust do koče ni bil zah-
teven, so bile pa noge že rahlo utruje-
ne in so komaj čakale, da si sezujemo 
planinske čevlje in se oddahnemo v 
koči. Zvečer smo povečerjali v koči, 
malce poklepetali in se dokaj zgodaj 
odpravili k počitku na skupnih leži-
ščih. Imeli smo kar precejšno srečo, 

Jutranji zbor pred Kočo pod Bogatinom.(Oskrbnica koče Simona druga z leve)

Pogled nazaj na spust z Bogatina 
proti prevalu med Bogatinom in Ma-
havščkom
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da je bilo kljub zasedenosti koče mir-
no do jutra, ko smo se odpravili na 
turo po Spodnji Komni.
Ob šestih zjutraj smo se zbrali v jedil-
nici na zajtrku in prijazna oskrbnica 
koče, ga. Simona, nam je pripravila 
vroč čaj, prigrizek pa smo prinesli s 
seboj. Pred odhodom nas je spomni-
la, da smo bili tako zgodaj v jedilnici 
samo Slovenci, drugi gostje, v glav-
nem tujci, so še veselo dremali po 
sobah. Ob sedmih smo krenili nazaj 
v breg proti Bogatinskemu sedlu. Pot 
ni težka in se lepo vzpenja do odcepa, 
ko smo zavili v strmejši klanec proti 
grebenu Bogatina in nato po krušlji-
vi poti strmega grebena na vrh Bo-
gatina. Vrh je lep, čeprav mu manjka 
nekaj metrov do dvatisočaka, vreme 
tudi, razgledi pa še lepši. Naš cilj pa je 
bil sosednji vrh Mahavšček (tudi Ve-
liki Bogatin), zato sledi spust za ka-
kšnih 100–150 m na sedlo in ponov-
ni vzpon na Mahavšček (2008 m). 
Razgledi še lepši kot z Bogatina, saj 
so se odprli pogledi proti jugovzhodu 
tja do Kobilje glave, na zahod na Krn 
in gore nad Sočo, ter vse gore, ki smo 
jih občudovali že dan poprej z Lan-
ževice. Znova se je potrdilo pravilo, 
da je treba stopiti na vrh gore kar se 
da zgodaj, še pred dviganjem meglic 
iz doline ali pred nastankom oblakov 
okoli vrhov v popoldanskem času. Po 
krajšem počitku in pomenku s poho-
dniki, ki so se nam pridružili na poti 
iz Koče pod Bogatinom, smo krenili 
proti Domu na Komni mimo Vrha 
Škrli, na planino Govnjač. Pot ni 
težka, je pa dolga, tako da je bil izvir 
vode na planini Govnjač zelo dobro-
došel, pa tudi informativne table ob 
ostankih iz prve svetovne vojne so 
nam posredovale do sedaj neznane 
podatke o obsegu, namenu in vlogi te 
planine ob moriji v naših gorah pred 

več kot sto leti. Zanimivo in poučno. 
Sledil je še pohod do Doma na Ko-
mni, ki ni tako daleč od planine Gov-
njač, vendar ko prej opraviš pohod 
preko Bogatina in Mahavščka, se je 
dom bolj oddaljeval kot približeval, 
še zlasti ker je sredi dneva postajalo 
vedno bolj vroče. Kljub temu nam je 
uspelo, po več kot polurni hoji, priti 
v Dom na Komni. Zanimiva je bila 
ugotovitev, da smo žige, ki jih ni bilo 
na vrhovih Lanževice in Mahavščka, 
dobili v domu. Sledil je še spust proti 
Ukancu v Bohinjski kotlini. Med po-
tjo smo srečevali veliko pohodnikov, 
ki so se šele vzpenjali proti Komni, 
kljub popoldanski uri, ko so vrhove, 
na katerih smo zjutraj stali mi in ob-
čudovali razglede, že pokrivale me-
glice. Mogoče v opravičilo, večina po-
hodnikov, ki smo jih srečevali, je bilo 
tujcev, ki ne poznajo naših razmer v 
gorah. Zaradi utrujenosti je bila pot 
do Savice, vsaj po občutku, daljša kot 
je bila dan poprej, ko smo se vzpe-
njali. Tudi pri kiosku za slap Savice je 
bila informacijska tabla s podatki o 
prvi svetovni vojni na območju pla-
note Komne. Najbolj zanimiv je bil 
podatek, ki sem si ga zapomnil, da 

so na tem območju delovale zaledne 
enote in da je bilo za oskrbovanje 
enega vojaka na fronti (Krnsko po-
gorje) potrebno delo 5 do 6 zalednih 
vojakov (za transport municije, hra-
ne, zdravil …). Ko smo se prijetno 
utrujeni peljali proti domu, smo bili 
soglasni, da smo preživeli dva dne-
va v visokogorju Komne ob lepem 
vremenu, še lepši naravi in prelepih 
razgledih. Poti, ki smo jih prehodili, 
niso zahtevne in z malo kondicije 
jih zlahka opravi vsak pohodnik, ki 
mu zdravje to dopušča – tudi zaradi 
zdravja.
O pohodih na Lanež in Veliki vrh 
nad Moličko planino pa kaj več pri-
hodnjič.

Pohodniki na vrhu Mahavščka (2008m) - desno zadaj je Triglav z okolico

Del pohodnikov na vrhu Lanževice 
(2003 m)
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 JOŽE FÜLEKI

V ranem jutru, 5. avgusta, smo po-

romali k Mariji Snežni na Kreda-

rico. Cela pot je potekala v prije-

tnem vzdušju, predvsem pa brez 

napora. Po dobri uri »aklimatiza-

cije« smo se odpravili do kapele. 

Nekje sredi obreda me je obšla 

slabost, nakar sem omedlel.

Prijatelji so me odnesli do bližnje 
koče, kjer sem se počasi zavedel. 
Med tem časom je Damjan Jagodic 
poklical dežurno službo na št. 112. 
Helikopter Slovenske policije me je 
v spremstvu dežurnega zdravnika 
odpeljal do jeseniške bolnišnice na 
nadaljnje preiskave. Zato bi se rad 
vsem prisotnim Vodičanom, posebej 
pa Damjanu, javno zahvalil za odloč-

Zahvala za pomoč v hribih

no in učinkovito posredovanje! Vsem 
skupaj se opravičujem za neljubi do-
godek, posebej pa Damjanu Jagodicu 
in Janezu Bilbanu, s katerima sem 
se prerekal o smiselnosti helikopter-
skega posredovanja!

Za konec se vsem omenjenim zahva-
ljujem z gesto, s katero me je na jese-
niški bolnišnici pozdravil pilot heli-
kopterja: z dvignjenim palcem!

SREČNO IN HVALA, VODIČANI!!!

TD Vodice vabi vse ljubitelje hoje 

v naravi, da se udeležijo 18. »Je-

senskega pohoda Občine Vodice« 
ki bo v soboto, 26. oktobra 2019. 

Odhod pohodnikov bo od koče SD 

Strahovica na Selu pri Vodicah od 

8.00 do 10.00 ure. Pohod je pri-

reditev rekreativno-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 Stra-
hovica do planinskega doma PD Raši-
ca in nazaj. 
Udeležba je primerna tako za starejše 
kot tudi za mlajše udeležence. Za ude-
ležbo ni poprejšnjih prijav, pohoda se 
lahko udeleži, kdor si želi. Startnina 

za krajšo ali daljšo izvedbo pohoda je 
5 evrov. Udeleženci na startu dobijo 
kontrolni kartonček, v katerega na 
kontrolnih točkah pridobijo ustrezne 
žige (Dom PD Rašica na Rašici, kmeč-
ki turizem »Pri Blažu« na Dobenu, 
kmečki turizem »Pri Ručigaj« na Sp. 
Dobenu ter na Mengeški koči na Go-
bavici, krajša trasa samo na lokaciji 
PD Rašica. Na cilju bodo člani in čla-
nice TD Vodice pripravili za vsakega 
udeleženca še malico in pijačo.
TD Vodice nagradi s praktično na-
grado tudi najmlajšega, najmlajšo, 
najstarejšo in najstarejšega udeležen-
ca – udeleženko za opravljeno daljšo 
razdaljo.
Udeležba pohoda je na lastno odgo-
vornost vsakega udeleženca. Udele-
žencem pohoda svetujemo uporabo 

obutve in oblačil primerne hoji po 
gozdu in prilagojene vremenskim raz-
meram.
Dolžina pohoda je 15,8 km, krajša iz-
vedba pribl. 8 km, celotna trasa gre po 
urejenih markiranih poteh po grebe-
nu Rašice in vaseh ob njenem vznožju 
na severnem delu. Vzpon je od starta 
na Selu pri Vodicah do Planinskega 
doma PD Rašica, višinska razlika zna-
ša približno 300 m, drugi in manjši 
del vzpona pa je proti Mengeški koči 
na Gobavici, preostala trasa pa pote-
ka po ravnini. Celotna proga bo dobro 
označena.
Pohod bo potekal ob vsakem vreme-
nu!
Turistično društvo Vodice
Kontaktna oseba za prireditev:
Alojzij Kosec / GSM 041 886 003

Vabilo na jesenski pohod
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Ustanovili društvo otroška nogometna šola 
Vodice

 GREGA URH

Organizirana vadba nogometa 

otrok v občini Vodice je vse bolj 

popularna. Lani je na vadbe pod 

okriljem NK Komenda hodilo ve-

liko otrok iz celotne občine, kar 

dokazuje, kako zelo popularen 

postaja nogomet med najmlajšimi 

prebivalci občine Vodice.

Cilji vadbe so, da otrokom pričarajo 
lepote športa od blizu in jih navajajo 
na zdrav življenjski slog. V Vodicah je 
kar nekaj vrhunskih športnikov, med 
njimi tudi nogometaš Jaka Ihbeis-
heh, trenutno član NK Bravo, sicer 
tudi ambasador ONŠ VODICE. 
Skupina staršev in podpornikov no-
gometa otrok v Vodicah se je odloči-
la, da ustanovi novo društvo s skraj-
šanim imenom ONŠ VODICE. Razlog 
za ustanovitev društva so predvsem 
lanske izkušnje pri pridobivanju ter-

minov za treniranje v zimskem času. 
Društva s sedežem v občini imajo 
prednost pri najemu dvoran, ki jih 
otroci in trenerji nujno potrebuje-
jo za nemoteno vadbo skozi celotno 
leto.
Sodelovanje med ONŠ VODICE in 
NK Komenda je na ta način postalo 
še bolj poglobljeno. Letos načrtujejo 
v Vodicah kar tri vadbene skupine:
1. U7/U8 

(otroci rojeni l. 2013, 2012)
2. U8/U9 

(otroci rojeni l. 2012, 2011)
3. U10/U11 

(otroci rojeni l. 2010, 2009)
Treningi bodo potekali na novi odlič-
ni umetni travi v Utiku. Urnike si 
lahko ogledate na spletni strani NK 
Komenda pod zavihkom treningi. 
Trenerji, ki bodo skrbeli za mlade ta-
lente iz Vodic, so Grega Urh, Matevž 
Kuhar in pomočnik Gal Lunder. Ob 

Turistično društvo Vodice – naše akcije
 DARJA KOSEC
 LOJZE KOSEC

Če ste prelistali tole glasilo, ste 

verjetno opazili naši vabili, saj v 

kratkem pripravljamo kar dva do-

godka. Saj veste, kako pravi naš 

predsednik, oktober je najlep-

ši mesec in takrat je tudi čas za 

druženje in uživanje v jesenskem 

pisanem gozdu. O doživetjih, ki 

prihajajo, bomo pisali v prihodnji 

številki, zdaj pa vam na kratko 

predstavimo, kako smo letos de-

lovali.

tej priložnosti vabijo vse fante in 
dekleta, da se jim pridružijo na 
vadbah.
Poleg tega že tretje leto potekajo or-
ganizirane vadbe za predšolske otro-
ke v Vodicah in Utiku. Kot zanimi-
vost, lani so otroci iz teh dveh skupin 
snemali učno gradivo za potrebe No-
gometne zveze Slovenije.
V ONŠ VODICE se zahvaljujemo za 
vso podporo g. županu Acu Francu 
Šuštarju, ravnatelju OŠ Vodice g. 
Juretu Grilcu in celotnemu društvu 
PGD Bukovica – Utik.
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Glede na to, da KG spomladi ni izšel, 
vam nismo še nič povedali o naši ve-
likonočni razstavi, ki jo vsako leto 
pripravimo na velikonočni ponede-
ljek. Takrat ob zaključku po navadi 
predstavimo naša dognanja o eni iz-
med vasi. Ampak priprave se začnejo 
že prej, ko se pogovorimo z najsta-
rejšimi v tisti vasi, ki je v tistem letu 
na vrsti in zapišemo njihove zgod-
be. Prosimo jih tudi za stare slike in 
predmete, da jih lahko pokažemo na 
razstavi. Vendar se je letos zgodilo 
še nekaj, kar nam je najprej kar malo 
dvignilo pritisk, oddaja na TV SLO – 
Dobro jutro. No, potem ko vse skupaj 
malo prespiš, pa ugotoviš, da sploh 
ni bilo nič narobe in smo marsikaj iz 
predstavitve v oddaji na veliki petek 
lahko uporabili tudi na razstavi. Pa 
še ena pozitivna stran se je pokazala, 
in sicer, da znamo društva v občini 
Vodice tudi lepo sodelovati, kar se je 
dobro videlo v oddaji.
Razstavljavci so velikonočne aranž-
maje in pirhe zelo kakovostno nare-
dili in komisija se je res težko odloči-
la, koga nagraditi, saj bi bilo najbolje, 
da bi kar vse, ki so se tako potrudili. 
Predstavili smo vas Koseze, pri če-
mer sta med pogovorom marsikaj 

zanimivega razložila Rozalija Hribar 
in Franc Ramovž. Tudi na Anškovo 
Meto nista pozabila, Vodiške dekline 
pa so potem zaigrale eno od smešnih 
prigod iz izleta z Anškovo Meto. O 
starih časih bi lahko govorili še dol-
go, pa saj tudi smo, potem z obisko-
valci, ko smo pospravili še zadnje ve-
likonočne jedi z razstave.
Potem smo se sredi junija odpravi-
li na srečanje Selanov. Letos je bilo 
23. srečanje vasi Selo-Sela-Sele-Selce 
v Selih pri Polskavi in tudi tam ni-
smo manjkali. Po toliko srečanjih se 
je protokol že čisto poenotil, vsako 
leto se nam domača vas predstavi in 
povsod se najde veliko zanimivosti, 
čeprav so to samo vasi z imeni Sel....

Zdaj so počitnice končane in v tem 
času pripravimo eno nedeljsko po-
poldne za naše pridne sodelavce, za 
člane društva in njihove družinske 
člane. Začnemo opoldne in imamo 
najprej govejo župo z domačimi nu-
deljni in zraven je meso iz župe, letos 
smo skuhali tudi gobovo župo po ta 
starem receptu (so zelo pohvalili). Po 
‘ta pravem kofet’ in krofu smo se od-
pravili raziskovat bolj malo poznane 
in skoraj zarasle stezice naših krajev. 
Jasno je, da smo šli tokrat v Kose-
ze, skozi Šinkov Turn mimo cerkve. 
Ogledali smo si obzidje in paviljon s 
starimi slikami. Za cilj smo si izbrali 
izvir Philškega bajerja, ki ga malokdo 
obišče. Ta bajer je nastal, ko so kopali 
rdečo glino, sicer pa so o tem pisale 
že Vodiške dekline, ko so bile še v 
osnovni šoli pri turističnem krožku. 
Zdaj pa že pripravljajo scenarij za pri-
reditev Revija ljudskih pesmi, drugi 
člani pa opravljamo drugačne naloge, 
da bo prireditev čim bolje uspela.
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Oratorij 2019 – “IMAŠ MOČ!”
 GAŠPER ŽAJDELA

Letos je v naši župniji potekal že 

devetnajsti oratorij, ki se ga je 

udeležilo 100 otrok in 29 anima-

torjev. Oratorij je potekal tako kot 

vsako leto sedem dni z začetkom 

v nedeljo, 4. avgusta, z nedeljsko 

sveto mašo, kjer je potekal prvi 

del dramske igrice. Tokrat je bila 

dramska igrica posvečena Petru 

Klepcu, junaku iz Osilnice, ki ga 

poznamo iz ljudskih in tudi ume-

tnih pripovedi. 

Naša, oratorijska, je v veliki meri slo-
nela na zgodbi o Petru Klepcu, po pri-
povedi Franceta Bevka. Po maši smo 
dvignili oratorijsko zastavo, se razde-
lili v skupine po razredih, kjer smo se 
spoznali preko različnih spoznavnih 
iger. Na koncu smo ob prepevanju hi-
mne spustili zastavo in tako se je prvi 
dan zaključil.
Običajni oratorijski dan smo začeli ob 
9. uri z jutranjo molitvijo, prepeva-
njem himne in dvigom zastave. Obi-
čajno smo se malo raztegnili tudi s ka-
kšnim bansom, nato pa smo si ogleda-
li nadaljevanje dramske igre. Sledila je 
skupinska kateheza s predstavitvijo 
simbola dneva. Letošnji simboli so 
bili narobe obrnjen klobuk, ki je pred-
stavljal moč prošnje, srce z obližem, ki 
je predstavljal moč odpuščanja, rešilni 
obroč, ki je ponazarjal (po)moč, žarni-
ca, ki je ponazarjala moč spoznanja in 
prstana, ki sta ponazarjala moč svete-
ga zakona. Ti simboli so nas spremljali 
skozi dan, več o njih smo izvedeli tudi 
med katehezami po skupinah. Sledila 
je skupna molitev v cerkvi, nato pa de-
lavnice, ki so bile letos še posebej ra-
znolike. Otroci so lahko izbrali špor-
tno delavnico, kjer so igrali nogomet, 

lahko so izdelali povštrčke iz blaga, 
zapestnice, mozaik, mini benjo, lahko 
so poslikali majico ali pa se preprosto 
zabavali z igranjem družabnih iger. 
Na razpolago pa so imeli tudi delav-
nice bolj izobraževalne narave. To so 
kuharska, gasilska, skavtska in delav-
nica prve pomoči. Sledili so okusno 
kosilo, prosti čas, nato pa velika igra. 
Velika igra poteka tako, da se otroci 
razdelijo v deset starostno mešanih 
skupin, potem pa te skupine med se-
boj tekmujejo v različnih nalogah. V 
torek smo imeli namesto velike igre 
vodne igre. Letos so bile zelo dobro-
došle, saj je bilo zelo vroče, voda pa 
nas je prijetno ohladila. Po vodnih 
igrah je sledilo vsesplošno zalivanje, 
pri čemer so nam tudi letos pomagali 
vodiški gasilci. 
V torek je zvečer potekal nočni orato-
rij za otroke od četrtega razreda da-
lje. Potekal je v sproščenem vzdušju. 
Čeprav je najprej kazalo, da na nam 
bo dež uničil načrte, se je po nekaj ka-
pljah vse skupaj umirilo in prelevilo 
v krasen večer. Pripravili smo igrišče 
za igro med dvema ognjema, kdor pa 
se ni želel igrati, je lahko pletel zape-
stnice. Med igro smo jedli toaste in 
slastne palačinke. 
V petek smo se odpeljali na izlet v 
Osilnico, saj je od tam doma Peter 
Klepec. Tam nas je čakal športni park, 

kjer smo se lahko igrali igre Petra 
Klepca, ki so spodbujale timsko delo 
in potrpežljivost, lahko smo se gugali 
na orjaški gugalnici, se spustili na zip 
line, streljali z lokom, plezali, ali se 
vozili s kanuji po mirni vodi. Po vro-
čem, napornem dnevu, smo se zvečer 
prijetno utrujeni vrnili domov.
Oratorij je tudi letos narisal nasmehe 
na obraze številnih otrok in anima-
torjev. Hvala vsem, ki so na takšen 
ali drugačen način pomagali, da smo 
otrokom lahko pričarali te čudovite 
dni. Upam, da se vidimo tudi priho-
dnje leto v čim večjem številu.
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Društvo LIPA Domžale – Univerza za tretje 
življenjsko obdobje Domžale

  DRUŠTVO LIPA
  U3ŽO DOMŽALE 

Smo kot velika družina, ob 

ustvarjanju se plemenitimo, se 

veliko nasmejimo in uživamo.

Poglejmo, kaj vse je mogoče obisko-
vati na prijetnih urah Društva Lipa, 
kjer ne manjka niti strokovnih ek-
skurzij in pogovornih večerov.
Najprej so tu študijski krožki tu-
jih jezikov: angleščine, italijanšči-
ne, nemščine in španščine, kjer 
lahko izberete med začetnimi in 
nadaljevalnimi krožki.
Priljubljena je etnologija, kjer je go-
vora tako o naravni kot kulturni 
dediščini, slušatelji pa svoja znanja 
dopolnjujejo, spoznavajo in bogati-
jo. 
Zgodovina in umetnostna zgodovi-
na je namenjena vsem, ki jih zani-
majo dogajanja v preteklosti.
Pri geografiji pa posebno skrb na-
menjajo spoznavanju različnih kul-
tur držav. 
Študenti radi obiskujejo računalni-
štvo. 
Vse bolj priljubljeno je zeliščarstvo, 
kjer ne manjka praktičnih nabiranj 

in izmenjav izkušenj. 
Ustvarjalne delavnice: klekljanje, 
likovna in keramična delavnica pa 
se ob nenehnem ustvarjanju ču-
dovitih izdelkov lahko pohvalijo 
tudi z razstavami, kjer se pogosto 
srečamo tudi z eno najbolj huma-
nitarnih aktivnosti Društva Lipa 
UNICEF – izdelava punčk iz cunj, 
katerega izključni namen je dobro-
delnost, saj je izkupiček od prodaje 
oziroma posvojitve ročno izdelanih 
fantkov in punčk namenjen naku-
pu cepiva za afriške otroke.
Poskrbljeno je tudi za giba-
nje in šport, v okviru katerega 
potekajo programi pohodništva, 
kolesarjenja, telovadbe in joge, 
nepogrešljivi veščini za ohranja-
nje celostnega zdravja, vitalnosti, 
čustvenega ravnovesja in umskih 
sposobnosti pa sta tudi zdravilni 
qigong in meditacija. Za telo sluša-
telji in slušateljice lahko poskrbijo 
tudi z orientalskim plesom. 
Društvo Lipa je v več kot dveh de-
setletjih postalo pomemben kul-
turni dejavnik v občinah Domžale, 
Kamnik, Moravče, Lukovica, Trzin, 

Mengeš, Vodice, Komenda in Dol 
pri Ljubljani, saj z dejavnostmi na 
področju glasbe (citrarke, kitarist-
ke), ljudskih plesov in literarnega 
krožka prispeva k pestrejši kul-
turni ponudbi na našem in širšem 
območju. Z nekaterimi tradicional-
nimi prireditvami, literarnimi ve-
čeri, nastopi ob prazničnih dneh, 
izdajo posameznih literarnih del in 
zbornika so študentje in študent-
ke teh krožkov postali prepoznani 
ustvarjalci in skupine, ki so vedno 
dobrodošli. 
Še več o naši Lipi najdete na lipa.
domzale@r-2net ter na spletni strani 
www.drustvo-lipa.si.
In ne pozabite, vpis v novo študijsko 
leto je v septembru.

Javni poziv za projekte lokalnega razvoja 2019
LAS ZA MESTO IN VAS z dnem 23. 
7. 2019 objavlja Javni poziv za iz-
bor operacij za uresničevanje 
ciljev Strategije lokalnega raz-
voja LAS Za mesto in vas v letu 
2019. Namen javnega poziva je izbor 
operacij (projektov), katerih rezultati 
prispevajo k uresničevanju razvojnih 
ciljev na območju občin  Domžale, 

Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin 
in Vodice. Javni poziv je odprtega 
tipa,  kar pomeni, da lahko prijavi-
telji vloge predložijo neprekinjeno 
od objave razpisa naprej oziroma, 
dokler so sredstva na voljo. 
Prvi rok za predložitev vlog je 11. 
10. 2019, naslednji roki so še 31. 1. 
2020 in 31. 3. 2020. 

Okvirna višina 
r a z p o l o ž l j i v i h 
sredstev za so-
f i n a n c i r a n j e 
znaša  672.830,47 
EUR, od tega:
• iz Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja: 
274.847,24 EUR,  delež sofi-
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Romanje po severni Italiji
 STANKA KERT
 MARTINA IN STANKA

Spet je prišel avgust, čas, ko se 

podružničani Šinkovega Turna in 

prijatelji odpravimo na romanje. 

Tokrat smo izbrali severno Italijo, 

kjer smo obiskali Padovo in Vero-

no, Chiampo, Vicenzo in Schio ter 

»lebdečo« cerkev nad Gardskim 

jezerom.

Naš prvi cilj je bilo mesto Padova, 
kjer smo si ogledali cerkev sv. Leopol-
da Mandića, hrvaškega kapucina, ki 
je v tem mestu preživel večino svoje-
ga odraslega življenja in postal znan 
kot  apostol spovedi  in  apostol eno-
tnosti. Romanje smo nadaljevali s 
sveto mašo, ki jo je naš duhovni vod-
ja, pater Marjan Kokalj, daroval v ba-
ziliki svetega Antona Padovanskega, 
ki je bil za svetnika razglašen zgolj 11 
mesecev po smrti. Pot nas je vodila v 
osrednji del Padove do bazilike svete 
Justine, ki je bila zgrajena na mestu, 
kjer je stal poganski tempelj. Najbolj 

zanimiva stvar v cerkvi je »Vodnjak 
padovanskih mučenikov«, v katerem 
je tudi železna kletka s posmrtnimi 
ostanki sv. Luke. V popoldanskih 
urah smo obiskali tudi Botanični vrt, 
ki ga je pred dobrimi dvajsetimi leti 
Unesco dodal na svoj seznam kultur-
ne dediščine. 
Prevzeti nad lepoto narave smo se 
odpeljali našemu naslednjemu cilju 
naproti, mestu Verona, ki je zaradi 

svoje umetniške in kulturne dedi-
ščine ter opernih predstav v staro-
davnem rimskem amfiteatru ena 
izmed glavnih turističnih destinacij 
severne Italije. Obiskali smo zname-
nito Julijino hišo, kjer naj bi ji dvoril 
Romeo, in dan sklenili z nastopom 
»našega Romea in naše Julije«.
Naslednji dan smo obiskali Chiam-
po, ki ima popolnoma enako lurško 
votlino, zato ga imenujejo tudi itali-

nanciranja upravičenih stroškov 
za operacije sofinancirane 
iz EKSRP znaša do 75 %.

• iz Evropskega sklada za re-
gionalni razvoj: 397.983,23 
EUR,  delež sofinanciran-
ja upravičenih stroškov, 
za operacije sofinancirane 
iz ESRR znaša 80 %. 

 
V primeru, da bodo vsa razpisana 
sredstva porabljena pred 31. 3. 2020, 
bo LAS objavil zaprtje razpisa na 
spletni strani LAS Za mesto in vas. 
Če sredstva v okviru načrtovanih ro-
kov ne bodo v celoti porabljena oz. bo 
LAS prejel dodatna sredstva, bo raz-

pisan dodatni rok za odpiranje vlog. 
Prijavitelji lahko z isto vlogo kan-
didirajo za sredstva samo iz enega 
sklada  –  Evropskega kmetijske-
ga sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) ali Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR). V pozi-
vu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati upravičenci, upravičeni 
in neupravičeni stroški, merila za iz-
bor operacij in postopek izbora oper-
acij, ki se bodo sofinancirale iz sred-
stev LAS Za mesto in vas.
Razpisna dokumentacija  vse-
buje  dokument javnega pozi-
va,  Strategijo lokalnega razvo-
ja, ki je podlaga za določitev vsebin 

projektov,  navodila za pripravo 
vloge  (Sklop A – EKSRP,  Sklop B – 
ESRR) ter  ločeni vlogi za prijavo 
operacije (Obrazec 1 Vloga – Sklop 
A EKSRP, Obrazec 1 Vloga – Sklop 
B ESRR) skupaj z obveznimi prilo-
gami.
 
Za prijavo projektne ideje si ogle-
jte  razpisno dokumentacijo in 
prijavne obrazce na tej povezavi.
 
Za dodatne informacije in pomoč pri 
pripravi vloge nas lahko kontaktirate 
prek elektronske pošte:  las-zmv@
rralur.si ali telefona: 01 306 19 05.

Skupinska slika pred samostanom, v katerem je Sv. Bakhita preživela 45let
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Županov obisk v Vrtcu Škratek Svit in Osnovni 
šoli Vodice

 OBČINSKA UPRAVA 
 OBČINE VODICE

 OBČINA VODICE

Župan Aco Franc Šuštar je prvi 

šolski dan na povabilo otrok in 

zaposlenih obiskal vseh 15 oddel-

kov vrtca Škratek Svit Vodice in 

obe enoti Osnovne šole Vodice.

Za 53 učencev, ki so prvič prestopili 
osnovnošolski prag, je bil 2. septem-
ber posebej praznični dan. Ob tako 
pomembnem dogodku jim je česti-
tal tudi župan Aco Franc Šuštar, ki 
jim je izročil tudi simbolična darila 
in jim zaželel obilo novega znanja 
in iskrenih prijateljstev, predvsem 
pa varno in uspešno šolsko leto. 
Osnovno šolo v Vodicah in Podru-

žnično šolo v Utiku bo v letošnjem 
letu skupno obiskovalo rekordno šte-
vilo otrok, in sicer kar 544.
Župan je druženje nadaljeval s pred-
šolskimi otroki, ki so mu ob prihodu 
zapeli in zaplesali ter nam v svoji 

igrivosti vsem skupaj polepšali dan. 
Razveselili so se sladkih dobrot, v 
novem vrtčevskem letu pa bodo nji-
hove prostore krasile tudi rožice, za 
katere so obljubili, da jih bodo skrb-
no zalivali.

janski Lurd. Ob votlini je postavljena 
nova cerkev z mozaiki p. Marka Iva-
na Rupnika, ki smo jih lahko občudo-
vali med sveto mašo. Cvetoče mesto 
Vicenza smo si lahko ogledali vsak 
zase, nato pa smo se podali na hrib 
Monte Berico nad mesto do cerkve 
Marije pod plaščem. Po legendi se je 
v začetku 15. stoletja na tem mestu 
Marija dvakrat prikazala z obljubo 
rešitve pred kugo. Ob vstopu v cer-
kev človeka objamejo prijetna topli-
na, domačnost in občutek miru. Ro-
manje smo nadaljevali proti mestu 
Schio, kjer je delovala prva afriška 
svetnica sv. Jožefina Bakhita, ki jo 
je papež Benedikt XVI. imenoval za 
svetnico upanja. Obiskali smo njen 
grob, samostanske sobe in muzej. 
Življenjska zgodba sv. Bakhite nas je 
pretresla in se dotaknila naših src, 
skupen večer smo tako preživeli v 
duhu dneva.

Napočil je zadnji dan našega roman-
ja. Najprej smo se odpeljali do staro-
davne Marijine božje poti Marija pod 
krono, ki leži v osrčju pogorja na nad-
morski višini nad 700 metrov. Sveti-
šče je zgrajeno pod visoko previsno 
steno, zato se zdi, da lebdi med ne-
bom in zemljo. Romarji že več stoletij 
prihajajo na goro in častijo Milostno 
podobo »Pieta«, leta 1988 jo je obi-
skal tudi papež Janez Pavel II. Pogled 
na cerkev, vpeto v skalo, nas je pustil 
popolnoma brez besed. Nato smo se 
spustili do Gardskega jezera, po ogle-
du mesta Sirmione smo se pogumni 
okopali v jezeru, nato pa se polni le-
pih vtisov odpravili proti domu.
Romanje je bilo lepo, polno doživetij, 
druženja, premišljevanja in zaveda-
nja sreče ter duhovne poglobitve. 
Najlepša hvala vsem voditeljem in 
organizatorjem romanja za bogata 
duhovna in kulturna doživetja. Mestno obzidje v mestu Sirmione

Lebdeča cerkev - Marija della corona
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 SARA SOVINC

Od 12. do 16. avgusta smo se ani-

matorji (Sara, Nika in Davor) sku-

paj z otroki zabavali na Športnem 

žuru, ki je bil tudi zadnja kratko-

časnica letošnjega poletja. Kljub 

temu da nam vreme letos ni bilo 

najbolj naklonjeno, nam je uspelo 

izvesti veliko športnih dejavnosti, 

Kratkočasnice: športni žur
ter otrokom zagotoviti še nekaj 

brezskrbnega počitniškega vese-

lja.

Navadno smo dan začeli z ogreva-
njem ter skupinskimi igrami. Skozi 
ves teden so se otroci lahko preiz-
kusili v številnih športih. Glede na 
veliko število fantov je bila prak-
tično vsakodnevna želja po igranju 

Knjižnica in duša
 KARMEN JANČAR

September je čas, ko se spet od-

prejo šolska vrata. Knjižnica Vo-

dice ne samo, da hrani in izposoja 

knjige, ki jih potrebujemo za uče-

nje, temveč je močno povezana s 

šolo, saj domuje v njenih nekdanjih 

prostorih. Učenja ni brez knjige in 

knjižnice ni brez knjig. V tej stavbi 

se izobraževanje in knjiga neneh-

no prepletata. Že Cicero je izjavil, 

da je soba brez knjig podobna te-

lesu brez duše. In lahko bi rekli, da 

je s knjižnico nekdanja šolska stav-

ba dobila tudi dušo. 

Naključje je hotelo, da se je knjižnica 
Vodice v prostore stare šole preselila 
meseca septembra leta 2007, tako v 
hramu učenosti nadaljuje poslan-
stvo, ki ga je imela šola. Kadar pride-
jo v knjižnico nekdanji učenci, se jim 
spomin povrne v čas, ko so obiskova-
li šolo in navdušeno opisujejo, kje je 
bila takrat njihova učilnica, katere so 
bile njihove učiteljice in kako so bili 
kot otroci navihani. 
Pa se vrnimo še dobrih 44 let nazaj, 
pred staro šolo, v leto 1854, ko je šol-

ski pouk potekal v stari mežnariji. 
Istega leta, 13. septembra 1854, so 
Novice kmetijskih, obertnijskih in 
narodnih reči objavile članek o vo-
diški šoli, v katerem avtor, podpisan 
kot Vodičan, hvali učence in njihove 
učitelje. Takrat so otroci, veseli, da 
lahko hodijo v šolo, radi prepevali 
naslednjo pesmico (odlomek):
Bratec predragi! Le v šolo z menoj,
Majhnega truda nikar se ne boj!
Bog pa povrni vsim kmetom z Vodic
šolske vse stroške po mili desnic:
hvala Bogu za šolski poduk!
Leta kasneje našo stavbo še vedno 
radi obiskujejo otroci in odrasli. Za-
kaj? Ker imamo zanimive knjige in 
ker od oktobra do maja vsako sredo 
ob 18.00 uri potekajo ure pravljic. 
Pridite in prisluhnite zanimivim 
pravljicam, potem pa bomo skupaj 
še ustvarjali in enkrat mesečno pri-
sluhnili tudi zanimivemu gostu.
Odrasle pa vabimo na predavanje 
Viktorije Kante z naslovom Na Ca-
mino z družino, ki bo 1. oktobra 
ob 19.30 v naši knjižnici. Viktorijo 
Kante je Camino prvič poklical leta 
2014. Takrat je s sestro prehodila 

francosko pot. Že čez dve leti se ji je 
na portugalski poti pridružil še mož. 
Obema je pot prirasla k srcu, zato sta 
leta 2018 prvič tja odpeljala tudi tri 
svoje otroke. Skupaj so za pokušino 
prehodili okrog 250 kilometrov Ca-
mina Ingles. Najstnikom je bila iz-
kušnja izredno všeč, tako so se julija 
letos odpravili na Camino norte in 
ga prehodili skoraj 400 kilometrov. 
Še toliko jih čaka do cilja v Santiagu. 
Morda že drugo leto, kdo ve.

Vabljeni!
Se vidimo v knjižnici!

nogometa. Prav tako pa je bilo letos 
veliko zanimanja tudi za igranje te-
nisa ter odbojke. Da pa ni bil vsak 
dan enak prejšnjemu, so letos otro-
ci na kratkočasnico pripeljali svoja 
kolesa, rolke, rolerje. Kolesarji smo 
se odpravili na potep proti Vogljam, 
drugi pa so se zabavali na poligonu. 
Za še dodatno popestritev dogajanja 
so nas obiskali fantje, ki trenirajo 
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nam nekoliko manj poznan ameri-
ški nogomet v športnem klubu Alp 
Devils. Otrokom so razložili pravila 
ameriškega nogometa, predstavili 
so, kako potekajo njihovi treningi, 
ter jih naučili osnov igranja. Otro-
ci so lahko preizkusili tudi njihovo 
športno opremo, obisk pa jim je bil 
več kot očitno zelo všeč. Zadnji dan 
smo izvedli lov na zaklad, kjer so se 
morali otroci spopasti tudi z izzivi v 
gozdu, na koncu pa jih je čakalo slad-
ko presenečenje. 

Društva, zavodi in ustanove, pridite za en dan v 
šolske klopi – tudi v POŠ Ihan!

 NINA GROBOLJŠEK 

Leto je naokoli, mi pa vas (društva, 

zavodi in ustanove) vabimo k so-

delovanju v četrti akciji NVO gre v 

šolo. Ponuja se vam priložnost, da 

svoje dejavnosti predstavite učen-

cem in jih tako navdušite za član-

stvo ali drugo obliko aktivnosti v 

vaši nevladni organizaciji. 

Letos smo se akcije v osrednjesloven-
ski regiji lotili malo drugače in dali 
prednosti šolam, ki v akciji še niso 
sodelovale. Rezultat tega prizadeva-
nja je bil, da bo letos akcija prvič po-
tekala kar na štirih novih osnovnih 
šolah. To pa tudi pomeni, da bomo so-
delovali z novimi društvi. Vsako leto 
akcijo organiziramo v tednu otroka, 
ki pa je letos malo kasneje kot po na-
vadi. Namen akcije je, da se otroci iz 
sodelujočih osnovnih šol seznanijo 
z društvi, ki delujejo v njihovem lo-
kalnem okolju. Tako se bodo lahko že 
med akcijo otroci sami preizkusili v 
tej veščini in imeli možnost odločiti 
se, ali jih ta dejavnost zanima.
Nove sodelujoče šole:

• OŠ Dobrova – četrtek, 10. 10. 
2019,

• OŠ Stranje, Kamnik – ponede-
ljek, 7. 10. 2019,

• OŠ Antona Martina Slomška 
Vrhnika – torek, 8. 10. 2019 in 

• OŠ Dob, petek, 11. 10. 2019.
Na OŠ Preserje pri Radomljah pa bo 
tokrat akcija potekala že tretjič za-
pored, in sicer v sredo, 9. 10. Pred 
kratkim pa je željo po drugem sode-
lovanju izrazila tudi POŠ Ihan. Na tej 
šoli bo akcija potekala v ponedeljek, 
7. 10. 2019.
Naj vas ne skrbi organizacija, za to 
smo tukaj mi. Naša koordinatorka 
Nina Groboljšek - nina.groboljsek@

consulta.si, bo poskrbela za vse pri-
jave, komunikacijo, skratka samo or-
ganizacijo. Šole vam bodo zagotovile 
prostor, pripomočke (projektor) in 
seveda malico. Vaša naloga pa bo, da 
pripravite zanimive vsebine, primer-
ne določeni starosti otrok. Prijave 
zbiramo preko elektronskega obraz-
ca, preko katerega lahko dostopate 
na Consulta.si.
Na naši spletni strani Consulta.si se 
lahko na lastne oči prepričate, kako 
uspešne so bile prejšnje akcije. Dru-
štva, zavodi in ustanove, pozivamo 
vas, da izkoristite priložnost brez-
plačnega sodelovanja v akciji, iz kate-
re se lahko rodi marsikaj. 
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V SD Strahovica smo organizirali izlet proti 
Grossglocknerju
Franz Josefs Hohe smo osvojili tudi kolesarji!

 NIKA MESEC
 KOLESARSKA SEKCIJA 
 SD STRAHOVICA

V soboto, 24. avgusta, smo se v 

okviru kolesarsko-popotniškega 

izleta odpravili proti Grossgloc-

knerju. V Vodicah smo v avtobus 

naložili kolesa, sedeže zapolnili 

skoraj do zadnjega in odšli proti 

Avstriji. Malo pred Heiligenblu-

tom, v kraju Döllach, smo kole-

sarji »zajahali« kolesa. Drugi ude-

leženci izleta so pot nadaljevali 

proti Heiligenblutu, kjer so nas po 

ogrevalnih 8 km vožnje pričaka-

li z aplavzom in vzpodbudo za 

vzpon, ki je bil pred nami – 16 km 

klanca, s povprečnim naklonom 

okrog 10 %.

Grossglockner Hochalpenstrasse je 
ena izmed bolj poznanih alpskih pa-
noramskih cest. Vodi visoko v naro-
dni park Visoke Ture (Höhe Tauern), 
najvišjo točko doseže na prelazu Ho-
chtor (2.504 m. n. v.). Pripelje pa nas 
tudi tik pod najvišjo avstrijsko goro 
Grossglockner (Veliki Klek, 3.798 
m. n. v.) do razgledne ploščadi Kai-
ser-Franz-Josefs-Höhe (2.368 m. n. 
v.) in nad tamkajšnji (žal vse manjši) 
ledenik Pasterze. Razgledna ploščad 
je bila naš tokratni cilj.
Nekje na polovici, na »sedlu«, se ce-
sta malo zravna, med kilometrskim 
spustom smo imeli čas pretegniti 
noge, nato pa samo še gor, gor, gor. 
Galerija je predstavljala še zadnjih 
nekaj sto metrov vzpona, za marsi-
koga najtežjih – noge so bile utruje-
ne, tudi zrak je v teh višinah že malo 
redkejši, a volje nam ni zmanjkalo. 

Stisnili smo zobe in vsi prišli uspe-
šno do vrha!
Odprl se nam je lep pogled na le-
denik, ki to ni več, kot je bil nekoč, 
Grossglocknerjeva »špica« se je skri-
vala v megli. Po okrepčilu se nas je 
nekaj kolesarjev s kolesi odpravilo v 
dolino, drugi so se vrnili z avtobu-
som. V Heiligenblutu smo si ogledali 

znamenito gotsko romarsko cerkev 
sv. Vincenca z njenim visokim zvo-
nikom in središče mesteca s tipični-
mi avstrijskimi hišami, s pisanimi 
polkni in raznovrstnimi cvetlicami. 
Proti večeru smo se prijetno utru-
jeni, predvsem pa zelo zadovoljni, 
vrnili. 
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Izbira toplotne črpalke v 5 korakih
 ROBERT ŽIBRIK

Toplotne črpalke so trend in danes 

najpogostejša odločitev ob pre-

novi ali novogradnji ogrevalnega 

sistema. 

Pomisleki glede zmogljivosti ogreva-
nja so le še spomin iz preteklosti. Stra-
hu pred nepoznano tehnologijo ni več. 
Vse več uporabnikov pričakuje udobje 
in se ne želi več vsakodnevno ukvarja-
ti s pečmi na trda goriva, ko se enkrat 
odločijo za menjavo kurilne naprave. 
Vedno bolj se tudi zavedamo vpliva 
onesnaženega zraka na naše zdravje 
in dobro počutje. Lepo je vdihniti čist, 
svež zrak ob mrzlih zimskih jutrih, ko 
se odpravljamo od doma. Smo k temu 
prispevali tudi sami, ali pa smo zaku-
rili svojo »štadlerco« in zadimili so-
sede? Ob hitrih globalnih podnebnih 
spremembah se tudi vse bolj zaveda-
mo odgovornosti do prihodnjih rodov. 
Kakšen svet jim bomo zapustili?

Subvencija Eko sklada
Odkar lahko pri Eko skladu ob naku-
pu toplotne črpalke dobimo kredit in/
ali subvencijo v višini kar 2.500 evrov, 
so toplotne črpalke cenovno povsem 
konkurenčne drugim ogrevalnim na-
pravam, stroški ogrevanja z njimi pa 
so že tako med najnižjimi. V primerja-
vi s kurilnim oljem ali utekočinjenim 
naftnim plinom so kar trikrat nižji. Z 
novim razpisom je Eko sklad bistveno 
poenostavil postopek pridobitve sub-
vencije.

Kakšna bo moja nova toplotna 
črpalka?
Marsikdo je že sprejel odločitev, da 
bo imel toplotno črpalko, a so ga pred 
nakupom ustavile številne dileme: 

Katero naj izberem? Zrak-voda ali vo-
da-voda? Naj bo klasična evropska v 
kompaktni zunanji izvedbi z velikim 
zalogovnikom v kurilnici ali pa naj 
bo sodobna japonska v ločeni izvedbi 
z notranjo in zunanjo enoto? Ali se 
splača investirati v sončni kolektor na 
strehi? Kaj pa stara peč, naj jo odstra-
nim ali obdržim za bivalentno ogreva-
nje s toplotno črpalko? Pred nakupom 
si vsekakor priskrbite več ponudb raz-
ličnih izvajalcev in jih povprašajte za 
nasvet. Tudi če bodo njihovi napotki 
različni, boste tako lažje razrešili ve-
čino dilem. Predvsem upoštevajte, da 
mora toplotna črpalka tudi pri zelo 
nizkih zunanjih temperaturah (-15 
°C) imeti še dovolj moči za ogrevanje 
hiše. Če živite v strnjenem naselju, naj 
bo zunanja enota čim tišja.

Primerjava med najboljšimi
Oktobra pripravlja podjetje Termaks 
brezplačen izobraževalni seminar na 
temo Izbira toplotne črpalke v 5 
korakih. Predstavili vam bodo po-
nudbo in letošnje novosti nekaj v sve-
tu najbolj uveljavljenih proizvajalcev 
in naredili primerjavo ključnih razlik 
med njimi glede zmogljivosti ogreva-

nja pri nizkih zunanjih temperaturah, 
glasnosti zunanje enote, cene, garan-
cijskih pogojev in še česa. Poudarek bo 
na napravah tipa zrak-voda za radia-
torsko ogrevanje. Ob koncu seminarja 
bo vsak udeleženec vedel, katera to-
plotna črpalka najbolj ustreza njego-
vim pričakovanjem. Seminar bo vodil 
Robert Žibrik. Udeležba je brezplačna, 
obvezna pa je prijava na GSM 041/692 
410 do petka, 4. oktobra 2019. O lo-
kaciji (Vodice ali v bližini) in terminu 
predavanja boste prijavljeni obvešče-
ni, ko bo znano število prijav. 

Vabljeni!
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Pod koši v Komendi je že 
živahno

 DANIEL ŽLINDRA, 
 PREDSEDNIK KK KOMENDA

Poletje se še ni končalo, pa so se-

lekcije Košarkarskega kluba Ko-

menda že v polnem teku priprav 

na novo sezono. Uvodni trening je 

bil vročega 12. avgusta. Po enem 

tednu domačih priprav se je veči-

na članov odpravila na morske pri-

prave v Savudrijo. Od tam smo se 

polni novih moči in doživetij vrnili 

močnejši, hitrejši, spretnejši.

Tekmovalna sezona se za večino se-
lekcij začenja septembra, najmlajši – 
U11 – pa začnejo decembra.

Z novo sezono vabimo v svoje vrste 
tudi nove člane. Otroci od 4. do 9. 
razreda in srednješolci ste vabljeni, 
da se nam pridružite v našem klubu. 
Najmlajši in najmlajše od 1. do 3. ra-
zreda pa ste vabljeni v malo šolo ko-
šarke, ki bo potekala na podružnični 
šoli Utik. Za podrobnosti povprašaj-
te svojega učitelja, pišite na info@ko-
skomenda.si ali pokličite na 041 834 
943

Za vse tekoče in podrobnejše infor-
macije preverite našo spletno stran 
ali naš FB-profil.

V tokratni številki uvajamo novo 

rubriko, ki bo priložnost za vse vas, 

ki imate doma kaj uporabnega, pa 

tega ne potrebujete več in bi komu 

podarili. Lahko tudi prodate, re-

cimo kakšne smuči, kolo, rolerje, 

kotalke, umetniška dela, pohištvo 

in podobno. Ne gre za prodajo pod-

jetnikov, pač pa prodajo rabljenih 

stvari. V rubriki bomo objavili tudi 

kakšno ponudbo domačih živali ali 

pa razrešili kakšno nepremičninsko 

tegobo, seveda brez agencijskih po-

nudb.

Vabljeni k sodelovanju tudi vi, rok 

za oddajo malih oglasov je enak kot 

je rok za oddajo člankov, torej za 

prihodnjo številko je 5. oktober.

MALI OGLASI
Podarim, iščem, prodam, 

menjam …

Zaradi preurejanja proda-

jamo slike dveh slovenskih 

umetnikov. Zelo ugodno. 

041 208 390.

Mlada družina kupi manj-

šo, lahko starejšo hišo na 

območju Bukovica - Utik - 

Šinkov Turn - Selo - Vesca - 

Vojsko. Tel: 041 588 309.

Če vas zanima domače 

žganje, domač marelični 

liker, žganje iz ličija ali celo 

orehovec izjemne kakovosti, 

pokličite po telefonu 041 

208 390.
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Odšla si. 
Ni te več moč objeti. 

Pa vendar si tudi ostala. 
Moč te je čutiti.

Kot kristalno čisto in mogočno ljubezen. 

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj in po hudi bolezni se 

je od nas v 76. letu poslovila draga mami, 
babi, sestra in teta

ELICA – JELKA KRENN
iz Vesce pri Vodicah. 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo imeli radi in ste 
bili del njenega veselega življenja.

Hvala vsem, ki ste ji v času njene bolezni in 
poslavljanja od življenja stali ob strani. 

Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom, 
sodelavcem, znancem, članom Društva 
upokojencev Bukovica-Šinkov Turn ter 
gasilkam in gasilcem PGD Šinkov Turn 

za spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala 
pevkam za krasno zapete pesmi.

Hvala vsem za besede tolažbe, močne 
objeme in stiske rok, iskrene poglede 

sočutja, pisna sožalja, za podarjeno cvetje 
in sveče.

Hvala vsem, ki jo boste še naprej ohranjali 
v lepem spominu. 

Vsi njeni 
 avgust 2019

ČASOVNICA 
KOPITARJEVEGA 

GLASA 2019

IZID
GLASILA

ODDAJA
GRADIVA

OKTOBER

24. 10. 2019 5. 10. 2019

NOVEMBER

21. 11. 2019 5. 11. 2019

DECEMBER

19. 12. 2019 1. 12. 2019

 Srce je omagalo, dih je zastal,

 a nate spomin bo večno ostal. 

ZAHVALA
V 93. letu nas je zapustil naš dragi oče, 

dedek in pradedek

CIRIL BURGAR
iz Vodic. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem za 

izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. 

Še posebej se zahvaljujemo PGD in DU 

Vodice za lep poslovilni govor, pogrebni 

službi Pogrebnik Dvorje, g. Henriku 

Lamovšku, pevcem in g. župniku Francu 

Mervarju za lepo opravljen pogrebni 

obred.

Hvala vsem, ki ste se od našega ata 

poslovili in ga pospremili na njegovi zadnji 

poti. 

Vsi njegovi

Pomlad bo na tvoj vrt prišla

in čakala, da prideš ti,

in sedla bo na rožna tla

in jokala, ker te ni.

(S. Gregorčič)

ZAHVALA

V 81. letu nas je prehitro zapustila naša 

draga mama, babica, sestra, tašča in teta

ANA KIMOVEC

iz Vodic. 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, vaščanom za izrečena sožalja in 

podarjene sveče ter darove za sv. maše.

Zahvaljujemo se tudi g. Grujičiču in 

njegovi ženi Angeli ter hiši Ljubhospic 

za negovanje mame v njenih zadnjih 

trenutkih.

Hvala DU Vodice za lep govor in vsem 

»telovadkam« za podporo v času njene 

bolezni. Hvala tudi g. župniku Mervarju, g. 

Lamovšku, Pogrebniku in vsem, ki ste nam 

v teh težkih dneh stali ob strani.

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

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
1. 8. 2019 – 29. 8. 2019

KRIMINALITETA

V Polju pri Vodicah 
poškodovanje osebnega 
avtomobila.

V Lokarjih delovna nezgoda s telesno poškodbo udeleženca.

V Vodicah vlom v osebni avtomobil. 

V Vodicah vlom v bencinski servis.

V Vodicah kaljenje nočnega reda in miru.

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Leposlovje za otroke in mladino

Anonimni kolesar: resnično življenje kolesarja v 
profesionalnem pelotonu (kolesarstvo)

Tabarelli, Silvia: Matematika na dlani (matematika)

Leposlovje za odrasle

Bucay, Jorge: Priklenjeni slon (slikanice)

Semple, Maria: Kam si šla, Bernadette (zabavni 
roman)

Zusak, Markus: Odposlanec (družbeni roman)

Reza, Yasmina: Babilon (družbeni roman)

Orczy, Emma: Škrlatni Pimpernel (zgodovinski 
roman)

Tyce, Harriet: Rdeča pomaranča (kriminalni roman)

Doria, Živa Viviana: Mala knjiga o kitih (živalstvo)

MacDonald, Alan: Gusarji ne hodijo v šolo! 
(slikanice)

Ohler, Norman: Popolna omama: droge v tretjem 
rajhu (zgodovina)

Honore, Carl: Bolj star, bolj živ (sociologija) 

Rozman, Andrej: O začaranem žabcu (slikanice)

Strokovno gradivo za odrasle

Mašera, Andrej: Dolomiti po dolgem in po čez 
(vodič)

Mihelič, Jože: Vprašaj goro (pohodništvo)

Albertalli, Becky: Z ljubeznijo, Simon (resničnost)

Montefiore, Sebag: Katarina Velika in Potemkin: 
carska ljubezenska zgodba (biografski roman)

Na Skaručni eksplozija plina v kuhinji z lažji 
telesnimi poškodbami stanovalca.

Na Skaručni trije vlomi v osebni avtomobil.
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Turistično društvo Vodice
vas vabi na prireditev :

REVIJA ljudskih pesmi
Revija bo v soboto, 5. 10. 2019, ob 18. uri 

v Kulturnem domu v Vodicah
Načrtovana je v sklopu praznovanja občinskega praznika, zato vas vsi skupaj vabimo, da se udeležite tega do-

godka. Priprave so v polnem razmahu, nastopili bodo zbori iz naše občine, povabili pa smo tudi nekaj zborov iz 
drugih krajev in pokrajin, ki z veseljem prepevajo v svojem narečju.
Veselimo se vašega obiska in druženja z vami ob koncu prireditve, 

ko bomo skupaj zapeli še kakšno domačo vižo.
 TD Vodice
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