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Uvodnik

Kam in kako?
Prihaja pomlad, vse zeleni, po 
travnikih že opažam prve nabi-
ralce regrata, smuči bomo počasi 
pospravili. Sanke so letos skoraj 
samevale, saj v nižinah zanje ni 
bilo priložnosti. V takih zimah 
tisti, ki opozarjajo na segre-
vanje ozračja, dobijo mojo 
potrditev, čeprav na različne grožnje o koncu sveta ne dam kaj 
dosti. 
Ustrahovanje ljudi ima vedno negativne posledice, tako smo 
lahko opazili tudi posledice poročanja o novem koronavirusu, 
tako imenovanem Covid 19. Skoraj nisem mogla verjeti svojim 
očem, ko so v nekaj dneh pošle zaloge razkužil v trgovinah in 
ko so nekateri polnili svoje nakupovalne vozičke z živili v stra-
hu, kaj pa če … Ko so iz Kitajske že začela prihajati poročila, da 
se razmere umirjajo, in ko smo v Sloveniji dolgo poslušali ve-
sti, da okužbe še ni, pa se je izkazalo, da le nismo otoček sredi 
oceana. Ko se je pojavila prva okužba, so kmalu sledile nove, 
večinoma je šlo za posledico potovanj v tujino, saj smo Slovenci 
znani po svojih pestrih potovalnih aktivnostih. Zdaj se je strah 
naselil v širše množice, prireditve se množično odpovedujejo, 
okuženi pa so že stigmatizirani. Posledice bodo izjemne, ne le v 
gospodarstvu in turizmu, ampak še marsikje. Virus je še vedno 
neznanka in zanj zdravila še ni, to je namreč dejstvo. Hkrati pa 
se ljudje ukvarjamo s povsem vsakdanjimi problemi, saj življe-
nje vendarle gre naprej. Eden od njih je, kako pomagati otro-
kom pri izbiri poklica oziroma nadaljnjega šolanja. Temu smo 
v Kopitarjevem glasu posvetili precejšnjo pozornost, prebrali 
boste lahko mnenje šolske svetovalne delavke, strokovnjakinje 
z republiškega zavoda za zaposlovanje in mnenje dveh gimna-
zijskih profesoric. Da je poklic lahko tudi glasba, čeprav kruh 
ni lahek, pa dokazuje pogovor s podžupanom Žigo Janežičem, 
ki je v občinske politične vode zašel zlasti po prevzemu žezla 
Prosvetnega društva Vodice. V pogovoru sva razkrila tudi nje-
gove zasebne načrte in ugotovila sem, da je eden izmed redkih 
mladih, ki postavlja družino na zelo visoko mesto. 
Želim vam veliko veselja ob prebiranju vodiškega utripa in 
vabim h kreativnemu soustvarjanju za prihodnje številke. Če 
imate kakšno dobro idejo za temo ali sogovornika, nam spo-
ročite. Vse dobro!

TANJA DOMINKO
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Občina Vodice
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

POSLOVNI PROSTOR
Škofjeloška cesta 7
1217 Vodice
T: 01 833 26 10
obcina@vodice.si
Uradne ure vložišče: ponedeljek, torek in četrtek od 
8. do 16. ure, sreda od 8. do 17. ure  
in petek od 8. do 15. ure
Uradne ure občinska uprava:
ponedeljek in petek od 10. do 12. ure,
sreda od 10. do 12. ure in od 14. do 17. ure.
Sporočanje okvar na omrežju javne razsvetljave:
vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
T: 01 833 26 15 ali 01 833 26 10,
komunala@vodice.si.

Javno podjetje Komunala Vodice, d. o. o.
Poslovanje s strankami: T: 01 833 25 00, uradne ure 
v prostorih javnega podjetja (Dom krajanov, Utik 1), 
ob ponedeljkih in petkih med 9. in 12. uro, ob sredah 
med 9. in 12. ter 14. in 17. uro.

Dežurna terenska služba: GSM: 051 622 282.

Medobčinski inšpektorat
Uradne ure na sedežu inšpektorata, 
Mengeška cesta 9, Trzin, vsak ponedeljek in sredo 
med 9. in 11. uro; v prostorih Občine Vodice vsak 
ponedeljek med 9. in 11. uro.

Po predhodnem dogovoru na T: 01 564 47 20.

Osnovna šola Vodice
Ob šoli 2, 1217 Vodice
T: 01 833 25 11 in 01 832 41 95
E: projekt2.osljvo@guest.arnes.si

Vrtec Vodice

vodice@vrtec-vodice.si
Poslovalni čas:
Vrtec Škratek Svit Vodice: 5.45–17.00,
enota Skaručna: 6.30–16.30 in
enota Utik: 6.30–16.30.

Knjižnica Vodice
Škofjeloška 7, 1217 Vodice
T: 01 308 52 30, E: vodice@mklj.si
Delovni čas:
PON: 12.30–19.00
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00
PET: 12.30–19.00
ČETRTEK in SOBOTA: ZAPRTO

Telekom Slovenije
Prijava napak in tehnična pomoč, T: 080 10 00.

Dimnikarska služba
Zakon o dimnikarskih storitvah (Ur. l. RS, št. 68/2016) 
določa izvajanje dimnikarske službe na podlagi 
licenc. Seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem 

in dimnikarjev z licenco, opis postopka zamenjave 
dimnikarske družbe ter odgovore na pogosta 
vprašanja najdete na spletni strani Ministrstva za 
okolje in prostor: http://www.mop.gov.si/si/delovna_
podrocja/dimnikarska_dejavnost/

Dimnikarstvo Uroš Verač s.p., GSM: 041 529 563

Začasni zbirni center za ločeno
zbiranje odpadkov
Lokacija: pri čistilni napravi Vodice (dostop s 
Kamniške ceste ali ceste Vodice–Bukovica);
Uradne ure:
vsako delovno soboto od 9. do 12. ure – vse leto;
vsako delovno sredo od 17. do 19. ure – maj, junij, julij, 
avgust in september.

ENSVET – brezplačno energetsko 
svetovanje za občane
Lokacija: občinska sejna soba nad pošto v Vodicah. 
Naročanje strank vsak delovni dan med 8. in 15. 
uro na T: 01 833 26 10 (sprejemna pisarna Občine 
Vodice). 
Uradne ure: po dogovoru s svetovalcem.

Pošta Vodice
Delovni čas: ponedeljek, sreda in petek od 8. do 
10.30 in od 14.30. do 17. ure. Torek in četrtek od 8. 
do 10.30 in od 14.30. do 18. ure. Sobote, nedelje in 
prazniki zaprto. T: 01 834 51 70.

Zemeljski plin - Petrol d. d.
Informacijska pisarna Vodice:
uradne ure v prostorih občinske sejne sobe nad 
pošto v Vodicah, vsako prvo delovno sredo med 
18.30 in 19.30 (vodja informacijske pisarne Boštjan 
Zupančič). T: 01 471 44 90, GSM: 041 577 813.

Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Ljubljana, Krajevna enota Ljubljana, 
Revir Vodice: uradne ure v prostorih občinske sejne 
sobe nad pošto v Vodicah vsak četrtek med 7. in 9. 
uro (revirna gozdarka Nina Iveta), GSM: 041 657 224.

Kmetijska svetovalna služba
Uradne ure kmetijske svetovalke za področje občine 
Vodice, Mojce Lovšin so vsak ponedeljek, sredo 
in petek od 8. do 10. ure v prostorih kmetijske 
svetovalne službe v KZ Medvode (Cesta ob Sori 11); 
v prostorih Občine Vodice, ali na terenu, pa le po 
predhodnem dogovoru in po presoji nujnosti zadeve.
TEL.: 01 361 82 86, GSM: 041 310 180
e- naslov: mojca.lovsin@lj.kgzs.si.

Elektro Ljubljana, d. d.
Sporočanje okvar na omrežju: T: 01 230 40 02
Informacijska pisarna DE Ljubljana okolica
Podrečje 48, Domžale, T: 01 230 47 00
Delovni čas informacijske pisarne: pon. in pet. med 8. 
in 12. uro, sre. med 12. in 16. uro.
Nadzorništvo Kamnik
Ulica Kamniško-zasavskega odreda 6a, Kamnik.
T: 01 230 47 60
Prijava na brezplačno storitev obveščanja o 
načrtovanih izklopih na distribucijskem omrežju: 
https://www. elektro-ljubljana.si/1/O-omrezju/
Obvestila-o-izklopih/ Obvescanje-o-izklopih.aspx

Patronažna služba
Višji medicinski sestri Majdo Podgoršek in Marijo Čuk 
dobite vsak delavnik med 7. in 9. uro v zdravstvenem 
domu. T: 01 833 22 36.

Lekarna
Lekarna Komenda, podružnica Vodice
Delovni čas: ob ponedeljkih in sredah od 12. do 19. 
ure, torek, četrtek in petek od 8. do 12. ure in od 14. 
do 18. ure. Sobota zaprto. T: 01 832 43 20.

Pomoč na domu
Izvajalec storitve pomoč in nega na domu na 
področju občine Vodice je Comett, Zavod za pomoč 
in nego na domu. Uradne ure za občane občine 
Vodice glede pomoči in nege na domu so v pisarni 
zavoda na naslovu Tbilisijska 57b, 1000 Ljubljana. 
Več informacij lahko dobite po telefonu na številki 
01 721 10 21, elektronskem naslovu kristina.kobe@
comett.si ali spletni strani www.comett-zavod.si.

Splošna ambulanta
Dr. Dragan Grujičić, T: 01 832 40 88
Sprejemni čas:  PON: 13.00–17.30
                 TOR: 7.00–11.30
                 SRE: 13.00–17.30
                 ČET: 7.00–11.30
                 PET: 7.00–11.30

Zobozdravstvena ordinacija
Leopoldina Kranjec dr. dent. med.,
T: 01 832 42 93
Delovni čas: PON: 12.00–18.00
              TOR: 7.00–13.00
              SRE: 12.00–17.30
              ČET: 7.00–13.00
              PET: 7.00–11.30

Barbara Ražen s.p., dr. dent. med.
T: 01 832 35 44
Delovni čas: PON: 13.00–19.00
              TOR: 8.00–13.00
              SRE: 12.30–18.30
              ČET: 8.00–13.00
              PET: 7.00–12.00

Zavetišče za živali
Zavetišče Meli Trebnje, Repče 10, 8210 Trebnje;
vodja Dušan Hajdinjak, GSM 031 331 336.

Pogrebnik Dvorje, d. o. o.
Dvorje 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 
Dežurna oseba podjetja je dosegljiva 24h na dan 
na telefonu 04 252 14 24, na mobilnih številkah 041 
624 685 ali 070 443 902 ter prek elektronske pošte 
pogrebnik@siol.net.

Najdba poginule (domače ali divje) 
živali na / ob cesti
Če na / ob cesti opazite povoženo (domačo ali divjo) 
žival, o lokaciji najdbe obvestite pristojno službo za 
odstranjevanje poginulih živali na dežurno številko 
Nacionalnega veterinarskega inštituta, ki izvaja javno 
službo veterinarsko higienske službe: 01 477 93 53.
(Odvoz trupla poginule živali se ne zaračunava.)



Občinski svet

12. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice

Svetniki tudi o programu dela Komunale Vodice in ustanovitvi konzo-
rcija 

 TANJA DOMINKO 

Na 12. redni seji je občinski svet po-

leg točk, o katerih smo pisali že v 

prejšnji številki Kopitarjevega gla-

sa, razpravljal tudi o načrtih družbe 

Komunala Vodice, d. o. o., in sprejel 

sklep o ustanovitvi konzorcija ob-

čin, ki se bo ukvarjal s problemati-

ko domske oskrbe starejših. 

Miha Bergant, direktor Javnega pod-
jetja Komunala Vodice, d. o. o., je uvo-
doma pojasnil, kaj vse je naloga javne-
ga podjetja. Med drugim izvaja oskrbo 
s pitno in požarno vodo, odvajanje 
komunalne odpadne vode, pokopali-
ško in pogrebno dejavnost in čiščenje 
javnih površin. V letošnjem letu ima v 
načrtu tudi nekaj investicij, ki jih je že 
začel. Tako bo nadaljeval obnovo vo-
dovoda Vesca in obnovo vodovoda Po-
lje pri Vodicah – Skaručna. Po spreje-
mu državnega operativnega programa 
odvajanja in čiščenja odpadne komu-
nalne vode, ki je bil že javno razgrnjen, 
bo javno podjetje izdelalo spremenjen 
občinski operativni program, ki bo 
obenem izhodišče za pripravo Pravil-
nika o subvencioniranju izgradnje ma-
lih komunalnih čistilnih naprav. 
Občinski svetniki so v razpravi po-
dali različna stališča. Anton Kokalj je 
ocenil, da bi bilo treba letni program 
obravnavati na Odboru za komunalno 
in urejanje prostora sočasno z letnim 
poročilom za preteklo leto. Prav tako 
ga je zanimalo, ali se poleg subvencij 
za male komunalne čistilne naprave v 
programu načrtuje tudi izdelava mo-
žnih alternativnih rešitev za naselja, 
kjer se predvideva večstanovanjska 
gradnja in kjer je izgradnja kanalizaci-
je možna. 
Milana Čebulja je zmotilo, ker Javno 
podjetje Komunala Vodice ni izkoristi-

lo dodeljenih proračunskih sredstev 
za izdelavo operativnega programa, 
v katerem bi lahko proučilo tudi mo-
žnosti izgradnje kanalizacije v nase-
ljih Dobruša, Repnje in Zapoge. Miha 
Bergant je pojasnil, da ni bil izdelan 
zato, ker bo država predpisala nove 
aglomeracije.
Antona Kokalja je v nadaljevanju tudi 
zanimalo, kam ponika voda iz malih 
komunalnih čistilnih naprav Polje pri 
Vodicah in Torovo. Miha Bergant mu 
je odgovoril, da je v Polju pri Vodicah 
ponikanje urejeno zunaj vodovarstve-
nega območja z enajstimi vrtinami. 
Inšpekcijski nadzor v letu 2019 je po-
kazal, da je to ustrezno urejeno.
Občinski svetnik Anton Kosec je z de-
lom javnega podjetja zadovoljen, menil 
je, da odlično izvršuje svoje poslanstvo 
na področju primarnih ter prevzetih 
dejavnosti, s tem se je strinjal tudi 
Jaka Šimnovec. 
Program dela Javnega podjetja 
Komunala Vodice, d. o. o., za leto 
2020 so soglasno podprli vsi ob-
činski svetniki. 
V nadaljevanju so občinski svetniki 
prešli na odločanje v zvezi z ustano-
vitvijo konzorcija občin na temo 
oskrbe starejših. Župan Aco Franc 
Šuštar je uvodoma pojasnil, da si Ob-
čina Vodice vse od izvedbe posveto-
valnega referenduma leta 2002 priza-
deva za izgradnjo doma za starejše, a 
je naletela na finančno oviro in tudi 
druge okoliščine projektu niso bile 
naklonjene. Lani je nato na pobudo 
Firis Imperl, d. o. o. in Inštituta An-
tona Trstenjaka za gerontologijo in 
medgeneracijsko sožitje prišlo do sre-
čanja 17 županov na to temo. Vsi so 
izrazili enak problem, kako poskrbeti 
za dolgotrajno oskrbo starejših, zato je 
prišlo do pobude, da bi ustanovili kon-

zorcij za pripravo projekta izgradnje 
malih domov in alternativnih oblik 
bivanja starejših. 
Občinski svetniki so na tokratni seji 
pobudi vsi po vrsti pritrjevali, pozi-
tivno so jo ocenili tako Tilen Jeraj, ki 
je omenil, da je moč računati tudi na 
pridobitev evropskih sredstev v sklopu 
kohezije, upanje na hitro udejanjenje 
ideje je izrazil tudi Anton Kokalj, po-
dobno je ocenila Maja Drešar. Anton 
Kosec je dodal, da je storitev oskrbe 
na domu še vedno med najdražjimi v 
državi, zato je predlagal, da se ob re-
balansu subvencija še nekoliko poveča. 
Župan je pojasnil, da ima izbrani izva-
jalec desetletno koncesijo, bodo pa pre-
verili možnosti sodelovanja tudi z ne-
katerimi drugimi, če bo interes za to. 
Milana Čebulja je zanimalo, kako na-
merava Občina Vodice zagotoviti ze-
mljišče za uresničitev pobude. Župan 
je omenil, da je eno od zemljišč na vo-
ljo na Skaručni ob vrtcu. Če bodo za 
projekt pridobljena evropska sredstva, 
bodo pridobili tudi zemljišča. Informa-
tivni pogovori z župnikom so že stekli.
Občinski svet Občine Vodice je 
nato soglasno sprejel Sklep o usta-
novitvi Konzorcija občin, vključe-
nih v projekt »Vzpostavitev mre-
že malih domov in alternativnih 
oblik bivanja s programi integri-
rane dolgotrajne oskrbe v lokalni 
skupnosti«.
Program dela občinskega sveta za leto 
2020 je bil naslednja točka seje. Župan 
Aco Franc Šuštar je podal splošno ob-
razložitev in dejal, da član občinskega 
sveta predlogov za spremembe in do-
polnitve niso podali. Svetniki so pro-
gram dela sprejeli soglasno. 
Pobude, predlogi, vprašanja
Milan Čebulj je podal predlog, da se 
prestavi mizo s klopmi, ki je bila name-
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Občinski svet

13. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 HELENA ČERIN 

Občinski svetniki Občine Vodice 

so na seji 18. februarja dali zeleno 

luč za izbiro koncesionarja za po-

kopališko in pogrebno dejavnost, 

starši otrok v Vrtcu Škratek Svit 

pa bodo po novem imeli možnost 

uveljavljanja trimesečne zdra-

vstvene rezervacije. 

Predsednica Nadzornega odbora 
Občine Vodice, Mojca Ločniškar, je 
občinskim svetnikom poročala o 
delu in porabi sredstev nadzorne-
ga odbora v letu 2019. Opravili so 
tri nadzore: umeščanje projektov v 
Načrt razvojnih projektov, pregled 
poslovanja Prostovoljnega gasilske-
ga društva Polje in pregled porabe 
proračunskih sredstev za promocijo 
občine Vodice in občinske prireditve. 
Vsi trije nadzori so prejeli pozitivno 
mnenje Nadzornega odbora.
Direktor JP Komunala Vodice, Miha 
Bergant, je občinskemu svetu pred-
stavil predlog širitve območja jav-
nega vodovoda v občini. Spremembe 
v načrtu so nastale zaradi spreme-
njenega obsega stavbnih zemljišč in 
drugih sprememb, ki so pomembne 
za določitev območij s pitno vodo. 
Občinski svet je predlog širitve ob-
močja javnega vodovoda soglasno 

ščena ob izviru pitne vode na Dobruši 
ob vzpostavitvi kolesarske točke. Žu-
pan pojasni, da vzpostavitev kolesar-
ske točke ni bila mogoča na drugi loka-
ciji, saj Občina tam drugega zemljišča 
nima v lasti. Tilna Jeraja je zanimalo, 
koliko bo na načrte Občine vplivalo 
dejstvo, da Državni zbor ni sprejel pre-
dloga za povišanje glavarine. 
Župan pojasni, da je Občina Vodice 

oškodovana za približno 400.000 do 
500.000 evrov na letni ravni, kar izre-
dno negativno vpliva na realizacijo za-
stavljenih projektov. Jeraj je nato ome-
nil še nekaj drugih pobud, med drugim 
javno razsvetljavo v naselju Jegriše, 
fizično umirjanje prometa v Dornicah 
pri Zapogah, zamenjavo cevi za pitno 
vodo na ulici Pot na Črno in upočasni-
tev prometa skozi Skaručno, kjer fizič-

no umirjanje zaradi dejstva, da je cesta 
državna, ni mogoče. Zanimalo ga je 
tudi, kako se na novo obdobje finančne 
perspektive Evropske unije s pripravo 
projektov pripravlja Občina Vodice in 
kako namerava sodelovati v času pred-
sedovanja Evropski uniji.
Župan se je članom občinskega sveta 
zahvalil za opravljeno delo v letu 2019.

sprejel. 
Občinski svetniki so po hitrem po-
stopku sprejeli odlok o podelitvi 
koncesije za izvajanje pogrebne in 
pokopališče dejavnosti. Odlok je na 
seji predstavila Sara Špiletič iz občin-
ske uprave. Glavna novost je uvedba 
24-urne dežurne službe. Občinski 
svetniki so odlok sprejeli. S tem so 
dani pogoji za podelitev koncesije za 
zagotavljanje urejenosti pokopališč v 
delu, ki se nanaša na storitve grobar-
jev ter pokopališko in pogrebno de-
javnost. Koncesija se bo podelila ene-
mu koncesionarju za obdobje desetih 
let. Proti sprejetju odloka je bila sve-
tniška skupina NSi. Kot je pojasnil 
Anton Kokalj, zaradi neupoštevanja 
njihovih predlogov pri pripravi ob-
činskih predpisov. 
Občinski svetniki so sprejeli novost 
pri rezervacijah v Vrtcu Škratek Svit. 
Po novem bo možno uveljavljati re-
zervacijo za tri mesece, pod enakimi 
pogoji, kot je veljala do zdaj zdra-
vstvena rezervacija za en mesec. Mo-
žnost daljše rezervacije se sprejema 
s ciljem oziroma z željo k zmanjša-
nju obolevnosti otrok. Sprejeli so še 
sklep o predvidenem številu oddel-
kov v vrtcu za šolsko leto 2020/2021. 
Tako kot v tem šolskem letu bo tudi 
v novem v vseh enotah Vrtca Škratek 
Svit skupaj 15 oddelkov.

Župan Aco Franc Šuštar je občinske 
svetnike seznanil s stanjem projekta 
obvoznica Vodice. Na podlagi odloči-
tve Agencije Republike Slovenije za 
okolje je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje in pridobiti okoljevarstve-
no soglasje. To soglasje je pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, za 
katerega Šuštar upa, da ga bo DARS 
dobil v drugi polovici leta. Občina 
Vodice je Ministrstvo za infrastruk-
turo tudi znova pozvala k prepovedi 
tovornega prometa nad 7,5 tone na 
Kamniški cesti, a še čaka na odgovor 
ministrstva.
 
Pobude, predlogi, vprašanja 
Občinski svetniki Rudi Kopač, Milan 
Čebulj in Anton Kokalj so predlaga-
li nekaj ukrepov za večjo varnost v 
cestnem prometu v Torovem, Dorni-
cah, Dobruši in v Šinkovem Turnu. 
Milan Čebulj je še enkrat opozoril 
na problematiko odlaganja plastike, 
ki se uporablja v kmetijstvu, Žiga Ja-
nežič pa je imel vprašanje glede odla-
gališča na zasebni posesti na Brniški 
cesti. Anton Kosec je dal pobudo za 
ureditev meje med občinama Men-
geš in Vodice. Jaka Šimnovec pa je 
pohvalil obveščanje občine na Face-
booku o možnosti pridobitve nepo-
vratnih finančnih sredstev za ustre-
zno odstranitev salonitne kritine.
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 TANJA DOMINKO
 TINA KOSEC IN OSEBNI ARHIV 

Šestindvajsetletni Žiga Janežič 

zase pravi, da sprejme vsak izziv, 

rad ima življenje, ki se dogaja na 

različnih področjih, je predan glas-

bi in zelo družaben. Od svojega 

osmega leta igra kitaro, postala 

je tudi njegov poklic in med vse-

mi glasbenimi inštrumenti je osta-

la njegova edina ljubezen. Bo pa 

ljubezen z veliko začetnico letos 

dobila nov prizvok, saj bo s svojim 

dekletom skočil v zakonski stan. 

Žiga v nadaljevanju ne bomo spo-

znali le kot podžupana, temveč 

zlasti kot nekoga, ki mu tudi dru-

žina veliko pomeni. Prijeten klepet 

ob čaju sem z veseljem prelila na 

papir. 

Začniva z glasbo, položena je bila 

že v zibelko, pravzaprav … tudi oče 

je navdušen glasbenik, ki še vedno 

rad vzame v roko harmoniko in zai-

gra na klaviature.

To je res, še preden sem stopil v stik z 
inštrumentom, sem vedel, da mi bo to 
veliko pomenilo. Glasbeno šolo sem vzel 
zelo resno, to ni bil le moj hobi, ampak 
resna dejavnost. Nikoli si nisem rekel, 
da zaradi šolskih obveznosti izpustim 
kitaro. Pa ne zato, ker bi moral, ampak 
ker sem tako čutil. Tudi pozneje si ni-
sem predstavljal, da moj poklic ne bi bil 
povezan z glasbo in kitaro. 

In je ostala edina ljubezen?

Imam to srečo, da ima več obrazov, lah-
ko je klasična, akustična, električna. 
Ta me zadnje čase še najbolj potegne, 
najbolj raziskujem ta svet. Ampak sicer 
žanrsko nisem omejen, veseli me vse, 
od džeza do rok ń́ rolla in vmes, tudi 
klasika, ki se vedno vrača. Trenutno se 

najbolj najdem v modernem soul blues 
popu. 

Tako kot oče si tudi ti že kmalu po-

stal član glasbene zasedbe, kako je 

s tem trenutno na tem področju?

Minilo je že skoraj deset let, odkar sem 
imel bend, v katerem sem bil sam pisec 
glasbe in aranžmajev. Kar nekaj let sem 
sodeloval v drugih bendih, kjer sem 
igral njihovo glasbo in priredbe drugih 
uspešnic. Sčasoma sem dobival tudi po-
nudbe za igranje v snemalnih studiih, 
kar pomeni, da prideš v studio na sne-
manje skladbe, za katero kitarske note 
niso napisane, zato lahko vneseš svoje 
ideje in inovacije in tako sem prišel do 
tega, da bi spet rad pisal svojo glasbo. 
Letos bo na tem področju, kot kaže, 
prišlo do premika in se bom kot avtor 
priključil bendu, ki deluje že nekaj časa. 
Ime pa naj ostane še skrivnost. 

Torej bo letošnje leto prelomno v 

več pogledih, tudi na zasebnem 

področju …

Ja, letos bo poroka. V bistvu je tudi naju 
povezala glasba. Moja bodoča žena ni 
glasbenica, je pa ljubiteljica enake glas-
be, kot sem sam. Sem namreč navdušen 
nad glasbo Johna Mayerja. Zaradi nje-

ga se je začel najin pogovor in tako sva 
odkrila, da imava veliko skupnega. 

Od septembra lani si tudi desna 

roka župana Aca Franca Šuštarja. 

Kdaj te je začela zanimati politika, 

če je to sploh politika?

Sam na to nikoli nisem gledal kot na 
politiko in tudi nikoli me ni državna po-
litika zanimala preveč, bolj lokalno do-
gajanje. Zelo mlad sem namreč začel z 
društvom, ki kakšnih deset let ni imelo 
predsednika in tako skoraj ni delovalo, 
pa sem si ga želel znova obuditi. S po-
močjo kolegov, ki so bili nekdaj njegovi 
člani, sem privabil tudi nove in začeli 
smo z aktivnostmi. Spoznal sem žu-
pana, ki me je pozneje povabil, naj kan-
didiram za svetnika in tako sem zdaj že 
drugi mandat svetnik, od septembra pa 
tudi podžupan.

Kako je videti občina s te plati?

Bistveno drugače, kot si predstavljaš s 
kavča. Ko imaš veliko idej, mnenj, kako 
bi se dalo kaj narediti. Mogoče je tudi 
problem, ker se premalokrat ljudem 
predstavi delo občinskega svetnika in 
tako ne morejo razumeti, kaj to pome-
ni. Za čim stojimo, kaj si želimo, kaj 
lahko in česa ne moremo. Saj nismo vse-

Žiga Janežič, podžupan Občine Vodice
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mogočni. Nismo mi tisti, ki odločamo o 
vsem, ampak v veliki meri je to država, 
ki določi zakonodajo in pravila igre, ki 
se jih je treba držati. S tega stališča vi-
dim, da občani ne razumejo, da se svet-
niki ne ukvarjamo vsak dan s tem, kdaj 
bo optika, kdaj bo kanalizacija, kdaj bo 
nov znak, kdaj bo nova luč, vsega tega je 
tudi po mojem mnenju premalo, ampak 
razlog je v birokraciji, ki je takšna, kot 
je. S te plati vidiš, da ni vse enostavno 
in niti hitro. Ni dovolj, da dvigneš roko 
in se že gradi. 

Kako gledaš na projekte, ki bi jih 

v občini radi zagnali, kateri se zdi 

tebi osebno prioriteta?

Meni se zdi, da je obvoznica prioriteta, 
čeprav bi si iskreno najbolj želel novega 
središča občine, ampak se zavedam, da 
brez obvoznice ne bo niti center funk-
cioniral tako, kot bi si želeli. Tako, kot 
je zdaj obremenjena cesta skozi Vodice, 
je center utopija ali celo brezpredmeten. 
Ampak ne glede na to, kaj v tej občini si, 
na razplet glede obvoznice nimaš vpli-
va. 

Kako vidiš funkcijo podžupana?

Funkcija podžupana je bila zame ravno 
tako neznanka kot svetniška funkcija. 
Pomembno je vedeti, da gre za nepoklic-
no funkcijo, nadomestiš župana, kjer je 
to potrebno, kjer on sam ne more biti 
prisoten. In se poskusiš še bolj aktivno 
udejstvovati, tudi na primer na obč-
nih zborih društev in celostno videti 
delo občinske uprave. To ni poklic, ti pa 
lahko vzame kar veliko časa, če želiš, 
seveda. Prioritete je treba ves čas pri-
lagajati, konec tedna je zame sploh pes-
ter, dinamično je občinsko dogajanje, po 
drugi strani pa tudi igram, največ imam 
logističnih težav. Po eni strani čutim 
dolžnost do občanov, ampak po drugi 
strani pa moram tudi z opravljanjem 
poklica zaslužiti za svoj vsakdanji kruh. 

Omenil si društvo PDV, v katerem 

deluješ, v občini je kar veliko dru-

štev, zdi se, da je močno zavedanje 

posameznika, da brez sodelovanja 

ne bo nič. Kaj bi rekel, kaj je potreb-

no, da društvo uspe?

Ekipa, ljudje, ki so v tem društvu, da so 
dober tim, da so s približno enakim cil-
jem tam. Ne gre toliko za vodstvo, kot 
gre za dobre ideje in tiščanje glave sku-
paj. Jaz sem to srečo imel, da smo tisto 
leto, ko smo se zbrali z željo, da znova 
začnemo, skupaj ugotovili, da smo to 
ljudje enakih let in interesov. Ko se sta-
raš, imaš podobne želje, probleme, sku-
paj smo bili na faksu, skupaj si ustvarja-
mo družine, domove in to je krepilo naše 
prijateljstvo. Vsem pa je bil interes oži-
viti dogajanje v občini. V Vodicah je že 
zaradi prostorov, ki jih imamo na voljo, 
težko izpeljati določene dogodke. Kljub 
temu je kar nekaj dogajanja, če potegne-
mo črto. Samo treba je iti ven iz hiše. 

Kitara je tvoj poklic, poučuješ tiste, 

ki si znanja želijo, kakšen učitelj si?

Zelo zgovoren, rad jih tudi poslušam, ko 
prihajajo s svojimi težavami in dogodi-
vščinami, nisem tam samo zaradi kita-
re. Z leti sem spoznal, da je zelo potreb-
no, da vsakemu namenim pet uvodnih 
minut za pogovor, hkrati pa držim neko 
raven. Osnove so vzete iz klasične glas-
be, nato pa nadgrajujemo s tistim, kar je 
učencem všeč. To pomeni, da včasih na-
redim tudi kakšno priredbo za pesmi, v 
katerih kitare niti ni prisotne. Poskusim 
se čim bolj prilagoditi, tak je moj način 
poučevanja. 

Izhajaš iz družine s tremi otroki, 

vsak je na svojem področju močan 

…

Ja, včasih nam kdo reče, da je pri nas 
pa res vsak otrok nekaj posebnega. Res 
je, če pogledaš, kakšne poklice smo si iz-
brali, si nikoli ne bi mislil, da boš od tega 

živel. Bodisi glasba bodisi šport. Luka 
je tekmovalec, Lara pa trenerka, torej 
športnica iz drugačne perspektive. 

Se kdaj počutiš v senci brata?

Ne, ker sva vsak na svojem področju. Ni-
koli nisem bil atlet, ki bi tekel za njim, 
ampak sem čisto nekaj drugega. Hecajo 
me, da se on ukvarja s športom še name-
sto mene. Da bi bil v senci, nikoli nisem 
čutil, je seveda bolj prepoznaven, ampak 
ima ves čas mojo podporo. 

Je vrednota družine tudi tebi zelo 

pomembna?

Ja, zelo dober zgled so mi dali starši in 
mi ga še dajejo. Moram reči, da sem si že 
kot najstnik predstavljal, da bom imel 
nekoč tako družino, kot jo imam doma. 
Svoje starše zelo spoštujem in jih imam 
izredno rad. 

Vidiš svojo nadaljnjo pot še naprej 

v Vodicah?

Ja, tako zasebno kot službeno. Sem pa 
človek, ki živi v danem trenutku, tako 
da se bom za naprej odločil, ko bom vi-
del, kako gredo stvari. Če bo šlo v občini 
dogajanje v pravo smer, bom z veseljem 
nadaljeval svoje delo tudi na občinski 
ravni. 
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 MIRAN SIRC
 PIXABAY.COM

Ker projekta nista zasnovana po 

sistemu »razpis do porabe sred-

stev«, se vloge konstantno zbirajo, 

obravnavajo ter odobrijo vsem, ki 

izpolnjujejo pogoje.

Občina Vodice vseskozi sledi global-
nim okoljskim izzivom ter izvaja traj-
nostno razvojno naravnane projekte. 
Kot ena izmed redkih občin k temu 
aktivno in finančno spodbujamo tudi 
naše občane; v konkretnem primeru k 
učinkoviti rabi energije ter ustrezne-
mu ravnanju z odsluženimi salonitni-
mi ploščami.
Nabor, ki jih vključuje Pravilnik o fi-
nančnih spodbudah za izvedbo ukre-
pov učinkovite rabe energije v občini 
Vodice, zajema številne, tudi prepro-
ste in nizkocenovne ukrepe, za ka-
tere naši občani ne morejo pridobiti 
drugih nepovratnih sredstev (npr. s 
strani EKO sklada), a bistveno pripo-
morejo k dobri energetski učinkovito-
sti ter izboljšujejo bivanjski komfort. 
Naši občani lahko pridobijo do 360 
EUR nepovratne finančne spodbu-
de za posamezen objekt (zgrajen na 
podlagi dovoljenj izpred 1. 7. 2010) 
v posameznem koledarskem letu za 
izvedene ukrepe iz naslednjega se-
znama: zamenjava zastarele »termo-
pan« ali druge zastarele zasteklitve s 
sodobno energetsko učinkovito zaste-
klitvijo; izboljšanje tesnjenja starejših 
lesenih oken; vgradnja termostatskih 
ventilov na radiatorje; vgradnja oz. 
zamenjava obstoječe obtočne črpal-
ke centralnega ogrevanja s sodobno 

Našim občanom so še vedno na voljo 
nepovratne finančne spodbude
za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije ter ustrezno odstranitev salonitne kritine

frekvenčno regulirano črpalko ener-
gijskega razreda A; izvedba aktivne-
ga lokalnega sistema za kontrolirano 
prisilno prezračevanje (z uporabo 
energijsko varčnih odvodnih ventila-
torjev); zamenjava obstoječega toplo-
vodnega kotla s sodobnim plinskim 
kondenzacijskim kotlom za ogrevanje 
prostorov oziroma pripravo sanitarne 
tople vode. 
Pravilnik o finančnih spodbudah 
za izvedbo ukrepov učinkovite rabe 
energije v občini Vodice ter vloga za 
pridobitev sredstev sta občanom na 
voljo na občinskih spletnih straneh 
(https://www.vodice.si/eVloge) ter 
sprejemni pisarni občinske uprave; 
na nas pa se občani lahko obrnejo 
tudi za dodatna pojasnila.
Podrobnejše informacije v zvezi z 
učinkovito rabo energije so občanom 
brezplačno na voljo v lokalni izposta-
vi ENSVET v Vodicah. Za svetovanje 
se je treba prehodno naročiti v spre-
jemni pisarni občine na tel. (01) 833 
26 10.
V primeru ustreznega ravnanja in 
trajnega deponiranja odsluženih sa-
lonitnih plošč pa vam Občina Vodice 
lahko povrne do 440 EUR za posa-
mezen objekt (velja za fizične osebe). 
V dobrih 12 letih smo tako skupaj 
ustrezno poskrbeli že za skoraj 75,5 t 
salonitk oz. skoraj 4.700 m2 salonitne 
kritine. Nedvomno gre za pomemben 
prispevek k zagotavljanju bolj zdrave-
ga življenjskega okolja, zato je namen-
ska proračunska postavka ostala tudi 
v letošnjem občinskem proračunu. 
Ker gre za nevarne odpadke, je treba 
z njimi primerno ravnati in jih pred 

trajnim deponiranjem ustrezno pri-
praviti in zaščititi. Z željo, da bi s tem 
v zvezi pri oddaji azbestnih odpadkov 
na odlagališču Barje imeli čim manj 
težav, so v JP Voka Snaga pripravi-
li ustrezna navodila. Le-ta, kot tudi 
samo vlogo za dodelitev enkratne 
denarne pomoči, naši občani lahko 
dobijo v sprejemni pisarni Občine Vo-
dice, ali pa na že navedeni občinski 
spletni strani. 
Ker mora JP Voka Snaga voditi točno 
evidenco o poti odpadkov od izvora 
(strehe) do deponije, je pomembno, 
da odstranjevanje in prevoz azbestne 
kritine poverite izvajalcem, ki so za 
to vpisani v ustrezne evidence, ki jih 
vodi Agencija RS za okolje (imajo do-
voljenje za prevoz odpadkov iz kvali-
fikacije 17 06). Dodatne informacije 
(v izogib morebitnim težavam pri 
prevzemanju salonitnih odpadkov) 
lahko zainteresirani občani dobijo pri 
predstavnikih Snaginega odlagališča 
odpadkov Barje (tel. 01 200 35 25).
Izkoristite torej ponujeno možnost – 
izvedite ukrepe, ki pozitivno vplivajo 
na naše okolje, že sami po sebi prina-
šajo srednje in dolgoročne energetske 
in ekonomske prihranke ter ob tem 
pridobite še nepovratno občinsko 
subvencijo.
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 KLEMEN KLINAR

Včasih se ljudje niso prepoznava-

li po priimkih, temveč po njihovih 

hišnih imenih. Marsikje na sloven-

skem podeželju je to živo še da-

nes – hišna imena označujejo ljudi, 

domače živali in lastnino določene 

domačije.

Nekoč nekoliko krivično spregledana 
in zaničevana, ker so nakazovala na 
kmečko poreklo, se danes ob spre-
menjeni splošni zavesti in vračanju 
k svojim koreninam znova oživljajo. 
S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj 
povezane z domačim krajem, saj sta-
ro hišno ime potrjuje, da ima hiša v 
kraju zgodovino. Hišna imena so za-
radi svoje starosti del našega ljudske-
ga izročila oz. del naše žive kulturne 
dediščine.
Pobuda zbiranja in obeležitve pokri-
va že 25 občin na Gorenjskem, od 
leta 2009 je bilo zbranih že več kot 

Nadaljevanje zbiranja hišnih imen

deset tisoč hišnih imen. Zbrana so le 
stara hišna imena, starejša od 80 let. 
V občini Vodice so bila hišna imena v 
delu naselij že raziskana lansko leto, 
z letom 2020 pa se pobuda v okvi-
ru projekta Stara hišna imena 2 na 
območju občin Komenda, Medvode 
in Vodice nadaljuje. V občini Vodi-
ce bodo tokrat obravnavana naselja 
Dobruša, Dornice, Repnje, Torovo, 
Vodice in Zapoge. V okviru projekta 
bodo v naštetih krajih stara hišna 
imena zbrana in obeležena z gline-
nimi tablicami. Hišna imena bodo 
predstavljena v tiskani knjigi in ume-
ščena na spletni portal www.hisnai-
mena.si, kjer so zbrana vsa gorenjska 
hišna imena.
Za več informacij o projektu lahko 
pokličete na Razvojno agencijo Zgor-

nje Gorenjske, ki bo projekt strokov-
no izvajala (telefon: 04/581 34 16 
ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). 
Domačine iz obravnavanih naselij 
vabimo, da na zgoraj navedene kon-
takte sporočijo svoje hišno ime.
Projekt Stara hišna imena sofinanci-
ra Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in 
Republika Slovenija v okviru Progra-
ma razvoja podeželja 2014–2020.

 RADO ČUK

V torek, 4. februarja, je na ob-

močju 32 občin osrednje Sloveni-

je v okviru evropskega projekta 

Siquake 2020, potekala teoretič-

na – štabna vaja civilne zaščite. 

Predpostavka za vajo je bila, da je 

bil v zgodnjih jutranjih urah potres 

z učinki IX. stopnje po EMS v osre-

dnji Sloveniji. 

Na vaji je sodelovalo več kot 800 ude-
ležencev tako iz Slovenije kot iz tu-

Štab Civilne zaščite Vodice 
V sklopu projekta Siquake 2020 izvedena teoretična vaja potresa v Vodicah
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jine (poveljniki in namestniki povelj-
nikov civilne zaščite ter štabi civilne 
zaščite na lokalni, regijski in državni 
ravni, gasilci, enote za iskanje in re-
ševanje iz ruševin (USAR) iz več dr-
žav, kinologi, predstavniki Rdečega 
križa, Policija, Slovenska vojska, eno-
ta Evropske unije za oceno stanja in 
koordinacijo (UCPT) idr.).
Namen vaje je bil dvig ravni zaveda-
nja o morebitnih posledicah potresa, 
pripravljenosti na potres in potreb-
nih izboljšavah. Poleg cilja, kako po-
večati pripravljenost in sposobnost 
odzivanja celotnega sistema zaščite, 
reševanja in pomoči v Sloveniji ter 
mehanizma, je bila v ospredju skrb 
za vključitev EU na področju civilne 
zaščite v primeru velikega potresa, ki 
bi prizadel osrednjo Slovenijo.
V štabni vaji so od 9.00 do 15.30 so-
delovali: poveljnik Miha Bergant in 
člani Štaba civilne zaščite Občine 
Vodice, Matjaž Letnar, Jože Pavlič, 
Klemen Dolenc, Anton Zmrzlikar, 
Jurij Marenče, Štefan Kunstelj, člana 
občinske uprave Klavdija Zalokar in 
Rado Čuk ter župan Aco Franc Šuštar. 
Ekipa je reševala zahtevne naloge 
(14) s področja najnujnejših ukrepov 
za reševanje ljudi in premoženja. Re-
šitve je sproti posredovala Upravi RS 
za reševanje. 
Teoretični del vaje (celoten projekt 
se odvija v letih 2019 in 2020) se je 
zaključil 7. februarja 2020 z analizo 
odziva na potres in osredotočenostjo 
na naslednje teme: reševanje, nasta-
nitev, zdravstvena oskrba, ruševine, 
varnost, telekomunikacije, živali in 
obnova, ter s pobudami za izboljšavo 
tako opreme kot struktur.
Štab CZ Vodice je ocenil, da bi rušil-
ni potres, ki bi prizadel občino Vodi-
ce povzročil večjo materialno škodo 
brez (morda) človeških žrtev. Poru-

šen oz. trajno neuporaben bi bil 1 od-
stotek objektov, več kot ena četrtina 
pa bi jih bila začasno neuporabnih. 
Izhajajoč iz te ocene bi bilo treba za-
gotoviti začasno namestitev za pribli-
žno tisoč ljudi in več deset glav živine. 
Z oceno potresne varnosti za posame-
zno stavbo (lastnega doma) se lahko 
vsakdo seznani s pomočjo aplikacije 
Oceni svojo stavbo POTROG http://
potrog2.vokas.si/.
Štab CZ OV ocenjuje, da je bila vaja 
koristna s številnih vidikov. Štab se 
je seznanil z oceno ogroženosti in 
načrti zaščite ter reševanja, pripravil 
organizacijsko strukturo reševanja in 

kategorizacijo poškodovanosti stavb. 
Na osnovi delovne karte je prepoznal 
poškodovanost infrastrukture in 
prevoznost cest. Ocenil je potrebe po 
evakuaciji, možnosti zasilne nastani-
tve ter lokacije za odlaganje ruševin.
Ob zaključku se je župan zahvalil 
celotni ekipi z željo, da sil za zaščito 
in reševanje ne bi bilo treba nikoli 
uporabiti. Če pa bi nas nesreča kljub 
vsemu prizadela, pa se veliko priča-
kovanje polaga na enote prostovolj-
nih gasilskih društev, ki jih vodstvo 
Gasilske zveze in Občina Vodice v 
čim večji meri izobražujeta in opre-
mljata.
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 TANJA DOMINKO
 OSEBNI ARHIV - JURE GRILC

Spomladanski meseci so vsako 

leto stresno obdobje za tiste, ki 

končujejo osnovno in srednjo šolo, 

saj se soočajo tako z obilico testov 

kot tudi z dejstvom, da se bo tre-

ba odločiti, kako naprej. Ali je od-

ločitev usodna? Koliko naj pri njej 

sodelujejo starši, koliko pa to pre-

pustiti otrokom? To so vprašanja, 

s katerimi se soočajo številne dru-

žine, zato bo nekaj namigov najti 

tudi v tem članku. 

Interesni vprašalnik 
Vprašanje, ali je odločitev usodna, 
sem zastavila Aleksandri Igličar Če-
pon, ki se s kariernim svetovanjem 
mladim ukvarja na Zavodu za zapo-
slovanje. »Odločitev za nadaljevanje 
šolanja je ena od zahtevnih odločitev 
v življenju in posvetiti ji je treba veli-
ko časa, zbrati veliko informacij o šo-
lah in šolanju. Veliko je še neodloče-
nih, morda so tudi ocene slabše, zato 
mladi potrebujejo podporo staršev in 
okolice.« Po njenih besedah nam je 
lahko v pomoč, če pogledamo, kateri 
so hobiji in interesi mladih, medtem 
ko ocene niso vedno najboljši poka-
zatelj. »Mladi lahko uporabijo tudi 
interesni vprašalnik, ki je na voljo na 
spletu in prek katerega dobijo seznam 
poklicev. Dobro je, če ta seznam pre-
gledajo in se o njem pogovorijo z uči-
telji, starši in svetovalnimi delavci,« 
je dejala Aleksandra Igličar Čepon.

Vloga svetovalne delavke
Obrnila sem se na Irmo Janežič, ki 
je z nasveti devetošolcem na voljo na 

Odločitev šolarjev, kam in kako naprej, ni 
preprosta

OŠ Vodice. »Odločanje je proces, ni 
stvar enega pogovora pri svetovalni 
delavki. Začeti je treba dovolj zgodaj. 
Na šoli se o poklicih in srednjih šolah 
začnemo pogovarjati že v 4. razredu. 
Vsako leto potem do 9. razreda nekaj 
razrednih ur namenimo tej tematiki. 
Vsak učenec ima svojo mapo Razmi-
šljam o poklicih, v kateri zbira infor-
macije, učne liste, razmišljanja.« 
Na vprašanje, kaj naj bo odločilno pri 
nadaljnjem šolanju, je odgovorila po-
dobno kot sogovornica z Zavoda za 
zaposlovanje. »Otrok naj ob pomoči 
staršev razmisli, kaj rad dela, kateri 
so njegovi talenti in spretnosti, kate-
re so njegove pozitivne in negativne 
lastnosti, zaradi katerih bi lahko bil 
pri določenih poklicih uspešen, pri 
drugih pa ne. Razmisli naj o dejav-
nostih, ki jih rad počne, in kakšne 
so njegove učne navade, kaj zmore in 
česa ne.« 

Šola mora ustrezati otrokom, ne 
staršem ali prijateljem
Janežičeva svetuje tudi, da se pogo-

vori s čim več ljudmi, da izve, kako 
ga oni vidijo, saj se morda sam niti ne 
zaveda svojih pozitivnih lastnosti ali 
pa slabosti. Hkrati spodbuja, da naj 
otrok izbere šolo, ki je dovolj velik iz-
ziv zanj, da se mora nekoliko potru-
diti, po drugi strani pa naj ne izbere 
prezahtevne. »Ne sme biti prevelik 
razkorak med otrokovimi zmoglji-
vostmi, učnimi navadami in zahtev-
nostjo šole.«
Pri odločanju imajo veliko in po-
membno vlogo tudi starši, ugotavlja 
sogovornica. »Osnovnošolcu je treba 
pomagati. Starši naj se z otrokom po-
govarjajo, ga poslušajo, mu svetujejo, 
na koncu pa naj bo odločitev njegova. 
Šola oziroma poklic mora ustrezati 
otroku, ne prijateljem ali staršem.« 
Karierna svetovalka Igličar Čepono-
va pa dodaja, da naj se otroci ne od-
ločajo na podlagi bližine šole ali tega, 
kam gredo prijatelji. 

Gimnazija, da ali ne?
Gimnazije so postale pred leti zelo 
priljubljene, saj so nekoliko odložile 
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odločitev o poklicu. Aleksandra Igli-
čar Čepon prednost gimnazije vidi v 
tem, da da neko splošno izobrazbo, 
konča se z maturo in je vstopnica za 
študij. »Za tisto mladino, ki ima so-
lidne ocene in dobre učne navade, je 
gimnazija priporočljiva.« Velikokrat 
pa se Igličar Čeponova pri svojem 
delu sreča z mladimi, ki pravijo, da 
ne vedo, kaj bi, pa se zato odločijo za 
gimnazijo. »Ni dobro, da je gimnazija 
izhod v sili. Je veliko bolje, da se od-
ločijo za triletno ali štiriletno šolo, so 
tam zadovoljni, dosegajo boljše uspe-
he. Ne smemo pozabiti, da se tudi s 
štiriletne šole lahko pot nadaljuje na 
študij.« Sama ima na Zavodu za za-
poslovanje tudi izkušnje z mladimi, 
ki po dveh ali treh letih gimnazije, ko 
se bojujejo z enkami, sprejmejo od-
ločitev, da se prepišejo na štiriletno 
strokovno šolo in jo uspešno zaklju-
čijo. »Ko se pozneje oglasijo pri meni, 
ko že razmišljajo o študiju, so veliko 
bolj zadovoljni kot prej. Neuspeh lah-
ko povzroči veliko tudi drugih težav. 
Včasih je tako, da otroci kar vztraja-
jo, saj bo, bom popravil, si ne upajo 
narediti spremembe, včasih si tudi 
starši želijo, da bi ostali na gimna-
ziji.« Igličar Čeponova, ki je po izo-
brazbi psihologinja, priznava, da je s 
starši včasih težko. »Naša praksa je, 
da se najprej pogovorimo z otrokom, 
nato s starši, nato se usedemo skupaj 
in se pogovorimo. Tako je najbolje. 
Tudi otrok v pogovoru s svetovalcem 
marsikaj razkrije in potem je odloči-
tev lažja.«

Kaj pa drugi poklici?
V Vodicah je interes za gimnazije 
precejšen, a mladi izbirajo tudi dru-
ge šole. Irma Janežič pojasni: »Zani-
majo jih gimnazije, kot so Gimnazija 
Ledina, Poljane, Vič, Bežigrad, Šent-

vid, Šiška, Škofijska klasična gimna-
zija. Fante zanimajo poklici oziroma 
smeri, kot so tehnik mehatronike, 
elektrotehnik, računalniški tehnik, 
mizar. Dekleta se pogosto odločajo za 
poklice veterinarski tehnik, vzgojitelj 
predšolskih otok, kozmetični tehnik, 
ekonomski tehnik, slaščičar, frizer.«
In kako poskrbijo za predstavitve 
poklicev? »V letošnjem šolskem letu 
smo imeli na šoli tudi predstavitev 
poklicev prevajalec, tolmač in pred-
stavitev poklica policist. V Vrtec 
Škratek Svit smo si šli ogledat poklic 
vzgojitelj predšolskih otrok. V lan-
skem šolskem letu je bila zelo dobro 
obiskana Obrtna pot, ki jo organizira 
Obrtna zbornica Slovenije. V obrtnih 
delavnicah smo spoznavali poklice 
mizar, gastronom, oblikovalec kovin, 
avtoserviser, kozmetični tehnik, fri-
zer in slaščičar. Učenci imajo vsako 
leto možnost skupaj s starši obiskati 
Dan odprtih vrat slovenskega gospo-
darstva, ko vrata odprejo podjetja, ali 
spoznati določene poklice na Medna-
rodnem obrtnem sejmu, ki ga vsako 
leto v septembru organizirajo v Celju.
V okviru dnevov dejavnosti s šolo 
obiščemo tudi Srednjo gostinsko in 
turistično šolo v Radovljici, kjer ima-
jo otroci priložnost pobliže spoznati 
poklic gastronomsko-turistični teh-
nik. Prav tako obiščemo tudi Srednjo 
šolo za strojništvo in lesarstvo v Ško-
fji Loki.«

Za spremembo ni nikoli prepo-
zno
Čeprav se zdi, da bodo mladi s svojo 
odločitvijo »zabetonirali« svoje na-
daljnje življenje, pa odrasli vemo, da 
izbira šole še zdaleč ne pomeni, da 
bomo v življenju ta poklic tudi opra-
vljali. Sama poznam primere, ko so 
učitelji postali novinarji, ko so nata-

karji študirali teologijo, ko so medi-
cinske sestre v času šolanja spoznale, 
da trpljenja, ki ga srečujejo v službi, 
doma ne morejo izklopiti, poznamo 
zdravnike poslance, agronome mini-
stre in če se malo ozremo okoli sebe, 
vsak najde podobne zgodbe. Življenje 
nam prinaša izzive in na nas je, ali 
se bomo sposobni prilagajati ali ne. 
Tudi Janežičeva pravi, da nikoli ni 
prepozno za spremembo. »Če otrok 
ugotovi, da je napačno izbral, naj po-
išče boljšo rešitev.« Pri tem naj bo ak-
tiven sam. »Možnosti in informacij je 
veliko. Informativni dnevi, Informa-
tiva, Dan odprtih vrat slovenskega 
gospodarstva, dnevi odprtih vrat na 
srednjih šolah, Obrtna pot, spletne 
strani, Karierno središče, …« Včasih 
je tako, da vemo, kateri poklic bi z 
veseljem opravljali, toda pot do tja 
ni enostavna. Velika ovira so lahko 
ocene oziroma točke, ki jih je otrok 
zbral premalo. »Potem iščeš možno-
sti, druge poti, da prideš do poklica, 
ki te veseli,« je neomajna Janežičeva. 
Kjer je volja, je tudi pot, čeprav malo 
bolj ovinkasta, lahko dodam sama. 
Tudi na Zavodu za zaposlovanje se 
srečujejo s posamezniki, ki so iskalci 
zaposlitve in ugotavljajo, da bi delo, 
za katerega so se izobraževali, težko 
opravljali. Na vprašanje, ali je menja-
va poklica zapletena, mi Aleksandra 
Igličar Čepon odgovori takole: »Ko 
enkrat oseba vidi, da v nekem svojem 
poklicu nima prihodnosti, a ko hkra-
ti vidi cilj naprej, je ta korak lažji. Na 
začetku pa je zagotovo trnova pot.«

Stres na prvi šolski dan
Prehod iz osnovne v srednjo šolo 
predstavlja stres, kako se pripraviti 
na ta korak, vprašam svetovalno de-
lavko na OŠ Vodice Irmo Janežič. »To 
je del življenja. So nove izkušnje, nove 
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priložnosti, nova poznanstva, novo 
okolje. Opažam, da je to pogosto ve-
čji stres za starše kot za otroke. Res 
je, da so nekateri otroci bolj samo-
stojni, drugi pa potrebujejo več časa 
za prilagajanje novostim, več usmer-
janja. Takim naj starši namenijo več 
pozornosti, več pogovorov, spodbud. 
Potrebno pa je učence navajati na sa-
mostojnost.« Zlasti slednje se mi zdi 
zelo pomembno. Pa srečno!

Razmišljanje prof. Nataše Koder-
man, Gimnazija Bežigrad
»Prehod iz osnovne v srednjo šolo je 
za mladostnika velika sprememba, 
saj številni iz osnovne šole v doma-
čem kraju odidejo v mesto in s tem 
spremenijo tudi širše socialno okolje. 
V gimnazijah se znajdejo v razredu, v 
katerem si mesto delijo z učno enako 
uspešnimi sošolci, tako da si morajo 
izoblikovati novo mesto v skupini. 
Pri prehodu iz osnovne v srednjo 
šolo imajo praviloma več težav tisti 
učenci, ki so osnovno šolo končali 
brez napora in učenja in tako pridejo 
v srednjo šolo brez učnih in delovnih 
navad. Tu pa zaradi velike količine 
učne snovi ne gre več »po starem« 
in se morajo naprej naučiti, kako se 
učiti. Pri izbiri »prave« srednje šole je 
pomembno, da devetošolci pridobijo 
čim več informacij o različnih sre-
dnjih šolah in da se pogovorijo tudi 
z vrstniki, ki te šole že obiskujejo, saj 
so informativni dnevi pogosto re-
klama za posamezno šolo in veliko-
krat niso odsev realnega stanja. Tudi 
ni modro, če se za določeno srednjo 
šolo odločiš zato, ker gre tja tudi tvo-
ja najboljša prijateljica ali prijatelj, 
saj se v štirih letih prijateljske vezi 
vzpostavijo popolnoma na novo. 
Vsekakor je prav, da starši svoje otro-
ke pri tako pomembni odločitvi, kot 

je izbira šole, spremljajo in podpirajo, 
končno odločitev pa prepustijo otro-
kom in njihovim interesom. Največjo 
pomanjkljivost v slovenskem izobra-
ževalnem sistemu vidim v tem, da 
učencem v devetih letih osnovnošol-
skega in štirih letih srednješolskega 
izobraževanja ne omogoči, da bi lah-
ko odkrili svoje talente, razvili svoje 
interesno področje in bi posledično 
našli svoj poklic oz. poklicanost. 
Vsako leto se srečujem z maturanti, 
ki so večinoma že polnoletni, a so 
popolnoma nemočni in izgubljeni 
pri izbiri nadaljnjega študija in fa-
kultete. Osnovna šola Vodice je tukaj 
svetel zgled, saj otrokom ponuja zelo 
širok nabor izbirnih predmetov, kjer 
vsak učenec lahko najde nekaj zase, 
predvsem pa tisto, kar rad počne in v 
čemer je dober. Mogoče iz tega nekoč 
vzklije poklic.«

Opažanja prof. Klavdije 
Erhartič, Gimnazija Šentvid

»Dijaki se zelo različno odzovejo na 
spremembe pri prehodu iz osnovne 
šole v gimnazijo, saj so različnih zna-
čajev, nimajo enakih sposobnosti in 
izkušenj. Vsak se na svoj način soo-
či s stresom, ki ga prinese tovrstna 
sprememba. Nekateri se hitreje vklo-
pijo v novo okolje, v nove zahteve, so 
bolj sproščeni pri sklepanju prijatelj-
stev, drugi lahko prve mesece pora-
bijo veliko energije prav za krepitev 
odnosov. 
Večina dijakov na začetku še nima 
prave predstave, koliko snovi in kako 
poglobljeno znanje bo potrebno za 
dosežen uspeh, zato so morda priča-
kovanja in cilji na začetku rahlo pre-
visoki, vendar ne pri vseh. Tukaj bi 
izpostavila tri skupine dijakov, kjer 
jih je smiselno že prej dobro opremiti 
za soočenje s spremembo.

1. »Bister, a se mu ne da učiti«
Nekateri se niso v osnovni šoli sko-
raj nič učili in vendarle so bili zelo 
uspešni, saj jim obsežnost osnovno-
šolske snovi ni predstavljala velikega 
bremena. Brez delovnih navad in ne-
vajeni napora lahko doživijo velik pa-
dec osnovnošolskega uspeha. Ker se 
ne znajo učiti, je pred njimi kar zah-
tevna pot. Take otroke je dobro na to 
opozoriti že v zadnji triadi osnovne 
šole. 

2. »Perfekcionist« 
V gimnazijo se povečini vpisujejo 
odlični otroci, ki v osnovni šoli niso 
bili vajeni trojk. Prva slaba ocena jih 
lahko zelo sesuje. Niso več v špici ra-
zreda, čeprav bi radi bili in se ženejo 
preko svojih zmožnosti. Tako stres le 
še povečujejo. Te probleme opažam 
bolj pri dekletih, ki so zelo pridna, 
ambiciozna, zahtevna do sebe. Dobro 
jih je sprostiti že v osnovni šoli in jim 
pomagati, da se osvobodijo misli, da 
je dobra le petica.

3. »Brez temelja«
Gimnazija je izredno zahteven sre-
dnješolski program in dijaki, ki pri-
dejo s slabšo podlago, zelo težko 
nadgrajujejo svoje znanje. Ocena 3 
v osnovni šoli je nizka za vstop v gi-
mnazijo. V veliki meri kaže na to, da 
je bilo znanje površno, razumevanje 
slabše, motivacija do znanja nizka 
... Tako v prvem letniku pri urah ne 
dohajajo, vse jim je preveč. Pogosto 
doživljajo neuspehe, šola je zanje naj-
večji stres in posledično več zboleva-
jo. Lahko razvijejo vzorec izmikanja 
pred ocenjevanji, ker je soočanje z ne-
uspehom prevelika frustracija. Zato 
je otrokom, ki jim je že v osnovni šoli 
težko, smiselno ponuditi kak lažji 
program kot izbiro za srednješolsko 
izobraževanje.«
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 VIDA PIRC
 FRANCI ŠTUPAR

V novo sezono vedno zakoraka-

mo z obveznim občnim zborom, 

na katerem se zberemo praktično 

vsi člani društva. Tako je bilo tudi 

letos, ko smo se na občnem zbo-

ru zbrali že v mesecu januarju, da 

smo lahko že takoj začeli z našimi 

pohodi.

Občni zbor je potekal po ustaljenem 
redu, poslušali smo poročila o delu 
v preteklem letu, finančno poročilo, 
sprejeli plan izletov za letošnje leto in 
izvolili novega »starega« predsednika 
ter se ob koncu v sproščenem vzdušju 
in malici pogovorili o tem in onem. 
Tudi v lanskem letu se je število naših 
članov povečalo in upam, da bo tako 
tudi v prihodnje, čeprav se zavedamo, 
da se bo ta ugoden trend rasti enkrat 
ustavil na neki točki.
Z nestrpnostjo smo pričakovali prvi 
izlet, to je že tradicionalni pohod na 
Krvavec. Izvedemo ga v sodelovanju 
z Občino Vodice in naša naloga je, da 
vse pohodnike varno pospremimo na 
vrh Krvavca, kjer poteka smučarska 
tekma za pokal Občine Vodice in kul-
turni program ob slovenskem kultur-
nem prazniku.
Na dan pohoda smo se zbudili v mr-
zlo, a sončno jutro, ki je obetalo ide-
alne razmere za hojo. Na zbirnem 
mestu pri spodnji postaji gondolske 
žičnice nas je kar malo zeblo, a smo z 

Gamsi spodbudno v novo planinsko sezono

dobro voljo in pozitivno naravnano-
stjo ogreli premražene prste. Godba 
je zaigrala nekaj skladb, kar se kul-
turnemu dnevu pritiče, nato pa je 
naša skupina, ki je letos štela kar pet-
indvajset pohodnikov, krenila na pot. 
Z vsakim prehojenim višinskim me-
trom nam je bilo topleje in ko smo iz 
senčne grape stopili na sonce, je že 
sledilo slačenje bund, kap in rokavic. 
Pot je bila suha in na debelo posuta 
z listjem, ki ga letošnja zima še ni 
predelala. Na najbolj osončenih delih 
gozda je že cvetel teloh in naznanjal, 
da pomlad nezadržno in zagotovo 
prihaja.
V pogovoru in prešernem razpolo-
ženju je pot hitro minila in že smo 
bili na vrhu. Občina je poskrbela, da 
nihče ni bil lačen in žejen, kulturni 
program pa smo lahko pričakali zu-
naj, saj je sonce toplo grelo. V kultur-

nem programu so nastopili Godba 
Vodice, Mešani pevski zbor Biser in 
Folklorna skupina Sava Kranj. Sledi-
la je podelitev priznanj smučarjem, 
ki so osvojili najboljše čase, nato pa 
se je bilo treba posloviti in odriniti v 
dolino.
V dolino so se nekateri odpeljali z 
gondolo, nekaj pa se nas je tudi na-
zaj odpravilo peš. Popoldne je bila 
pot že nekoliko blatna in potrebna 
je bila pazljivost, a na srečo smo tudi 
v dolino vsi prišli varno. Seveda ima 
svoje zasluge pri tem tudi naš vodnik 
Franci, ki nas vedno s svojim občut-
kom in izkušenostjo varno vodi po 
gorskih poteh.
Začetek sezone je bil torej zelo obeta-
ven in če se po jutru dan pozna, ver-
jamem, da nas letos čaka zanimiva 
in bogata sezona, saj imamo v planu 
same zanimive in lepe vrhove.

Postalo je vroče

Občni zbor Nazaj v dolino
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  JOŽE ROŽMANEC

Niti opravičena odsotnost vodje 

sekcije in zimski čas, ki običajno 

ni najbolj prijeten del pohodniške 

sezone, letos ni zadržala poho-

dnikov DU Vodice ob domačem 

zapečku. Zima, ki bolj spominja 

na prezgodnjo pomlad, z lepimi 

sončnimi dnevi, nas je kar vabila 

na sprehode po nekoliko nižjih, pa 

še vedno zanimivih in razglednih 

hribih. Tako smo kmalu po novole-

tnih praznikih, še vsi obloženi od 

prazničnih dobrot, obiskali manj 

znani Veliki Slomnik blizu Celja.

Veliki Slomnik (609 m)

Po jutranjem zboru v Vodicah smo se 
odpeljali do Celja in naprej proti La-
škemu ter pri Košnici zapeljali z glav-
ne ceste na veliko urejeno parkirišče. 
Tam smo zapustili vozila in naprej na-
daljevali peš. Pot nas je kakšen kilo-
meter daleč vodila po lokalni cesti do 
razpotja, kjer je odcep poti za Veliki 
Slomnik. Pot se je nekaj časa položno 
vila skozi gozd ob manjšem potoč-
ku, nato pa se je kmalu začela strmo 
vzpenjati. Dokaj hitro smo prišli do 
manjše počitniške hiše, ki so jo posta-
vili visoko na strmem bregu nad gra-
po. Za to hišo se pot spremeni v dokaj 
strmo planinsko pot, ki preči reber do 
grebena, kjer se združi s potjo, ki pri-
pelje pohodnike iz Košnice pri Celju. 
Od razpotja se pot v okljukih zmerno 
strmo vzpenja do samega vrha. Na 
vrhu, ki ni ravno razgleden, nas je 
sprejelo lepo sončno in toplo vreme 
ter miza s klopmi za prijeten piknik. 
Ne preveč zahteven vzpon, še zabav-
nejši spust v dolino in prijetna družba 
so lepo popestrili prvi letošnji pohod.

Pohodi DU Vodice 
Veliki Slomnik (609 m), Krvavica (909 m), Veliko Gradišče (741 m), Stari Tabor (603 m)

 Krvavica (909 m)
Za drugi pohod v januarju smo obi-
skali vrh, ki smo ga imeli v planu že 
lani. Tudi tokrat smo se odpravili 
proti Štajerski, vendar smo kmalu za 
Trojanami, na Vranskem, zapeljali z 
avtoceste na staro regionalno cesto 
proti Celju. Še pred Gomilskim smo 
zavili proti hribom na jugu skozi 
Tabor in Loke. Poiskati smo morali 
cesto, ki vodi proti Zajčevi koči. Sle-
dili smo smerokazom »Zajčeva koča 
– pešpot«, kmalu našli primeren pro-
stor za parkiranje, kjer smo pustili 

avtomobile. V gozd smo krenili po 
dobro uhojeni stezi, ki je tudi zgle-
dno markirana. Pot je lepo speljana 
skozi gozd, dokaj napeta, vendar ne 
prestrma. Večkrat preseka gozdne 
ceste, vendar zaradi dobrih oznak ni-
smo bili nikoli v dilemi, v katero smer 
kreniti. Pot vodi mimo kmetije viso-
ko v hribih, za katero se priključi na 
makadamsko cesto, ki pa jo pri ozna-
ki za Zajčevo kočo zapusti in se začne 
lahno spuščati. Po označeni poti smo 
prispeli do Zajčeve koče, ki je bila 
zaprta, a kar lepo vzdrževana. Od 

Zadovoljna družba pohodnikov DU Vodice na vrhu Velikaga Slomnika

Pohodniki na vrhu Krvavice pri Menini planini
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koče dalje smo sledili smerokazom in 
markacijam do makadamske ceste, 
od katere se kmalu odcepi planinska 
steza proti vrhu Krvavice. Sledi kraj-
ši, dokaj strm vzpon na kamniti vrh, 
kjer se strmina poravna v širok gre-
ben za počitek in lepe razglede. Lepo, 
jasno vreme je omogočalo razgled na 
okoliške vrhove (sosednji Črni vrh na 
Čemšeniški planini), v daljavi so se 
lepo videli Julijci s Triglavom, in kraji 
v dolini in okoliških hribih. Spet smo 
imeli srečo in izbrali prijeten dan za 
trimčkanje.

Veliko Gradišče (741 m),  
Stari Tabor (603 m)

Odločitev za pohod na dostopnejše 
vrhove na Krasu je bila težka, ker je 
bilo še dan poprej viharno vreme. Di-
lema, kako nas bo prepihala kraška 
burja, je bila odveč, saj se je orkanski 
veter ponoči polegel, tako da smo 
imeli idealne pogoje za pohod. Lepo 
očiščeno ozračje je omogočalo pre-
krasne razglede. Za izhodišče smo 
izbrali Lokev in ker v bližini ni viš-
jih vrhov, smo si izbrali kar dva. Na 
prvega, Veliko Gradišče smo krenili 
iz Prelož pri Lokvi. Pot ni zahtevna 
in na koncu vasi zavije v gozd ter se 
zmerno vzpenja do razpotja in izvi-
ra Vroček. Tam sledimo markacijam 
in pot nas kmalu pripelje na s travo 
porasli vrh, ki ni preveč razgleden za-
radi porasle okolice. To nam ni vzelo 
volje pred vzponom na naslednji cilj, 
ki smo si ga izbrali. Po vrnitvi v Pre-
lože smo morali poiskati izhodišče 
za Stari Tabor na drugi strani Lokev. 
Prijetno sončno, že kar pomladan-
sko vreme, zložna pot skozi kraške 
gmajne in rahel vzpon na vrh, ki je 
bil nagrajen z lepšimi razgledi kot na 
višjem Velikem Gradišču. Na vrhu, ki 
je bil nekoč verjetno res tabor, so še 

sedaj ostanki zidov, postavljena miza 
s klopmi za prijeten počitek, ter raz-
gledi od Jadrana do Triglava. Vreme, 
razgledi in dobra družba – počutje 
skoraj kičasto. Po počitku smo se od-
ločili, da se šoferja vrneva v Lokev po 
avtomobila, preostali pa nadaljujejo 
spust s Starega Tabora v Povir, kjer 
se znova zberemo. Rečeno, storjeno 
in spet smo lahko postavili kljukico 
pod lepo izpeljan pohod. 
Tudi naslednji pohod je predviden z 
obiskom primorskih hribov nad Hra-
stovljami.

Spust z vrha Krvavice proti Zajčevi 
koči

glavobol in povišana 
temperatura

izcedek iz nosu

kašelj
težave z 
dihanjem

slabo počutje 
in bolečine 
v mišicah

TESTIRANJE NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM

O smiselnosti testiranja presodi zdravnik 
na podlagi izraženih simptomov ter 
bivanja na območjih, kjer se virus 
pojavlja. 

Samoplačniško testiranje v Sloveniji ni 
na voljo.

Koronavirus se dokazuje v brisu 
nosno-žrelnega prostora, v brisu 
žrela, izmečku dihal in v drugih 
kužninah. Za diagnostiko potrebujejo 
cca. 3 ure.

SIMPTOMI OKUŽBE Z KORONAVIRUSOM

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus

ZAŠČITNE MASKE

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus

dr. Novak

V Sloveniji splošna uporaba zaščitne maske ni potrebna.

Maske so smiselne znotraj zdravstvenih ustanov, kjer so 
zaposleni poučeni, kdaj in kako se jih pravilno uporablja. 
Pacient, ki kaže simptome, dobi masko ob vstopu v 
zdravstveni dom.

Na potovanju svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi 
navodili.

1,2 milijona zaščitnih mask je donirala podružnica 
podjetja Kylin Prime Group (KPG) izključno z 
namenom pomoči Kitajski. Slovenija je krila le del 
prevoznih stroškov.

1.

2.
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 FRANC GOSAR

O podnebnih spremembah zadnje 

čase veliko poslušamo in beremo 

v medijih. Čebelarji pa smo eni iz-

med tistih, ki jih dejansko občuti-

mo vsak dan ob svojem ravnanju 

s čebelami. Netipične vremenske 

spremembe namreč zelo vpliva-

jo na življenje in obnašanje čebel. 

Zato je še toliko bolj pomembno, 

da jih znamo opazovati in se jim 

prilagajati. 

Pomembno je tudi, da te izkušnje 
medsebojno izmenjujemo. V Čebe-
larskem društvu Skaručna se tega 
dobro zavedamo in že nekaj let se 
vsako prvo sredo v mesecu srečuje-
mo na rednih srečanjih. Izmenjava 
izkušenj, druženje in izobraževanje 
novih članov je glavna tematika sre-
čanj. V društvu se število članov iz 
leta v leto povečuje. Na januarskem 
občnem zboru se nam je pridružilo 
pet novih članov in članic, tako da 
društvo sedaj šteje že 52 članov.

Sicer pa smo člani društva aktivni 
skozi vse leto. Spomladi pripravimo 
eno do dve strokovni predavanji na 

Čebelarsko društvo Skaručna
temo ravnanja s čebelami, zdravlje-
nja bolezni čebel ali ravnanja s čebe-
ljimi pridelki. 

Udeležujemo se spomladanske ob-
činske čistilne akcije, organiziramo 
dan odprtih vrat in sodelujemo z 
vrtci v naši občini pri organizaciji 
tradicionalnega slovenskega zajtrka. 
Tudi letos smo organizirali kuharski 
tečaj in piknik, kamor smo povabili 
tudi predsednike sosednjih društev, 
s katerimi sodelujemo.

Ob koncu sezone običajno pripra-
vimo strokovno ekskurzijo z obi-
skom katerega od naših stanovskih 
prijateljev. Oktobra lani smo tako 
obiskali gospoda Antona Koželja iz 
Grosupljega. Gospod Anton je eden 
izmed večjih slovenskih čebelarjev, 
saj čebelari s pribl. 600 čebeljimi dru-
žinami. Del le-teh ima postavljene v 
vasi Ravni Dol, del pa jih prevaža. 
Je tudi izreden etnografski entuzi-
ast ter se vključuje v delo okoliških 
čebelarskih društev ter sodeluje v 
organih Čebelarske zveze Slovenije. 
Ob domači hiši ima muzej, v kate-

rem je obsežna zbirka čebelarske-
ga in lovskega orodja, dokumentov, 
knjig in slik. Obenem je zelo aktiven 
pri ohranjanju dediščine Petra Pavla 
Glavarja, ki je v zadnjih letih življe-
nja živel na posestvu v Lanšprežu pri 
Trebnjem. G. Koželj je bil eden izmed 
glavnih pobudnikov in organizator-
jev za obnovo kapele, ki je še ostala 
na posestvu. Na naši poti smo si jo 
tudi ogledali. 

Obiskali smo tudi samostan Stična, 
se sprehodili po mestecu Grosuplje 
in ob vodstvu gospe Marije Kavšek, 
spoznali del zgodovine tega kraja. 
Kraj Grosuplje se je, tako kot Vodice, 
zaradi bližine Ljubljane, v zadnjem 
času precej razširil, nastala so nova 
naselja, predvsem z mladimi druži-
nami.

Lepa in topla jesenska sobota je bila 
prav primerna tudi za sprehod po 
poti Vodomca v bližnjem Cerovem. 
Naravoslovna učna pot je sicer dolga 
5,2 km, mi pa smo si ogledali le del. 
Na poti smo videli različno rastlinje, 
gnezdišča za različne ptice, ribnike, 
čebelnjak, hišico za ostale žuželke. 
Na celotni poti so poučne table, kjer 
so slike in opisi tam živečih ptic, ra-
stlin ter možnost poslušanja, kako 
se oglašajo posamezne ptice. Namen 
učne poti je ohranjanje biotske ra-
znovrstnosti ter ozaveščanje in izo-
braževanje ljudi vseh starosti.

Ohranitev čebel in enakomerna po-
seljenost čebeljih družin po celotni 
občini pa bo še naprej naša primarna 
naloga, saj se zavedamo, da bomo s 
tem pripomogli k ohranjanju ravno-
vesja v naravi. 
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 KARMEN JANČAR

Ste že mislili, da berete reklamni 

oglas za sanjske počitnice? Prav-

zaprav ga. Če dobro pomislite, 

lahko s pomočjo te oaze obišče-

te številne sanjske pokrajine, se 

odpeljete v izmišljene svetove, 

potopite v (ne)znane oceane, se 

bojujete v tujih bitkah, ustvarjate 

nemogoče, srečate svetovne po-

potnike, priznane ustvarjalce in 

celo sami sebe. 

Ta majhna oaza miru in kulture se 
nahaja prav sredi občine Vodice, in 
sicer v stavbi, kjer že več kot stoletje 
potekajo izobraževanja in se police 
šibijo od knjig. To oazo lahko obišče 
čisto vsak in pri tem ne potroši niti 
evra. No, če jo želite košček odnesti 
s seboj in ste starejši od 18. ter za-
posleni, vam za celoletni obisk oaze 
zaračunamo 15 evrov, študentje in 
upokojenci pa imate popust in za 
oazo prispevate 9 evrov. Prvi, drugi, 
tretji, četrti … otrok do 18. leta pa 
lahko »potuje« brezplačno. Pričaku-
jeva vas dva strokovno usposobljena 
»vodnika«, ki vas bova z veseljem po-
peljala na želeno destinacijo. 

Meseca januarja se nama je za kratek 
čas pridružila priznana ustvarjalka 
iz Repenj Nika Stupica in 10 tečajnic 
popeljala v svet porcelana. Imeli smo 
se super in izdelali čisto svoj izdelek 
iz porcelana. Hvala, Nika! Februarja 
nam je Jerneja Jošar pokazala, da 
lahko vrtnarimo brez truda. Juhu, se 
že veselimo letošnjega bogatega pri-
delka!

Nataša Zupanc: Od življenja v črni
Gani do poroke s šamanom

Oaza miru in kulture
Meseca marca sva gostila Natašo
Zupanc iz Slovenj Gradca, sloven-
sko »belo Masajko«, ki se je v Gani 
poročila s šamanom in tam preživela 
tri leta.

Poznate občutek, ko imate vsega
dovolj? Tudi Nataša ga je in odšla na 
potovanje v Gano, kjer je ostala sko-
raj tri leta. Bivala je med domačini, 
se zlivala z njihovo kulturo, običaji 
in obredi, se poročila s šamanom, 
kljub temu pa ohranjala povezavo s 
»civilizacijo«. Nataša Zupanc, avtori-
ca knjige Oblečena v kente, nas je ob 
spremljavi fotografij popeljala po po-
teh črne celine, tja, kamor običajnim 
turistom ni dovoljeno, in spregovo-
rila o nad(naravnem), čarobnem in 
prvinskem svetu.

Meseca aprila, ko na travnikih, ob re-
kah in v gozdovih vse cveti in poga-
nja, pa bova gostila Daria Corteseja 

znanega strokovnjaka za divjo hra-
no, gurmana, publicista in avtorja 
številnih uspešnic s področja užitnih 
divjih rastlin. Dario nam bo predsta-
vil, katere užitne divje rastline lahko 
nabiramo, kako jih uporabimo v pre-
hrani, kakšen je njihov prehranski 
in zdravilni pomen in še marsikaj iz 
pestrega sveta užitnih divjih rastlin.
Dario Cortese: Divja hrana – užitne 
divje rastline in njihov pomen v so-
dobni prehrani

Knjižnica Vodice, 
7. aprila 2020 ob 19.30 

Vabljeni v našo oazo! Še posebej va-
bljeni domači ustvarjalci iz Vodic in 
okolice! Predstavite svojo dejavnost, 
ustvarjalnost in kreativnost! Ne boj-
te se predstaviti, kajti »najlepša zma-
ga je premagati samega sebe«.

Se vidimo v knjižnici!
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 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 TINA KOSEC

Za nami je 16. veleslalom za po-

kal Občine Vodice in 7. pohod na 

Krvavec, ki ga je ob slovenskem 

kulturnem prazniku organizira-

la Občina Vodice v sodelovanju s 

Športnim društvom Victoria Club 

Vodice, Športno-planinskim dru-

štvom Gams, Rekreacijsko turistič-

nim centrom Krvavec, Mešanim 

pevskim zborom Biser in Godbo 

Vodice.

Prešerno je bilo že zgodaj zjutraj, ko 
smo se smučarji, deskarji, pohodni-
ki, navijači in gledalci ob poskočnih 
koračnicah Godbe Vodice zbrali na 
spodnji postaji kabinske žičnice.
Medtem ko smo se smučarji v družbi 
sokrajanov in prijateljev pripravljali 
na športni izziv in se krepčali z vodi-
škimi prestami, so prvi na pot proti 
vrhu Krvavca krenili pohodniki pod 
vodstvom Športno-planinskega dru-
štva Gams. Približno 30 pohodnikov 
je nekako v dveh urah in pol prema-
galo 998 metrov višinske razlike in 

Slovenski kulturni praznik smo počastili s 
kulturo, športom in prijetnim druženjem na 
Krvavcu

osvojilo zastavljeni cilj.  Ob deseti 
uri se je na veleslalomski progi po-
merilo približno 55 smučarjev in 
deskarjev.  Vreme nam je bilo letos 
naklonjeno, vidljivost je bila odlična 
in vsi tekmovalci so po svojih najbolj-
ših močeh opravili z veleslalomsko 
progo. Za svoj nastop so si zaslužili 
aplavz in čestitke gledalcev in navi-
jačev, ki so ob progi navijali za svoje 
favorite.
Končani tekmi sta sledila topla mali-
ca in sproščeno druženje na Plaži Kr-
vavec, kjer smo počakali na kulturni 
program, ki sta nam ga pripravila 
Godba Vodice in Mešani pevski zbor 
Biser. Prireditev so popestrili tudi 
člani Folklorne skupine Sava Kranj, 

ki so se nam predstavili z gorenjski-
mi plesi.
Od kulture smo se nato preselili 
k športu in razglasitvi rezultatov. 
Zbrane je nagovoril župan Aco Franc 
Šuštar, nato pa sta z vodjo tekmova-
nja Julijem Jerajem podelila prizna-
nja najboljšim tekmovalcem. Najbolj-
ši moški čas je dosegel Blaž Pačuh s 
časom 22,43 sekunde, najboljšega 
ženskega pa  Nina Kalshoven  s ča-
som 23,66 sekunde. Skupna zma-
ga je pripadla ekipi  Victoria Club 
Vodice, ki so bili od drugouvrščene 
ekipe  Strahovica  hitrejši za 12,41 
sekunde. Na stopničke se je uvrstila 
tudi ekipa  Bukovski Team Ski, ki 
je za zmagovalci zaostala za 25,89 
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 SIMONA ŽEBOVEC

Pohod, ki se je sprva imenoval 

Cvičkova gaz, je tradicionalna pri-

reditev, ki jo na zadnjo soboto v 

mesecu januarju organizira Turi-

stično društvo Otočec v sodelova-

nju z Društvom vinogradnikov Gr-

čevje in Društvom vinogradnikov 

Trška gora.

Letos smo se ga, delno, v okviru God-
benega društva Vodice, udeležili tudi 
mi. Medtem ko so se pohodniki na 
startu pripravljali na pohod po goz-

Dolenjska, z veseljem se vrnemo!

sekunde. Rezultati tekmovanja so 
dostopni na  spletni strani Občine 
Vodice.
Organizatorjem se zahvaljujemo za 
čas in trud, ki so ga vložili, da sta 
tudi letošnji 16. veleslalom za pokal 
Občine Vodice in 7. pohod na Krva-
vec minila varno in brez poškodb. 
Posebna zahvala tudi vsem občanom 
za udeležbo in vsem sodelujočim 
kulturnim društvom za čudovit pro-
gram.
Vsem občanom znova izrekamo če-
stitke ob slovenskem kulturnem pra-
zniku!
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 HEDVIKA ROSULNIK

Stavbo zgrajeno v Skaručni, dav-

nega leta 1903, v kateri danes de-

luje vrtec, obiskuje 55 predšolskih 

otrok. Otroci od enega do šestega 

leta starosti so vključeni v tri sku-

pine. 

Leta 1997 je občina Vodice zaprto 
podružnično šolo uredila za potre-
be enega oddelka. Drugi oddelek se 
je odprl že leta 1998. Za to drugo 
skupino je bil v letu 2003 dograjen 
manjši prizidek. Tretji oddelek v Ska-
ručni deluje od leta 2008 dalje. V do-
brih dvajsetih letih so bila na stavbi 
opravljena različna vzdrževalna dela, 
prav tako tudi na igrišču. Častitljiva 
stavba pa zahteva stalna vlaganja, 
popravila. V času zimskih počitnic 
smo enoto Skaručna zaprli, otroci so 

Vzdrževalna dela v enoti vrtca Skaručna
V času zimskih šolskih počitnic

bivali v enoti Utik. V tem času smo 
opravili nujno potrebna vzdrževal-
na dela in zamenjali del tlakov. Pro-
stori so postali lepši in svetlejši. V 
poletnem času bo občina Vodice, v 
okviru projekta LAS, z novimi igrali 
opremila igrišče ob vrtcu Skaručna 
in v Utiku. Vsa sredstva za investi-
cije zagotavlja ustanovitelj, Občina 
Vodice. V tem času ustanovitelj že 
pripravlja dokumentacijo za celovito 
obnovo stavbe v Utiku, kjer delujeta 
vrtec in podružnična šola. Potrebe 
za vlaganja na področje predšolske 
vzgoje, izobraževanja so velike, sred-
stva občine pa omejena. Zato smo ve-
seli vsake nove pridobitve, obnove. Z 
delovanjem enot ima ustanovitelj in 
vrtec večje stroške, je pa vrtec bližje 
staršem, predvsem pa je lahko v vr-
tec vključenih več otrok. Želje vrtca 

in staršev so znane, vsi si želimo no-
vih, obnovljenih prostorov, dobrih 
pogojev za naše otroke. Vse pa se 
začne in konča pri denarju in usta-
novitelju. Ker je imela občina Vodice 
vedno posluh za predšolsko vzgojo, 
verjamemo, da nam bo skupaj uspelo 
uresničiti načrte. V vrtcu se po naj-
boljših močeh prizadevamo, da se 
otroci v naših vrtcih dobro počutijo 
in da kakovostno izvajamo program. 
Največ štejejo ljudje, vzgojiteljice.

VABIMO VAS, DA NAS OBIŠČE-
TE NA DAN ODPRTIH VRAT, V 
ČETRTEK, 26. 3., OD 16.30 DO 
18.00 URE. Vlogo za vpis dobite 
na spletni strani: www.vrtec-vo-
dice.si. Vpis do 31. 3.2020! 

Vljudno vabljeni!

dnih, makadamskih in asfaltnih poteh, smo zaigrali ne-
kaj skladb in jim tako že na samem začetku popestrili do-
gajanje. Pohodniki so se nato z degustacijskimi kozarci in 
mošnjički odpravili na pohod, imenovan »S cvičkom med 
vinogradi«, in pokušali različne dobrote in okus dobre-
ga vina, mi pa smo si ogledali Slakov in Pavčkov muzej. 
Tam nas je vodnica prijazno pozdravila in nas povabila v 
prostor, kjer je kronološko predstavljeno Slakovo življe-
nje. Čisto na koncu pa se je lahko vsak, ki zna igrati na 
harmoniko, preizkusil v igranju na prav posebno, Slako-
vo. Tisti, ki pa se v tem niso imeli možnosti pokazati, so 
se lahko kasneje v igranju, v krogu Godbe Vodice, kjer je 
namesto harmonike igrala kar cela godba.
Nadaljevali smo s pogostitvijo na posestvu Colnar, kjer 
ni manjkalo dobre hrane, izvrstnega vina, predvsem pa 
dobre glasbe in družbe. Zabaval nas je godbeni ansam-
bel, ansambel Rožnik, njihove pavze pa smo izkoristili za 
igranje naših skladb.
Dan smo zaokrožili v gostoljubju, lepih spominih in prije-
tnih pozdravih na Gorenjsko. 
Dolenjska, hvala, hvala za tako topel sprejem. 
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Veselo pustno rajanje v šolah in vrtcih
 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 TINA KOSEC

Na pustni torek, 25. februarja, so 

se po Vodicah sprehajale številne 

maškare, ki jih je župan Aco Franc 

Šuštar sprejel na Kopitarjevem 

trgu.

Letos s preganjanjem zime nismo 
imeli veliko dela, a nas zato številne 
izvirne in zabavne maske niso nič 
manj razveselile.
V povorki otrok od prvega do tre-
tjega razreda smo lahko občudovali 
strašne, vesele, norčave in razigra-
ne maske, ki so jim piko na i dodale 
našemljene učiteljice. Razposajeno 
pustno vzdušje je vladalo tudi v Po-
družnični osnovni šoli Utik ter vseh 
treh enotah Vrtca Škratek Svit Vodi-
ce, kjer je potekalo fotografiranje. Za 
dodatno veselje je poskrbel župan s 
svojim tradicionalnim obiskom in 
sladkimi dobrotami.
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Nika Stupica je likovna pedagoginja, ki svoje izdelke prodaja predvsem v tuji-
no, tudi v prestižne kraje na Japonskem.

Oblikovalka Nika Stupica delila znanje na 
delavnici

 MONIKA KUBELJ

Pravijo mu tudi belo zlato. Svojo 

ljubezen do porcelana je ustvarjal-

ka Nika Stupica, ki se je nedavno 

preselila v našo občino, predsta-

vila na posebni januarski delavnici 

v Knjižnici Vodice. V nekaj urah je 

bilo mogoče vsrkati le delček nje-

nega odličnega znanja in spretne-

ga oblikovanja skodelic, krožni-

kov, vaz in nakita, a dovolj, da smo 

začutili, kako zelo krhka je upora-

ba tega snežno belega naravnega 

materiala.

Oblike njenih izdelkov iz porcelana 
so, kakor pravi sama, dokaj prepro-
ste in klasične, saj izhajajo iz krogle. 
Manj je več-je njeno vodilo. Oblikuje 
skodelice različnih velikosti, skledi-
ce, vaze, vrčke za mleko. A začela je 
z uhani, prikupnimi majhnimi skulp-
turami. Ti so bili prvi izdelek, ki ga 
je naredila iz porcelana. Najprej je 
ustvarjala z glino, nato je poskusila 
s porcelanom in skoraj obupala, pre-
pričana, da se iz njega ne da nič na-
rediti. Pravzaprav se je igrala z njim, 
pa je nastal nakit. Skupaj s partner-
jem Boštjanom Janom ustvarja v 
družinskem podjetju Kaolin in kot 
smo že omenili, so svojo delavnico, 
ki je hkrati njihov dom, prestavili 
na naslov Repnje 10c. Pravi, da si pri 
uhanih oblike sproti izmišljuje, kar 
pri skodelicah ni mogoče, saj je treba 
najprej narediti kalup za vlivanje, pri 
nakitu pa ne.
Porcelan je, preden iz njega nastane-
jo skodelice, v tekoči obliki. Njegova 
glavna sestavina je kaolin. Takšnega 
tekočega vliva v kalupe, narejene iz 

mavca. Mavec je porozen, zato posr-
ka vodo iz porcelanske mase, ostane 
pa trdna snov, ki se obdeluje naprej. 
Najprej struži, nato žge, glazira in 
spet žge. Udeleženci delavnice smo 
imeli priložnost, z njeno pomočjo 
seveda, narediti majhno skodelico 
in droben nakit. Spoznali smo, kaj 
je mokri mavec ali humidor, kako je 
videti tehnika vtiskovanja in stru-
ženja, na koliko se porcelan peče in 
kako je videti tekoči porcelan. Nika, 
ki je sicer likovna pedagoginja, se s 
porcelanom ukvarja že 16 let in je 
svoje znanje prenesla na številne 
slušatelje svojih delavnic. Nanje ste 
mimogrede vabljeni tudi vi. Repnje 
so povsem blizu. Nika je mojstrica 
svetovnih razsežnosti, največ njenih 
strank je v Evropi, nekaj pa tudi v 
Aziji in Avstraliji. 
V Vodicah, tam v bukovških gozdo-
vih, so dolga leta kopali glino, a naša 

glina je nizkotemperaturna glina, 
porcelan pa iz visokotemperaturne 
gline kaolin. 

Predstavljajte si, da en kos vzame v 
roko vsaj 22-krat, preden je končan.

Keramika je končni izdelek iz gline 
kaolin.
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Obiskali smo jih in se družili z njimi s pesmijo 
 IRMA BIZJAK
 N. L. in I. Č.

Številni si vzamejo v mesecu janu-

arju čas za počitek, ker je decem-

ber običajno zelo zapolnjen z ra-

znimi dogodki in nastopi. Tudi za 

nas je bil, saj smo imeli konec de-

cembra Letni koncert. 

V zboru smo se odločili, ker smo pre-
jeli nekaj povabil, da bomo januarja 
obiskali domove starejših in tudi tam 
predstavili naš Letni koncert, kajti ta 
del občinstva težko v večjem številu 
obišče kakšno tovrstno prireditev.
Tako smo 7. januarja odšli v Dom 
Taber, dom za ostarele v Šmartnem 
pri Cerkljah na Gorenjskem. Priredi-
tev je povezovala naša pevka Cecilija 
Čebašek in po vsaki zapeti pesmi je 
vsak pevec prebral odlomek pesmi, ki 
je vsebovala lepe misli in sporočila.
Naslednji obisk je bil 29. januarja v 
Domu starejših občanov Preddvor. 
Že pot v Preddvor je bila čarobna, v 
mraku se je pogled ustavil na pre-
krasnem osvetljenem Krvavcu, tudi 
Grintavec in Kočna sta bila odeta v 
soj prekrasne svetlobe. Tako smo s 
toplino v srcu prišli med oskrbovan-

ce doma, ki so bili tako topli, domači. 
Zapeli smo jim pesmi, ki smo jih 
imeli v programu. To pa jim ni bilo 
zadosti, prosili so še za dodatek, še 
eno pesem, kar pa smo jim z veseljem 
ustregli.
V obeh domovih je že naš prihod v 
prostor vnesel veselje, med obisko-
valci se je šušljalo: »Prišli so, to so 
ti, ki nam bodo peli.« Na utrujenih 
obrazih se je prikazal nasmeh, v nji-
hovih očeh je zasvetila iskrica. To so 
ljudje, zlasti ker so večina iz teh oko-

liških krajev, ko so bili mladi in polni 
zdravja, ki so delali tudi stvari, ki jih 
lahko trenutno delamo še mi. Ko se 
po nastopu družimo z njimi, povedo, 
da so tudi oni tako prepevali. Res je 
to občinstvo hvaležno občinstvo. 
Vemo, da jim ni lahko, ker se verje-
tno vsak od njih bori s svojimi čustvi 
in mislimi. Vendar pa je velika veči-
na polna optimizma, kajti ob odhodu 
nam porečejo: »Upam, da se priho-
dnje leto spet vidimo.« Vemo, kaj to 
pomeni za njih, za nas pa tudi, res si 
želimo, da se prihodnje leto spet vi-
dimo in si sežemo v roke.
Ko se s takšnih nastopov vračamo 
domov, je v avtih najprej tišina, kajti 
vsakemu posameznemu pevcu je na-
stop pustil pečat, vsak se je zamislil 
nad njihovo usodo, kakršna lahko 
doleti vsak trenutek tudi nas. Življe-
nje ne izbira.

HVALA VAM, DRAGI NAŠI 
PRIJATELJI, ŠE PRIDEMO.

Imamo že novo povabilo, in sicer obi-
ščemo v mesecu marcu Dom starej-
ših Bežigrad. Bo tam kaj drugače …
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 ROZALIJA JEGLIČ

Pet sodelavk, prostovoljk ŽK Vo-

dice smo se v soboto, 18. januarja, 

udeležile predavanja z naslovom 

Življenjske izgube in proces posla-

vljanja. Antonov dom, Ljubljana-

-Vič, ki nas je prijazno gostil, je bil 

dobro obiskan. Predavateljici dr. 

Barbara Simončič in Tanja Valen-

ta sta nam teoretično in z odlično 

vsebino približali pojem izgube in 

proces žalovanja.

Uvodni nagovor in prijazne besede 
g. Marka Čižmana so nas spomnile, 
kako pomembno je biti čuječ. Kako 
pomembno je biti pozoren do okolja, 
do ljudi, s katerimi se srečujemo na 
naših poteh.
Glasbeni nastop gospel zbora Bee 
Geesus in nagovori vodje skupine so 
bili nekaj izjemnega. Glasbeni izbor 
nas je prevzel in pripravil na preda-
vanje. Zaključna pesem Sveta noč nas 
je spomnila na božično noč in rojstvo 
Jezusa. Vodja je omenil Jezusovo pot, 
ki nam predstavlja upanje v času žalo-
vanja.
Dr. Barbara Simončič je izpostavila, 
naj o izgubah razmišljamo širše. Izgu-
ba osebe je le en vidik in pogosto naj-
težje sprejemljiv. Za posameznika pa 
so izgube lahko še bolezen, ločitve, iz-
guba doma, izguba službe, upokojitev, 
staranje, izguba vida, sluha, izguba 
telesnih sposobnosti, poslavljanje od 
otrok, izguba pozicije v svetu, lastne 
vrednosti in še veliko ne naštetih oko-
liščin. V ozadju so vedno pričakova-
nja. Z izgubo vedno izgubimo odnos 
z nekom ali z nečim, kar je imelo za 
nas pomen. Izgubimo del sebe, ko smo 
imeli ta odnos. Ob tem lahko nastane 
veliko zmede in se ne prepoznamo.

Življenjske izgube 
Proces žalovanja je soočanje z izgu-
bo, ki zahteva čas. Različni odzivi se 
kažejo na vedenjski, miselni, duhov-
ni in čustveni ravni. Faze žalovanja 
so: šok, zanikanje, žalost, jeza in bes, 
krivda in strah, obup in integracija. 
Faze si lahko sledijo brez vrstnega 
reda, naprej in nazaj.
Tanja Valenta, spec. zakonske in 
družinske terapije, nam je predavala 
o možnih zapletih v procesu žalova-
nja. Teh je lahko veliko ob soočanju 
z izgubo. Lahko se podaljša čas in 
trpljenje. Motene so vsakodnevne 
aktivnosti. Posameznik enostavno 
ne more v popolnosti živeti svojega 
življenja. Zaplete lahko imenujemo z 
različnimi imeni: nenormalno, kro-
nično, zapleteno, nefunkcionalno, 
patološko, problematično, podaljša-
no, nezdravo ali nerazrešeno.
Delavnice in delo po skupinah pa so 
vedno tisto najpomembnejše, da ob-
novimo pridobljeno znanje. Tokrat še 

posebej, ker smo se 
soočili s procesom 
izgube pri sebi. V 
manjših skupinah smo izpostavili 
svoje izgube in jih analizirali. Ugo-
tovili smo, s koliko različnimi izgu-
bami se soočamo v svojem življenju. 
Proces integracije je cilj, ki pa ni ve-
dno dosežen. Nanj vpliva veliko de-
javnikov. Čas, ki celi rane, ni vedno 
edino, kar pomaga, večinoma pa je 
ključ v procesu žalovanja. 
Pridobljeno znanje nam pomaga pri 
naši karitativni dejavnosti in vpliva 
na našo osebno rast. Pomemben del 
našega dela je informiranje, sveto-
vanje in pogovor z osebami, ki po-
trebujejo našo pomoč. Organizirano 
imamo dežurstvo po razporedu vsak 
prvi četrtek v mesecu med 16. in 18. 
uro v pastoralnem domu.

Kontakt ŽK Vodice: karitas.vodi-
ce@gmail.com. 
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glavobol in povišana 
temperatura

izcedek iz nosu

kašelj
težave z 
dihanjem

slabo počutje 
in bolečine 
v mišicah

SIMPTOMI PRENOS VIRUSA PREVENTIVA

kapljično s 
kašljanjem ali 

kihanjem, varna 
razdalja vsaj 1,5 m.

s tesnejšim stikom z 
okuženo osebo

ob stiku z 
onesnaženimi 

površinami

Redno si umivajte 
roke z vodo in 

milom.

lahko tudi

KAJ JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 % 
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost 
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. 

RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja, ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo 

splošna uporaba 
zaščitnih mask ni 

potrebna.

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Izogibajte se zaprtih 
prostorov, kjer se 

zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike SlovenijeVeč informacij: www.gov.si/koronavirus
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RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja, ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo 

splošna uporaba 
zaščitnih mask ni 

potrebna.

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Izogibajte se zaprtih 
prostorov, kjer se 

zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike Slovenije Več informacij: www.gov.si/koronavirus
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milom.

lahko tudi

KAJ JE KORONAVIRUS?

Koronavirus povzroča virusno bolezen, ki se kaže s simptomi, podobnimi gripi. Pri približno 80 % 
okuženih poteka v lažji obliki, težji potek naj bi imelo približno 20 % zbolelih. Ocenjuje se, da je smrtnost 
po okužbi približno 2 %. Za potrditev ali izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. 

RIZIČNE SKUPINE:

Najbolj so ogroženi starejši ljudje in tisti z že obstoječimi 
zdravstvenimi stanji (kot je sladkorna bolezen, bolezni srca itd.). 

Kašljajte v rokav.

Pred odhodom na območja, s katerih poročajo o okužbah s koronavirusom, preverite stanje ukrepov v 
ciljni destinaciji, saj se razmere in ukrepi za zajezitev virusa hitro spreminjajo.

Slovenskim državljankam in državljanom, ki se nahajajo na območjih, s katerih poročajo o okužbah s 
koronavirusom, svetujemo previdnost pri vračanju domov. 

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi pojavili bolezenski znaki vročina in kašelj ali občutek težkega 
dihanja, ostanite doma ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujete z 
zdravstveno službo, ob tem navedite potovanje. 

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov, ukrepi niso potrebni. 

Glede na trenutno 
epidemiološko situacijo 

splošna uporaba 
zaščitnih mask ni 

potrebna.

POMEMBNO:

V primeru pojava bolezenskih znakov pokličite osebnega zdravnika ali zdravstveno službo.

Izogibajte se zaprtih 
prostorov, kjer se 

zadržuje veliko ljudi.

Redno zračite zaprte 
prostore.

Vlada Republike Slovenije Več informacij: www.gov.si/koronavirus
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Brezplačno podjetniško svetovanje 
 ROK GROS, SPOT SVETOVANJE 

SPOT Svetovanje osrednjeslo-

venske regije vse med vami, ki se 

nameravate udejstvovati v svetu 

podjetništva, in tiste, ki ste »novo-

pečeni podjetniki«, vabi na brez-

plačno usposabljanje »ABC podje-

tništva 2020«!

Izvajalo se bo pet različnih izo-
braževalnih modulov – vsak po 
10 šolskih ur!
Usposabljanje bo zajemalo pet izo-
braževalnih modulov po 10 šolskih 
ur in bo zajemalo tako predavanja 
in delo v skupinah kot tudi delo na 
terenu in delo doma. Od tega mora 
delo na terenu in delo v predavalnici 
zajemati vsaj dve tretjini vseh pred-
videnih ur, tj. 7 šolskih ur. 
Za osrednjeslovensko regijo bo uspo-
sabljanje potekalo v prostorih Go-
spodarske zbornice Slovenije (GZS), 
Dimičeva 13, Ljubljana. Začetek iz-
obraževanj je predviden 18. marca 
2020.
Vsebina izobraževanj se bo dotikala 
začetkov podjetniške poti, preverja-

nja poslovne ideje, osnov trženja, di-
gitalizacije poslovanja in pravno for-
malnih vidikov delovanja podjetja.
Komu je izobraževanje namenje-
no?
Usposabljanje je namenjeno tako 
podjetnikom in podjetnicam zače-
tnikom kot tudi potencialnim pod-
jetnikom in podjetnicam. Usposa-
bljanje se namreč izvaja z namenom 
opolnomočenja vseh zainteresiranih 
s strokovnimi vsebinami na začetku 
podjetniške poti s posebnim poudar-
kom na podjetnicah začetnicah.
Za podjetnice – tudi mentorska 
podpora in kandidiranje za fi-
nančne spodbude!
Podjetnice začetnice, ki ste podjetje 
ustanovile v letu 2019 ali ga name-
ravate ustanoviti v prvi polovici leta 
2020, bo Javna agencija SPIRIT Slo-
venija ponudila mentorsko podporo 
ter udeležbo na javnem natečaju, ki 
bo objavljen 28. februarja 2020. Ude-

leženkam, ki bodo uspešno zaklju-
čile vseh pet modulov, bo ponujena 
možnost kandidiranja za finančne 
spodbude. Finančne spodbude bodo 
dodeljene podjetnicam začetnicam 
na podlagi njihove predstavitve in 
izbora najboljših poslovnih modelov.
Pogoj za pristop k javnemu tečaju je, 
da v letu 2019 niste kandidirale ali 
pridobile sredstev v okviru Natečaja 
za podelitev finančnih spodbud za 
najboljši poslovni model in njego-
vo predstavitev podjetnic začetnic 
2019.
Prijava, razpored in podrobna vsebi-
na je dosegljiva na: https://www.gzs.
si/Novice/ArticleId/74189/abc-pod-
jetnistva-usposabljanje-za-podjetni-
ke-zacetnike
Projekt je sofinanciran s pomočjo 
Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slo-
venija, javna agencija.

Ali lahko hišni 
ljubljenčki 
širijo novi 

koronavirus?

Trenutno ni dokazov, da bi bilo tveganje za okužbo 
s koronavirusom povezano s hišnimi ljubljenčki, 
kot so psi in mačke. Na splošno je sicer 
priporočljivo, da si po stiku s hišnimi ljubljenčki 
roke umivamo z milom in vodo. To nas ščiti pred 
raznimi pogostimi bakterijami, ki lahko prehajajo 
med hišnimi ljubljenčki in ljudmi, kot sta na primer 
E.coli in salmonela. 

Svetovna zdravstvena
organizacija
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TURISTIČNO DRUŠTVO

VODICE

V A B I L O
Turistično društvo Vodice bo vabi na 
14. Velikonočno razstavo pirhov, ki 
bo v ponedeljek, 13. aprila 2020, v 
prostorih PGD Polje. 
• Otvoritev razstave bo ob 9.00 uri 
• Zaključek razstave ter podelitev 

nagrad s kulturnim programom bo 
ob 18.00 uri 

• Ob zaključku bo Kulturno prosve-
tno društvo Šinkov Turn v besedi 
prikazalo naselje Šinkov Turn, na-
vade, običaje in anekdote skozi čas, 
zgodovino gradu in cerkve.

Vabimo vas, da na razstavi z izdelki, 
predvsem velikonočnimi pirhi, sode-
lujete tudi vi! Več informacij: Alojzij 

Kosec 041 886 003.

Vabi TURISTIČNO 
DRUŠTVO

VODICE

Prostovoljci, vabljeni!
Na Rdečem križu Slovenije – Ob-
močnem združenju pri delu z lju-
dmi zaznavajo več stisk, s katerimi 
se srečujejo stari ljudje, zato želijo 
okrepiti prostovoljsko mrežo.  V 
marcu organizirajo usposablja-
nje za nove in obstoječe prosto-
voljce, ki delajo na področju pomoči 
in podpore starim ljudem – obisko-
vanje, družabništvo, organizacija 
srečanj, ipd. Vabljeni, da se prijavite 
ali informacijo posredujete vsem, ki 
bi jih lahko zanimalo.
Datum za oddajo prijave je 17. 
marec 2020.
Več informacij na:
sociala@rdecikrizljubljana.si ali na 
Rdečem križu Slovenije.
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ZAHVALA
V 76. letu starosti je zaspal v večni pokoj 

naš dragi ati, dedo, brat in stric

ALOJZ ČERNIVEC
Iz Dobruše 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom, vaščanom, gasilcem 

in gasilkam Zveze Vodice, posebej 
PGD Repnje-Dobruša ter gospe Kristini 
Bergant za lep poslovilni govor, društvu 
upokojencev Vodice, pevcem, pogrebni 

službi ter gospodu župniku Mervarju. 
Zahvalili bi se tudi prvim posredovalcem, ki 
so priskočili na pomoč v najtežjih trenutkih.

Hvala vsem za tople objeme, stisk rok 
in besede tolažbe ter vsem, ki ga boste 

ohranjali v lepem spominu. 
Vsi njegovi

ČASOVNICA KOPITARJE-

VEGA GLASA 2020
IZID

GLASILA
ODDAJA
GRADIVA

APRIL
29. 4. 2020 10. 4. 2020

MAJ
27. 5. 2020 10. 5. 2020

JUNIJ
22. 6. 2020 5. 6. 2020

AVGUST
26. 8. 2020 10. 8. 2020

SEPTEMBER
30. 9. 2020 10. 9. 2020

OKTOBER
28. 10. 2020 10. 10. 2020

NOVEMBER
25. 11. 2020 10. 11. 2020

DECEMBER
23. 12. 2020 5. 12. 2020

Srce je omagalo, 
Tvoj dih je zastal, 
A nate spomin
Bo vedno ostal. 

ZAHVALA
V 70. letu se je poslovil od nas dragi mož, 

oči, ata, brat in stric

DANIEL JAGODIC 
iz Vodic 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in znancem za iskrena sožalja, 
darovanje sveč in cvetja. Zahvaljujemo 

se domu starejših v Cerknici, kjer so zelo 
lepo skrbeli zanj. Posebna zahvala pa 

sosedi Tonici Bider za pomoč pri varstvu in 
prevozih. Hvala gospodu župniku Francu 

Mervarju za lepo opravljen obred, pevcem 
in Pogrebnemu zavodu Pogrebnik Dvorje. 
Žalujoči vsi njegovi v Vodicah, Smledniku, 

Britofu in Kranju.

Prišla bo pomlad, na delo vabila,
ne bo te zbudila, z menoj bo jokala, 

z menoj šepetala bo tvoje ime. 

ZAHVALA
V 76. letu starosti nas je po hudi bolezni 

zapustila naša ljubljena mami, stara mama, 
sestra in teta

MARIJA WEISS 
iz Zapog pri Vodicah 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izre-
čena sožalja ter darovano cvetje, sveče in 
svete maše. Iskrena hvala gospodu župni-
ku Lojzetu Golobu za lep pogrebni obred. 
Hvala Društvu upokojencev Vodice za tako 
ganljiv govor. Zahvaljujemo se pogreb-
ni službi Dvorje in ključarjema Marjanu in 
Gašperju Pipanu. Posebna zahvala sosedu 
Mirku Bohincu za nošenje žare in vsem mi-
nistrantom za sodelovanje pri sveti maši. 
Vse zahvale osebnemu zdravniku Draga-
nu Grujičiću in njegovi ženi Angelci za vso 
skrb, nasvete in pomoč. Hvala patronažni-
ma sestrama Mariji in Majdi za večletno 
oskrbo. Hvala tudi vsem, ki ste jo imeli radi 
in ste jo v tako velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti. 

Žalujoči vsi njeni

 Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,

utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota je pri nas. 

ZAHVALA
Ob nenadni in tragični smrti nas je v 66. 

letu zapustil naš dragi mož, oče, brat, zet, 
svak in stric

JANEZ GUBANEC 

Iskreno se zahvaljujemo gasilcem, ki so mu 
prvi nudili pomoč, reševalcem, policistom 
in vsem, ki ste bili z nami v najtežjih urah.
Zahvaljujemo se župniku g. Francu Mervarju 
za maziljenje v zadnji uri, za opravljen mašni 
obred in vzpodbudne besede. Zahvala 
pevcem, pogrebniku in bratrancu Janku za 
besede slovesa.
Hvala za vsa izrečena sožalja, za darovane 
maše, cvetje in sveče. Iskrena hvala vsem, ki 
ste se poslovili od njega, in vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu pospremili na njegovi 
zadnji poti.

Žalujoči njegovi

Veselo s teboj smo živeli,
žalostni, ker te več ni ...
Ostali so živi spomini,
z nami potuješ vse dni.

 
ZAHVALA

V 83. letu nas je po hudi bolezni zapustila 
naša draga žena, mama in babica

FRANČIŠKA KRAŠEVEC 
iz Repenj 

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na zadnji poti, ji prinesli cvetje in darovali 
sveče. Hvala gospodu župniku Francu 
Mervarju za lepe besede ob slovesu. 
Zahvala tudi Društvu upokojencev za lep 
poslovilni govor in hvala patronažni sestri 
Majdi Podgoršek, ki ji je več let in vse do 
konca bila v pomoč.

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

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
16. 1. 2020 – 20. 2. 2020

KRIMINALITETA

Vlom v 
stanovanjsko hišo.

Prometna nesreča I. kategorije s pobegom voznika.

Tatvina delov delovnega stroja, zoper storilca bo podana kazenska ovadba.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo.

Nezgoda pri delu s smrtnim izidom.

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Leposlovje za otroke in mladino

Rovelli, Carlo: Zapovrstje časa (fizika)

Toplak, Kristina: Migracijski pojmovnik za mlade 
(družboslovje)

Leposlovje za odrasle

Lallemand, Orianne: Volk, ki je hotel spremeniti 
barvo (slikanica)

Kelly, Ruth: Vinograd v Provansi (družbeni roman)

Waugh, Evelyn: Ekskluziva: roman o novinarstvu 
(družbeni roman)

Silva, Daniel: Padli angel (kriminalni roman)

Elsberg, Marc: Blackout: jutri bo prepozno 
(kriminalni roman)

Dugoni, Robert: Njen zadnji dih (kriminalni roman)

Hanačkova, Pavla: Pelji me domov: Vode sveta 
(naravoslovje)

Iva Bezinović-Haydon: Mala Mara in veliko drevo 
(slikanica)

Wright, Nicolas: Izjemni znanstveniki (znanost)

Mate, Gabor: Ko telo reče ne: skriti stres terja davek 
(klinična medicina)

Hawthorne, Lara: Stoletna riba Alba (slikanica)

Strokovno gradivo za odrasle

Sinek, Simon: Voditelji jedo zadnji: zakaj nekatere 
ekipe sodelujejo in druge ne (menedžment)

Brochmann, Nina: Zala tamala: priročnik o negi in 
uporabi ženskih spolnih organov (spolna vzgoja)

Muster, Miki: Indijanček Viki (stripi)

Espinosa, Albert: Rumeni svet: kako me je boj za 
življenje naučil živeti (spomini)

Vlom v stanovanjsko hišo.

Prometna nesreča, 
voznik zaradi 
neprilagojene 
hitrosti zapeljal z 
vozišča. 

Prometna nesreča 
I. kategorije zaradi 
nepravilnega 
prehitevanja.

Prometna nesreča, 
povožena divjad.
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