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Uvodnik

Uvodnik
Leto 2020 si bomo verjetno zapomnili prav 
vsi. Leto, ko se je vse obrnilo na glavo. Ko 
je ves svet obstal v nekem trenutku in ko so 
utihnile ceste, trgovski centri, javne usta-
nove, ko je glasba našla svojo pot do ljudi 
le še v virtualni obliki ali s sosedovega 
balkona. Ko je tudi šport zaradi prepovedi druženja postal le še 
osebna stvar in nič več tekma, za katero bi navijali s kavča. Z 
danes na jutri nas je velika večina ostala doma, pisarne smo pre-
selili v domače prostore, šolske učilnice v otroške sobe. Otroci so 
šoli sledili prek računalnika, stavbo in učitelje so po dveh tednih 
že začeli pogrešati (kot so nam zaupali nekateri sedmošolci), 
starši smo v tem času skušali blesteti kot motivatorji in učitelji, 
številni od jutra do večera. Izziv, ki mu marsikdo ni bil kos, a se je 
bilo treba spopasti z njim. Kako uspešni s(m)o bili, bo jasno šele 
prihodnje leto, a tudi tedaj šolanje verjetno ne bo tako, kot smo 
ga bili vajeni prej. Na nove scenarije se pripravlja tudi gospo-
darstvo, saj je njegov velik del za mesec ali dva povsem obstal, 
državni ukrepi bodo pomenili nekak obliž na rano, a vendar bo 
treba posel pridobiti in ga opraviti, drugače ne gre. Zaposlenim 
je treba dati delo, saj ne bodo mogli biti v nedogled na čakanju. 
Koronavirus pač ni običajen virus, ki ga uničijo višje temperatu-
re, saj je zajel ves svet, ne glede na podnebje in temperature. O 
tem, kako se je z razmerami soočila Občina Vodice, in o virusu 
kot takem boste lahko prebrali v osrednjem članku. Verjamem, 
da boste izvedeli marsikaj novega, čeprav se zdi, da so strokov-
njaki na vsakem vogalu, saj so svojo informativno in izobraže-
valno nalogo dobro opravili tudi avdiovizualni mediji. Da Slo-
venija v takih trenutkih ni samooskrbna, je zaskrbelo številne, 
a na srečo pomanjkanja nismo začutili, police v trgovinah niso 
ostale prazne, razen v prvih dneh, ko je ljudi zajela panika. Se je 
pa zato v tem času pokazala tudi podjetniška žilica slovenskih 
kmetov, ki so pridno trkali na naše e-poštne predale in ponu-
jali svoje pridelke. V Vodicah, kjer bi zaradi vladnega odloka o 
prepovedi gibanja zunaj občine lahko precej nergali, saj trgovin 
niti kmetov, ki bi si upali prodajati na lokalni tržnici, preprosto 
ni dovolj, se je morala lokalna oblast znajti in sprejeti odlok, da 
nam tako gibanje vendarle dovoli. 
In gibanja je bilo res veliko. Ne le po trgovinah sosednjih občin, 
pač pa tudi po občinskih poteh, ki še nikoli niso bile tako pol-
ne sprehajalcev in tekačev, tudi priložnostnih kolesarjev. Prav 
lepo je bilo srečevati vse te obraze, čeprav so številni zadržano 
pogledovali proti tlom, saj jih je mučila skrb, da se ne bi okuži-
li. Družine so na lepem pokukale iz svojih domov, živ žav je bil 
prav sproščujoč, otročki na kolesih, rolerjih, skirojih, v vozičkih 
in naročjih. Še je upanje, še je življenje! Čeprav je ponekod za tre-
nutek zastalo, vemo, da ne bo dolgo tako. Bo pa drugače, to nam 
govorijo vsi! Nič več ne bo tako, kot je bilo, je bilo slišati enega od 
govorcev na rednih vladnih novinarskih konferencah. Kako pa 
bo? Upajmo, da lepše, z manj hitenja, manj hlastanja za dobrina-
mi in manj odtujenosti! Še je upanje, še je življenje!

TANJA DOMINKO
Odgovorna urednica
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Županova beseda

 ACO FRANC ŠUŠTAR
 TINA KOSEC 

v preteklih dveh mesecih, odkar 

se v Sloveniji soočamo z izredni-

mi razmerami zaradi epidemije 

koronavirusa, je bil na preizku-

šnjo postavljen naš ustaljen način 

življenja in z njim tudi naše vre-

dnote, naše razumevanje zdrav-

ja, socialnih stikov, druženja, 

dela, šolanja in javnega življenja 

na splošno.

Zavedamo se, da se vsak posame-
znik drugače spopada s situacijo, 
ki je v naše življenje nenapovedano 
prinesla veliko sprememb, a naše 
občanke in občani ste kot že ničk-
olikokrat doslej dokazali, da znamo 
v ključnih trenutkih stopiti skupaj. 
Pomoč sočloveku v stiski je bila tudi 
tokrat postavljena pred morebitna 
različna stališča in nesoglasja, zato 
se želim ob tej priložnosti v svojem 
imenu, v imenu Občine Vodice in v 
imenu občinskega štaba Civilne za-
ščite zahvaliti prav vsem občankam 
in občanom.

Od izbruha pandemije sta me ob 
gledanju in branju novic sicer pre-
žemala negotovost in skrb, a nad 
njima predvsem ponos in prepriča-
nje, da nam bo skupaj uspelo. Po-
nosen sem, da živim v državi, kjer 
se zdravniki in drugi zdravstveni 
delavci, policisti, gasilci, trgov-
ci, poštarji, kmetje, komunalni in 
upravni delavci, zaposleni v šolah, 
vrtcih, lekarnah, domovih za sta-
rejše in drugih organizacijah ter 
številni prostovoljci brezpogojno 
razdajate za naše zdravje in v dobro 
vseh nas opravljate dela, pri katerih 

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

ste dnevno izpostavljeni možnosti 
okužbe. Ne pomnim, kdaj smo bili 
v Sloveniji deležni toliko iskrene 
pripadnosti in odrekanja, ki smo 
jima bili priča v preteklih tednih. 
Zato hvala vsem, ker spoštujete in 
sledite navodilom pristojnih dr-
žavnih in občinskih služb za pre-
prečevanje širjenja koronavirusa. 
Hvala prostovoljcem in zaposlenim 
Vrtca Škratek Svit Vodice, ki ste se 
nesebično odzvali na naš poziv in 
izdelali zaščitne maske za občane, 
ki jih v trenutni situaciji najbolj po-
trebujejo, a si jih niso mogli priskr-
beti oziroma izdelati sami. Hvala 
tudi vsem društvom, podjetnikom, 

trgovcem, gostincem in vsem dru-
gim, ki ste s polno mero odgovorno-
sti podprli naša skupna prizadeva-
nja za zajezitev širjenja okužbe. 

Vsem naštetim se moramo v naj-
večji meri zahvaliti, da smo širje-
nje okužb uspešno zamejili ter da 
v vmesnem času štab Civilne za-
ščite Občine Vodice na terenu ni 
zaznaval večjih potreb po socialni 
oskrbi ranljivih skupin občanov. 
Naše delo še zdaleč ni končano, a o 
našem uspehu niti najmanj ne dvo-
mim. Težko si zamišljam, da bi se 
Slovenija znašla v situaciji, kot smo 
ji priča v sosednji Italiji, Španiji in 
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Županova beseda

drugih zahodnoevropskih državah, 
kjer se navkljub večjim resursom 
soočajo z visoko stopnjo smrtnih 
žrtev med obolelimi, da o socialnih, 
gospodarskih in drugih posledicah, 
ki jih oziroma nas še čakajo, niti ne 
govorim.

V občini Vodice smo se na situaci-
jo odzvali z veliko mero resnosti in 
previdnosti. Ob razglasitvi epide-
mije smo nemudoma pristopili k na-
ročilu dodatnih zaščitnih sredstev 
in aktivirali občinski štab Civilne 
zaščite, ki se mu moram iskreno 
zahvaliti za nesebično delo in kon-
struktivne predloge pri spopadanju 
z epidemijo. Njegovi člani so dnev-
no sledili državnim ukrepom ter 
sprejemali in potrjevali odločitve 
na občinski ravni, ki so bile usklaje-
ne s priporočili pristojnih državnih 
institucij. Med prvimi v državi smo 
začeli celovito obveščati občane in 
javnost o situaciji, prepovedali vse 
prireditve, uporabo športnih in 
otroških igrišč, redno izvajali raz-
kuževanje bančnih avtomatov in 
semaforjev ter z namenom zagota-
vljanja varnosti sprehajalcev pre-
povedali vožnjo s kolesi po gozdnih 
poteh na priljubljen izletniški vrh 
Rašico. Svoje aktivnosti smo koor-
dinirali s sosednjimi občinami in 
regijskim štabom, ki smo mu poro-
čali o stanju na terenu, starejšim in 
obolelim smo zagotavljali prehran-
ske izdelke, med upravičence raz-
deljevali zaščitna sredstva, iskali 
načine za zaščito najranljivejših ter 
opravljali vse druge naloge iz svoje 
pristojnosti. Upam in verjamem, da 
ste se lahko občanke in občani tudi 
v teh težkih časih vseskozi zanesli 
na nas, v enaki meri, kot smo se mi 
na vas.

Kljub nekoliko upočasnjenem rit-
mu življenja pa se delo v naši obči-
ni ni ustavilo. Če naštejem le nekaj 
od nalog, ki smo jih izvedli v prvih 
mesecih letošnjega leta:

 y izvedeni so bili vsi društveni 
razpisi in podpisane pogodbe 
o sofinanciranju njihovega de-
lovanja,

 y na socialnem področju smo iz-
vajali vse naloge, da so občani 
prejeli potrebno pomoč,

 y na projektu C0 je bilo doslej iz-
grajenih več kot 80 % glavnega 
fekalnega kanala,

 y v Utiku, Bukovici in Polju so se 
sočasno s projektom C0 izva-
jala dela izgradnje komunalne 
infrastrukture, ki bo okvirno 
zaključena v letošnjem letu,

 y na Selu pri Vodicah je bil izgra-
jen pločnik, nameščena nova 
varna avtobusna postaja ter 
urejen nov prehod za pešce in 
javna razsvetljava,

 y izvedena so bila najnujnejša 
dela letnega vzdrževanja cest 
ter vzpostavljena nova verti-
kalna in horizontalna signali-
zacija,

 y potekale so pripravljalne aktiv-
nosti na začetek gradnje nove 
celovite infrastrukture v Vesci 
(2. faza),

 y vložena je bila vloga za prido-
bitev gradbenega dovoljenja za 
izgradnjo občinskega središča 
Vodice, pripravlja se tudi doku-
mentacija na razpis za pridobi-
tev virov financiranja z javno-
-zasebnim partnerstvom,

 y usklajena je bila pogodba za 
izgradnjo novega vodovoda Kr-
vavec,

 y izdelan je bil zaključni račun 

Občine Vodice, ki je bil posre-
dovan svetnikom in ministr-
stvu,

 y pripravlja se rebalans za za-
gotovitev nujnih virov zaradi 
sprememb in dopolnitev izgra-
dnje komunalne infrastruktu-
re ter sprejetih ukrepov, veza-
nih na epidemijo koronavirusa,

 y izvedeni so bili številni manj-
ši projekti, ki neposredno pri-
spevajo k izboljšanju kakovosti 
bivanja naših prebivalcev in va-
rovanju okolja.

Menim, da smo v prvih štirih me-
secih letošnjega leta, glede na aktu-
alno situacijo ter omejene finančne 
in kadrovske možnosti, postorili 
vse, kar je bilo v naši moči, da so 
bila dela in projekti kakovostno 
in gospodarno izvedeni. Več infor-
macij o izvedenih aktivnostih si 
lahko preberete v aktualni številki 
občinskega glasila Kopitarjev glas 
ali na spletni strani Občine Vodice, 
kjer se lahko v objavljenem Poroči-
lu župana o delu Občine Vodice za 
leto 2019 celovito seznanite tudi z 
opravljenim delom preteklega leta.

Spoštovane občanke in občani,
vam in vašim bližnjim želim vesele 
in aktivne prvomajske praznike ter 
ponosno praznovanje državnega 
praznika, dneva upora proti oku-
patorju. Ob zavedanju, da lahko za 
uspešno umiritev razmer v svetu 
največ naredimo sami, vas še na-
prej naprošam in pozivam, da se 
držimo priporočil in predpisanih 
ukrepov. Za vaše zdravje lahko po-
skrbite tudi tako, da se čim več gi-
bate v naši lepi naravi. 

Bodite in ostanite zdravi. 

4 številka 3, april 2020



 TATJANA RESMAN

V občinski upravi Občine Vodice 

se kljub trenutnim razmeram v čim 

večji meri izvajajo delovne aktiv-

nosti, tudi na področju urejanja 

prostora. Poleg izvajanja tekočih 

nalog se izvajajo aktivnosti za ne-

katere večje projekte.

V projektu Občinsko središče v Vo-
dicah sta bili februarja na upravno 
enoto podani še vlogi za izdajo grad-
benega dovoljenja za Kopitarjev cen-
ter in parkirišče ter Kopitarjev trg, v 
reševanju pa je že vloga za gradbeno 
dovoljenje za Interno cesto. Izdajo 
vseh gradbenih dovoljenj pričakuje-
mo v letu 2020. V postopku aktivaci-
je je spletna stran projekta, na kateri 
bodo tako širši javnosti kot tudi za-
interesiranim investitorjem na raz-
polago informacije o projektu. Prav 
tako se izvajajo aktivnosti za izvedbo 
postopka javno-zasebnega partner-
stva, v katerem bo Občina Vodice na 
trgu preverila interes partnerjev za 
sodelovanje pri izvedbi projekta. 

Kljub epidemiji delo na občinski upravi teče naprej
Nadaljujejo se tudi aktivnosti v po-
stopku drugih rednih sprememb in 
dopolnitev OPN Vodice (SD OPN 2). 
V teku je izvedba razpisa za izbiro 
izdelovalca sprememb in dopolnitev, 
izdeluje se tudi novelacija poplav-
ne študije za območje občine Vodi-
ce, katere rezultati bodo vključeni 
v postopek in vsebino SD OPN 2. V 
postopku SD OPN 2 bodo obravnave 
razvojne pobude, podane na podlagi 
javnega poziva med majem in sep-
tembrom 2018 ter pobude, ki so bile 
podane po zaključku zbiranja pobud 
za SD OPN 1, od junija 2014 do maja 
2018. Vsi vlagatelji razvojnih pobud 
bodo najkasneje do junija 2020 pisno 
obveščeni o nadaljnjem postopku SD 
OPN 2. Organigram postopka in do-
kument z informacijami o časovnem 
poteku postopka sta sicer objavljena 
na občinski spletni strani v kategori-
ji Občinski prostorski akti / Občin-
ski prostorski načrt Občine Vodice 
(OPN) / Spremembe in dopolnitve 
OPN Vodice 2 – redni postopek v 
teku. 

V okviru LAS Za mesto in vas je za-
radi razmer v zvezi s koronavirusom 
podaljšan rok za odpiranje prijav na 
3. Javni poziv LAS Za mesto in vas, 
in sicer je rok z 31. 3. 2020 podaljšan 
na 4. 5. 2020. Projekti v okviru LAS 
sicer v večji meri potekajo nemoteno. 
V projektu Mreža poti LAS bo v maju 
postavljena prometna signalizacija 
za označitev kolesarskih poti. V pro-
jektu Zgodbe naših mokrišč je bila 
konec februarja dobavljena in posta-
vljena zaščitna mreža za zaščito dvo-
živk ter marca izvedena akcija Po-
magajmo žabicam čez cesto. V teku 
je tudi projekt Stara hišna imena 2, 
kjer pa se bodo določene aktivnosti, 
ki predvidevajo srečanja z domačini, 
časovno prilagodile trenutnim raz-
meram. Ob tej priložnosti znova ob-
veščamo lastnike domačij v naseljih, 
vključenih v prvi del projekta Stara 
hišna imena, ki bi želeli naročiti ta-
blico s hišnim imenom, da jo lahko 
naročijo (kontaktna oseba klemen.
klinar@ragor.si).

Občinska uprava sporoča

 RADO ČUK

Občina Vodice je v mesecu janu-

arju objavila štiri javne razpise za 

sofinanciranje programov športa, 

kulture, društvenih in humanitar-

nih dejavnosti. Vse vloge, ki so do-

spele do 27. januarja je pregledala 

in točkovala strokovna komisija, ki 

jo je imenoval župan.

Za področje športa je bilo razpisanih 
22.000 EUR. Na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju izvajalcev programov 

Financiranje društev
športa so bile pogodbe sklenjene z 8 
društvi in 3 posamezniki, ki se jim 
sredstva zagotovijo na podlagi pri-
javljenih programov in projektov oz. 
rezultatov.
Balinarski klub Kubu prejme 1.477,62 
EUR, KBV Taekwondo 3.327,69 EUR, 
Lokostrelsko društvo ISHI 2.046,44 
EUR, SD Strahovica 7.111,92 EUR, 
ŠD Repnje-Dobruša 2.049,21 EUR, 
ŠD Victoria club 1.750,18 EUR, ŠPD 
Gams 1.207,96 EUR, Tenis klub Kubu 
1.462,60 EUR. Kot vrhunski in ka-

kovostni športniki sredstva prejme-
jo Luka Janežič 834,28 EUR, Aleš 
Borčnik 619,17 EUR in Luka Lukšič 
112,93 EUR. 
Za občinska sredstva namenjena 
kulturnim programom in projektom 
je kandidiralo 5 društev. Sredstva 
v višini 15.000 EUR bodo do konca 
tekočega leta lahko črpala nasled-
nja društva: Prosvetno društvo Vo-
dice 1.405,23 EUR, Društvo Meša-
ni pevski zbor Biser 3.120,92 EUR, 
Kulturno prosvetno društvo Šinkov 
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Občinska uprava sporoča

  MIRAN SIRC

Urejanje celovite prometne in ko-

munalne infrastrukture se bo in-

tenziviralo tudi v Bukovici in Polju

Gradnja kohezijske sanitarne kana-
lizacije, ki se izvaja v okviru evrop-
skega medobčinskega projekta »Či-
sto zate«, na območju naše občine 
poteka dobro. Najbolj nas razvese-
ljuje dejstvo, da je gradbincem v juž-
nem delu naše občine, kjer je teren 
za gradnjo zaradi mokrišč najmanj 
ugoden, praktično uspelo položiti 
že skoraj celotno kanalizacijo. Do 
začetka aprila je bilo tako zgrajene 
že 8.130 m kanalizacije oz. dobrih 
80 % od skupaj pribl. 10 km, kolikor 
je bo pri nas treba izvesti. Gradnja 
sanitarne kanalizacije na obmo-
čju Utika je medtem že zaključena; 
gradbišče se seli še v strnjeno ob-
močje Bukovice ter na glavno cesto 
v Polju. Izvedbi kohezijske sanitarne 
kanalizacije na območju urbanih na-

Na območju naše občine zgrajeno že več kot 8 
km kohezijskega kanalizacijskega sistema 

Dela v Utiku so v zaključni fazi

Turn 4.509,80 EUR, Kulturno društ-
vo Matije Koželja Utik 4.297,39 EUR 
in Društvo za ohranitev kulturne 
dediščine in podeželja Skaručna 
1.666,67 EUR. 
Godbeno društvo Vodice na razpisu 
ni sodelovalo, saj je v letu 2019 pri-
dobilo status nevladne organizacije v 
javnem interesu na področju kulture 
št. 0140-59/2019/9. Na tej osnovi je 
bila sklenjena pogodba o neposred-
nem financiranju v višini 10.000,00 
EUR. Prav tako v javnem interesu 
deluje tudi 6 prostovoljnih gasilskih 
društev, ki za izvajanje redne dejav-

nosti prejmejo skupaj 50.000 EUR. 
V občini Vodice deluje poleg zgoraj 
navedenih, še 7 drugih društev. 
Društvo upokojencev Vodice bo ra-
zpolagalo s 3.530,77 EUR občinskih 
sredstev, Društvo upokojencev Bu-
kovica-Šinkov Turn s 1.888,55 EUR, 
Turistično društvo Vodice s 1.009,17 
EUR, Čebelarsko društvo Skaručna 
s 1.197,23 EUR, Lovska družina Vo-
dice s 768,13 EUR, Društvo narod-
nih noš in kočijažev občine Vodice 
s 2.055,42 EUR, Kulturno športno 
društvo Moto klub Mak s 2.550,73 
EUR. Za navedena društva je bilo v 

proračunu občine Vodice zagotovlje-
nih 13.000 EUR.
Na podlagi razpisa za humanitarne 
dejavnosti, za katere je zagotovlje-
nih 10.000 EUR, so bile podpisane 
tri pogodbe. Z Društvom psoriatikov 
Slovenije za 657,08 EUR, s Slovens-
kim združenjem za preprečevanje sa-
momora za 657,08 EUR in z Župnijsko 
karitas Vodice za 8.685,84 EUR.
Vsi upravičenci prejmejo sredstva na 
podlagi zahtevkov in priloženih do-
kazil (računov) v skladu z odločbo in 
pogodbo. Zahtevki se lahko oddajo 
do 15. decembra 2020. 

selij z določenim faznim zamikom 
vseskozi sledi tudi preostala celovi-
ta komunalna in prometna uredi-
tev. Gradnja meteorne kanalizacije, 
vodovodno-hidrantnega omrežja, 
javne razsvetljave, delov telekomu-
nikacijske in elektro kanalizacije ter 
mestoma plinovoda je na posame-
znih delih Utika ter stranskih uličic 
v Polju v zaključni ali izvedbeni fazi, 
zatem pa bo sledila izvedeni gradnji 
kohezijske sanitarne kanalizacije na 
že omenjenih območjih Bukovice in 
Polja. 
Seveda omejitve, ki jih prinaša pan-
demija covid-19, deloma vplivajo 
tudi na naša gradbišča. Ob upo-
števanju potrebnih preventivnih 
ukrepov bomo stremeli k temu, da 
bi celotne trase celovito dolgoroč-
no prometno in gradbeno uredili še 
v letu 2020. Ob tem se – zlasti pri 
neposredno vključenih občanih – še 
naprej priporočamo in zahvaljujemo 
za strpnost ter razumevanje.
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Občinska uprava sporoča

 OBČINSKA UPRAVA OBČINE VODICE
 OBČINA VODICE

Na območju Sela pri Vodicah je 

Občina Vodice v sodelovanju z in-

vestitorjem Vernalis d.o.o. pristo-

pila k ureditvi približno 250 me-

trov dolgega odseka lokalne ceste 

Vojsko - Koseze. Gradbena dela so 

vključevala razširitev ceste, uredi-

tev odvodnjavanja, postavitev ce-

stne razsvetljave in izgradnjo ho-

dnika za pešce, ki zagotavlja višji 

nivo varnosti pešcev na navede-

nem območju.

Pomembna pridobitev za varnost v 
cestnem prometu je tudi ureditev 
avtobusnega postajališča Selo - Mali 
Dunaj. Sočasno z asfaltiranjem izogi-
bališča in izgradnjo pločnika je Obči-
na Vodice na postajališču namestila 
tudi povsem novo, modernejšo in 
varnejšo avtobusno nadstrešnico, ki 
bo vsem čakajočim nudila ustrezno 
zaščito proti dežju in vetru. Nadstre-
šnica je izdelana iz kakovostnih in 
konstrukcijsko stabilnih materialov. 
Konstrukcija je izdelana kompletno 
montažno, na varnostnih kaljenih 
steklih pa so nameščene tudi nalepke 
za preprečevanje zaletavanja ptic v 
steklene površine. Nova nadstrešni-
ca je v novi podobi povsem nevtralna, 
saj je izvedena v temno sivi barvi, ki 
je barva cestne opreme, svetil, svetil-
nih drogov in druge infrastrukture. 
Poleg, z voznim redom, opremljene 
steklene vitrine, je na novi nadstre-
šnici nameščen tudi koš za odpadke. 
Zaradi nepredvidljivega ravnanja 
otrok, je na nas odraslih, da prvi 

V občini Vodice se v zadnjih letih pozornost 
namenja tudi področju cestne infrastrukture in 
varnosti pešcev v cestnem prometu

poskrbimo za njihovo varnost. Po-
membno je, da stopajo na avtobus in 
iz njega na površini, ki je pregledna 
in varna, zato je z novo pridobljenim 
pločnikom predvidena tudi vzposta-
vitev prehoda za pešce s pripadajočo 
vertikalno signalizacijo, ki bo omo-
gočala varno prečkanje lokalne ce-
ste. 
Ob zavedanju o pomembnosti var-
nih površin naših prebivalcev je cilj 
Občine Vodice izvesti še manjkajoči 
del pločnika v Selu pri Vodicah, ki bo 
predstavljal zvezno povezavo v nase-
lju. V kolikor bomo pri pridobivanju 
potrebnih soglasij lastnikov nepo-
srednih zemljišč uspešni, je pričetek 
ureditve območja predviden že v me-
secu maju. Sočasno z izgradnjo ploč-
nika je na tem območju predvidena 
tudi zacevitev jarka za odvodnjava-
nje in izgradnja cestne razsvetljave. 
V preteklem letu je dobil novo as-
faltno prevleko razširjen 150 me-
trov dolg odsek javne poti v naselju 

Vesca. V sklopu gradbenih del se je 
na navedenem območju obnovilo hi-
drantno in vodovodno omrežje, ure-
dilo odvodnjavanje meteornih vod, 
zgradilo TK-kabelsko kanalizacijo, 
zasvetile so tudi svetilke nove javne 
razsvetljave. Občina Vodice bo v pri-
hodnje nadaljevala z ureditvijo preo-
stalega, še neurejenega odseka nave-
dene javne poti v smeri proti lokalni 
cesti. Celovita ureditev se bo izvedla 
v dveh sklopih. Ureditev slednjega, 
v dolžini približno 140 metrov, je 
predvidena že v letošnjem letu.
Prepričani smo, da bodo nove prido-
bitve v Občini Vodice deležne zado-
voljstva, saj bodo bistveno izboljšale 
razmere tukajšnjih prebivalcev. Ob-
čina Vodice bo, v sklopu vzdrževanja 
občinske infrastrukture, kot do se-
daj, tudi v prihodnje skrbela za ohra-
njanje občinskih cest v dobrem sta-
nju, zagotavljanje prometne varnosti 
in prevoznosti občinskih cest, seve-
da skladno s finančnimi možnostmi.
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Upoštevanje higienskih navodil in omejeno gibanje ni samo varovanje lastnega 
zdravja, temveč tudi in predvsem zdravja bolnih, starejših, ogroženih. Če zboli 
nekdo v družini, bodite pozorni na protokol čiščenja, stikov, ravnanja z obleko 
in odpadki obolelega.

  MONIKA KUBELJ

Zadnje tri mesece se svet sooča 

s kruto realnostjo, ki jo je prine-

sel koronavirus. Še lanskega de-

cembra, ko se je širil po Daljnem 

vzhodu, se je vse zdelo zelo od-

daljeno, sredi aprila pa imamo že 

zaskrbljujočo statistiko; okuženih 

je 1.250 oseb, umrlo je 61 bolnikov. 

Skoraj 130 tisoč mrtvih po vsem 

svetu! Po uradnih podatkih imamo 

v Vodicah sedem potrjenih pri-

merov, okuženih pa verjetno več, 

tako kot velja za vso Slovenijo. O 

velikem vplivu na javno in zasebno 

življenje lahko ugibamo, ohranja-

mo upanje, a dejstvo je, da se bo 

družba še dolgo pobirala. Marsikaj 

se bo postavilo na novo. Kako pan-

demijo doživljamo v naši občini? 

Odziv Občine Vodice, ki je bila ena od 
prvih občin z okuženim posamezni-
kom, je bil hiter. Primer okužbe so za 
javnost in medije objavili na spletni 
strani takoj naslednji dan po preje-
mu opozorila. Z novico, da svojci in 
druge osebe, s katerimi je bila obole-
la oseba v tesnih stikih, znakov bo-
lezni ne kažejo, so pa preventivno v 
izolaciji na svojem domu, so želeli v 
sporočilu za javnost zaskrbljene ob-
čane pomiriti. Od takrat pa do danes 
so bili sprejeti številni ukrepi, zaprle 
so se številne storitvene dejavnosti, 
zaprla so se vrata šol in vrtcev, samo-
stojni podjetniki so v strahu pred pri-
hajajočo katastrofo zapirali podjetja. 
Številna delovna mesta so se preseli-
la v domače dnevne sobe. Ker se stva-
ri pri virusu, imenovanem tudi tihi 
ubijalec, tako hitro odvijajo, je stanje 
v času priprave članka in občinskega 
glasila verjetno precej drugačno kot 

Izziv sodobne družbe, ki se imenuje COVID-19

ob njegovem izidu. Lahko le upam, 
da upoštevate navodila in se zadržu-
jete doma. 

Življenje v Vodicah 
prilagojeno razmeram

Župan Občine Vodice Aco Franc Šu-
štar je skupaj s sodelavci ter občin-
skimi in državnimi službami, ki de-
lujejo v občinskih mejah, pripravil 
izčrpna navodila in informacije o 
odredbah in priporočilih z namenom 
čim hitrejše stabilizacije epidemio-
loškega stanja in ohranitve zdravja 
celotnega prebivalstva. V imenu vseh 
zgoraj naštetih, ki v tem občutljivem 
času posebej skrbijo za vas, prosi, da 
se s svojim ravnanjem ne izposta-
vljate nevarnosti okužbe in posle-
dično v največji možni meri ostane-
te v domačem okolju. »Osebno vam 
priporočam naslednje aktivnosti za 
krepitev imunskega sistema, vašega 
duha in razvedrilo: zmerno se gibajte 
v naravi, pojdite na sprehod v gozd 

ali po poljskih poteh, postorite vse 
potrebno na vašem vrtu in v okolici 
hiše, zadržujte se povsod tam, kjer ni 
veliko ljudi. Če srečate svojce, prija-
telje in znance, spregovorite z njimi 
kakšno prijazno besedo, a ohranite 
zadostno razdaljo (vsaj 3 metre) in 
preprečite kakršnekoli osebne stike. 
Preberite kakšno zanimivo knjigo, 
zapojte ali zaigrajte si kakšno pesem, 
svojce in prijatelje pokličite po tele-
fonu. Življenje je lepo tudi takrat, ko 
se svet vrti bolj počasi. Skupaj nam 
bo uspelo. Hvala. Bodite in ostanite 
zdravi.«
Vse dejavnosti so v naši občini uskla-
jene z državnim načrtom zaščite in 
reševanja. Zagotavlja se neprekinje-
no izvajanje obvezne javne gasilske 
službe ter drugih javnih storitev iz 
občinske pristojnosti, kot so preskr-
ba s pitno vodo, odvajanje komunal-
nih odpadnih voda, odvoz smeti. V 
izvajanju so tudi nekatera najnujnej-
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ša vzdrževalna cestna in gradbena 
dela, pri čemer imajo izvajalci del na 
razpolago potrebna zaščitna sred-
stva (maske, rokavice, razkužila), ki 
jih morajo v skladu s priporočili do-
sledno in pravilno uporabljati. Tako 
so zagotovili na občinski upravi.
Župan naše občine in štab Civilne za-
ščite sta v stalnem stiku z obema jav-
nima zavodoma, društvi ter drugimi 
državnimi in lokalnimi organizacija-
mi, ki evidentirajo različne potrebe 
občanov v času epidemije. Predse-
dniki nekaterih občinskih društev 
so že izrazili pripravljenost na akti-
vacijo svojih članov – prostovoljcev, 
ki bodo v primeru izkazanih potreb v 
prihodnosti zagotovili vso potrebno 
pomoč, če bo le-ta potrebna.

Izobraževanje na daljavo, 
varstvo doma

V skladu z odlokom Vlade RS o zača-
sni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih 
s področja vzgoje in izobraževanja so 
do preklica zaprte vse šole in vrtci. 
Oba javna zavoda z območja občine 
Vodice sta starše oziroma skrbnike 
otrok že seznanila s potekom izobra-
ževalnega procesa. Več informacij je 
na voljo na spletni strani Vrtca Škra-
tek Svit Vodice in Osnovne šole Vo-
dice, ki že izvaja šolski program na 
daljavo. Učenje na daljavo v Vodicah 
so pohvalili številni starši; učitelji so 
se odlično prilagodili nastali krizni 
situaciji. Ravnatelj OŠ Vodice Jure 
Grilc je javno, celo preko družbenih 
omrežij pohvalil tako učence, starše 
kot izvajalce izobraževanja na dalja-
vo. »Zahvaljujem se vam, dragi učen-
ci in spoštovani starši, za vse vaše 
odzive, resno delo na daljavo in za 
sodelovanje z učitelji, ki so se v teh 
desetih dneh zelo potrudili, da šol-
ske obveznosti potekajo brez večjih 
težav. Dokazali smo, da zmoremo 

stopiti skupaj takrat, ko je najtežje,« 
smo lahko iz karantene brali njegove 
besede. Hkrati pa je učence pozval, 
naj se zavedajo, da se ne učijo za oce-
ne, temveč za življenje, kajti znanja 
vam skozi karierne poti v prihodno-
sti nihče ne bo mogel vzeti. 
Po prvih ugibanjih glede morebitne 
aktivacije za pomoč pri varstvu, je 
zdaj jasno, da je organizirano sku-
pinsko varstvo otrok prepoveda-
no, zato je vzpostavljen sistem za 
povezovanje prostovoljcev s starši 
oziroma skrbniki otrok, ki bi nujno 
potrebovali individualno varstvo 
otrok na njihovem domu. Do tovr-
stnega varstva so upravičeni zgolj 
starši oziroma skrbniki predšolskih 
otrok in učencev od 1. do 5. razreda, 
ki opravljajo delo v organizacijah, 
ki so nujne za delovanje družbe in 
države v izrednih razmerah (zdrav-
niki in drugo medicinsko osebje, 
operativci v policiji in vojski, gasilci 
…). Tako prostovoljci kot prosilci za 
nujno varstvo otrok se lahko obrnejo 
na člana štaba Civilne zaščite Obči-
ne Vodice, Štefana Kunstlja, in sicer 
na telefonsko številko 041 384 197 
ali elektronski naslov: skunst55@
gmail.com. Otroci in prostovoljci 
morajo biti zdravi in ne smejo kazati 
bolezenskih znakov. 

Javne prireditve, društvena 
srečanja in druge družabne 

aktivnosti

Kot vemo, so do preklica odpovedani 
vsi dogodki in prireditve v kulturnih 
dvoranah Vodice, Utik in Skaručna. 
Do preklica se odpoveduje najem 
občinskih dvoran, vsa društvena 
srečanja in aktivnosti so prekinje-
ne. Do preklica se ne bodo skliceva-
le seje občinskega sveta in njegovih 
delovnih teles ter drugih odložljivih 
sestankov. Zaprta so vsa športna in 

otroška igrišča. Otroška igrala so 
bila dezinficirana ter vrata športnih 
in otroških igrišč, kjer je mogoče, 
zaklenjena. Velja začasna prepoved 
obratovanja gostinskih objektov in 
lokalov. Prodaja na tržnem prostoru 
v občini Vodice je omejena na proda-
jo živil, vključno s prodajo kmetijskih 
pridelkov na kmetiji, prepoveduje pa 
se prodaja drugih izdelkov, kot je 
obutev, oblačila, suha roba … Kljub 
temu so se lokalni ponudniki, ki svo-
je pridelke prodajajo tudi na Tržnici 
Vodice, odločili, da bodo prodajo do 
nadaljnjega izvajali izključno na svo-
jih domovih. 
Do preklica so zaprti vsi cerkveni 
objekti in prekinjeni verski obredi. 
V skladu z navodili Slovenske ško-
fovske konference se zasebna sveta 
maša lahko opravi brez prisotno-
sti vernikov, svete maše je mogoče 
spremljati tudi preko spleta, radia 
in televizije. Do preklica po župni-
jah seveda tudi ni verouka in drugih 
oblik izobraževanja ter župnijskih 
srečanj. Kot je bilo pričakovati, se vsi 
pogrebi v skladu s sprejetim sklepom 
štaba Civilne zaščite Občine Vodi-
ce do preklica izvajajo le v najožjem 
družinskem krogu. Javno podjetje 
Komunala Vodice je na pokopališču 
izvedlo začasno zaprtje avtomata za 
sveče in podalo navodila za uporabo 
mrliške vežice.

Starejši in bolni najbolj 
ranljive skupine

Starejši in kronični bolniki so v tej 
strašljivi zgodbi najbolj ogroženi. 
Ostri ukrepi, omejenost gibanja in 
stikov z drugimi so morda najbolj 
prizadeli prav njih. Tudi strah pred 
neznanim in stiska, v kateri so se 
znašli, je tu bolj izražena. Občina Vo-
dice starejše in obolele osebe v skladu 
s priporočili stroke naproša, da se ne 
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zadržujejo na lokacijah, kjer je večje 
število ljudi. Vse druge pa naprošajo 
za solidarnost do starejših in obo-
lelih oseb, ki jim po svojih zmožno-
stih ponudite pomoč pri vsakdanjih 
opravkih, nakupu hrane, zdravil in 
drugih življenjsko potrebnih dobrin. 
Pomirjujoča novica je, da Občina v 
sodelovanju z OŠ in JP Komunala 
Vodice starejšim občanom in drugim 
upravičencem še naprej zagotavlja 
dostavo toplega obroka na njihov 
dom. Če bi starejši in oboleli potre-
bovali dodatno pomoč v obliki stori-
tev in zagotovila zdravil in prehrane, 
ki jim jih ne morejo zagotoviti svojci, 
sosedi ali prijatelji, vas naprošamo, 
da to sporočite članu štaba Civilne 
zaščite, Štefanu Kunstlju, na številko 
041 384 197 ali elektronski naslov 
skunst55@gmail.com. Svojo pomoč 
so ponudili tudi v župnišču; lahko se 
obrnete na tajnico Župnijske karitas 
Vodice, Marijo Banko, njen telefon je 
041 443 506. Naj omenimo še sto-
ritev pomoči na domu, ki jo na ob-
močju občine Vodice izvaja Comett 
oskrba. Slednja po zagotovilu občine 
in zavoda poteka nemoteno. Lahko 
pa oskrbovanci dodatne informacije 
glede ukrepov dobite na telefonski 
031 740 466 ali elektronskem naslo-
vu oskrba@comett.si.

Dostop do zdravstvenih 
storitev

Vse zdravstvene in zobozdravstvene 
ambulante ter patronažna služba Vo-
dice se do preklica izvajajo v omeje-
nem obsegu, ambulanta splošne me-
dicine pa je do preklica celo zaprta. Za 
paciente so dosegljivi na telefonski 
številki 041 816 629 in elektronskem 
naslovu dragan.amb.spl.med@siol.
net. Ambulanta splošne nujne medi-
cinske pomoči – URGENCA deluje 24 
ur na dan v Urgentnem bloku KC na 

naslovu Zaloška cesta 7 v Ljubljani. 
Če menite, da je zaradi poškodbe ali 
bolezni vaše življenje ogroženo, takoj 
pokličite na telefonsko številko 112. 
Za nujne obiske zdravnika na bolni-
kovem domu, v primeru nenadnega 
poslabšanja zdravstvenega stanja, pa 
pokličite na 01 522 84 08. Patrona-
žna služba Vodice do preklica ne bo 
opravljala obiskov na terenu, so pa 
dosegljivi na telefonu 01 833 22 36. 
Tudi zobni ordinaciji nista dosto-
pni, za nujne primere pokličite 041 
219 338 ali pišite na mail leopoldi-
na.kranjec@gov.si. Nujne zobozdra-
vstvene ambulante so organizirane 
v naslednjih ambulantah: – za bolne 
paciente v Zdravstvenem domu Lju-
bljana: sprejem od 14. do 17. ure na 
naslovu Metelkova ulica 9 v Ljubljani 
(telefonska številka 01 300 96 71), – 
za zdrave paciente v Zdravstvenem 
domu Ljubljana: sprejem od 9. do 12. 
ure in od 14. do 17. ure na naslovu 
Kotnikova ulica 36 v Ljubljani (tele-
fonska številka 01 300 96 68), – na 
Zobni polikliniki Kranj: sprejem od 
8. do 12. ure in od 14. do 18. ure na 
naslovu Gosposvetska ulica 10b v 
Kranju (telefonska številka 04 208 
24 18).

Ko se življenje upočasni

Med nujnimi ukrepi za zajezitev 
širjenja koronavirusa je bila tudi 
prepoved oziroma omejitev javnega 
prevoza potnikov, Pošta Slovenije 
deluje drugače, varnostne ukrepe so 
uvedli v trgovinah, bencinskih črpal-
kah. Bodite hvaležnim tistim, ki te 
tedne delajo: skrbijo za vašo varnost, 
dobavljajo osnovna živila in energen-
te, skrbijo za vaše zdravje. Umivanje 
rok, zaščitna sredstva in distanca pri 
srečevanjih oziroma samoizolacija 
so najmanj, kar morate storiti. Kako 
resna je zadeva, kaže tudi to, da je 

vlada sprejela obsežen zakonski pa-
ket za pomoč prebivalstvu in gospo-
darstvu. Podjetja, tudi v Vodicah jih 
je precej, podatke v zvezi s finančno 
pomočjo dobijo tudi na Obrtno-pod-
jetniški zbornici.
Največje žrtve koronavirusa po sve-
tu, vir https://www.worldometers.
info/, na dan 29. 3. 2020

Država
Število 

okuženih
Število 
umrlih

ZDA 124.356 2.236

Italija 92.472 10.023

Kitajska 81.439 3.300

Španija 78.797 6.528

INFO

Na brezplačni številki 080 1404 lah-
ko dobite informacije o epidemiji 
vsak dan med 8. in 20. uro.

Držite se navodil

1. Če opazite simptome, kot so 
povišana vročina, kašelj, bole-
čine v mišicah, slabo počutje ..., 
ostanite doma in se izogibajte 
stikom z drugimi.

2. Po telefonu se posvetujte z 
zdravnikom ali najbližjo am-
bulanto.

3. Če bo sum na virus upravičen, 
vas bo zdravnik napotil naprej.

4. Na poti do zdravstvene ustano-
ve greste z avtom, ne peš ali z 
javnim prevozom.

5. Zdravnik, ki vam bo vzel bris, 
bo odločil, kje boste čakali na 
rezultate.

6. Po prejetih rezultatih vas bo 
zdravnik obvestil o nadaljnjih 
ukrepih.

Mnenje 7. B razreda 
o šoli na daljavo

»Vsi učitelji lepo urejate spletne stra-
ni. Na njih se dobro znajdem. Učenje 
je zelo preprosto, vendar pogrešam 
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razlago, ob kateri sem snov lažje 
razumela, predvsem pa sem se laž-
je zbrala in sledila navodilom, saj je 
bilo takšno učenje pestrejše in zani-
mivejše.
Vsi učitelji se zelo potrudite pripra-
viti zanimive, pisane, razgibane na-
loge. Ker takšno učenje traja že dva 
tedna, sem se naučila delati tako, da 
si predstavljam, kot da mi učitelj/
učiteljica razlaga zapisano snov. Pri 
nekaterih kar slišim njihov glas. 
Zelo mi je všeč, če učitelji dodate 
tudi preverjanja ali naloge, ki vam 
jih moramo poslati. Všeč so mi vi-
deoposnetki, povezave do spletnih 
nalog in druge zanimive stvari. Ve-
selim se videokonferenc, ki jih načr-
tujete v prihodnjem tednu. Snovi ni 
preveč, naloge tudi ne, zato mi uspe 
vsak dan izpolniti vse obveznosti.
Vsak dan spoznavam, da lahko uče-
nje poteka tudi drugače. Zelo upo-
rabno pri tem načinu učenja se mi 
zdi to, da spoznavam spletne por-
tale, brskam po spletnih straneh, 
sama pošiljam elektronska sporoči-
la učiteljem.
V tem času imam tudi učne ure kita-
re, pri katerih se z učiteljem poveže-
va prek Skypa.
Pri vsem tem najbolj pogrešam stike 
v živo, pogovore in smeh v šoli.« 

(Lina Turk)

»Vedno sem se bala takšne situacije, 
vendar sedaj vidim, da ni tako hudo, 
kot sem mislila. Všeč mi je, ker je 
moj čas lahko bolje organiziran. Od 
začetka se mi je zdelo zabavno in bo-
lje kot v šoli, sedaj pa pogrešam pri-
jatelje in zdi se mi, da bom šole bolj 
vesela kot kadarkoli prej. Všeč mi 
je, da tudi na daleč nekateri učitelji 
preko Zoom aplikacije povejo raz-
lago snovi. Moramo pa delati tudi 

z učbeniki, da razumemo snov, ki 
jo obravnavamo. Če pa nam to dela 
težave, lahko vsakemu učitelju pi-
šemo in nam snov dodatno razloži. 
Naučila sem se, da ni vse tako hudo, 
kot je videti. Sedaj tudi vidim, da mi 
prijatelji zelo veliko pomenijo.« 

(Nika Humar)

»Šolanje na daljavo mi je všeč, ker 
me zjutraj ne zbudi budilka. Vsta-
nem, ko se naspim, in potem se lo-
tim šolskega dela. Urnik si razpore-
dim po svojih željah. Naučil sem se 
razporejati s svojim časom in si ga 
organizirati tako, da mi uspe nare-
diti vse. Snov mi je razumljiva, saj 
učitelji podrobno napišejo, kaj mo-
ramo narediti. Da smo doma, mi je 
všeč, ker imam tudi več prostega 
časa. Želim pa si, da ostanemo zdra-
vi in se čimprej vrnemo v ustaljene 
tirnice.« 

(Timo Šimnovec)

»Šola na daljavo se mi zdi veliko 
bolj sproščena oblika šole. Imam 
možnost, da grem spat in vstanem, 
kadar si želim. Lažje si tudi razpo-
redim čas za šolo. Prav tako me ne 
skrbi, kdaj bo naslednje ocenjevanje. 
V običajni šoli ali čakamo počasnej-
še v razredu ali pa poslušamo uči-
teljevo/ičino razlago, in zato doma 
hitreje končam s poukom. Všeč mi 
je, saj si odmor lahko vzamem, ko 
se utrudim in ne le po 45 minutah. 
Ampak učiteljeve/ičine razlage so 
ravno to, kar pogrešam. Saj ne, da 
sam ne razumem, ampak vseeno se 
je bolje prepričati. Prav tako v šoli 
pogrešam prijatelje. V nastali situa-
ciji sem se naučil bolje komunicirati 
preko e-maila, ki sem ga včasih ko-
maj pogledal, prav tako sem nadgra-
dil svoje sposobnosti samostojnega 

dela, saj mi nihče ni ukazal ali me 
prisilil, da moram delati. Od mene je 
odvisno, če bo delo narejeno. S prija-
telji smo še vedno povezani, čeprav 
na daljavo. Delo na daljavo je sicer 
precej zabavno, ampak ne bi ga za-
menjal z običajnim šolskim delom.«

(Val Srabotič) 

Zadnjih nekaj dni se zaradi korona-
virusa šolamo od doma in verjemite 
nam, ni lahko. Seveda nam manjka 
razlaga učiteljev – v živo, saj si tako 
več zapomnimo, predvsem pa je zju-
traj težko začeti delati za šolo. Doma 
imamo telefone, televizije, računal-
nike in druge elektronske naprave, 
na katerih bi se lahko zabavali, na-
mesto da bi delali. Vsak dan se mo-
ramo potruditi in premagati te »sku-
šnjave«, da ne bi zaostali s snovjo. 
Seveda pa ima šola na daljavo tudi 
prednosti. Šolska ura traja 45 minut, 
doma pa vse naredimo veliko hitreje 
(čeprav ni vedno tako, saj tudi sama 
včasih delam veliko dlje za nekate-
re predmete). Tako nam ostane kar 
nekaj prostega časa, saj poleg šole 
nimamo še izvenšolskih dejavnosti, 
na žalost pa tega časa ne moremo 
izkoristiti v družbi prijateljev. Zato 
smo veliko preveč na elektronskih 
napravah, na preizkušnjo pa pride-
jo tudi naši odnosi z družino. Če si 
z istimi osebami predolgo zaprt v 
hiši, ne glede na to, kakšen odnos 
imamo, hitro pride do sporov, zaradi 
katerih se oddaljujemo. Čeprav sem 
mislila, da tega ne bom nikoli rekla 
in mogoče mi bo v prihodnosti za to 
žal, vendar pogrešam šolo. Veliko 
raje bi zdajle sedela za klopjo v šoli 
in poslušala učiteljevo razlago, kot 
pa da sem tu doma in ne delam nič 
zanimivega ali koristnega. 

(Neža Pogačar Žun)
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Urška Jeraj: Šola v Gambiji
 AJDA BATISTIČ

 OSEBNI ARHIV URŠKE JERAJ

Urška Jeraj je 30-letna special-

no-rehabilitacijska pedagoginja, 

ki dela na OŠ s prilagojenim pro-

gramom z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju. Julija 2019 je 

odpotovala v Afriko, v najmanjšo 

afriško celinsko državo Gambijo, 

učit otroke. Pred potovanjem je 

imela kar nekaj pomislekov glede 

komarjev, varnosti, bakterij in pa-

razitov, a se je vseeno odločila za 

pot. Pravi: »Imela sem samo en na-

črt, da odpotujem, pa naj se zgodi, 

kar se mora.«

Odločili ste se, da greste v Gambi-

jo delat kot prostovoljka na lokalno 

šolo. Od kod ideja oziroma želja?

Afrika se mi je od nekdaj zdela tako 
zelo drugačna, kot da je drug planet, 
kjer ljudje živijo zelo prvinsko. Z dru-
gačnostjo se srečujem že v povezavi 
s svojim poslanstvom. Kombinaci-
ja poučevanja, raziskovanja države, 
spoznavanja običajev in druženja z 
domačini pa se mi je zdela zmagoval-
na. Na spletu sem našla prostovoljno 
neprofitno in humanitarno usmerje-
no organizacijo Za otroke sveta. Nji-
hovo poslanstvo je omogočanje izo-
brazbe revnejšim otrokom v Gambiji. 
Takoj sem vedela, da bo moje poletje 
2019 zelo posebno.

Koliko časa ste bili tam?

26 dni sem preživela na nasmejani 
obali Afrike, kakor Gambijci poime-
nujejo svojo državo. Poleg mene je 
odpotovalo še 17 prostovoljk, ki smo 
v okviru poletnega tabora organizi-
rale aktivnosti na lokalni podeželski 
šoli.

Kaj vas je najbolj presenetilo ob pri-

hodu?

Neasfaltirane peščene ceste, otroci 
povsod, res jih je veliko, vse se dogaja 
na ulicah, roki, urniki, datumi skoraj 
ne obstajajo. Vse to je Afrika in pre-
klop z evropskega na afriški način 
je bil res nujno potreben. Ob stiku 
z drugačnostjo se mi je aktiviralo 
tudi veliko prepričanj in stereotipnih 
predstav, ki jih imamo o Afriki. Re-
vščina je zaradi medijske promocije 

prevečkrat predstavljena drugače 
(napihnjen trebuh, brez vode, elek-
trike, blatne hiše, sestradani, bolni, 
z orožjem v roki), vendar ni samo to.

Kolikšne so tam pravzaprav sploh 

možnosti za izobraževanje?

Gambija spada med najrevnejše afri-
ške države. Več kot 90 odstotkov lju-
di je izjemno revnih. Povprečna plača 
v Gambiji se giblje od 20 do 40 evrov, 
šolanje za enega otroka pa starše 
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letno stane 45 evrov, kljub temu da 
naj bi bilo javno šolanje brezplačno. 
Družine pa imajo po nekaj manj kot 
10 otrok. Jasno je, da si šolanja rev-
ni ne morejo privoščiti. Slišala sem 
zgodbo, kako otroci, ki ne morejo 
hoditi v šolo, stojijo ob ograji in gle-
dajo otroke, ki so v šoli. Možnost je 
tudi šolanje v zasebnih šolah, ki pa 
so dostopne le peščici najbogatejših. 
Posledično so tudi znanja, ki jih tam 
otroci pridobijo, bogatejša in jim nu-
dijo več možnosti za prihodnost.

Kje se nahaja šola, v kateri ste de-

lali?

Šola oziroma neke vrste karierni 
center, ki bo v prihodnosti name-
njen tudi izobraževanju starejših na 
področju trajnostnih izboljšav in pri 
širjenju znanj, se nahaja v zelo rev-
nem okrožju Brufut. Od glavnega 
mesta Banjul je oddaljena približno 
45 minut vožnje z avtom. To šolo 
so spomladi 2019 zgradili slovenski 
študentje arhitekture. Pot do šole je 
bila vsak dan zelo razburljiva. Neas-
faltirana, blatna, z rdečimi lužami 
po dežju, na vsaki strani krave, koze, 
kokoši, mangovci, luknja pri luknji 
ter otroci, ki so v teku mahali ter kli-
cali »toubab, toubab« (prevod: oseba 
z belo poltjo).

Kako je videti tamkajšnja šola?

Res je daleč naokoli najlepša zgradba, 
pa še vedno ni možnosti primerjave s 
slovensko šolo. Ima tri učilnice, veli-
ko zemlje naokrog za tekanje otrok, 
velik mangovec za senco ter zid, ki 
varuje pred domačimi živalmi, ki se 
prosto sprehajajo po vasi. V učilnicah 
je le nekaj miz in stolov, nekaj šolskih 
potrebščin, ki so bile del slovenskih 
donacij, prenosna tabla in nekaj tal-
nih preprog, kjer so se otroci radi 
igrali, barvali, pisali. Opečnate stene 

nudijo prostor za razstavo izdelkov 
učencev. Skozi odprtine v opečnatem 
zidu pa prihaja sončna svetloba, ki je 
je vedno dovolj.

Kakšno je bilo vaše delo?

Naše delo je bilo organizirati pouk v 
dopoldanskem času. To ni take vrste 
pouk, ki smo ga vajeni v slovenskih 
šolah. Najbolj pomembno je bilo, da 
smo pridobile naklonjenost staršev, 
da so otroke sploh pustili v šolo, saj 
namreč še vedno velja miselnost, da 
je treba delati in se ne učiti. Otroci so 
v šoli dobili brezplačno malico (pol 
banane, pol štručke s čokoladnim 
namazom), ki je bila financirana s 
slovenskimi donacijami. Sprejele 
smo vse otroke, starejše, mlajše pa 
tudi nekajmesečne dojenčke, ki so jih 
sestrice prinesle na hrbtih. Začetek 
dneva je bil z jutranjim krogom, kjer 
smo se razgibali, zapeli, zaplesali, 
otrok pa je bilo iz minute v minuto 
več. Nikoli nismo vedele, koliko jih 
bo prišlo. Običajno jih je bilo okrog 
80, odvisno tudi od vremena, saj jim 
je voda v primeru dežja poplavila 

poti in je bilo obiska manj. Po jutra-
njem krogu se je delo nadaljevalo v 
učilnicah. Učenje številskih pred-
stav, črk, angleščine, likovne, špor-
tne igre, bobnarske delavnice, plesne 
delavnice. Delo je bilo zelo zahtevno 
zaradi klime, zdravil proti malariji, 
neverjetne vročine in otrok, ki imajo 
neomejeno energije. Kar stalna pra-
ksa je bila, da smo v naročju z dojenč-
kom vadile s skupinico zapis po nare-
ku, neki deklici poleg pa pletle kitke, 
hkrati pa sta te že dva druga cukala 
za rokav, ker sta želela list papirja. 
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O čem se otroci učijo?

Ko smo na šoli delale prostovoljke, 
so imeli otroci poletne počitnice. 
Program dela smo si organizirale 
same. Starost učencev in njihovo 
znanje pa je bilo zelo različno. Kljub 
temu da smo se na delo pripravile, je 
na koncu prevladala improvizacija, 
saj nismo vedele, koliko učencev bo 
prišlo. Razvijali smo količinske in 
številske predstave, zapis in branje 
v angleškem jeziku, grafomotorične 
sposobnosti, likovno ustvarjali in bili 
športno aktivni. Dejstvo je, da veči-
na vključenih otrok še ni obiskovala 
šole. Nekateri so prvič držali čopič 
v rokah in strigli s škarjami. Poleg 
vsega pa je bil poudarek tudi na raz-
vijanju socialnih sposobnosti. Kako 
prositi, se zahvaliti, delovati v skupi-
ni, izraziti svoje želje na sprejemljiv 
način. Presenetili so me z učljivostjo 
in motiviranostjo.

Kje se kažejo največje razlike v pri-

merjavi z našim šolskim sistemom?

Predvsem v pogojih za šolanje ter do-
stopnosti. V Sloveniji je osnovnošol-
sko izobraževanje obvezno, dostopno 
vsem ter načeloma brezplačno. Še 
celo študij je v Sloveniji brezplačen, 
kar je velika redkost v primerjavi z 
drugimi državami, kaj šele z Gambi-
jo. Velika razlika je tudi v kakovosti 
javnega izobraževanja. Učitelji so ve-
činoma nekvalificirani, malo plačani 
in za delo nemotivirani. V razredih je 
tudi do sto učencev in en učitelj. 

Nad čim mislite, da bi bili najbolj 

presenečeni naši otroci ob pogledu 

na gambijske šole in tamkajšnje ži-

vljenje?

Predvsem nad tem, da se v šoli uči 
bobnati ter se veliko pleše, plete kit-
ke in sedi pod mangovcem. Ni raču-
nalnika, projektorja in interaktivne 

table. Otroci sedijo skupaj za mizami 
ali na tleh, saj ni dovolj miz in sto-
lov za vsakega. Veliko otrok je bosih 
in v zamazanih ter raztrganih obla-
čilih. Nimajo pametnih telefonov in 
igrač. Igrajo se s staro zračnico, ki jo 
vrtijo in tečejo za njo. Vodo zajemajo 
v vedru in vsi pijejo iz istega lončka. 
Ceste niso asfaltirane, domače živali 
se prosto sprehajajo naokrog, vozijo 
se z vozovi, avtomobila nima vsaka 
družina. Življenje se dogaja na ulici 
in ne za računalnikom.

Nad čim pa afriški otroci ob pogle-

du na slovenske šolarje in njihovo 

življenje?

Nad vso tehnologijo in materialnimi 
stvarmi, ki jih imamo v našem sve-
tu. Najbrž tudi nad tem, koliko časa 
preživijo slovenski šolarji v zaprtih 
prostorih in v sedečem položaju. V 
Sloveniji lahko sanjaš ter sanje tudi 
dosežeš, se ukvarjaš z različnimi ho-
biji, potuješ in si svoboden. V Gambi-
ji se hitro vse zatakne pri denarju in 
obveznostih, ki jih ima otrok doma.

Ste med delom v Gambiji prišli do 

kakšnih zanimivih spoznanj? 

Do kar nekaj spoznanj sem prišla. 
Vsekakor to, da je Afrika res skoraj 
drug planet in ne samo druga celina. 
Odpotovala sem z namenom pouče-
vanja otrok, a hkrati so oni spomi-
njali mene, kaj je edino pomembno 
in me veliko naučili. Velik poklon 
namenjam močni afriški ženski – ro-
jevanje v domači oskrbi, delo na nji-
vah in gospodinjska opravila od jutra 
do večera, skrb za otroke, kuhanje. 
Otroci so neverjetno potrpežljivi in 
željni pozornosti. Kljub bosim no-
gam tečejo na vso moč, včasih jim od-
pade kakšen noht ali pridobijo novo 
rano, a se na to kaj preveč ne ozirajo. 
Ljudi vleče naprej močna notranja 

volja, niso občutljivi za malenkosti.

Zaključna misel …

Afrika ni samo revščina. Ja, je svet 
nižjih standardov, vendar je hkrati 
tudi svet večjega zadovoljstva, pri-
stnih odnosov in iskrenosti. Veliko 
se lahko naučimo drug od drugega, 
le priložnosti si moramo nameniti in 
malo na stran postaviti prepričanja, 
ki smo si jih zgradili. Bistvo je zno-
traj nas, očem nevidno.

Izjave drugošolcev o šoli v 
Afriki.

1. Šole so stare, s kredami pišejo po 
majhnih tablicah. (Aleks)

2. Ne nosijo torb, imajo majhne na-
hrbtnike in pišejo na lesene ta-
blice. (Zala)

3. Šola je lesena, nima oken. Ker je 
tam pesek, so otroci bosi. (Zoja)

4. Otroci nimajo pisal in peresnic. 
(Tiara)

5. Tam je samo pesek. Učiteljice so 
zelo stroge. To vem, ker sem bil 
tam, na koncu sveta, in sem jih 
videl. (Lovro)

6. Šole imajo lesene mize. (Oliver)
7. Šola nima fasade. (Maks)
8. Nimajo računalnikov. Tudi ka-

kšen kaktus raste vmes. (Matija)
9. Nimajo zvezkov. (Sara)
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Društveni utrip

 MARKO HREN

 ARHIV DRUŠTVA

Ko smo bili mladi, smo proslavljali DAN MLADOSTI. 

Sedaj so drugi časi, a jaz, Marko Hren temu dnevu 

(25. maj) rečem MOJ DAN MLADOSTI. Kot kaže, so ga 

za svojega sprejeli tudi drugi ljubitelji TOMOSOV in 

COCKTE, čeprav ne bo nič narobe, če se malo po me-

stu zapelje še kdo s kakšnim drugim prevoznim sred-

stvom in poleg COCKTE spije še kakšno pivo, kozar-

ček vinčka. Ne ni naša želja, da si nadenemo modre 

titovke in zavežemo rdečo rutico, a nas tudi nič ne 

moti, če se kdo na ta način spominja svoje mladosti.

Kako se je vse skupaj začelo? 

Jaz imam res lepe spomine na mladost, kdo pa jih 
nima.    Seveda tule ne bom opisoval vseh dogodivščin, 
bom pa nekatere povezane z motorji, no, bolje rečeno mo-
pedi, pa seveda s cockto. Nekako si bil takrat faca, če 
si imel kak motor ali pa vsaj moped. Tudi jaz sem za-
čel najprej s pony ekspresom, nato pa je bilo »pod mano« 
kar nekaj tomosov, pa tudi kak MZ in ČZ. 
To so bila leta VETRA V LASEH.
Veliko smo šraufali, frizirali ..., predvsem pa ropotali vse 
naokoli. Če si imel srečo, te je opazilo kako dekle (še prej 
pa ti njo) in ti je prisedla zadaj. No, to je bil že kakor nekak 
randi in običajno smo se peljali kam na cockto. Seveda je 
bil namesto cockte lahko sladoled na kepce, kornet, lučka 
ali pa ježek. Morda pa smo dekle tako očarali, da je šla z 
nami na tomosu celo v kino. Kaj vse je sledilo, je pač zgo-
dovina in ti spomini dandanes še veliko več veljajo kot 
takrat. Smo pa takrat bili res veliko zunaj, prijateljstvo 
ni bilo le beseda ... To je bil čas, ko si imel ene »zgonjene« 
rifle kavbojke in allstarke, če niso to bile celo startaske … 
in prav nič nam ni manjkalo.
Leta mladosti so se že kar krepko odmaknila, ta‘stare dr-
žave tudi ni več … in kar enkrat me je nekaj pičilo, da 
sem si dal narediti majico Dan Mladosti in na njej je bilo 
lepo dekle na starem motorju. Takrat je padla ideja, da se 
zapeljem s tomosom na izlet in na cockto. 
Rekel sem si, to bo Moj Dan Mladosti in nihče mi ga ne 
bo vzel.
Od takrat naprej pa nas je vsako leto več, interes pa je, da 
se dogodek razvije do te mere, da se bodo prijatelji Tomo-
sa in Cockte zbirali na 25. maj po vsej Sloveniji in se od-

25. maj. Moj dan mladosti
S Tomosom na Cockto

peljali po poti spominov svoje mladosti. Torej na lokacije, 
kamor ste radi šli s svojim tomosom, kjer ste se zbirali, 
kjer ste se imeli luštno … in s punco in/ali s prijatelji mor-
da spili tudi kakšno cockto. Saj se strinjate, da sta ravno 
Tomos in Cockta simbola naše mladosti?

Takole smo se imeli člani Moto Cluba Mak lani 
na tretjem srečanju

Prva skupina na tomosih je startala iz Polja pri Vodicah 
ob 8.30, pred tem pa smo se seveda malček podružili v 
gostilnici MAK. 

Naslednji postanek je bila mini tržnica Paradižnik na Av-
šičevi cesti v Savljah, kjer se je ekipa že lepo okrepila. 
Sledila je pot za Bežigrad, točneje priropotali smo do Zu-
pančičeve jame, kjer sta na začetku Sladka jama in odli-
čen sladoled.
Naša osrednja lokacija je že nekaj let Ljubljanski grad, še 
prej pa postanek pri zmaju na Zmajskem mostu. 
Na gradu pa sta nas pričakali še dve luštni dekleti Julija 
in Patricija, ki tudi sicer pogosto sodelujeta na srečanjih 
Moto Cluba Mak. 
Nato nas je pot peljala skozi Ljubljano do Plečnikove cer-
kve sv. Mihaela na Barju. 
Žal se nam ni uspelo dogovoriti za ogled notranjosti in 
smo pot kar nadaljevali proti cilju – to je bilo Gostilnica 
Jezero ob Podpeškem Jezeru, kjer smo si privoščili cock-
to, pa kranjsko klobaso s polento na žaru. Seveda je kle-
pet trajal kar dolgo in medtem smo se tako ali drugače 
osvežili tudi še s čim drugim, ne le s cockto. 
Naša trasa do Podpeškega jezera in nazaj do Polja pri Vo-
dicah je bila dolgo pribl. 65 km in malček je res »preru-
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kalo« naše kosti, a še zdaleč to ne pomeni, da ne bomo 
naše tomose prihodnjič raje pustili doma. Dobimo se spet 
v ponedeljek, 25. maja 2020, in upamo, da bodo tokrat 
z nami tudi kakšni mladci (sinovi ali morda celo vnuki), ki 
bodo na sedežu zadaj peljali kakšno svojo ljubezen … ki 
to že je ali pa še bo.
Lanski MOJ DAN MLADOSTI pa smo zabeležili tudi 
s spominsko osebno znamko pošte Slovenija, sliko je 

zanjo narisal francoski slikar Jean Marie Guivarch ki 
velja za največjega francoskega slikarja, ki se ukvarja s
slikanjem starodobnikov. 
Oblikovanje pa je uredila Snežka Kuralt. Da naša raz-
glednica in ovojnica ni kar tako, smo jo dopolnili z ži-
gom prvi dan (filatelisti dobro vedo, kaj to pomeni), saj 
je ta dan 70. obletnico praznoval tudi Radio Koper. 
Skratka, srečanje je bilo nepozabno in spomin bo živel 
ob fotografijah in tudi prek spominske znamke, ki jih je 
bilo izdelanih le 100 kosov in čez kakšnih sto let bodo 
imele zagotovo že lepo vrednost, prav tako kot naši to-
mosi, ki so in nas še vozijo po naših poteh mladosti.
Greste torej letos z nami? Prijave sprejemamo na e-mail 
MojDanMladosti@gmail.com in prvih deset prijavljenih 
dobi lansko spominsko razglednico z znamko.
Naj vam prišepnemo, da bo v Ljubljani organiziran tudi 
ogled z vodnikom in odkrili boste kak skriti kotiček in 
izvedeli kakšno skrivnosti mesta, ki je zagotovo še ne 
poznate. Sprejel nas bo tudi ljubljanski župan, in kaj se 
ve, morda bo z nami na tomosu na izlet v Ljubljano odšel 
tudi naš vodiški župan. Torej vabljeni vsi in vse, kar je 
potrebno, je, da sedete na svojega tomosa in se pripeljete 
na zbirno mesto. Mi se že veselimo.

Obeti za obnovo medobčinskega »krvavškega« 
vodovoda postajajo oprijemljivejši 

 MIRAN SIRC

Vloga za dodelitev nepovratnih 

kohezijskih sredstev za projekt, 

ki je uradno poimenovan »Oskrba 

s pitno vodo na območju zgornje 

Save (1. sklop)«, čaka na zeleno luč 

pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Vodna zajetja v Lukenjskem grabnu 
pod Krvavcem so eni glavnih vodo-
oskrbnih virov za našo občino. T.i. 
»krvavški« vodovod, ki je bil zgrajen 
sredi prejšnjega stoletja za potrebe 
oskrbe prebivalcev sedanjih občin 
Cerklje, Šenčur, Kranj (del), Komen-
da, Vodice in Mengeš, je seveda po-
treben temeljite obnove. Že vrsto 
let se občine lastnice vodovodnega 

sistema (razen Občine Mengeš, ki se 
je usmerila na druge vodne vire na 
mengeškem polju) trudijo pridobiti 
nepovratna sredstva ter realizirati 
projekt prepotrebne obnove skupne-
ga vodovodnega sistema. Zlasti zara-
di neurejenega statusa Občine Men-
geš glede vodnih pravic, do dodelitve 
nepovratnih kohezijskih sredstev v 
prejšnji finančni perspektivi ni pri-
šlo. Občini Mengeš je koncem l. 2017 
Direkcija RS za vode po uradni dol-
žnosti odvzela vodno pravico na vi-
rih pod Krvavcem, kar kohezijskemu 
projektu daje bistveno večjo stopnjo 
izvedljivosti. 
Namen izvedbe projekta je celovito 
in kvalitetno obnoviti sistem oskrbe 

s pitno vodo na območju petih zain-
teresiranih občih ter skoraj 30.000 
prebivalcem po izvedbi dolgoročno 
zagotoviti večjo zanesljivost oskrbe 
z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 
Projekt obnove, ki se na območju 
naše občine zaključi nad Lokarjami v 
Vodicah, je ovrednoten na dobrih 12 
mio € in zajema gradnjo dobrih 24 
km nadomestnih cevovodov, uredi-
tev zajetij z vodohramom ter objek-
tom za pripravo pitne vode na obmo-
čju virov pod Krvavcem, rekonstruk-
cijo vodohrama Grad ter izgradnjo 
vodohrama Taber (pri Šmartnem pri 
Cerkljah) in 10 vodovodnih vozlišč. 
Gradbeno dovoljenje je nosilna Ob-
čina Cerklje na Gorenjskem pridobi-

Postanek pri zmaju na Zmajskem mostu.

16 številka 3, april 2020



Društveni utrip

Pohodi DU Vodice
Lačna (451 m), Veliki Gradež (507 m), Stene sv. Ane (964 m), Mala gora (920 m)

  JOŽE ROŽMANEC

Čeprav so nas nepredvideni ukrepi 

zaradi izbruha koronavirusa zaprli 

med domače zidove, sta mi od za-

dnjega oglašanja v Kopitarjevem 

glasu ostala še dva zanimiva poho-

da. Kot je bilo v zadnjem glasilu že 

najavljeno, je bil naslednji pohod 

na hribe nad Hrastovljami. 

Lačna (451 m) in  
Veliki Gradež (507 m)

Jutranji zbor je bil, kot vedno, na par-
kirišču pred pokopališčem v Vodicah. 
S tremi avtomobili smo se po avtoce-
sti odpeljali v smeri Primorske. Pri 
Črnemu Kalu smo zavili na staro 
cesto in sledili smerokazom za Hra-
stovlje oziroma Dol pri Hrastovljah. 
Na koncu vasi z znamenito cerkvico 
z mrtvaškim plesom smo našli lepo 
urejeno parkirišče, kjer smo pustili 
vozila in začeli vzpon proti Lačni. S 
parkirišča vodi cesta mimo njiv in vi-
nogradov proti hribovitemu grebenu, 

ki se razprostira južno od Hrastovelj. 
Sledili smo oznakam za Lačno in pla-
ninskim markacijam, ki so nas kma-
lu pripeljale do odcepa s kolovoza na 
ne preveč strmo planinsko pot, ki se 
v zanimivih okljukih vzpenja skozi 
redek gozd, preko manjšega, že po-
raslega melišča, do s travo in redkim 
gozdom poraslim vrhom Lačne. Na 
vrhu je lepo urejeno počivališče z mi-
zami in klopmi pod razglednim stol-
pom. Kratek predah smo izkoristili 
za ogled okolice z razglednega stolpa, 

s katerega se je lepo videlo viadukt 
Črni kal in Trst v ozadju, slovensko 
morje s Koprom, Slavniško pogorje, 
Kraški rob in hrvaško hribovje tja do 
Učke. Dobra ura hoda, ki smo jo po-
trebovali za vzpon na Lačno, je bila 
premalo za prekaljene pohodnike, 
zato smo krenili proti jugovzhodu po 
nezahtevni, mestoma celo ravnin-
ski poti skozi redek borov gozd proti 
Krogu, Kuku in končnemu cilju Veli-
kemu Gradežu. Pot vodi po dokaj raz-
glednem grebenu omenjenih vrhov 

Pred planinsko kočo na Mali gori pri sv. Ani

la že l. 2011 ter nekatere odseke na 
svojem območju že obnovila. 
Aktivnosti konstantno potekajo in 
upamo, da bomo prepotrebna dela 
lahko izvedli v sedanjem kohezij-
skem obdobju. Investicija je bila s 
strani obeh pristojnih Regionalnih 
razvojnih agencij (BSC in LUR) že 
potrjena in vključena v regijske pro-
grame – dogovor za razvoj regij, ki 
jih je podpisal tudi minister za go-
spodarski razvoj in tehnologijo. Do-
dati je potrebno, da si je naša občina 
v okviru regijskega dogovora uspela 
zagotoviti zelo visok možni delež 

sofinanciranja s strani EU in RS po 
kohezijskih merilih; zagotoviti bomo 
morali zgolj okoli 560.000 € lastnih 
sredstev od skupaj dobrih 1,8 mio €, 
kolikor jih sicer odpade na našo ob-
čino. Kohezijska vloga je bila odda-
na avgusta 2019 ter je v fazi pregle-
da s strani pristojnega Ministrstva 
za okolje in prostor. Dodatno oviro 
predstavlja na novo oblikovana zah-
teva ARSO, da je za projekt (kljub 
dejstvu, da je gradbeno dovoljenje že 
zdavnaj pridobljeno in je pravnomoč-
no) potrebno izvesti presojo vplivov 
na okolje ter pridobiti okoljevarstve-

no soglasje, vendar so pri agenciji za 
okolje zagotovili hitro prednostno 
obravnavo. Tako lahko z večjo go-
tovostjo pričakujemo, da bomo še v 
letošnjem letu prejeli odločbo in po-
godbo o dodelitvi nepovratnih sred-
stev države in Evropske komisije ter 
z že izbranim gradbincem Gorenj-
sko gradbeno družbo d.d. (postopek 
javnega naročila je izvedla Občina 
Cerklje) do sredine l. 2022 v celoti 
izpeljali prepotrebno investicijo za 
sedanje in vrsto prihodnjih generacij 
s širšega območja pod Krvavcem.
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do podnožja Kuka, kjer se pot preko 
kamnitega travnika rahlo vzpne do 
prostrane planjave. Na tem prostra-
nem pašniku, kjer se je paslo kosma-
to govedo, je težko določiti, kateri od 
obeh vrhov (Kuk ali Veliki Gradež) je 
višji, saj je samo nekaj višinskih me-
trov razlike in kakšnih sto metrov 
razdalje med njima. Privoščili smo si 
kratek odmor za prigrizek in skoraj 
obvezno fotografiranje, ter razgled 
po okolici, ki ga je motil neprijeten 
vetrič. Kar hitro smo se spustili proti 
Dolu pri Hrastovljah. V Dolu naredi 
Koprska proga 180-stopinjski obrat, 
ko se s Kraškega roba spušča proti 
Kopru. Železniško progo smo tako 
dvakrat prečili pri pohodu proti iz-
hodišču v Hrastovljah. Celoten krog 
pohoda smo prehodili v slabih štirih 
urah dokaj nezahtevne poti, ki jo pri-
poročam tudi za prijeten spomladan-
ski družinski izlet, ko bodo omejitve 
gibanja ukinjene.

Stene sv. Ane (964 m) 
in Mala gora (920 m)

V začetku marca smo še ujeli lepo vre-
me in prehiteli omejitve zaradi okužb 
ter se odpravili v smeri Dolenjske. 
Za izhodišče smo izbrali Podtabor v 
Struški dolini, kamor smo prispeli po 
avtocesti do Grosupljega in od tam v 
Dobrepoljsko dolino. V vasi ni ureje-
nega parkirišča, pa vendar smo našli 
primerno mesto in dovoljenje za par-
kiranje pri domačinih, ki so nas tudi 
pravilno usmerili na pot proti vrhu 
hriba, na katerem so Stene sv. Ane. 
Pot vodi strmo skozi gozd in preči ne-
kaj gozdnih cest, nato zavije proti za-
hodu in se pred vrhom razdeli v levo 
smer, ki vodi do koče na Mali gori, 
in desno proti vrhu. Po nekaj več kot 
uri hoje smo se znašli na vrhu Sten 
sv. Ane, na katerem je kamnita geo-
detska piramida. Okolica piramide je 

zaraščena in ni razgledna, zato smo 
se spustili proti severu do urejenega 
razgledišča na vrhu kamnitih prepa-
dnih sten. Razgledišče je opremljeno 
z informacijsko tablo, ki nam je olaj-
šala orientacijo in določitev krajev in 
hribov v bližnji in daljni okolici. Poleg 
Struške doline pod nami se je razgled 
razprostiral proti severu do Kamni-
ško-Savinjski gora, še zlasti lepo se 
je videl Hudičev boršt na Zaplati nad 
Preddvorom. Po kratkem predahu 
in ogledu tega dela Slovenije smo se 
usmerili proti Mali gori s planinskim 
domom in cerkvijo sv. Ane. Pot se je 
večji del rahlo spuščala in po dobre 
četrt ure smo se že sončili na klopcah 
pred kočo, ki pa je bila na žalost zapr-
ta. Malica, ogled okolice koče in cer-
kve, od koder je lepši razgled na južno 
stran Male gore, pod katero je Ribni-
ška dolina s Sodražico in Novo Štifto 
v ozadju, Kočevski gozd in v daljavi 
Snežnik. Iz Ribnice oziroma z južne 
strani Male gore je tudi bolj obljuden 
dostop na vrh, ki ga okoličani upora-
bljajo za rekreacijo kot pri nas Šmar-
no goro. Za cerkvijo smo se po krožni 
poti spustili nazaj v Podtabor in nato 
preko Velikih Lašč domov. 

Preživeti prijeten dan v dobri družbi 
je vedno dobrodošlo, zato upam, da 
bomo kmalu spet obuli pohodniške 
čevlje, si oprtali nahrbtnike in se po-
dali novim dogodivščinam naproti. 
Ko bo spet kaj novega, se znova ogla-
sim s prispevkom v našem glasilu, do 
takrat vsi skupaj upoštevajmo navo-
dila za umiritev pandemije in ostani-
mo zdravi.

Na vrhu Lačne pod razglednim stol-
pom

Pohodniki na izhodišču za pohod na Lačno v Hrastovljah
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 IRMA BIZJAK
 ARHIV DRUŠTVA

Leto je naokoli in da izpolnimo 

dolžnost vsakega društva oziro-

ma organizacije, smo se 3. marca 

2020 sestali na lokaciji, kjer ima-

mo običajno tudi pevske vaje, na 

Skaručni in imeli občni zbor. Nanj 

smo povabili društva, s katerimi 

največ sodelujemo. 

Vabilu so se prijazno odzvali župan 
občine Vodice Aco Franc Šuštar, 
Društvo narodnih noš in kočijažev 
občine Vodice Martin Stanonik, 
tajnica Karitas Marija Banko, naš 
član in obenem tudi član in predstav-
nik Kulturno prosvetnega društva 
Šinkov Turn Mirko Žefran. Gospod 
Rado Čuk se je v imenu KD Matije 
Koželja Utik opravičil.
Najprej je predsednica zbora Irma 
Bizjak vse navzoče lepo pozdravila in 
se jim zahvalila za udeležbo ter pre-
dlagala delovno predsedstvo; pred-
sednik Mirko Žefran, tajnica Stan-
ka Kert. Predsednik DP je predlagal 
dnevni red in brala so se poročila 
vseh organov; verifikacijske komisi-
je, finance, nadzornega odbora, ča-
stnega razsodišča, ter poročilo tajni-
ce Stanke Kert za leto 2019, poročilo 
zborovodja Milana Bajžlja. Vsa so bila 
sprejeta brez pripomb in soglasno.
Besedo so dobili tudi gosti in vsi so 
nam izrekli pohvale in marljivo delo, 
ki je bilo razvidno iz poročil.
Kot predsednica sem izredno pono-
sna na vse pevce, ki se vestno ude-
ležujemo pevskih vaj, prisotnost je 
bila v letu 2019 87,5-odstotna, in na-
stopov. Vedno se lahko zanesem na 
njihovo pomoč pri svojem delu. Zave-
dam se, da je naše delo prostovoljno 

Občni zbor društva MePZ BISER

in delo je poplačano z obiski na naših 
koncertih.
MePZ Biser je hvaležen vsem, ki 
pridejo na naše nastope in vsem, ki 
nam velikodušno priskočijo na po-
moč s svojimi sredstvi. Tako bi se 
ob tej priložnosti še enkrat zahvalili 
vsem, ki so nam v leti 2019 pomagali 
pri uresničevanju naših projektov. V 
prvi vrsti bi se zahvalili Občini Vo-
dice, ELES, d. o. o., Franci Košir 
s. p., Trgovina z živili Štacunca 
Pr‘ Mimi, Mirjana Grgić s. p., Vr-
tnarstvo in cvetličarstvo Tomaž 
Brank s. p., KA-olje, d. o. o., Dre-
am Studio Krt, d. o. o., Ključavni-
čarstvo Roman Janhar s. p., Miro 
Butalič, Vodice, Martin Stanonik 
s. p., Avtoprevozništvo in LTGM 
Tomaž Mušič, Štebe LM, d. o. o., 
Jerman Transport, d. o. o., Igor 
Jagodic, d. o. o., Kuči, d. o. o., Vo-
dice, Štunfi, d. o. o., Klub Kubu 
Vodice.
Upamo in želimo si, da nam bodo 

pomagali tudi v letu 2020, ker smo si 
zastavili visoke cilje in projekte. Ure-
sničili jih bomo lahko samo, če bo do-
volj finančnih sredstev.
Ob koncu občnega zbora je bila še 
pogostitev, ki nam jo je z veseljem 
pripravil in financiral Marko Selak, 
Mesarija Selak, s. p. HVALA.
»Kdor poje, slabo ne misli« S tem smo 
zaključili naše druženje. Veseli smo, 
da nas poleg veselja do petja druži 
tudi dobra volja. Na naših vajah nam 
ni nikoli dolgčas. Veseli in ponosni 
smo na našega zborovodja, Milana, 
ker je velikokrat on tisti, ki nas spra-
vi v dobro voljo s kakšnim hudomu-
šnim vicem. 
Zato v svoje vrste vabimo vse vesele 
in dobrovoljne ljudi, ki se radi druži-
jo in imajo veselje do petja. Verjemite 
mi, več kot nas bo, bolj bo luštno in 
zapeto.

VABLJENI!
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Praznovanje rojstnega dne s Sonjo Papež, 
veteranko iz PGD Polje

 VETERANKE PGD POLJE 
 ALOJZIJ IN DARJA KOSEC 

Letos je v mesecu marcu naša čla-

nica Sonja Papež praznovala spo-

štljivo obletnico, in sicer 90. rojstni 

dan. Kakor je v navadi, je povabila 

prijatelje, sorodnike ter nas vete-

ranke in veterane iz PGD Polje na 

praznovanje. Vsi skupaj smo imeli 

še toliko sreče, da se je vse to do-

gajalo natanko pred razglasitvijo 

ukrepov o prepovedi druženja za-

radi korone. Ob tej priložnosti je 

nastalo tole naše voščilo, v katere-

ga smo zajeli in povezali vseh teh 

naših 20 uspešnih let. 

Na večer pred njenim rojstnim dnem 
so se tudi člani in članice društva PGD 
Polje spomnili na Sonjo in ji priredili 
presenečenje. Obiskali so jo na domu 
in jo z gasilskim kombijem odpeljali v 
neznano. Pripeljali so še druga vozila 
s prižganimi modrimi lučmi. Ker so 
imeli s seboj tudi cisterno, so hkrati 
tudi izvedli vajo in napeljali cevi tako, 
da je nastalo devet vodnih curkov, ki 
so oblikovali vodno zaveso in potem 
so pod to zaveso pripeljali Sonjo spet 
nazaj domov. Veteranke in veterani 
pa so špricali avto z brentačami, tako 
da Sonja in poveljnik PGD Polje nista 
upala takoj izstopiti. 
Naše voščilo, ki smo ji ga prebrali na 
praznovanju, je zapisano v nadaljeva-
nju..

Draga naša Sonja

Ko si vstopila v zrela srednja leta, no 
pravzaprav takrat leta 2000 nisi bila 
več rosno mlada, si vedela, da nočeš 
postati navadna vaška opravljivka, da 
lahko še veliko koristnega prispevaš 

za družbo. In takrat je prišlo povabilo 
s strani gasilskega društva, da se pri-
družiš ekipi veterank, kot naročeno, 
čeprav tedaj nisi niti slutila, da bo 
trajalo tako dolgo in še traja ……..
Napočila je doba VETERANK PGD 
POLJE, in ti, SONJA, si ena od glav-
nih zvezd tega čudeža. Že zdaj so tvo-
je zasluge zapisane med velike dosež-
ke, še kamenček ali dva, pa bo izdelan 
ta prekrasen mozaik, ki je sestavljen 
iz zmag, medalj in pohval. 
Ves čas smo v ekipi: Sonja, Olga, Šte-
fka, Joži in Slavka D., ki nas je zbrala 
in pripeljala še mentorja Lojzeta, da 
smo se začele pravilno obračati. V 
vseh teh dvajsetih letih so nam delale 
družbo tudi Ivanka, Angelca, Marin-
ka, Betka, Mici in Francka, še vedno 
pa so v ekipi Milka, Slavka Š. in Darja 
kot rezerva. 
Bila si desetarka in sel, metala si tor-
bico in cev in bila si kar precej uspe-
šna. V prvih letih, ko smo se učile, si 
seveda nosila domov opasač in cev in 
doma trenirala, da se ne bi zgodila 
kakšna napaka, da ne bi slučajno za-
dela kakšnega sodnika. Bila si vztraj-
na in kaj kmalu ti je seveda uspelo.
Kaj vse si doživela, koliko krajev si 
obiskala in koliko ljudi spoznala? Od-
govoriti na ta vprašanja se na kratko 
ne da, saj dvajset let je dolga doba, to 
je več kot 7000 dni. Udeležile smo se 
200 tekmovanj in obiskale 51 različ-
nih krajev. Prav tako je 394 pokalov, 
ki smo jih osvojile, tudi spoštljiva šte-
vilka. Pa ne samo to, zadnja leta tudi 
ti sama osvajaš pokale – gasilčke, pa 
medalje in praktične nagrade, kot 
posebna udeleženka tekmovanj (naj-
starejša). 

Vsa ta leta si se izkazala s svojim 
optimizmom, vedno pripravljena 
prisluhniti in pomagati. Ves čas si 
naša blagajničarka, ki nikoli ni imela 
težav s stanjem na računu, čeprav si 
morala kdaj poseči v lasten žep, pa ne 
samo to. Tvoja odgovornost in pripa-
dnost ekipi je res edinstvena, svojega 
»dohtarja« si prepričala, da te mora 
do nedelje pozdraviti, ker imaš po-
membno tekmo in nas res ne moreš 
pustiti na cedilu. Zares si pravi vzor 
mladini. Pa še več si naredila za nas, 
ko smo praznovali okrogle obletnice, 
si s svojim izostrenim občutkom za 
ljudi sestavila in napisala prav lepa 
voščila, za vse naše jubilante in si jih 
sama tudi prebrala. 
Sonja veš, vsi mi tukaj zbrani gasilci 
se ti zahvaljujemo za tvojo nesebič-
no dobroto, požrtvovalnost in prija-
znost, dobro voljo in prijateljstvo in 
ti želimo veliko srečnih let med nami 
in svojimi dragimi. 

Veteranke, veterani in člani PGD Polje 
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Žabicam smo spet priskočili na pomoč!
 NIKA HRABAR, 

 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
 ARHIV ZAVODA 

Akcija Pomagajmo žabicam čez 

cesto je na odseku ceste Koseze–

Mengeš–Šinkov Turn sedaj že usta-

ljena praksa. Začetnica te akcije v 

Kosezah je krajanka Ester Fabiani, 

ki je leta 2011 opazila veliko števi-

lo povoženih dvoživk in jim je zato 

priskočila na pomoč. 

Sprva je ga. Fabiani sama postavljala 
ograjo na krajšem odseku ceste proti 
Šinkovemu Turnu. Na njeno pobudo 
pa smo z nakupom in postavitvijo 
ograje priskočili na pomoč tudi iz 
Zavoda RS za varstvo narave. Ogra-
ja dvoživkam v spomladanskem 
času njihove selitve iz gozda proti 
bajerju prepreči dostop na cesto in 
posledično povoz z avtomobili. 

V lanskem letu se je začel projekt 
Zgodbe naših mokrišč, ki poteka 
med leti 2019 in 2021 in je name-
njen varovanju in promociji lokalnih 
mokrišč. V njem sodelujejo Občina 
Mengeš, Občina Trzin, Občina Vodi-
ce, Občina Medvode, OŠ Mengeš in 
Zavod RS za varstvo narave. Ena iz-
med aktivnosti projekta na območju 
občine Vodice in občine Mengeš je 
tudi reševanje problematike povoza 
dvoživk na omenjeni cesti. Tako sta 
Občina Vodice in Občina Mengeš 
že drugo leto ob cesti postavili kar 
1000 metrov varovalne ograje in 
opozorilne znake.

Ograja zadrži krastače, rjave žabe in 
posamezne pupke, ki nato s pomo-
čjo prostovoljcev nadaljujejo pot do 
Phliškega (Koseškega) bajerja. 

Glavne prostovoljke, ki so jim dvo-
živke lahko res hvaležne za pomoč, 
so poleg Ester, še Polona Podbor-
šek, Tina Brišnik in Polona Černač. 
Tudi delavci iz Zavoda se trudimo, 
da prihajamo na pomoč. Letos je 
bilo prenesenih okoli 2600 oseb-
kov različnih vrst dvoživk, ki hodi-
jo v bajer odlagat mrest (jajca) in se 
po približno 2 do 3 tednih začnejo 
vračat nazaj. V drugi polovici mar-
ca je bila tako ograja odstranjena in 
to ravno v času, ko je ostala večina 
Slovencev zaradi situacije s korona-
virusom doma. Na srečo dvoživk je 
bil zato promet ob večerih manjši in 
so se lahko varno same vrnile nazaj 

v gozd. Selitev dvoživk pa ne poteka 
le spomladi. Selitev poteka tudi po-
leti, ko se na novo preobražene male 
krastače in rjave žabe selijo nazaj v 
gozd. Jeseni pa se selijo iz različnih 
delov gozda in travnikov tudi čez 
cesto v zimska prebivališča. Te seli-
tve potekajo razpršeno, zato pri teh 
selitvah prostovoljci težko pomaga-
mo. Za dolgoročno rešitev varstva 
ogroženih vrst dvoživk bo zato na 
cesti nujno potrebno predvideti po-
stavitev stalnih ograj in podhodov. 
Ti bodo omogočali dvoživkam varen 
prehod pod cesto skozi celo leto in 
njihovo ohranitev še naprej.

Ograja zadrži krastače Rjava žaba
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Od moke do rib – samooskrbnost v občini 
Vodice

 MONIKA KUBELJ

Samooskrbnost je ena od dilem, ki 

se je pokazala ob epidemiji v vseh 

prizadetih državah. Že dolgo ne 

velja več, da bi imela ena država 

lastne proizvodne ali pridelovalne 

vire za vse surovine, potrebne za 

običajno življenje. Celo proizvo-

dnje tako osnovnega živila, kot je 

kvas, v Sloveniji ni. A ozrimo se po 

mejah občine. V kolikšni meri smo 

prebivalci občine samozadostni? 

Vodice in vse druge vasice oziroma 
kraji, ki sodijo v občino, veljajo za 
podeželje. Skorajda ga ni Vodičana, 
ki bi ne imel majhnega vrtička ali 
kakšnega sadnega drevja ob hiši. 
Skorajda pravim. Krasijo in povezu-
jejo nas travniki in polja, na katerih 
zrastejo domače dobrote. Pa se kdaj 
spomnite nanje ali ste vedno odhiteli 
na velecentre? Sobotno dopoldansko 
tržnico na Kopitarjevem trgu verje-
tno poznate. Zaradi koronavirusa so 
se ponudniki domačih pridelkov iz 
sobotne tržnice odločili, da prodajo 
opravijo na domačem dvorišču ali pa 
vam po dogovoru dostavijo hrano na 
dom. Naštejmo in opišimo nekaj lo-
kalnih možnosti. 
V Bukovici pri Kimovčevih, na na-
slovu 16a, vas pričakajo z jabolki, ja-
bolčnim sokom, kisom, domačo ‚ve-
geto‘, pa suhim sadjem in jajci. Kupite 
lahko tudi domače rezance iz različ-
nih mok, ko pa pride sezona, vas raz-
vajajo s paradižnikom, papriko, me-
lancani, bučkami. Nekaj jabolk imajo 
še, tako da se splača pohiteti, potem 
pa bo treba počakati do avgusta.
Na posestvu Pr’ Maršet se že več 

kot sedem generacij ukvarja z vzrejo 
živine in pridelavo poljščin. Pri svo-
jem delu združujejo sodobne pristo-
pe in tradicijo ter na ta način ponuja-
jo kakovostne izdelke, ki so izključno 
lokalne pridelave. Blaž Koželj ima 
tudi mlin, zato v lični trgovinici na 
dvorišču dobite različne vrste moke, 
proso, zdrob, kaše, kosmiče. Znano je 
njihovo olje iz oljne ogrščice, mleko 
pa vzamete kar iz mlekomata. Na-
slov? Kamniška 40a, Vodice.
Na Selu pri Vodicah se pri Gosar-
jevih lahko posladkate z medom in 
drugimi medenimi proizvodi. Zdaj 
je idealen čas tudi za kakšen med z 
ameriškim slamnikom, kurkumo z 
medom ali čokomed. In še. Na kme-
tiji Keržič (Vodiška 67) prav tako 
najdete olje oljne ogrščice, ki vam 
ga dostavijo celo na dom. Če pa ste z 
zapoškega konca občine ali Dobruše, 
verjetno poznate Jerajeve in njiho-
va jajca. Gašper Jeraj svojo družino 
preživlja le z jajci. Potrkate lahko 
na naslov Dobruša 1A. Če vas skrbi 
krompir, so pravi naslov na Vesci. Ja-
nez Drešar z družino že leta pridelu-
je mladi in ozimni krompir ter fižol v 
zrnju. Podjetje E-branjevka oziroma 
Rast tim, d. o. o., iz Vesce zalaga 
občane in okolico s sadjem in zele-
njavo. Preko spleta ali osebno lahko 

naročite sadne in zelenjavne gajbice. 
Naročeno sadje in zelenjavo vam ob 
dogovorjenih dneh v vaše podjetje ali 
domov enkrat (ali večkrat) tedensko 
dostavijo v masivnih lesenih gajbi-
cah. Ob prvem nakupu vam gajbico 
podarijo, pri naslednjih dostavah pa 
prazno zamenjajo s polno. Tudi ribe 
imate na dosegu roke. Ribogojni-
ca Povodje deluje že od leta 1950, 
najdete jo na poti med Šmartnim in 
Skaručno. Od Zveze ribiških družin 
Ljubljana ima od leta 2006 Ribogoj-
nico Povodje v najemu Miran Petro-
vič. Stojnica je zunaj, poskrbljeno je 
za higienske razmere v tem času ko-
rone, čakajo pa vas sveže ribe. Ponu-
dnikov je torej več in vsi, ki nase še 
niste opozorili, lahko svoje izdelke 
dodate na spletno stran občine.

KONTAKT

Ribogojnica
Povodje

041 649 545

Kmetija Keržič 041 716 167

Sadjarstvo
Kimovec

041 820 823

Posestvo
Pr‘ Maršet

031 528 480

E-branjevka,
Rast tim

051 247 552

Kmetija Pr‘ Špenk
(Janez Drešar)

041 566 208

Čebelarstvo Gosar 041 767-595

Kmetija Jeraj (01) 832 32 14
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Stare slike naših krajanov
 DARJA KOSEC
 OSEBNI ARHIV

Vsakoletna Velikonočna razstava 

pirhov na veliki ponedeljek je naša 

prva akcija vsako leto, vendar je 

letos iz znanih razlogov odpadla. 

Z razstavo želimo ohraniti delček 

velikonočnih navad naših predni-

kov in jih predstaviti mlajšim ob-

čanom, ki jih preko sodelovanja z 

Osnovno šolo Vodice privabljamo 

medse. 

Poleg te veje povezovanja z mladimi 
smo naredili še en konkreten korak na-
prej. Naselja naše občine predstavlja-
mo skozi čas v sliki in besedi. Podatke 
iz preteklosti dobimo z opravljanjem 
razgovorov s starejšimi vaščani, kar je 
zelo zanimivo. Priprava vsebine pa po-
tem postane zelo odgovorno in zahtev-
no delo, saj prek pogovorov poslušamo 

več različnih pripovedi o istem dogod-
ku, ki so med seboj lahko izključujoče. 
Na zaključku vsakoletne Velikonočne 
razstave pripravimo in predstavimo 
del povzetka vseh teh zanimivosti po-
sameznih naselij, pridobljenega na teh 
razgovorih. V pripravo razstave vsako 
leto vložimo več in več truda, saj ve-
dno želimo pritegniti čim večje števi-
lo obiskovalcev in razstavljavcev, ki s 
svojo izvirnostjo in domišljijo postre-
žejo s kakovostnimi izdelki ter tako v 
veliki meri obogatijo razstavo. Stare 
fotografije vasi in raznih dogodkov, 
ki marsikaterega obiskovalca vrnejo 
v čas, pa večini veliko pomenijo in se 
jih radi spominjajo. TD vsakoletno gra-
divo shrani in s tem ustvarja ter gradi 
del svoje zgodovinske zbirke.Lani smo 
predstavili Koseze, in ker je bila od 
tam tudi Anškova Meta, so za konec 
naše »Vodiške dekline« odigrale pri-

godo z izleta, ki ga je organizirala ona. 
Vsebina je bila naslednja:
Mali Janezek in njegova stara mama sta 
se odpravila na izlet na Bled z domačo „tu-
ristično agentko“. Vse je potekalo gladko, 
zjutraj sta zgodaj vstala in opravila živino 
in še pravočasno pritekla na postajo, da 
sta ujela avtobus. Kako lep dan se je na-
povedoval in vsi so bili dobre volje. Vaški 
godec je bil tudi prisoten in igral je na har-
moniko, izletniki so peli narodne pesmi, 
tako da je šofer kar ugasnil radio.
Kako hitro so prevozili vse tiste ovinke 
in prispeli na Bled, ki se je okrasil s svojo 
najlepšo podobo, tega se Janez še danes 
spominja. Še bolj pa se spominja tistih ne-
prijetnih trenutkov, ko so nekateri starej-
ši fantje razposajeno guncali pletno, ko so 
pluli proti Blejskemu otočku. Janezku je 
postalo slabo, še bolj pa ga je bilo strah, saj 
kakšnih podobnih izkušenj še ni doživel. 
No, nekako so ga potolažili, itak je bil na-
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Muzej.1925
 MARIJA KUNSTELJ

Projekt MUZEJ.1925 je bil konec 

leta 2019 potrjen na razpisu EU, 

Program za razvoj podeželja. Z iz-

vajanjem aktivnosti vas bomo re-

dno obveščali. 

V PGD Šinkov Turn smo pred časom 
prišli do ideje, da bi obnovili staro 
gasilsko opremo, jo primerno re-
stavrirali in postavili na ogled. Do-
dali bomo iskrive in poučne zgodbe 
o prostovoljstvu, slike zabeleženih 
dogodkov in kopije starih, zanimivih 
dokumentov. 
K sodelovanju smo že povabili OŠ Vo-
dice. Učenci pod vodstvom profesori-
ce vodijo pogovor s krajani, ki imajo 
osebno izkušnjo prostovoljstva in/ali 
gasilstva. 

Dragi bralci in bralke 
Morda poznate kakšno poučno, hu-
domušno ali pretresljivo zgodbo, ki 
je vezana na prostovoljno delo v naši 
skupnosti. Starejša je zgodba, bolj 
spada v projekt MUZEJ.1925. Del 
muzejskega prostora bo zapolnjen z 
vsebinami, ki se dotikajo širšega pro-
stora, ne izključno našega društva. 
Pišite nam na e-naslov muzej.1925@
gmail.com ali na PGD Šinkov Turn, 
Koseze 26, 1217 Vodice.

Za prvi podlistek prilagamo dve 
že izbrani zgodbi iz naših doku-
mentov.
Mesec po ustanovitvi (oktobra 1925) 
je tajnik zapisal: »(Redovne) vaje so se 
pričele 11. oktobra in so se nadalje vršile 
v mežnariji vsaki teden 2 krat in sicer v 

sredo in soboto zvečer ob 8. uri ...« Na 
občnem zboru, julija 1926, je bilo dopol-
njeno: »Proste vaje so bile od novembra 
do maja, vsaki teden enkrat, vodil jih je 
poveljnik Jože Verbič, se jih je udeleže-
valo povprečno 15 članov z naraščajem. 
Vaje so se vršile v mežnariji, na prostem 
in v gozdu.«

Iz zapisnikov odborovih sej je razviden 
načrt, kam z orodjem in opremo. »Načel-
nik je predlagal, naj se postavi gasilski 
dom, da se bosta v njem lahko hranila 
brizgalna in drugo orodje ... Se je skleni-
lo, da gredo odborniki po hišah vprašat 
koliko bode kateri prostovoljno prispeval 
v denarju, v vožnji in v lesu ... Dne 17. 2. 
1927 se je naredila pogodba za zemljišče 
za stavbo novega gasilskega doma, ki jo 
je daroval Janez Letnar, Koseze št. 5.«

vajen, da mu nihče ne bo posvečal kakšne 
posebne pozornosti. Skril se je za mamino 
krilo in se potuhnil, kakor da ga ne bi bilo. 
Ogledali so si otoček, pa cerkev in prehodi-
li vse stopnice tudi navzdol do vode. 
Zdaj pa je bilo na vrsti vkrcavanje, no to 
se je pa zataknilo, ga ni bilo boga, da bi Ja-
nezka prepričal, da bi šel na čoln. Upiral 
se je z vsemi štirimi, na koncu je izjavil: 
Jaz bom šel samo na avtobus, v čoln pa 
nikoli več. 
Letos smo raziskovali Šinkov Turn, 
pridobili smo nekaj starih fotografij in 
vsaj dve od njih objavljamo v Kopitar-
jevem glasu. 
Vsem našim krajanom pa dajemo za 
nalogo, da nam sporočite, če koga 
prepoznate. Odgovore lahko pošljete 
na naš e_naslov: turisticnodrustvo.vo-
dice@gmail.com
Kdor jih bo prepoznal največ, ali pa 
vse, bo prejel praktično nagrado, zato 

nam pustite svoje kontaktne podatke. 
Še več pa bo vreden podatek, kdaj je 
nastala slika – vsaj letnica.
Obe fotografiji sta posneti kmalu po 
drugi svetovni vojni, prva je skupinska 

slika amaterskih igralcev, ki so v dvo-
rani v Utiku pripravili neko predstavo. 
Druga pa je morda še nekoliko starejša 
in iz posnetka se vidi, da je iz Utika, ko 
je bil krajevni praznik. 
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Obvestila

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
12. 3. 2020 – 16. 4. 2020

KRIMINALITETA

Prometna nesreča, v kateri 
je bil poškodovan kolesar. 

Kaznivo dejanje 
poneverbe.

Prometna nesreča zaradi neupoštevanja prometne 
signalizacije, eden od udeležencev poškodovan.

Prometna nesreča z dvema kombiniranima voziloma. 

Vlom v poslovni prostor.

PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

Prometna nesreča, v njej 
povožena divjad.
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Poslovil se je velik poznavalec zelišč

 MIRAN ČEBAŠEK

Žalostna novica je, da nas je po dolgi 
bolezni zapustil mag. Jože Kukman, 
farmacevt v Stiškem samostanu, ču-
dovit človek z ogromnim znanjem, 
mecen, ki nas je spodbujal, podpiral 
in usmerjal na naših zeliščarskih 
poteh, vedno pripravljen svetovati 
in pomagati, hodili smo na meseč-
na predavanja v Šentvid pri Stični, 
na zeliščarske seminarje v samostan 
Stična, vodil nas je po izletih, rad je 
sodeloval z nami, njegovo zadnje pre-
davanje je bilo Vodicah, v maju 2018, 
potem mu je šlo zdravje še samo na 
slabše, čeprav mi je obljubil, da če bo 
»še Stična«, nas pride za eno uro obi-
skat.
Jože, ostal nam boš v srcih – poči-

vaj v miru.

Občina Vodice bo v juliju in avgu-
stu organizirala počitniške kratko-

časnice za otroke.
Vabimo vse, ki bi bili pripravljeni 

pri tem sodelovati in voditi katero 
izmed kratkočasnic
(vodje kratkočasnic

– starost najmanj 18 let,
pomočniki vodij – starost nad 16 
let), da nam to sporočite do 15. 5. 
2020 na elektronski naslov obci-
na@vodice.si ali po telefonu na

01/833 26 10.

Kratkočasnice se bodo izvajale, če 
bodo za to izpolnjeni vsi potrebni 

pogoji.

Vabilo za animatorje 
počitniških kratkočasnic
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