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Uvodnik

Muhasti maj
Življenje se počasi vrača v nekdanje tir-
nice. Število prebolevnikov in cepljenih 
narašča in tako se virus počasi umika 
iz naše vsakdanje retorike. Država se je 
znašla v rumeni fazi epidemije in pada-
nje številk novih obolelih in hospitali-
ziranih je spodbudno in nam daje slutiti, da je pred nami 
mirnejše poletje. Zdi se, da so se ljudje najbolj razveselili 
odprtja teras gostinskih lokalov. Kot da je to, da lahko zu-
naj spijejo bodisi kavico bodisi kozarec piva in poklepetajo 
s prijatelji, tisti pokazatelj normalnosti, ki jim je najbolj 
manjkal v teh turobnih mesecih epidemije. Priznam, da 
tudi v naši družini vse pogosteje delamo načrte, kje vse si 
bomo privoščili kosilo, saj smo, roko na srce, že malce na-
veličani domačega menija. Za zdaj je v notranjosti gostiln 
še potreben pogoj, ki mu vsi ne zadostimo, saj covida še 
nismo preboleli, za cepljenje pa sem bila doslej na vrsti le 
sama. Testiranje, ki je eden od treh pogojev, pa nam tudi ni 
tako pri srcu, da bi se podali tja le zato, da bomo lahko jedli 
v restavraciji. In se morda ob tem pocrkljali še v kakšnem 
bazenu. Za zdaj nas tja niti ne vleče, saj je vreme milo re-
čeno muhasto. Prvomajski prazniki so bili letos presene-
tljivo celo hladnejši od februarskih počitnic, tudi sredina 
meseca, razen redkih izjem tu in tam, ni ponujala topline, 
kot bi si je želeli, kar je pokvarilo marsikateri piknik, tudi 
birmanska in druga slavja. 
V tokratni številki se posvečamo temi, ki greni marsika-
tero družinsko ozračje. Nasilje. Bodisi med zakoncema 
bodisi medvrstniško nasilje. Ko mi je pisala ena od zaskr-
bljenih mam, sem pomislila, da o tem preprosto moramo 
pripraviti članek. Tako boste lahko prebrali, kaj mi je na to 
temo povedal eden od najbolj znanih specialnih pedago-
gov in avtor številnih knjižnih uspešnic Marko Juhant, pa 
tudi, kakšne zgodbe srečajo pri zaupnem telefonu, ki delu-
je v sklopu Zveze prijateljev mladine Slovenije. V intervju-
ju boste spoznali ustvarjalko Niko Stupica in njene čudovi-
te skodelice ter druga dela, v nadaljevanju pa prebrali tudi, 
kako deluje dnevni center Krekovega središča v Komendi, 
kako se obuja telovadba na prostem na Skaručni, utrip iz 
šole in vrtca, o novih igralih v občini, kako je letos poteka-
lo reševanje žabic in nekaj besed o natečaju Zgodbe mojega 
kraja. Seveda tudi tokrat poročamo o seji občinskega sveta 
Občine Vodice, za katero se trudimo, da jo spremljamo v 
živo in nato čim bolj povzamemo dogajanje na njej. 
Želimo vam lep vstop v mesec junij, šolarjem obilo moči za 
pridobivanje lepih ocen, vsem drugim pa optimizma polne 
trenutke v zavedanju, da vsi skupaj tvorimo lepo skupnost 
le, če smo prijazni in odgovorni drug do drugega. 
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Javno občinsko glasilo Kopitarjev glas je vpisano v razvid medijev 
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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
Poletni delovni čas:
TOR: 12.30–19.00
SRE: 12.30–19.00
PET: 12.30–19.00
PONEDELJEK, ČETRTEK,
SOBOTA IN NEDELJA: 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: sreda od 13. do 16. ure
             sobota od 9. do 12. ure
(ob praznikih oz. dela prostih dneh je zbirni center 
zaprt)

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 9. do 12. in 
od 13. do 16. ure. Torek in četrtek od 9. do 12. in od 15. 
do 18. ure. Sobote, nedelje in prazniki zaprto. 
T: 030 718 462.

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 
služba podjetja je dosegljiva 24h na dan na mobilni 
številki 041 624 685 ali 070 443 902 ter prek 
elektronske pošte pogrebnik@t-2.si.

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.)
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24. redna seja
Občinskega sveta Občine Vodice 

 NATALIJA GOLOB 

V Kulturnem domu je bila 20. apri-

la sklicana 24. redna seja Občin-

skega sveta Občine Vodice. Sve-

tniki so med drugim razpravljali 

o prvi obravnavi osnutka odloka 

o javno-zasebnem partnerstvu 

za izvedbo projekta »Kopitarjev 

center« (v nadaljevanju točka 3), 

ki je med navzočimi vzbudil kar 

nekaj pomislekov.

Zataknilo se je že pri samem spre-
jetju dnevnega reda, saj je svetnik 
Anton Kokalj predlagal umaknitev 
točke 3, ker naj Občina odloka ne 
bi uskladila s predlogi Ministrstva 
za finance. Umik je podprl tudi sve-
tnik Tilen Jeraj, saj naj bi bil odlok 
vsebinsko neustrezen. Župan Aco 
Franc Šuštar je gradivo ocenil kot 
ustrezno ter v skladu z zakonodajo 
in kot tako primerno za nadaljnjo 
obravnavo. Svetnik Anton Kosec 
pa je zahteval, da se Občina do dru-
gega branja odloka opredeli tudi do 
vseh stališč Ministrstva za finance. 
Glasovanje s štirimi glasovi za in 
devetimi proti je odločilo, da je toč-
ka naposled le ostala na dnevnem 
redu. Potrjen je bil tudi predlagani 
dnevni red, in sicer z 11 glasovi za 
in enim proti. 

Sledila je predstavitev osnutka 
odloka o javno-zasebnem partner-
stvu za izvedbo Kopitarjevega cen-
tra s strani predstavnikov Inštitu-
ta za javno-zasebno partnerstvo. 
Predmet razmerja javno-zasebne-
ga partnerstva je izgradnja objek-

ta Kopitarjev center s pripadajočo 
prometno ureditvijo, ki vključuje 
tudi ureditev parkirišč in javnih 
površin ter komunalno ureditev. 
Občina bo kot javni partner pri-
spevala potrebna zemljišča ter 
vsa gradbena dovoljenja, zasebni 
partner pa bo financiral izgradnjo 
vodiškega središča ter njegovo ka-
snejše upravljanje. Ta investicija 
naj bi znašala 11,7 milijona evrov 
brez davka na dodano vrednost. Od 
7200 kvadratnih metrov skupnih 
površin bi bilo tako predvidoma 
40 odstotkov namenjenih za javni 
program, tj. 1858 kvadratnih me-
trov površin in 26 parkirnih mest, 
za katere bi Občina 30 let plačevala 
letno nadomestilo v predvideni vi-
šini 280.600 evrov. Sprejetje tega 
odloka naj bi sicer zgolj odprlo mo-
žnosti javnega razpisa za potenci-
alnega investitorja, medtem ko naj 
bi sama vrednost projekta kot tudi 
razdelitev na javni in zasebni del še 
ostali odprti za pogajanja. Kokalj 
je izrazil skrb nad bistveno višjo 
ceno projekta kot pred leti. Projekt 
po njegovem mnenju ni optimizi-
ran in racionalen, zato predloga 
ne bo podprl. Na Občino je naslo-
vil tudi 13 s projektom povezanih 
vprašanj. Jeraj pa je v nadaljevanju 
zbranim na to temo predstavil tudi 
revizijsko poročilo. Po mnenju Ko-
sca bi morali več pozornosti name-
niti iskanju evropskih sredstev za 
ta projekt, in sicer na račun Jerneja 
Kopitarja, ki je bil izjemen Evrope-
jec. Dodal je, da je javno-zasebno 
partnerstvo ena izmed možnosti 

za izgradnjo tega projekta, zato bo 
osnutek tudi podprl. Zmotilo pa 
ga je, da odlok ni v celoti obrazlo-
žen, saj je treba utemeljiti, zakaj so 
nekatera mnenja Ministrstva za 
finance upoštevana, druga pa ne. 
Vodiški svetniki so nazadnje prvo 
branje osnutka z 11 glasovi za in 
štirimi proti potrdili. 

Inšpektorica Barbara Pezdirc je 
prisotnim predstavila poročilo 
skupne občinske uprave občin Tr-
zin, Komenda, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Vodice »Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo« za leto 
2020. Občinski svet Občine Vodice 
se je v nadaljevanju seje seznanil 
tudi s poročilom Javnega podjetja 
Komunala Vodice, d. o. o., za leto 
2020, ki ga je predstavil direktor 
Miha Bergant. 

Občinski svetniki so v nadaljeva-
nju soglasno potrdili Sklep o uki-
nitvi javnega dobra na nepremični-
ni s parcelno številko 1384/8 k.o. 
1743 Bukovica (ID 7142630), Sklep 
o predhodnem soglasju Občinske-
ga sveta Občine Vodice k pravne-
mu poslu ter Sklep o imenovanju 
predstavnikov ustanovitelja v Svet 
zavoda Osnovna šola Vodice. 

Barbara Kovačič iz občinske upra-
ve je poročala o zaključnem računu 
proračuna Občine Vodice za leto 
2020. Povedala je, da je bil proračun 
Občine Vodice za leto 2020 zasta-
vljen v višini 8.571.986 evrov, re-
aliziran pa je bil v višini 5.593.724 
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evrov, kar pomeni 65-odstotno 
realizacijo proračuna. Do manjše 
realizacije je prišlo zaradi spre-
membe dinamike izvajanja investi-
cij, zamika pridobitve nepovratnih 
sredstev, nižje realizacije na pro-
jektu C0, projektu sočasne gradnje 
in projektu Oskrba s pitno vodo na 
območju zgornje Save. Svetniki so 
nato s 13 glasovi za in enim proti 
sprejeli zaključni račun proračuna. 

Župan je navzoče svetnike sezna-
nil s poročilom o realizaciji načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Vodice za obdobje 1. 1. 
2020 do 31. 12. 2020. V letu 2020 
so bili za nakup zemljišč realizirani 
odhodki v višini 6.258,00 evra, za 
prodajo zemljišč na podlagi skle-
njenih prodajnih pogodb pa so bili 
realizirani prihodki v skupni višini 
74.497,82 evra. Župan je v nadalje-
vanju poročal tudi o delu Občine 
Vodice za leto 2020. Pri tem je iz-
postavil predvsem aktivnosti, ki so 
jih zaposleni v občinski upravi, štab 
Civilne zaščite Občine Vodice in 
drugi predstavniki javnih zavodov 
in organizacij izvajali z namenom 
obvladovanja epidemije covid-19 
ter zaščite in varovanja zdravja 
prebivalcev občine Vodice. Sledil 
je sklep, da je bila večina načrto-
vanih ciljev na vseh proračunskih 
področjih uspešno realiziranih, pri 
čemer se je ves čas zasledovalo cilj 
ekonomičnosti in gospodarnosti 
porabe javnih sredstev.

Pobude, predlogi, vprašanja
Jeraj je v pisni obliki podal nasle-
dnje pobude/predloge/vprašanja. 
Čiščenje ulice Ob hribu naj ne bi 
bilo učinkovito, saj so bili kanali 
polni listja, tudi cesta Ob hribu naj 

bi bila nevzdrževana in nevarna. 
Opozoril je, da je na delu iz Pirčeve 
ulice potrebna preplastitev cesti-
šča. Ob postavitvi novega hidranta 
na vznožju Poti na Črno prav tako 
ni bila izvedena preplastitev uniče-
nega cestišča. V imenu sprehajalcev 
je podal poziv k ureditvi določenih 
delov obnovljenih poljskih poti, po 
katerih naj bi redno tekla greznica. 
Zanimalo ga je še, kako kaže s pozi-
vom ureditve javne razsvetljave na 
Brniški cesti. Opozoril pa je tudi na 
slabo izvedeno sanacijo kanala v 
Bukovici ter zastavil vprašanje gle-
de mesečnega napredka polaganja 
optike v Vodicah, pa tudi drugod 
po občini. 

Svetnica Silva Kralj je podala po-
budi za sanacijo cestišča v sklo-
pu rednega vzdrževanja na cesti 
v Repnjah, ki je bilo poškodovano 
ob zamenjavi pokrovov jaškov ter 
za preplastitev cestišča na odseku 
od kužnega znamenja v Repnjah 
proti Dobruši. Župan je odgovoril, 
da bo predlog za sanacijo posredo-
van vzdrževalcu, ki bo dela izvedel 
v skladu s planom in finančnimi 
zmožnostmi. V zvezi s preplasti-
tvijo cestišča pa je povedal, da v 
letu 2021 za ta namen ni zagoto-
vljenih zadostnih finančnih virov, 
v letu 2022 pa se bo v skladu z mo-
žnostmi pristopilo k celoviti uredi-
tvi cestišča. 

Svetnika Jaka Šimnovca je zani-
malo, v kateri fazi je projekt na-
mestitve opozorilnih tabel za vo-
dovarstvena območja na Selu pri 
Vodicah. Župan je povedal, da so 
ponudbe zbrane, prav tako pa so 
pripravljeni tudi predračuni za na-
mestitev, ki se bo izvedla v okviru 

Javnega podjetja Komunala Vodi-
ce.

Svetnik Janez Koritnik je pove-
dal, da je v dokumentu celostnega 
razvoja podeželja in obnove vasi 
izpostavljenih nekaj točk v Občini 
Vodice, ki predstavljajo potencial 
za razvoj novih kulturnih in dru-
gih turističnih vsebin v občini. Ob 
tem je podal pobudo k oblikovanju 
delovne skupine za pregled doku-
menta in pripravo morebitnih pre-
dlogov glede izvedbe aktivnosti. 

Rudija Kopača je zanimalo, kdaj 
bo realiziran projekt izgradnje ho-
dnika za pešce na cesti Vodice–Za-
poge. Župan mu je odgovoril, da 
je celotna rekonstrukcija ceste in 
izgradnja pločnika v domeni Di-
rekcije RS za infrastrukturo, zato 
Občina ne more vplivati na ter-
minski plan izvedbe projekta. Ko-
pač je zastavil vprašanje, ali se bo v 
letu 2021 polagala kanalizacija za 
optično omrežje na območju iz vasi 
Dobruše v smeri proti Dornicam in 
Zapogam. Šuštar je povedal, da so 
popisi za projekt izvedbe javne raz-
svetljave že pripravljeni, razpis za 
izbor izvajalca del bo objavljen naj-
pozneje v maju 2021, dela pa bodo 
dokončana najpozneje v letu 2022. 
Kopača je zanimalo tudi, v kateri 
fazi je projekt namestitve treh no-
vih nosilcev za zastave na območju 
Torovega. Predlagal je še zasutje 
vdolbin in jam na poljski poti med 
Torovom in Zapogami.

Podroben zapis zapisnika 24. seje 
najdete na spletni strani: www.vo-
dice.si 
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Vesela igrala
– otroška igrišča za vse

  RADO ČUK

V občini Vodice imajo otroci prav 

posebno mesto. Tako na področju 

predšolske kot šolske vzgoje. Ob-

čina pa skrbi tudi za proste urice 

najmlajših prebivalcev, pri čemer 

zasleduje pomemben cilj zdra-

vega in aktivnega razvoja naših 

otrok.

Namen prizadevanj je družinam z 
otroki omogočiti varen prostor za 
igro in kakovostno preživljanje pro-
stega časa čim bližje kraja, v katerem 
živijo. S tem se skuša odpraviti nepo-
trebne in zamudne migracije družin, 
ki otroke za preživljanje prostega 
časa vsakodnevno vozijo v večja me-
sta. Prepričani smo, da je občina, ki 
je prijazna do otrok, prijazna tudi 
vsem drugim. 
Kot smo že poročali so bila v občini 
Vodice v letu 2019 zgrajena ali na 

novo opremljena štiri otroška igri-
šča. V Zapogah pri domu PGD), v Re-
pnjah pri domu PGD, v Bukovici pri 
koči PGD in na Selu pri SD Strahovi-
ca. V letu 2020 je bila Občina znova 
uspešna na razpisu in s strani Agen-
cije RS za kmetijske trge in razvoj po-
deželja septembra pridobila odločbo 
o sofinanciranju še štirih igrišč na 
Skaručni pri vrtcu, v Polju pri Maku, 
v Utiku pri vrtcu in v Vodicah Ob 
grabnu.
Če upoštevamo, da ima vsako igrišče 
najmanj štiri nova igrala (kot npr. 
piramida, vrtiljak, gugalnica košara, 
previsna gugalnica, igralo na vzmet, 
manjše plezalo, ravnotežni element, 
vrtiljak itd.), z lahkoto ugotovimo, da 

gre za resnično veliko pridobitev, ki 
je tudi lokacijsko smiselno razpršena 
po posameznih naseljih, kjer se po-
gosto vklaplja v že obstoječa in nova 
ali nastajajoča športna igrišča (Buko-
vica, Selo-Strahovica, Polje, Repnje, 
Zapoge). Vsako leto pa ponudbo širi-
mo z novimi lokacijami in vsaj posa-
meznimi igrali.
Za redne preglede, vzdrževanje in ob-
novo skrbi Javno podjetje Komunala 
Vodice. Na otroških igriščih pobira 
smeti, prazni koše, kosi travo ipd. 
Vsa javna otroška igrišča so brez-
plačno dostopna vsem, tako da vsem 
otrokom omogočamo igranje in ka-
kovostno preživljanje prostega časa. 
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Na celotnem območju občine vgrajujemo otroška igrala 
s certifikatom, v skladu z veljavnimi standardi za varno 
igro otrok. Igrala so odporna na zimski mraz in prav tako 
na poletno vročino, torej so uporabna v vseh letnih časih.
Verjamem, da marsikomu, ki je kot starš še pred leti is-
kal primerno lokacijo, kamor bi vsaj občasno usmeril ali 
peljal svoje otroke, zaigra srce, kako so se stvari v nekaj 
letih obrnile na boljše. Želimo si, da bi se tudi tisti obča-
ni, ki živijo v neposredni bližini igrišč in igral in v svoji 
mladosti morda niso imeli tako bogate ponudbe, veseli-
li otroške razigranosti in bi jim mladost novih generacij 
polepšala in poživila kakšno manj sončno urico življenja. 

 ACO FRANC ŠUŠTAR
 ŽUPAN OBČINE VODICE

Na podlagi Pravilnika o priznanjih 

Občine Vodice (Uradno glasilo 

Občine Vodice, št. 3/2013) župan 

Občine Vodice objavlja Poziv za 

zbiranje pobud za podelitev ob-

činskih priznanj Občine Vodice.

Poziv
za zbiranje pobud za občinska priznanja

Občina Vodice podeljuje priznanja 
zaslužnim občanom, skupinam ob-
čanov, društvom in drugim prav-
nim osebam za njihove dosežke na 
področju gospodarstva, znanosti, 
šolstva, kulture, športa, humani-
tarnega delovanja in na drugih po-
dročjih človeške ustvarjalnosti.

Občina lahko podeli priznanje tudi 
drugim državljanom Republike Slo-
venije in tujim državljanom.
Priznanja Občine Vodice ne morejo 
dobiti: župan, občinski svetniki, ki 
opravljajo funkcijo v tekočem man-
datu, zaposleni v javnih zavodih, 
javnih podjetjih ter občinski upravi, 
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če bi bilo priznanje povezano z izvr-
ševanjem njihovih funkcij oziroma 
njihovega dela v organih in organi-
zacijah.

Priznanja Občine Vodice so:
• Častni občan Občine Vodice,
• Plaketa Občine Vodice,
• Priznanje župana.

Častni občan Občine Vodice
Naziv Častni občan Občine Vodice 
je najvišje priznanje občine, ki ga 
podeljuje Občinski svet posamezni-
kom za njihove izjemne dosežke ali 
dejanja, s katerimi so prispevali k 
razvoju in ugledu občine. Naziv Ča-
stni občan Občine Vodice se pode-
ljuje praviloma enkrat na štiri leta 
ob izteku mandata.

Plaketa Občine Vodice
Plaketo Občine Vodice podeli Ob-
činski svet Občine Vodice posame-
znikom, skupinam občanov, dru-
štvom in drugim pravnim osebam 
za:

• večletne uspehe in dosežke, s 
katerimi povečujejo ugled obči-
ne na področjih gospodarstva, 
znanosti, šolstva, kulture, špor-
ta, humanitarnega delovanja in 
na drugih področjih človeške 
ustvarjalnosti,

• njihove izjemne enkratne do-
sežke trajnejšega pomena,

• delovne in druge jubileje.
Priznanje župana
Župan Občine Vodice podeljuje 
Priznanje župana zlasti učencem 
in dijakom, skupinam učencev ter 
dijakov ali mladoletnim članom 
društev in klubov občine Vodice za 
posebne dosežke in uspehe na po-
dročju izobraževanja, kulture, zna-
nosti, tehnike, ekologije in športa 
ter za dejanja, ki se odražajo v huma-
nem odnosu do sovrstnikov in odra-
slih. Župan lahko podeli priznanje 
tudi drugim posameznikom, 
skupini posameznikov, društvom 
in drugim pravnim osebam za 
posamezne enkratne dosežke in 
uspehe.

Podaja pobude
Pobudo za podelitev priznanja lah-
ko podajo posamezniki ali pravne 
osebe. Pobuda za priznanje Obči-
ne Vodice mora biti podana v pisni 
obliki, z naslednjo vsebino:
• osnovni podatki o pobudni-

ku (ime in priimek ali naziv 
pravne osebe, naslov, telefonska 
številka, elektronski naslov),

• osnovni podatki o predlaga-
nem kandidatu (ime in pri-
imek ali naziv pravne osebe, 
naslov oziroma drugi osnovni 
podatki),

• obrazložitev in utemeljitev 
pobude za podelitev prizna-
nja ter dokumentacija, ki 
potrjuje navedbe v obrazlo-
žitvi (v kolikor obstaja).

Pobudo se vloži osebno ali pošlje 
po pošti na naslov Občina Vodice, 
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice ali na 
elektronski naslov obcina@vodice.
si najpozneje do vključno 16. 7. 
2021. 

 MIRAN SIRC, OBČINA VODICE

V teh dneh občani prejemajo po-

ložnice za ravnanje s komunalnimi 

odpadki (zbiranje, obdelava, od-

laganje) s strani koncesionarja JP 

VOKA SNAGA d.o.o.. 

Zneski na položnicah so v primer-
javi s preteklim mesecem malenko-
stno višji, kot posledica novih cen 
predmetnih storitev za l. 2021, ki jih 
je na podlagi izdelanega Elaborata 

Nove cene
ravnanja z odpadki za leto 2021

o oblikovanju cen storitev gospo-
darskih javnih služb obdelave do-
ločenih vrst komunalnih odpadkov 
in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpad-
kov v RCERO Ljubljana za leto 2021, 
potrdil Svet RCERO LJUBLJANA 
konec marca. Cene so začele veljati s 
1. aprilom 2021. 

Kljub spremembi cen JP VOKA 
SNAGA ostaja v Sloveniji med cenej-

šimi izvajalci gospodarskih javnih 
služb ravnanja z odpadki, hkrati pa 
zagotavlja kakovostne storitve po 
visokih standardih z najsodobnejšo 
tehnologijo v Evropi. Cene storitev 
ravnanja z odpadki so v Vodicah 
enake kot v Ljubljani in ostalih pri-
mestnih občinah. Več informacij je 
na voljo na spletni strani koncesio-
narja: https://www.vokasnaga.si/
aktualno/zasedal-svet-rcero-ljublja-
na-0.
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 TANJA DOMINKO
 OSEBNI ARHIV

Nasilno vedenje v naši družbi ni 
nobena redkost, tudi otroci in mla-
di so večkrat žrtve, ne le s strani 
odraslih, pač pa tudi vrstnikov. Na 
zaupnem telefonu TOM se sreču-
jejo s številnimi primeri deklet, ki 
se bojijo v šolo zaradi izsiljevanja, 
žalitev, norčevanja in groženj. Tudi 
na naše uredništvo je pisala ena 
od mamic iz naše občine in nam 
pojasnila celotno dogajanje med 
hčerko in njeno prijateljico, saj se 
boji, da bi se nasilje še stopnjevalo 
in bi bili tudi drugi žrtve. O konkre-
tnih imenih ne bomo govorili, je pa 
res, da se v podobni situaciji lahko 
znajde že jutri tudi naš otrok in je 
prav, da vemo, kako ravnati, kateri 
strokovnjaki nam lahko pomagajo, 
kakšna je vloga policije, centrov za 

socialno delo in drugih.

To je ena od zgodb, s katero se sre-
čujejo na zaupnem TOM telefonu. S 
primeri medvrstniškega nasilja se 
soočajo tudi nekateri mladi v obči-
ni Vodice, na naše uredništvo se je 
obrnila ena od mamic in nam poja-
snila celotno dogajanje med hčerko 
in prijateljico in nas spodbudila, da 
se posvetimo tej problematiki tudi v 
občinskem časopisu. O konkretnih 
imenih ne bomo govorili, je pa res, 
da se v situaciji, iz katere ne vedo iz-
hoda, lahko že jutri znajde tudi naš 
otrok in je prav, da vemo, kako rav-
nati. Otrok in mladostnik, ki je žrtev 
nasilja, je velikokrat ustrahovan in 
ga je strah povedati, kaj se mu dogaja, 
pomembno je, da ga znamo poslušati 
in pravilno usmeriti v jutrišnji dan. 
Če tega ne znamo in ne zmoremo, so 
tu strokovnjaki, šolska psihologinja, 
policija, Center za socialno delo in 
TOM telefon. 

Mladi v vrtincu nasilja
Policija pri obravnavi različnih pri-
merov ugotavlja, da so najpogostejši 
razlogi, ki privedejo do nasilja, ne-
sprejemanje drugačnosti, zavist zara-
di nekih okoliščin (npr. boljšega stila 
oblačenja) in nerazumevanje zaradi 
različnih stališč. Ob tem pa se kot 
dodaten vzrok pojavlja potreba po 
dokazovanju posameznikov v skupi-
ni. Kot zelo pomembno navajajo, da 
se starši odzovejo takoj. Pri otroku 
ali mladostniku, ki je žrtev nasilja, se 
lahko pokažejo posledice, kot so: de-
presivnost, slabo samovrednotenje in 
samospoštovanje, slaba samopodo-
ba, sramežljivost, zadržanost, slabši 
šolski uspeh in drugi dosežki, odpor 
do šole, pogosto obolevanje, poskusi 
samomora ...
Tjaša Bertoncelj iz Zveze prija-
teljev mladine Slovenije, v sklo-
pu katere deluje zaupni TOM te-
lefon, nam je pojasnila, da se nanje 
obračajo predvsem tisti mladi, ki o 
izkušnji medvrstniškega nasilja niso 
še z nikomer spregovorili. Tisti, ki 
imajo občutek, da jim nihče ne more 
pomagati. Ena od deklet je takole za-
pisala: »Pozdravljeni, namreč zanima 
me, kaj naj naredim. Nekdo mi je spo-
ročila pošiljal, ko ga sploh ne poznam 
in mi je govoril grde besede, kaj mi bo 
vse delal. Odločila sem se, da mu ne 
odpisujem in sem zbrisala telefonske 
številke. Sedaj pa mojemu fantu po-
šiljajo lažna sporočila o meni in ni-
mam pojma, kako so dobili njegovo 
telefonsko. Strah me je in ne vem kaj 
narediti ...«
V drugem primeru mladostnica piše: 
»Danes sem prišla v šolo in name se 
je zvalil cel val dijakov, začeli so me 
spraševati čudna vprašanja in me 
zmerjati s pocestnico. Po šoli je na-
mreč zaokrožil niz fotografij golega 

ženskega telesa od vratu navzdol, 
nekdo pa je v sliko zretuširal moj zna-
čilni nakit, zaradi katerega vsi misli-
jo, da sem jaz. Kdaj bodo pozabili, ali 
se me bo ta vzdevek držal več let?«
Bertoncljeva pojasni, da so oblike 
nasilja različne, gre za »zmerjanje, 
zafrkavanje, namerno izključevanje 
iz skupine, zavračanje, obrekovanje, 
sramotenje, krajo, brcanje, spotika-
nje, pljuvanje, praskanje, uničevanje 
stvari, omejevanje, izsiljevanje. Vse 
to lahko posameznik doživi v oseb-
nih kontaktih ali pa na spletu. »Tukaj 
je velik dejavnik tveganja možnost, 
da se izvajalci nasilja lahko skrijejo 
za anonimnostjo, da si nadenejo la-
žno identiteto. Kar pomeni, da imajo 
žrtve še bolj občutek, da je izvajalca 
nasilja nemogoče ustaviti in da ne 
morejo vplivati na potek dogajanja. 
Kar pa seveda ne drži.«
Kaj svetujejo mladim, ko pridejo do 
njih s takimi primeri? »Z otrokom 
ali mladostnikom svetovalec najprej 
naveže varen stik na način, da se oba 
dobro počutita. Ko je nekoliko bolj ja-
sno, kaj je problem, otrok in svetova-
lec lahko začneta z iskanjem možnih 
rešitev. Rešitve otrok išče znotraj 
sebe in v svoji okolici. Vsekakor je 
treba v primerih, ko gre za sum stori-
tve kaznivega dejanja ali je ogroženo 
življenje, obvestiti Policijo ali CSD. 
Prizadevamo si, da se otrok ali mla-
dostnik poslovi z občutki olajšanja, 
opogumljen in opremljen s pravimi 
informacijami.«

Tjaša Bertoncelj
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Za številne mlade je bil čas epidemije 
zahteven, po drugi strani pa so imeli 
zaradi šolanja od doma manj stikov 
z vrstniki in manj tovrstnih težav. 
Ali se je to poznalo tudi pri klicih na 
TOM telefon? »V času epidemije smo 
zaznali trend, da so v ospredje stopi-
le tematike, povezane s psihičnimi 
težavami in odnosi v družini. Epide-
mija je za otroke in mladostnike zelo 
zahteven čas in zagotovo potrebujejo 
pomoč, podporo in spodbudo odra-
slih in odločevalcev.«

V katerih primerih je klic na TOM te-

lefon dobra rešitev?

Tjaša Bertoncelj nam pojasni, da mla-
dim stojijo ob strani ob različnih si-
tuacijah. »TOM ostaja anonimni pri-
jatelj, zaupnik, informator, tolažnik 
otrokom in mladostnikom, ki brez-
pogojno nudi spodbudo, podporo, 
nasvet in pomoč. Ki prisluhne osa-
mljenemu in nerazumljenemu mla-
dostniku. Ki verjame v otroke in nji-
hove potenciale. In je na voljo, kadar 
v bližini ni človeške duše, ki bi lahko 
nudila bližino in oporo. Otroci in 
mladostniki se na nas obračajo prete-
žno s temami, ki se čez leta bistveno 
ne spreminjajo. Med najpogostejšimi 
temami so tako: ljubezen (zaljublje-
nost, konec ljubezenskega razmerja, 
kako osvojiti nekoga), telesni ra-
zvoj in spolnost (tukaj so vprašanja 
o menstruaciji, nosečnosti, zaščiti, 

spolnem odnosu), vrstniki (vrstniki 
imajo v obdobju najstništva zelo po-
membno vlogo, zato ne preseneča, da 
je večina vprašanj povezana prav z 
odnosi s prijatelji in odnosi s sošolci 
(vse od tega, da nekdo nima prijate-
ljev, do medvrstniškega nasilja), dru-
žina (disfunkcionalni odnosi, nasilje) 
in šola (pritiski po uspešnosti, težave 
pri kakšnem predmetu). V zadnjih 
letih opažamo tudi porast kontaktov 
na temo duševnega zdravja – razne 
psihične težave (depresija, samopo-
škodovanje, misli na samomor) in v 
zadnjih letih aktualne težave, kot so 
seksting, izsiljevanje z intimnimi po-
snetki itd.« 

Specialni pedagog Marko Juhant: 
»Vmešati se moramo odrasli«
Medvrstniško nasilje se velikokrat 

dogaja na spletu, na družbenih 

omrežjih, pogosto z grožnjo z ob-

javo neprimernih fotografij. Kakšne 

so vaše izkušnje, kako pomagati 

najstnikom v takih primerih?

»Najprej je treba ugotoviti, ali gre res 
za izsiljevanje. Pomoč potrebujejo 
po navadi tri kategorije oseb: starši 
otroka, otrok, ki je deležen nasilja, in 
nasilnež, če hočemo, da se stvari ure-
dijo. Najpomembnejša stvar je, da se 
moramo, ko pride do nasilja, vmešati 
odrasli. Nikoli se nasilje ne bo končalo 
samo po sebi. Ker se hrani iz lastnih 
aktivnosti, napačnih zadovoljstev, 
iskanja stisk. Prva stvar je pogovor 
z žrtvijo, ki pa mora biti tak, da ima 
žrtev možnost povedati vse. V teh 
primerih staršem svetujem, naj jim 
dajo možnost, prazno karto, da upo-
rabi otrok to, kot želi. »Preden zač-
nemo, ali želiš kaj povedati?« S tem 
damo možnost otroku, da se izrazi, 
ker se uradno pogovor še ne začne in 
se počuti bolj varno. Potem pač starši 
sprašujemo naprej. Včasih tudi ne gre 
drugače, da malo pritisnemo nanj, 

da nastane neka oblika zasliševanja. 
Otroci namreč nočejo vsega pove-
dati, zlasti, kadar gre za izsiljevanje 
prek telefona. Bojijo se namreč, da bo 
prvi ukrep odvzem telefona. Potem 
je seveda treba organizirati v dogle-
dnem času novo telefonsko številko, 
problem pa je, da jo bodo veselo delili 
naokrog, namesto da bi jo imeli samo 
za klicanje in da bi jo skrili, dokler se 
izsiljevanje ne konča. Včasih je treba 
vmešati tudi druge institucije, ki so 
aktivne na tem področju. Ne govorim 
o šolah, govorim o centrih za social-
no delo in policiji. Če stvari presežejo 
meje, je to potrebno. Sicer pa staršem 
svetujem, naj pokličejo nekoga, ki 
ima s tem izkušnje, da ne bi otrok in 
sebe spravili še v večjo stisko. Šola je 
zelo uporabna, da lahko skliče starše 
in uredi pogovor. Če namreč starši 
žrtve pokličejo starše izvajalca nasi-
lja, se pogovor konča s prepirom in se 
najstnika še leta ne moreta srečevati 
v miru. Če pa je pogovor v mirnem 
vzdušju, pa je to mogoče.«

Včasih pa gre tudi za to, da nas pri-

jatelj poskuša, preverja, kako daleč 

smo pripravljeni iti, da bomo do-

kazali svoje prijateljstvo, kaj vse 

smo pripravljeni zanj narediti. Kdaj 

lahko rečemo, da je prijatelj pravi 

prijatelj in kdaj je odnos prerastel v 

nekaj škodljivega?

Marko Juhant
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»Zelo preprosta je ta presoja. Kadar 
gre naš najstnik preko svojih norm, 
preko vrednot, po katerih živi, to ni 
pravo prijateljstvo. Če moram iti čez 
svoje vrednote, če ravnam iz strahu, 
če počnem stvari zato, ker mislim, da 
je ta oseba, ki jo cenim, res v stiski, je 
to lažno prijateljstvo. Prijatelje posta-
vljati v sumljive situacije, to ni prija-
teljstvo. To so stvari, s katerimi se ne 
igramo. V tem primeru ne bo dolgo 
trajalo. Tudi pri odraslih je tako.«

Kakšna je vloga staršev, ko zazna-

jo, da je prijateljevanje njegovega 

otroka škodljivo, da prihaja do za-

nemarjanja šolskih obveznosti, da 

pada motivacija za delo, da ni več 

takega spoštovanja do staršev, ali 

pa da gre vsa zgodba že tako daleč, 

da prihaja do škodljivih praks, zlo-

rabe drog in alkohola ...

»Takrat bomo starši rekli stop. Ena-
ko, kot če imamo najstnika, ki je za-
ljubljen kot noč. Dokler je zaljubljen 
in funkcionira, se doma normalno 
obnaša, se pogovarja, trezno deluje, 
deluje v šoli, s tem ni težav. V tem pri-
meru bi bilo naše ukrepanje neumno. 
Če bi rekli, ne smeš imeti fanta, ker 
boš s tem pustila šolo, hčerki sporo-
čamo, da ne more početi dveh stvari 
hkrati. S tem sporočamo, da če bo 
imela hči nekoč moža, otroke, ne bo 
mogla imeti službe in drugega. Posre-
dno ji sporočamo: naštimaj otroke, 
skregaj se z možem in pojdi na svoje. 
Tule, ko stvari delujejo, je mlade treba 
podpreti. Če pa se pozna na obnaša-
nju otroka, mu postavimo pogoje ali/
ali. Ob prvem dogodku, ki ne bo v 
redu, če začne recimo doma jezikati, 
ga ustavite. Ali pa recite: bomo ukre-
pali. Ne vedno povedati, kaj sledi. Ker 
sicer bo začel preračunavati, kaj se mu 
bolj splača. Če pa gre za problematič-
ne situacije, je primerno, da komuni-
ciramo s starši drugega. Ni treba, da 

rečete: »Vaš tako slabo vpliva na na-
šega, da se bosta nehala družiti.« Ker 
še nisem srečal starša, ki bi svojemu 
otroku rekel: »Pij, drogiraj se, še dru-
ge potegni v to.« Dajte možnost tudi 
tem drugim staršem, ki so se trudili s 
svojim otrokom po najboljših močeh, 
recite jim: »Vaš poba je fajn, tudi naš 
je fajn, ampak skupaj se ne izide.« In 
boste lahko naredili skupne načrte za 
obe družini. Lahko se bosta otroka o 
tem pogovarjala, mogoče bosta oba 
pritisnila na starše. In starši bodo 
ugodili, če bo obnašanje zrelejše. Ne 
na osnovi obljub, ampak na osnovi 
ravnanja, vsakodnevnih situacij. Če 
se težave nadaljujejo, ni šans. Če je 
treba uvesti hišni pripor, tudi prav. 
Dokler se obnašanje ne spremeni.«

Otroci in družbena omrežja. Je 

prav, da starši vedo, kaj njihovi 

mladoletni otroci počnejo na teh 

omrežjih, s kom si dopisujejo in ka-

kšne vsebine posredujejo?

»Seveda bi morali del tega poznati. 
Problem je, da ne bodo spoznali rav-
no tistega dela, ki je najbolj vprašljiv. 
Letos se je vsaj enkrat mesečno zgo-
dilo, da so klicali starši osnovnošol-
ke, ki je pošiljala svoje fotografije in 
posnetke z vsebino, ki bila označena 
s tremi x na vsakem portalu za od-
rasle. Pošiljala jo je odrasli osebi, ki 
jo je zvabila v svojo past. Ko so star-
ši poklicali na pomoč, sem rekel, da 
naj gredo na policijo. Običajen odziv 
je bil, kaj bodo pa sosedje rekli. In 
sem se čudil temu odzivu. Naj se raje 
vprašajo, kaj bodo rekli takrat, ko bo 
ta oseba posnetke objavila. Če otrok 
postane žrtev, še ne pomeni, da je šlo 
z našo vzgojo kaj narobe. Vi ga lah-
ko čudovito vzgajate, ampak na oni 
strani so zviti ljudje, pritisk je gro-
zljiv. V eni od vzhodnoevropskih dr-
žav so naredili preskus, da so ustva-
rili tri lažne profile deklet, starih 10 

do 12 let, in so hoteli preveriti, ka-
kšen bo odziv. Na zapise, da so same 
doma, da jim je dolgčas, se je v 24 
urah odzvalo čez tri tisoč klicev. To 
so bili klici pedofilov, odraslih ljudi, 
ne najstnikov. Pritisk je grozljiv. Ko 
gre za zlorabe na družbenih omrež-
jih, so res predatorji, plenilci in nare-
dijo grozljivo škodo vašemu otroku. 
Ni vse varno na tem svetu, ne gre za 
kombije in bonbone, pritiski se izva-
jajo dalj časa, po mesec dni, da prido-
bijo zaupanje. Občasno je treba vede-
ti, katere kanale otroci uporabljajo. 
Poznamo TikTok, ki naj bi bil neško-
dljiv, pa ni. Tudi Youtube. Tudi tam 
lahko najdemo številne preskuse, ki 
so tudi slovenske najstnike stali ži-
vljenja, ker so želeli ta preskus kar 
najbolje opraviti. Kdo opravlja te pre-
skuse? Tisti, ki jim starši in šola ne 
postavijo dovolj težkih zahtev. Tisti, 
ki doma ne varujejo mlajšega brata, 
ki ne vedo, da je treba kosilnico oči-
stiti po košnji, ki ne čistijo kopalnice, 
ne belijo svoje sobe, ki ne počno nič 
težjega doma. Če namreč to počno, se 
ne lotijo preizkušenj s TikToka, ker 
so jih imeli že doma dovolj za ta dan 
ali ta teden.«

Kako graditi zaupanje s svojim 

otrokom, kaj je temelj zanj?

»Temelj so vedno medsebojni odnosi. 
V obe smeri. Temelj je dobra komuni-
kacija, ki ni le v besedah zakaj in zato, 
ampak postavljajmo taka vprašanja, 
ki terjajo stavek, idejo. Če vprašate, 
kako je bilo v šoli, dobite odgovor: v 
redu. Boljše je, če vprašate, kaj je bilo 
danes dobrega v šoli? Kaj je bilo bolj-
še? Ne jih izpustiti, dokler ne komu-
nicirate. Ampak tega ne počnite, ko 
se usedejo za mizo. Takrat naj bo čas 
za družino, ne čas za zasliševanje o 
šoli. Osnovni temelj za zaupanje pa 
je vaša ljubezen do otroka. Ta mora 
biti tako velika, da otroku postavlja-
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te zahteve in omejitve. Če je ljubezen 
taka, da bi mu omogočili vse, nič pa 
zahtevali od njega, je vaša ljubezen 
skromna. Noben otrok ni zrasel zato, 
ker je bolje obvladal svoje pravice, 
odrastejo, ker bolje obvladajo svoje 
dolžnosti. Preko opravljanja zahtev-
nega dela otroci rastejo. Še ena stvar 
je zelo pomembna pri zaupanju …, 

 CENTER ZA SOCIALNO DELO

Nasilje v družini je splošen druž-

beni problem in pojavlja se ne 

glede na socialno-ekonomski po-

ložaj, spol, starost, etnično pripa-

dnost ali druge osebne okoliščine 

družinskih članov. Leto epidemije 

je stiske, ki velikokrat vodijo tudi 

do nasilja, povečalo. Podatki, ki jih 

centri beležijo v zvezi z obravnavo 

nasilja v družini, kažejo na to, da je 

še vedno visok odstotek primerov, 

v katerih so žrtve nasilja v družini 

ženskega spola. Posebej poudar-

jamo, da so otroci žrtve tudi, če so 

ob nasilju le prisotni in ne doživlja-

jo neposrednega nasilja, ali če ži-

vijo v okolju, kjer se nasilje izvaja. 

Pri obravnavi imajo prednost. 

Grožnje je vedno treba vzeti 
skrajno resno
Grožnje povzročitelja in strahove 
žrtve center za socialno delo vzame 
skrajno resno. Najnevarnejši čas za 
žensko je takrat, ko zapusti nasilne-
ga partnerja, ker bo uporabil vse na-
čine, da jo bo pridobil nazaj. Naloga 
centrov za socialno delo je, da skupaj 
z žrtvijo naredi vse, da jo zaščiti, pri 
tem pa je zelo pomembno, da žrtev 
natančno povpraša o njenih straho-
vih in grožnjah.

Stop nasilju! 
Nujnost prijave
Vsako nasilje je treba prijaviti. Vsa-
ka žrtev ima na voljo različne vrste 
in vire pomoči, s katerimi ji lahko 
pristojne institucije pomagajo pri re-
ševanju njene ogroženosti. Center za 
socialno delo je osrednja institucija 
pri obravnavi nasilja v družini. Žrtvi 
ponudi možnost spremljevalca, ki jo 
lahko spremlja na policijo, da lažje 
pove svojo zgodbo. 

Vloga in naloge policije
Policija kot institucija največkrat prva 
vstopa v družino, se sooči z obravnavo 
in preiskavo nasilja v družini. Policija 
ima možnost, da žrtev nasilja zaščiti 
tudi tako, da povzročitelju nasilja iz-
reče ukrep prepovedi približevanja. 

Nerazumevanje položaja žrtve
Pogosto se dogaja, da žrtve nimajo 
dovolj moči, da bi poiskale pomoč. 
V svoji okolici žrtve pogosto naletijo 
na nerazumevanje, ali se jim celo ne 
verjame, prisoten je sram in strah, 
nekateri jih lahko celo obsojajo. Žrtev 
moramo opolnomočiti oziroma opo-
gumiti in spodbuditi k iskanju pomo-
či ali zanje sami poiskati pomoč. 

V letu 2020 zabeležili 680 prijav
Na Centru za socialno delo Ljubljana, 

to, da ste tam. Spomnim se mame, 
ki je rekla, da si želi še enega otroka, 
da sicer že zdaj nima nobenega časa, 
ampak bi imela še enega, ker čas se 
že nekje najde. Ampak nekje so meje. 
Ne gre vse v nedogled. Mama bi se 
posvečala le najmlajšemu, potrebu-
jejo jo pa tudi starejši. Za otroka po-
trebuješ čas. Ne le mama, tudi oče. 

Prioritete vedno dajemo tistemu, kar 
nam je pomembno. Če ima oče vsak 
teden tri ure časa, da odhaja na pev-
ske, gasilske ali kakšne druge dru-
štvene obveznosti, za otroka pa nima 
enega večera, ne nakloni mu svojega 
časa, je s tem jasno pokazal svoje pri-
oritete in vrednote. Tak oče ne more 
graditi zaupanja.«

pod katerega sodi osem enot centra za 
socialno delo (Ljubljana Center, Lju-
bljana Šiška, Ljubljana Vič-Rudnik, 
Ljubljana Moste-Polje, Ljubljana Bež-
igrad, Grosuplje, Vrhnika in Logatec) 
smo v letu 2020 skupno beležili 680 
vseh informacij oziroma prijav nasi-
lja v družini, od tega je policija v 125 
primerih izrekla ukrep prepovedi pri-
bliževanja povzročitelju nasilja proti 
žrtvam nasilja v družini. Realiziranih 
je bilo 43 namestitev v varno okolje.

Policija (intervenci-
jska številka)

113

Nujna medicinska 
pomoč

112

Najbližji center za socialno delo:

CSD Ljubljana, eno-
ta Ljubljana Šiška 
Celovška cesta 150, 
Ljubljana

01 583 98 00

Društvo SOS telefon 080 11 55

Društvo za nenasil-
no komunikacijo

01 434 48 22

Združenje proti 
spolnemu zlora-
bljanju

01 431 33 41

Krizni center za 
ženske in otroke, 
žrtve nasilja
(Društvo ženska 
svetovalnica)

031 233 211

Psihosocialna 
pomoč ženskam 
žrtvam nasilja
Krizni telefon čez 
vikende

01 25 11 602
051 33 88 11
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Nika Stupica, oblikovalka unikatne keramike
 MONIKA KUBELJ
 TINA KOSEC, NEŽA STUPICA, 

 NEJC SAJE, NIKA STUPICA

Nika Stupica se je v našo občino 

preselila pred nekaj leti. Bolj na-

tančno, v Repnje, kjer v ateljeju 

Kaolin ustvarja skupaj z možem 

Boštjanom. Nika, ki je sicer likov-

na pedagoginja, se s porcelanom 

ukvarja že šestnajst let in je svoje 

znanje prenesla na številne sluša-

telje svojih delavnic. Njene skode-

lice, ki so prepoznavne po svojem 

slogu črt in pikic, so mojstrska 

dela, rahla in nežna v svoji vizual-

nosti, trdna v materialu in prepo-

znavnosti. Je mojstrica svetovnih 

razsežnosti; največ njenih strank 

je v Evropi, nekaj pa tudi v Aziji in 

Avstraliji. 

Nika, vaš ustvarjalni talent je v Slo-

veniji dobro znan, v tujini še bolj. 

Koliko pa vas poznamo in spreje-

mamo v Vodicah?

Nika: Slabo. Ker nič ne delamo na 
tem, da bi me ali bi naju bolje spozna-
li. To je res. Še kataloga nimava v slo-
venščini, ker sva večinoma delala za 
tuji trg. Enostavno ne najdeš časa … 
Zato sem bila ob povabilu knjižničar-
ke Karmen v vodiški knjižnici tako 
zelo za idejo delavnice. Pomembno 
je, da smo lokalno vpeti, da sami sto-
pimo med ljudi, ki živijo v naši bliži-
ni. V občini z družino zdaj živim tre-
tje leto in na žalost se nam še uspelo 
povezati se s tukajšnjo šolo, imamo 
pa željo, seveda. Še posebej, ker je na 
tem območju nekaj znanih nahajališč 
gline; tudi repenjska glina je kakovo-
stna. Razlog več, da se povežemo. To 
bi bila krasna delavnica, ki bi lahko 
bila pripravljena kot poseben lokalni 

projekt. Morda celo priložnost za vo-
diški spominek. 

Ja, se strinjam, lahko bi naredili ko-

rak naprej v turističnem smislu in 

povezali lokalne ustvarjalce.

Nika: Ja, počasi spoznavamo pe-
strost lokalnih obrtnikov, umetni-
kov, obdelovalcev.

Nam na kratko zaupate svojo po-

slovno pot? Šola, kako je bilo z iz-

biro poklica …

Nika: Že kot otrok sem zelo rada ri-
sala. Sprejemne izpite sem šla delat 
na oblikovno šolo, pa sem se potem 
odločila za splošno gimnazijsko iz-
obrazbo. Ampak sem ves čas nekaj 
migala v tej umetniški smeri; obisko-
vala sem recimo delavnice pri Zmagu 
Modicu, se učila pri kiparju Jakovu 
Brdarju. No, na fakulteti sem se po-
tem vendarle odločila za kiparstvo, a 
ker nisem naredila sprejemnih, sem 
pristala na likovni pedagogiki. Pa 
se je izkazalo za 'fajn', ha, ha. Torej 
Pedagoška fakulteta, smer likovna 
pedagogika. Ko so uredili lončarsko 
delavnico, sem bila ves čas v njej. 
Veliko sem eksperimentirala, seve-
da. Naredila sem ogromno barvitih 
rib, se spomnim, kaj pa vem, mogoče 
zato, ker je bil oče ribič. Nisem pa ke-
ramike študirala, ker je bil takratni 
študij vendarle drugačen. Danes je 
to mogoče, takrat pa si začel na tem 
področju bolj kot samouk. V Sloveniji 
imamo malo težavo, ker nimamo več 
mojstrskih izpitov, ki so včasih ob-
stajali oziroma vajeništva.
Boštjan: Ja, rokodelski poklici v glav-
nem. Nanje se je v teh letih po vojni 
malo pozabilo, posledice so vidne da-
nes. Tudi obrtne zbornice v tujini so 

ponekod zelo močne in močan steber 
rokodelcem.

Kako pa se sicer oblikovalci ali ke-

ramični mojstri tu povezujete? Ima-

te kakšno združenje, zbornico …

Nika: Ne, bolj društva, ki so lokalno 
obarvana. Dejstvo je, da nas je takih, 
ki od tega področja, svojih kreacij, 
dejansko živimo, malo. Jih je pa ne-
kaj, ki se s tem ukvarjajo v prostem 
času. Tisto, kar me zelo veseli, je na-
val mladih. Zlasti deklet. 

Predstavljate se pod blagovno 

znamko Kaolin, precej bolj v tujini 

… ali se motim? 

Boštjan: Pa v bistvu res. Pred leti tu 
nisva našla trga za to, kar delava. Na-
jini izdelki niso poceni. To je dejstvo. 
Nika: Enkrat sem preštela, da por-
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celanasto skodelico vzamem v roko 
21-krat. To je pač najin način vredno-
tenja, ocenjevanja, ki upraviči ceno. 
Za svojo vrednostjo moraš stati in jo 
pojasniti kupcu. Gre za dve zadevi. 
Za estetsko vrednost, ki za nekoga 
velja, za drugega ne. In vloženo delo, 
ki ga ni malo. Na to temo smo se s 
kolegi ustvarjalci iz tujine, ki sva jih 
srečevala po evropskih sejmih, veli-
ko pogovarjali. Ogromno sva se na-
učila (no, keramika je tako ali tako 
področje, ki nima konca), dobila te-
sne kolege. In ta izmenjava izkušenj 
je neprecenljiva
.
Sta torej potrebovala nekaj časa, 

da vama je uspelo. Kam vse sta že 

poslala svoje izdelke? Mislim … naj-

prej kapo dol, da prodajata na Ja-

ponsko.

Nika: Hvala, hvala. Res so zelo zah-
tevni potrošniki. Zato je zadovoljstvo 
toliko večje. Torej; naši odjemalci so 
majhne butične trgovine, čajnice, 
cvetličarne, prodajala pa sva tudi v 
kakšno kavarno. Enkrat tudi verižna 
veleblagovnica iz Švice, recimo. Pa 
končni potrošniki seveda. Aja, tudi 

v Avstralijo. To je ta vložek teh let. 
Boštjan je v najin duet prinesel po-
slovno žilico, ki je jaz ne premorem. 
Da vse izračunaš, pa logistika, ean 
kode, paketi, ko sva pošiljala daleč … 
noro. Boštjan se spomni, kako novo 
je bilo za naju izpolnjevanje vseh to-
vornih papirjev – povsem drug svet. 
Za umetnika težko razumljiv. Če se 
ozrem nazaj – začela sva na manjših 
sejmih, nekdo nama je omenil enega 
v tujini in sva šla. Tam smo izvedeli 
še za tri podobne in smo spet šli. 
Boštjan: Pač … moraš poskusiti, tve-
gati, se predstaviti, videti druge in 
si upati. Pa še nekaj je pomembno, 
da smo se povezali, ker ti je tako res 
lažje. Potem smo začeli medije obve-
ščati o tem, kaj počnemo in počasi je 
raslo ime studia Kaolin. Če dvajset 
let delaš čudovite reči, pa nihče ne ve 
zanje, je zaman. Ljudem moraš pove-
dati, se predstaviti.
 
Družbena omrežja uporabljata? 

Nika: Ja, seveda. Je zelo močno in 
uporabno medijsko orodje. Čeprav 
nisem tip človeka za to, ker nisem ve-
liko za računalnikom, ampak vsakič, 
ko kaj objavim, je rezultat. 

V svojem studiu v Repnjah imate re-

dne delavnice in zelo zveste učence 

…

Nika: Ja ob torkih in sredah. Nekaj 
jih je z menoj že dolgo časa. Imava 
pa omejen čas, ker delava izdelke za 
prodajo in za oboje zmanjka časa. 

Kje kupujeta materiale?

Nika: V Nemčiji, že vsa leta. Tam je 
na voljo visokotemperaturna glina. 
Medtem ko je v Sloveniji večinoma 
rdeča in bela nizkotemperaturna gli-

Partnerja zasebno in poslovno - Nika in Boštjan
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Intervju

na in je za naše konce značilna, je za 
Nemčijo značilna večinoma visoko-
temperaturna keramika ali kamni-
na. 

Medtem ko klepetamo, pridno de-

late in jemljete kozarčke oziroma 

skodelice iz kalupov, vidim. Kalupi 

so precej draga reč?

Boštjan: Tako je in ni jih enostavno 
dobiti. So iz mavca in so primerni za 
naš način izdelave izdelkov, saj upo-
rabljamo tekoč porcelan. Vlijemo v 
kalup, počakamo, da mavec nekoliko 
vase posrka vodo, lonček odstranimo 
iz kalupa in ta je nared za morebitno 
nadaljnjo obdelavo. En kalup drug za 
drugim lahko uporabimo recimo tri-
krat, potem ga je treba osušiti.

Predstavljam si, da je vsa družina 

vpeta v delo, v ustvarjalni proces. 

Kako imata z možem razdeljeno 

delo?

Nika: Ooo, ja, že enajst let skupaj de-
lava, dvaindvajset let bo kmalu sku-
pnega življenja. 
Boštjan: Jaz sem iz povsem drugih 
vod, imel sem projekt porcelana-
stih pogrebnih žar. Meni je v bistvu 
ostajal čas in sem se zato začel vklju-
čevati v njeno delo, počasi kakšen 
postopek celo prevzel. Zato se z ža-
rami danes ne ukvarjam več, ampak 
sva osredotočena na Nikine ideje in 
linije porcelanastih skodelic. Tako da 

jaz predstavljam recimo bolj tehnični 
oddelek, ona pa ustvarjalnega. 

Težko funkcionirata kot par zaseb-

no in poslovno?

Nika: Ne. Priznam pa, najprej me je 
bilo strah. Boštjan je dal celo odpo-
ved. Nikoli se to povsem ne loči, vse 
naše življenje se prepleta s keramiko 
in porcelanom, glino, izdelki, ideja-
mi. Ko spimo, jemo, smo na dopustu 
… To imaš v sebi, je del tebe. Včasih 
kakšna ideja pade za štedilnikom. 
Imava dve hčeri, 17 in 12 let, ki tudi 
preživljata čas v delavnici, a nobena 
se s tem ne misli ukvarjati profesio-
nalno. Za zdaj. Starejša je na srednji 
oblikovni šoli, smer fotografija in 
pravi, da skodelic ne bo nikoli delala, 
haha. 

Kako danes preživeti kot umetnik? 

Je korona močno otežila zaslužek?

Nika: Kot sem omenila, je pri nas ke-
ramičnih oblikovalcev, ki je to njihov 
osnovni kruh, malo. Pot je trnova, je 
pa lepa, ker to enostavno rad delaš. 
Za primerjavo: na leto sva se ude-
ležila okoli desetih sejmov. Lani so 
bili trije. Tako da se pozna seveda. 
A nama se pozna tudi, da sva veli-
ko vlagala na prepoznavnosti vsa ta 
leta. Je potrdilo, da sva delala prav.
 
Kaj pa še počneta v prostem času? 

Imata še kakšno strast?

Nika: Vrtnariva. Oba sva bila in sva 
še športno aktivna. Oba sva plezala, 
Boštjan je alpinist.
Boštjan: Pa gorsko kolesarstvo. Radi 
imamo morje in podvodni svet. Zna-
nja vrvne tehnike povezujem z de-
lom tehničnega varovanja pri delu na 
višini in posebnimi efekti za potrebe 
snemanj reklam in filmov. Sodeloval 
sem pri snemanju filmov Gremo mi 
po svoje in Slovenka. To mi je všeč, 

da se mi malo spremeni ritem. 

Priimek Stupica pomeni, da imate 

slavne prednike?

Ja, nekaj kolen nazaj. Je pa kar nekaj 
umetnikov s priimkom Stupica, drži.

V zgodovini je imela keramika pred-

vsem uporabno vrednost, danes je 

več poudarka na oblikovno-umetni-

škem vtisu.

Ja, tako je. Unikatna in ročno izde-
lana keramika je bila v vsaki kuhinji. 
Danes veliko manj. 

Mislite, da bi bila dobrodošla in 

zanimiva galerija v vodiškem kul-

turnem centru, ki bi predstavljala 

unikatne in zanimive okoliške roko-

delce in umetnike?

Ja, seveda, s pravim pristopom, vo-
denjem, absolutno.
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 IRMA BIZJAK

Razmišljala sem, kako letos v tem času, v katerem se 

je ujel cel svet, v tem epidemiološkem času izpeljati 

občni zbor. Nekateri člani nimajo vseh teh moder-

nih aplikacij, kot so Zoom, Teamsi. Odločila sem se, 

da izpeljem korespondenčni občni zbor MePZ Biser. 

Seveda navdušenje ni bilo tako veliko, kot takrat, ko 

ga izpeljemo v živo. Vendar izpeljati ga je treba in 

zato je bila to najboljša opcija. Vsi člani društva so 

se odzvali in s pozitivnimi mislimi smo izpeljali tudi 

ta dogodek.

Izmenjali smo si želje in prošnje, da se čim prej snide-
mo. Veliko dogodkov smo morali že izpustiti oz. so ostali 
nerealizirani. Pogrešamo tudi naša druženja ob osebnih 
jubilejih. Vendar pa je v prvi vrsti najpomembnejše, da 
ostanemo zdravi, kajti vse se lahko nadomesti. 
Smisel našega življenja ni bogastvo ali slava, temveč spo-
znanje, da smo vsi povezani med seboj. Za to pa poskr-
bim in sem ponosna na vse člane MePZ Biser.
Za konec pa še lepa misel Johna Riskina (1819–1900):

Pomembno je, da smo povezani

  FILIP PIRC

Že drugo leto zapored nam je 

epidemija novega koronavirusa 

preprečila izvedbo tradicionalne 

prvomajske budnice, ko po vaseh 

v občini igramo skladbe in skrbi-

mo za dobro voljo ter praznično 

vzdušje.

Tako je budnica potekala le na simbo-
lični ravni, s predvajanjem koračnic 
po zvočniku, veselje in dobra volja 
pa sta kljub vsemu ostala enaka kot 
vsa leta prej. Navsezgodaj zjutraj smo 
z gasilskim vozilom PGD Vodice pre-
budili občane, ki živijo v neposredni 
bližini cerkve sv. Marjete. Pot smo 
nato nadaljevali po vsakoletni trasi 

Prvomajska budnica spet malo drugače

»Opazovati, kako raste žito in se odpirajo cvetovi;

se utruditi med oranjem ali okopavanjem;

brati, razmišljati, ljubiti, upati, moliti –

to so stvari, ki osrečujejo ljudi.«

postaj v naši občini in zaključili na 
parkirišču Kluba Kubu Vodice. Ob-
čani so tako vrsto budnice pozdravili 
in bili veseli, da se je praznik dela in 
prebujanja z godbo, kljub epidemio-
loškim razmeram, ohranil.

Dan smo zaključili z mislijo, da si čim 
prej želimo nazaj v godbene klopi in 
spet v živo na nastopih zaigramo 
skladbe in poskrbimo za veselje in 
dobro voljo. 
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 VIDA PIRC
 FRANCI ŠTUPAR, DRAGO PIRC

Vse od jeseni, ko sta vlada in stroka 

znova razglasili epidemijo, pa vse 

do pomladi, ko so se ukrepi počasi 

začeli rahljati in epidemiološka sli-

ka izboljševati, je naše društveno 

življenje povsem zamrlo. Tudi sicer 

je to čas, ko so planinske dejavno-

sti bolj individualne, a je tudi čas, 

ko zadostimo zakonodaji in izve-

demo sestanek Upravnega odbora 

društva in seveda najpomembnej-

ši občni zbor. Upravni odbor nam 

je preko spleta uspelo izvesti do 

te mere, da smo sestavili plan izle-

tov za letošnje leto, občni zbor pa 

prestavili na čas, ko bodo razmere 

to dovoljevale. Kljub velikemu op-

timizmu vse kaže, da bomo morali 

tudi tega izpeljati preko spleta.

V tem nenavadnem času tudi naša 
krovna organizacija, Planinska zve-
za Slovenije, ni pozabila na društva. 
Prav nasprotno, ves čas nas je z ra-
znimi obvestili spodbujala, nas ob-
veščala in predvsem organizirala šte-
vilna zanimiva in koristna predava-
nja preko Zooma, ki sem se jih z vso 
resnostjo redno udeleževala avtorica 
tega članka. 
V marcu je začelo kazati, da se raz-
mere začenjajo umirjati in z velikim 
pričakovanjem smo čakali sprostitev 
omejitve gibanja na regije in dovolje-
no zbiranje ljudi do deset oseb. Takoj 
ko se je to zgodilo, smo že izvedli prvi 
izlet in šli v našo bližnjo soseščino, to 
je na Šenturško goro. Če smo se prej 
sicer lahko gibali, smo se sedaj lahko 
družili in to nam je res veliko pome-
nilo. Spet smo srečali znane obraze, 
se pogovarjali o bolj in manj po-

Nov način življenja s korono
membnih temah, se smejali in bili po 
dolgem času povsem sproščeni. Izlet 
je vodila Barbara, naša nova priprav-
nica za gorsko vodnico, in delo je zelo 
dobro opravila. Ker so bili v tistem 
času lokali še zaprti, smo ob zaključ-
ku ture naredili malo druženje kar 
na parkirišču. Drago je iz prtljažnika 
vzel zložljivo mizo, marljive članice 
smo jo obložile s pecivom in dobro 
kapljico in imeli smo se odlično.
V planu izletov imamo ob sloven-
skem kulturnem prazniku, v sode-
lovanju z Občino Vodice, vsako leto 
tudi tradicionalni pohod na Krvavec. 
Kljub temu da je letos iz znanih razlo-
gov v tem času pohod odpadel, smo 
se zmenili, da ga kljub temu opravi-
mo. Tako smo se konec meseca aprila 
podali na Krvavec in imeli spet srečo 
z vremenom. Sonce nas je razvajalo 
na polno, pot je bila povsem kopna in 
suha, po poti pa smo si nabrali še če-
maž za popestritev malice, ki smo si 
jo privoščili na vrhu. Ker so se ravno 
ta dan odprle terase gostinskih loka-
lov, smo pred vrnitvijo domov preiz-
kusili tudi to.
Samo teden pozneje smo že sopihali 
proti vrhu Mrzlice, ki je poleg Kuma 
hišna gora Trbovelj. Še večer pred 
našim pohodom so črni oblaki neu-
smiljeno izlivali svoje premoženje in 
le najbolj optimistični smo verjeli, da 
bo naslednji dan vreme lepo. Opti-
mizem se je obrestoval, saj je sonce 
grelo, oblaki so se povsem premakni-
li nad druge pokrajine in razgledi so 
bili fantastični. Gotovo je že vsak od 
nas kdaj občudoval od dežja oprano 
pokrajino, ko je vidljivost skoraj ne-
izmerljiva, in prav take lepote nam 
je bilo ta dan dano doživeti. Čeprav 
hrib s svojo višino ni noben planinski 

presežek, pa je pot res lepa in zani-
miva, vse pa odtehtajo lepi razgledi. 
Trbovlje so ostajale vedno bolj v neki 
kotlini, na sedlu se je odprl pogled na 
celo Savinjsko dolino, v ozadju pa so 
se še vse zasnežene šopirile Kamni-
ško-Savinjske Alpe. Na vrhu Mrzlice 
stoji ogromna planinska koča, mi 
smo se seveda posedli zunaj in si 
privoščili dolg počitek, predvsem pa 
uživanje v naravi in v druženju.
S tem izletom smo nadoknadili vse 
odpadle ture in sedaj z optimizmom 
pričakujemo poletne mesece, ko naj 
bi se razmere še bolj umirile in se vr-
nile v neke normalne tire, čeprav se 
bojim, da tako, kot je bilo, še dolgo 
ne bo. Kako zanimivo, ves svet je v 
nekem korona krču, gore pa so še ve-
dno tam, kjer so bile, še vedno lepe, 
ali pa morda še lepše in čakajo in se 
veselijo našega obiska. Veselimo se 
ga tudi mi!

Na Krvavcu

Prigrizek in naša nova planinska vo-
dnica

Zasavski griči
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 UROŠ TALAN
 ARHIV DRUŠTVA

Prostovoljno gasilsko društvo Po-

lje, ki letos praznuje 100. obletnico 

delovanja, se intenzivno pripravlja 

na poletje, ko bo epidemija ven-

darle toliko popustila, da bodo 

lahko praznovali svoj jubilej in se 

družili brez slabe vesti. Vsekakor 

si želimo, da bi lahko izpeljali pa-

rado, predvideno za 9. oktober.

Želje po novem vozilu
Ne bo pa okrogle obletnice prazno-
valo samo naše društvo, saj je pred 
nedavnim častitljivih 40 let dočakala 
tudi naša avtocisterna TAM 125T10 
(letnik 1980). Cisterna je bila leta 
2005 predana naši enoti s strani 
PGD Šinkov Turn. Vozilo je res že 
pravi »oldtimer« in kar težko je verje-
ti, da še vedno služi svojemu osnov-
nemu namenu, gašenju in reševanju. 
Za oris razmer: vozilo je sicer 4x4, 
vendar brez servovolana, z ročnim 
nesinhroniziranim menjalnikom in 
s težkim prenosom med prestavami 
nevešče voznike kar dodobra namuči 
pri interventni vožnji, redko preseže 
hitrost 50–60 km/h. Vozilo je vse-
kakor zrelo za menjavo. Že dolgo je 
nekje v podzavesti naših članov tlela 
želja po posodobitvi na tem področju 
in jubilejno leto bo očitno s precej-
šnjo pomočjo GZ Vodice in podporo 
Občine Vodice prineslo želeno no-
vost v PGD. V duhu varčevanja, go-
spodarnega ravnanja in zagotavlja-
nja boljše požarne varnosti za naše 
operativno območje in območje cele 
občine, bomo kot kaže nekoliko hi-
treje kot po planu v PGD Polje letos 
pripeljali »novo/staro« GVC 24/50 
iz PGD Cerklje na Gorenjskem. Ga-

silsko vozilo (podvozje 4x4: Renault 
Kerax), s 5000 l vode, letnik prve re-
gistracije 2001, bo predano svojemu 
namenu v drugi polovici leta 2021. 
Doživelo bo nekaj izboljšav – nad-
gradnje – olepšav. Investicija (vozilo 
+ nadgradnja + oprema), ocenjena 
na približno 45.000,00 evrov (novo 
takšno vozilo stane konkretno čez 
200.000,00 evrov) bo konkretna pri-
dobitev in izboljšava za naše društvo 
in celo GZ Vodice oz. občino Vodice. 
S tem bo krog menjav vozil in večje 
opreme v PGD zaključen. V letu 2011 
smo namreč kupili novo orodno vo-
zilo z vodo t. i. GVV-1 – podvozje 
Iveco Daily, ki je zamenjalo predho-
dnika TAM80T50 letnik 1988. Leta 
2012 smo kupili novo MB Johstadt, 
ki je sedaj skupaj s predhodnico MB 
Rosenbauer iz leta 1975 močno okre-
pilo našo udarno moč, ter nazadnje 
leta 2015, ko smo kupili novo logi-
stično vozilo GVM-1 (za prevoz mo-
štva). Zanj pa smo leta 2017 dokupi-
li, s pomočjo donacij, tudi logistični 
večnamenski priklopnik (nosilnosti 
1100 kg).
 
Še ena pridobitev se obeta
Torej leto 2021 pa ne bo posebno 
samo po pridobitvi nove GVC, am-
pak se nam obeta izgradnja novega 
večnamenskega vadbenega gasilske-
ga in športnega poligona na travniku 
nasproti PGD Polje, ki bo s svojimi 
pribl. 1000 km2 asfaltirane površine 
velika dodana vrednost ne samo za 
PGD, ki bo končno dobila kvalitetne 
vadbene površine, ampak za celo vas 
Polje. Sredstva bo za projekt prven-
stveno zagotovila Občina Vodice in 
upamo tudi na sredstva Fundacije 
za šport RS. Vadbeni objekt bo pred-

stavljal tudi dodano vrednost vašča-
nom Polja in okoliškim vasem. Saj bo 
postal osrednji športno-rekreacijski 
objekt za naše vaščanke in vaščane. 
Želimo si, da v 2021, v skladu z oblju-
bo Občine Vodice, uredimo tudi pre-
nos uporabne pravice na gasilce za 
vso zemljo nasproti GD (poleg nove-
ga igrišča tudi zemljo vse do glavne 
ceste). Poligon bo poleg športnih vse-
bin ponujal tudi pomembne gasilske 
vsebine (usposabljanje, gasilske pri-
reditve in tekmovanja) in možnost 
za širitev naših gasilskih vsebin, 
česar se že zelo veselimo. Projekt, 
ki se tudi odvija, in upam, da bo do 
tiste prave obletnice, 27. dec 2021, 
tudi pod streho, pa je izdelava krat-
kega kataloga prelomnih dogodkov 
(če želite kronike) PGD Polje. Sicer 
je, za razliko od zadnjih nekaj deset 
let, arhivskega gradiva za večino let 
delovanja PGD Polje, žal le za vzorec. 
Bomo sicer poskušali izvesti tudi to, 
vendar to bo zaradi manka skoraj 70 
let domačega arhiva, zelo težko, zato 

PGD Polje optimistično zre proti jubileju
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 MARIJA KUNSTELJ

Projekt MUZEJ.1925, ki ga izvaja 

PGD Šinkov Turn, prinaša že nekaj 

otipljivih rezultatov. Investicijski 

del je delno spremenil podobo 

prostorov v gasilskem domu, naj-

več v sejni sobi, kuhinji, muzeju, na 

stopnicah in v pisarni.

Bralci Kopitarjevega glasa kot pod-
listek lahko spremljamo zgodbe in 
različne dogodivščine, s katerimi so-
delujemo gasilci. Tudi Turnci se tako 
večkrat spomnimo raznolikih uspo-
sabljanj, skupnih dosežkov ali med-
narodnih dogodkov. 
V mednarodnem projektu Delam 
dobro (Making Good) so mladi pro-
stovoljci, stari med 16 in 29 let, leta 
2017 prišli k nam na delovni tabor. 
Prebarvali so notranja vrata, prav 
tako so preživeli po en dan med lovci 
LD Vodice in v družbi športnikov SD 
Strahovica. V nadaljevanju je nekaj 
utrinkov udeležencev tabora.

Marta de la Cruz (Španija)
Vsi skupaj smo trdo delali ves dan, 
toda trud ni bil zaman – delo v ga-
silskem domu smo dokončali. Veseli 
smo tega. Za nagrado nam je gospo-
dar Lojze prinesel okusne »kremšni-
te«. Popoldne smo se preizkusili še v 
košnji trave, inštruktor na kosilnici 
je bil Rok. Zvečer nam je kolegica iz 
Srbije skuhala dobro večerjo, nato pa 

MUZEJ.1925 

smo uživali še v skupnem druženju. 
Bil je neverjeten dan, vsi sosedje so 
tako prijazni, neverjetni ljudje, zares. 
Imamo srečo, da lahko preživljamo 
teden z vami, počutim se kot del te 
prijazne skupnosti, ki ste jo ustvarili. 
Hvala.

Francesco Giovannini (Italija)
Dan z lovci …, ko smo spoznali lo-
vsko družino. Pričakali so nas z ve-
likim nasmehom, piškoti, sadjem 
in kavo. Po okusni dobrodošlici so 
dekleta začela izdelovati novo lestev 
za lovsko opazovalnico, jaz in Jiří pa 
sva pomagala pri prestavitvi tlakov-
cev, tako da smo ustvarili človeško 
verigo za njihov prenos. Nato smo 
šli na ogled okolice in končno kosi-
lo … Vsi smo sedeli skupaj za mizo 
in počutil sem se kot del te družine. 
»Lovski ropot« je bila posebna izku-
šnja. Srečal sem zelo prijazne ljudi, 
ki skrbijo za okolje okrog sebe. Osta-
nek dneva smo preživeli ob Blejskem 
jezeru, kjer smo plavali in se igrali 
smešne poljske igre (hvala Paulina). 
Uživali smo v prečudovitem razgle-
du. Ko smo se vrnili, smo naleteli 
na praznovanje 50-letnice in srečali 
nove prijazne ljudi iz soseske.
Skratka, v najlepšem spominu mi bo 
ostal današnji dan po druženju z lov-
ci, kjer sem se počutil kakor doma: 
hvala za prijazen sprejem in kar poč-
nete za svojo skupnost. 

Milana Dojić (Srbija)
Kljub temu da je bil prvi deževni dan, 
odkar smo prišli sem, nam to ni pre-
prečilo sajenja in urejanja zelenice, 
zbiranja drv in izdelave ptičjih hiš 
pri Smučarskem društvu Strahovica. 
Pravzaprav verjamem, da smo bili po 
dnevih znojenja v vročini vsi veseli te 
spremembe. Po dolgem, napornem, a 
zelo prijetnem pohodu po Rašici smo 
skupaj pripravili obrok. In potem, 
znova, Bog ve katerič, sem se v Slo-
veniji počutila kot doma. S harmo-
niko, slovensko pesmijo in ljudmi, ki 
so vedno pripravljeni deliti svoj čas z 
nami, smo danes ustvarili enega od 
teh dragocenih spominov na male 
stvari, ki niso tako majhne. Po pri-
hodu v naš ljubljeni gasilski dom smo 
imeli lep večer, katerih smo se že na-
vadili: super igre, prijetne pogovore 
in seveda nekaj piva! :) 

Ampak zame je bil poudarek dneva 
pogovor z gospo z nacionalne agenci-
je, ki je spremljala delo organizatorja 
in prostovoljcev. Prišla je pogledat, 
kaj se dogaja s projektom. Ko smo 
skupaj spontano zapisali najvišje 
ocene za naše izjemne izkušnje s tem 
projektom, je odšla z besedami, da je 
bila to njena najboljša izkušnja glede 
delovnih taborov. To veliko pove o 
udeležencih, pa tudi o voditeljih in 
sodelavcih kampa ter lokalnih prebi-
valcih.

s tega mesta pozivamo vse člane, va-
ščane, ki imajo karkoli zgodovinsko 
zanimivega doma in se navezuje na 
PGD Polje, da nam to dostavijo (lah-
ko javite ali pošljete na pgdpolje@

gmail.com ali 041 356 249). Hvaležni 
vam bomo.
Želimo si, da bi društvo v prihodnjih 
100 letih delovalo še bolje ali pa vsaj 
na tej ravni. Želimo si, da bi se doseda-

njih 240 članov, kolikor jih imamo tre-
nutno v PGD, dodobra okrepilo. Da bi 
kot gasilsko društvo še naprej delovali 
v duhu slogana, ki krasi tudi naš stari 
gasilski dom »Bližnjemu na pomoč«.
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Naj dom za starejše ne bo vaša prva misel
 VESNA VUKOVIĆ 

Bilo je sredi poletja. Nekega jutra med preživljanjem 

poletnih počitnic je zazvonil telefon. Na drugi strani 

kriki nemoči očetove prijateljice. Tu smo v Izoli, oče se 

je utopil, reševalci ga oživljajo, slabo kaže, pridi takoj 

nazaj v Slovenijo. Prepričana sem bila, da je prišel tisti 

dan, ko se bo treba od očeta posloviti. Zakaj, kaj se 

je zgodilo, kako je to mogoče, je donelo v glavi. Oče 

je bil namreč do tistega dne nadpovprečno aktiven, 

športnik, kljub relativno visoki starosti je skrbel zase. 

Tistega dne se je vse spremenilo. 

Oče je, po zaslugi predanih zdravnikov in medicinskih se-
ster Splošne bolnišnice Izola, dobil prvo bitko, ki se je na-
daljevala v URI Soča. Srce je bilo na srečo dovolj močno, da 
je zdržalo. Med trimesečnim okrevanjem je postalo jasno, 
da oče ne bo mogel več skrbeti sam zase. Takrat sem se tudi 
sama znašla v hudi čustveni stiski. Vedela sem, da je imel 
oče le eno željo. »Prosim, ne bi šel rad v dom!« Zame to ni 
bilo presenečenje, saj je eden od tistih starostnikov, ki se 
težko sprijazni s starostjo, kaj šele, da bi se ločil od svojega 
doma in samostojnega življenja, ki ga je vrsto let živel kot 
vdovec. 
Kaj zdaj, je bilo vprašanje, ki me je močno obremenjevalo 
tiste mesece očetovega okrevanja. S pomočjo socialne de-
lavke v URI Soča smo iskali rešitev. Nismo našli tiste, ki bi 
zadovoljila nas in očeta, saj je bila edina možnost, ki je bila 
takrat ponujena, 24-urna domska oskrba. Prijatelji, ki so že 
imeli podobno izkušnjo, so mi predlagali dnevno varstvo. 
O tem do tedaj nisem vedela skoraj nič, saj mi niti ni bilo 
treba vedeti. 
Tik pred koncem prvega vala smo izvedeli za dnevno var-
stvo nekje v Komendi. Že prvi obisk je očetu, ki se je težko 
privajal na nove in nove spremembe, prinesel nasmeh na 
obraz. Na vratih ga je prvi dan pričakala vedno nasmejana 
gospa Bernarda. Takoj sem začutila, da se bo tu počutil res 
dobro. Krekovo središče je namreč nov in prijeten objekt, 
v mirnem okolišu. Omogoča dnevno bivanje manjših sku-
pin starostnikov, kjer lahko pride do izraza in se ne počuti 
odrinjenega, saj se mu posveča dovolj pozornosti. Glede na 
precej natrpane urnike članov naše družine smo se dogo-
vorili, da bo oče tam od 9. do 15.30, kar nam je omogočilo, 
da tudi naše službe ne trpijo.
Oče je tam spoznal Bernardo, Brigito in Saro, tiste prijazne 
mladenke, ki so mu pomagale, da je okreval do ravni, ki je 
bila za nas do tedaj nepredstavljiva. S pogovori o preteklem 

Na nas se lahko obrnete, če potrebujete pomoč, podporo ali informacije o tem, kako
doma bolje ter lažje oskrbovati starejšega svojca. Pokličite nas, če vas zanima, kako se

pogovarjati s svojcem, tudi če je težaven, kako reševati konflikte, kako prilagoditi
stanovanje, kako skrbeti 

za starejšega svojca, ki je zbolel za covid-19 ...

I N Š T I T U T  A N T O N A  T R S T E N J A K A  
N U D I  V S E M ,  

064 / 299 599
KI SKRBITE ZA OSTARELE SVOJCE

TELEFONSKO SVETOVANJE

Dosegljivi smo vse dni v tednu, med 8. in 20. uro.

življenju, tudi kakšni osebni stiski, in toplo besedo so mu 
pomagale, da je v največji meri zaživel polno življenje, kot 
ga lahko s svojimi novimi omejitvami. Oče je med obisko-
vanjem novega »vrtca«, kot se rad pošali, odkril svoj nov 
talent, risanje in izdelovanje pobarvank, ki so mu do tedaj 
nemirno roko spet umirile. Dnevna telovadba mu je okre-
pila duha in telo. 
S pomočjo Krekovega središča smo si življenje organizirali 
tako, da še vedno lahko živimo skupaj, mlajši nismo pri-
krajšani za svoje vsakodnevne aktivnosti in obveznosti. Z 
gotovostjo lahko trdim, da aktivnosti, ki jih nudijo Kreko-
vo središče in njihove terapevtke, našim staršem izboljšajo 
kakovost življenja in ga podaljšajo za dragocene mesece ali 
leta. Hvaležna sem, da so mi pomagali prebroditi enega iz-
med najtežjih obdobij v življenju. 
V Krekovem središču, na Krekovi ulici 10 v Komendi, 
znova odpiramo vrata dnevnega bivanja za starejše, 
ki so že precepljeni. Kontaktna številka 064 299 599. 

Toplo vabljeni.
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Največje zadovoljstvo z vrtcem
Po končanem vpisu v Vrtec Škratek Svit Vodice

 HEDVIKA ROSULNIK
 ACO FRANC ŠUŠTAR

Jeseni odhaja iz našega vrtca 67 

otrok v šolo. Deset otrok, rojenih 

leta 2015, zaradi odloženega šo-

lanja ostaja v vrtcu. Do zaključka 

vpisa smo prejeli 85 vlog za vpis. 

Na čakalni listi je ostalo 19 otrok. 

Tako bodo tudi v prihodnjem letu 

vsi oddelki polni, kar nas veseli. 

Da bi lahko sprejeli vse otroke, pred-
vsem tiste s kasnejšim vstopom, bi 
potrebovali dodatno igralnico, ki pa 
je nimamo, ne v centralnem vrtcu ne 
v drugih enotah. Naša velika želja je, 
da ustanovitelj, Občina Vodice najde 
rešitev za čim prejšnjo celovito ob-
novo, novogradnjo, s katero bi rešili 
problematiko obeh enot. Zavedamo 
se, da ima občina veliko potreb, na-
črtov, omejena finančna sredstva, 
kljub temu pa se na potrebe predšol-
ske vzgoje ne sme pozabiti. Vrtec ima 
v lokalnem okolju izjemno pomemb-
no vlogo, saj bistveno vpliva na ka-
kovost življenja številnih družin. V 

  KLAVDIJA COF MLINŠEK

V soboto, 17. aprila 2021, je bilo 

državno tekmovanje iz razvedril-

ne matematike. Tekmovalo je 360 

tekmovalcev iz vse Slovenije od 6. 

razreda osnovne šole do 4. letnika 

srednje šole, od tega dva učenca 

OŠ Vodice. Razvedrilna matemati-

ka preverja sposobnosti spretnega 

razmišljanja, logike in prostorske 

predstavljivosti.

Zlata Vodičana v razvedrilni matematiki

vrtcu nas posebej veseli, da so ob-
čani v anketi pri pripravi Razvojne-
ga programa občine Vodice, najbolj 
zadovoljni s storitvami vrtca. Veseli 
in ponosni smo. To je priznanje in 
obveza. Tudi v prihodnosti si bomo 
prizadevali za kakovost našega dela, 
izboljšave. Opozarjali bomo na po-
trebe vrtca in prosili za podporo v 

lokalnem okolju, pri ustanovitelju, 
da bo pripravljena dokumentacija za 
naslednji razpis pristojnega ministr-
stva. 
Otroci se tudi v teh časih brezskrbno 
igrajo, učijo v vrtcu. Varno bivajo v 
mehurčkih, veliko se gibajo na pro-
stem. In tako se po deževnem dnevu 
v vrtcu sušijo pisani dežniki. 

Oba sta dosegla več kot odlične re-
zultate:
Daša Pajor iz 7. c je tekmovalno polo 
rešila 100-odstotno in postala dr-
žavna prvakinja. Osvojila je prvo me-
sto v državi v skupini sedmošolcev in 
zato prejela zlato priznanje in prvo 
nagrado.
Benjamin Rajer iz 9. a je zasedel med 
devetošolci šesto mesto in prejel zla-
to priznanje.
Obema tekmovalcema čestitamo.
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 NEDA GALIJAŠ
 PIKA TRPIN

Na svetovni dan gibanja 10. maja 2021 smo v občini 

Vodice, v naselju Skaručna, začeli s telovadbo po me-

todi »1000 gibov«. Vadba, ki traja pol ure, bo pote-

kala vsak delovni dan ob 8. uri na igrišču za Kulturnim 

domom na Skaručni. Vaje kaže kineziologinja Tajda, 

ki vam bo svetovala, kako pravilno izvajati vaje »1000 

gibov«. 

Že prvi dan se je zbralo veliko število telovadbe željnih 
ljudi. S pozitivno energijo in pripravljenostjo, da v 30 mi-
nutah razgibajo celotno telo, so dan začeli pripravljeni na 
nove izzive. Vaje so preproste in primerne za vsakogar. 
Gre za sklepne vaje »1000 gibov«, sestavil pa jih je ruski 
zdravnik, nevrolog Nikolay Grishin, dr. med. Vse vaje se 
izvajajo stoje, začne se pri dlaneh, konča pri podplatih. S 
tem se ohranjajo funkcionalne sposobnosti in se doseže 
boljša gibljivost, okretnost telesa ter ravnovesje. Pomisli-
te, ali lahko počepnete in si zavežete čevlje? Ali pa si raje 
kupite nove čevlje brez vezalk in se tako izognete oviri. 
Kaj pa hrbet? Ali si ga lahko sami umijete? Ali pa si na-
bavite tisto dolgo ščetko, pa ste rešeni. Kaj pa nogavice? 
Lahko jih sami obujete? To je le nekaj ovir, ki se jim lahko 
izognete, če se redno razgibavate. 
Vljudno vabljeni, da se pridružite skupini Skaručna!

Lepo pozdravljeni

S telovadbo »1000 gibov« začeli tudi v občini 
Vodice – Skaručna
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Rjava žaba – rosnica na poti do Phli-
škega bajerja. Rjave žabe so za raz-
liko od krastač zelo spretne in hitre. 
Včasih celo same preplezajo ograjo in 
hop na cesto. Če imajo srečo, pridejo 
do bajerja tudi brez naše pomoči.

Par krastač in par rjavih žab na poti 
do mrestišča, kjer bo samica odložila 
jajca. Samica mora poleg jajc pogo-
sto prenašati še samca, zato so pari 
pri prečkanju ceste zelo počasni. Kra-
stače prehodijo tudi do 5 km, da pri-
dejo do mrestišča.

Ko pridejo do vode (bajer, mlaka, 
včasih luža), samice krastač odložijo 
jajca v obliki črne nitke, ki so videti 
kot ogrlice. Mrest rjavih žab pa je v 
obliki okroglih želatinastih skupkov.

Odvisno od zunanjih temperatur in 
sončne oziroma senčne lege, se iz 
mresta po približno 1 do 2 tednih raz-
vijejo paglavci. Iz te množice jih bo 
žal preživelo le nekaj. 

 NIKA HRABAR,
 ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
 IN POLONA PODBORŠEK

 POLONA PODBORŠEK

Letos je minilo že deseto leto, 

odkar so krajani na odseku ceste 

Koseze–Mengeš–Šinkov Turn za-

čeli pomagati dvoživkam čez ce-

sto. Ker dober glas seže v deveto 

vas, vsako leto več prostovoljcev 

priskoči na pomoč. Zadnja tri leta 

sta sta v sklopu projekta LAS po-

magali tudi občini Vodice in Men-

geš. 

Zgodbe naših mokrišč sta nakupili 
in postavili začasno varovalno ogra-
jo ter opozorilne znake. Skupno je 
postavljene kar 1000 m ograje, ki 
spomladi prepreči dvoživkam do-
stop na cesto in posledično povoz z 
avtomobili. Projekt, ki je namenjen 
dolgoročnemu ohranjanju lokalnih 
mokrišč v občinah Vodice, Mengeš, 
Trzin in Medvode, se bo v letošnjem 
letu zaključil. Verjamemo pa, da se 
zgodba reševanja dvoživk s projek-
tom ne bo zaključila in se bo sodelo-
vanje z občinama nadaljevalo. 
Več o letošnjih akciji vam bo pred-
stavila koordinatorka akcije Poma-
gajmo žabicam čez cesto v Kosezah, 
Polona Podboršek:

Letošnja sezona prenašanja žabic 
se je začela v začetku februarja in 
končala sredi aprila. Čez cesto smo 
pomagali 2.962 dvoživkam, od tega 
je 2.773 krastač,184 rjavih žab in 
kar 5 pupkov. Vsem prostovoljcem 
iskrena hvala za pomoč!

In ker slika pove več kot 1000 besed, 
je spodaj nekaj foto utrinkov iz ve-
černih sprehodov.

10. obletnica prenašanja žabic!

Slika A: Razvoj iz mresta v mlado ža-
bico poteka od 12 do 16 tednov. Na 
slikah sta žabici, stari približno eno 
leto. Na sliki A je rjava žaba - sekulja 
in na sliki B krastača.
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Zborovska glasba
vsega sveta v Ljubljani

 URŠKA BITTNER PIPAN
 OSEBNI ARHIV

Letos poleti se v Sloveniji obeta 

največji mednarodni zborovski 

dogodek v zadnjih letih – v našo 

prestolnico prihaja festival Europa 

Cantat! Festival, ki ga organizira-

jo vse od leta 1961, vsaka tri leta 

ga gosti drugo evropsko mesto. 

Javni sklad Republike Slovenije 

za kulturne dejavnosti (JSKD) je 

s kandidaturo prepričal Evropsko 

zborovsko zvezo in tako bo kon-

certno-izobraževalni festival po-

tekal med 16. in 25. julijem 2021 v 

Ljubljani.

Leta 2017, ko je Javni Sklad Republi-
ke Slovenije za kulturne dejavnosti 
dobil izvedbo enega izmed največjih 
mednarodnih zborovskih festivalov 
v Evropi, še nismo vedeli, kakšne 
prepreke, organizacijski zapleti in 
ovire čakajo ekipo festivala Europa 
Cantat 2021, katerega vodja je naša 
občanka Urška Bittner Pipan. 
V mesecih intenzivnega dela in 
usklajevanja različnih scenarijev 
smo ob usmeritvah NIJZ prišli do 

zaključka, da so zaradi zdravstvenih 
tveganj nujne prilagoditve. S težkim 
srcem smo več kot 2.600 udeležen-
cem iz Slovenije in Evrope odpove-
dali večdnevne pevske ateljeje z vr-
hunskimi mentorji iz vsega sveta, saj 
bi bilo skupno petje pevcev iz različ-
nih držav preveč tvegano za prenos 
okužbe. Ostajajo pa številni dogodki, 
ki bodo v Ljubljani izvedeni V ŽIVO 
in na SPLETU.
Slavnostno odprtje bo na Kon-
gresnem trgu 17. julija ob 21. uri. 
Ves teden boste lahko prisluh-
nili koncertom tujih vabljenih 
skupin (več o vsebini najdete na 
www.europacantat.jskd.si) ali 
kateremu od koncertov iz cikla 
Prisluhni Sloveniji – koncerti 
bodo potekali na notranjih in zu-
nanjih prizoriščih. 
Poseben dan bo namenjen sloven-
skim zborom, ki so se prijavili na 
festival. Fotografska razstava Zbo-
rovska fotopromenada bo ves julij na 

ogled v parku Tivoli, na Jakopičevem 
sprehajališču, fotografije so prispele 
iz različnih celin. 
Izobraževalni program se seli na 
splet, festivalska televizija bo prine-
sla brezplačne delavnice, predstavi-
tve zborovske literature, skupno pe-
tje, intervjuje, posnetke iz Ljubljane 
in Slovenije, informacije iz zaodrja, 
vtise s koncertov v živo in še marsi-
kaj. 
Popestrite si poletje z glasbo ter uži-
vajte na koncertnih dogodkih.
#singwithlove

Vsako leto nam uspe prenesti tudi ka-
kšnega pupka. Letos smo jih prenesli 
celo 5!

To so zanimivosti iz narave in skoraj 
vsak večer nas pri prenašanju čez ce-
sto preseneti kaj novega, še bolj zani-
mivega od prejšnjega dne.

Če bi želeli te, res ljubke, živalce spo-
znati še v živo, pojdite prihodnje leto 
z nami na teren. Tam ni nikoli dolg-
čas.

Slika B
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 KARMEN JANČAR
 FOTOTEKA SLOVENSKI 

 ŠOLSKI MUZEJ

Ste dopolnili 60 let in si želite z 

nami deliti svoje spomine na šolske 

dni, za katere želite, da ne utonejo 

v pozabo? Vabimo vas, da sodeluje-

te na literarnem natečaju in zapiše-

te svojo kratko, resnično zgodbo iz 

preteklosti. 

Mestna knjižnica Ljubljana v sodelo-
vanju s knjižnicami Osrednjesloven-
ske regije razpisuje natečaj za najbolj-
šo zgodbo z naslovom Zgodbe mojega 

Zgodbe mojega kraja: spomini na šolske dni
kraja: spomini na šolske dni, ki bo po-
tekal od 1. aprila do 1. septembra 
2021.

Na natečaju lahko sodelujete le z eno 
zgodbo, ki naj bo napisana v sloven-
skem jeziku in naj ne presega 1.600 be-
sed. Zgodbo pošljite po pošti na naslov 
Mestna knjižnica Ljubljana, Kersniko-
va 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za 
natečaj Zgodbe mojega kraja« ali po 
elektronski pošti na mojkraj@mklj.si. 

Prispevke bo v septembru 2021 oce-
njevala žirija in izbrala deset najbolj-

ših, ki bodo nagrajeni in objavljeni 
na spletni strani Mestne knjižnice 
Ljubljana (www.mklj.si) in na portalu 
digitalizirane kulturne dediščine slo-
venskih pokrajin Kamra (www.kamra.
si).

Pravila in pogoji sodelovanja so obja-
vljena na spletni strani Mestne Knji-
žnice Ljubljana www.mklj.si. Za doda-
tne informacije pokličite na 01 308 51 
75 ali pišite na e-naslov mojkraj@mklj.
si.

Vabljeni k sodelovanju!
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Mladi nogometaši v Vodicah s polno paro naprej
 GREGOR URH
 ALEŠ MARINKO

Središče dogajanja je na igrišču z 

umetno travo pri brunarici v Utiku. 

Ker se je v zadnjih štirih letih števi-

lo otrok močno povečalo, imamo 

že kar malo prostorske stiske, da 

lahko nemoteno izvedemo trenin-

ge vseh selekcij.

Društvo se ne more pohvaliti z 
evropskimi ali svetovnimi prvaki. To 
je seveda tudi nerealno pričakovanje, 
ker se ukvarjamo z najbolj množič-
nim športom na svetu. A nikoli se ne 
ve, v prihodnosti mogoče iz množice 
otrok, ki trenutno trenirajo v Utiku, 
pozdravimo kakšnega slovenskega 
reprezentanta. 
Cilji in vizija društva so trenutno po-
vezani z zgodnjo športno animacijo 
otrok ter zagotoviti najboljšo vse-
bino, primerno starosti otrok do 11 
let. Zadnje raziskave SLOFIT-a ugo-
tavljajo (ukvarjajo se z analizo vzgoj-
no-športnih kartončkov, ki jih otroci 
vsako leto delajo v šoli), da so otro-
ci 5 odstotkov težji, porast gube na 
tricepsih se je povečala kar za 14 od-
stotkov!!! Te raziskave so bile opra-
vljene še pred krizo zaradi covida-19. 
Verjetno so sedaj rezultati še slabši. 
Tukaj vidimo našo osnovno poslan-
stvo, da spravimo otroke v gibanje, 
na sveži zrak, v družbo vrstnikov in 
v varno okolje, kjer se bodo počutili 
dobro.
Konec meseca maja (sobota, 29. 
maja), če nam bo dopuščalo vreme 
bomo organizirali Festival nogometa 
ONŠ Vodice. Na njem bodo sodelova-
le vse najmlajše selekcije, od predšol-
skih do U9. Trenutno se zdravstveni 
ukrepi sproščajo, pričakujemo, da bo 

festival nemoteno potekal seveda 
pod določenimi preventivnimi ukre-
pi. Vabljeni vsi, da si pobližje ogleda-
te naše delo.
Za konec vabimo dekleta in fante, da 
se nam pridružijo pri naših vadbah: 
predšolska skupina 3–5 let TOR. ob 
16. uri, predšolska skupina 5–6 let 
ČET. ob 16. uri, 1. r. TOR. in ČET. ob 
16.45, 2. r. PON. ob 16.30 in SRE. ob 

15.45, 3. r. SRE. ob 17. uri in PET. ob 
16.30 ter 4., 5. r. PON. in PET. ob 16. 
uri. Več informacij na e-naslovu: on-
svodice@gmail.com ali 041 837 036 
(Grega).
V MESECU JULIJU IN AVGUSTU 
VABLJENI NA BREZPLAČNE NO-
GOMETNE URICE VSAK TOREK OB 
18. URI NA IGRIŠČU V UTIKU. Za 
otroke stare od 5 do 10 let!!!

26 številka 4, maj 2021



Dogodki

 MAJA OPALIČKI SLABE, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

Imate na vrtu cvetočo trato, veliko medovitih rastlin, gnezdilnico za čebele samotarke, žuželčnik, gnezdilnice 

za ptice in netopirje ali pa mlako? Mogoče vas obiskujejo ježi ali na vašem vrtu varno domujejo kače? Vrtovi 

so vedno bolj pomemben življenjski prostor za številne organizme, zato v okviru projekta LIFE NATURAVIVA, 

Biodiverziteta – umetnost življenja iščemo biodiverziteti najbolj prijazen vrt!

Vrtove bomo izbirali v štirih kategorijah: hišni vrt, vrt na terasi ali balkonu, šolski vrt in društveni vrt.
Na natečaju, ki smo ga podaljšali za eno leto, lahko sodelujete tako, da na elektronski naslov info@botanicni-vrt.si 
do 31. 12. 2021 pošljete prijavni obrazec in do 10 fotografij vrta. Zaželeno je, da so fotografije iz leta 2020 ali 2021, 
izjemoma lahko tudi starejše. Podroben opis za prijavo je v prilogah na spletni strani projekta. 
Prijave bo pregledala strokovna žirija Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani in Nacionalnega inštituta za biologijo, ki 
bo najbolje ocenjene vrtove naslednje leto obiskala za podrobnejše ocenjevanje. Zmagovalci bodo znani poleti 2022, 
čakale pa jih bodo lepe nagrade.
Vabljeni tudi k spremljanju prispevkov o biodiverziteti na vrtovih na projektno spletno stran, Facebook in Instagram 
profil. Uredite vrtove tako, da bodo zakladnica biodiverzitete!

Več o natečaju: https://www.naturaviva.si/biodiverziteti-najbolj-prijazen-vrt/
Dodatne informacije: info@botanicni-vrt.si 
Nasveti za biodiverziteti prijazen vrt: https://www.naturaviva.si/nasveti-za-biodiverziteti-prijazen-vrt/ 
Spletna stran projekta LIFE NATURAVIVA: https://www.naturaviva.si/
Facebook profil projekta LIFE NATURAVIVA: https://www.facebook.com/life.naturaviva 
Instagram profil projekta LIFE NATURAVIVA: https://www.instagram.com/lifenaturaviva/

Več o natečaju
»Biodiverziteti najbolj 
prijazen vrt«
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Koristno

 

MATIJU METKI JANKU JANKOMATIJA METKA JANKA

Kje pa vas jezik žuli? ?

POZNATE AVTORICO SLIKE POLETJE?
 AJDA BATISTIČ

Odgovor se vam najbrž ponuja kar sam od sebe, kaj-

ne? Kdo le ne pozna znane slovenske slikarke, delu-

joče v času realizma, Ivane Kobilca? Hm … Pa je pra-

vilno Ivane Kobilca ali Ivane Kobilce? Sklanjanje imen 

in priimkov je zadrega, pred katero smo se zagotovo 

znašli nemalo kdaj. 

Načeloma velja pravilo, da pri moških imenih in priimkih 
sklanjamo oboje, medtem ko pri ženskih le ime, priimkov 
pa ne. Zato je napačno, če rečemo, da imamo npr. sestanek z 
urednico Kopitarjevega glasa, gospo Tanjo Dominkotovo. Po-
glejmo, kako je prav:

Janez Novak Metka Novak

Janeza Novaka Metke Novak

Janezu Novaku Metki Novak

Janeza Novaka Metko Novak

o Janezu Novaku o Metki Novak

z Janezom Novakom z Metko Novak

Vendar pa, tako kot običajno, tudi pri sklanjanju ženskih pri-
imkov obstaja ena izjema. Le v primeru, da se ženski pri-
imek konča na -a, kakršen je priimek Kobilca, ga je dovo-
ljeno sklanjati. Tako ni nič narobe, če tudi priimek Ivane 
Kobilca sklanjamo: Ivana Kobilca, Ivane Kobilce, Ivani Kobilci, 
Ivano Kobilco, o Ivani Kobilci, z Ivano Kobilco. Vsa druga skla-
njanja ženskih priimkov pa so nedovoljena.
Oglejmo si še nekaj najpogostejših napak pri sklanjanju imen. 
Največ težav je pri sklanjanju moških imen, ki se končajo 
na -a, kot so Mitja, Matija, Miha, Luka, Jaka, Žiga … Ta imena 

sodijo v drugo moško sklanjatev, kar pomeni, da v rodilni-
ku dobijo končnico -e. Dopušča pa se tudi sklanjanje po prvi 
moški sklanjatvi, torej, da je v rodilniku končnica -a.

Matija Matija

Matije Matija

Matiji Matiju

Matijo Matija

o Matiji o Matiju

z Matijo z Matijem

Nikakor pa ni prav podaljševanje teh imen s -t, torej, da 
rečemo Luka, Lukata, Lukatu, Lukata, o Lukatu, z Lukatom. 
Enaka napaka se pogosto pojavi tudi pri imenih, kot sta Marko 
in Janko. Tudi teh dveh imen v knjižnem jeziku ne podaljšuje-
mo s črko -t, temveč ju sklanjamo takole:

Marko Janko

Marka Janka

Marku Janku

Marka Janka

o Marku o Janku

z Markom z Jankom 

Imena, ki pa jih podaljšujemo, se končujejo na -e, npr. Tine, 
Tineta, Tinetu, Tineta, o Tinetu, s Tinetom.
Posebna so tudi ženska imena, ki se ne končajo na -a, kot so 
Iris, Ines, Karmen, Beti, Nives … Teh imen ne sklanjamo, am-
pak se v vseh sklonih končajo na ničto končnico: Ines, Ines, 
Ines, Ines, o Ines, z Ines.
Zapomnimo pa si, da ni tako pomembno, po kateri sklanjatvi 
bomo sklanjali (po prvi ali drugi moški, ali bomo sklanjali žen-
ske priimke na -a ali ne), pomembno je, da vzorcev med seboj 
ne mešamo. Če torej želimo sklanjati ime Žiga po prvi moški 
sklanjatvi, to počnimo dosledno, če se odločimo, da bomo žen-
ske priimke, ki se končajo na -a, sklanjali, jih sklanjajmo v vseh 
sklonih. Moramo se odločiti za eno rabo in ji dosledno 
slediti. 
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Obvestila

ZAHVALA

Življenje ugasne, spomin ohranjamo sami.

ANDREJA SEŠEK
iz Vojskega pri Vodicah

V 55. letu starosti je zaprla oči naša 

draga Andreja. Nenadoma, brez slovesa, 

brez stiskov rok. Zahvaljujemo se vsem 

prijateljem, sosedom in znancem za 

izrečena sožalja, gospodu župniku in 

pogrebni službi Pogrebnik za lep obred. 

Hvala za sveče, ki jih bomo v vašem imenu 

prižgali v Andrejin spomin.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila naša draga

MARI BURNIK
s Skaručne

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem, ki ste 

jo v srcu pospremili na njeni zadnji poti. 

Hvala za vsa izrečena sožalja, darovano 

cvetje, sveče in prispevke za maševanja. 

Posebna zahvala velja oskrbovalkam za 

pomoč na domu, ter požrtvovalnemu 

osebju bolnišnice Petra Držaja v zadnjih 

tednih njenega življenja. Zahvaljujemo 

se tudi duhovnikoma Francu Mervarju in 

Petru Slevcu ter pogrebni službi Pogrebnik 

Dvorje, ki so jo pospremili v večnost.

 

Vsi njeni

Terapevtski kotiček Suzana
Repnje 54, 1217 Vodice 

– refleksoterapija
– masaže
– limfna drenaža
– Bachova cvetna terapija

Www.terapevtski-koticek.si
040 740 336
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KRIMINALITETA PROMETNE NESREČE DRUGI DOGODKI

K N J I Ž N E  N O V O S T I

Strokovno gradivo za otroke in mladino

Leposlovje za otroke in mladino

Leposlovje za odrasle

Strokovno gradivo za odrasle

črna 
kronika

Poročilo za obdobje 
8. 4. 2021 – 13. 5. 2021

Kršitev nočnega 
počitka. Kršiteljici 
izrečena globa.

Družinski spor. 
Kršitelja na kraju 
kaznovana. 

Goljufija pri nakupu preko spleta, storilec neznan. 

Kršitev nočnega počitka. Kršiteljici izrečena globa.

Vlom v poslovne prostore. 

Poškodovanje tuje 
stvari. 

Prometna nesreča, 
otrok utrpel lahke 
telesne poškodbe. 

Lahka telesna 
poškodba, zoper 
povzročitelja podana 
kazenska ovadba.

Spor med 
zakoncema. Kršitelju 
izrečena prepoved 
približevanja.

Megla, Maja: Smem biti to, kar sem (psihologija)

Previšić, Martin: Zgodovina Golega otoka 
(zgodovina)

William, Anthony: Medicinski medij. Sok 
zelene: najmogočnejše zdravilo našega časa, ki 
je pomagalo že milijonom ljudi po vsem svetu 
(farmacija)

Scobie, Omid: V iskanju svobode: [Harry in 
Meghan] ter snovanje sodobne kraljeve družine 
(biografije)

Jordan, Sarah: Nosečnica: navodila za preživetje: 
osnovne informacije, nasveti za odpravljanje težav 
in napotki za bodoče starše (ginekologija)

Vojnović, Goran: Đorđić se vrača (družbeni roman)

Flisar, Evald: Moje kraljestvo umira: zgodbarjenje 
ob koncu sveta (družbeni roman)

Tevis, Walter: Damin gambit (družbeni roman)

Börjlind, Cilla: Črna zarja (kriminalni roman)

Kubica, Mary: Druga gospa (kriminalni roman)

Komel, Mirt: Detektiv Dante (kriminalni roman)

Merc, Dušan: Črna maska: fragmenti iz življenja 
Marija Kogoja: roman (biografski roman

Muck, Desa: Oli iz dežele vulkanov (slikanica)

Hyder, Lisa: Če se bo dan končal (slikanica)

Brown, Dan: Divja simfonija (slikanice - poezija)

Martel, Sophie: Ana vidi rdeče: [zgodba o --- jezi] 
(psihologija)

Galanti, Regine: Obvladovanje tesnobe za 
najstnike: osnovne tehnike vedenjsko-kognitivne 
terapije in čuječnosti s katerimi najstniki lahko 
obvladajo tesnobo in premagajo stres (psihologija)
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Obvestila

PRODAJALNA VODICE
Kamniška cesta 8
TEL: 01/8324-011

GSM: 031/810-385
trg-vodice@kzmedvode.si

Odpiralni čas:
od ponedeljka do petka
od 7:00 do 19:00 ure

ob sobotah
od 7:00 do 13:00 ure

UGODEN NAKUP
Ponudba velja od 26. maja do 25. junija 

(oz. do razprodaje zalog).

UGODNA PONUDBA
ZADRUGA V VODICAH

ZALIVALKA 10l

3,99€

INDIJANČEK
10 kos

3,35€

SVEČA 
LINA

9,50€

VABILO
na delavnico 

Razvojni program
Občine Vodice 2021–2031

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
V Občini Vodice pripravljamo enega izmed najpomembnejših dokumentov, ki bo 
služil kot temelj njenega razvoja v naslednjih desetih letih. To je Razvojni program 
Občine Vodice 2021–2031. Na tem mestu se želim najprej zahvaliti vsem, ki ste 
sodelovali v anketi – delno ali v celoti jo je izpolnilo kar 14 % vseh prebivalcev 
občine, starejših od 15 let, kar je izreden rezultat. S tem ste nam predali izjemno 
pomembne informacije, mnenja, izkušnje in predloge ter nam na ta način omogočili vpogled na dejansko stanje 
in pričakovanja ter podali ključne informacije za pripravo aktivnosti in ukrepov, ki bodo poskrbeli, da bomo vsi 
deležni še višje kakovosti življenja in dela v naši občini. 
Tokrat vas ponovno vabim k aktivnemu sodelovanju, na delavnico, ki bo potekala v četrtek, 10. junija 
2021, ob 18. uri v Kulturnem domu Občine Vodice, kjer bomo skupaj oblikovali vizijo in cilje ter kon-

kretne razvojne programe in ukrepe.

Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje in se veselim srečanja!
Župan Aco Franc Šuštar
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