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B DENT, d.o.o.
KRAŠNJA 57A
1225 LUKOVICA

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA:  01/7234-522

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515

MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212 WWW:

 

b-dent.com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
 prilagajanjem po sistemu Ivobase

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

Tečaji CPP: 15.9, 6.10.
Tečaj za traktor: 29.9.

TEČAJI VARNE VOŽNJE: 
Vsi, ki ste opravili vozniški izpit po 13.08.2010, poskrbite, da opravite vadbo 

varne vožnje, ki je potrebna za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Za vso pomoč se lahko obrnete na našo šolo.

Prijave:  031 / 209 – 501 ali avtosola.loncar@siol.net

Kmetijska zadruga z.o.o. Domžale

 • velika izbira izdelkov
 • konkurenčne cene
 • strokovno svetovanje
 • tradicija

NAŠE PRODAJALNE:

• Zgornje Jarše
   t 01/ 722 64 46

• Lukovica
   t 01/ 723 66 50

• Ježica
   t 01/ 561 48 00

• Dol
   t 01/ 563 93 50

• Vrtičkar Domžale
   t 01/ 721 31 62Vljudno vabljeni!

TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844       
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

• polnjenje klim
• menjava pnevmatik
•	optična	nastavitev	podvozja
•	servis	vseh	znamk	vozil
•	tehnični	pregledi
•	registracija	motornih	vozil
•	zavarovanja,	prepisi,	odjave,	...

PRI NAS OPRAVITEPRI NAS OPRAVITE 
VSE NA ENEM MESTU!VSE NA ENEM MESTU!

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška	ulica	1,	Lukovica
Uradne	ure:	7.00	-	19.00,	sobota	8.00	-	12.00

NOVO V LUKOVICI!TOD Brdo-Lukovica vabi na            

ROKOVNJAŠKO NOČ
29. 8. 2014 ob 20. uri, 

V ROKOVNJAŠKEM GOZDIČKU NA BRDU.
ZA SUPER ŽUR BO POSKRBEL 

ANSAMBEL ZAJC.

VABLJENI!
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Naslednja številka Rokovnjača izide 25. septembra 
2014. Rok za oddajo člankov je 16. september 2014 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko pošlje-
te po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa 
jih vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več infor-
macij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški odbor: 
Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365 
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; 
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV 
(Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva 
za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih 
člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Krašenjski pevci žanjejo sivko, foto: Janez Javorski
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Konec počitnic
Upam, da ste v 
času dopustov 
uspeli ujeti 
kakšen žarek 
sonca. Prilo-
žnosti v tem 
muhastem in 
nenavadnem 
vremenu letos 
res ni bilo ve-
liko. In že je tu 
september, ki 
ga v Lukovici 
tradicionalno  
zaznamujejo prireditve ob občinskem pra-
zniku, 4. septembru. Ob tej priložnosti ob-
čanom in občankam v imenu celotnega 
uredniškega odbora čestitam in vabim, da 
se udeležijo kakšnega dogodka ob tem pra-
zniku. Zbrani seznam prireditev najdete v 
tokratni številki Rokovnjača. Kot boste videli 
jih ne bo manjkalo. Večina je tradicionalnih 
in verjamem, da jih občani zelo dobro po-
znate. Ob teh bi tokrat morda veljalo nekaj 
besed nameniti novosti in sicer projektu 
Zaprašene podobe, ki ga pripravljata Muzej 
novejše zgodovine Slovenije in Občina Lu-
kovica. Gre za zanimivo razstavo zapuščine 
amaterskega fotografa Franceta Cerarja iz 
Lukovice. Nekaj utrinkov iz njegove drago-
cene zbirke iz olimpijskih iger v Berlinu smo 
objavili že leta 2012 v Rokovnjaču. Fotogra-
fije, ki jih je posnel vse do smrti leta 1960 si 
boste lahko ogledali med 18. septembrom 
in 2. novembrom v Muzeju novejše zgodo-
vine v Ljubljani, v prihodnjem letu pa tudi v 
prostorih Občine Lukovica. 
Tako kot v vsakem avgustovskem uvodniku 
tudi tokrat seveda ne moremo mimo začet-
ka šolskega leta in varnosti v prometu. Nikoli 
ni preveč opozoril in zato tudi tokrat poziv 
vsem udeležencem v prometu, naj bodo 
previdni in strpni vse dni v letu. Šolarjem že-
lim uspešen začetek šolskega leta.

Leon AndrejkA

Občina Lukovica
vabi na

OsRedNJO pRIRedITeV 
Ob ObČINsKem pRAZNIKu, 
ki bo v petek, 5. 9. 2014, ob 20. uri 

na trgu v Lukovici.

(V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom 
na športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici)

Slavnostni govornik: Matej Kotnik, župan Občine Lukovica

Program:

Godba Lukovica

Predstavitev Zbornika Občine Lukovica II

Folklorno kulturno društvo Lukovica

Domači ansambli se predstavijo

Povezovalec: Matjaž Merljak

Vezno besedilo: Marta Keržan

Vljudno vabljeni!

pozor,  
otroci na cesti!
Otroci so ena najbolj ranljivih 
skupin v prometu. Zato bodite 
vozniki in voznice ob začetku 
novega šolskega leta še posebej 
previdni. Vozite varno in strpno!
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Prvič, odkar poznam šolo na Brdu, sem zares 
iz srca naglas rekel: »Lepa je«. Res je, svoje na-
redita streha in topla barva fasade. Pa tudi, če 
mi morda ne privoščite, sem ponosen, da nam 
je to uspelo. Vem, pa energetska učinkovitost 
in še in še. Zdaj je mnogo boljša, še vedno ne 
idealna, a vse nekaj drugega. V Krašnji je šola 
sploh povsem drugačna, skoraj nerazpoznavna 
je, kar sije. In nekdaj tista grozna strešna okna. 
Danes je vse drugače. To je zdaj res drugi dom 
za naše otroke in tudi za kraj. Vse tri šole so se-
daj lepe in imajo vse dobro streho. In če bi ne 
bilo takrat v tistem času izgradnje Hoferja, ne 
bi imeli v Blagovici nove šole. Brez nič ni nič. In 
tako je treba v teh časih tudi računati s šolo. Če 
bodo v občini še kdaj kake investicije, potem 
bo tudi kaj takega mogoče. A največkrat slišim: 
»Pomagajte meni, za ostalo me ne zanima.« Da, 
tako pa jaz ne morem. Jaz sem kandidiral in bil 
izvoljen zato, da delam za občino in vse nas in 
ne samo za posameznika in korist nekaterih. Za 
novo šolo na Brdu bi potrebovali cca 10.000.000 
evrov. To sta dva naša proračuna, ali če ponazo-
rim, bi to bil v Domžalah ali Kamniku projekt 
vreden po cca 65.000.000 evrov, v Ljubljani pa 
bi bil projekt v vrednosti 706.507.000 evrov. To 
je, kot bi v Ljubljani postavili 11 stadionov Sto-
žice. Si znate to predstavljati? Je mogoče, a ne v 
taki finančni situaciji, kot jo imamo v Sloveniji. 
Morda bo kdaj tudi drugače. Upamo …
V tem času se v občini izvajajo mnogi projekti. 
Kar nekaj stvari je začetih in do sedaj smo uspe-
vali financirati vse brez bančnih kreditov. To ste 
verjetno prebrali tudi v dnevnem časopisu, smo 
namreč ena redkih takih občin. Ta možnost je 
odprta za kdaj v prihodnje, ko se bo pokazala 
potreba. Za enkrat pa s skromnimi sredstvi ve-
liko ustvarjamo.
In ravno zato, ker me mnogi sprašujete, ali bom 
kandidiral? Bom! Zato, ker je še mnogo odprtih 
in nedokončanih projektov in ker čutim dol-
žnost, do vas občanov kot do sebe, da zasta-
vljeno končam, kot sem tudi začel. Veliko je še 
idej in volje, da v tej občini, ki sem ji dal svoja 
najlepša leta, storim še kaj koristnega, kar nam 
bo vsem v dobro ter nas bo dvigalo k boljšemu 
in uspešnejšemu. Veliko imamo za pokazati in 
mnogo se je postorilo. Ko pa slišim koga, ki je 
nezadovoljen nad tem, onim ali kar vsem, ga 
lahko samo vprašam: Kaj si sam storil, da bi bilo 
bolje? Kaj si prispeval svojemu kraju? Če nič? 
Nič ne pričakuj! Vsi smo povabljeni, da kaj nare-
dimo in vsi se moramo zavedati, da samo davki, 
ki jih plačujemo, niso dovolj in da jih je mnogo 
premalo do zneska 10 milijonov evrov. Nič pa 
ne koristi, če pri tem ne naredimo ničesar več 
kot le to, kar smo obvezi storiti. Dajmo več svo-
jemu kraju!
Tudi Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 
dobiva »novo obleko«. Zahvaljujem se tistemu 
občanu, ki je občino prijavil Komisiji za prepre-
čevanje korupcije, češ, da smo dobili evropska 
sredstva za šolo, zdaj pa župan iz tega denar-
ja sebi občino obnavlja. Saj sem se nasmejal, 
ampak, kaj mi koristi, če pišem uvodnike in 
razlagam, da smo uspeli z razpisom pridobiti 
sredstva tudi za Kulturni dom, če potem tak 
»aktivist«, ki sicer zna pisati »humoreske«, ne 
zna brati? Še enkrat: na razpisu smo uspeli pri-
dobiti sredstva tudi za Kulturni dom v Lukovici 
in to nekaj pozneje kot za obe šoli. Končno se 
gradi tudi pločnik iz Šentvida na Brdo. Hvala 

vsem, ki ste pri tem korektno sodelovali in se 
je z vami dalo dogovoriti za pridobitev zemljišč. 
Je pa tudi kdo, ki ni dovolil. A pločnik ni od žu-
pana ali občine in svetnikov, ampak bo služil za 
varno pot našim šolarjem in le za to gre in samo 
za to. Problem bomo rešili, ker je večina – hva-
la Bogu – zavestna in pripravljena sodelovati v 
dobro nas vseh. 
Mislim, da lahko v imenu večine zaželim šolar-
jem uspešen začetek pouka in čim več uspe-
hov. Na cesti pa vsi skupaj pazimo, da bodo 
otroci varno prišli do šole in nazaj!
Nekaj več o delu občine so napisali tudi moji so-
delavci in sodelavke. Brez njih bi ne bilo nič od 
tega mogoče. Jaz pa vam še voščim ob prazni-
ku Občine Lukovica, 4. septembru, in vas vabim 
na prireditve, s katerimi že vrsto let izkazujemo 
pripadnost naši lokalni skupnosti; skupnemu 
prostoru, kjer bivamo in ustvarjamo.
Srečno!

župAn

MAtej kotnik

prireditve ob občinskem prazniku
Petek, 29. 8. 2014, ob 20. uri: Rokovnjaški gozdiček
TOD Brdo Lukovica: Rokovnjaška noč

Petek, 5. 9. 2014, ob 20. uri: Trg v centru Lukovice  
(v primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom na športnem igrišču  
v Šentvidu pri Lukovici)
Občina Lukovica: osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku

Sobota, 6. 9. 2014, od 8. do 12. ure: Prevoje, Lovski ribnik
Ribiško društvo Črni graben: Tekma za pokal Občine Lukovica

Sobota, 6. 9. 2014, ob 16. uri: Krašnja
KUD Fran Maselj Podlimbarski – 11. srečanje ljudskih pevcev in izdelovalcev domače 
obrti iz različnih pokrajin Slovenije: Na vasi je lepo, ko pod lipo na Kanalu zapojo

Sobota, 6. 9. 2014, ob 17. uri: Trnjava – Kroharjev bajer
AMD Lukovica, Moto klub Rokovnjači: Moto piknik

Nedelja, 7. 9. 2014, ob 7. uri: Blagovica 
Planinsko društvo Blagovica: Po Rokovnjaški poti ob občinskem prazniku  
(Trojane – Špilk – Lukovica)

Nedelja, 14. 9. 2014, ob 10. uri: Gradiško jezero
TD Gradišče: Tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera

Nedelja, 14. 9. 2014, ob 9. uri: Lovska koča Čevca
Lovska družina Lukovica – Strelska tekma LD Lukovica za pokal Občine Lukovica

Sobota, 20. 9. 2014, ob 16. uri: Športno igrišče Rafolče – brunarica 
Športno turistično društvo Rafolče: 7. občinski turnir posameznikov v šahu v 
počastitev občinskega praznika

Od 18. 9. 2014 do 2. 11. 2014: Muzej novejše zgodovine
Razstava Zaprašene podobe – fotografska zapuščina Franceta Cerarja

september je pred vrati
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Energetska sanacija objektov Osnovne šole Janka Kersnika in POŠ 
Krašnja je bila v prvi polovici meseca avgusta uspešno zaključena. 

Izvajalec SGP Graditelj d. d. iz Kamnika je v pogodbenem roku zaključil z 
gradbenimi deli na objektih Osnovne šole Janka Kersnika in POŠ Krašnja. 
Trenutno potekajo kvalitetni pregledi izvedenih del in odprava pomanj-
kljivosti, ki bodo vsekakor odpravljene do začetka novega šolskega leta. 
Učencem in učiteljem kot tudi ostalim zaposlenim obeh šol želimo, da 
bi v novem šolskem letu z novo zunanjo podobo hramov znanja imeli 
še večji zagon, ki bo privedel do še večjih uspehov in uresničenih ciljev. 

občinskA uprAvA, jAsnA sovinšek

Zaključek energetske sanacije  
na objektih OŠ Janka Kersnika  
brdo in pOŠ Krašnja

Izvajalec investicije obnove Kulturnega doma v Lukovici SGP Graditelj  
d. d. iz Kamnika nadaljuje z deli po sprejetem terminskem planu. 

Na južnem in zahodnem delu objekta je izvajalec del za zaščito objekta pred 
vlago objekt odkopal, pri čemer je odstranil del asfaltnih površin parkirišča in 
pranih plošč ob objektu. V tem delu je izvedel: hidrofobno bariero, cemen-
tno sistemsko stabilizacijo temeljev in podlogo za vertikalno hidroizolacijo. 
Položen je bil tudi novi valjanec ter zamenjana stekla oken v prvem nadstro-
pju objekta. V avgustu je izvajalec začel tudi s postavitvijo fasadnega odra 
in z izvedbo toplotne izolacije fasade oziroma stavbnega ovoja. Izvajalec 
bo v prihodnjih dneh začel tudi z deli na ostrešju objekta, in sicer najprej z 
demontažo strešne kritine ter v nadaljevanju z nameščanjem nove kritine. 
Objekt bo tako konec septembra zaživel v novi podobi, s katero bo poživil 
Stari trg v Lukovici.

občinskA uprAvA, jAsnA sovinšek

Obnova kulturnega doma v Lukovici se nadaljuje
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Izvajanje del 
na gospodarski javni infrastrukturi
V spomladanskem času so se izvajala investicijsko vzdrževalna dela in novogradnje na 
občinskih cestah na Prevojah pri Šentvidu, Zlatem Polju … Investicijsko vzdrževalna dela 
so se izvajala tudi poleti, izvedena je bila sanacija cestišča na plazovitem območju na cesti 
Veliki Jelnik, z ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo spodnjega ustroja ter asfaltiranjem 
cestišča. V izvajanju so rekonstrukcije in novogradnje občinskih cest v: Trnovčah, Hribih, 
Zavrhu pri Trojanah. V izvajanju so tudi geodetske odmere kategoriziranih občinskih cest.

Na cestnih odsekih, kjer je bil izveden poseg 
zaradi izgradnje prenosnega plinovoda M2/1, 
oziroma so bile kategorizirane lokalne ceste v 
uporabi za dostop do delovnega pasu plino-
voda, je investitor prenosnega plinovoda dol-
žan vzpostaviti ceste v prvotno stanje. Tako se 
izvajajo sanacije cestišč na teh odsekih.
V avgustu se je začelo z izgradnjo pločnika od 
pokopališča Šentvid pri Lukovici do Brda. Na 
občinski upravi občasno dobivamo tudi vpra-
šanje, zakaj se še niso zaključila dela na poko-
pališču Šentvid pri Lukovici. Gradbenih del na 
parkirišču pred pokopališčem ni bilo možno 
zaključiti zaradi višinske uskladitve pločnika in 
parkirišča, izgradnje določene komunalne in-
frastrukture, ki se navezuje na že zgrajeno ko-
munalno infrastrukturo, tako da se bodo dela 
zaključila sočasno. Dela bodo po terminskem 
planu zaključena v začetku septembra.
Konec avgusta se je začelo z gradbenimi deli: 
investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in 
rekonstrukcija cestišča Krašnja, izvedena bo 
obnova vodovodnih priključkov in zgrajen 
pločnik skozi naselje Krašnja. Sočasno se je 
začelo z vzdrževalnimi deli na vodovodu Lu-
kovica VH Brdo in rekonstrukcijo cestišča Trg 
Lukovica faza II, izvedena bo obnova primar-
nega vodovoda, ki oskrbuje vodohran Brdo in 

rekonstrukcija cestišča od osrednjega trga v 
Lukovici mimo trgovine Tuš. 
Na področju izvajanja Operativnega progra-
ma odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode so bili v mesecu juniju sprejeti Dokumen-
ti identifikacije investicijskega projekta za ana-
lizo stroškov in koristi za ureditev ustreznega 
odvodnjavanja in čiščenja komunalnih odpa-
dnih voda za naselja: Spodnje Koseze, Preserje 
pri Lukovici, Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lu-
kovici, Videm pri Lukovici in Prevalje. Sprejeti 
dokumenti so podlaga za nadaljnje aktivnosti 
uresničevanja operativnega programa odva-
janja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. 
Za naselje Spodnje Prapreče je bila poleti iz-
dela fazna PGD projektna dokumentacija in 
je v postopku pridobivanja pravice graditi in 
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na trasi 
odpadne kanalizacije Spodnje Prapreče je bila 
izdelana projektna dokumentacija obnove 
vodovodnega omrežja. V jeseni je predvidena 
objava javnega razpisa za izbor izvajalca del 
izgradnje kanalizacije odpadnih voda in obno-
va vodovodnega omrežja Spodnje Prapreče. 
V dogovoru s Telekomom je tukaj predvide-
na izgradnja kabelske kanalizacije optičnega 
omrežja.

občinskA uprAvA, priMož dežMAn

sprememba 
načina prijave 
zapuščenih živali 
na območju 
občine Lukovica
Občina Lukovica je na podlagi Zakona 
o zaščiti živali (Ur. list RS, št. 38/2013 
– UPB3, v nadaljevanju: ZZZiv) dolžna 
poskrbeti za zapuščene živali, najdene 
na njenem območju. Zapuščenim živa-
lim se zagotovi pomoč, oskrbo in na-
mestitev v zavetišču. V ta namen ima 
Občina Lukovica sklenjeno pogodbo 
za opravljanje dejavnosti oskrbe in 
namestitve zapuščenih živalih na ob-
močju občine Lukovica z zavetiščem 
Meli center Repče, trgovina in storitve 
d. o. o., Repče 10, 8210 Trebnje (v na-
daljevanju: zavetišče).

Zavetišče na podlagi pogodbe poskrbi 
za odlov zapuščene živali, žival oskrbi 
in jo namesti v zavetišče. Vsak najditelj 
mora najpozneje v roku 24 ur najdbo 
živali prijaviti neposredno zavetišču. 
Dežurna številka zavetišča za prijavo 
najdene zapuščene živali je: 031 331 
336, elektronski naslov: meli.center@
volja.net. Zavetišče mora na podlagi 
11. člena Pravilnika o pogojih za zaveti-
šča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 
45/2000, 78/2004) zagotoviti namestitev 
živali v zavetišče v roku 24 ur od prejema 
obvestila, če gre za poškodovano žival, 
pa v roku 4 ur.
Za vsa ostala vprašanja v zvezi z oskrbo 
zapuščene živali je odgovorna oseba 
zavetišča, ki je dolžna ravnati v skladu z 
ZZZiv in predpisi o veterinarstvu. 

poziv skrbnikom psov
Naj spomnimo, da smo v januarski šte-
vilki glasila Rokovnjač skrbnikom psov 
svetovali, da si na povezavi: http://www.
arhiv.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/
pageuploads/PDF/pdf1/VURS_pes10_
tisk.pdf preberete priročnik O odgovor-
nem lastništvu psov, ki ga je v letu 2010 
izdala Veterinarska uprava Republike Slo-
venije. V priročniku najdete tudi poglavje 
Pes in okolica, iz katerega navajamo: »da 
je pobiranje pasjih iztrebkov za svojimi 
psi v urbanem okolju naloga vsakega 
odgovornega skrbnika psa«. Ker smo s 
strani občanov prejeli pritožbe, da skrb-
niki psov za svojimi psi ne pobirate pasjih 
iztrebkov, kar se v naravi vidi predvsem 
na bolj obljudenih sprehajalnih poteh, 
skrbnike psov pozivamo, da pasje iztreb-
ke za svojimi štirinožnimi prijatelji odstra-
njujete z javnih površin.

občinskA uprAvA, kAtkA bohinc
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poklon spominu ustanovitve 
Šlandrove brigade
Tretjega avgusta je bila na Špilku nad Gabrjami slovesnost ob 
71-letnici ustanovitve 6. slovenske narodnoosvobodilne udarne 
brigade Slavka Šlandra.

Toplo je grelo sonce povabljene na slovesnosti, ki jo je organizirala ZB 
za vrednote NOB Lukovica, Franca Severja – Franta, župana Občine Lu-
kovica Mateja Kotnika, ki je imel tudi slovesni govor, župana Občine 
Kamnik Marjana Šarca, podžupanjo Občine Domžale Andrejo Pogačnik 
Jarc, župana Občine Moravče Martina Rebolja, prisotni so bili tudi vsi 
občinski in krajevni predsedniki Zveze borcev za vrednote NOB, pred-
sedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, člani 
društva  Sever in društva Triglav, veterani vojne za Slovenijo, prapor-
ščaki, planinci in številni pohodniki. 
Bogato kulturno slovesnost so popestrili pevci Moškega pevskega zbora 
Janko Kersnik iz Lukovice, recitatorji KUD Fran Maselj Podlimbarski Kra-
šnja, harmonikarji Srečo, Miro, Tone, Uroš in Ivan so zaigrali partizanske 
skladbe in skupaj z obiskovalci zapeli partizanske pesmi. Slovesnost je 
povezovala Irena Ravnikar.  V spomin na vse padle borce Šlandrove bri-
gade so položili vence župan Občine Lukovica Matej Kotnik, občinski 
predsednik ZB Marjan Križman in krajevni predsednik ZB Franc Pavšek 
ter komandant Franc Sever – Franta, preživeli borec Tomaž Milan Kvas in 
šifrantka Šlandrove brigade Valerija Škrinjar TVRZ.  
Župan Matej Kotnik se je v slovesnem govoru dotaknil naših src in pri-
sotne obenem spomnil, kako hitro človekov um pozablja, zakaj danes 
svobodno hodimo in govorimo v naši domovini. Trije pristni dokumenti, 
ki jih je imel s seboj, so nema priča, kdo je teptal našo zemljo, pobijal ljudi 
in sežigal njihove domove. Res je, včasih je naša zemlja ječala pod nem-
škim škornjem, danes pa so se na slovesnost pripeljali mnogi z nemškimi 
znamkami avtomobilov. Župan je povedal, da je prebral veliko o dogod-
kih v drugi svetovni vojni in to izpod peres mnogih piscev in pričevalcev 
naše polpretekle zgodovine, da si je lahko ustvaril svoje mnenje.
Najhujši sovražnik našega časa je slab spomin, je poudaril kamniški 
župan Marjan Šarec. Veliko je partizanskih spomenikov po Sloveniji, 
ki pričajo o izgubi premnogih življenj. Spominske slovesnosti ob teh 
obeležjih vendarle pričajo, da nismo vsi pozabili nanje, ki so prelili kri 
za domovino. Žal tega današnji človek ne zna dovolj ceniti. Preveč je 
brezplodnega govorjenja in premalo aktivnosti, tudi posameznikov, da 
bi vsak po svojih močeh kaj prispeval za splošni blagor ljudstva.
Še dolgo je odmeval glas harmonik s Špilka. Ljudje so se družili s preži-
velimi borci, jih fotografirali in verjamem, da tudi prihodnje leto pridejo 
v tako velikem številu.

MiLenA brAdAč 

Slovesnosti se je udeležilo veliko število ljudi.

Slavnostni govornik na prireditvi je bil župan Matej Kotnik.

Še živeči borci Šlandrove brigade

Kosili smo seno
Leto je na okoli in spet bomo kosili tako kot nekoč, me priložno-
stno opozori družinski prijatelj Janez Pogačar iz Trnovč.

Z veseljem sprejmem povabilo in nestrpno čakam dneva, ko se spet dobimo. 
Pripravim si koso, ki jo resnici na ljubo uporabljam le enkrat ali dvakrat na leto, 
saj jo je za tedensko košnjo okoli hiše že zdavnaj zamenjala ročna vrtna kosilni-
ca. Zberemo se pri Kazinarjevi domačiji, kjer nas kot vedno gospodar postreže 
z domačimi limoncami. Po krajšem klepetu se odpravimo na travnik. Ostre kose 
zarežejo suho seno v znožju travnatega pobočja, počasi se razvrstimo drug za 
drugim, za nami ostajajo prve redi pokošenega sena. Med rezkimi odmevi 
brusnih kamnov in zamahov kos nas prekine gospodar ter si z veseljem pri-
voščimo osvežujočega napitka in kratkega postanka. Čeprav se seno prav nič 
dobro ne reže, se kar hitro pomikamo po pobočju navzgor. Pridne roke ostalih, 
ki so z nami na travniku, pa z grabljami seno že rastirajo, ob robu travnika pograbiti 
in seno spraviti iz senčnega prostora. Ob pogledu z zgornjega dela travnika, 
kjer počasi zaključujemo s košnjo, vidim, da tudi ostali končujejo z delom. Prije-
ten vonj po pečenju, ki ga rahel vetrič raznaša naokoli, nas neusmiljeno vabi, 
da se pridružimo Stanetu in Viktorju, ki skrbita, da bo jed odlično pripravljena. 
Po dobri uri in pol sledijo še zadnji zamahi in tokratna košnja je bila končana. 
Posedemo okoli ognja, kjer nas čaka obilna malica ob žlahtni kapljici, klepet in 
druženje pa nam je popestrila slastna sladica. Hvala Brigiti in Janezu Po-

Skupna slika pred začetkom košnje

gačarju, ki sta nam omogočila, da smo kosili tako kot nekoč ter v prijetnem 
druženju skupaj preživeli lepo in nepozabno popoldne.

tone hAbjAnič



Rokovnjač8 DOGODKI

MoPZ Janko Kersnik je bil povabljen, da 
v torek, 24. junija 2014, ob 20. uri v veliki 
dvorani Državnega zbora, kjer je potekala 
slavnostna seja ob dnevu državnosti, zapoje 
himno in oblikuje kulturni program. 

Tako je zbor nastopal pred, na nek način naje-
minentnejšo publiko v državi. Prisotni so bili: 
predsednik republike Borut Pahor, predsednica 
vlade Alenka Bratušek, predsednik državnega 
zbora Janko Veber, predsednik Državnega sve-
ta Mitja Bervar, predsednik ustavnega sodišča 
Miroslav Mozetič, predsednik vrhovnega sodi-
šča Branko Masleša, poslanci Državnega zbora, 
častni predstavniki Republike Slovenije, člani 
diplomatskega zbora ter drugi najvišji pred-
stavniki političnega, družbenega in verskega 
življenja – med njimi tudi skladatelj Janez Moč-
nik s soprogo. Na slavnostni seji so sodelovali 
zastavonoše veteranskih in domoljubnih or-
ganizacij. Kulturni program je izvedel Moški 
pevski zbor Janko Kersnik iz Lukovice s solist-
kama Marto Zabret in Danajo Koren, solistom 
Markom Juterškom ter zborovodjem Igorjem 
Velepičem.
Dogodek je bil najvišjega protokolarnega ranga 
in skrb za naše dobro počutje s strani uslužben-
cev v Državnem zboru je bila izjemno velika. Ni 
nam manjkalo ničesar v dodeljenih prostorih, 
generalka za nastop in prenos po elektronskih 
medijih je bila izjemno tehtna in visoko profe-
sionalna. Najdragocenejša izkušnja je bilo nato 
vodenje po zgradbi Boruta Peršolje, ki nam je v 
podrobnosti razkazal in razložil znameniti mo-
zaik zgodovine Slovencev, razstavo protokolar-
nih daril, priložnostne razstave, tehnično zaku-
lisje in predvsem zanimivo, še nemodernizirano 
dvorano Državnega sveta.
Igor Velepič je ob priložnosti nastopa v Držav-
nem zboru skladatelja Janeza Močnika zaprosil, 
da za zbor napiše nekaj novih domoljubnih 
skladb. Močnik jih je pripravil kar pet, saj je tudi 
za protokol nujno, da se preda več predlogov, 
izmed katerih se konsenzualno odbere manjši 
program in tako je zbor zapel dve novi pesmi, 
prvo v priredbi Janeza Močnika, drugo pa z nje-
govo uglasbitvijo. Najprej smo seveda zapeli 
državno himno, Premrlovo sedmo kitico Zdra-
vljice. 
Po nagovoru predsednika Državnega zbora 
Janka Vebra se je začela slavnostna seja, na 
kateri je bila govornica podpredsednica Držav-
nega zbora Polonca Komar, ki je, med drugim 
v lepem in tehtnem govoru poudarila, da nam 
manjka političnega dialoga in s tem zrelosti za 
pravo demokracijo.
Zbor je nato zapel skladbo Občutki, ki jo je 
zložila prva slovenska pesnica in skladateljica 
Josipina Turnograjska na besedilo (svojega so-

mopZ Janko Kersnik na slavnostni seji državnega zbora

proga) Lovra Tomana, nekdanjega poslanca v 
dunajskem parlamentu in izvrstnega retorika. 
Ob 180. obletnici njenega rojstva jo je priredil 
skladatelj Janez Močnik. Nato smo izvedli av-
torsko skladbo Domovini, ki jo je uglasbil Janez 
Močnik na besedilo pesnika Mata Mežka. Uvo-
dne besede Lepšega na svetu ni, kot si domovi-
na, zate mi srce gori, meni si edina so bile stka-
ne ob praznovanju prvega dne neodvisnosti 
naše države Slovenije.
Sam dogodek je bil popestren z nevsakdanjo 
držo poslanske skupine SDS (v majicah z napi-
som »svoboda« in stanjem ves čas prireditve), 
ob tem pa je bila v in ob dvorani cela množica 
novinarjev in fotografov.
Po nastopu nam je prva čestitala generalna se-
kretarka Državnega zbora Mojca Prelesnik (ki 
pa je namesto odgovorne direktorske funkcije 
sedaj že prevzela položaj informacijske poo-
blaščenke), na banketu v sprejemni dvorani pa 
je nam in Janezu Močniku čestitala tudi pred-
sednica vlade Alenka Bratušek ter številne po-
slanke in poslanci.

Po SMS se je pevcem zbora naslednje jutro 
zahvalil pevovodja Igor Velepič: »Spoštovano 
pevstvo! Zares sem vesel in hvaležen, da se je 
včerajšnja zgodba v Državnem zboru tako izvr-
stno izšla. Redkim je zaupana taka čast, ključni 
zanjo pa so bili Štefanova diplomatska kost, 
Vikijeva vztrajnost in velika naklonjenost mag. 
Boruta Peršolje! Iskrene čestitke odličnim so-
listom Marti, Danaji in Marku, pa tudi častnim 
članom zbora, Jožetu Murovcu, Dominiku in 
Lojzetu. S tem sklepamo sezono in 50-letnico. S 
hvaležnostjo vsem in vsakomur, Igor.«
S tem nastopom smo torej zaključili zelo uspe-
šno 50-letnico zborovskega delovanja in nasto-
panja, za kar gre velika zahvala pevovodji Igorju 
Velepiču, ki nas je s svojo zagnanostjo pripeljal 
na velike odre, v mnogotere kraje in najnever-
jetnejše prilike … pa tudi na visoko raven petja, 
prav tako pa smo z njim in njegovo organizacijo 
obiskali prenekatera domača pa in tuja pevska 
prizorišča.

viktor jeMec, povzeto po: www.dz-rs.si, 
fotogrAfije: borut peršoLjA/Arhiv dz

Glasilo občine Lukovica
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pol stoletja pozneje
Petdeset let je za nami, ko zapustili smo šolske klopi in z Brdske šole 
odšli, a ta lepi kraj je še lepši zdaj, ko spomine obujamo za nazaj.

Kako, kako hitro čas beži. Saj še ni tako dolgo nazaj, ko smo se kot naj-
stniki po zaključku osnovnošolskega izobraževanja z Brda zapodili po 
šolah, nekateri že v službe, in si obljubili, da se vsake toliko časa srečamo. 
Leto 1964 se je pisalo takrat in 50 let je minilo. Priložnost, da se dobimo, 
in kot je bilo zapisano na vabilu: »Izkoristimo ta jubilej, da nam čas ne 
postavi mej, da dogodke obudimo in se skupaj poveselimo, ker vse je 
minljivo in nič ponovljivo.«
Pripravljalni odbor je imel kar veliko dela. Kar nekaj novih naslovov je 
moral poiskati, da ne bi kdo bil nepovabljen. Prav z nestrpnostjo smo 
čakali dan, 15. junij, kdo bo prišel v gostilno Gašper, kako in koliko smo se 
spremenili, kaj počnemo, kako smo si »postlali«, smo dobro, smo zdravi? 
Vse to je odboru rojilo po glavi.
Dvajset nas je prišlo, vsi stari okoli 65 let, vsi v dobri kondiciji in vsi s spo-
mini, ki smo jih ves večer obelodanjali med seboj. Vsi tudi v zasluženih 
penzijah. Pogovorov kar ni bilo konca, nekateri se vidimo, spet drugi ne, 
in vprašanj je bilo veliko, kje živiš, kaj počneš in še druge podrobnosti so 
nas zanimale. Največ besed je teklo okoli vnukov, ki se jih je v teh letih 
kar nekaj nabralo in ni skrbi, da se slovenski rod ne bi obdržal. 
Še posebej smo bili veseli, da sta se povabilu odzvala naša dobra učitelja 

80 let Anke Lavrič iz Vošc
V torek, 22. julija 2014, je praznovala Ančka Lavrič, kličemo jo Anka, 
svoj 80. rojstni dan. Anka je dolgoletna članica Medobčinskega dru-
štva invalidov Domžale in smo ji skupaj z županom Matejem Kotni-
kom, predsednico društva Vido Perne in poverjenico Milko Dolinar 
obiskali na njenem domu. 

Vsi smo ji iskreno čestitali in ji zaželeli obilo zdravja in prijetnih trenutkov 
v krogu svojih domačih in prijateljev. Zelo se je razveselila županovega 
obiska in lepega  šopka, ki ga bo posušila za spomin na praznovanje. V 
uti poleg hiše nas je z domačimi dobrotami postregla hči Lojzka. Pokle-
petali smo o prehojeni poti in današnjih časih. 
Gospa Anka se je rodila v Češnjicah, po domače pri Osredkarjevih v 
kmečki družini. Od malih nog je morala delati od jutra do večera ter skr-
beti za tri brate in štiri sestre. Njen brat Leopold pravi: »Ni čudno, da je 
tako zbolela, ko pa je celo življenje samo garala. Bila je neustavljiva in 
sem ji zelo hvaležen za vse, kar je za nas naredila.« Poročila se je na staro 
kmetijo v Vošce k Lavričevim in si ustvarila dom. Nikoli nisi imel občutka, 
da si prišel na kmetijo. Vedno je bilo vse pospravljeno tako v štali, hiši in 
na dvorišču. Skupaj z možem Lojzetom, ki je hodil v službo, sta jo obno-
vila in na novo sezidala hišo, hlev in lepo uredila okolico. Tako sta nare-
dila lep dom trem hčeram Francki, Ivanki in Lojzki ter rejenki Eli. Ko sta 
hčeri odrasli in šli od doma, sta jim pomagala do lastnega doma. Kmetijo 

praznik policije 
Mineva triindvajseto leto od osamosvojitvenih procesov, osamos-
vojitvene vojne in nastanka naše samostojne Slovenije.

Ob prazniku samostojnosti ter prazniku Policije je bila v športnem parku 
policijske akademije v Tacnu slovesna proslava. Po odigrani državni him-
ni je številne zbrane policiste in povabljene goste v uvodnem govoru 
pozdravil direktor PU Ljubljana Stanislav Vrečar. Sledil je nastop folklorne 
skupine s prikazom plesov in starih ljudskih običajev. Slavnostni govor-
nik predsednik PVD SEVER Emerik Peterka je v svojem govoru osvežil do-
godke izpred triindvajsetih let, osamosvojitvene procese ter pomembno 
vlogo policijskih enot takrat in tudi danes. Z minuto molka smo počastili 
padle v vojni za našo samostojno domovino. Kulturni program so z ne-
kaj skladbami popestrili člani policijskega orkestra. Sledila je podelitev 
priznanj in odlikovanj zaslužnim med katerimi so bili tudi iz PP Domžale. 
Zlati ščit policije je prejel vodja izmene na PP Domžale Marko Kladnik, 
bronasti ščit policije pa Gregor Mlakar, prav tako vodja izmene. Znak 
policije za dvajset let uspešnega dela v policiji sta prejela višji policist 

Majda Lipovšek in Vinko Sitar. Vsakega od nas sta se spomnila, kako je bil 
kdo »priden« v šoli. Še posebej ju je zanimalo, ali nam je znanje, ki smo 
ga pridobili na Brdu, dalo soliden temelj za življenje. Zadovoljna sta bila, 
da smo (bili) uspešni. Vzgojeni in izšolani kot delavni in skromni, pač.
Srečanje je popestril harmonikar Rok in vse skupaj se je hitro odvijalo. 
Mimogrede se je čas prevesil v naslednji dan in obljubili smo, da se spet 
srečamo, če prej ne, čez pet let zagotovo.
So leta minila … a doživetja so še vedno živa, a se žal ne bodo vrnila.

zA priprAvLjALni odbor: j. pogAčAr

sta predala v dobre roke hčerki Lojzki. Vsi, hči, zet Ivan ter vnuka Aleš in 
Dejan zanju in za kmetijo lepo skrbijo. Vsem lahko čestitamo, da več kot 
dvajset let živijo v skupnem gospodinjstvu! Le kje je še to?
Anka pravi: »V življenju nisem poznala drugega kot delo. Nič si nisva pri-
voščila. Vse je bilo za dom. Z možem sva šla šele na stara leta z društvom 
na okrevanje v Topolšico. Kako nama je koristilo! Še bi rada šla z njimi, 
ker se imamo lepo. Pa bomo videli, kako nama bo služilo zdravje.« Obe-
ma, Anki in Lojzetu ter vsem njunim domačim, želimo veliko zdravja, naj 
ohranijo vedrino in seveda razumevanje. Čez deset let spet pridemo, ko 
jih bo devetdeset.

heLenA weith 

kriminalist Željko Car in policist kriminalist Matej Sušnik. Znak policije 
za deset let dela so prejeli Gorazd Kupčič, stalni dežurni, Klavdlja Mla-
kar, višja policistka, vodja patrulje, in policist Ivo Vran. Vsem iskreno 
čestitamo! Po končani proslavi smo se zadržali ob prijetnem druženju in 
obujanju spominov izpred triindvajsetih let.

tone hAbjAnič
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Krištofova nedelja – dar za misijone je več kot le dar
Krištofa nedelja je močno povezana z akcijo MIVA in blagoslovom 
prevoznih sredstev. Seveda ob tem ne moremo mimo tega, da da-
rujemo stotin za srečno prevožen kilometer in s tem pomagamo pri 
nakupu prevoznih sredstev za naše misijonarje in misijonarke.
 
Tokrat smo v župniji Brdo in Zlato Polje praznovali Krištofovo nedeljo 
že v nedeljo, 20. julija, zaradi praznovanja v Šentvidu. Med sveto mašo 
smo prisluhnili življenjepisu sv. Krištofa, ki goduje 24. julija. Na ozemlju, 
kjer prebivajo, ali pa so nekoč prebivali Slovenci, imamo precej cerkva, 
župnijskih in podružničnih, ki imajo na daleč vidni, zunanji steni, sliko 
sv. Krištofa tudi na Gradišču. Ta je bil namreč velik priprošnjik zoper nag-
lo in nesprevideno smrt. V vernem človeku se je utrdilo zaupanje, da je 
zadosti, če navsezgodaj zjutraj pogledaš svetnikovo podobo, pa tisti dan 
ne umreš nagle smrti. Zato so naročali tako velike slike na cerkvah, da 
so ga lahko videli tako rekoč iz vsake hiše in kar skozi okno. Sv. Krištofa 
Cerkev časti kot mučenca. Njegovo ime Hristoforos v našem jeziku pome-
ni Kristonosec. Njegovo ime in njegova mučeniška smrt (verjetno okoli 
leta 250 za časa cesarja Decija) sta zgodovinska. Že zgodaj so ga začeli 
častiti tako na Vzhodu kot na Zahodu, tako da je ob tem skromnem zgo-
dovinskem jedru nastalo več legend. Krištof bi naj bil doma iz kanaanske 
dežele, iz severnega predela Palestine. Starši so bili pogani in tak je bil 
tudi sin, ki mu legende dajejo ime Reprob, po naše Zavrženec. Po telesu 
je bil velikan ter silno močan in v svojem ponosu je sklenil, da bo služil 
samo najvišjemu gospodu. Dogovoril se je z mogočnim kraljem in bil pri 
njem v službi dotlej, ko je videl, da se kralj boji hudiča. Pustil je kralja in 
šel služit hudiču. Nekoč sta Krištof in hudič šla skozi gozd ter prišla do 
križa. Hudič se je začel tresti od strahu in velikan je spoznal, da je Križani 
močnejši kot hudič, zato je sklenil, da mu bo služil z vsem srcem. Dal se 
je krstiti in pri krstu je dobil ime Krištof. V 12. stoletju pa je nastala legen-
da, da se je Krištof po naročilu pobožnega puščavnika nastanil ob deroči 
reki, da bi preko nje na ramah prenašal potnike. Ko je nekoč nosil dete 
čez deročo vodo, je velikan čutil, da otrok postaja čedalje težji. Krištof 
je nevoljen rekel: »Otroček, težak si mi, kot bi nosil cel svet.« Tedaj mu 

je otrok odgovoril: »Ne nosiš samo svetá, marveč tudi tistega, ki je svet 
ustvaril. Jaz sem Jezus Kristus. Zasadi svojo palico v zemljo in ozelenela 
bo. Po tem boš spoznal, da si res nosil mene.« Nato je velikana potlačil 
pod vodo in ga tako krstil ter mu dal ime Krištof. Povod za to legendo 
je njegovo ime Krištof – Kristonosec. To legendo prikazujejo svetnikove 
upodobitve. Legenda je dala tudi pobudo, da so si svetega Krištofa izbrali 
za svojega zavetnika čolnarji in splavarji, nosači in vozniki pa tudi romarji 
in drugi popotniki. V novejšem času je postal zavetnik avtomobilistov in v 
marsikaterem avtomobilu najdemo pritrjeno plaketo z njegovo podobo. 
Prirejeno po: Silvester Čuk, Svetnik za vsak dan. Sicer pa kratica MIVA pome-
ni: Misijonarji Imajo Vaše Avtomobile. Vsako leto, posebej na Krištofovo 
nedeljo, se MIVA Slovenija z zaupanjem in prošnjo obrača na vse vozni-
ke. Ideja »stotin stotina v zahvalo za vsak srečno prevožen kilometer« se 
uresničuje v geslu: Z VESELJEM DARUJEM – ŽIVLJENJA REŠUJEM. Zbrani 
darovi omogočajo Misijonskemu središču Slovenije, da preko te akcije 
pomaga pri nakupu vozil in strojev, ki lajšajo delo, krajšajo poti, blažijo 
revščino, omejujejo lakoto in rešujejo bolnim življenja. Zato Cerkev na 
Krištofovo nedeljo z veseljem blagoslavlja vozila in voznike ter jim na 
priprošnjo sv. Krištofa kliče varstva na vsa pota in ceste življenja. 

  drAgo juteršek

  

  

 

Vabljeni v Lekarno Lukovica, 
kjer vam nudimo:
 •  strokovno izdajo zdravil na recept in brez recepta 
  s svetovanjem,
 •  široko paleto prehranskih dopolnil za ohranjanje 
  zdravja in dobrega počutja,
 •  raznovrstne medicinske pripomočke,
 • pestro ponudbo kakovostnih dermokozmetičnih  
  izdelkov.

Lekarna Lukovica, Stari trg 4, 1225 Lukovica.
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VZEMITE SI ČAS ZA SVOJE ZDRAVJE
Odpiralni čas

Ponedeljek - četrtek: 7.00 - 19.00
Petek: 7.00 - 16.00

Sobota: 8.00 - 13.00
Nedelja in prazniki: zaprto

piralni čas
PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPPP nnenenenenenenenenenen dedededededededededededeee jjljljljljljljljljjekekekekekekekekekekekekekekk -- čččččččččččetetetetetetetetetetetetetetttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttekekekekekekekekekekekekekekek::::::::
PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPonenenenenenenenenenennnn dedededededededededededeljljljljljljljljljljljljekekekekekekekekekekek ččččččččččetetetetttttt ttttt kkkkkkkkkkkkkkkkkk:::::kkkttttttttttttteeeeeeeeeeeetttttttttttttttttrrrrrrrrrtttttttččččččččččeeeeeeeeeeeeeččččččččjjjjjjjjjjjjjjjjj kkkkkkkkkk ččččččččččččkkkkkkkkeeeeeeeeeee eeeeeeee ::::::eeeeeeeeeellllljljlljlllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeddddddddddd eeeeeedddddddddddddddddddddddddddeeeeee ------ rtrrrtrreeeeeeeeeeeddddddddddddddddddddddnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeeooooooooooooooo eeeeeeeePPPPPPPPPPPP eeeeeee eeeeeeee jjj ččččččPPPPPPPPPPPPPP

0000000000000000000000009.9.9.9.9.9.9.99.9.9999 00000000000000000111111199.9.9.9.9.9.9999 000000000000000000000000000000000000 ----- 111111111199999999999999 0000000000000
jjjj

000000000000000000000000000 1111111111111117.7.7.7.7.7.7.7.77.7777 0000000000000000000777.7.7.7777.7.7.00000000000000000000000000 ----- 999999999999 000000007777777777
PePePePePePePePePePePePePePeP tetetetetetetetetetetetetetett k:k:k:k:k:k:k:k:k:k:kkkkk  7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7777 000000000000000000000000 --------- 11111111111111116.6.6.6.6.6.6.6.6.666666 000000000000000000000000

SoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoSoS bobobobobobobobobobobobobbb tatatatatatatatatatatatatatatt ::::::: : : 8.8.8.8.8.8.88.8.88888 000000000000000000000000 --------- 11111111111111113.3.3.3.3.3.33.3.3.3333 0000000000000000000000000
NeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNeNN dedededededededededededededed ljljljljljljljljljljljlja a a a a a a a a a a aaa ininininininininininininnn ppppppppppppppprararararararararararararararaznznznznznznznznznznznznznznz ikikikikikikikikikikikikkkki:i:i:i:i:i:i:i:i:i:ii   zazazazazazazazazazazazazazazaprprprprprprprprprprprprprprprtototototototototototototttt

Ponedeljek - četrtek: 7.00 - 19.00
Petek: 7.00 - 16.00

Sobota: 8.00 - 13.00
Nedelja in prazniki: zaprto

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v Lekarni Lukovica od 29. 8.  do 3. 9. 2014 oz. do razdelitve daril Vitamin C, 20 šumečih tablet Lekarna Ljublljana, in sicer ob nakupu vsaj enega 
prehranskega dopolnila Lekarna Ljubljana in predložitvi original kupona. Z enim kuponom prejme stranka eno darilo. Popusti se med seboj ne seštevajo.

Barbara Hočevar, mag. farm., 
vodja Lekarne Lukovica

velja za im
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metnike Kartice zvestob
prehranskega dopolnila L

metnike Kart Ljublja
Lekarna Ljubljana in pred

e Lekarne 
dopolnila L

ovica od 29. 8.  
dložitvi original

na v Lekarni Lukok
a Ljubljana in pred

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo 
za uravnoteženo in raznovrstno  prehrano.
PPreeh
zza u

DARILO
Ob nakupu vsaj enega 
prehranskega dopolnila 
Lekarna Ljubljana s Kartico 
zvestobe in predložitvi 
kupona prejmete DARILO: 
Vitamin C, 20 šumečih 
tablet Lekarna Ljubljana.

KUPON ZA DARILO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

oglas Rokovnjaci 190x130 mm 04.ai   1   8/25/14   9:30 AM
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Letošnja prva strokovna ekskurzija turistič-
nega društva Gradišče je bila organizirana  
v začetku junija in sicer smo se odpravili na 
Dolenjsko.

Obiskali smo Zeliščarsko kmetijo Plavica v 
Dolenjskih Toplicah, kjer nam je njen ustano-
vitelj in dober poznavalec zelišč Jože Majes 
predstavil njihovo delo. 
Na njihovem vrtu smo si lahko ogledali več 
kot 400 vrst zdravilnih rastlin, ki uspevajo v 
različnih letnih obdobjih. Veliko jih raste v 
urejenih gredicah in skalnjakih, precej pa je 
tudi avtohtono rastočih. 
Na vrtu, ki se razteza na površini enega hekta-
ra, je veliko urejenih sprehajalnih poti in po-
krita predavalnica za predavanje obiskujočih 
skupin. Imajo tudi nekaj rastlinjakov v katerih 
gojijo rastline. Po ogledu vrta smo se v njiho-
vi predavalnici udeležili še delavnice izdelave 
mazil na osnovi naravnih sestavin.
Polne vtisov in znanja o zeliščih nas je pot vo-
dila v Šentrupert na Dolenjskem, kjer smo si 
ogledali prvi muzej na prostem, ki je name-
njen predstavitvi kozolcev Mirnske doline, 
njihovega zgodovinskega razvoja, gradnje in 
njihove pomembnosti kot dela slovenske kul-
turne dediščine. 19 kozolcev je postavljenih v 
dva vsebinska sklopa, in sicer kozolci, name-
njeni prireditvam, in kozolci s tradicionalnim 
namenom. Tu smo lahko primerjali podobno-
sti gradnje kozolcev na Dolenjskem. 

Gradiščani na zeliščarski kmetiji in srečanju Gradišč slovenije
Zadnjo soboto v juniju smo se člani TD Gra-
dišče udeležili že 14. srečanja Gradišč Slove-
nije, ki je letos potekalo v Gradišču pri Treb-
njem.
Vaščani Gradišča pri Trebnjem so nas zgodaj 
dopoldne najprej sprejeli v Trebnjem v nji-
hovi župnijski cerkvi Marijinega vnebovze-
tja. Po kratki predstavitvi občine in jutranji 
malici smo se odpravili proti vznožju Gradi-
šča pri Trebnjem, kjer smo se peš odpravili 
proti vrhu in ob poti spoznavali delo pridnih 
vinogradnikov in seveda okušali njihove pri-
delke.
Ravnodušen s srečanja ni mogel oditi nihče 
in prav nihče tudi ni mogel reči, da se orga-
nizatorji niso izkazali v presežnikih, saj so 
gostom svojo gorico, kajti Gradišče pri Treb-
njem je pravzaprav vinska gorica, pokazali v 
najlepši možni luči. Na osrednji prireditvi ni 
manjkalo glasbe, plesa in humorja, seveda 
tudi ne hrane in pijače. Pod ogromnim šoto-
rom smo se zabavali še pozno v noč.
Naslednje leto pa vabljeni na 15. srečanje 
Gradišč Slovenije v Gradišče pri Tišini v Prek- 
murje.

td grAdišče

foto: ALeš in siLvA burjA

Idilična in z gozdovi obdana zelena dolina okoli Gradiškega jezera 
kliče po uživanju v naravi in rekreaciji. Sedaj že poznano jezero z več 
kilometri urejenih sprehajalnih poti leži v neposredni bližini Domžal, 
15 minut vožnje iz Ljubljane.
 
Turistično društvo Gradišče pri Lukovici vas vabi na 

11. tradicionalni tek  
okoli Gradiškega jezera, 
ki bo 14. septembra 2014 ob 10 uri.

Tekli bomo: otroci na razdalji 1.200 m
 ženske + moški 1 krog / 4.200 m
 ženske + moški 2 kroga / 8.400 m
 ženske + moški 3 krogi / 12.600 m

Vsi udeleženci tečejo in hodijo na lastno odgovornost in samo po 
označeni poti.

Prijave na tek sprejemamo na dan teka 14. septembra 2014 od 8. ure 
zjutraj. 

Vsi obiskovalci prireditve ste vabljeni, da med sprehodom okoli je-
zera spodbujate tekmovalce. Veselimo se priložnosti, da vam lahko 
predstavimo možnost vsakdanjega uživanja in rekreacije na našem 
koncu Slovenije.

Za okrepčilo in prijetno vzdušje bo poskrbljeno. Vsi udeleženci teka 
dobijo topel obrok.
 
Prisrčno vabljeni
Za dodatne informacije pokličite na tel. 031 847 284

www.td-gradisce.si/
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Pravijo, da je poletje za nekatere čas dopu-
stov ali pa za druge čas kislih kumaric. Za 
skupino ljudskih pevcev KUD Fran Maselj 
Podlimbarski Krašnja to pač ne velja. Že 
samo v drugi polovici junija smo imeli dve 
srečanji oziroma nastopa in v juliju prav 
tako. Bilo je lepo in doživeto, zato bom v 
imenu skupine to podoživela z vami, bralka-
mi in bralci Rokovnjača.

V tednu kulture smo skupaj s pletiljami slamna-
tih kit in petjem doživeli lep večer. Osemindvaj-
setega junija smo se odzvali povabilu skupine 
pevcev Kantadore iz istrske vasice Gradin. S 
skupino sodelujemo že deset let, kjer skupaj 
prepevamo na vsakoletnem srečanju ljudskih 
pevcev v Krašnji Na vasi je lepo, ko pod lipo 
zapojo. Povabili so nas, da zapojemo tudi v 
programu ob njihovem krajevnem prazniku. 
Še bolj veselo in sproščeno smo zapeli skupaj z 
domačini po končanem uradnem delu. Kdor ne 
ve, Gradin je značilna istrska vasica s cerkvijo na 
slemenu, od koder je čudovit razgled na razgi-
ban svet Istre. Pogled na eni strani seže vse do 
Slavnika, Koprivnika, Goliča ter na drugi strani 
tja v dolino do morja in obalnih mest, ob lepem 
vremenu celo do Benetk. V tej čudoviti istrski 
vasici, kamor nas je popeljalo naše petje, so nas 
sprejeli srčni ljudje z odprtimi rokami. Postregli 
so nas s tartufi v omaki in ob dejstvu, po čem 
slovijo tartufi, je bilo na poti domov nemalo 
smeha in pripomb.

Tudi poleti ljudski pevci iz Krašnje nismo počivali
Že 5. julija smo bili povabljeni v idilično vasico 
Javorje nad Bogenšperkom, kjer je bil Dan sivke 
in odprtje Javorske energijske poti pri Janezu 
Javorskem. Naše pevke Tilka, Draga in Irena so 
se za nekaj časa prelevile v žanjice in požele le-
tošnjo prvo bero sivke. Da so srpi dobro rezali, 
je poskrbel Janez. Ostali smo se držali v senci 
in prepevali, tako ob žetvi kot tudi potem ob 
uradnem programu. Seveda je bilo tudi tukaj 
bolj sproščeno, potem ko je bil končan pro-
gram. Prehodili smo tudi energijsko pot med 
tematsko posejanimi zelišči, grmiči in drevesi. 
Zasajeno imajo tudi iz sibirske tajge prineseno 
sibirsko cedro. Pot se je spustila do izvira žive 
vode in bazenčka s postrvmi. Ob vračanju na 
izhodišče poti so bila drevesa in grmiči z ozna-
kami keltskega horoskopa. Tako smo spoznali, 
kateremu drevesu pripada naše znamenje v ho-

roskopu. Pred odhodom so nas gostitelji obda-
rili z lično stekleničko s tinkturo enega od zelišč.  
Nobena obletnica požiga vasi Koreno ponava-
di ne mine brez naše udeležbe. Tudi letos ne! 
Kratek kulturni program, obogaten s pesmijo 
in recitacijami, ki ga vsako leto skupaj pripra-
vimo z območno organizacijo ZB za vrednote 
NOB, se je nadaljeval z minuto molka ob spo-
meniku padlih. Mene osebno žalosti, da niso na 
taki prireditvi prisotni naši šolarji, ki bi tako tudi 
spoznavali našo zgodovino. Tudi še marsikoga 
drugega ni, ki bi po mojem mišljenju moral 
priti. Spomine na obletnico smo nadaljevali ob 
prijetnem druženju z vaščani in obiskovalci pod 
Pirnatovim kozolcem, kjer so za pogostitev, kot 
vedno, poskrbele pridne in vestne vaščanke.  

MAgdA kreft

Kljub poletju in počitnicam smo članice društva podeželskih žena 
Lukovica kar aktivne. Veliko naših članic o kakšnem daljšem dopu-
stu lahko le sanja. Slabe pokojnine, nezaposlene mlade družine, ži-
vali na kmetijah, pa vse slabša prodaja, drage komunalne in druge 
storitve in še bi lahko naštevala vzroke, da si starejši »luksuza« ne 
privoščijo. Prav zato smo pripravile kar pester program v društvu.

Začele smo že 21. junija s strokovno ekskurzijo na Ptuj. Ogledale smo 
si selekcijsko-poskusni center, največji slovenski vrt, kjer res lahko iz-
veš in najdeš prav vse. Naša vodička Silva Burja nas je nato peljala še 
po samem mestu Ptuj in v cerkev na Ptujski Gori.  Vtise in pridobljeno 
znanje smo si izmenjale že v petek, 27. junija, v Straži. Tu smo na kmetiji 
Pri Skorjevčevih pripravile srečanje članic društva. Zahvaljujemo se naši 
Rozi, njenemu možu Maticu in seveda vsem domačim za gostoljubje. 
Veliko žensk je bilo ta dan prvič v omenjeni vasici (v domači občini). 
Res prisrčna zahvala!
Prvega julija nas je gostila naša Ivanka Smrkolj. V njeni kuhinji smo s 
pomočjo kuharja Ernesta pripravile ogromno omak in jedi iz krompirja. 
Kuhar nas je naučil, kako hitro in poceni pripraviti okusno kosilo. Hvala 
Ivanki in tudi simpatičnemu kuharju.
24. julija smo pripravile v Lukovici regijsko srečanje članic društev po-
deželskih žena. Zahvaljujemo se gospodu županu za res izčrpno pred-
stavitev Lukovice, Šentvida in tudi celotne občine. Predvsem pa hvala 
za čas, ki nam ga je posvetil. Hvala tudi prijaznim gostiteljem; Vinku 
Pirnatu, ki nam je predstavil in degustiral svoje pivo, pa gospe Darči iz 
pekarne pri Srčku in Sebastjanu za odlične žemlje ter Stanetu Jemcu za 
predstavitev čevljarskega muzeja in gostoljubje pod njegovim kozol-
cem. Ob zvokih in petju Zajčevih melodij se je naš počitniški dan prav 
lepo zaključil (in to kar v Lukovici). 
V juliju smo se še povzpele na Nanos in se podučile o pomenu hoje 
za naše zdravje. Tako bo naših počitnic konec in že vam voščimo ob 
praznovanju občine Lukovica. Vsem bralcem Rokovnjača želimo lepo 
jesen, veliko pridelkov in manj dežja kot v poletju.

zA društvo povzeLA in fotogrAfirALA s. urbAnijA. 

počitnice v društvu podeželskih žena Lukovica
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Bliskovci so to poletje pridno trenirali in 
spet prinesli odlične rezultate z dveh pri-
znanih turnirjev v namiznem nogometu, 
WCS v Salzburgu in P4P v Bonnu.
 
Najprej so se udeležili turnirja v Salzburgu, 
ki je potekal od 11. do 13. julija 2014, kjer 
se je med seboj pomerilo čez 300 igralcev. 
Udeleženci kluba Blisk so bili: Boštjan Toman, 
Matevž Jeras, Rok Slapnik, Roman Klopčič, 
pridružila sta se tudi David Potrbin (Splavar), 
in Jože Kremzer (Piknog). Posamezno je spet 
slovel Bliskovec Matevž Jeras, ki je zavzel 17. 
mesto, in v dvojicah uspel na 33. mestu sku-
paj z Boštjanom Tomanom. Vsi rezultati sledijo 
spodaj, so pa dosegli tudi odlično 5. mesto kot 
reprezentanca. Premagali so Francijo, z Veliko 
Britanijo in Rusijo izenačili, v polfinalu pa žal 
zgubili za en gol po penalih proti Čehom. 
  
Rezultati vseh slovenskih udeležencev: 
ODPRTO POSAMIČNO 
17. Matevž Jeras 
33. David Potrbin 
33. Boštjan Toman 
149. Jože Kremzer 
149. Rok Slapnik 
ODPRTO DVOJICE: 
33. Boštjan Toman - Matevž Jeras 
33. David Potrbin - Mark Reizeldorfer 
90. Rok Slapnik - Jože Kremzer 
SEMI PRO DVOJICE: 
 17. David Potrbin - Michael Ueberbach
 17. Matevž Jeras - Bostjan Toman 
ROOKY DVOJICE: 
 33.Rok Slapnik - Jože Kremzer 
  
24. 7. 2014 so se udeležili turnirja P4P Bonn 
v Nemčiji, ki je trajal do 27. 7. 2014. Ekipo so 
tokrat sestavljali Matevž Jeras in Rok Šoštarič 
(Blisk), David Potrbin (Splavar), Matej Vidergar 
(Bela tema) in Damijan Arh (5R). 
Po 1000 km in 12 urah vožnje so prispeli na 
sever Nemčije v mesto Bonn, kjer se je pri-
javilo več kot 700 igralcev z vsega sveta. Blis-
kovca Matevž Jeras in Rok Šoštarič sta skupaj 
dosegla 129. mesto v dvojicah, posamezno pa 
je bil Matevž najboljši Slovenec na 49. mestu, 
Rok je končal na 257. mestu. Boji so bili spet 
težki in napeti, ampak se je izplačalo. Tekmo-
valci so spet osvojili dragocene izkušnje in 
nova znanja za nadaljnje turnirje. 
  

Rezultati vseh slovenskih udeležencev: 
ODPRTO POSAMIČNO 
49. Matevž Jeras 
193. David Potrbin 
257. Matej Vidergar 
257. Rok Šoštarič 
257. Damijan Arh 
ODPRTO DVOJICE 
97.David Potrbin - Matej Vidergar 
129. Matevž Jeras - Rok Šoštarič 
129. Damjan Arh - Sandor Nyarai 
AMATERSKE ENKE: 
 129.  Rok Šoštarič
 193.  Matej Vidergar
 193.  Damijan Arh 
257. David Potrbin 
257.  Jeras Matevž 
AMATERSKE DVOJICE 
49. David Potrbin - Matej Vidergar 
65. Matevž Jeras - Rok Šoštarič
 97. Henning Niemann - Damijan Arh 
  
Ko smo že pri ročnem nogometu, naj raz-
glasim nov podvig našega kluba Blisk, ki 

bo tokrat sodeloval s klubom Piknog in 
prvič v zgodovini tovrstnega športa slovel 
z mizo za namizni nogomet na Triglavu!  
Povezava do dogodka: http://www.mojao-
bcina.si/lukovica/dogodki/namizni-nogo-
met-na-triglavu.html

tjAšA kogovšek

Turnir P4p v Nemčiji z udeleženci z vsega sveta

Slovenska reprezentanca na WCS v Avstriji: (od leve)  
Matevž Jeras, Jože Kremzer, David Potrbin, Roman Klopčič, 
Rok Slapnik, Boštjan Toman

bliskovci spet navdušili!

s Kuma na Triglav
Skupina veteranov vojne za Slovenijo iz Zasavja se že nekaj let 
zaporedoma podaja na tradicionalni pohod na Triglav z najvišje 
zasavske gore, veličastnega Kuma.

Pot jih vodi tudi čez naše kraje, kjer se jim je na Limbarski gori in pozne-
je na Kolovcu, pridružila tudi manjša skupinica članov OZVVS Domžale. 
Skupaj so nadaljevali pot proti našemu očaku Triglavu. Enajstega julija so 
se udeležili slovesnosti na Kredarici in dan pozneje na osrednji proslavi 
na Pokljuki. Letos zaradi obilice snega v Julijcih ni bil priporočen vzpon 
na sam vrh Triglava, kajti varnost pohodnikov je le na prvem mestu.
Na tak način veterani vojne za Slovenijo združujemo dogodke iz leta 
1991 in jih povezujemo z zgodovinskim bojem našega naroda med 
drugo svetovno vojno.

jAnez gregorič Utrinek z drugega dne pohoda (avtor slike J.Gregorič)
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Zagnani člani hribov in gora so pod vodstvom vodje pohodniške 
sekcije ŠTD Rafolče Marijane Grošelj realizirali stoodstotni načrt 
pohodov (sedem) v prvem polletju in ga zaključili z osvojitvijo 
očaka slovenskih gora – Triglava (2864 m). 

V soboto, 19. julija 2014, malo po peti uri zjutraj se je devet neustrašnih 
(tri pohodnice in šest pohodnikov) odpeljalo z dvema avtomobiloma na 
dvodnevni pohod po zahtevnejši poti na Triglav s Pokljuke, s postankom 
na Vodnikovem domu in spanjem na Kredarici. 
Večina ni imela težav s kondicijo, pot pa se je kar precej vlekla. Skupina 
je v lepem, naročenem sončnem dnevu, lepo napredovala z nujnimi 
postanki za pijačo in jedačo. Vseeno je zaradi kar precejšnje povprečne 
starosti pot trajala skoraj devet ur. 
Po prijetnem spanju na Kredarici smo se okoli 6. ure odpravili proti 
Malemu Triglavu. Nekoliko je bilo vetrovno in mrzlo, kar je na taki višini 
običajno. Po kar nevarnem snegu smo previdno vstopili v skale, zava-
rovane s klini in žico. Korak za korakom smo se strmo vzpenjali in po 
eni uri osvojili Mali Triglav. Nabralo se je že kar precej gornikov, ki so se 
previdno srečevali z nami. Na prehodu iz Malega na Veliki Triglav smo 
morali paziti, da nas ne bi odpihnilo, za kar so skrbeli nenadni sunki vetra 
(treba je bilo hitro v počep). S strmim vzpenjanjem nam je uspelo osvojiti 
še pravi Triglav, kjer smo se slikali, seveda pa je bilo treba krstiti Mihaelo, 
Marka in Boštjana, ki so dobili planinska imena in postali pravi Slovenci. 

Zaradi večjega posega na Kersnikovi parceli v Rafolčah je po-
stala pot čez Skrhanijo zelo strma, za šolarje in starejše skoraj 
neprehodna. Na zboru krajanov še v prejšnjem mandatu je bilo 
zahtevano od župana, da se prehod varno uredi. Zadeva se je 
realizirala pred meseci z izgradnjo mostu čez potok Vrševnik in 
izgradnjo dvojnega S poti čez Skrhanijo.
 
Na pobudo predstavnikov KS Rafolče je njen predsednik Mar-
jan Kveder dosegel dogovor za izvedbo z izvajalci in plačilo del iz 
občinskega proračuna za krajevne skupnosti z Občino Lukovica, da 
se obnovi most čez hudournik Vrševnik. Izgradnjo mostu s prosto-
rom za pločnik je kakovostno izvedel Stanko Resnik, s. p. - zidarstvo 
iz Jelše nad Blagovico, kovinsko ograjo pa Vidergar Marjan s. p. - po-
pravilo kmetijske mehanizacije, vzdrževanje zvonov, izdelovanje 
kovinskih konstrukcij iz Spodnjih Kosez pri Lukovici. 
Lepo je videti mamice z otroškimi vozički, ki lahko premagujejo 
zmanjšani naklon poti čez Skrhanijo, prav tako pa lahko tudi starejši 
prehodijo pred tem skoraj nepremagljivo oviro. Najbolj pa bo ta pri-
dobitev koristila šolarjem, ki jo bodo vsakodnevno z veseljem prem-
agovali, ker se s 1. septembrom začne novo šolsko leto.

viktor jeMec

Šolarji iz Krajevne skupnosti Rafolče 
zdaj varno čez most in z lahkoto čez skrhanijo

Člani pohodniške sekcije ŠTd Rafolče na vrhu slovenstva Triglavu
Po postanku na Planiki in v Vodnikovem domu so se uspešni in za-
dovoljni pohodniki vrnili k svojim avtomobilom po 12-urni hoji po 
utrujajoči poti, posejani s polno dišečih rož, z obilo svežega zraka in 
zaključili osvojitev najvišjega vrha Slovenije z ribjo pojedino. Oglejte si 
spisek naslednjih pohodov, objavljenih v tem Rokovnjaču.

viktor jeMec

Načrt pohodov pohodniške sekcije ŠTd Rafolče v II. polletju
24. 8. 2014 Debela peč (2014 m) s Planine Zajavornik (1292 m)
Zahtevnost: Lahka označena pot
Čas hoje: Planina Zajavornik (1292 m –Pokljuka) – Blejska koča na 
Lipanci (1630 m) ura, od tu do Debele peči (2014 m) 1:30; skupaj 2h 30 
min v eno smer

21. 9. 2014 Begunjščica (2060 m) od Tomčeve koče na Poljški 
planini (1180 m)
Zahtevnost: Lahka označena pot
Čas hoje: Tomčeva koča na Poljški planini (1180 m) - Roblekov dom 
1:20, Roblekov dom - Begunjščica 1:30; skupaj 2h 50 min v eno smer

19. 10. 2014 Stol (2236 m) od Valvazorjevega doma pod Stolom 
(1181m)
Zahtevnost: Lahka označena pot
Čas hoje: Valvazorjev dom pod Stolom (1181m) –Žirovniška planina 
(1200 m) 20 min. - Prešernova koča na Stolu (2174 m) 2 uri 15 min - 
Stol (2236 m) 15 min; skupaj 2h 50 min v eno smer

15. 11. 2014 Slivnica (1114 m) z Radleka (780 m)
Zahtevnost: Lahka označena pot
Čas hoje: Radlek (780 m) – Slivnica (1114 m) 1ura 20 min v eno smer

7. 12. 2014 Rašica (641m) od gradu Jablje (310 m) 
Zahtevnost: Lahka označena pot
Čas hoje: Grad Jablje (310 m) – Rašica –Vrh Staneta Kosca (641 m) 1 
ura 20 min v eno smer
O podrobnostih vas bomo obvestili nekaj dni pred odhodom.
Planinski pozdrav!

pohodnA sekcijA štd rAfoLče
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Kako se spominjate začetkov čebelarjenja? 
Je bilo čebelarstvo prisotno že prej v vaši 
družini? 
Lahko rečem, da je čebelarstvo v naši druži-
ni. Že praded je bil med ustanovnimi člani v 
čebelarskem združenju za brdski sodni okraj. 
Čebelaril je tudi stari oče, čebelaril je stric, če-
belaril je moj oče ... Sicer pa je tako, da mora 
imeti človek nekaj v sebi, da začne čebelariti. 
Marsikdo začne zaradi komercialnega vzgiba, 
vendar to ni dolgoročno. Ob prvi večji težavi 
neha čebelariti, ker pri čebelarstvu je tako: mo-
goče pride ena dobra letina, potem je tri leta 
mogoče ni. In pravi čebelar bo vztrajal, tisti, ki 
pridobitveno čebelari, pa zagotovo ne. 
 
Koliko ste bili stari, ko ste se začeli ukvarjati 
s čebelami?
Čebelarim 34 let, leta 1980 sem začel čebelariti 
po naključju, sicer pa kot sem rekel, človek 
mora to začutiti in začneš čebelariti. 
 
Kaj je tisto, kar vas pri čebelah pritegne?
Stik z naravo, stik z živaljo ... pa vendar je tež-
ko opisati, kaj je tisto, kar te najbolj pritegne. 
Če enostavno povem: danes brez čebel ne bi 
mogel biti. 
 
To je torej način življenja?
Točno tako, ni samo hobi, ampak je način ži-
vljenja. Način življenja s čebelami in to je to. 
 
Kaj pa vaše udejstvovanje v društvu? Bili 
ste prvi predsednik Čebelarskega društva 
Lukovica ... 
Predsednik čebelarske družine Lukovica je bil 
profesor Kos in ker je bil bolan, si je v tistem 
času zamislil, da bom jaz predsednik. Bil sem 
še mlad, to je bilo leta 1993 oziroma 1994. Ta-
krat sem rekel, da če ne bo nikogar drugega, 
bom pa jaz, vendar šele v naslednjem letu. Ni-

Albin Zajc: Čebelarjenje ni zgolj hobi, to je način življenja 
Vsak čebelar bo najprej izpostavil, da so čebele, majhne in pridne delavke, tiste, ki mu v veliki meri krojijo življenje. Tudi ustanovni in dol-
goletni član Čebelarskega društva Lukovica ter aktiven čebelar Albin Zajc ni izjema. Letos je prejemnik najvišjega priznanja v Sloveniji na 
področju čebelarstva - priznanja Antona Janše I. stopnje. 

kogar drugega ni bilo in tako sem postal pred-
sednik. Vsem seveda to ni bilo všeč, vendar 
sem prevzel predsedovanje čebelarske dru-
žine, nato pa je prišla lokalna samouprava in 
so se pokazale tudi druge potrebe, dobili smo 
občino in sredstva, ki smo jih dobili, smo nosi-
li v društvo v Domžale in na osnovi tega smo 
ustanovili svoje društvo. 
To je bilo leta 1996. Vsega skupaj sem bil pred-
sednik 17 let, nato sem bil podpredsednik, 
predsednik inventurne komisije, aktivno sem 
sodeloval in delal vsa ta leta in to je na kratko 
moje udejstvovanje. 
 
Letos ste prejeli priznanje Antona Janše I. 
stopnje. Kaj vse stoji za tem priznanjem, kaj 
bi lahko izpostavili?
Večkrat sem se vprašal, kdo si tako priznanje 
zasluži ali kdo si ga ne zasluži. Če je podeljenih 
preveč takih priznanj, potem nima več prave 
vrednosti in se razvrednoti. 
 
Pa vendar takega priznanja ni lahko dobiti. 
Dolgoletno delo, delo na bazi društva, delal 
sem z mladimi, bil sem jim mentor, bil sem 
član komisije za medovita zelišča, vodil sem 
več skupin, organizirali smo razne prireditve ... 
Polno sem se angažiral in čebelarji v društvu 
so se odločili, da bi bilo prav, da mi podelijo to 
odlikovanje. 
Predvsem bi rad izpostavil, da je bil čas, ko smo 
bili v ČD Lukovica med najbolj aktivnimi, pred-
vsem smo veliko pripomogli k temu, da se je 
začel graditi čebelarski dom na Brdu, čeprav 
to nekateri neradi slišijo. Bili smo prva gonil-
na sila, leta 1999 smo organizirali problemsko 
konferenco, na katero smo povabili kmetijske-
ga ministra, predsednika ČZS, novinarje, žu-
pane sosednjih občin in so se odzvali in tako 
se je začelo. Dosti organizacijskih akcij je bilo 
v naši domeni, potem so svoj del doprinesli 

v glavnem čebelarji s Štajerskega, bolj kot pa 
denimo okoliška društva. Vendar pa smo bili 
Lukovica vedno prvi zraven. Smo bili pa tudi 
prava ekipa, tako kot bi rad pohvalil tudi zdaj-
šnjo ekipo, ki dela odlično in društvo res do-
bro dela. Sploh v današnjih časih, ko to ni tako 
enostavno. 
 
Dejavni ste tudi na Čebelarski zvezi Slove-
nije, vendar to za vas ni le delo, čutiti je, da 
v to vlagate nekaj več. 
Kot prvo mi je to delo, kot drugo pa me prite-
gne kot čebelarja, sploh ker sem se udejstvo-
val pri gradnji in čutiš nekaj drugega, kakor 
tisti, ki pride naknadno. Če bi želel ovrednotiti 
vse, se ne bi dalo in niti ne bi želel. 
 
Ampak vaše življenje niso le čebele. Kaj lah-
ko o sebi še poveste?
Zdaj sem upokojenec, vendar imam še pod-
jetje in še vedno malo delam. Malo več čebe-
larim kakor sem prej. V prostem času se rad 
peljem z motorjem in skrbim za dom, se ukvar-
jam z vnukinjami ... 
 
Kako je vaša družina sprejemala ves ta od-
soten čas, ki ste ga preživeli pri čebelah ali 
pa, ki ga preživite pri čebelah?
Moram poudariti, da mi žena ogromno poma-
ga. Če čebelariš sam, je to žalostno in uspeh 
pri vsaki stvari, ne le pri čebelah, je to, da za 
tabo stoji družina. Pri nas je tako, kadar je po-
trebno, delamo vsi. Vsak, ki ima čas. Predvsem 
pa mi žena pomaga pri vsakem točenju, pri 
vsakem večjem delu, drugače je to nemogoče. 
Oziroma bi se dalo, vendar ni tistega pravega 
uspeha. Med točim recimo na treh lokacijah: 
Vrh nad Krašnjo, Radomlje in doma in sva na 
polovici dneva z ženo že pri koncu in pospra-
vljava. Sva usklajena in delo poteka kot po te-
kočem traku. 
 
Koliko časa pa recimo preživite pri čebelah?
Zdaj, ko je sezona, sem vsakodnevno pri če-
belah. Je pa odvisno, kaj se dogaja. Ko čebele 
rojijo ali pa ko jih je treba pregledati, se recimo 
zamudim dlje časa. Drugače pa, če ne druga-
če, grem iz radovednosti pogledati, kako so 
čebele. 
 
Kako pomembno je, da ljudje kupujejo 
med pri lokalnem čebelarju?
Prav je, da ljudje uporabljajo domači, slovenski 
med, ki je zagotovo najboljši. Sicer pa jaz reci-
mo prodam vse doma. Odkar sem v blagovni 
znamki Črnega grabna, grem enkrat na leto 
tudi na sejem, običajno je to Lukov sejem. 
 
Se pravi, bralci Rokovnjača, ki bodo med 
potrebovali, ga lahko kupijo tudi pri vas?
Seveda. V Spodnjih Praprečah 9. Lahko pride-
jo po čebelje pridelke ali pa samo na klepet. 
Dobrodošli. 
 
Gospod Zajc, iskrene čestitke ob prejemu 
priznanja in Naj medi letos, v naslednjem 
letu in vsa leta naprej … 

kAtjA nAkrst
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V župniji Ljubljana – Trnovo se vsako leto spomnijo na enega od svojih duhovnikov. Trnovo 
je župnija, kjer so delovali F. S. Finžgar, poznejši nadškof J. Pogačnik, zelo znani organiza-
tor Janez Pogačnik, ki je ob sebi združeval mnoge intelektualce, ki so odigrali pomembno 
vlogo pri osamosvojitvenem gibanju, in še in še. Letos so me presenetili s telefonskim kli-
cem, če bi vedel kaj o Blažu Kleinu, drugem trnovskem župniku, ki naj bi se rodil v Imovici. 
Nihče ni o tem vedel nič. Podal sem se v raziskavo, njene izsledke pa podajam v nadaljeva-
nju. Po prizadevanju zdajšnjega župnika Toneta Komapareta in Mitje Borka je naš rojak v 
župnijski avli dobil svoje mesto med drugimi pomembneži z doprsnim kipom. Nekaj nje-
govih rojakov iz Imovice se nas je podalo na njihovo žegnanjsko nedeljo, nedeljo sv. Janeza 
Krstnika 25. junija v Trnovo, kjer so odkrili in blagoslovili kip našega rojaka. Tja sta prišli 
tudi družini Šavorn in Kocjan iz Imovice, ki sta s Kleinovo rojstno hišo povezani. Prvi kot so-
rodniki in potomci, drugi kot lastniki nekdanjega mlina, ki je takrat spadal k Šmonovi hiši.

kmetiji, ki sta jo tvorili velika Šmonova kmeti-
ja, in še polovična, na kateri je stal mlin (vul-
go: Šmonov maln). Najverjetneje so Blaževi 
predniki dobili v užitek od samostana enkrat 
v preteklosti poleg svoje še mlin s polovično 
kmetijo, kjer so imeli Šmonovi ves čas naje-
mnike, ti pa so plačevali najemnino, ali naj-
verjetneje morali pri Šmonovih opravljati do-
govorjeno delo.
Blaževa starša sta se poročila 6. novembra 
1752, (NŠaLJ poročna knjiga župnije Dob) mo-
rala sta biti zelo mlada celo za tiste čase, če 
verjamemo zapisom v popisu iz začetka leta 
1754. Tako je Mihael Majhen zakonski sin po-
kojnega Jerneja Majhna iz Škocjana pri Dobu 
s kmetije pri Podlipcu, poročil Nežo Šmon, 
zakonsko hči pokojnega Mihaela Šmona iz 
Imovice.
Leta 1754 je cesarica Marija Terezija ukazala 
popis prebivalstva, ki so ga opravili lokalni 
župniki. (NŠaLJ popis prebivalstva 1754 za žu-
pnijo Dob) Tu so popisani tudi vsi prebivalci 
vasi Imovica, skupaj s hlapci in deklami ter 
tudi najemniki. V popisu še ni Blaža, rojenega 
na svečnico, torej je bil popis narejen v janu-
arju leta 1754. Tako je zapisano za Šmonovo 
domačijo (Imovica 2):

2. februar 1754 – 28. julij 1795 

Trnovski župnik - naš rojak duhovnik blaž Klein (majhen) 

Župnijska cerkev sv. Janeza Krsnika Ljubljana - Trnovo

Mihael Majhen 19 let, žena Neža 17 let, Nežini 
sestri Jera 15 let in Marija 12 let.
Hlapec: Urban 16 let in dekli: Jera 10 let in Ka-
tarina 5 let.
Prav tako tam najemniki (Imovica 1 – Šmonov 
mlin): Matevž Kočar 35 let, njegova žena Helena 
25 let, sin Valentin 10 let, Tomaž 2 in hči Marija 
8 let.
Pri starosti posameznikov moramo biti pri 
tem popisu previdni, ker so župniki vpisovali 
starost po lastni presoji in se niso ozirali na roj-
stne podatke iz matične knjige. Za točno sta-
rost bi morali pregledati še krstne knjige, česar 
v tem primeru nisem storil. Vendar pa dobimo 
približno sliko gospodinjstva, v katerem se je 
rodil Blaž Majhen. Gospodar Mihael Šmon in 
njegova žena sta očitno umrla zelo mlada in 
veliko kmetijo »grunt« v sili razmer zapustila 
najstarejši mladoletni hčeri, ki je s tem pre-
vzela tudi vso odgovornost za veliko posest, 
poleg tega pa še za mlajši sestri. Poročila se je 
z Mihaelom Majhnom, ki je tudi sam prišel z 
velike kmetije, in morala sta gospodariti z vse-
mi služabniki in najemniki, ki pa so bili starejši 
od njiju. Imela pa sta, zanimivo, celo petle-
tno deklo? To kaže na težke socialne razmere 
posameznikov, predvsem revnih kajžarjev v 
tistem času. Gotovo nista imela lahke naloge 
in glede na starost ne mnogih prepotrebnih 
izkušenj. Življenje jima je bilo kljub velikemu 
in zadostnemu imetju gotovo naporno.
Na svečnico leta 1754 se jima je rodil prvo-
rojenec Blaž. Ta je bil približno štiri ure po 

Kdo je bil Blaž Klein?
Imovica je vas, ki je v času rojstva župnika 
Blaža Kleina leta 1754 štela osem hiš. Vas je 
spadala cerkveno v župnijo Dob, natančneje 
pa pod sosesko cerkve sv. Vida v Šentvidu. 
Bližnja cerkev sv. Vida je bila na novo posta-
vljena v baročnem stilu v obdobju dobskega 
župnika Janeza Tobije Bačnika le nekaj let 
pred Blaževim rojstvom, leta 1749. Upravno 
in gospodarsko je cela vas, razen ene doma-
čije, spadala pod oblast samostana Domini-
kank v Velesovem. Samostan je za svoje ljudi 
lepo skrbel, precej lepše, kot svetna gospoda. 
Tako so nune skrbele tudi za to, da ni bilo za-
puščenih in neobdelanih kmetij. Če je ostala 
kmetija brez gospodarja, so jo dodelili drugi 
osebi ali pa drugemu kmetu, ki je obdelal 
poleg svoje tudi zapuščeno kmetijo. To se je 
najverjetneje zgodilo tudi v Imovici pri Šmon.
Blaž Majhen se je rodil na svečnico, 2. febru-
arja leta 1754 v Imovici na veliki in premožni 
kmetiji pri Šmon. Hiša je pozneje ob oštevil-
čenju leta 1771 dobila hišno številko 2, ki jo 
nosi še danes. Blaž Majhen je bil prvorojenec 
najstarejše domače hčere Neže, rojene Šmon. 
Njen oče Mihael Šmon, ki je bil v času njene 
poroke že pokojni, je gospodaril na poldrugi 

Nov doprsni kip našega rojaka Blaža Kleina v trnovskem 
župnišču
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rojstvu, kot je zapisano, že prinesen h krstu v 
župnijsko cerkev sv. Martina v Dobu. (NŠaLJ 
krstna knjiga ž. Dob 1745-1755), kjer ga je kr-
stil takratni dobski kaplan Luka Pajek. Botra 
pa sta bila Gregor Šmon – Mahavov oče iz 
Imovice št. 5, ki je kot zanimivost neposredni 
prednik duhovnika in skladatelja Franca Ju-
vana in je bil glede na priimek verjetno dalj-
ni sorodnik Blaževe matere Neže, ter botra 
Magdalena Cerar -  »Breška ta mlada«, ki se je 
dve leti prej primožila na Breg v Imovico 8 s 
Podbrezja na Gorenjskem. Skrb za zveličanje 
duše je bila velika in komaj rojeno dete so 
takoj odnesli v pet kilometrov oddaljen Dob 
in to ne poleti, ampak sredi zime. Kako je to 
izgledalo, si lahko le predstavljamo, če si za-
mislimo mraz, morda še sneg, slabe ceste, voz 
in vprego.
Pozneje nisem preverjal, a najverjetneje je 
Šmonovo domačijo prevzela Blaževa sestra, 
ki se je poročila z Jožefom Burgerjem, ki so 
mu sledili Burgerji do 80. let prejšnjega sto-
letja, ko je posest podedoval njihov potomec 
Drago Šavorn, ki je še danes lastnik in prebiva 
na naslovu Imovica 2. Mlin Imovica 1, so Šmo-
novi odprodali v začetku 20. stoletja.  
Blaž Majhen, se je iz kdo ve kakega nagiba od-
ločil, da spremeni priimek iz slovenskega Maj-
hen v nemško Klein. Verjetno v času študija, 
morda zaradi takratne imenitnosti ali kakega 
drugega nam neznanega vzgiba. Vsekakor 
lahko trdimo, da je imel Blaž v mladih letih 
lahko zadostno finančno podporo svojega 
doma, ki je bila premožna hiša, da se je od-
ločil za študij. Glede na njegove službe pa je 
bil verjetno tudi nadarjen in bi si, če bi ne bil 
bolehen, lahko uresničil lepo kariero.

Blaž Klein (Majhen) je bil v mašnika posvečen 
13. junija 1778 v Ljubljani na naslov semeni-
šča. Prva služba mu je bila dodeljena v Rov-
tah, kjer je bil kot subsidiar od oktobra 1778 
do aprila 1780. Nato je kaplanoval 1781. leta v 
Šoštanju na Štajerskem, na Igu leta 1784. Bil je 
stalni kaplan v Ljubljani in kot tak je bil ume-
ščen za drugega župnika takrat mlade župnije 
Trnovo v Ljubljani 12. aprila 1787, kjer je ostal 
do 14. aprila 1788. V Trnovem je bil najprej 
upravitelj od 11. aprila do 12 septembra 1787 
s plačo 20 goldinarjev na mesec; od tedaj do 
14. aprila 1788 pa župnik. Pri umeščanju in 
temporalibus (začasno) mu je patron mestni 
magistrat izročil vsa posestva in dohodke 
prejšnjega beneficija sv. Jurija v stolnici, ki je 
bil z ukazom gubernija 25. januarja 1787 do-
ločen za dotacijo trnovske župnije s pripom-
bo, da bi župnik ne smel ugovarjati, če bi se 
ta posestva prodala, kar je vlada že odobrila, 
in bi potem župnik užival obresti odkupnine. 
Novembra 1787 je nevarno zbolel, zato se je 
trnovski župniji odpovedal.
Za tem je bil kurat na Brdu do 20. septembra 
1789. Pastiroval je v letih 1798 do 1791 v Želi-
mljah, od koder se preseli naposled v Ihan do 
svoje smrti dne 28. julija 1795, zatem pa v več-
nost. Pokopali so ga 30. julija 1795 v Ihanu. To 
je stara župnija, ki sega tja v trinajsto stoletje, 
a je bila, zanimivo, vedno majhna in se ni mo-
gla primerjati s sosednjimi Dobom, Mengšem 
ali Moravčami. Ker je bila župnija majhna so 
tradicionalno tja nastavljali starejše ali boleh-
ne duhovnike. Taka usoda je doletela tudi Bla-
ža Majhna, Šmonovega gospoda iz Imovice, ki 
je doživel le 41 let.

MAtej kotnik

Nogometni navdušenci v Občini Lukovica 
letošnjo sezono Prvelige Telekom Slovenije 
zagotovo spremljajo še bolj podrobno. V 
najelitnejšem domačem klubskem tek-
movanju namreč v dresu Nogometnega 
kluba Kalcer Radomlje igra naš občan 
Tomaž Avbelj. Lep uspeh za 23-letnika iz 
Spodnjih Prapreč, saj lahko nogometaše 
iz naše občine, ki jim je uspelo zaigrati na 
najvišjem nivoju v državi naštejemo na 
prste ene roke.

“Nogomet sem igral že od malega. Najprej 
pred domačo hišo v Praprečah skupaj s prija-
telji, brati in bratrancem Sašem (ki trenutno 
igra v drugi ligi za NK Roltek Dob, pred dese-
timi leti pa je zbral 5 nastopov v Prviligi za NK 
Domžale, op.a.),” se začetkov spominja Tomaž. 
V tretjem razredu osnove šole je šel prvič v NK 
Dob in tam začel resneje trenirati. Sprva ni bil 
predan samo temu športu, treniral je še košar-
ko, obiskoval šahovske turnirje, tekel krose, 
skratka bil je vsestranski športnik. Strast do 
nogometa ga je s časom vse bolj prevzemala 
in pri 12-ih letih je dobil vabilo za prestop v 
NK Domžale. Tam je ostal pet let in bil kapetan 
selekcije do 14-let, s kadetsko selekcijo pa je 
osvojil celo naslov državnega podprvaka. Pot 
ga je nato vodila v Ljubljano, k enemu najve-
čjih klubov pri nas Olimpiji, kjer je igral najprej 
v mladinski selekciji. V sezoni 2010/11 pa se je 
priključil članom.

V dveh letih od pete do prve lige
“Sprva je pri Olimpiji kazalo dobro. A že ves 
čas se tam nisem najbolje počutil. Bil sem zgolj 
številka. Treniral sem z ekipo ampak v igro 
nisem vstopil. Tako sem bil prvo sezono pri 
zeleno-belih na dvojni registraciji z Ljubljano, 
naslednje leto pa sem že odšel iz Olimpije in 
nato eno sezono igral v tretji ligi za Kamnik,” 
je začetke v članski konkurenci opisal Tomič, 
kot ga kličejo prijatelji. Po zamenjavi vodstva 
kluba v Kamniku se je za pol sezone preselil v 
Ivančno Gorico, nato pa je pred dvema letoma 
prišel v Radomlje in njegova članska kariera 
se je obrnila navzgor. Ker ni bil uveljavljen je 
najprej igral za drugo radomeljsko ekipo v peti 
ligi. Ves čas je vztrajal, si pridobival izkušnje in 
z odličnimi predstavami je naposled prepričal. 
Trener Dejan Djuranović ga tako od lanske se-
zone uvršča v najmočnejšo postavo Nogome-
tnega kluba Radomlje. Tomaž je tako prispeval 
tudi pomemben delež k lanskemu uspehu, 
drugemu mestu v drugi slovenski ligi in posle-
dično uvrstitvi med nogometno elito.

pridobivanje izkušenj
Tudi v letošnji sezoni, ki je za NK Kalcer Rado-
mlje prva v najmočnejši slovenski nogometni 
ligi, je Tomaž Avbelj stalni član prve enajsterice 
rumenih in pridno nabira prvoligaške minute 
ter prepotrebne izkušnje. Kot pravi si je klub 
v zadnjem času že naredil ime v slovenskem 
prostoru, sedaj pa si Tomaž poleg osebnega 
napredka še kako želi uspeha kluba in da sku-
paj s soigralci, s katerimi se dobro razumejo, 
pokažejo dobre igre. Jim je pa vsekakor zelo 
težko saj imajo Radomlje daleč najmanjši pro-
račun med vsemi prvoligaši. Si bo pa Tomaž 
za vse življenje zapomnil 10. avgust 2014, ko 

je dosegel prvi prvoligaški zadetek in to proti 
bivšemu klubu - Olimpiji. “Poseben občutek. 
Najprej kar nisem mogel verjeti, da se je to 
res zgodilo. So pogovori pred tekmo, kaj če bi 
pa danes dosegel gol in se je res zgodilo. Že v 
tretji minuti in še lep zadetek. To je dobro za 
nadaljevanje. Dobro, da sem ta gol dosegel že 
zelo zgodaj, v četrtem kolu,” je tisti trenutek 
podoživel Tomaž.

Trdno na tleh
Pri svojih ciljih je zelo realen in pravi:”Z leti se 
ambicije znižujejo. Ko si mali, bi zaigral za Real 
Madrid, ko odraščaš vidiš realnost sveta, življe-
nja in tudi športa. Poleg talenta moraš imeti še 
srečo in biti ob pravem času na pravem mestu. 
Ko sem igral v tretji in peti ligi so se moji cilji 
nekoliko znižali, takrat je bilo tudi to pomemb-
no, predvsem iz psihološkega vidika, da so mi 
ob strani stali najbližji. Sedaj se je zopet poka-
zala možnost in tako je moja trenutna želja, 
da bi nogomet igral profesionalno. V Rado-
mljah trenutno to ni mogoče, saj klub deluje 
praktično amatersko. Moja skrita želja ostaja 
tujina.” Kot pravi Tomaž po kvaliteti slovenski 
nogomet ne zaostaja veliko, težava so morda 
le pogoji in se zato slovenski nogometaši ne 
morejo tako izkazati.
Sicer pa je Tomaž trenutno študent Fakultete 
za šport, pred tem pa je obiskoval nogometni 
razred v športni gimnaziji v Šiški. Kolikor mu 
dopušča čas pa pomaga tudi v očetovi pečar-
ski delavnici v Lukovici.

Leon AndrejkA

foto: rok zore, nk kALcer rAdoMLje

Tomaž Avbelj v prvi ligi
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ŠTD Rafolče skrbi tudi za mlade. Nogomet v Rafolčah se igra že 
od ustanovitve športnega društva pa vse do danes, saj ga igrajo 
mladi in starejši. Zagnani mladi trener Miha Breznik pravi, da je 
nogomet postal srce mladine v KS Rafolče in okolici. S prvimi tre-
ningi so začeli leta 2013 in v pretečenem letu je napredek več kot 
očiten. Otroci ne tekajo le brezglavo na žogo in pred sabo ne vidi-
jo le gola, ampak spremljajo igro, odigravajo akcije in jih uspešno 
zaključujejo (celo proti starejši futsal ekipi!).
 
Ekipa Rafolč ima tudi mlado futsal ekipo, ki jo sestavljajo fantje in 
punce v starosti od 14 do 22 let, ki pridno, večkrat na teden trenirajo 
na rafolškem igrišču. Kmalu so s svojo igro navdušili najmlajše, igrati 
pa jim žal niso dovolili zaradi nevarnosti poškodb. Mihi Brezniku je 
na misel prišla ideja o individualnih treningih za najmlajše. Uresničil 
jo je nekaj mesecev pozneje, ko je prejel izkušnje s svojih lastnih tre-
ningov. Pomagala mu je Lara Puc, ki je znala ukrotiti malce glasne 
nadobudneže. Treningi potekajo enkrat tedensko, načeloma ob pet-
kih, ob odsotnosti pa ob nedeljah. Miha opravlja treninge prostovolj-
no. Na njih se izvajajo različne vaje s pomočjo stožcev, vrvi, markirk 
in vsega podobnega kot v nogometnih klubih. V povprečju sodeluje 
od 6 do 8 otrok, občasno pa tudi do 15. Starost otrok je vse od 8 pa 
do 11 let. 
V začetku letošnjega leta so mladim pripravili manjše presenečenje. S 
pomočjo ŠTD Rafolče in Franca Colneriča, trenerja starejših mladih, in 
sodnikov, so otrokom kupili oštevilčene majice, drese z napisom ŠTD 
Rafolče. Organizirali so tudi tekmo na vaškem nogometnem turnirju. 
V prihodnosti bo Miha poskušal poiskati pomoč še drugih klubov in 
organizirati tudi prijateljske tekme, ker otroci potrebujejo tudi prave 
izkušnje s tekem in ne samo treninge.  

viktor jeMec

mladi nogometaši ŠTd Rafolče pridno trenirajo

V začetku junija sta bili v koledarju svetovnega prvenstva na sporedu 
dve dirki v Skandinaviji. Najprej na Švedskem, kjer se je Klemen že do-
bro ujel z novim motociklom in je v dveh vožnjah zasedel 25. in 18. 
mesto. Naslednja preizkušnja je bila na Finskem na mivkasti podlagi, 
ki Gerčarju ni ravno pisana na kožo. Tako je bil z 20. in 21. mestom kar 
zadovoljen in po dirki je dejal, da je le-ta pokazala, da mora za vožnjo 
na mivki izboljšati še veliko stvari.
Veliko je pričakoval od preizkušnje v Loketu na Češkem. Ob koncu je v 
dveh vožnjah zasedel 25. in 20. mesto ter po tem kar malce razočaran 
dejal: »Dirka v Loketu je pokazala, da sem očitno pričakoval preveč, 

tako od steze kot tudi od samega sebe. Posebej v prvi vožnji, kjer je 
bilo kar preveč majhnih napak, saj sem bil do polovice dirke v ospredju 
in napadal za boljša mesta, a ob vsakem takem napadu so tekmeci za 
menoj izkoristili ponujeno priložnost. Enostavno sem pregorel v želji 
za čim boljšim rezultatom. A iz tega se moram kaj naučiti, da se moram 
v najbolj kritičnih trenutkih vzeti v roke in dirko v glavi začeti znova. 
Zato s prvo vožnjo nisem zadovoljen. V drugi je bilo že bolje. Sicer sem 
osvojil eno točko, a to vseeno ni tisto, kar sem si želel, čeprav ne smem 
biti preveč razočaran.«
Še zadnja v nizu poletnih dirk pred enomesečnim premorom je bila na 
sporedu 3. avgusta v Belgiji. Petnajsta preizkušnja za svetovno prven-
stvo v najmočnejšem motokros razredu MXGP v Lommelu v Belgiji je 
za Klemena Gerčarja, edinega slovenskega predstavnika v tem razredu, 
minila zelo uspešno. Čeprav mu mivkasta steza načeloma ne »diši«, je 
Klemen z odliko opravil tako s stezo kot s tekmeci in za 20. mesto v prvi 
in 17. mesto v drugi vožnji pobral lepo število točk.
Poleg tega je bila ta dirka pomembna tudi za Klemenovo ekipo24MX, 
ki prihaja iz Belgije, torej je to bila tudi zanj neke vrste domača dirka.
»Zelo sem zadovoljen z izkupičkom, saj mi je uspelo dobiti lepe točke 
ravno na tej več kot zahtevni dirki,« je povedal Klemen. »Lahko rečem, 
da je to najtežja dirka letos, zaradi mivke in vseh okoliščin, ki so jo 
spremljale. V soboto sem močno padel in si poškodoval nogo. A k 
sreči je bil le udarec, tako da sem moral v obeh nedeljskih vožnjah res 
stisniti zobe. Kar na mivkasti podlagi ni lahko, saj so tukaj velike obre-
menitve na nogah, poleg tega je v drugi vožnji zadnjih deset minut 
močno deževalo. Da, če bi druga vožnja trajala še kakšen krog, pa bi 
lahko prišel še kakšno mesto višje, a ne glede na vse moram biti zado-
voljen. Ekipa ni pričakovala tako dobre dirke, posebej po mojem padcu 
v soboto ne, zato so bili tudi oni toliko bolj zadovoljni. Zdaj si bomo 
privoščili malo počitnic, saj bo naslednja dirka čez približno mesec dni 
v Braziliji.«
Naslednja dirka MXGP bo namreč na sporedu v mestu Trinidade v bra-
zilski zvezni državi Goias 7. septembra.

Leon AndrejkA

Klemen Gerčar zbira točke
V juliju in avgustu je motokrosist Klemen Gerčar odpeljal kar 
štiri dirke najmočnejšega razreda MXGP in vknjižil 10 novih 
točk v seštevku svetovnega prvenstva. S skupno sedemin-
tridesetimi se tako uvršča na trenutno 29. mesto.
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Cikel šahovskih turnirjev Črni graben 2014

Rezultati tretjega in četrtega turnirja  
in skupna razvrstitev po štirih turnirjih
Rezultati in skupni vrstni red po štirih turnirjih

Mesto Udeleženec
Turnir 1
29.03.14

Turnir 2
19.06.14

Turnir 3
24.05.14

Turnir 4
21.06.14

Skupaj
točk

1 Veskovič, Džemal 8 4,5 5 3,5 21

2 Hribar, Janez 9 4,5 7   20,5

3 Dolinšek, Marjan 4,5 4 4 4 16,5

4 Krulej, Marko 5 2,5 5 3 15,5

5 Cijan, Alojz   4,5 5 3,5 13

6 Vidergar, Janez 5,5 3 4   12,5

7 Erazem, Franc 4,5 5     9,5

8 Andrejka, Franc 5   2   7

9 Andrejka, Martin 5,5 0     5,5

10 Omahna, Tomo 5,5       5,5

11 Čerin, Gašper 3   2   5

12 Lipovšek, Matija 2   1 1 4

13 Virnik, Matic 3,5       3,5

14 Voljkar, Matej 1       1

15 Lipovšek, Peter 1       1

Izrek »v tretje gre rado« je bil na tretjem 
turnirju 24. maja 2014 potrjen, saj se ga je 
udeležilo devet šahistov. Vrstni red je bil 
na prvih dveh mestih pričakovan, osvojila 
sta ju Janez Hribar in Džemal Veskovič. Na 
ostalih mestih se stanje spreminja, mesta 
od tretjega do šestega so »vroča« in tek-
movalci na njih se redno menjajo. Četrti 
turnir 26. junija 2014 je minil v znamenju 
svetovnega prvenstva v nogometu, ki ima 
znatno večje število ljubiteljev kot šah, 
zato se ga je udeležilo le 5 šahistov. Zmagal 
je Marjan Dolinšek pred Alojzom Cijanom 
in Džemalom Veskovičem.

V juliju in avgustu so bile šahovske počitni-
ce, peti redni turnir bo na vrsti v soboto, 20. 
septembra 2014, ob 18. uri v prostorih ša-
hovskega društva Črni graben v Šentvidu.

Za tiste ljubitelje, ki bi kadarkoli odigrali kako 
partijo šaha, vendar je nasprotnik na počitni-
cah, je na voljo kar nekaj internetnih šaho-
vskih portalov, kjer je mogoče »on line« igrati 
šah z računalnikom ali s fizičnimi nasprotniki.
Postopek prijave je enostaven, pridobiti mo-
rate le uporabniško ime in geslo in lahko takoj 
začnete. To možnost ponuja Šahovska zveza 
Slovenije na svojo spletni strani, kot tudi por-
tal FISC, kjer je npr. v kategoriji 10 min preko 
17.000 igralcev in v kategoriji 15 min več kot 
5000 igralcev. Pametni telefoni lahko upora-
bljajo portal Cloudroid, za imetnike Samsun-
govih pametnih telefonov je možen priklop 
tudi na FISC portal. Aplikacijo najdete na loka-
ciji Samsung Play.
 Na teh šahovskih portalih so prijavljeni igralci 
z vsega sveta iz vseh časovnih pasov, tako da 
lahko igrate ob katerikoli uri, vedno je dovolj 
kandidatov. Vsi igralci so tudi rangirani, kar je 
dodatna motivacija za igro, med njimi je mo-
žen neposreden stik, običajno v angleščini. Na 
sliki spodaj je prikazana ekranska slika igral-
nega polja na portalu FISC
Z miško le »primete« figuro, ki jo želite pre-
makniti, in jo postavite na najboljše mesto. Pri 
pametnih telefonih premike potez izvajate s 
prsti.
Zaenkrat toliko, več informacij o tem sledi v 
eni naslednjih številk. Vsem bralcem Rokov-
njača lep pozdrav, šahisti pa se srečamo za 
šahovnicami spet jeseni. 

zA šAhovsko društvo M. kruLej

Gradišče uspešno v Zlatem polju
Pred poletnimi počitnicami so Zlatopoljci gostili šahiste iz Gradi-
šča pri Lukovici.

Na tokratno povabilo se je odzvalo devet šahistov, ki so se z Zlatopoljci pomerili v 
dveh partijah. Po prijetni dobrodošlici so opravili žreb in imenovali tričlansko raz-
sodiščno komisijo, ki pa v nadaljevanju zaradi korektnosti šahistov tudi tokrat 
ni imela dela. Že po prvem krogu so bili gostje v prednosti, to pa so obdržali do 
končane zadnje partije in si tako uknjižili končni rezultat sedem in pol proti de-
set in pol sebi v korist. Sledila je analiza igranja s komentarji ter razglasitev rezultata, 
nato pa prijetno druženje v poznih večernih urah.
Drugo leto se zagotovo spet dobimo.

tone hAbjAnič
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Oratorij je dom, ki sprejema, Oratorij je župnija, ki evangelizira, 
Oratorij je šola, ki uvaja v življenje, Oratorij je dvorišče za prija-
teljske stike in za življenje v veselju. Na teh štirih stebrih teme-
lji še danes Oratorij, kot si ga je zamislil don Bosko. Sveti Janez 
Bosko, ustanovitelj selezijancev, je začel zbirati mlade leta 1841 
in skupine, v katerih so pridobivali potrebna znanja, imenoval 
oratoriji. Na naših tleh so se oratoriji začeli odvijati že pred le-
tom 1988, v zadnjih letih pa je to ena izmed najbolj obiskanih 
počitniških dejavnosti za otroke in mladino. 
 
Tudi letošnji Oratorij na Brdu je bil zelo razgiban, delaven, zanimiv, 
zabaven in poučen. Od 29. junija do 5. julija se ga je udeleževalo 105 
otrok, vse od predšolskih pa do 9. razreda. Pripravo in organizacijo 
je izpeljalo 38 animatorjev pod vodstvom Neže Pezdirc in Marka 
Juterška. Otroci so lahko doživeli in soustvarjali lepoto, potrebnost 
in koristnost druženja v skupnosti, ki jo oblikujejo krščanske vred-
note. Ob tem še gre posebna zahvala vsem sponzorjem pa tudi 
staršem, ki mladim animatorjem niso samo zaupali otroke, ampak 
so tudi poskrbeli za obilo sladkih dobrot za vsak dan v tednu. Ora-
torijsko druženje se je zaključilo v soboto s sveto mašo in spustom 
zastave. To popoldne pa smo starši in drugi obiskovalci podoživeli 
dogodke celega tedna. Med sveto mašo smo se spomnili poko-
jne sestre Frančiške Gerčar, ki je mnogim udeležencem oratorija 
poskušala približati Jezusa tudi na drugačen način. Preko glasbe, 
zabave in dela je znala mlade popeljati k izviru, iz katerega je tudi 
sama vsa leta črpala moč. Pri maši smo namesto običajne župnikove 
pridige prisluhnili mladim, ki so nam predstavili lik in delo sv. Pe-
tra, ki so ga cel teden spoznavali. Tudi prošnje in zahvale so bile 
izrečene iz otroških ust in nasploh je bila tokratna sveta maša polna 
sodelovanja mladih. Po maši je sledil še zabavnejši del popoldneva, 
čeprav je bilo tudi pri sveti maši čutiti veselje in razigranost zado-
voljnih otrok. Predstavile so se nam skupine in iz njihovih pred-
stavitev smo spoznali, kaj vse so počeli čez teden. Tako smo spoznali 
dogajanje od ponedeljka do sobote. Pokukali smo v predšolsko ust-
varjalnico, se podali na lov za zakladom, ustvarjali v tekstilni, lesni, 
kuharski in novinarski delavnici. V športni delavnici smo se spotili 
ter v pritrkovalski in pevski predajali milim zvokom. Tudi o izletu v 
dolino pod Poncami smo slišali besedo ali dve in o skritem gostu, ter 
o veselem in mokrem petku tudi. Pa ne mokrem zaradi dežja, ampak 
od drugačne vode. Tudi brdski Oratorij je imel štiri glavne stebre, 
ki jim je bila ob zaključku izrečena posebna zahvala in to so župnik 
Andrej Svete, voditelja Neža Pezdirc in Marko Juteršek, ter kuhar in 
animator Blaž Poznič. Naj končam z besedami, ki jih je župnik Andrej 
Svete napisal na oznanila ob koncu Oratorija: „Naj letošnji Oratorij 
ostane vsem udeležencem, animatorjem in vsej župniji v lepem spo-
minu. Naj koristi in obrodi sadove v bodočnosti!“

drAgo juteršek

Oratorij brdo 2014
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OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO

VAbILO
Dragi bodoči prvošolci in prvošolke ter spoštovani starši!
S hitrimi koraki se približuje dan, ko boste kot prvošolci 

prvič prestopili šolski prag in sedli v šolske klopi.

Ker je prvi šolski dan nekaj posebnega 
in želimo, da vam ostane v lepem spominu, 

vas vabimo v šolo v ponedeljek, 1. septembra 2014, 

ob 10.30 po svojih lokacijah 
(tj. v prostorih PŠ Krašnja, PŠ Blagovica oziroma Vrtca Medo), 

kjer se boste srečali s svojimi učiteljicami, spoznali sošolce in si ogledali razrede.

Ob 12.30 vas bodo na zgornjem hodniku matične šole na brdu 
pozdravili ravnateljica in župan ter starejši učenci, ki so za vas že pripravili igrico.

Vašega prihoda se že veselimo!
Z lepimi pozdravi do skorajšnjega snidenja.

rAvnAteLjicA dr. AnjA podLesnik fetih 
z učiteLji in učenci oš jAnkA kersnikA brdo

Urnik prevozov bo objavljen naknadno na spletni strani šole.

Pouk bo prvi šolski dan trajal od 8:20 do 11:55 za vse učence 

od 2. do 9. razreda.

Ponedeljek, 1. 9. 2014 
Ob 8:20 se učenci (razen učencev 1., 2. a, 2. b in 6. razredov) 

zberete v matičnih učilnicah.

Učenci 2. a, 2. b in 6. razreda počakajte na dvorišču pred 

šolo na svoje učiteljice. Učenci 6. razreda čakate pred glavnim 

vhodom, učenci 2. razreda pa pred vhodom v stari del šole. 

Kaj prinesete prvi dan s seboj? 

Učenci od 2. do 5. razreda prinesete s seboj vse zvezke, 

učbenike in šolske potrebščine, učenci od 6. do 9. razreda  

pa pisalo, beležko in copate. 

Prvošolci se skupaj s starši ob 10:30 zberete po svojih 

lokacijah (PŠ Krašnja, PŠ Blagovica, Vrtec Medo), ob 12.30  

pa na zgornjem hodniku matične šole.

Matična šola in podružnici bodo ta dan odprte od 6:25 

naprej. Za učence vozače bo organizirano varstvo.

Navodila  
za prvi  
šolski  
dan
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dAN  
OdpRTIH  
VRAT  
sAdOVNJAKA
 
Kmetijskega inštituta Slovenije 
na Brdu pri Lukovici
(sobota, 6. september 2014)

V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici 
bomo v soboto, 6. septembra 2014, že štirinajsto leto zapored 
organizirali dan odprtih vrat. 
Uvodoma bomo prisluhnili predavanju sodelavca Kmetijskega 
inštituta Slovenije z oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko 
mag. Tomaža Pojeta z naslovom Sadjarska mehanizacija nekoč in 
danes. Sledili bodo strokovno vodeni ogledi po sadovnjaku, obisk 
sadjarske tržnice ter razstava in degustacija zgodnjih sort jabolk in 
hrušk. Za vse ljubitelje sadjarstva bodo vrata na široko odprta med 
10. in 17. uro. Večje skupine prosimo, da se predhodno najavijo. 
Lepo vabljeni!
01 28 05 138, 01 72 36 733 in 031 537 449 

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo

7. šahovski turnir 
posameznikov
ob občinskem 
prazniku Občine Lukovica
Kraj igranja: Brunarica ŠTD Rafolče, Športno igrišče Rafolče 

Datum: Sobota, 20. september 2014. Začetek igranja 
ob 16.00, predviden konec cca 21.00 do 
22.00. Po končanem turnirju bo razglasitev 
rezultatov in podelitev pokalov.

Sistem in pravila: Švicarski sistem 7 kol (9 kol, če bo več kot 18 
šahistov), čas na igralca je 15 min. Igra se po 
pravilih FIDE za pospešeni šah. 

Prijave: Na dan tekmovanja od 15.30 do 15.45 ure in 
predhodno na telefon 040 556 200 ali e-mail: 
vjemec@gmail.com

Rekviziti: Preskrbi ŠTD 
 (če imate šahovsko uro, jo prinesite)

Informacije: Viktor Jemec, 040 556 200

Nagrade: Prvi trije dobijo pokale, ločeno za moške in 
ženske. 

   

Vljudno vabljeni šahisti občine Lukovica!

ZAPRASENE
PODOBE
ZAPRASENE
PODOBE

ˇ̌

fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Fotografiranje, ko iz žepa vzamemo mobilni telefon, 

fotografiramo nek trenutek in že v naslednjem trenutku 

preverimo, ali smo posneli dobro fotografijo ali ne, se nam 

zdi nekaj samoumevnega. A niso tako daleč tisti časi, ko je 

bilo potrebno v vasi poiskati nekoga s fotografsko kamero, 

ta je nato v fotoaparat vstavil stekleno ploščo ali kasneje 

film ter posnel fotografijo. Ali so posnetki uspeli ali ne, se 

je izvedelo šele, ko je fotograf razvil posneti film v temnici.

 
Razstava Zaprašene podobe je posvečena predstavitvi 

ustvarjanja amaterskega fotografa Franceta Cerarja iz Lu-

kovice pri Domžalah. Fotografije, posnete na suhe steklene 

plošče ter filme raznih velikosti, je France fotografiral na 

svojih rajonskih obhodih, izletih in v bližnji okolici vse do 

smrti leta 1960. Pretežno portretne posnetke dopolnjujejo 

fotografije okoliških družin, amaterskih gledaliških skupin, 

mladinskih delovnih akcij ter gasilskih skupin. V svoj 

objektiv pa je ujel še postavitev električnega daljnovoda na 

Zlatem polju, gradnjo ceste mimo Lukovice, praznovanja 

sedemdesete obletnice PGD Lukovica itd. Neprecenljivi so 

zagotovo posnetki poletnih olimpijskih iger iz leta 1936 v 

Berlinu. Nekaj fotografij, posnetih v Berlinu, je bilo pred-

stavljenih že leta 2012 tudi v Rokovnjaču.

Fotografije, ki so do sedaj imele posebno mesto v družinski 

zapuščini, bodo z razstavo dosegle širšo javnost, družin-

skim spominom pa se bodo, upam, pridružile še zgodbe 

in spomini ljudi, ujetih na njih. Vljudno torej vabljeni na 

ogled razstave.

Razstava bo na ogled med 18. septembrom in 2. novem-

brom v prostorih Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 

Celovška cesta 23, Ljubljana.

kontakt za dodatne informacije  

andreja@muzej-nz.si ali tel. 01/300 96 24

Občina Lukovica

ZApRAŠeNe pOdObe
fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Fotografiranje, ko iz žepa vzamemo mobilni telefon, fotografiramo nek 

trenutek in že v naslednjem trenutku preverimo, ali smo posneli dobro 

fotografijo ali ne, se nam zdi nekaj samoumevnega. A niso tako daleč 

tisti časi, ko je bilo potrebno v vasi poiskati nekoga s fotografsko ka-

mero, ta je nato v fotoaparat vstavil stekleno ploščo ali pozneje film ter 

posnel fotografijo. Ali so posnetki uspeli ali ne, se je izvedelo šele, ko je 

fotograf razvil posneti film v temnici. 

Občasna fotografska razstava Zaprašene podobe, fotografska zapušči-

na Franceta Cerarja, ki bo na ogled v prostorih Muzeja novejše zgodovi-

ne Slovenije v Ljubljani, in sicer med 18. septembrom in 2. novembrom 

2014, je posvečena predstavitvi ustvarjanja amaterskega fotografa 

Franceta Cerarja iz Lukovice pri Domžalah. Fotografije, posnete na suhe 

steklene plošče in na filme raznih velikosti, je France posnel na svojih 

rajonskih obhodih, izletih in v bližnji okolici vse do smrti leta 1960. Pre-

težno portretne posnetke dopolnjujejo fotografije okoliških družin, 

amaterskih gledaliških skupin, mladinskih delovnih akcij in gasilskih 

skupin. V svoj objektiv je ujel še postavitev električnega daljnovoda na 

Zlatem Polju, gradnjo ceste mimo Lukovice, praznovanja sedemdesete 

obletnice PGD Lukovica itd. Neprecenljivi so zagotovo posnetki pole-

tnih olimpijskih iger iz leta 1936 v Berlinu. Nekaj fotografij, posnetih v 

Berlinu, je bilo predstavljenih že leta 2012 tudi v Rokovnjaču.

Fotografije, ki so do sedaj imele posebno mesto v družinski zapušči-

ni, bodo z razstavo dosegle širšo javnost, družinskim spominom pa se 

bodo, upam, pridružile še zgodbe in spomini ljudi, ujetih na njih. Vlju-

dno torej vabljeni na ogled razstave.

Razstava bo v letu 2015 na ogled tudi v prostorih Občine Lukovica.

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica 

Kontakt za dodatne informacije: 

andreja@muzej-nz.si ali tel. 01 300 96 24
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Društvo krajanov 
Limbarska gora vabi 

na 9. koncert domače 
glasbe in obuditev 

starega običaja

sLOVO 
pOLeTJu  

Z GLAsbO
ki bo v petek, 19. 9. 

2014, ob 20. uri  
v Kulturnem domu  

v moravčah.

Nastopili bodo: 
Ansambel Akordi, 
Ansambel Zajc, 

Ansambel Vžig, Erika 
in Karmen Vehovec,  

drugi mladi glasbeniki, 
Johanca in Moravška 

Mara  
s pevkami ljudskih 
pesmi iz Domžal

Vstopnice bodo v prodaji 
eno uro pred prireditvijo.

Pridite! Prijetno in 
zabavno bo!

Vabimo  vas na      

medObČINsKI pRAZNIK INVALIdOV
občin domžale, mengeš, Trzin, Lukovica in moravče

v soboto, 6. 9. 2014, ob 10. uri, v halo Komunalnega centra Domžale
                                                                                                                      

in na ogled 

RAZsTAVe ROČNIH IN LIKOVNIH deL 
v Galeriji domžale 

od 3. do vključno 6. 9. 2014 med 10. in 18. uro.

FORD FIESTA
že od 106 € na mesec

FORD FOCUS
že od 132 € na mesec

FORD B-MAX
že od 136 € na mesec

FORD C-MAX
že od 144 € na mesec

FORD KUGA
že od 229 € na mesec

Uradna poraba goriva: 3,3-7,7 l/100 km. Uradne emisije CO2: 85-179 g/km.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Informativni izračun finančnega leasinga za vozilo Ford Fiesta Trend 1,25 60 kW, 3 vrata; maloprodajna cena predmeta financiranja znaša 9.890,00 EUR z vključenim DDV; plačilo pologa ob 
sklenitvi pogodbe 2.947,22 EUR; skupni znesek kredita 6.942,78 EUR; ročnost financiranja 84 mesecev; odplačevanje s 84 mesečnimi obroki v višini 106,00 EUR; letna kreditna obrestna mera 
znaša 6,7 % je spremenljiva in je vezana na 3 mesečni Euribor; stroški odobritve financiranja in priprave pogodbe znašajo 148,35 EUR; Skladno z Zakonom o potrošniških kreditih efektivna 
obrestna mera (EOM) na dan 14. 08. 2014 znaša 7,61 % in je izračunana na podlagi zneska in trajanja financiranja, stroškov odobritve in ob predpostavki upoštevanja trenutno veljavne 
obrestne mere; morebitni stroški nastali, zaradi neizpolnjevanja pogodbe, niso vključeni v izračunu EOM; skupaj iz naslova financiranja plačate 11.851,02 EUR.
Slika je simbolična. Cena ne vključuje stroškov transporta. 

20182014

Z mednarodno nagrajenimi vozili Ford se lahko vselej brezskrbno 
odpravite na pot. Odlikuje jih vrhunska varnost ter štiriletno jamstvo 
z asistenco, ki velja ob neomejenem številu prevoženih kilometrov. 
Tako nimate več izgovorov, da se ne bi podali na udobno pot okrog 
sveta.

4 leta 
jamstva in  
asistence

Go Further
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V nadaljevanju navajamo nekaj najpomemb-
nejših informacij:
Člani občinskega sveta, župana in svetov kra-
jevnih skupnosti se volijo na podlagi splošne 
in enake volilne pravice na svobodnih in ne-
posrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega 
sveta ima vsak občan, ki je državljan Republi-
ke Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 
18 let starosti. Pravico voliti župana ima vsak 
občan, ki ima volilno pravico pri volitvah v ob-
činski svet.
Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega 
sveta Občine Lukovica imajo tudi državljani 
drugih držav članic Evropske unije, ki imajo 
dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno 
stalno prebivališče v Občini Lukovica oziroma 
potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno za-
časno prebivališče v Občini Lukovica.
Občinski svet Občine Lukovica na podlagi 
veljavnega Statuta Občine Lukovica v novem 
mandatnem obdobju po novem šteje 15 čla-
nov in ne več 16. Tako je na kandidatnih listah 
lahko največ 15 kandidatov.
Med novostmi letošnjih volitev je obvezna 
40–odstotna zastopanost obeh spolov na 

kandidatnih listah, pri čemer morajo biti kan-
didati na prvi polovici liste razporejeni izme-
nično po spolu. Število potrebnih podpisov 
volivcev za vlaganje kandidatur neodvisnih 
županskih kandidatov in neodvisnih list za 
člane Občinskega sveta ostaja enako kot na 
lokalnih volitvah 2010.
Da se bo nekdo lahko potegoval za sedež v 
občinskem svetu, ga bo moral (oz. listo, na 
kateri bo kandidiral) v volilni enoti podpre-
ti najmanj 1% števila volivk in volivcev, ki so 
glasovali na zadnjih rednih volitvah v občinski 
svet (a ne manj kot 15 in ne več kot 1000). V 
Občini Lukovica mora tako lista pridobiti 28 
podpisov podpore. Pri županskih kandida-
tih je potrebno število podpisov najmanj 2% 
od števila volivcev v občini, ki so glasovali v 
prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za 
župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 
2500. V Občini Lukovica mora tako neodvisni 
županski kandidat pridobiti 55 podpisov pod-
pore.
Volišča in območja volišč so nekoliko spreme-
njena v primerjavi z letom 2010. V nadaljeva-
nju objavljamo vse sklepe o določitvi volišč in 
njihovih območij.

Glede volitev članov Svetov krajevnih skupno-
sti je sprememba pri volitvah v svet KS Lukovi-
ca, kjer se voli 11 članov v šestih volilnih eno-
tah. 
Občinski svet je na 22. seji, dne 2. 7. 2014, 
sprejel Odlok o določitvi števila članov Svetov 
krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v 
Svete Krajevnih skupnosti v Občini Lukovica za 
lokalne volitve 2014.

Še nekaj pomembnejših datumov:
•	 5. septembra 2014 se začne volilna kampa-

nja
•	 do 10. septembra 2014, do 19. ure je po-

trebno pri občinski volilni komisiji vložiti 
kandidature za volitve članov občinskih 
svetov, župana in članov Svetov krajevnih 
skupnosti, ne glede na način kandidiranja 
(politične stranke, volivci). Poudarjamo, da 
morajo biti kandidature do te ure že pre-
dložene Občinski volilni komisiji in ne šele 
oddane po pošti.

•	 1. in 2. oktobra 2014 bo potekalo predčasno 
glasovanje (v sejni sobi Občine Lukovica)

Za kakršnekoli informacije glede lokalnih vo-
litev občani lahko pokličejo Mojco Cerar, taj-
nico OVK, na telefonsko številko 01 72 96 310 
ali Aleksandra Urankarja, predsednika OVK, na 
telefonsko številko 031 334 689.

tAjnicA občinske voLiLne koMisije 
MojcA cerAr, univ. dipL. poL.

predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv.

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ 
VOLIŠČ ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET IN 
ZA VOLITVE žuPANA, DNE 5. OKTOBrA 
2014 V OBČINI LuKOVICA

VOLIŠČE 068. 01. 01 – OŠ BRDO, PODRUŽNIČ-
NA ŠOLA KRAŠNJA, Krašnja 14 A, Lukovica
Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje 
Loke, Vrh nad Krašnjo, Žirovše.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 02 – KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA, Stari trg 1, Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, ra-
zen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Maklenovec, Ulica 
Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot 
v Rovca, Laze, Šolska pot, Maroltova ulica, Ker-
snikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, 
Mlaka, Gradiška cesta in Koseskega cesta
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici, 
Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje 
Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici, Zgornje 
Prapreče.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 03 – KULTURNI DOM ANTO-
NA MARTINA SLOMŠKA, Šentvid pri Lukovici, 
Veidrov trg 4, Lukovica
Imovica, Lukovica pri Domžalah – Trojanska ce-

Lokalne volitve 2014
Izteka se štiriletno mandatno obdobje županov, članov občinskih svetov in članov ožjih 
delov samoupravnih lokalnih skupnosti. Predsednik Državnega zbora RS je že razpisal re-
dne volitve županov in občinskih svetov, ki bodo potekale v nedeljo, 5. oktobra 2014, z 21. 
julijem pa so že začeli teči roki za volilna opravila. Enaki roki veljajo tudi za volitve članov 
Svetov krajevnih skupnosti, ki jih je v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah razpisal župan 
Občine Lukovica Matej Kotnik.

sta 2, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri 
Lukovici, Vrba.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 04– ŠPORTNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO RAFOLČE, Rafolče 11
Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 05 – ŠPORTNO DRUŠTVO 
ZLATO POLJE, Podgora pri Zlatem Polju 1
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, 
Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Po-
lju, Trnovče, Zlato Polje.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 06 – OŠ BRDO, PODRUŽNIČ-
NA ŠOLA BLAGOVICA, Blagovica 33, Blagovi-
ca
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, 
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, 
Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, 
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek, Zlatenek.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 068. 01. 07 – ŠOLA ČEŠNJICE, Češnji-
ce 9, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico, Selce.

VOLIŠČE 068. 01. 08 – GASILSKI DOM TROJA-
NE, Trojane 35, Trojane
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, 
Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane 
Učak, V Zideh, Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 068. 01. 09– KULTURNI DOM LUKO-
VICA, Stari trg 1, Lukovica
SEJNA SOBA OBČINE LUKOVICA
Predčasne volitve

Številka: 041-0004-9/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ 
VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KrA-
JEVNE SKuPNOSTI ZLATO POLJE, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
ZLATO POLJE

VOLIŠČE 08.1.1. – ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO 
POLJE
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, 
Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Po-
lju, Trnovče, Zlato Polje

Številka: 041-0004-17/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI TrOJANE, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
TrOJANE

VOLIŠČE 07.1.1. – GASILSKI DOM TROJANE
Hribi, Trojane, V Zideh, Zavrh pri Trojanah

VOLIŠČE 07.2.1. – GASILSKI DOM TROJANE
Bršlenovica, Podmilj, Prvine, Šentožbolt, Učak

VOLIŠČE 07.3.1. - GASILSKI DOM TROJANE
Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Suša

Številka: 041-0004-16/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI rAfOLČE, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
rAfOLČE

VOLIŠČE 06.1.1. – ŠPORTNO TURISTIČNO 
DRUŠTVO RAFOLČE
Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje

Številka: 041-0004-15/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI PrEVOJE, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
PrEVOJE

VOLIŠČE 05.1.1. – KULTURNI DOM ANTONA 
MARTINA SLOMŠKA
Imovica, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid 
pri Lukovici, Vrba, Lukovica pri Domžalah – Tro-
janska cesta 2

Številka: 041-0004-14/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČA ZA PrED-
ČASNE VOLITVE ČLANOV SVETOV KrA-
JEVNIh SKuPNOSTI NA OBMOČJu OBČINE 
LuKOVICA, DNE 5. OKTOBrA 2014

VOLIŠČE 09.901. - KULTURNI DOM LUKOVICA, 
SEJNA SOBA OBČINE LUKOVICA

Številka: 041-0004-18/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI LuKOVICA, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
LuKOVICA

VOLIŠČE 04.1.1. - KULTURNI DOM LUKOVICA
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, ra-
zen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Maklenovec, Ulica 
Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot 
v Rovca, Laze, Šolska pot, Maroltova ulica, Ker-
snikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, 
Mlaka, Gradiška cesta in Koseskega cesta
Brdo pri Lukovici

VOLIŠČE 04.2.1. - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA
Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici

VOLIŠČE 04.3.1. - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA
Preserje pri Lukovici

VOLIŠČE 04.4.1. - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA
Spodnje Koseze, Videm pri Lukovici, Spodnje 
Prapreče

VOLIŠČE 04.5.1. - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA
Čeplje

VOLIŠČE 04.6.1. - KULTURNI DOM JANKA 
KERSNIKA LUKOVICA
Trnjava

Številka: 041-0004-13/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI KrAŠNJA, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
KrAŠNJA

VOLIŠČE 03.1.1. – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA 
ŠOLA KRAŠNJA
Krajno Brdo, Vrh nad Krašnjo

VOLIŠČE 03.2.1. – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA 
ŠOLA KRAŠNJA
Krašnja

VOLIŠČE 03.3.1. - OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA 
ŠOLA KRAŠNJA
Spodnje Loke, Žirovše

VOLIŠČE 03.4.1. - OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA 
ŠOLA KRAŠNJA
Kompolje, Koreno

Številka: 041-0004-12/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMO-
ČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA 
KrAJEVNE SKuPNOSTI ČEŠNJICE, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
ČEŠNJICE

VOLIŠČE 02.1.1. - ŠOLA ČEŠNJICE
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico, Selce

Številka: 041-0004-11/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
                       

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 
83/12) je Občinska volilna komisija Občine Lu-
kovica na korespondenčni seji, dne 31. 7. 2014 
sprejela naslednji 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ 
VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV SVETA KrA-
JEVNE SKuPNOSTI BLAgOVICA, DNE 5. 
OKTOBrA 2014, V KrAJEVNI SKuPNOSTI 
BLAgOVICA

VOLIŠČE 01.1.1. – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA 
ŠOLA BLAGOVICA
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, 
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, 
Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, 
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek, Zlatenek

Številka: 041-0004-10/14
Datum: 31. 7. 2014

občinA LukovicA, občinskA voLiLnA koMisijA 
predsednik občinske voLiLne koMisije

ALeksAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.
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pijemo zdravo vodo
Javno komunalno podjetje Prodnik je upravljavec osmih vodovodnih 
sistemov, preko katerih oskrbuje s pitno vodo prebivalce občin Dom-
žale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. Uporabniki upravičeno priča-
kujejo varno in kakovostno vodooskrbo. Le-ta ne sme imeti negativnih 
vplivov na zdravje, kar pomeni, da ne sme vsebovati mikroorganizmov, 
parazitov ali njihovih razvojnih oblik. Na obravnavanih vodooskrbnih 
območjih v domove priteka pitna voda, katere skladnost in zdravstvena 
ustreznost ustrezata zakonodajnim predpisom, usklajenim z evropskimi 
zahtevami. Rezultati nadzora pitne vode v letu 2013 kažejo, da je njeno 
uživanje varno, ter da iz naših pip teče zdrava in vedno sveža pitna voda.

Slika prikazuje 8 oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na geografsko lego. Prebivalci na teh 
območjih se oskrbujejo s čisto pitno vodo iz enega ali več vodnih virov, ki so v upravljanju Javnega 
komunalnega podjetja Prodnik.

Voda je strogo nadzorovana
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora in sicer notranji, ki ga izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH iz Kranja, ter 
državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni od-
vzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in 
obseg posameznih mikrobiološlih preiskav in fizikalno-kemijskih analiz 
je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja 
NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim 
razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega monito-
ringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali 
pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga 
zahtevajo uporabniki, in nadzor po interventnih delih na vodovodnem 
omrežju.

Oskrba s pitno vodo je varna 
Načrtovanje in izvajanje nadzora pitne vode v veliki meri pripomore k 
varnosti oskrbe s pitno vodo, vendar le-to ne zagotavlja absolutne var-
nosti obratovanja vodovodnega sistema in zaščite uporabnikov pred 
tveganji zaradi možnih onesnaženj. Možne nevarnosti in nevarne do-
godke, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo, je potrebno pra-
vočasno prepoznati. Na nekatere, kot sta na primer potres in žled, ne 
moremo vplivati, druge pa lahko z ustreznim načrtovanjem ter rednim 
vzdrževanjem objektov in naprav na vodovodnem sistemu preprečimo, 
saj tveganja poznamo in jih posledično lahko učinkovito preprečimo. 
Na kakovost podtalnice negativno vplivajo tudi nepravilno odlože-
ni odpadki v naravi, zato je zelo pomembno, da jih odložimo na za to 
predvidena mesta. Rezultati nadzora ne povedo le, kakšno vodo pijemo, 
ampak omogočajo tudi pregled nad delovanjem vseh faz varne vodoo-
skrbe od vodnih virov do uporabnika. 

Nadzorovani parametri so skladni s pravilnikom o pitni 
vodi   
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobio-
loške in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, 
katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarno-
sti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti po-

Iz naših pip teče zdrava in vedno sveža pitna voda
višane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indika-
torske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski 
parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH 
vode.

Parameter Enota Mejna vrednost
Elektroprevodnost µS/cm 2500
pH ≥ 6,5 do ≥ 9,5
Amonij mg NH4/L 0,5
Nitrit mg NO2/L 0,5
Nitrat mg NO3/L 50
Klorid mg Cl/L 250
Krom µg/L 50
Železo µg/L 200
Svinec µg/L 10
Atrazin µg/L 0,1
Desetilatrazin µg/L 0,1
Pesticidi – vsota µg/L 0,5
Trihalometani µg/L 100
Escherichia Coli v 100 mL 0
Koliformne bakterije v 100 mL 0
Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne 
vrednosti.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdrav-
ju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, zato jih 
je več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni vodi ne 
sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških 
preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj 
pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve 
in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) in v kakšnih kon-
centracijah.
Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbo-
valni območji bistveno ne razlikujejo.

Rezultati analiz odvzetih vzorcev v letu 2013 v okviru 
notranjega nadzora so ustrezni
Mikrobiološke preiskave

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki 
omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovo-
dnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2013 odvzetih 
in laboratorijsko preiskanih 153 vzorcev pitne vode na vodooskrbnem 
sistemu Domžale, 42 na Kolovcu, 62 na Črnem grabnu, 55 na sistemu 
Krvavec-Mengeš, 56 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešenu, 5 na 
sistemu Selce-Poljane in 6 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. V sklopu 
teh preiskav je bilo na črpališčih vodovodnega sistema Domžale odvze-
tih 48 vzorcev pitne vode, ki so bili glede na obseg opravljenih preiskav 
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Obvestilo za javnost
Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Luko-
vica dne 30. 7. 2014 pod številko 3501-092-10/2013, sprejel SKLEP 
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE 
RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUT-
KA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ZAZIDALNEM NAČRTU OBMOČJA L8 LUKOVICA.

Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi 
Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica 
(I. nadstropje – nad knjižnico), dostopna pa so tudi na spletni stra-
ni občine Lukovica: www.lukovica.si.

občinskA uprAvA

vsi skladni s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 
25/09). Iz omrežja vodovodnega sistema Domžale je bilo odvzetih 105 
vzorcev. 
V letu 2013 so bili 3 vzorci neskladni na sistemu Domžale in 2 na sistemu 
Kolovec. V nobenem primeru ni šlo za fekalno onesnaženje. Kljub vse-
mu so bili izvedeni sanacijski ukrepi, katerih uspešnost je bila potrjena 
s ponovnim vzorčenjem.
V dveh primerih na sistemu Domžale je bil vzrok neskladnosti priso-
tnost koliformnih bakterij. Po spiranju vode iz najbližjega hidranta in 
ponovnem vzorčenju je bila potrjena skladnost vzorca. V tretjem prime-
ru na sistemu Domžale je šlo za manjše povečanje mikroorganizmov pri 
37 ⁰C zaradi stanja na interni instalaciji. Ker na stanje na interni instala-
ciji kot upravljavec nimamo vpliva, je bilo skladno z navodilom NLZOH 
uporabniku posredovano navodilo za spiranje internega vodovodnega 
omrežja. 
V obeh primerih na sistemu Kolovec je bil vzrok neskladnosti povečano 
število kolonij pri 37 ⁰C, kar nima velikega zdravstvenega pomena in ne 
predstavlja tveganja za zdravje. Po spiranju vode iz najbližjega hidranta 
in ponovnem vzorčenju je bila potrjena skladnost vzorca.
Oba parametra koliformne bakterije ter število kolonij mikroorganiz-
mov pri 37 ⁰C predstavljata t. i. indikatorske parametre, ki so pokazatelj 
motenj v vodovodnem sistemu (npr. zaradi zastojev, povišane tempera-
ture in drugih napak v internem omrežju).
Na tem mestu, bi želeli vse uporabnike opozoriti, naj tudi sami redno in 
ustrezno poskrbijo za svoje interne vodovodne napeljave. 
 
Fizikalno-kemijske analize

Za fizikalno-kemijske analize je 
bilo v preteklem letu v okviru 
notranjega nadzora odvzetih in 
laboratorijsko preiskanih 33 vzor-
cev pitne vode na vodovodnem 
sistemu Domžale, 2 na Kolovcu, 3 
na Črnem grabnu, 16 na sistemu 
Krvavec-Mengeš, 5 na sistemu 
Ples-Podoreh-Krulc, po 2 pa na 
Dešenu, Selce-Poljane in Bršleno-
vica-Šentožbolt. Na vseh sistemih 
so bili vsi odvzeti vzorci, glede na 
obseg opravljenih analiz za potre-
be notranjega nadzora, skladni s 
pravilnikom. 
Rezultati notranjega nadzora pi-
tne vode kažejo, da je uživanje le-
-te varno, da je voda, ki priteče iz 
pip zdrava, dobra in vedno sveža. 
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2013 lahko najdete na 
naši spletni strani www.jkp-prodnik.si. 

Obvestilo za javnost
Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Luko-
vica dne 30. 7. 2014 pod številko 3501-093-12/2013 sprejel SKLEP 
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE 
RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUT-
KA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NA-
ČRTU ZA OBMOČJE L7 LUKOVICA ZAHOD.

Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni službi 
Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica 
(I. nadstropje – nad knjižnico), dostopna pa so tudi na spletni stra-
ni občine Lukovica: www.lukovica.si.

občinskA uprAvA

Nova storitev poštne 
poslovalnice v Lukovici
Poštno poslovalnico 1225 Lukovica smo opremili  
s fotokopirnim strojem, zato vam lahko ponudimo možnost 
fotokopiranja formata A4.
Cena kopije je 0,07 evra, če potrebujete več kot 10 kopij pa 
0,06 evra.

bogdAnA gerčAr
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V nedeljo, 13. julija 2014, smo se državljani Republike Slovenije 
odpravili na parlamentarne volitve, kjer smo izvolili nove poslan-
ce. Svojo volilno dolžnost je bilo v občini Lukovica možno opraviti 
na osmih voliščih, ki spadajo v 4. volilno enoto Ljubljana-Bežigrad 
in njen 10. okraj Domžale I. V Krašnji, Lukovici, Šentvidu, Rafol-
čah, Zlatemu Polju, Blagovici, Češnjicah in na Trojanah smo največ 
glasov suvereno namenili novo ustanovljeni Stranki Mira Cerarja 
(SMC), ki je imela 31,5 odstotno podporo v naši občini in je dosegla 
drugi najboljši rezultat na volitvah v obdobju samostojne države.
 
Tokratnih predčasnih parlamentarnih volitev se je udeležilo 52,6 od-
stotka izmed vseh občanov z volilno pravico, kar pomeni 2279 prebi-
valcev, ki so oddali veljavno glasovnico. Stranki Mira Cerarja so sledile 
še Slovenska demokratska stranka (SDS), Demokratična stranka upo-
kojencev Slovenije (DeSUS), Socialni demokrati (SD), koalicija Združena 
levica (DSD, IDS in stranka TRS), Nova Slovenija - Krščanski demokrati 
(NSi) in Zavezništvo Alenka Bratušek (ZaAB) in dobile svoje poslanske 
sedeže v državnem zboru. 
V primerjavi z rezultati volitev po državi, večjih odstopanj v občini 
Lukovica ni bilo. Nekoliko več glasov smo namenili Slovenski ljudski 
stranki (SLS), ki je tako pri nas prejela 5,18 odstotka, vendar se ji v tem 
mandatu ni uspelo uvrstiti čez parlamentarni prag. V primerjavi z rezul-
tati iz vse države bi ob upoštevanju glasov iz lukoviških volišč več po-
slanskih mest dobila stranka Nova Slovenija – Krščanski demokrati. Na 
tem območju je prejela kar 11,2 odstotno podporo in se je po številu 

Krašnja Lukovica Šentvid Rafolče
Zlato 
polje Blagovica Češnjice Trojane Skupaj

% v 
občini 

Lukovica

% v volil. 
okraju 

Domžale
% v 

Sloveniji
ENAKOPRAVNI DEŽELANI - NAPREJ SLOVENIJA Melita Levstek 0 1 1 0 0 3 1 0 6 0.26 0.26 0.24
KOALICIJA ZDRUŽENA LEVICA (DSD, ISD IN STRANKA TRS) Petra Rezar 10 41 33 19 8 12 3 6 132 5.79 4.95 5.97
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE Milan Tomše 21 65 42 24 10 18 4 10 194 8.51 8.58 10.18
SMC STRANKA MIRA CERARJA mag. Jana Miklavčič 107 201 175 61 33 70 8 63 718 31.51 35.56 34.49
STRANKA VERJAMEM Mateja Sonc 1 3 6 2 0 2 0 1 15 0.66 0.67 0.78
LIBERALNO GOSPODARSKA STRANKA Tomaž Jarc 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0.13 0.16 0.05
ZAVEZNIŠTVO ALENKE BRATUŠEK Leja Peterka 16 19 26 15 6 4 0 18 104 4.56 4.3 4.38
SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA Franc Rokavec 16 33 18 9 5 25 1 11 118 5.18 3.47 3.95
DRŽAVLJANSKA LISTA Tadeja Savnik Ivanuša 12 7 3 0 0 1 0 4 27 1.18 0.84 0.64
ZELENI SLOVNIJE Boštjan Fink 6 3 2 2 0 1 2 0 16 0.7 0.54 0.53
PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE Suzana Avguštin 4 20 8 0 1 6 0 3 42 1.84 1.87 1.34
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS Robert Hrovat 59 119 131 32 17 57 3 33 451 19.79 20.4 20.71
SD - SOCIALNI DEMOKRATI Lenart Zajc 19 26 16 3 4 8 1 9 86 3.77 3.77 5.98
POZITIVNA SLOVENIJA mag. Frane Mazovec 5 16 12 6 0 5 0 9 53 2.33 2.53 2.97
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS Bojan Pavlin 16 12 14 1 4 10 1 1 59 2.59 2.41 2.2
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI Ljudmila Novak 23 95 33 44 22 22 7 9 255 11.19 9.69 5.59

Že imate energetsko izkaznico?
V torek, 16. septembra, vas ob 16. uri v Energetski pisarni Srca 
Slovenije pričakujemo na brezplačnem predavanju z naslovom 
Energetska izkaznica – kdo jo potrebuje?. Potekalo bo v prosto-
rih JUB Design Studia v Dolu pri Ljubljani. 

Energetska izkaznica je postala obvezen dokument za vse stavbe, ki 
potrebujejo uporabno dovoljenje, se prodajajo ali se oddajajo za več 
kot eno leto. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti stavb se je 
namreč začela uresničevati. Izkušeni energetski svetovalec Simon 
Brlek bo na predavanju pozornost posvetil naslednjim temam: 
•	 kdo potrebuje energetsko izkaznico,
•	 kako jo naročiti  (dokumentacija, ogled, podatki o porabi),
•	 katere podatke vsebuje energetska izkaznica,
•	 kakšen je strošek izdelave in izdaje energetske izkaznice.
Več informacij: energetska.pisarna@dol.si 

energetska pisarna srca slovenije 
je odprta vsak torek od 15. od 18. ure.

pOZIV ROKOdeLCem
V okviru letos ustanovljene Mreže rokodelcev Srca Slovenije poteka-
jo številne aktivnosti. Rokodelcem (in tudi drugim, če bi tako želeli) 
iz Razvojnega centra Srca Slovenije mesečno pošiljamo elektronske 
novice s pomembnimi obvestili, prav tako načrtujemo od vključno 
septembra dalje nekaj odmevnejših rokodelskih dogodkov. 
Da ne bi spregledali datumov in krajev, ki so za vas pomembni, prosi-
mo vse, ki si želite spremljati dogajanje na rokodelskem področju, da 
nam sporočite vaše elektronske naslove. To lahko storite po telefonu 
na številko 01 896 27 17 (Mojca Košir) ali po elektronski pošti mojca.
kosir@razvoj.si

Predčasne državnozborske volitve 2014

Največ glasov smo namenili zmagovalni stranki mira Cerarja
glasov uvrstila za takoj za Stranko Mira Cerarja in Slovensko demokrats-
ko stranko. Natančnejše podatke, kako smo glasovali v občini Lukovica, 
lahko razberete v spodnji tabeli. 

 LeA sMrkoLj
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Volitve 2014
Upajmo da zadnje, za občino sicer naj-
pomembnejše , volitve  so pred nami in 
Vami. V tem mandatu ni bilo toliko poli-
tičnih zdrah kot v prejšnjem skilcu sve-
ta. Občinska uprava je v tem času posta-

la zelo uspešna pri pridobivanju razvojnih evropskih sredstev, 
komunalna infrastruktura se intenzivno gradi, v osnovni šoli in 
vrtcu so zagotovljeni visoki standardi  delovanje, kljub krizi ,pa 
se najde nekaj denarja tudi za  šport in kulturo, vendar je želja, 
na praktično vseh področjih,  ogromno, denarja pa  žal nekoliko 
manj.
V zadnjem času nam na dušo in vrata trkajo takšni in drugačni 
kandidtai za župana, kateri imajo rešitev za čisto vsako težavo. 
Če težave ni, jo zelo radi ustvarijo kar sami, oziroma njihovi strici, 
samo da se govori. Kot dedek mraz hodijo od dimnika do dimni-
ka in pobirajo lističe želja. Teh želja nemore uresničiti dober mož 
z severa, uresničila jih bo dobra in sposobna občinska uprava, 
katera je predvsem v zadnjem času z sedanjim županom po-
kazala kako se dela, kako se pride do evropskih sredstev, kako 
uskladiti različne interese , ter kako se pogajati z državnimi inšti-
tucijami, katerim žal, ni ne kraja, ne konca.
Torej koga voliti? Pobiralce spiskov želja, ali zaupati tej upravi  
naprej? Rešitev je preprosta i n jasn; V SD Lukovica bomo dobro 
delo sedanjega župana  podpirali še naprej.
 Zahvaljujemo se tudi vsem, kateri ste na zadnjih državnozbor-
skih volitvah podprli listo SD.

sd LukovicA

OO sds Lukovica 
izvolil novo vodstvo
Pred nami so lokalne volitve, ko bomo 
odločali kdo nas bo zastopal v občin-
skem svetu Občine Lukovica. Izvršilni 

odbor SDS Lukovica je zato aktiven res že celo poletje. Konec julija 
smo na izredni volilni konferenci izvolili novo vodstvo stranke. Novi 
predsednik je postal Matevž Kink, in tako nasledil Danila Kastelica, 
ki je vodil stranko v zadnji letih. Prišlo pa je tudi nekaj naših novih 
članov, ki so pripravljeni pomagati pri delu za razvoj in napredek 
naše stranke, predvsem pa svoje znanje vlagati v dobrobit vseh na-
ših občanov. Vse to nas lahko navdaja z optimizmom, saj kombina-
cija svežine in zagnanosti novih obrazov in izkušnje ter modrost že 
starejših članov obeta kvalitetno in dobro delo v naslednjih letih.     
V zadnjem obdobju se je število naših članov povečalo, vendar nas 
lahko še bolj kot to, veseli vse več simpatizerjev in tistih, ki nas pod-
pirajo pri naših prizadevanjih…teh smo veseli popolnoma enako, 
kot tistih, ki se naši stranki tudi pridružijo. 
Novoizvoljeni izvršilni odbor stranke je tudi že potrdil kandidatno 
listo OO SDS Lukovica za lokalne volitve 2014. Veseli nas, da jo se-
stavljajo ambiciozni ljudje različnih poklicev in izobrazb, različnih 
starosti, tako člani stranke kot tudi naši simpatizerji in ljudje, ki za-
stopajo tako rekoč vsa področja naše občine. Takšna pestrost naše 
liste in organiziranost stranke ne dopušča ozkih, lokalnih, parcial-
nih ali celo družinskih interesov, omogoča pa enakomeren in traj-
nostni razvoj cele naše občine – to je namreč naša osnovna vizija, ki 
zaokroža ves naš program. 
Vsem občanom voščimo ponosno in veselo praznovanje občinske-
ga praznika.

oo sds LukovicA

Vsem občankam in občanom želimo  
lepo praznovanje občinskega praznika, 
učencem in dijakom pa uspešen začetek 
šolskega leta. 

"Otroška vzgoja 
je najimenitnejše delo, 
ki ga malokdo prav zna,
čeravno le dvojno opravilo ima:
otroke skrbno varovati, 
jih pridno učiti
in vsega dobrega vaditi."
(iz objavljenih spisov A.M. Slomška)

oo n.si LukovicA

Vpisovanje abonmajev: 
od 11. do 23. septembra

www.kd-domzale.si
tel.: 01/722 50 50
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Bolečino se da skriti,
tudi solze zatajiti,

a kako srce boli in krvavi, 
ker vaju, draga starša,
več v našem domu ni.

 
V SPOMIN DRAGIM STARŠEM

 

Avgusta je bilo 20 let in septembra bo minilo 8 let, 
odkar sta nas za vedno zapustila naša ljuba

STANE in MARIJA ŠTRUKELJ 
iz Spodnjih Lok.

 
Hvala vsem, ki se ju spominjate, prižgete svečko 

in z dobro mislijo postojite ob njunem grobu.

Močno vaju pogrešamo!
 

Vsi vajini

Tako tiho, skromno si živel, 
takšno tudi si življenje imel, 
zdaj rešen vseh si bolečin, 
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

Svojo življenjsko pot je v 72. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče, dedek in brat 

ALOJZ PESTOTNIK 
po domače Štruklov Slavko iz Kompolj

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše. Hvala župniku 

Antonu Potokarju za opravljen poslovilni obred, pevcem 
za zapete pesmi ter Boži Požar in Francu Novaku za besede 

slovesa. Iskrena zahvala hiši Hospic za nego in 
nesebično pomoč v težkih trenutkih. 

Še enkrat iskrena hvala vsem, 
ki ste nam kakorkoli pomagali, in vsem tistim, 

ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Vsi njegovi

Nosimo te v srcih, v nas naprej živiš, 
tudi ti nikoli nas ne izgubiš! 
 

V SPOMIN

14. julija je minilo peto leto, 
odkar je od nas za vedno odšel

VIKTOR SERŠA
iz Rafolč

Hvala vsem, ki se ga spominjate, 
mu prižigate sveče in postojite 

ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
saj veste, kako trpela sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame,
babice, prababice in svakinje

AMALIJE PESTOTNIK 
po domače Korlnučeve Milke
iz Zlatenka 6 nad Blagovico

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,

 darovano cvetje, sveče, denarne prispevke in svete maše.
Posebna zahvala patronažni sestri Irmi Markovšek in hiši Hospic.

Hvala Jelki Kraševec za pomoč, Ani Černin za pomoč 
in za poslovilne besede ob odprtem grobu, ljudskim pevcem

 iz Blagovice za pesmi ob slovesu in gospodu župniku 
Marku Pajku za lepo opravljen pogrebni obred.
Zahvala tudi cvetličarni Nuša iz Vira in pogrebni

 službi Vrbančič za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, 
ki ste našo mamo pospremili 

na njeni zadnji poti!

Vsi njeni
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Marija in lepota
Karmeljske gore
prosi za nas

ZAHVALA

Bog je poklical k sebi svojega zvestega 
služabnika in dolgoletnega češenjskega 
župnika

msgr. MIHAEL TRDIN 
21.9.1913 – 16.7.2014

Zahvaljujemo se osebju duhovniškega doma 
v Ljubljani, Lepi pot 26, duhovnikom, posebno pa 

dobrim sestram, ki so mu lajšale tegobe starosti in bile 
ob njem do zadnjega diha. Hvala vsem sorodnikom in znancem, 
ki ste ga obiskovali. Hvala ravnatelju Petru Zakrajšku. Hvala škofu 

Andreju Glavanu in vsem duhovnikom, domačemu župniku 
Avguštinu Klobčarju. Hvala tudi govornikoma 

Branetu Žibertu in Pavli Šinkovec. 
Hvala tudi Občini Lukovica in županu Mateju Kotniku. 

Zahvala gre organistu Matjažu, vsem pevcem, gasilcem, 
gospodinjam. Bog poplačaj vsem, ki ste darovali svoj dar 
za svete maše, sveče in rože. Vsem in vsakemu posebej, 

ki ste Mihaela Trdina pospremili k večnemu počitku 
iskrena hvala. Spominjajmo se ga v molitvi.

Češnjice, julij 2014

umrl najstarejši občan  
Občine Lukovica mihael Trdin
V častitljivem 101. letu starosti nas je v sredo, 16. julija 2014, za-
pustil duhovnik Mihael Trdin. Najstarejši občan Občine Lukovica, 
dobitnik lanskoletnega občinskega priznanja, je umrl na praznik 
Karmelske matere božje, zavetnice cerkve v Češnjicah, kjer je služ-
boval in deloval vrsto let.

Župnik Trdin se je rodil 21. septembra 1913 v Zgornjih Lokah v župniji 
Blagovica. Bil je sin očeta Janeza in matere Terezije, po domače 
Kofčičevi. Miheal je bil najmlajši od petih otrok. Pri učenju je pokazal 
veliko zanimanje in dojemljivost – že pred vstopom v šolo je znal brati 
iz molitvenika. Po končani osnovni šoli v Blagovici je obiskoval Državno 
klasično gimnazijo v Ljubljani, kjer je leta 1935 maturiral, nato pa vstopil 
v semenišče in leta 1941 diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Mašniško posvečenje je prejel leta 1941. 
Po vojni leta 1945 so mu zdravniki svetovali, naj gre službovat “v hribe” in 
tako je kot vikar namestnik prevzel Blagovico in soupravo Češnjic. Mihael 
je bil skupaj z upraviteljstvom na Češnjicah 60 let, dokler se ni leta 2005 
preselil v Duhovniški dom na Lepem potu v Ljubljani. 
Mihaelu Trdinu je bilo leta 1993 podeljeno papeško odlikovanje in po-
stal je monsinjor. V lanskem letu mu je Občina Lukovica podelila plaketo 
Občine Lukovica ob 100. obletnici rojstva ter za njegov prispevek k civili-
zacijskemu in duhovnemu napredku občanov Občine Lukovica. Vesel je 
bil tega priznanja, ki mu je veliko pomenilo, kot so mu veliko pomenili 
njegovi domači kraji, kraji, kjer se je rodil, in kjer je služboval.
Od monsinjorja Mihaela Trdina smo se poslovili v soboto, 19. junija 2014 
na pokopališču v Češnjicah, kjer ga je pokopal apostolski administrator, 
škof Andrej Glavan ob sodelovanju dvajsetih duhovnikov. 
Hvaležni smo mu za vse, kar nam je dal, za vse njegove misli in besede, s 
katerimi nas je dvigal in bodril. Hvaležni smo mu lahko za njegovo voljo 
in pripravljenost, da se s kraji, s katerimi je živel, spet dvignejo, oživijo in 
naredijo korak naprej k razvoju, za boljše življenje vseh, ki tu prebivajo.

občinskA uprAvA

Kako je prazen dom, dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

Nepričakovano je svojo življenjsko pot v 80. 
letu starosti sklenila naša draga žena, mami, 
babica, prababica in tašča

IVANKA KRIŽNAR
roj. Strmšek s Prevoj pri Šentvidu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem 

za podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter za vse pisne 
in ustne izraze sočutja. Posebno se zahvaljujemo župniku 

Andreju Svetetu za lep pogrebni obred, Mateji Orehek 
za ganljivi pogrebni govor, pogrebni službi Vrbančič, 

pevcem, trobentaču in Društvu upokojencev Lukovica, 
Ireni, Jerneji, Vlasti in Tatjani za pomoč ter sodelavcem, 

prijateljem in Petrovim in Bojanovim
 poslovnim partnerjem.

Hvala vsem in vsakemu posebej, 
ki ste našo mamo Ivanko pospremili 

na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
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