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

• polnjenje klim
• homologacije
• menjava pnevmatik
•	optična	nastavitev	podvozja
•	servis	vseh	znamk	vozil
•	tehnični	pregledi
•	registracija	motornih	vozil
•	zavarovanja,	prepisi,	odjave,	...
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Obrtniška	ulica	1,	Lukovica
Uradne	ure:	7.00	-	19.00,	sobota	8.00	-	12.00

Srečno 
in vse dobro 

v 2015!
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• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
  prilagajanjem po sistemu Ivobase
• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

Zdravo in uspešno 2015!
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Naslednja številka Rokovnjača izide 29. januarja 
2015. Rok za oddajo člankov je 19. januar 2015 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; v. d. odgovornega urednika: Leon Andrejka; začasni 
uredniški odbor: Nina Kodrin, Mojca Cerar; 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 honori-
ramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Praznična okrasitev trga v Lukovici, foto: Leon Andrejka
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Voščilo
Pred vami je pra-
znična izdaja Ro-
kovnjača, ki mu 
občinska uprava 
Občine Lukovica  
prilaga darilo –  
novoletni koledar.  
Kot vsako leto de-
cembrska številka 
ponuja številna 
voščila ob prihajajočem letu. Naj se vsa ure-
sničijo in naj bo res vsak dan novega leta 
posebej poln sreče, zadovoljstva, uspeha, 
veselja, zdravja. Skratka, želim vam vsega 
dobrega. Tudi dobrih misli in dejanj, kot so 
izražene v pravkar predstavljenem novem 
projektu Srečna hiša v Lukovici, ki smo mu 
v tej številki glasila namenili osrednji pro-
stor.
Vsem bralcem Rokovnjača torej prijetne 
in lepe praznične dni ter vse najboljše ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Leon AndrejkA

v. d. odgovornegA urednikA

v petek, 26. 12. 2014, ob 19. uri

s koncertom Godbe Lukovica,

Gost in povezovalec: Luka Vasle

v nedeljo, 28. 12. 2014, ob 19. uri

,

Občankam in občanom 
čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti  
ter voščimo

blagoslovljene božične 
praznike, v novem letu pa 
veliko zdravja, uspehov  
in zadovoljstva.

Župan Matej Kotnik, občinska uprava  

in občinski svet Občine Lukovica



Rokovnjač4 ŽUPANOV UVODNIK

Letošnji praznični december sem sklenil 
nekoliko spremeniti praznično okrasitev. 
Skromna, a lična okrasitev, bo le v nekaj 
večjih krajih. V Lukovici je lično in lepo. 
Kakšne velike potrebe po bogatejši okra-
sitvi niti ne vidim, tudi glede na to, da je 
veliko zunanjih okrasitev, ki jih sami pri-
pravite doma. Nekateri to napravite z veli-
ko mero okusa, drugi pa tako pretiravate, 
da o dobrem okusu ni sledu. 

V sredo, 10. decembra, sem se udeležil sreča-
nja slovenskih županov z ministrom za javno 
upravo in predstavniki ministrstva za finan-
ce. Glede na povedano pričakujemo znižanje 
državnih sredstev za občine. To se bo pri nas 
kazalo, če bo ta predlog obveljal, v 240.000 
evrih manj za proračun in 150.000 evrih manj 
za razvoj infrastrukture (predvsem kanali-
zacij). Torej bo naš proračun lažji za skoraj 
400,000 evrov!!! Kaj to pomeni, bomo kma-
lu vsi občutili. Posledice bodo prav gotovo 
vidne, zato se moramo že zdaj privajati na 
zmanjševanje dotacij, sredstev za delovanje, 
za šole … Najbolj pa bodo trpele ceste in 
ostale investicije na komunalnem področju. 
Enostavno ne bo denarja za vse. Lepi upi za 
praznike? Moje mnenje je, da to ni pravi na-
čin. Država bi morala spodbujati investicije in 
s tem delo, zaposlovanje in razvoj. Vsi pred-
stavniki vlade so povedali, da bo treba refor-

me izvajati tudi drugje. Res je, toda do zdaj 
smo samo varčevali, pa naj to stane, kolikor 
hoče. Namesto tega bi morali omogočati ra-
zvojne premike. Vsa ta pogajanja, ki smo jim 
lahko priča, ne prinašajo velikih in pravih re-
šitev. Slovenija potrebuje korenite sistemske 
spremembe. Tega pa danes ne bomo videli. 
Enkrat morda …
Novo leto ne bo nekaj boljšega. Ko takole 
postavljamo cilje za prihodnost, največkrat 
ne mislimo, da nas lahko doletijo žled, popla-
ve, požari, potresi. Tega si ne želimo in tudi 
upamo, da tega ne bomo doživeli. Mnogi so 
se srečali s tem v letu, ki mineva. Pomagaj-
mo jim, če lahko, in stojmo drug drugemu ob 
strani. Nikdar ne izgubimo človečnosti.
Prihajajo najlepši praznični dnevi. Božič je 
praznik miru, pa ne le tistega miru, ki si ga 
želimo okrog naših domov. Božič je praznik 
tistega miru, ki ga iščemo v sebi, v svoji duši 
in srcu – še posebej v teh časih, ki so tako za-
znamovani s potrošništvom, stresom, peha-
njem za mnogimi stvarmi, ki pa največkrat ne 
prinesejo ne sreče ne miru. Pa so prav ti časi 
tisti, ki nam dajo najbolj razumeti božično 
sporočilo: »… in na zemlji mir ljudem.« 
Miru vam želim. Miru v duši, miru v družinah, 
v skupnosti in miru v narodu. Narodu, ki je bil 
dovolj močan in složen, da je ne tako dolgo 
nazaj na šestindvajsetega decembra razglasil 
svojo samostojnost in neodvisnost.

Odhaja staro in prihaja novo leto ...

Želim vam lepe in vesele božične praznike ter 
izpolnitev vseh želja, v kar se da zdravem in 
čim manj stresnem letu 2015! 
Srečno!

župAn

MAtej kotnik

 

35 %
popust:

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA 
in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. 
Ponudba v katalogu ugodnosti velja do 12. 1. 2015 oziroma do prodaje zalog. Menjava jabolk zvestobe za gratis 
izdelke velja le v enotah Lekarne Ljubljana, ne velja v spletni lekarni Lekarna24ur.com.

KALCIJ 500 + D3, 
LEKARNA LJUBLJANA,
20 vrečk

GRATIS =

cena s Kartico zvestobe
redna cena: 7,05 €

3,53€ 50 %+
popust:

10

20

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

cena s Kartico zvestobe

OTROŠKI JEDILNI SET,
set vsebuje: skodelico, krožnik in skledico, na voljo tri 
različice: Medvedek Pu, Cars ali Minnie, cena za set

redna cena: 8,49 €

5,09€ 40 %+
popust:

15

cena s Kartico zvestobe

100% ORGANSKO 
KARITEJEVO MASLO,
na voljo: navadno, z dodatkom 
kakavovega masla in kokosovega olja ali z 
dodatkom masla semen manga, 250 ml

redna cena: 18,29 €

12,80€ 30 %+
popust:

3
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Zaključena so investicijsko vzdrževalna dela 
na vodovodu Lukovica VH Brdo in rekon-
strukcija cestišča Trg Lukovica faza II. V okvi-
ru rekonstrukcije cestišča je bila zagrajena 
nova meteorna kanalizacija, kabelska kana-
lizacija javne razsvetljave vključno z novo 

javno razsvetljavo in kabelska kanalizacija 
optičnega omrežja. Središče Lukovice je z 
ureditvijo tega odseka pridobilo novo podo-
bo. Prav tako pa so v zaključni fazi dela na 
vodovodu in rekonstrukcija cestišča Krašnja. 
Kljub neugodnim vremenskim razmeram bo 

tudi rekonstrukcija cestišča v Krašnji zaklju-
čena pred nastopom zime. Zaključena je bila 
izgradnja ceste do stanovanjskega objekta 
Obrše 5. 

občinskA uprAvA, priMož dežMAn

izvajanje del na gospodarski javni infrastrukturi

Želimo vas ponovno spomniti in opisati 
program zimskega vzdrževanja cest v zim-
skih razmerah.

V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene 
po prednostnih razredih za vzdrževanje v zim-
skih razmerah.
Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se 
mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, 
so ceste, po katerih poteka promet med deli 
cest v občini oziroma med občinami in po njih 
poteka tudi avtobusni in šolski prevoz; na teh 
cestah so možni zastoji do dveh ur.
Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 
7. in 22. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši 
zastoji.
Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju 
naselij so v nižji kategoriji, zato so možni za-
stoji do enega dne.
Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so 
ceste prevozne z zimsko opremo. 
Na zgoraj podana pravila se v naši občini plu-

žijo ceste glede na potrebe in prioritete. Na 
vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj 
je do te mere možen promet z uporabo zimske 
opreme na vozilu. S posipanjem se začne ob 
vsaki poledici ali začetku sneženja, ko se sneg 
začne oprijemati cestišča oziroma po izvede-
nem pluženju. 
Zaradi boljše obveščenosti in varnejše vožnje 
na nevarnejših delih cest lahko postavimo 
opozorilne znake, s katerimi so vozniki še do-
datno obveščeni o razmerah na cesti. 
Upravljavci vzdrževanja zimske službe v naši 
občini opravljajo to nalogo v skladu s predpisi 
oziroma boljše. 
Izvajalci zimske službe (pluženje cest) so pre-
težno dosedanji izvajalci, to so kooperanti 
– kmetje, s katerimi je bilo v letošnjem letu 
sklenjeno pogodbeno razmerje za obdobje 
zimskih sezon 2014 – 2019. Za posipavanje 
cest na vzhodnem delu občine (od Krašnje do 
Trojan) ter delno pluženje cest je bilo na jav-
nem razpisu za zimsko vzdrževanje občinskih 

cest za obdobje zimskih sezon 2014 - 2019 kot 
najugodnejše izbrano podjetje GRASTO d. o. o.
Razumeti je potrebno, da je nemogoče ceste 
v času zimskih razmer, za katere skrbi Obči-
na Lukovica, očistiti vse naenkrat. Te so lahko 
splužene v nekaj urah. Zmogljivosti strojev in 
voznikov je optimizirano glede na potrebe in 
možnosti oziroma razpoložljivo število strojev 
in voznikov. 
Dovoz k stanovanjskim, gospodarskim in osta-
lim objektom čistijo lastniki sami. Odlaganje 
snega z zasebnih na javne površine ni dovo-
ljeno.
Vsak udeleženec v prometu je dolžan skrbeti 
za svojo lastno varnost in za varnost vseh dru-
gih udeležencev v prometu. Bodimo strpni. 
Kot pešci ali kolesarji poskrbimo, da bomo na 
cesti kar najbolj vidni, kot vozniki pa prilagodi-
mo hitrost vremenskim in drugim razmeram, 
predvsem pa se na pot odpravimo pravoča-
sno. 

občinskA uprAvA, priMož dežMAn

Zimsko vzdrževanje cest v Občini Lukovica

Zaključna faza del na vodovodu in rekonstrukcija cestišča v Krašnji

Rekonstrukcija cestišča Trg Lukovica faza II Izgradnja ceste do stanovanjskega objekta Obrše 5
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Fotoutrinki okrasitve Lukovice

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

Miklavž obdaroval 
otroke v Lukovici
Le redko katera podoba svetnika je v nas 
tako močno živa že od otroških let kot po-
doba sv. Miklavža. Kajti, iz teme zimske noči 
prihaja tako v svetlobo preprostih kmečkih 
izb kakor v razkošne sobe mestnih hiš in 
spet izgine v temi noči. In tako je bilo tudi 
na predvečer njegovega godu 5. decembra 
v Lukovici. 

Miklavževanje oziroma obisk sv. Miklavža je 
tudi tokrat pripravila župnijska Karitas Brdo-
-Zlato Polje ob izdatni finančni pomoči občine 
Lukovica, KS Rafolče, KS Lukovica, KS Zlato Polje 
in KS Prevoje. Nekaj so dodali še številni drugi 
dobrotniki in starši, pa se bo mogoče izšlo, vsaj 
kar se financ tiče, da ne bo treba pregloboko 
seči v že tako prazno Karitasovo malho. Tokrat 
je taktirko v roke prevzel mlajši rod ter pripra-
vil zanimivo in poučno predstavo, ki bi jo lahko 
uprizorili tudi za vse ostale. Animatorji, ki so 
odlično izpeljali že dva Oratorija na Brdu, so to-
krat pripravili in doživeto zaigrali igrico o angel-
čku Dobrinčku. Preko sedmih prizorov spozna-
mo človeško naravo in pripravljenost angelčka 
Dobrinčka, da nam pomaga pri reševanju naših 
medsebojnih in osebnih problemov. 
Preden pa je prišel med nas, so nam zapeli še 
pevci otroškega zbora pod taktirko Petre Av-
belj. In je prišel tokrat, ker smo v Lukovici pridni 
in dobri, je dejal kar brez hudobcev, a z obilico 
daril. Pred obdarovanjem je vprašal, če se otroci 
še spomnijo, kaj jim je obljubil v preteklem letu. 
Odgovor je bil sicer sneg, a ni bil pravi odgovor, 
kajti ta se je glasil, da bo ponovno prišel med 
nas. Miklavžev obisk je privabil toliko obisko-
valcev, da je dvorana kar pokala po šivih, a se 
je vseeno našlo za vsakega nekaj in to ne malo. 
Mogoče bi si morali starši vzeti le malce več 
časa in se zadržati pri sv. Miklavžu, ki še nikogar 
ni utegnil nič vprašati, tako se je vsem mudilo. 
Na koncu, ko je bila dvorana že skoraj prazna, 
je obdaril še igralce in pevce, ter se kar malce 
žalosten, saj mu ni nihče pomahal v slovo, od-
pravil naprej. Sveti Anton je vse to dogajanje 
ogledoval in zapisoval in vprašanje je, kako bo 
prihodnje leto s prihodom sv. Miklavža.  

drAgo juteršek

Foto: Leon AndrejkA



december  2014 7DOGODKI

Miklavž obiskal zlatopoljske otroke
Da so otroci vedno težko čakali in se vese-
lili dobrega moža Miklavža, so nam vedno 
pripovedovali starši. Tudi tokrat je bilo 
tako. Na pobudo člana športnega društva 
Janka Kuharja so mladi pripravili prvi Mi-
klavžev večer in sprejem Miklavža v Zla-
tem Polju.

Kljub slabemu vremenu so se potrudili in po-
storili vse potrebno, tako da je bil pogled na 
prireditveni prostor očarljiv. Nočni ambient 
so polepšale goreče bakle, lepo razstavljena 
velika novoletna jelka in celotno prizorišče. 
Številnim otrokom, staršem in ostalim zbra-
nim je zaželel večerno dobrodošlico krajan 
Anže Šuštar, ki je v nadaljevanju tudi vodil 
Miklavžev večer. Barbara Pavlič je s svojo 
pesmijo HALLELUJAH v lepem belem obla-
čilu angela očarala zbrane, ki so jo nagradili 
z aplavzom. Sledil je nastop domačih otrok s 
prijetno in zanimivo igrico, nato pa težko pri-
čakovan prihod sv. Miklavža, ki se nam je po-
časi približeval po poti, ki so jo razsvetljevale 
goreče bakle. V spremstvu sv. Antona, ange-

ZaPRaŠEnE PODObE:  
fotografska zapuščina Franceta Cerarja     

Družinska fotografija, ki jo je France Cerar posnel ob bogato 
okrašenem božičnem drevescu, je ravno pravšnja, da vam vošči-
mo vesele in blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa 
vam zaželimo obilico zdravja, veselja, sreče in uspehov. 

Seveda tudi tokrat velja povabilo, da nam sporočite, če prepozna-
te družino, lokacijo ali pa bi z nami radi delili le vaše spomine na 
otroštvo in božično novoletni čas. Sicer pa se je božično drevesce, 
kakršnega poznamo danes, na Slovenskem uveljavilo šele do prve 
svetovne vojne. Po mestih in trgih so ga začeli prvi postavljati pri-
seljeni nemški uradniki, trgovci in obrtniki. Njihov zgled je počasi 
prodrl med slovensko prebivalstvo. Medtem ko se je božič moralo 
praznovati na tih in miren način, se je v novo leto od nekdaj vstopalo 
hrupno in bučno. To je postalo še bolj živahnejše po izumu gramofo-
na in pozneje radia. Že leta 1938 se je tako po njem predvajalo sile-
strovanje iz Grand hotela Union. (Povzeto po: Ovsec, D. (1992), Velika 
knjiga o praznikih.) Vsekakor lahko zaključimo, da so pred nami dne-
vi, ki jih bomo z veseljem preživeli v bližini naših najbližjih in si za hip 
oddahnili od vsakdanjega tempa. 

Vse informacije o objavljenih fotografijah v letu 2014 še vedno lahko 
posredujete: 
Muzej novejše zgodovine Slovenije
www.muzej-nz.si
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana

Kustosinja: Andreja Zupanec Bajželj
andreja@muzej-nz.si
telefonska številka: 01 300 96 24

Vljudno vabljeni v prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kjer 
je na ogled razstava, posvečena 100-letnici začetka prve svetovne 
vojne Take vojne si nismo predstavljali, v preddverju viteške dvorane 
pa je na ogled fotografska razstava Himalajski vodja Aleš Kunaver. 
Vljudno vabljeni!

lov in številnih peklenjščkov in parkeljnov je 
pozdravil otroke, starše in vse navzoče. Malčke 
je znal tudi kaj povprašati in se z njimi pošaliti. 
S seboj je prinesel veliko daril, z njimi je obdaril 
prav vsakega otroka, vrvež okoli njega je bil ne-
popisen. Najbolj korajžni so mu tudi zapeli ali 
celo zmolili molitev.
Ker je imel Miklavž še veliko dela in obveznosti, 
se je poslovil in s svojim spremstvom odšel v 
noč, nas pa je presenetil še čudovit ognjemet.

Za posladek večera so poskrbele krajanke, ki 
so napekle kopico sladkih dobrot, da nas ni 
zeblo, pa smo si privoščili topel čaj in okusno 
kuhano vino.
Moram pohvaliti prizadevne mlade člane 
športnega društva, ki so z veliko truda in svo-
jo prizadevnostjo pripravili in odlično izpelja-
li nepozabni Miklavžev večer, ki si ga želimo 
tudi v bodoče, saj nam je sv. Miklavž zagoto-
vil, da nas obišče tudi drugo leto.

tone HAbjAnič, Foto: jAnko kuHAr
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Zahvala Rotary clubu Domžale 

Miklavž med otroci iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost
Na praznični večer sv. Miklavža v petek, 5. de-
cembra 2014, je Rotary club Domžale v Kul-
turnem domu Groblje pripravil Miklavžev 
obisk in obdarovanje otrok iz družin, ki izva-
jajo rejniško dejavnost. Čakanje na Miklavža 
je bilo lažje ob pesmih, ki sta jih zaigrala in 
zapela Nika in Anže ter ob igrici Čudeži se še 
dogajajo v izvedbi otrok iz Župnije Jarše.

Vemo, da Miklavž v spremstvu angelov obdari 
pridne otroke, porednim pa nameni palico. 
Tudi tokrat je imel s seboj črno in belo knjigo, 
v katerih je imel zabeleženo vedenje otrok. K 
sreči so bili v dvorani zbrani le pridni otroci, 
tako da so morali parkeljni ostati zunaj. Vsem 
je razdelil lepa darila, ki so mu jih pomagali 
pripraviti dobrotniki iz Rotary cluba Domžale. 

V Centru za socialno delo Domžale ter Društvu 
rejnic in rejnikov Domžale se jim iskreno zah-
valjujemo za radost in veselje, ki so ga prip-
ravili našim otrokom. Obdarjenih je bilo 110 
otrok. Hvala organizatorki Martini Oražem in 
predsedniku Kulturnega društva Groblje An-
tonu Košenini.

MArtA toMec, univ.dipL.soc.deL.

Pesem jih druži  
že 30 let
 
Letošnje leto je nadvse pomembno 
za moški pevski zbor Lipa s Trojan. 
Obeležujejo svojo 30-letnico delovanja, ki 
so ji posvetili tudi dva koncerta, ki sta po-
tekala 20. in 27. novembra 2014. Oba njiho-
va nastopa je občinstvo zelo dobro sprejelo 
in čeprav se odločajo sproti po občutku, jih 
bomo morda v okolici Čemšenika kmalu po 
novem letu spet slišali.
 
„Trideseto obletnico smo si zamislili malo 
drugače, kot imamo po navadi, pridružile so se 
nam tudi ženske iz vokalne skupine Mladost 
Lukovica in mešani vaški cerkveni zbor iz 
Kolovrata,” je po dveh odpetih koncertih v 
Šentgotardu in Kolovratu dejal predstavnik 
MoPZ Lipa Trojane Anton Založnik, ki je v 
zboru že od samega začetka delovanja. Veseli 
so, da so napolnili dvorano v Šentgotardu, kar 
pomeni, da se je njihove obletnice udeležilo 
več kot 90 ljudi, med katerimi sta bila tudi 
župan Občine Lukovica Matej Kotnik in Pav-
el Pevec iz Domžal. Slednji jim je v imenu 
Javnega sklada Republike Slovenije za lju-
biteljske kulturne dejavnosti Domžale tudi 
podelil Gallusovo plaketo za dolgoletno delo. 
Po nastopih so imeli nekaj premora, ki pa ni 
trajal dolgo, saj že razmišljajo o novih pod-
vigih in načrtih. Razmišljajo tudi o nastopu v 
Čemšeniku pri Trojanah, kar bodo po vsej ver-
jetnosti uresničili po novem letu. 
Zbor, katerega vodja je že leta Rok Juvan, ses-
tavlja 15 članov. Med pevci iz občine Lukovica 
jih pet prihaja tudi iz bližnjega Kolovrata v 
sosednji občini. Prvi tenor v zboru sestavljajo 
Anton Zupan, Roman Lavrač in Mirko Strnad, 
drugi tenor France Knez, Jože Potrbin, Stanko 
Ferme in Stanislav Smrkol. Glasove prvega 
basa predstavljajo v zboru Anton Založnik, 
Leopold Rozina, Franci Mrčun in Lojze Juvan, 
prav tako pa je mogoče slišati drugi bas, in sic-
er so to Anton Jazbec, Peter Brvar, Franci Lebar 
in Igor Brodar. Njihov najstarejši član jih šteje 
kar 76 let, venda pa se tako kot v mnogokat-
erih zborih na podeželju tudi tukaj srečujejo z 
izzivom, kako v svoje vrste privabiti mlade, saj 
brez njih zbor ne bo preživel, tako kot bi sicer 
v nasprotnem primeru. Kot že omenjeno, pe-
vci niso omejeni izključno na občino Lukovica, 
ampak se jim lahko pridruži kdorkoli, ki ima 
veselje do zborovskega petja in seveda tudi 
čas, da bo obiskoval vaje. 

 LeA sMrkoLj
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Literarni večer v Krašnji
V petek 28. novembra, je KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja pri-
pravil literarni večer s pisateljem Ivanom Sivcem, ki je predstavil svojo 
novo knjigo Pege na soncu. Knjigi na poti med bralce je pomagal nežni 
zvok violine, ki ga je izvabljala njena izvajalka Anja Kralj. Vedno radi 
slišani krašenjski ljudski pevci so nas opomnili, da se bliža tudi praznič-
ni čas pod streho domačo.

Literarni večer je bil na visokem čustvenem in strokovnem nivoju, h ka-
teremu so pripomogli povabljeni gostje. Knjiga Pege na soncu je pisana 
v obliki dnevnika rejenke Sare in rejenca Tadeja, ki sta tudi prebirala od-
lomke iz knjige. Pisatelj Ivan Sivec, ki je napisal že 124 knjig za otroke in 
odrasle, je to zadnjo knjigo napisal na vztrajno pobudo Marjana Štruklja 
in seveda na trkanje vesti, kajti že davno jo je obljubil, vendar mu druge 
obveznosti tega niso dopuščale prej.
Mnogo obiskov in poizvedovanj tako strokovnih kot tudi laičnih je po-
trebno za pisanje tako zahtevnega branja, ker ravno otroci, ki jih starši 
zapustijo iz kakršnih koli vzrokov, so še posebej ranljivi. Pri knjigi so mu 
zelo veliko pomagali in tudi svetovali rejenca Saro in Tadeja, magistra 
Viktorija Bevc, koordinatorica za obravnavo nasilja v ljubljanski regiji in 
soustanoviteljica društva Deteljica ter strokovna voditeljica programa 

Dobrodelni otroški bolšji sejem v Šentvidu
Dvorana KD A. M. Slomška se je v soboto, 22. novembra, popoldne 
spremenila v pravo tržnico. Na stojnicah so bili otroci in odrasli, 
vsi pa smo uživali v druženju, barantanju in izmenjavanju stvari.

priprave za nadomestno starševstvo. Ganljivo je bilo poslušanje njune-
ga dnevnika, ki sta ga pisala in še bolj smo lahko veseli, da sta odrasla 
v tako zrela mlada človeka. Tadej je imel celo to srečo, da se mu je iz-
polnila želja, oziroma so se s strokovno pomočjo našli posvojitelji zanj. 
Njegova nova mama je prišla poslušat predstavitev knjige.
Kot že omenjeno, je bil večer nabit s čustvi. Povabljeni gostji sta bili 
tudi Manuela Ham, vodja Hiše zavetja Palčica, kjer sprejmejo za kratek 
čas otroke od samega rojstva in druge male otroke, ki jih je potrebno 
odstraniti iz družine zaradi trpinčenja ali podobnega slabega odnosa 
bližnjih. Marta Tomec je iz Centra za socialno delo Domžale in zadolžena 
za rejniško dejavnost v domžalski in okoliških občinah. Dolgoletna na-
domestna mati Silva Ovca je povedala svoje lastne izkušnje z rejenci in 
poudarila, da ni vsaka nadomestna družina za vsakega otroka, kakor ne 
vsak otrok za vsako nadomestno družino. 
Silvo Hoti, ki je bil v reji pri Matožet v Krašnji, se preizkuša in najde v svo-
jih  pesmih. Vera Beguš je prebrala njegovo pesem Mama, ki pove vse že 
samo s  kitico »krušna mama, čeprav mi nobeden ne verjame, je ena in 
edina mama zame«. Zares je požel velik aplavz zanjo.
Knjiga Pege na soncu, bo zagotovo spet ena zelo branih Sivčevih knjig.

MiLenA brAdAč

Turk, so se s simpatično gledališko 
igro premierno predstavili otro-
ci podružnične OŠ iz Blagovice s 
predstavo Darilo. Po predstavi so 
oder zasedli mali ustvarjalci, ki so 
ustvarjali vse do zaključka sejma. 
Zahvaljujemo se Mateji Orehek in 
Alenki Avbelj za organizacijo in 
vodenje ustvarjalnih delavnic ter 
otrokom POŠ Blagovica za igrico. 
Tokratni otroški bolšji sejem je bil 

Od leve proti desni: Ivan Sivec, Sara, Tadej in mag. Viktorija Bevc.  Zbrano so sledili literarnemu večeru.

Prijetno je bilo videti otroke, 
kako so se razveselili vsakega 
evra, ki so ga zaslužili s prodajo. 
Malo večji otroci so se na sejem 
že kar lepo pripravili in tudi 
prodajo precej resno vzeli. Med 
zelo raznoliko ponudbo smo 

našli številne igrače, oblačila, smu-
čarsko opremo, knjige, zapestnice 
in ročno izdelane voščilnice.  
Poleg nakupov in prodaje v dvo-
rani se je tudi na odru nenehno 
dogajalo. Po pozdravnem govoru 
predsednice TD Sv. VID Jerneje S. 

tudi dobrodelni, saj smo zbira-
li oblačila, obutev in igrače za 
otroke socialno šibkejših dru-
žin. Kar veliko stvari se je na-
bralo v naši »dobrodelni« sobi. 
Iskrena hvala vsem, ki ste daro-
vali, saj smo s tem dokazali, da 
nam je mar za sočloveka v sti-
ski, še posebej otrok. Vse bomo 
darovali izključno namensko za 
družine, ki to res potrebujejo, v 
sodelovanju s Srečno hišo, Zve-
zo prijateljev mladine Slovenije 
in Botrstvom. 
Sejem se je zaključil ob prije-
tnem druženju, saj si je lahko 
vsakdo privoščil kozarec diše-
čega čaja, kuhanega vina in po-
tešil svoj želodček s toastom ali 
slastno palačinko. 
Hvala vsem, ki ste na sejmu pro-
dajali in kupovali, pa tudi tistim, 
ki ste nas prišli samo malo po-
gledat. Predvsem pa še enkrat 
iskrena hvala vsem, ki ste pustili 
svoje darove za dober namen.
Se vidimo spet naslednje leto!

MAjdA kočAr
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Tudi letos so cerkveni pevski zbori dekanije Domžale pokazali, kaj 
so čez leto pridobili na glasbenem področju. Namen revije je pred-
vsem predstavitev posameznih zborov in druženje članov.
 
Tokrat so revijo pripravili v nedeljo, 16. novembra 2014, v cerkvi sv. Mi-
haela v Mengšu. Pevci in pevke iz desetih župnij domžalske dekanije 
so zapeli sebi in nam v veselje ter Bogu v čast. Petje ni dodatek k bo-
goslužju, ampak njegov sestavni del. Zato še toliko bolj veljajo besede 
Antona Martina Slomška: „Kdor poje, dvakrat moli.“ Še več. Petje dviga 
duha k Bogu in srce napolnjuje z veseljem božje bližine, ki je navdihnila 
že avtorje besedil cerkvenih pesmi in skladatelje, smo tokrat lahko pre-
brali na koncertnem listu. Vezni tekst je bral in uvodni nagovor zbranim 
povedal kar domači župnik Janez Avsenik. Prvi se je predstavil mešani 
pevski zbor župnije sv. Jožefa z Vira, zatem domači mešani pevski zbor 
sv. Mihaela iz Mengša, sledil je cerkveni pevski zbor župnije Radomlje, 
mešani pevski zbor župnije Trzin, cerkveni mešani pevski zbor Marije 
Vnebovzete župnije Domžale, odrasli mešani pevski zbor župnije Jarše, 
cerkveni zbor Šentvid pri Lukovici iz župnije Brdo, mešani pevski zbor 
župnije Dob, cerkveni moški pevski zbor župnije Moravče, cerkveni me-
šani zbor župnije Moravče in mešani pevski zbor župnije Marije Vnebov-
zete Brdo. Pesmi, ki so jih zbori zapeli, naj ogrevajo naša srca v prošnji za 
blagoslov novega nadškofa Staneta Zoreta, je še poudaril Janez Avse-
nik. Vsi zbori so bili za svoj pevski nastop deležni aplavza. Na koncu kon-

Revija odraslih cerkvenih pevskih zborov dekanije Domžale

certa so vsi skupaj pod taktirko Veronike Šarec zapeli še dve pesmi. Na 
orglah je skupno pesem Matija Tomca Gospod, Vodnikov nam daj, solo 
Matevž Kink, in Ignacija Hladnika Vsi zbori zadonite spremljal Dominik 
Štefan. Po končanem pevskem druženju so na lepo sončno nedeljo po-
poldne pevci nadaljevali v župnišču in zunaj njega. 

drAgo juteršek

Dragocena pisma v Dvorcu Rus
 
Na miklavžev večer v petek, 5. decembra 2014, je bilo v Dvorcu Rus 
zelo živahno. Številni obiskovalci so se namreč udeležili dogodka 
z naslovom Prijateljstvo je najvišja oblika ljubezni, ki so ga organi-
zirali v društvu Skrinjca.
 
Druženje je ob 19. uri potekalo v pritličju, kjer so obiskovalci lahko po-
klepetali tudi s člani društva, ki so ta večer predstavljali Prešerna ter 
Plečnika in Emilijo Fon, ki jima je bil posvečen tudi celoten večer. Ob 
skodelici odličnega Plečnikovega čaja in melodijah pianistke Vesne 
Marinko so si gosti tako lahko privoščili kakšno dobroto s praznično 
okrašenih miz in uživali v domačem vzdušju. 
Slednje se je nadaljevalo tudi v zgornjem nadstropju, kamor jih je po-
vabila Tanja Šubelj na ogled dokumentarnega filma Pisma Jožeta Pleč-
nika mag. Emiliji Fon, lastnici prve lekarne v Kostanjevici ob Krki. »Ljuba 
moja, ničesar ne nesemo s seboj, dobra dela pa pojdejo za nami,« je 
le ena izmed misli, ki jih je Plečnik namenil Emiliji, s katero sta se oči-
tno spoznala že v Pragi. Več o njunem odnosu je po filmu Andreji Čokl 
in zbranim predstavila muzejska svetovalka Elizabeta Štrukelj, ki se je 
osebno potrudila za izdajo knjige Pisma Jožeta Plečnika Emiliji Rus. 
Najprej je bila radovednost, nato pa jo je nekaj gnalo naprej, da je razi-
skovala njuno povezavo, in po naključju tudi prišla do njunih pisem, ki 
jih je bilo skupaj kar 310 med leti 1930 in 1955. Preko njih tako izvemo, 

da je bila med njima stkana prav posebna vez, saj so pisma napisana 
z vsem spoštovanjem in ljubeznijo, ki jo lahko prenese samo papir. Po 
končani predstavitvi je za klavir sedel še pianist Zoran Škrinjar, obisko-
valci pa so se lahko pomudili tudi ob razstavi pisem, ki bodo še nekaj 
časa na ogled v prvem nadstropju dvorca. Navdušen odziv in obisk obi-
skovalcev je članom društva Skrinjca vzpodbuda za nadaljnje delo tudi 
v prihodnjem letu. 

LeA sMrkoLj

Sveta noč, blažena noč ...
V času, ko se staro leto umirja v sledeh večnosti, se oziramo vase in iščemo iskreno predpraznično druženje, nas še  

posebej nagovorijo stvaritve človeškega duha; ko se človeku vse svete stvari zlivajo v nove želje, upe in hotenje, tudi

Mešani pevski zbor Šentviški zvon vabi na

bOžičnO-nOVOLEtni KOnCERt
s solisti in komornim orkestrom, za bogato doživetje duhovne svetlobe božične noči.

Prisluhnite nam v ponedeljek, 29. decembra 2014, ob 19. uri, v cerkvi sv. Vida v Šentvidu pri Lukovici.
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Pred osmimi leti so slovenski čebelarji začeli 
z »medenim« zajtrkom v vrtcih, le-ta pa je 
sedaj osrednji projekt promocije slovenske 
hrane. ČZS je pred štirimi leti predlagala 
vseslovenski »projekt« Tradicionalni sloven-
ski zajtrk in pred tremi leti je Vlada RS na 
pobudo ČZS razglasila dan slovenske hrane. 

Tretji petek v novembru smo letos že tretjič 
obeležili ta dan tudi na naši šoli in v vrtcu. Osre-
dnji dogodek dneva je bil zajtrk iz črnega kruha, 
masla, medu, mleka in bio jabolk. Vsa živila so 
bila kupljena pri slovenskih pridelovalcih, ja-
bolka, mleko in med pa celo pri pridelovalcih iz 
domače občine. Bio jabolka so bila s kmetije Ka-
šnik, mleko s kmetije Capuder, med pa so nam 

tudi letos podarili čebelarji Čebelarske družine 
Lukovica, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 
Zajtrk je za vse učence potekal prvo šolsko uro. 
Učitelji in učiteljice so poleg zajtrka dali pouda-
rek še na kulturno obnašane pri hranjenju, na 
sam pomen zajtrka za naše zdravje in pomen 
lokalno pridelane hrane. Otroke v vrtcu, učence 
prvih razredov in Podružnične šole Krašnja so 
obiskali čebelarji Čebelarske družine Lukovica, 
župan Matej Kotnik, predsednik ČZS Boštjan 
Noč in predstavnika čebelarjev iz Varaždina. 
Ob degustaciji čebeljih pridelkov so učencem 
predstavili še delo čebelarjev in življenje drob-
nih čebelic – kranjskih sivk. 

urškA presečnik, 
orgAnizAtorkA preHrAne oš jAnko kersnik

tradicionalni slovenski zajtrk
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Da je zima čas počitka, se sliši lepo in je vsem 
znano. Žal pa je  to vse pogosteje čas, ko se 
je potrebno tudi dodatno izobraževati. Tudi 
kmet in gospodinja morata v korak s časom.

Zima je čas za izobraževanje
Ker se omenjenega zavedamo tudi v Društvu 
podeželskih žena Lukovica, smo na pobudo 
članic organizirale nekaj tečajev. Pri tem pa-
zimo, da so cenovno ugodni. Poslužujemo se 
lastnih prostorov in medsebojnega podajanja 
znanja.
Tako se je povabilu prijazno odzvala tudi naša 
članica Štefka Kokalj. Ima ogromno šiviljskega 
znanja in izkušenj. Že v oktobru nam je na za-
četnem šiviljskem tečaju odgovorila na mno-
ga vprašanja. Skupaj smo popravljale, krajša-
le, robile, šivale gumbe in podobno.
Zanimivo! Vse znamo, pa vendar se tehnika in 
načini tudi pri šivanju naglo spreminjajo. 
Seveda smo se z mentorico dogovorile še za 
nadaljevalni tečaj. Druga lokacija, več tečajnic 
in Štefka, ki je tokrat prinesla s seboj že krojne 
pole. Zašile smo prte in nekaj predpasnikov. 
Podučila nas je še o vzdrževanju in pravilni 
uporabi naših šivalnih strojev. Zahvaljujemo 
se ji za čas in nesebično predajo znanja.
Da pa bo za novo leto poleg prta na mizi tudi 
hrana, smo v torek, 9. decembra, v kuhinji 

naše Ivanke in pod vodstvom kuharja Ernesta, 
pripravile  kuharski tečaj. Tema: ribe in ribje 
jedi. 
Ribe na vse možne načine, pa njihov pomen v 
prehrani in že smo bile pri okusnem zaključku.
Upamo, da bodo vsaj tečajnice sedaj pogoste-
je pripravile ribji obrok, zdrav in okusen.
Morda je prav novo leto priložnost, da poka-
žejo, kaj so se naučile.

Vsem članicam in bralcem Rokovnjača pa vo-
ščilo:

Prišel je čas, ko zadiši po zlatorumeni potici,
ko zaplešejo snežinke pred hišo,
ko nas za hip prevzame opojni mir,
ko se nas dotakne toplina prazničnih dni.

Prišel je čas, ko pomislimo na vse tiste,
ki jim iz srca želimo vesel božič 
in srečno novo leto!

uprAvni odbor dpž LukovicA

Člani Godbe Lukovica vam 
čestitamo ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, hkrati pa želimo vesel 

božič ter srečno in dobre glasbe 
polno leto 2015! 

Podeželsko društvo Blagovica
želi vsem občanom vesele božične 

praznike ter srečno in  
uspešno novo leto  

2015!

Pred vrhuncem leta
Godba Lukovica bo v že dobro znanem 
terminu, 26. in 28. decembra ob 19. uri, 
izvedla tradicionalna novoletna koncerta. 
Po petih letih bo znova dirigentsko vihtel 
Luka Einfalt, ki se je na čelo strokovnega 
vodje vrnil januarja letos. Prosili smo ga za 
krajši pogovor pred enim izmed vrhuncev 
leta lukoviških godbenikov.

Novoletni koncert se nezadržno bliža. Je 
pri vas ali pri godbenikih že zaznati kaj 
treme? Kaj pravzaprav za orkester pomeni 
tovrstni novoletni koncert? 
Vsekakor. Vsi se zavedamo, da se koncerta 
nezadržno bližata, zato se že čuti majhna pri-
sotnost pozitivne napetosti. Novo leto je ve-
dno mejnik, ob katerem se ljudje radi oziramo 
nazaj in hkrati snujemo načrte za prihodnost. 
Pri godbi ni nič drugače. Novoletni koncert je 
vedno vrhunec sezone, ki je odraz preteklega 
dela in mora dati krila novim idejam.

Koliko dela in vaj ste vi in godbenikih vloži-
li v pripravo koncerta?
Že sama sestava programa vzame precej 
časa, če naj ima nek koncept. Seveda lahko 
program sestaviš v petih minutah, a po na-
vadi to ne deluje. Nato je treba poiskati notni 
material, ki ne sme biti prezahteven in seveda 
končno veliko vaj. Za ta koncert se intenzivno 
pripravljamo že od sredine septembra.

Na čem bo letošnji poudarek?
Vedno se trudim, da je program raznolik in da 
bi vsak poslušalec in tudi godbenik vsaj en-
krat prišel na svoj račun. V prvem delu koncer-
ta bomo izvajali lahkoten in popularen žanr, 
od dixielanda do Stevieja Wonderja. V drugem 
pa bomo poskusili pričarati pravo dunajsko 
novoletno vzdušje.

Kako bi opisali letošnje leto glede na to, da 
ste s to godbo delali že pred tem in ste se 
vrnili po petih letih ter nato še vaš kratek 
pogled v prihodnost? 
Zasedba godbenikov se ni bistveno spreme-
nila, igramo še vedno ob podobnih priložno-
stih. Seveda pa moram omeniti sodelovanje 
s skupino Mambo Kings, s katerimi smo se to 

pomlad skupaj predstavili na glasbeni televi-
zijski oddaji Raketa pod kozolcem. Za priho-
dnost pa menim, da godba nujno potrebuje 
dve stvari. Izziv v spomladanskem delu. Lahko 
je to promenadni koncert ali pa organizaci-
ja revije pihalnih orkestrov. Le tako lahko 
obdržimo motivacijo godbenikov na visoki 
ravni skozi celo leto, kar je pogoj za stalno rast 
kakovosti. In vključitev večjega števila mla-
dine v naše vrste. V Lukovici je kar nekaj zelo 
spretnih mladih glasbenikov, katerih pomoč 
bi nam še kako prav prišla. Pa tudi sicer pod-
mladka ni nikoli dovolj. S tem nikakor ne pod-
cenjujem starejših članov, saj so ravno mladim 
lep primer vestnosti in pripadnosti. Vendar ne 
pozabimo. Na mladih svet stoji.

Leon AndrejkA
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izdelava adventnih 
venčkov v Preserjah
Obrnilo se je leto. Približal se je adventni čas, 
s tem pa tudi izdelava venčkov. Tako kot lani 
smo se tudi letos odločili sami narediti venč-
ke. Še posebej smo bili nadebudni otroci, ki 
smo delali venčke po lastni izbiri pod mentor-
stvom Sonje Šuštar, ki je bila tako prijazna in 
nam odstopila prostor v njenem domu. Venč-
ki so bili čudoviti. Vsak je domov odnesel svo-
jega. Zdaj bo vsak vsako nedeljo prižgal eno 
svečko.

zA td preserje Anže cerAr

Vstopili smo v december, mesec obdaro-
vanj, mesec veselja, mesec pričakovanj. In 
ne samo tistih pričakovanj, kaj nam bo pri-
neslo novo leto, ampak pričakovanja naj-
lepšega praznika v cerkvenem letu.
 
A na ta praznik, ki ni prehod iz starega v novo 
leto, čeprav je poln romantike in pričakovanja, 
se moramo tudi pripraviti. Ni praznika brez 
spomina na preteklosti in obujanje davnih 
običajev, znamenj naše vere. Adventni venč-
ki, v sedanjem času malce izgubljajo svoj 
pomen, saj jih številni zamenjujejo z lepo iz-
delanimi aranžmaji, še vedno krasijo domove 
vernih ljudi. Adventni venček pa ni le venček 
s štirimi svečami in okraski, ampak priložnost, 
da se ponovno zbere družina ob molitvi in 
pogovoru. Pogovora ob izdelavi adventnih 
venčkov je bilo tokrat veliko tudi na adventni 
delavnici SBP, ki so jo pripravili animatorji SBP. 
Pogovor je tokrat tekel o tem, kaj boš ti dal na 
venček, kako ga boš ti okrasil, obenem pa tudi 
veliko nasvetov, kako kaj narediti, da bo lepše 
in boljše. Z leti so bralci SBP postali že pravi 
mojstri v izdelavi adventnih venčkov in neka-
teri bolj vešči jih naredijo še za staro mamo in 
še koga. Venčke je pri sveti maši blagoslovil 
župnik Andrej Svete, skupaj s farnim venčkom 
in venčki župnije Ihan. V svojem tokratnem 

adventna delavnica Slomškovega bralnega priznanja

nagovoru je spregovoril o pomenu in simbo-
liki adventnega venčka. Zakaj je okrogel in so 
na njemu štiri svečke, zelenje ... Na vsa ta vpra-
šanja in še katero poleg je tokrat odgovoril 
zbranim pri sveti maši. Po blagoslovu so venč-

ke bralci SBP odnesli domov, kjer bodo vsako 
nedeljo v prostor dajali več luči do dne, ko bo 
zasijala luč, luč življenja sredi teme.

drAgo juteršek

Božično novoletni čas  
naj bo radosti in veselja glas;
ljubezen, zdravje in spoštovanje  
do vseh ljudi, novo leto naj krepi!

Vsem krvodajalcem, krajanom in  osta-
lim občanom želimo miren božič v 
krogu svojih najdražjih, v letu 2015 pa 
predvsem zdravja, sreče in polno lepih 
doživetij! Čestitamo tudi ob dnevu sa-
mostojnosti in se hkrati zahvaljujemo 
vsem, ki nam pri našem delu pomagate  
in nas podpirate!

krAjevni odbor rk bLAgovicA

Spoštovani krajani KS Lukovica!
Člani Sveta KS Lukovica se vam iskreno za-
hvaljujemo za izkazano zaupanje in podpo-
ro na letošnjih lokalnih volitvah.
V obdobju od leta 2010 do 2014 smo v Svetu 
KS Lukovica obravnavali problematiko ob-
činske poti v Čepljah. O tem smo obvestili 
tudi Občino Lukovica in prosili za odgovor v 
zvezi z nastalo situacijo. 
Predstavniki vasi Gradišče so izpostavili pro-
blem razširitve ceste. S tem bi rešili problem 
dvojnega ovinka in pridobili parkirišče. Z 
dopisom smo Občino Lukovica zaprosili, da 
se opravi geodetska odmera zemljišča ter se 
uredi vse potrebno v zvezi s prodajo in pre-
nosom lastništva. 
Krajanom KS Lukovica smo pomagali s pe-

skom, v Trnjavi smo pomagali obnoviti ce-
sto, pomagali pri ureditvi studenca pri Gra-
diškem jezeru, pomagali pri ureditvi katastra 
za pokopališče v Gradiščah, delno smo ob-
novili kuhinjo v mrliških vežicah.
V maju 2014 je KS Lukovica postala lastnica 
zemljišča, ki ga bomo namenili otrokom, in 
pripravili vse, da bo to postalo prijetno otro-
ško igrišče.
Različnim društvom naše KS smo z donaci-
jami pomagali pri izvedbi prireditev ter do-
nirali sredstva za nakup novega kombija in 
čolna PGD Lukovica.
So dnevi in trenutki polni sreče in miline, ko 
v radosti oči zapremo in si tiho zaželimo, 
da ne mine. Vesele božične in novoletne 
praznike vam želimo!

čLAni svetA ks LukovicA
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D GODKI SRE^NE HI[E
JANUAR 2015 – FEBRUAR 2015 – MAREC 2015

SOBOTA, 10. JANUAR,
10.30–12.00:
Ponovoletne
vesele kva~ka-
rije za male 
in velike; vodi
Diana [ercer Sto-
janovi} – lepe-
malestvari Kva~kali bomo vse
mogo~e. ☺ Pla~ilo: 5 EUR na osebo
(primerno za vse; v ceno vklju~en
material, izdelke boste lahko 
odnesli domov; zaradi priprave
materiala nujne predhodne prijave
do 8. januarja!)

SOBOTA, 10. JANUAR,
2014, 18.00–19.30:
Predstavitev Gambije in
botrstva Spoznali bomo afri{ko
de`elo Gambija in njene prebival-
ce ter mo`nosti botrstva otrokom
v Gambiji, saj je tam {olanje pla-
~ljivo; vodi Ur{a Faal (udele`ba je
BREZPLA^NA; zaradi priprave pri-
grizka nujne prijave do 8. januarja!)

SOBOTA, 24. JANUAR,
17.30–18.30:
Predstavitev otro{ke slikani-
ce Deset eko zgodbic za lah-
ko no~ avtorice Irme Jan~ar
in razli~nih slovenskih ilustra-
torjev Vklju~uje predstavitev zgod-
bic in otro{ko kramljanje z avtorico
in ilustratorji (udele`ba je BREZ-
PLA^NA; zaradi priprave dogodka
nujne prijave do 22. januarja)

SOBOTA, 31. JANUAR,
17.30–18.30:
^ajanka s pred-
stavitvijo repor-
ta`ne knjige Od
Lizbone do
Montreala in 
San Diega – z
dobrim namenom
avtorice Alenke
@umbar Klop~i~ Vklju~uje pred-
stavitev knjige in njene dobrodelne
note za tri najstnike v rejni{tvu
(udele`ba je BREZPLA^NA; zaradi
priprave prigrizka nujne prijave do
29. januarja)

SOBOTA, 14. FEBRUAR,
10.30–12.00:
Valentinov ~ara-
pino z Valentinko
presene~enja;
Vklju~uje pripovedovanje
zgodbe o prijaznih
~arovnicah ob pitju toplega kakava,
obisk Valentinke presene~enja in risan-
je ~arovnic (udele`ba je BREZPLA^NA;
zaradi priprave nujne predhodne pri-
jave do 12. februarja!)

SOBOTA, 21. FEBRUAR,
17.30–18.30:
Potopisno predavanje 
o Gruziji in Kurdistanu; 
vodi Matja` Kro{elj (udele`ba je
BREZPLA^NA; zaradi priprave 
prigrizka nujne predhodne prijave 
do 19. februarja!)

SOBOTA, 28. FEBRUAR,
17.30–18.30:
Inspiracijsko predavanje ob
~ajanki o tem, kdo smo in
kdo `elimo postati; vodi
specializantka psihoterapije Irena
[tamfelj (udele`ba je BREZPLA^NA;
zaradi priprave prigrizka nujne
predhodne prijave do 26. februarja!)

SOBOTA, 7. MAREC,
10.30–12.00:
Zeleni prstki ob pirinih
pi{kotkih in ~aj~ku; vodi
Jerneja Pav~ek Vklju~uje spoznava-
nje vrti~kanja in izdelavo lastnega
vrti~ka (udele`ba je BREZPLA^NA;
zaradi priprave prigrizka nujne 
prijave do 5. marca)

SOBOTA, 21. MAREC,
10.30–12.00:
Pozdrav pomladi s pisani-
mi risarijami; vodita ilustratorki
Nina Megli~ in Ajda Erzno`nik
(udele`ba je BREZPLA^NA; zaradi
priprave materialov nujne prijave
do 19. marca)

SRE^NA HI[A je odprta med tednom od 13.00 do 19.00 in med vikendi od 9.00 do 13.00.
Omogo~a tudi najem prostora za rojstnodnevne zabavice po ceni 15 EUR na uro.

Za dodatne informacije pokli~ite 031 673 236 ali se oglasite na info@ srecnahisa.si.

N

N dogodek za modre odrasle N dogodek za male son~ke N dogodek za vse prijatelje 
Sre~ne hi{e, ne glede na starost

Sre~na hi{a, Obrtni{ka 1, 1225 Lukovica (nad Avtom Kveder in kavarno Mia).

oglas_dogodki 12.2014.qxd  8.12.2014  15:19  Page 1
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Kje domuje Srečna hiša
 
Tone Pavček je o sreči napisal sledeče: “Sreča ni v glavi in ne v daljavi, 
ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, ko se delo dobro opravi.“  In ko 
imaš nekoga rad. In o sreči je bilo govora tudi na petkovi otvoritvi Sreč-
ne hiše, ki domuje v zgornjem nadstropju Avto Kveder.    
 
Veselo in pestro je bilo na odprtju 
Srečne hiše v Lukovici z mnogimi 
imenitnimi gosti, čudovitimi nasto-
pajočimi in utečenima voditeljema. 
Uvodne misli in pozdrav sta nam na-
menila Andreja in Tomaž Čokl, ki gre 
kar lepo po maminih stopinjah. Če 
nam je dobrodošlico izrekla Andreja 
Čokl, sicer novinarka Radia Slovenija 
in predsednica Turistične zveze občine Lukovica, smo po njenih bese-
dah prisluhnili še mnogim govornikom. Najprej pa besedam pobudni-
ce Srečne hiše Alenki Žumbar Klopčič, ki je razložila namen in pomen 
Srečne hiše. Nato so nas nagovorili še socialna delavka Marta Tomec, 
ki je vesela nove pridobitve predvsem zato, ker je Srečna hiša dobila 
mesto v krajih, znanih po rejništvu in bo njeno delovanje še povečalo 
kakovost bivanja vseh otrok. Ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo dr. 
Anja Podlesnik Fetih se je predvsem veselila medsebojnega sodelova-
nja med šolo, vrtci in Srečno hišo, ki so ga že začeli izvajati pri otvoritve-
ni slovesnosti. Predstavnica družbe Geoplin Maja Primožič je spregovo-
rila o njihovi pomoči za otroke, kjer vložek ni nikoli stran vržen denar. 
Ambasador Srečne hiše, telovadec Mitja Petkovšek, nas je popeljal v 
Srečno hišo z naslednjimi besedami: "Poleg drugega me poznajo v 
zvezi s pasivno hišo, ki so jo poimenovali v varno hišo in sedaj sem pri 
Srečni hiši s pasivno in varno hišo. In prav takšno hišo veselo in srečno 
imamo po zaslugi otrok že doma." Nekaj besed in misli je bilo izrečenih 
tudi o pomenu humanitarne fundacije H.O.P.E., ki deluje v Afriki (Darfur, 
Nuba) in v Sloveniji. Dve ambasadorki Srečne hiše sta stopili na oder in 
odgovarjali na vprašanja Tomaža. Urški Majdič tokrat ni bilo potrebno 
peti, je pa obljubila, da jo bomo v Srečni hiši večkrat videli in bomo 
takrat kaj zapeli. Rebeka Dremelj nas je spravila v miganje s pesmijo 
Gremo na vrh sveta, kjer poje Glej zunaj lep je, sončen dan ... Sončen 
ravno ni bil, bil pa je nasmejan. Če ne prej, ob nastopu stand up komika 
Boštjana Gorenca – Pižame, tudi ambasadorja Srečne hiše. Predstavil se 
nam je z moderno verzijo pravljice o Janku in Metki, ki si nista umivala 
zob in še eno strašno, strašno povest, pri kateri so se otroci nasmejali 
skoraj do solz. Trak pri odprtju so tokrat prerezali Alenka Žumbar Klop-
čič, Marjan Kveder (lastnik Avta Kveder), Matic in Špela Pošebal (lastnika 
podjetja Hutko, ki je Srečno hišo opremilo z edinstveno otroško igralni-
co), Nina Meglič (ilustratorka, ki je opremila Srečno hišo z ilustracijami) 
in predstavniki otrok. Program se je nadaljeval z glasbenim nastopom 
krašenjskega šolskega pevskega zbora pod vodstvom Petre Capuder, 
Marka Miheliča na kitari, ansambla Skrivnost in klape Sidro. Če so v za-
četku namenili samo nekaj besed botrstvu v Gambiji in Sloveniji, so jih 
v zaključnem delu veliko več. Veseli utrip se je s številnimi stojnicami 
tokrat razširil na dvorišče pred kavarno Mija in tam je bilo kaj videti in 
okušati. Poleg številnih drobnih, a zanimivih izdelkov smo, da nismo 
bili lačni, poskusili slastne dobrote in del druge ponudbe firme Vantim 
Moj Frosti. Sicer lahko Srečno hišo tudi obiščemo, si ogledamo otroško 
razstavo na temo Lokalno veselje za globalno srečo (je tudi moto Sreč-
ne hiše) in z nakupom izdelkov v ART trgovinici podpremo delo in utrip 
Srečne hiše, hiše namenjene vsem generacijam.

drAgo juteršek
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA
Stari trg 1, Lukovica

ObVEStiLO
Obveščamo vse svoje člane, da bomo članarino za leto 2015 
pobirali po naslednjem razporedu :

LUKOVICA, 11. 1. 2015 od 8.00 do 9.30, 
v pisarni društva

PREVOJE, 11. 1. 2015 od 10.00 do 12.00, 
v prostorih Šentvid KS Prevoje

BLAGOVICA, 18. 1. 2015 od 9.00 do 10.45 
v pisarni GD Blagovica    

KRAŠNJA, 18. 1. 2015 od 11.00 do 12.00, 
v Gostilni LIPA

TROJANE, 25. 1. 2015 od 9.30 do 11.00, 
v BISTROJU 91

Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati 
naši člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši 
pisarni v Lukovici vsak četrtek od 15.00–17.00. Društvena člana-
rina znaša 8,00 €, vzajemna članarina pa 10,00 €, skupaj 18,00 €.

Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 26. februarja 2015, ob 16. uri 
v dvorani v Lukovici.

Želimo vam, da se vam v letu 2015 želja po sreči, zdravju in veselju 
seli iz srca v srce, božični prazniki pa naj vas obdarijo s trenutki 
prijaznosti in iskrenim toplim zavetjem. Iskrene čestitke tudi ob 
Dnevu samostojnosti.

društvo upokojencev LukovicA

Člani TD Sv. Vid na ekskurziji v Prlekiji

na martinovo soboto v Prlekiji 
Za nami je naša druge ekskurzija – tokrat v gostoljubni domači po-
krajini Prlekiji, ki slovi po bogati kulinariki ter raznoliki kulturno-
-zgodovinski ponudbi.
 
Naša prva postaja so bili Odranci, kjer smo si ogledali cerkev Svete 
Trojice, ki je znana po bogati zgodovini svojega nastanka in čudovitih 
Kregarjevih freskah, ki so njegovo največje delo. V Veržeju nas je nato 
čakala prava »prleška malica« - okusen bograč s kozarčkom vina, ki nam 
je dal novo energijo za naše nadaljnje podvige. V okviru Zavoda Ma-
rianum Veržej smo si ogledali lončarsko ustvarjanje ter razstavo roko-
delskih mojstrovin in kot posebnost njihove zemljanke. Pot nas je nato 
vodila do Čebelarskega muzeja Tigeli, kjer smo si ogledali čebelnjak, 
ki izvira iz konca 19. stoletja ter predstavlja edinstveno in bogato kul-
turno dediščino ter okušali sladke mojstrovine iz medu. Na martinovo 
seveda ne gre brez obiska vinske kleti. Tako so nas prijazno sprejeli v 
zidanici Malek in nas pogostili z bogato degustacijo njihovih vrhunskih 
vin. Nadaljevali smo z ogledom cerkve Žalostne Matere Božje v Jeru-
zalemu in našo ekskurzijo zaključili z bogato martinovo pojedino, ob 
kateri seveda ni manjkalo dobre vinske kapljice. Verjamem, da si bomo 
martinovanje v Prlekiji zagotovo vsi vtisnili v lep spomin. 

jernejA s. turk

Skupinska fotografija v Jeruzalemu

Jeruzalemsko – Ormoške gorice

Želimo vam mirne božične  
praznike – naj bodo polni lepih  
misli, toplih objemov in iskrenih  
nasmehov. V novem letu naj vas  
spremljajo sreča, zdravje in veselje.  
Vzemite si čas za stvari, ki vas osrečujejo! 

turistično društvo sv. vid

Z namenom zbiranja in oživljanja ljudskih plesov  
ter kmečkih običajev iz Črnega grabna naprošamo  
vse bralce, ki bi nam pri tem lahko pomagali s 
pripovedmi ali zapisi, da se nam čimprej oglasijo  
na telefon 051 845 537 ali osebno na naših vajah  
vsak torek ob 20. uri v Kulturnem domu Antona 
Martina Slomška v Šentvidu.

FoLkLorno kuLturno društvo LukovicA

Folklorno kulturno 
društvo Lukovica vam želi 
pravljične praznike in vse 

dobro v letu 2015!
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Otroška radovednost  
kot sledi divjadi v snegu
V letošnjem letu smo se lovci Lovske družine Lukovica večkrat srečali z 
otroki Vrtca Medo na Prevojah. Skupaj smo spoznavali divjad in ptice, 
ki živijo v našem okolišu.

Plakati na stenah večnamenskega prostora v vrtcu prikazujejo prosto-
živeče živali, skupaj pa smo ugotavljali, katera divjad živi v slovenskih 
gozdovih in na poljih. Povedati je potrebno, da so otroci pri tem zelo 
aktivno sodelovali in prepoznavali vrste živali, ki jih srečujemo in vide-
vamo v svojem okolju. Tudi ptice so bile zanimive; polni so bili tudi zna-
nja s področja oglašanja divjadi in petja ptic. Spoznavali smo krmljenje 
tako velike kot male divjadi in potrebe po dodatni hrani pozimi in v 
poletnem času. Bil sem presenečen, kako zanimivo je za otroke podro-
čje lovstva. Vsi ljudje smo dolžni skrbeti za našo naravo in jo čim bolje 
ohranjeno zapustiti prihodnjim rodovom. Naši otroci se učijo od nas 
starejših, a pripomniti moram, da zreli ljudje velikokrat pozabimo, da 
smo dolžni biti vzor, saj otroci opazujejo in se zavedajo, da je divjad 
pomembni člen narave. Starejši smo dolžni skrbeti za naš življenjski 
prostor, skrbeti za čisto okolje, v katerem uživamo in ga potrebujemo 
vsi. Če pomislim, kaj vse lepega in zanimivega sem slišal od otrok, me je 
strah pomisliti, kako brezbrižno se do okolja obnašamo odrasli. Včasih 
smo lahko pili vodo na studencih, lovili ribe v potokih, kosili travo, kjer 
je polno raznih žuželk, črvov, male in velike divjadi … Lovci smo ena 
od aktivnih skupin prebivalcev, katerih poslanstvo je trdno in vztrajno 
zagovarjati, da je narava skrb nas vseh, in da je ohranitev divjadi ter 
prostora naša osnovna naloga. Lovci v naši državi smo v povprečju že 
starejši, zato vabimo v svoje vrste nove mlade člane in članice, da sku-
paj skrbimo za naše narodno naravno bogastvo. To nam nalaga Zakon 
o varstvu, gojitvi in lovu, dokument, ki nas zavezuje in določa osnovne 
naloge lovcev – skrb za prostor divjadi, varovanje narave, ohranitev 
raznolikosti živali in privzgajanje primernega odnosa do slovenskega 
naravnega bogastva. 
Otroci poslušajo, so radovedni in namen srečanja z njimi ni samo v uče-
nju, tudi poslušati jih je potrebno: mnogo je bilo vprašanj in lepih idej, 
ki zahtevajo odgovore, nenehno prisotnost, pogovore …Vse to vodi 
v osveščanje in oblikovanje razumnih občanov. Opazil sem, da se ne 
zavedamo, koliko stvari vedo in povedo otroci, ki so željni znanja in se 
hitro učijo, hkrati pa so prava zakladnica misli in idej. Če bi bili z njimi 
dlje časa, bi nastala prava pestra zgodba. 
Vprašanja so prehitevala, tako smo pozabili na čas, odločili pa smo se, 
da se srečamo vedno, ko bodo želeli ali potrebovali naša znanja, saj je 
otroška radovednost podobna neskončnim sledem divjadi v novoza-
padlem snegu … Tudi na srečanju v lovišču je bilo lepo, zanimivo in 
dogovorili smo se, da moramo naravo opazovati tiho, da bomo iz goz-
da odnesli čim več bogatih slik, pisanih dogodkov in pestrih pogledov. 
Gozd je namreč je prostor divjadi, ptic, mogočnih dreves, barvnih od-
tenkov, lepih livad, skrivnih poti in čistega zraka – vse to pa je potrebno 
tudi za zdravje naših najmlajših.
Ob bližnjih praznikih vam želimo čim več lepih srečanj z bližnjimi, mir-
nih trenutkov, da nas ne sliši divjad, katere dom sta gozd in polje, in 
vsem vse lepo v prihajajočem letu.

Lovci Lovske družine LukovicA in toMAž cerAr 

Gledališki večer  
poučnih zgodb
Medtem ko sta mnogim mladim po birmi oziroma končani osnov-
ni šoli odveč sveta maša ali verouk, se vsa ta množica otrok po-
razgubi v neznano. A mladi potrebujejo izzive, dogajanja, ki so 
v koraku s časom, obenem pa je to priložnost, da ostanejo del 
Cerkve in najdejo pravo pot v življenje. Mlade lahko povezujejo, 
družijo in privabljajo nazaj v Cerkev in h Kristusu tudi dekanijska 
srečanja. Njihov glavni namen je druženje mladih med seboj v po-
vezanosti z Njim. Ena izmed oblik je tudi druženje mladih v okviru 
dekanijskega odbora za mlade DOM, še vedno pa lahko največ daš 
in  dobiš, če aktivno sodeluješ v domači župniji.
 
Dekanijski odbor za mlade Domžale je tokrat pripravil zanimiv gle-
dališki večer v sodelovanju z mladimi iz župnije Brdo. Večer poučnih 
zgodb v izvedbi gledališke skupine Marta Marta so tokrat gostili mladi 
župnije Brdo in se ponovno izkazali kot dobri gostitelji. Kulturni dom 
Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici so mladi iz skoraj vseh 
župnij domžalske dekanije napolnili do konca in le redki odrasli obi-
skovalci smo bili le še majhen dodatek k številu obiskovalcev. Tokrat 
nas je gledališka skupina Marta Marta, katere mentor je Gregor Čušin, 
ne samo zabavala, ampak tudi poučevala in obenem pogledala celo v 
našo notranjost. Z zgodbami Srečanje, Samo midva, Prodajalna resni-
ce, Kako posneti reklamo za deodorant in Letalo smo spoznali, kako 
podobne so zaigrane zgodbe našemu vsakdanjemu življenju. Na kon-
cu so igralci izrekli še prošnje Bogu in tudi te so bile tako podobne 
našim vsakdanjim prošnjam, naslovljenim Njemu. Gledališki večer se je 
končal z medsebojnim pogovorom na temo gledališke predstave. Da 
je pogovor lažje stekel, so organizatorji pripravili pijačo in jedačo. Mla-
di se znajo zabavati in družiti tudi brez alkohola, smo ugotovili tokrat, 
saj je svoje mesto med pogovorom našla tudi harmonika za res veselo 
vzdušje druženja mladih iz naše dekanije. 

drAgo juteršek
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Vsako leto Zveza veteranov vojne za Slove-
nijo povabi svojce padlih v vojni za Sloveni-
jo na srečanje, na katerem je večji poudarek 
na neformalnem druženju.

Tokrat smo jih gostili domžalski veterani osa-
mosvojitvene vojne. Srečanje je bilo zadnjo so-
boto v novembru v hotelu Krona v Domžalah. 
Svojce smo sprejeli družno z vodstvom PVD 
Sever (policijsko združenje) in študenti organi-
zacije iz Maribora, ki so bili pred dobrim dese-
tletjem prvi pobudniki tega srečanja.
Po kratkih nagovorih so dekleta iz glasbene 
skupine Dotik zapele nekaj slovenskih pesmi, 
kar je bilo vsem prisotnim zelo všeč. Mariborski 
študenti so pripravili priložnostna darila za vse 
družine, ki so se srečanja udeležile.
Uniformiranci smo se pomešali med svojce ter 
ob kosilu in po njem smo se spoznavali in izme-
njavali svoje izkušnje. Slišali smo marsikatero 
zgodbo, ki jo je napisalo življenje, in osamo-

tradicionalno srečanje svojcev padlih v vojni za Slovenijo
svojitvena vojna je dala določen pomen. Svojci 
padlih, bodisi starši, žene ali otroci so kljub ve-
liki življenjski tragediji, ki so jo preživljali pred 
dobrimi triindvajsetimi leti, vedri in prijetni lju-
dje. A globoko v njih še vedno tli praznina, ki je 
ni moč zapolniti, ne z besedo ne z mislijo. Med 

V prihajajočem letu 2015 želimo 
vsem občankam in občanom 
zdravja in sreče ter vesele 
božične in novoletne praznike!
Vsem čestitamo ob dnevu
samostojnosti!

občinskA orgAnizAcijA 
zveze borcev zA vrednote nob 

LukovicA

povabljenci iz vse Slovenije je bila tudi Mojca 
Peperko, žena veterana vojne 1991, ki je padel 
v trzinskem spopadu 27. junija 1991. 
Preživeli smo prijetno popoldne in ob priliki se 
spet srečamo.  

jAnez gregorič

V nedeljo, 16. novembra 2014, smo se odpra-
vili kljub rahlemu dežju, ki za našo vodjo Ma-
rijano ni nobena ovira, na Kisovec (1275 m) 
pod Veliko planino. Pot je bila kar dosti strma 
in prepoteni smo se odžejali v topli koči ter se 
kmalu vrnili v dolino, kjer je bil postanek pri 
znanem čevapčičarju v Kamniku. 
V nedeljo, 23. novembra 2014, ob 13. uri, ko 
je bilo ob brunarici prvič pri nas tekmovanje 
v metanju podkev, smo se v velikem številu 
(okoli 40) tako mladih kot manj mladih, po-
dali po Rahuški poti. Sledili smo modrim 
oznakam na drevesih in se podali po nekoli-
ko razmočenem terenu do Straže in Preserij 
ter naprej do Dupeljn, kjer sta Stane in Igor 
poskrbela za topel čaj in jabolka, se fotogra-
firali in podpisali v pohodniško knjigo ter 
nadaljevali pot preko Vrhovelj na zaključek 
v brunarico. Nekaj udeležencev je bilo prvič 
na tej poti, ki jim je bila všeč kljub rahlemu 
rosenju z neba. 
V nedeljo, 7. decembra 2014, ob 8. uri smo se 
podali na zadnjo letošnjo turo, na vrh Staneta 
Kosca, na Rašico (641 m). Spet nas je narava 
sem in tja malo porosila, kar nas seveda ni 
oviralo pri dobrem razpoloženju. Sv. Miklavž 
nam je pustil na vrhu nekaj dobrot, da smo se 
laže povzpeli na jekleni razgledni stolp, ki pa 
nam je zaradi megle zakril lepote Kamniških 
Alp in ostale okolice. 
Zelo bogato in uspešno pohodniško sezono 
bomo zaključili še v brunarici s »Kolosejem«, 
to je z ogledom fotografij z vseh pohodov. 
Vabljeni konec leta ali v januarju.

viktor jeMec

Pohodniki ŠtD Rafolče na Kisovcu, 
Rahuški poti in zaključku na Rašici
 
Pohodniki ŠTD Rafolče so nabrano kondicijo in izkušnje iz lanskega leta nadgradili letos 
z obiskom štirih dvatisočakov (Triglav, Debela peč, Stol in Begunjščica) in si tako okrepili 
zdravje, predvsem pa voljo. Skupno je okoli 50 krajanov obiskalo zanimiv vrh ali goro, se 
sprostilo in naužilo svežega zraka v prijetnem druženju.
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Na koledarju smo obrnili že enajsti list, s tem pa zaključili tudi leto-
šnjo nogometno sezono na odprtih igriščih.

Na Martinovo nedeljo, kakor že vrsto let nazaj, smo se z nogometnim sre-
čanjem STARI : MLADI medsebojno preizkusili in pokazali, kdo je bolj vešč 
z nogometno žogo. Moram povedati, da je bilo tudi to leto, ki se izteka, 
za Zlatopoljce zelo uspešno. Svojo vitrino so dopolnili z nekaj novimi po-
kali in z njimi polepšali garderobni prostor. Tokratno srečanje je ponovno 
prineslo zmago mladi ekipi, že tretje leto zapored, prav zato so se uspeha 
še bolj veselili. V prijetnem druženju, ki so ga popestrili topli sončni žarki, 
nam je pogovor tekel že o zimskem vsakdanu, o rekreaciji ob petkih v 
Osnovni šoli Šmartno, o skorajšnjem zimskem šahovskem turnirju in sne-
gu, ki nam bi omogočil, da bi uporabili 25-metrsko skakalnico in na njej 
pripravili smučarske skoke, ki smo jih v lanski sezoni tako pogrešali.

tone HAbjAnič

Zlatopoljci zaključili nogometno sezono

V soboto, 6. decembra, je članica Težkoatletskega kluba Domžale 
Petra Pavlič nastopila na svetovnem univerzitetnem prvenstvu v 
olimpijskem dviganju uteži. Petra Pavlič je več kot odlično zastopa-
la slovensko reprezentanco, postavila je kar tri državne rekorde in 
osvojila zelo dobro deveto mesto. Ta uvrstitev je najvidnejši dosežek 
kateregakoli slovenskega tekmovalca oziroma tekmovalke v olim-
pijskem dviganju uteži v zadnjih dveh desetletjih. 

Svetovno univerzitetno prvenstvo je potekalo v mestu Chang Mai na Taj-
skem. V izredno močni konkurenci je Petra Pavlič opravila izjemen nastop, 
v potegu je dvignila 65 kg, kar je pomenilo nov državni rekord, v sunku 
je dvignila 83 kg, kar je bil spet državni rekord, v biatlonu pa 148 kg, kar 
je bil tretji državni rekord na tekmovanju. Damjan Čanžek, predsednik 
Slovenske zveze olimpijskega dviganja uteži, je po tekmovanju dejal, da 
je Petra Pavlič presegla vsa pričakovanja: "Menil sem, da lahko ob zelo 
dobrem nastopu poseže okoli prve petnajsterice, vendar pa je postavila 
kar tri državne rekorde. V ključnih trenutkih je ostala zbrana in dosegla iz-
jemno deveto mesto. Kot predsednik zveze in nekdanji tekmovalec vem, 
kako veliko truda je potrebno vložiti za tak dosežek. Dovolj zgovoren je že 
podatek, da take uvrstitve na svetovnem prvenstvu še ni dosegel noben 
tekmovalec ali tekmovalka iz Slovenije. Iskrene čestitke za tak uspeh." 

Petri Pavlič najvidnejši dosežek zadnjih dveh desetletij
To pa ni edina promocija, ki jo je Petra Pavlič v zadnjem času opravila 
za slovensko olimpijsko dviganje uteži. Nastopila je v oddaji Ugriznimo 
znanost na drugem programu Televizije Slovenija, kjer je pokazala nekaj 
osnov olimpijskega dviganja uteži. 

vALentin orešek, tiskovni predstAvnik tAk doMžALe

Želimo vam 
mirne božične praznike 
in naj se vam v novem letu
nikamor ne mudi! 

Avto Moto društvo LukovicA

& Moto kLub rokovnjAči

Člani ŠD Lukovica 
vam želimo 
vesel Božič 

in srečno Novo leto 
2015

Člani športnega 
društva Lukovica
vam želimo vesel božič
in srečno novo leto
2015. 
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Naj bo v letu 2015 vsak dan kakšna
vaša želja ukradena sanjam.

Srečno.

Vesele božične praznike in srečno novo 
leto vam želi vaš Rodex.

Občina Lukovica je asfaltirala parkirišča pred 
brunarico ŠTD Rafolče in tudi del vhodne poti 
do brunarice, ki je koristila tudi pri izdelavi 
dveh igrišč za metanje podkev, kjer je eno 
montažno. Z dodatnim nasutjem finega peska 
sta bili na novo zgrajeni obe igrišči po pravilih 
NHPA (The National Horseshoe Pitcher’s Asso-
ciation) in poskrbljeno je bilo za varnost vseh.
V tekmovanju posameznikov je sodelovalo 16 
tekmovalcev. Vrstni red najboljših: 1. Mirko Čo-
kan, 2. Janez Maček, 3. Aleš Škafar in 4. Matjaž 
Brovč. Prvi trije so prejeli medalje in najboljši, 
učitelj fizike in podjetnik, nekdanji Lukovičan 

Prvi odprti turnir za prehodni pokal Rafolč v metanju podkev
 

Mirko Čokan tudi prehodni pokal Rafolč, ki je 
zmagal že na večih turnirjih.   
V tekmovanju dvojic je tekmovalo 11 parov. 
Vrstni red najboljših: 1. Mirko Čokan in Drago 
Stražar, 2. Juhant Team (Aleš Škafar in Seba-
stjan Oražem), 3. Janez Maček in Darko Latas 
ter 4. Saša Šmidovnik in Igor Fartek. 
Nastopila sta dva domačina, Sandi Ceglar in 
Blaž Jemec, zaenkrat kot vzpodbuda tudi osta-
lim krajanom, da se lotijo te rekreativne igre, 
da bi s svojo ekipo začeli tekmovati v 2. ligi z 
možnostjo prehoda v prvo. Edina predstavnica 
žensk, Saša Šmidovnik iz Kamnika, je bila pri-

V nedeljo, 23. novembra 2014, ob 10. uri se je začel prvi turnir posameznikov za prehodni 
pokal Rafolč v metanju podkev. Na pobudo nekdanjega prvega predsednika ŠTD Rafolče 
Sandija Ceglarja, ki je nastopal že za ekipe sosednjih občin, so prizadevni člani društva s 
sedanjim predsednikom Blažem Jemcem pripravili dve igrišči za metanje podkev in s tem 
tudi v KS Rafolče obudili ta stari šport, ki se pojavlja predvsem kot družabna igra. Tekmo-
vanje je trajalo vse do večera in si ga je ogledalo veliko sprehajalcev.

Spoštovane občanke in občani!

Želimo vam lepe praznike, preživete z najbližjimi, vesel in 
radosten božič, leto 2015 pa naj bo najlepše leto, z obilico sonca, 
z mnogo sreče, naj z uspehi bo prežeto, naj pride v miru in  v miru se izteče.

krAjevnA skupnost bLAgovicA

jetno presenečena in navdušena nad urejenim 
okoljem in veselim vzdušjem, toplim čajem in 
prigrizki, kljub mrazu. 
Vabimo še ostale krajane, da razmigajo telo in 
usmerijo duha tudi v metanje podkev.  

viktor jeMec
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Naše dejavnosti so se začele že lansko šolsko leto, ko je bil na stra-
neh nacionalne agencije Cmepius objavljen razpis za projekt Era-
smus+, in sicer za pridobitev sredstev za meddržavno sodelovanje 
na področju osnovnih šol.

Ko smo se prebili skozi zapleteno evropsko birokracijo, smo morali pre-
pričati šolo iz tujine, da je vredno sodelovati z nami. Všeč nam je bila 
ponudba šole iz Liechtensteina, ki je ob smučarskih radostih ponujala 
izobraževanje na področju športa, turizma, geografije, zdravja in regio-
nalnega razvoja v angleškem in nemškem jeziku. Ker je Slovenija država, 

Uspešna vključitev OŠ Janka Kersnika brdo v projekt Erasmus+ 

Goste so v naši šoli sprejeli rokovnjači. Predstavniki partnerske šole pred panojem na OŠ Janka Kersnika Brdo

ki lahko ponudi zelo veliko, so se na naše veliko veselje odločili za nas. 
Skupaj smo napisali projekt, s katerim bomo s skupnimi močmi v dveh 
letih spoznavali lepote dveh evropskih držav – Slovenije in Liechtenstei-
na. Spoznavanje bo potekalo na več področjih, in sicer z izmenjavo naših 
in njihovih učencev v Sloveniji in Liechtensteinu.
Za začetek in temeljito pripravo so nas v začetku novembra obiskali uči-
telji partnerske šole, s katerimi smo naredili natančen program delova-
nja. Februarja gredo naši učenci v Liechtenstein v smučarsko središče, in 
to je za naše učence popolnoma brezplačno. 

dAMijAnA šter, vodjA projektA

Podjetje Rodex d.o.o. 
pomaga žrtvam poplave
Nad Poljansko dolino stoji 
že skoraj štiri stoletja – vse 
od daljnega leta 1621 – 
tam na začetku ustja ozke 
grape Karlovski mlin. Ver-
jetno se ne bi zlagali, če 
bi zapisali, da v tem delu 
Žirovskega Vrha Svetega 
Antona narava še nikoli 
doslej ni pokazala tako 
ostrih zob kot 21. oktobra 
okrog enih zjutraj. Močno 
deževje je ponoči začelo 
prožiti zemeljske plazove 
in ranjena pobočja so se 
odpirala vse naokoli Kar-
lovskega mlina. Voda je 
začela izjemno hitro nara-
ščati in zalila celotno domačijo Jerneja in Marije Lampreht. S po-
močjo gasilcev sta se s hčerama Niko in Ines in očetom Jernejem z 
vrvmi rešili na varno.
»Posledice neurja so bile grozljive in ker v nesreči spoznaš prijatelja, 
smo se odločili pomagati po svojih močeh.  Sredstva, ki smo jih pr-
votno namenili za novoletne čestitke in koledarje našim strankam 
in poslovnim partnerjem, smo donirali družini Lampreht za hitrejšo 
odpravo posledic. Prepričani smo, da je poraba sredstev veliko bolj 
učinkovita. Upamo, da bodo našemu in podobnim zgledom sledili 
tudi drugi in pomagali ljudem v stiski,« pravi direktor podjetja Aleš 
Rode.
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Kot vsako leto smo tudi letos v prazničnem decembru na druženje 
povabili stare starše naših otrok. Čutimo, da so tudi oni del naše 
ustanove, saj večkrat prihajajo v vrtec, ko pospremijo vnuke v vr-
tec ali iz njega. 

Razveselili smo jih z nastopom. Veselje ob opazovanju vnukov smo raz-
brali z njihovih obrazov. Bili so ponosni na svoje vnuke. Aplavz dedkov 
in babic je otrokom ob zaključku nastopa vlil na obraz zadovoljstvo in 
ponos. Stari starši so se pridružili otrokom tudi pri igri. Skupna igra je 
potekala v prijetnem medgeneracijskem druženju. Otroci so starim 
staršem pokazali uporabnost igrač, jim razkazali igralnico, skupaj z nji-
mi so se igrali različne družabne igre in ustvarjali v kotičku. 
V spomin na to srečanje so stari starši prejeli darilo od svojih vnukov. 
Prijetno druženje z vnuki in starimi starši smo zaključili s pogostitvijo 
v telovadnici. Otroci so se imeli ob dedkih in babicah lepo, kar je bilo 
vidno iz njihovih nasmejanih obrazov.  Nasmejani in z željo, da se nasle-
dnje leto spet vidimo, so stari starši odhajali domov. 

tjAšA drenik in veronikA HribAr

Medgeneracijsko druženje otrok in njihovih starih staršev

20. novembra je govorilne ure na OŠ Janka Kersnika Brdo pope-
strila Zdrava šola s svojim obogatitvenim programom. 

V prijeten kotiček Zdrave šole, ki so ga uredili učenci in mentorica in-
teresne skupine Zdrava šola ter učiteljica gospodinjstva, so nas vabili 
sveže pečeni medeni kruh, posušeni slastni krhlji in sočna rdeča jabol-
ka iz naše šolske shrambe. Na ličnem pladnju smo si lahko postregli z 
domačim svežim pesnim sokom. Razstava je bila posvečena piramidi 
zdravega prehranjevanja, evropskemu projektu razdeljevanja sadja v 
osnovnih šolah in tradicionalnemu zajtrku, ki smo si ga privoščili že na-
slednje jutro. 
Poleg kotička Zdrave šole smo pripravili tudi prostor za strokovni sode-
lavki Rdečega križa Domžale, ki sta se prijazno odzvali na naše želje in 
potrebe po dodatni ponudbi našega programa. Starši, učitelji in stro-
kovni delavci smo si lahko s strokovno pomočjo preventivno izmerili in 
pregledali krvni tlak, sladkor in kisik v krvi. 
Zdravstveno preventivo je s svetovanjem za zdravo prehrano strokov-
no povezal Franc Vengust, ki nas je seznanil s številnimi novostmi glede 
zdravstvenih in prehrambnih novitet.
Prijetno druženje se je začelo ob 16. uri, ko je dr. Anja Podlesnik Fetih, 
ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo, pozdravila goste, starše in učitelje. 
Ob prijetnem klepetu, izvajanju preventivnih parametrov in izsledkih 

najnovejših prehrambnih dognanj ter izvedbi govorilnih ur smo s pro-
gramom in prijetnim druženjem zaključili ob 19. uri.  

LiLijAnA grAcAr, vodjA zdrAve šoLe

OŠ Janka Kersnika Brdo 

novembrske govorilne ure s popestritvijo Zdrave šole

Dramski krožek pospremil 
Miklavža in parkeljne
Na Miklavžev večer je bilo v šoli v Blagovici vzdušje polno na-
petega pričakovanja, saj je bilo jasno, da je Miklavž že prestopil 
trojanski klanec. In to ne sam …

Da bi ga otroci KS Blagovica laže pričakali, so učenci Podružnične 
šole Blagovica pripravili igrico, v kateri so tudi mačka, miš in pes pri-
čakovali darila. In kaj so dobili? Naj to ostane še skrivnost, morda nas 
boste videli nastopati še kje …
Miklavž ni razočaral nikogar, tudi našega šolskega sklada ne, zato se 
mu za darilo lepo zahvaljujemo. Parkeljnom, ki so dobro ogreli dvo-
rano z rožljanjem in rjovenjem, pa pošiljamo lep pozdrav naravnost 
v pekel.             

MArijA deMšAr, MentoricA drAMskegA krožkA
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Glas ljubezni
Na OŠ Janka Kersnika Brdo smo se odločili, da letošnjo decembr-
sko prireditev dobrodelno obarvamo in vsa zbrana sredstva na-
menimo družini v stiski.

Na trgu Lukovice smo v četrtek,  11. 12. 2014, s sejmom pričarali pra-
znično vzdušje. Stojnice so se šibile pod izdelki naših učencev, staršev, 
zaposlenih in upokojencev. Dogajanje na trgu smo popestrili s prire-
ditvijo »Brdo ima talent«, ki se je odvijala v Kulturnem domu Lukovica. 
Različne talente naših učenk in učencev je ocenjevala priznana žirija, ki 
sta jo sestavljala Damjan Damjanovič in Aleš Uranjek.
Prireditev je zabavno in duhovito povezoval Vid Valič. S svojim edin-
stvenim načinom vodenja je nasmejal gledalce v dvorani in na trgu. 
Ker ni bilo mogoče, da bi si vsi ogledali prireditev v dvorani, smo uredili 
neposredni prenos dogajanja na velikem platnu sredi trga. 
Vse slavne osebnosti so sodelovale prostovoljno in s tem prispevale ve-
lik delež k uspešno izvedenem dogodku. 
Vsi nastopajoči učenci so se pred polno dvorano odlično odrezali. 
Predstavili so različne talente. Med vsemi nastopajočimi je strokovna 
žirija težko izbrala najboljšega. Po tehtnem premisleku so se vendar 
soglasno odločili, da je zmagovalka razredne stopnje Ela Podlesek, ki 
je zapela pesem Let it go iz animiranega filma Ledeno kraljestvo, zma-
govalki predmetne stopnje sta postali Barbara Pavlič in Natalija Cerar, 
zapeli sta pesem Say something.
Ime naše šole in izpeljano dobrodelno prireditev je prek meja lukoviške 
občine ponesla Golica TV. V četrtek dopoldne je ravnateljica dr. Anja 
Podlesnik Fetih gostovala v oddaji v živo in predstavila namen ter po-
tek celotnega dne. Popoldne pa nas je obiskala njihova snemalna ekipa 
in novinar Robert Pečnik Pečo. 
V imenu šole se zahvaljujeva vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri ustvar-
janju in izvedbi prireditve. Veliko vas je bilo in pomagali ste s finančnimi 
donacijami, prispevanimi izdelki, z delom, nagradami, dobro voljo in 
lepimi ter spodbudnimi besedami. 
Letošnji december bo v naših srcih še lepši, saj vemo, da smo z našimi 
dejanji polepšali težke dni družini v stiski. 

vodji prireditve: MAtejA oreHek in uršA igLič

Foto: Leon Andrejka

Foto: Leon Andrejka

Foto: Leon Andrejka

Foto: Leon AndrejkaFoto: Leon Andrejka
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DATUM PRIREDITEV TELEFON E MAIL SPLETNA STRAN
25.1.2015 22. tradicionalni zimski pohod Golčaj - Špilk (kondicijsko zahtevno, 6-7 ur), 

Blagovica
01 72 34 037 pd.blagovica@gmail.com /

25.1.2015 Smučarski skoki na 25 m skakalnici, pogoj snežne razmere, Mala Lašna 041 292 182 / /

31.1.2015 Letni folklorni koncert, Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) 051 845 537 folklora.lukovica@gmail.com

januar/februar Zimski moto tabor Moto klub Rokovnjači, športno družabni dogodek s 
tekmovanjem v spustu s pležuhi, smučišče Turnše oz. Prvine

041 617 764 info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

februar Prireditev ob kulturnem prazniku, Lukovica (KD Janka Kersnika) 01 72 96 300 obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

8.2.2015 Enodnevni smučarski izlet v Avstrijo 031 792 945 robertpestotnik@gmail.com FB: sd.lukovica

14.2.2015 Pustna povorka s tekmovanjem za »NAJ PUSTNI KROF«, pustno rajanje 
z izborom najbolj izvirnih pustnih mask ter tekmovanjem za »NAJ PUSTNI KROF«, 
Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici

041 386 573 jerneja.strmsek@siol.net; 
tdsv.vid@gmail.com

www.td svvid.si

22.2.2015 Smučarski skoki na 25 m skakalnici, pogoj snežne razmere, Mala Lašna 041 292 182 / /

25.3.2015 Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu s 
kulturnim programom in družabnim srečanjem

031 205 761 dpzlukovica@gmail.com /

27.4.2015 Motorist varno na cesti 2015, preventivna varna vožnja s policistom inštruktorjem, 
namenjena uvodu v motoristično sezono, Lukovica (Avto Kveder Lukovica)

041 659 811 andrejka.dadi@gmail.com www.amd lukovica.si

30.4.2015 Tradicionalni prvomajski nastopi po občini 041 606 572 godba.lukovica@gmail.com www.godba lukovica.si

1.5.2015 Budnica AMD Lukovica, najzgodnejša skupinska vožnja po občini Lukovica 041 659 811 andrejka.dadi@gmail.com www.amd lukovica.si

1.5.2015 Prvomajsko družabno srečanje, Gradiško jezero (jasa) 041 796 326 td.preserje@gmail.com www.amd lukovica.si

3.5.2015 Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači,  
Blagovica - Logarska dolina - Pavličevo sedlo - Jezersko - Lukovica

031 731 482 info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

3.5.2015 DEMO Radomlja, SIP 2015, srečanje okoliških strojnih krožkov s predstavitvijo 
senene linije SIP Šempeter, Videm pri Lukovici (kmetija pri Gmajnarju)

041 734 209 janezcerar2@gmail.com /

9.5.2015 Balinarski turnir, Lukovica (balinišče gostilne Bevc) 031 792 945 robertpestotnik@gmail.com FB: sd.lukovica

10.5.2015 Turnir v malem nogometu, Podgora pri Zlatem Polju 041 292 182 / /

18.5.2015 19. Šraufov spominski pohod, Krašnja 041 612 702 strukelj.marjan@gmail.com www.krasnja.si

24.5.2015 Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice, spomladanski vztrajnostni 
preizkus, Lukovica (Avto Kveder Lukovica)

041 659 811 
041 602 036

andrejka.dadi@gmail.com, 
info@mkrokovnjaci.com

www.amd lukovica.si
www.mkrokovnjaci.com

junij Prireditev ob dnevu državnosti, Šentvid pri Lukovici 01 72 96 300 obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si
4.6.2015 Krvodajalska akcija Motorist za življenje, tradicionalna akcija ob dnevu 

krvodajalstva v podporo in osveščanje sočloveka, Ljubljana (Zavod RS za 
transfuzijsko medicino)

041 602 036 info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

5.-7.6.2015 Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači, vikend izlet namenjen 
spoznavanju lokalnih znamenitosti in zgodovine drugih krajev, Banja Luka (BiH)

031 482 043 info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

12.-15.6.2015 5. Lukovca športa, tradicionalni dogodek s turnirjema v malem nogometu in 
košarki, Brdo pri Lukovici  

031 792 945 robertpestotnik@gmail.com FB: sd.lukovica

12.6.2015 Vidov večer, kulturno družabno srečanje,Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina 
Slomška)

041 386 573 jerneja.strmsek@siol.net, 
tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

13.6.2015 Vidov sejem, sejem pristnih domačih izdelkov/pridelkov ter prikaz starih 
slovenskih obrti, Šentvid pri Lukovici (Veidrov trg)

041 386 573 jerneja.strmsek@siol.net, 
tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

13.6.2015 Nočna društvena tekma Ribiškega društva Črni graben, Prevoje pri 
Šentvidu (Zeleni gaj)

041 819 916 janez.krizman@gmail.com /

20.6.2015 Odprta tekma Ribiškega društva Črni graben, Prevoje pri Šentvidu (Lovski 
ribnik)

041 819 916 janez.krizman@gmail.com /

26.-28.6.2015 Mladinski tabor 041 819 916 janez.krizman@gmail.com /
27.-28.6.2015 Dvodnevni pohod v slovensko visokogorje, Julijske Alpe 031 792 945 robertpestotnik@gmail.com FB: sd.lukovica

Občinska uprava Občine Lukovica je podatke zbrala s strani organizatorjev, zato za morebitne spremembe terminov prireditev s strani organizatorjev ne odgovarja.
kAtkA boHinc, občinskA uprAvA

Kmetijska zadruga z.o.o. Domžale
UGODNA PONUDBA! 
Kmetovalci, ugodna 
predpraznična ponudba 
mineralnega gnojila Kappa 
NPK 15-15-15 samo 370 € 
za tono! Zaloge so omejene! 
Pri nas dobite tudi vse drugo 
za kmetijo in vrt!

Obiščite nas v naših 
prodajalnah:

• 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 62

Vesel Božič in srečno  
novo leto 2015 vam želi  
Kmetijska zadruga Domžale!
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Vabilo Karitas

Spoštovane gospe in gospodje!

Vse gospe in gospode, ki ste že dopolnili 70 let starosti 
v župniji Brdo in Zlato Polje,

PRISRČNO VABIMO NA 

PREDbOžičnO SREčanJE,
KI BO V SOBOTO, 20. DECEMBRA 2014,  

V ŽUPNIŠČU NA BRDU.

od 15.00 do16.00 
ZBIRANJE IN PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

ob 16.00 
SVETA MAŠA

PO MAŠI PRIJATELJSKO SREČANJE, 
POGOSTITEV IN SKROMNA OBDARITEV.

Srečanje je namenjeno tako vernim kot nevernim.
En sam božič je v letu, en sam večer je sveti, 
a njegovo sporočilo naj vse leto bo vodilo.

župnijskA kAritAs brdo in zLAto poLje

Dramatizacija Marjana Hočevar 
(po zgodbah Frana Milčinskega in radijski priredbi 
Mojce Jan-Zoran)
Režija Marjana Hočevar, KD Krka, sezona 2013/14
Igrajo Joži Petrič, Minka Strah, Marjetka Uršič, 
Anja Markovič, Jože Pečjak, Janez Miklavčič,  
Robi Škufca, Damjan Zajc, Jurij Piškur, 
Frenki Koželj, Miro Podržaj.
Šepetalki Eva Bregar in Anka Kandus
Kostumi Maja Peterlin/Maska Anka Kandus
Luč in zvok Vojteh Hočevar
Scena Marjana Hočevar
Izdelava scene Boštjan Žgajnar
Oblikovanje Vasilij Kozar/Foto Uroš Hočevar
Tisk Partnergraf, d.o.o., Grosuplje
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Karitas

Opozorilo glede uporabe 
pirotehničnih izdelkov
Policisti Policijske postaje Domžale glede nato, da se pribli-
žujejo prazniki v decembru, ki jih v veliki meri med drugim 
spremlja tudi uporaba različnih pirotehničnih izdelkov, že-
limo z naslednjim člankom vplivati na uporabnike le-teh. 
Predvsem z namenom, da bi omilili perečo problematiko ter 
s tem zmanjšali predvsem število telesnih poškodb, pritožb 
občanov in drugih negativnih posledic, ki nastajajo z uporabo 
pirotehničnih izdelkov.

Po razvrstitvi pirotehničnih izdelkov po Zakonu o eksplozivih in 
pirotehničnih izdelkih so ognjemetni izdelki kategorije 1 tisti, ki 
predstavljajo zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo 
raven hrupa (npr. pasje bombice). Prodaja navedenih izdelkov je 
dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa samo v 
času od 26. decembra do 2. januarja. Ognjemetne izdelke kate-
gorije 1 pa je kljub v dovoljenem času prepovedano uporabljati v 
strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prosto-
rih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in 
na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

Ognjemetni izdelki kategorije 1 so tisti, ki predstavljajo 
zelo majhno nevarnost in povzročajo zanemarljivo raven 
hrupa (npr. pasje bombice), njihova uporaba pa je dovolje-
na le v času od 26. decembra do 2. januarja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 
3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde, različnih velikosti in 
moči), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.
Ognjemetni izdelki kategorije 2 so tisti, ki predstavljajo majhno 
nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni upo-
rabi na omejenih območjih na prostem. Tipični izdelki so rimske 
svečke, majhna ognjemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in 
kombinacije, rakete itd. 
Iz skupine ognjemetnih izdelkov kategorije 3, katerih uporaba je 
namenjena na omejenih območjih na prostem in ju v prosti proda-
ji lahko kupi fizična oseba, starejša od 18 let, sta izključno baterija 
in kombinacija do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi ter fontana 
do 750 g neto mase eksplozivnih snovi v posameznem izdelku.
V Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih je določeno, da 
pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno prodajati fizičnim 
osebam, mlajšim od 14 let, izdelkov kategorije 2 pa ni dovoljeno 
prodajati fizičnim osebam, mlajšim od 16 let. Pri tem je zgoraj 
navedena starostna skupina glede na kategorijo ognjemetnega 
izdelka zakonsko pogojena tudi z dovoljenjem za uporabo. Kljub 
temu je zaželeno in priporočljivo, da navedene ognjemetne izdel-
ke, ki jih mladoletniki lahko uporabljajo, uporabljajo pod nadzo-
rom staršev ali skrbnikov.
Pri tem policisti svetujemo, da ob nakupu pirotehničnega izdelka 
preverite, da so na izdelku navodila za uporabo, ki morajo biti na-
pisana v slovenskem jeziku. Vsa pirotehnična sredstva morajo biti 
označena tudi s kategorijo, v katero so razvrščena. 
Pri tem je potrebno tudi opozoriti, da je prepovedana predelava, 
uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava in preprodaja piro-
tehničnih izdelkov. Največ poškodb je ravno pri takšni prepoveda-
ni uporabi izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili 
kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oziroma 
so bili kupljeni na črnem trgu.   
Policisti bomo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe 
o uporabi in posesti pirotehničnih izdelkov. Za navedene kršitve 
posameznika je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov. 
Kljub vsem prizadevanjem se moramo zavedati, da je neprimerna 
uporaba pirotehničnih izdelkov skupni problem, zato prosimo vse, 
predvsem pa starše, da z opozarjanjem na nevarnosti in možne 
posledice takega početja, ter s svojim lastnim zgledom pripomo-
rete k preprečevanju in zmanjševanju posledic, ki jih povzročajo 
pirotehnični izdelki. 

vodjA poLicijskegA okoLišA, sAšo vecej  
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Želimo vam blagoslovljene božične praznike 
in vse dobro v prihajajočem letu.

V upanju na boljše čase ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno!
Občinski odbor Nove Slovenije Lukovica

Naj Vas 

tudi v letu 2015

povezujejo lepe misli,

iskrene in dobre želje.

Naj obogatijo Vaš in

naš vsakdan.

 
»Za Črni graben«  

neodvisna lista

Spoštovane občanke in občani,
čestitamo vam ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti.
Želimo vam blagoslovljene
božične praznike ter srečno,
zdravo in uspehov polno leto 2015.

Občinski odbor SLS Lukovica
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Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Bolečine in trpljenje si prestala
zdaj lahko boš v grobu mirno spala!

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 86. letu starosti  
sklenila naša draga mama, babica, prababica, 
sestra, teta in tašča

STANISLAVA BERGANT
iz Vošc nad Blagovico

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

Iskrena hvala tudi diakonu Petru Možini za opravljen 
 pogrebni obred, Irmi Markovšek za pomoč na domu, 

 Marjeti Reberšek za besede slovesa in pogrebni  
službi Vrbančič za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V življenju spletel gnezdo si toplo,
v katerem sreče in ljubezni polno je bilo.
Vodilo tvoje delo in poštenje je bilo -
obveza naša za naprej bo to.                                           
                                                                   (otroci)

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti sklenil 
naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

ANTON KOTNIK
Lonov Tone iz Lukovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Vrbančič in gospodu župniku 
za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna zahvala  

Stani Stopar za ganljive  poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu  

pospremili na njegovi zadnji poti.  
Hvala vam!

Vsi njegovi

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje.
Bolečine in trpljenje si prestala
zdaj lahko boš v grobu mirno spala!

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 86. letu starosti  
sklenila naša draga mama, babica, prababica, 
sestra, teta in tašča

STANISLAVA BERGANT
iz Vošc nad Blagovico

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

Iskrena hvala tudi diakonu Petru Možini za opravljen 
 pogrebni obred, Irmi Markovšek za pomoč na domu, 

 Marjeti Reberšek za besede slovesa in pogrebni  
službi Vrbančič za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Niti zbogom nisi rekel,
niti roke nam podal,
tiho odšel si,
a v naših srcih za vedno boš ostal.

ZAHVALA

V 81. letu je svojo življenjsko pot sklenil  
mož, oči, dedi, brat in tast 

SILVESTER ANDREJKA
iz Lukovice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem,  
sodelavcem, sosedom in znancem, ki ste se v tako velikem  

številu poslovili od pokojnika in nam stali ob strani na njegovi 
zadnji poti. Zahvaljujemo se vam za izrečene besede tolažbe, 
za darovane sveče in cvetje. Hvala župniku Antonu Potokarju 

za opravljen obred, članom AMD Lukovica, ki so nosili žaro, 
govornikoma iz AMD Lukovica in AMZS za poslovilne besede, 

pevcem in vsem, ki ste nam na kakršenkoli drug način  
pomagali v bolečih trenutkih.

Vsi njegovi

V življenju spletel gnezdo si toplo,
v katerem sreče in ljubezni polno je bilo.
Vodilo tvoje delo in poštenje je bilo -
obveza naša za naprej bo to.                                           
                                                                   (otroci)

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 83. letu starosti sklenil 
naš dragi mož, oče, dedek, brat in stric

ANTON KOTNIK
Lonov Tone iz Lukovice

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem 
in znancem, za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče.

Zahvaljujemo se pogrebni službi Vrbančič in gospodu župniku 
za lepo opravljen pogrebni obred. Posebna zahvala  

Stani Stopar za ganljive  poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu  

pospremili na njegovi zadnji poti.  
Hvala vam!

Vsi njegovi

Kje si ljubi  mož in oče, kje tvoj mili je obraz,
kje tvoja skrbna roka, ki skrbela je za nas.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 85. letu starosti sklenil 
naš dragi mož, oče, stari ata, brat, tast, stric in svak

FRANC REBERŠEK
iz Hribov 8, Trojane

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečena sožalja,darovano cvetje, 

sveče in svete maše. Iskrena hvala tudi župniku Dragu Markušu 
za lepo opravljen cerkveni obred, cerkvenemu pevskemu zboru, 

pevskemu zboru Lipa, vnuku Borisu Reberšku za poslovilne 
besede, pogrebnemu zavodu Morana iz Braslovč za vse opravljene 

storitve in vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo patronažni sestri 

Irmi Markovšek iz ZD Lukovica za nego na domu, zdravstvenemu 
osebju ZD Vransko in Bolnišnice Topolšica, ki so v zadnjih letih 

njegovega življenja skrbeli za njegovo zdravje.

Vsi njegovi 

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

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 75. letu starosti sklenil 
naš dragi ata, stari ata, brat, stric in svak

LEOPOLD POGAČAR st.
iz Zlatega Polja

Ob nenadni in boleči izgubi se zahvaljujemo vsem,
ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani.

Iskrena hvala za vsa izrečena sožalja in stiske rok,
darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Njegovi domači

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

CPP: med počitnicami 29.12.,  
v 2015 pa prvič že 12.1.

Varno in srečno vožnjo v 2015!
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
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