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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

CPP:  04.05., 25.05.
TRAKTOR: 08.06.

 Vpisujemo v priprave na izpit za čoln.
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

PRI NAS OPRAVITE VSE

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

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

PRI NAS OPRAVITE VSE 
NA ENEM MESTU!

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

NA ENEM MESTU!

!Polnjenje klime v mesecu maju     
          samo 40€! Vabljeni!

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

PRIŠEL JE 500X.

500x. f ia t500.s i

Fiat conFiat in

NOVI FIAT 500X. FIATOV MESTNI KRIŽANEC. ŠE VEČJI, ŠE ZMOGLJIVEJŠI IN VEDNO PRIPRAVLJEN ZA AKCIJO.

PRIDI IN GA ZAPELJI.

Povprečna poraba goriva: 6,4 – 4,1 l/100 km. Emisije CO2: 147 – 109 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: Euro 6. Specifične emisije NOx: 0,0719 – 0,0285 g/km. Vrednost specifične emisije 
trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,00053 – 0,00026 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. 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. 
Avto Triglav d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 122, SI - 1000 Ljubljana. Slika je simbolična.
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 28. maja 
2015; rok za oddajo člankov je 19. maj 2015 do 12. 
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktual-
ni 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, uredniški 
odbor: Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika 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, Ka-
mnik; 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: Spuščanje gregorčkov v Rafolčah; foto: Maja Jemec
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Uvodnik
Po šestih te-
dnih ste v 
vaših poštnih 
nabiralnikih 
spet lahko 
našli občin-
sko glasilo 
R o k o v n j a č . 
Dovolj dol-
go obdobje, 
da je na naš 
naslov prišlo 
veliko gradi-
va, ki ga žal zaradi omejitve s prostorom 
ne moremo vsega objaviti. Zato še enkrat 
pozivam vse, ki pošiljate članke, da se, 
prosim, držite omejitev. S tem lahko do-
bijo prostor vsi. Raje se oglasite večkrat 
v letu s krajšimi novičkami. V uredništvu 
se trudimo in želimo narediti glasilo čim 
pestrejše, raznoliko, seveda pa k temu 
pripomorejo tudi krajša in jedrnata be-
sedila, ki so podprta z dobrim fotograf-
skim gradivom. V tretji letošnji številki 
Rokovnjača je veliko vabil na prireditve, 
zato predvidevam, da vam v prihajajočih 
prazničnih dneh ne bo dolgčas. Kar ne-
kaj je tudi obvestil raznih javnih služb in 
ustanov.
Vseskozi smo odprti za vaše predloge. Pri-
spevajte k boljšemu Rokovnjaču. Sprejeli 
smo pobudo občinske uprave, kjer bodo 
predstavljeni delavci občinske uprave in 
nekatera področja njihovega dela. Tokrat 
sta izpostavljeni področji zdravstva in na-
sveti organizatorjem prireditev.

Leon AndrejkA

v. d. odgovornegA urednikA

TURISTIČNO DRUŠTVO  PRESERJE PRI LUKOVICI
PRIREJA

TRaDICIOnaLnI  PRVOMaJsKI  GOLaŽ
v petek,  1. maja 2015,  ob 9. uri,

na jasi  ob Gradiškem jezeru.

Vabljeni!

Vabljeni na 
prvomajske nastope 

Godbe Lukovica in Kamniških mažoretk, 
ki bodo po tradiciji 30. aprila, na predvečer praznika, po naslednjem razporedu:

                 15:30      Lukovica
                 16:30      Trojane
                 17:30      blagovica
                 18:30      Krašnja
                 19:30      Dupeljne
                 20:30     Prevoje

                 Vljudno vabljeni!

SPOŠTOVANI LASTNIKI 
ZEMLJIŠČ!

V primeru, da na svojem zemljišču v 
času, ko ni prepovedi kurjenja v naravi, 

opravljate delo in odpadke zakurite, 
obvestite svojo lokalno gasilsko enoto 
ali pokličite 112 ter jih obvestite o vaši 
nameri kurjenja v naravi, da operaterji 

v primeru klica občanov vedo, da gre za 
nadzorovano kurjenje.

BLAž judež , PoveLjnik gZ LukovicA
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Dejavnosti občine Lukovica na področju zdravstva 

Koliko sredstev bo namenjenih letos? 
Na področju zdravstva občina ne financira 
rednih dejavnosti zdravstvenega doma, am-
pak po pogodbi prispeva za dodatna sredst-
va. Obveznosti občine Lukovica so tako za 
specialnega pedagoga, klinične preglede 
dojk, eno dozo cepiva proti klopnemu me-
ningitisu, protivlomno tehnično zavarovanje 
za zdravstveno postajo Lukovica in ostala pla-
nirana sredstva za nakup zdravstvene opre-
me. V tem letu se bo na primer sofinanciralo 
tudi za urgentno reševalno vozilo, katerega 
vrednost znaša približno 175.000 evrov in za 
nakup mamografskega aparata v vrednosti 
205.000 evrov. Od tega zneska bo polovico 
financiral zdravstveni dom, drugo polovico 
pa občine ustanoviteljice, kar pomeni 22.800 
evrov sredstev iz naše občine. Mojca Cerar, 
svetovalka za družbene in društvene dejav-
nosti na Občini Lukovica, razlaga: »Postopek 
javnega naročila je v teku, mi pa bomo vozilo 
in mamografski aparat refundirali po tem, ko 
bo kupljeno. V letu 2016 se načrtuje menja-
va ultrazvočnega aparata v skupni vrednosti 
120.000 evrov, predlog ZD Domžale pa je, da 
naj bi Občina Lukovica prispevala k temu 7.200 
evrov.« Na podlagi občinskega proračuna za 
drugo branje naj bilo za klinični pregled dojk 
namenjenih 2.500 evrov in 3.000 evrov za so-
financiranje proti klopnemu meningitisu. 

Občina financira eno dozo cepiva proti 
klopnemu meningitisu 
Do porabe proračunskih sredstev se financira 
eno dozo cepiva letno. Strošek ene doze za 
odraslega tako znaša 30 evrov, za otroka pa 

28 evrov. Pri tem je pomembno vedeti, da se 
deležniki občinske pomoči lahko cepijo v ZD 
Domžale, cepljenja pa izvajajo tudi zasebni 
zdravniki s koncesijo oziroma koncesionar 
na zdravstveni postaji Lukovica. Po tem ZD 
Domžale občini izstavi račun z imeni in pri-
imki ljudi, ki so prejeli cepivo, da se preveri, 
ali so bila namenjena sredstva res porabljena 
za naše občane. 

V letu 2014 opravljenih 57 financiranih 
pregledov dojk iz naše občine 
Poročilo ZD Domžale za leto 2014 razkriva, da 
je bilo preteklo leto v domžalski ambulanti 
za klinični pregled dojk skupno opravljenih 
1214 pregledov. Od tega 826 prvih pregledov 
(813 žensk in 13 moških). V 128 primerih so 
bili razlogi preventivni pregledi, kurativnih 
(torej tistih na zdravstveno napotnico) pa je 
bilo 1055. Opravljenih je bilo 514 mamografij 
in 388 ultrazvokov dojk, na območju nek-
danje skupne upravne enote vključno s Kam-
nikom pa je bilo odkritih 22 novih primerov 
karcinoma dojk. 

Specialna pedagoginja pomaga pri raz-
voju tudi otrokom iz našega okolja 
Mesečno se s strani Občine Lukovica namenja 
sredstva za plačilo specialne pedagoginje, ki 
obravnava primere iz večih občin. Največ je 
obravnav predšolskih otrok, nekoliko manj 
si sledijo po stopnjah na izobraževalnih pro-
gramih. V decembru 2014 je bilo v obravnavi 
263 otrok, med njimi 20 iz občine Lukovica. 
Na to število vpliva tudi dejstvo, da smo 
okolje, kjer je veliko rejencev, med katerimi je 

več primerov otrok s posebnimi potrebami, ki 
skupaj s pedagoginjo napredujejo pri svojem 
razvoju. 

Šest mesecev po rojstvu otroka lahko 
prejmete 280 evrov
Če imate izpolnjen pogoj stalnega 
prebivališča matere in otroka na območju 
občine Lukovica, lahko najpozneje v šestih 
mesecih po rojstvu otroka zaprosite za 
finančni prispevek. V letu 2014 je občina 
izplačala 78 vloženih prošenj, in sicer 
prek vloge, objavljene na spletu. Vloga za 
enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka 
je dostopna na spletni strani Občine Lukovica 
(najdete jo tukaj), izpolnite pa jo lahko tudi 
na roko. V vsakem primeru jo morate natisnje-
no in seveda izpolnjeno poslati po pošti ali os-
ebno prinesti na občino. Poleg oddane vloge 
je potrebno pripisati se transakcijski račun, 
na katerega se znesek nakaže, podati davčno 
številko in potrdilo iz gospodinjske evidence 
o stalnem prebivališču. Najbolj verodostojen 
je podatek iz Upravne enote Domžale, ki ga 
občina z dovoljenjem lahko pridobi. Pri tem 
kopija osebne izkaznice ni dovolj, saj je bila 
slednja lahko narejena pred petimi leti in Mo-
jca Cerar ne more 100-odstotno preveriti, ali 
se vlagatelj ni prepisal kam drugam. 

Občina krije tudi zdravstveno zavarovanje 
občanom 
Tisti občani, ki niso zavarovani iz drugega 
naslova (prek delodajalca, staršev, kmečkega 
zavarovanja, zavarovanja samostojnega pod-
jetnika), imajo možnost za zavarovanje kot 
občan. To določa Zakon o zdravstven varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju ZZVZZ (Ur.l. 
RS, št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08). »To se ne 
ureja na občini, ampak na Centru za socialno 
delo Domžale, ki občanom izda odločbo. Prek 
posebnega državnega distribucijskega modula 
mesečno uvozim podatke in naredim obračun. 
Občina torej ne odloča o tem, koga bomo zava-
rovali, ampak le krijemo strošek,« pravi Cerarje-
va. V decembru 2014 je bilo tako zavarovanih 
76 občanov, kar pomeni, da je bil decembr-
ski strošek občine 2319,52 evra (30,52 evra 
mesečno na enega). Zdravstvenemu zava-
rovanju občanov je tako namenjenih 20.000 
evrov na leto, v zadnjih desetih letih pa je vsaj 
15 občanov takih, ki so kot občani zavarovani 
vsako leto. 

O Mojci Cerar 
Mojca je na občini zaposlena že 17. leto in je, 
kot že rečeno, višja svetovalka za družbene 
in društvene dejavnosti. Konkretno to po-
meni, da dela na naslednjih področja: 
šolstvo (predšolska vzgoja, osnovnošolsko 
izobraževanje, štipendije), zdravstvo, so-
ciala, kultura, humanitarna društva, športna 
društva, kulturno dediščina, prireditve in pro-
slave, občinska priznanja, pripravlja gradiva 
za občinski svet, je strokovna sodelavka za 
družbene in društvene dejavnosti ter sveta za 
preventivo, pripravlja proračun na področju 
družbenih dejavnosti, pod okriljem ima tudi 
šolske prevoze.

ZA oBčinsko uPrAvo

LeA smrkoLj

Ste vedeli, da je občina Lukovica poleg 100-odstotnega deleža Osnovne šole Janka Ker-
snika Brdo ustanoviteljica tudi nekaterih drugih javnih zavodov? Še iz časov bivanja v 
skupni občini Domžale (Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče) so se formirali za-
vodi, ki delujejo tudi danes. Mednje tako spadajo Osnovna šola Roje, Knjižnica Domžale, 
Glasbena šola Domžale in seveda Zdravstveni dom Domžale, povsod pa ima kot sousta-
noviteljica 12-odstotni delež.
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Prostore pošte v Lukovici  
krasijo štiri slike umetnika 
Draga Jermana
 
Ob selitvi in odprtju poslovalnice Pošte Slovenije v Lukovici 
na novo lokacijo na Obrtniški ulici v novembru 2013 je župan 
Matej Kotnik obljubil izdelavo slik vseh lokacij pošte s strani 
Občine Lukovica. Predaja Jermanovih umetnin se je tako zgo-
dila v torek, 17. marca 2015, z uvodom Mihe Lončarja na rogu. 
Na ta dan je namreč minilo 442 let delovanja pošte v Lukovici.
 
»To je zelo dolga doba za kakršno koli državo ali funkcijo, saj 442 
let ni kar tako. Prav ta datum smo si izbrali zaradi tega, ker je vladar 
Notranje-avstrijskih dežele nadvojvoda Karel II. Habsburški ta dan iz-
dal ukaz, da se uvede redna pošta. Poznan je tudi po tem, da je poleg 
tega v svojem času ustanovil tudi kobilarno Lipica, Univerzo v Grad-
cu in mnoge druge stvari, ki so še danes del naše splošne dediščine. 
Pošta je skozi te kraje tekla sicer že prej, a so jo neredno prenašali sli, s 
17. marcem 1573 pa je začela v Lukovici delovati redna, vsakodnevna 
pošta in s tem povezan tudi urad,« je uvodoma dejal župan Občine 
Lukovica Matej Kotnik. 
  
Predaje Jermanovih čudovitih slik se je udeležili tudi Evgen Zad-
nik, direktor Pošte Slovenije – PE Ljubljana s svojimi sodelavci, ki 
je avtorju slik Dragu Jermanu predal knjigo o zgodovini pošte, 
ki je izšla ob 100-letnici poštne stavbe v Ljubljani. Slednji je prek 
tolmačke izrazil ponos, da lahko na pošti razstavlja svoje slike. 
Zelo se zahvaljuje županu, da se je obrnil nanj za uresničitev dane 
obljube, med njenim izvajanjem pa je zelo veliko izvedel o zgodo-
vini pošte v Lukovici. Dogodek mu je bil zelo pri srcu in se je vsem 
lepo zahvalil za povabilo. 
  
S to gesto je želel župan v sodelovanju s predstavniki Pošte Slo-
venija obiskovalcem in domačinom prikazati bogato zgodovino 
pošte v Lukovici. »Žal ni prišlo do realizacije, da bi bila na pošti stal-
na razstava razvoja pošte v Lukovici, a smo idejo nekako uresničili s 
temi slikami. Na pošti so že imeli sliko stare pošte v Podpeči, zato smo 
se odločili, da prikažemo lokacije še ostalih treh pošt v Lukovici, torej 
Pungartnikovo hišo, Turkovo hišo in Zadružni dom. Na ta način smo 
pokazali selitve in razvoj pošte v Lukovici, ki danes domuje že v peti 
zgradbi od svojega nastanka. In kot zanimivost: vse stavbe še stojijo,« 
je dogodek komentiral Kotnik.

ZA oBčinsko uPrAvo

LeA smrkoLj

Kulturni dom  
v Lukovici namenjen 
vsestranski uporabi
 
Konec septembra 2014 je bila uspešno zaključena energetska 
sanacija kulturnega doma v Lukovici. Poleg lepšega izgleda 
na trgu v Lukovici je prenova prispevala k učinkovitejši rabi 
energije in zmanjšanju izpustov emisij CO2 toplogrednih 
plinov v okolje, posledično pa tudi k znižanju stroškov og-
revanja. Po končanem projektu je Občina Lukovica prejela 
60 odstotkov povrnjenih upravičenih državnih sredstev, tre-
nutno pa je v načrtu predaja prostorov in dokončanje tretje 
gradbene faze .
 
Občina Lukovica je za energetsko sanacijo kulturnega doma v 
Lukovici po zaključenih delih (iz naslova ukrepa 322 Obnova in 
razvoj vasi) od države prejela 85.216,64 evra upravičenih sredstev. 
Sofinanciranje občine pa je bilo v vrednosti 137.989,04 evra, saj so 
bila potrebna dodatna sredstva, ki niso bila predmet razpisa, a so 
vplivala na zadostno in kvalitetno izpeljan projekt (na primer san-
acija in injiciranje temeljev, DDV, gradbeni nadzor, projektantski 
nadzor …). »Sredstva smo prejeli po opravljenem inšpekcijskem 
nadzoru nad izvedbo projekta. To za nas predstavlja v tem trenutku 
olajšanje, saj dokler ne prejmeš državnih sredstev, ne moraš z goto-
vostjo trditi, kako boš zaključil projekt, ki je bil v letu 2014 finančno 
zahteven za občino,« pravi župan Občine Lukovica Matej Kotnik. 
  
Mansarda kulturnega doma se trenutno nahaja v tretji gradbeni 
fazi, po sprejetju občinskega proračuna pa se bo z delom nad-
aljevalo. Načrtovana ureditev je v tem letu, poleg spodnjih pa 
bodo tudi zgornji prostori namenjeni društveni in družbeni de-
javnosti, torej za vsestransko uporabo. Želja župana je, da bi v 
pritličju kulturnega doma v enem delu omogočili prostor društvu 
upokojencev, ki se bodo izselili iz pisarne pod odrom. Tam naj 
bi športna društva, ki so bila izseljena leta 1995, tako ponovno 
dobila ustrezne prostore za svoje delovanje, prav tako pa bodo 
oživeli prostori, v katerih je bila poslovalnica Pošte Slovenije. »Ta 
prostor želimo nameniti za srečevanje društvom. V objektu občina 
načrtuje ureditev štabne sobe za delo civilne zaščite. Slednja za 
svoje delovanje potrebuje komandno mizo, da lahko nemoteno vodi 
akcijo zaščite in reševanja,« še dodaja župan. 

 
ZA oBčinsko uPrAvA

LeA smrkoLj
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Poročilo s 3. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica

Seje se je udeležilo 13 članov ob-
činskega sveta in sicer: Janez Ber-
not, Tomaž Beden, Franc Barlič, 
Matevž Kink, Zvonko Avbelj, Olga 
Vrankar, Tomaž Andrejka, Tomaž 
Prohinar, Roman Cerar, Barbara 
Dimc, Ines Sovec, Bojan Andrejka 
in Mateja Per. Dva člana sta bila 
opravičeno odsotna in sicer Tina 
Bregar ter Vincenc Dragar.

Pod prvo točko dnevnega reda je 
svet soglasno potrdil poročilo za-
pisnika 2. redne seje občinskega 
sveta, ki je bila 10. decembra 2014. 
Za je bilo vseh 13 prisotnih članov.

V drugi točki so člani obravnavali 
in sprejemali Odlok o proračunu 
občine Lukovica za leto 2015. Kot 
se za razpravo v 2. obravnavi spo-
dobi, je bila burna in dolgotrajna, 
vprašanj in podvprašanj je bilo 
veliko, tudi predlogi za nove inve-
sticije oziroma o smiselnosti ob-
stoječih so deževali. Župan Matej 
Kotnik je takoj na začetku razprave 
povedal, da je žal realnost hujša 
kot prikazujejo številke na papirju. 
Izdatki so nujni in že v naprej znani 
in še izogniti se jim ne da. Za piko 
na i je bolj ali manj zabetoniran 
tudi proračun za leto 2016.

Najbolj je bila na udaru Pungartni-
kova hiša, za katero so člani sveta 
menili, da požira preveč prora-
čunskega denarja. Župan je jasno 

hišo sredi Lukovice, ki je po vrhu 
tudi pod spomeniškim varstvom, 
lahko pridobili evropska sredstva. 

Člani sveta so se dotaknili tudi tem, 
kot so materialni stroški Občine 
Lukovica, problematike RCU-ja in 
tovornjakov, ki se dnevno vozijo na 
delovišče, povečanja Osnovne šole 
na Brdu, nedokončane infrastruk-
ture kanalizacije po občini, občin-
skega glasila Rokovnjač, kamno-
loma, mrliških vežic, dokončanja 
zastavljenih projektov in podobno. 

Prisotni so na vprašanja očitno 
dobili ustrezne odgovore, saj so 
proračun Občine Lukovica za 2015 
soglasno sprejeli. Prav tako pa 
ni bilo večjih zapletov pri spreje-
manju naslednjih točk dnevnega 
reda. Soglasno so bili sprejeti Načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem 
Občine Lukovica za 2015, Kadro-
vski načrt za leto 2015, Odlok o 
proračunu Občine Lukovica za leto 
2016, Načrt ravnanja s stvarnim 
premoženjem Občine Lukovica za 
2016 in Kadrovski načrt Občine Lu-
kovica za leto 2016. 

Pod osmo točko so člani sveta 
razpravljali o nadomestnem članu 
Nadzornega odbora Občine Luko-
vica. Tomaž Prohinar, poročevalec 
komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, je pojasnil 
nastali zaplet. Šlo naj bi za klasično 
neskladnost dveh funkcij. Namreč, 
med potrjenimi člani Nadzornega 

Na marčni seji Občinskega sveta Občine Lukovica, ki je potekala v dvorani Kulturnega doma Janka 
Kersnika v Lukovici je bilo na dnevnem redu devet točk (naknadno so dodali še deseto točko dnevne-
ga reda), o katerih so se morali zediniti člani občinskega sveta. Vsekakor je bila vodilna tema sprejem 
proračuna za leto 2015 kot tudi za naslednje leto, torej za leto 2016. 

odbora je bila tudi Monika Cerar, 
ki pa je po ustanovni seji podala 
odstopno izjavo. Kot rečeno, zara-
di nezdružljivosti funkcij, saj je že 
članica krajevne skupnosti. Tako je 
bila s strani sveta Lista za Blagovi-
co, Trojane in Češnjice pozvana, da 
predlaga novega člana Nadzorne-
ga odbora. Predlagan je bil Rajko 
Keršič, ki je spoznan kot primeren 
kandidat in bil zato soglasno potr-
jen s strani Občinskega sveta.

Zadnja točka dnevnega reda se 
je dotaknila letnega programa 
športa v Občini Lukovici za leto 
2015. Samo finančno shemo je 
predstavila Mojca Cerar, skupna 
ugotovitev članov sveta pa je bila, 
da na splošno občina namenja 
premalo finančnih sredstev za vse 
vrste športa tako rekreativnega 
in šolskega kot tudi vrhunskega. 
Kljub vsemu je v času splošnega 
pomanjkanja finančnih sredstev 
svet soglasno potrdil tudi letni 
program športa Občine Lukovica 
za leto 2015.

Naknadno je bila dodana deseta 
točka dnevnega reda, to je spre-
jem dokumenta identifikacijskega 
projekta (DIIP) za investicijski pro-
jekt Kanalizacija Spodnje Prapreče, 
ki ga je predstavil Primož Dežman. 
Sprejetje dokumenta je bilo po-
membno za nadaljnje sodelovanje 
na razpisih in posledično pridobi-
vanje financ. Po krajši obravnavi in 
izmenjavi mnenj je bil tudi doku-
menta identifikacijskega projekta 
(DIIP) za investicijski projekt Kana-
lizacija Spodnje Prapreče soglasno 
sprejet.  

TeksT in foTo AndrAž koPiTAr

razložil, da se je odkup hiše zgodil 
v prejšnjih letih, in če zdaj občina 
ne bo delovala kot zgleden lastnik 
hiše, s katero ima velike načrte, po-
tem bo dejansko ves denar do zdaj 
šel v nič. Da ne omenjamo še hiše 
same, ki z vsakim letom, ko stoji 
prazna, izgublja na vrednosti, stro-
ški za obnovo pa se drastično viša-
jo. Zato so nadaljnji finančni vložki 
občine zgolj priprava projekta ob-
nove do te mere, da bi za to veliko 
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Koncert ob materinskem dnevu

beneški fantje za mame
Tudi letos so v TOD Brdo – Lukovica organizirali zdaj že tradici-
onalni koncert ob materinskem dnevu za naše mame, ki je bil v 
petek, 27. marca, v dvorani Janka Kersnika v Lukovici. V goste so 
tokrat povabili najstarejši še delujoči ansambel v Sloveniji – Bene-
ške fante. Večer so materam polepšali s svojimi uspešnicami, kot 
so Rdeči cvet, Lunca beneška, Cikorja an kafé in mnogo drugih. 
Koncert je povezovala vsem poznana slovenska igralka Ljerka Be-
lak in večer še dodatno popestrila z verzi in zgodbami.

erikA cerAr

Mame so se sprehodile  
okrog Gradiškega jezera
 
Društvo podeželskih žena Lukovica je letos ob materinskem 
dnevu že sedmo leto zapored organiziralo prireditev na 
Gradiškem jezeru.
 
V sredo, 25. marca, se je okrog 80 udeleženk, članic Društva 
podeželskih žena Lukovica in Blagovica, njihovih prijateljic iz Lju-
bljane, Polšnika, Mlinš, Trzina, Mengša, Vodic, Polhovega Gradca 
pa tudi od drugod, podalo na sprehod okrog Gradiškega jezera. 
Vremenske razmere jih niso ustavile niti pretekla leta, le če je bila 
nedelja, so se dobile dan prej oziroma dan pozneje, je razložila 
Vida Capuder, predsednica Društva podeželskih žena Lukovica. 
»Ob nedeljah je na prvem mestu družina, zato mame ne moremo,« 
je dejala in pojasnila, da je bilo na njihovi prireditvi tudi že 200 
udeleženk. 

Želele so nekaj novega! 
In kako je prišlo do ideje, da se sprehodijo okrog jezera? »Želele 
smo nekaj novega, ne le sestankov. Dogovorile smo se, da bomo šle, 
prvič sicer bolj solo. Moj mož nas je presenetil z rdečimi nageljni, se-
daj pa udeleženkam rože že tri leta podarja Občina Lukovica,« se je 
spominjala njihovih začetkov. 
Poleg župana Občine Lukovica Mateja Kotnika so se srečanja 
ob materinskem dnevu udeležili tudi otroci iz vrtca Medo. Ti so 
s svojim prvim javnim nastopom navdušili vse mame, mamice 
in babice, ki so jih poleg okusnega domačega peciva nagradile 
še z bučnim aplavzom. Med drugim si je vzela čas tudi poslan-
ka Ljudmila Novak, sicer doma iz sosednje občine, ki je poudarila 
vlogo mame in predvsem ženske v družbi. Tudi Vida Capuder je 
pojasnila, da je ženska v primerjavi z moškimi vedno malo bolj za-
postavljena. »Zdi se mi prav, da na poseben način proslavimo dan, 
ki je namenjen vsem mamam. Sploh kmečkim ženskam to veliko 
pomeni, ki ne gredo tako pogosto od doma. Kar nekaj je takšnih, ki 
niso vključene drugam kot pa v Društvo podeželskih žena, in zdi se 
mi prav, da smo na pohod povabile več žensk in prireditev zastavile 
v večjem obsegu.« 

Seveda pa je za postavitev klopi in ozvočenje ženskam priskočila 
na pomoč moška roka. Tudi glasbenik Tone Habjanič je bil eden 
tistih, ki so jim pomagali. »Zdi se mi prav, da tudi kak moški sodeluje 
pri tem. Treba je kako stvar postoriti, ne da je vse na plečih žensk. Poz-
nam kar nekaj žensk, ki so danes tukaj, in je prav, da praznujejo svoj 
praznik. Tudi sam sem bil v reji v Trnovčah in mislim, da je prav, da se 
spomnimo tudi na vse ostale mame, ne le biološke. Za svojo rejnico 
sem zapisal tudi pesem Moja druga mama in jo tudi zapel. Pohod 
predstavlja ženskam oziroma mamam poleg druženja še duhovno 
sprostitev, kar jim nadvse privoščim.« 

ZA oBčinsko uPrAvo LeA smrkoLj

Prireditev ob materinskem dnevu 

Roža
 
Mladinska skupina župnij Brdo, Zlato Polje in Blagovica je ob mate-
rinskem dnevu in dnevu staršev v sodelovanju z župnijo Brdo, žu-
pnijsko Karitas in Občino Lukovica pripravila zanimivo prireditev.  
 
Že naslov, kakor uvodni video, je bil pokazatelj, da to ne bo prireditev, 
kakršne smo vajeni na naših odrskih deskah, ampak bo nekaj posebnega. 
Idejo Eme Meden so tokrat več kot odlično uresničili mladi in tudi malce 
starejši smo bili navdušeni nad novim pristopom, saj smo že pri Pavčkovi 
Kako raste mama spoznali, da bomo deležni poleg besed tudi uprizoritve 
govorjene besede. Poleg vseh plesnih in glasbenih točk smo prisluhnili 
odličnemu glasu Barbare Pavlič, ki nam je zapela Dan najlepših sanj, nato 
pa je na oder prišel sam Ivan Cankar in malce potožil, kako nespameten 
je bil, ko je zavrnil kavo, ki mu jo je prinesla mati. In to ga teži še danes, 
nam je zaupal. Z Juvanovo Hvala starši vam za vse in Neubauerjevo 
Mamica je kakor zarja je zbranim mamicam, starim mamam in vsem v 
dvorani voščil otroški pevski zbor pod vodstvom Petre Avbelj. Še enkrat, 
tokrat na koncu prireditve, izrečene dobre želje ob njihovem prazniku 
in izročitev ročno izdelanih rožic naj matere in stare mame spominjajo, 
da mladi mislijo še na kaj in ne samo na zabavo. Tudi na to niso pozabili 
in na koncu pripravili pisano paleto sladkih dobrot, da smo se še dolgo 
sladkali in družili. Obljubili so, da bodo do oratorija pripravili še kako 
zanimivo prireditev, ki bo tako kot je bila ta vredna obiska in kakega 
evrčka za uspešno izvedbo tretjega Oratorija na Brdu.  

drAgo juTeršek
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ZaPRaŠene PODObe: fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica  

Letos mineva sedemdeset let od konca druge svetovne vojne. Slo-
vensko prebivalstvo je konec vojne pričakalo z navdušenjem in olaj-
šanjem, marsikje pa tudi s tesnobo in strahom. Za umikajočo vojsko so 
namreč ostali porušeni domovi, neobdelana polja in težke vojne preiz-
kušnje ljudi. A v ljudeh se je ohranilo tisto najpomembnejše – upanje, 
da bo prihodnost prinesla spremembe, da bo prihodnost drugačna in 
da konec vojne pomeni nov začetek. 
Fotografij o vojnem času v zapuščini Franceta Cerarja ni veliko. Ohra-
njenih je nekaj fotografij požganih domov, cerkva, številni so pogrebi 
žrtev. V svoj fotografski objektiv je ujel zgolj štiri posnetke prihoda 
partizanskih čet v Lukovico. Na njih je razvidno, da je kolono vojakov 
v Lukovici pozdravil napis »Zdravo v mučeništvu prekaljeni borci!«, na 
cesti pa so se v njihovo podporo zbirali tudi Lukovičani. Francetovi fo-
tografski kameri so se nasmehnili tudi nekateri vojaki, ki so si ob koncu 
vojne lahko privoščili kak brezskrben trenutek.

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

Razsvetljeni marec v srečni hiši 
Od slikovitega spoznavanja Sudana, pisanih risarij z znanima ilustratorkama, 'kukanja' v 
svojo čarobno energijo do prepoznavanja svojih komunikacijskih veščin iz lastnih rokopi-
sov: v Srečni hiši je bil marec, podobno kot februar, poln še tako različnih dogodkov, ki so 
nam odprli oči bodisi glede dogajanja na drugem delu sveta. 

Klemen Mihelič nam je predstavil afriški Su-
dan –, bodisi glede odnosov samih do sebe, 
saj smo z Barbaro Mihelčič pokukali v svet 
Čarobne energije, ki ga sama za boljše ži-
vljenje približuje širši javnosti. Najmlajši so v 
družbi ilustratork Nine Meglič in Ajde Erzno-
žnik lahko prepoznavali lastne potenciale v 
likovnem ustvarjanju oz. pisanih risarijah, 
kot smo jih pri nas poimenovali. – Začetek 
aprila nam je poleg velikonočnih praznikov 
prinesel še osnove retorike in prepoznavanje 
svojih komunikacijskih veščin iz lastnih roko-
pisov, kjer nam je pomagala samoanalizirati 
se grafologinja Bilka Demšar. V drugi polovici 
meseca sledi še literarno druženje z Jurijem 
Součkom in njegovim Palčkom Smukom. 

Klemen Mihelič in Dežela Furov 
Klemen Mihelič, podpornik Toma Križnarja in 
ustanovitelj humanitarne fundacije H.O.P.E., 
je med drugim dejal, da »v Darfurju umira-
jo milijoni, za katere nihče ne ve, medtem 
ko v zahodnem svetu izvemo za vsako žrtev 
določenega napada v določenem mestu«. 
Kljub temu, da so s prenosnimi kamerami 
uspeli doseči, da je nasilje nad prebival-
stvom občutno upadlo – »vsak napadalec 
se namreč boji, da bi bil viden in obsojan,« 
pravi Klemen , pa je pred slovenskimi aktivi-
stičnimi humanitarci še en velik izziv, to je 
transport vrtalne naprave za vodo v Darfur, 
mimo skorajda hermetično zaprtih meja te 
dežele v vojni. 

Zakaj? Za vse nasmejane obraze čudovitih in 
pristnih ljudi, ki padajo pod streli sovražni-
kov, ki si jih niso sami ustvarili. In kako lahko 
vi pomagate? Donirate lahko za kamere in za 
vrtalno napravo ali pa prispevate z nakupom 
darfurskih amuletov in nubskih ogrlic, po 
novem pa tudi z nakupom fotografij z motivi 
in obrazi Darfurja na www.tomokriznar.com. 

Te bomo naročili tudi v Srečni hiši za našo 
naslednjo razstavo, prizadevanja fundacije 
H.O.P.E. pa podpiramo tudi s slikanicami treh 
čarovnic, katerih celoten izkupiček od pro-
daje ostane fundaciji. Po novem pa v Srečni 
hiši ponujamo tudi Križnarjevo knjigo Nafta 
in voda, katere celoten izkupiček bo name-
njen Ustanovi Toma Križnarja, s čimer bo 
Tomo pokril stroške produkcije novega do-
kumentarnega filma.

ALenkA žumBAr kLoPčič

Klemen Mihelič ob predstavitvi Darfurja
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Gledališka predstava Štajerc v Ljubljani
V soboto, 7. marca 2015, je KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja postavil v krašenjski 
osnovni šoli na ogled predstavo Štajerc v Ljubljani, ki jo je napisal Tone Partlič, saj je že 
samo njegovo ime sinonim za nekaj dobrega, zabavnega. Seveda, če pogledaš površno, 
če pa se človek v vsebino poglobi, se predvsem zamisli. Predstavo je režirala Vera Beguš in 
tudi vsi ostali tehnični in zvokovni mojstri, so bili domači.

Predstava je postavljena v čas, ko se rojevajo nove države, ko se ustanavljajo nove politične 
stranke in ko tudi izvolitev nove – stare ravnateljice na eni ljubljanskih šol ne more biti več tako 
samoumevno kot prej. Tako ravnateljica kot učiteljski upravni odbor so prepričani v pozitivni izid 
ponovne izvolitve za še en mandat (zadnji pred penzijo), kar pa jim hišnik na šoli onemogoči, 
ker je pač v novi politični stranki. Pripomore tudi ljubezenska aferica ene izmed učiteljic, ki jo je 
imela na šolski ekskurziji na Štajerskem z mariborskim šolnikom in bi ga rada videla na ravna-
teljevem mestu na ljubljanski šoli. Njemu pa je to tudi bolj odskočna deska za boljše mesto, ko 
se vrne nazaj v svoje domače kraje. Predstava na smešno žalosten način prikazuje medosebne 
odnose, intrige in predvsem lastne koristi posameznika.
Predstava je bila prvo soboto in nedeljo tako dobro obiskana, da si je niso mogli ogledati vsi in 
so jo zato ponovili še naslednji konec tedna. Tudi takrat je bila zelo dobro obiskana.

miLenA BrAdAč

Predvelikonočno srečanje starejših na brdu
 
Na soboto pred cvetno nedeljo so se v župnišču na Brdu zbrali starejši farani, da bi se pri-
pravili na bližajoče se praznike. Mnogim namreč ni dano, da bi se pogosto udeleževali 
srečanj pri daritvenem oltarju, zato je predpraznično druženje za njih nekaj posebnega.
 
Zato številni pridejo že pred uradnim začetkom, da se v miru pogovorijo, tako s spovednikom 
kot s svojimi prijatelji, ki jih, za nekatere je že tako, niso srečali od zadnjega druženja. Tokrat jim je 
duhovni pomočnik Ivan Povšnar spregovoril o življenju in delu Janeza Boska, katerega 200-letnico 
rojstva obhajamo letos in o katerem je letos potekal tudi radijski misijon na valovih Radia Ognjišče. 
Z Boskovimi besedami je vlival starejšim ne le upanje, ampak tudi pogum in veselje do življenja, ki 
zna biti na trenutke tudi zelo težko. Med sveto mašo sta skupaj z župnikom Antonom Potokarjem 
podelila zbranim zakrament bolniškega maziljenja. Po blagoslovu butaric, ki so jih starejši prejeli v 
spomin na tokratno druženje, sta zbranim blagoslovljene praznike izrekla še predstavnica Karitas 
in domači župnik Andrej Svete. Sledilo je druženje ob pogostitvi članov in članic župnijske Karitas 
Brdo Zlato Polje, ki je srečanje ob pomoči župnije tudi pripravila.  

drAgo juTeršek

Butara je ponovno stala 

Velikonočna 
butara pred 
cerkvijo sv. Vida  
v Šentvidu
 
Člani TD Sv. VID že 4. leto ohranjamo 
lep slovenski običaj pred veliko nočjo 
– izdelovanje velikonočne butare. 
 
Teden dni pred cvetno nedeljo se skrbno 
pripravljajo veliki kupi zelenja: tise, pu-
špana, oljke, ciprese, rese, bršljana in bri-
nja ter pisanih lesnih oblancev, ki se zbi-
rajo pod kozolcem Andrejka v Šentvidu. 
Pridne roke naših članov in domačinov 
jih v petek pred cvetno nedeljo poveže-
jo v šopke, ki se nato v soboto navežejo 
v velikonočno butaro. Letošnje leto se 
je povzpela kar na dobrih 15 metrov ter 
nato s svojo barvitostjo in simboličnim 
pomenom stala pred cerkvijo sv. Vida v 
Šentvidu. Najlepša hvala Tomažu Raku, ki 
nam je letošnje leto odstopil svoj delovni 
prostor, cvetličarni Nuša Stupica, pridnim 
rokam, ki so vezale šopke ter hvala vsem, 
ki ste kakorkoli prispevali in pomagali k 
izdelavi velikonočne butare ter skupaj z 
nami tako ohranjate izročilo cvetne ne-
delje.   

mAjdA kočAr, Td sv. vid

Butara pred cerkvijo 
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21. marec je bil na podlagi resolucije Generalne skupščine Združenih narodov v letu 2012 
razglašen za Mednarodni dan gozdov, v okviru katerega po vsem svetu potekajo prireditve in 
dogodki, s katerim želijo organizatorji opozoriti na pomen gozdov za ekonomsko, socialno, 
okoljsko in kulturno blaginjo družbe. Slovensko gozdarstvo je še vedno močno vpeto v sa-
nacijo posledic lanskega žledoloma v gozdovih, zato smo Mednarodni dan gozdov obeležili 
z akcijami sajenje dreves v okviru projekta Obnovimo slovenske gozdove, ki sta ga skupaj 
organizirala Taborniška zveza Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, podprla pa vrsta pro-
stovoljcev, ki so bili pripravljeni s svojim delom prispevati k obnovi slovenskih gozdov. 

gozda močno presegajo vložek v samo obnovo 
gozda, tako naravno kot obnovo s sajenjem sa-
dik gozdnega drevja.  
Sredstva za obnovo poškodovanih gozdov in 
za izvedbo ukrepov nege in varstva poško-
dovanih gozdov ter nekatera dela pri sanaciji 
gozdnih prometnic se bodo zagotavljala pred-
vsem iz sredstev Programa razvoja podeželja 
za obdobje 2014–2020, ki je že bil potrjen v 
pristojnih organih EU. Sredstva iz omenjenega 
programa bodo lastniki gozdov lahko predvi-
doma začeli koristiti v jeseni 2015. 
Naravna ujma v slovenskih gozdovih je vzpod-
budila tudi čut za solidarnost in sodelovanje 
ter vplivala na odnos družbe do gozda. Priza-
devanjem za čim hitrejšo obnovo gozdov se 
pridružujejo tudi številne nevladne organiza-
cije, družbeno odgovorna podjetja in posa-
mezniki. Osrednja akcija poteka pod naslovom 
Obnovimo slovenske gozdove, vodi jo Zveza 
tabornikov Slovenije skupaj z Zavodom za goz-
dove Slovenije. Sredi novembra 2014 smo sku-
paj izvedli vseslovensko prostovoljsko akcijo, v 
kateri je 800 prostovoljcev posadilo 28.000 do-
niranih sadik na več kot 12 ha gozda. Z akcijo 
smo nadaljevali tudi v letošnji pomladi in sicer 
prav na Mednarodni dan gozdov, 21. marca 
2015, ko so prostovoljci ob strokovnem vode-
nju ZGS na šestih lokacijah po Sloveniji posa-
dili okoli 19.000 mladih dreves. Več informacij 
o akciji je dostopnih na spletni strani www.
obnovimo-gozdove.si in na spletni strani ZGS 
(www.zgs.si) 

BogdAn BArToL, vodjA ke domžALe, 
ZAvod ZA goZdove sLovenije

Informacije o poteku in nadaljnjih usmeritvah sanacije posledic žledoloma  
ter opravljenih nalogah Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2014

Ob Mednarodnem dnevu gozdov

Predavanje Miše Pušenjak v Šentvidu 

ne razmišljamo, ker preveč hitimo!
 
„Če bi se malo večkrat ustavili in v miru razmislili, bi nam bilo hitro jasno, zakaj so na 
primer naši predniki sejali in sadili določene pridelke v določenem času ... Tako pa vse 
preveč slepo zaupamo informacijam, s katerimi nas dnevno zasipajo“. Tako nekako je 
svoje predavanje pričela Miša Pušenjak, ki smo jo gostili v petek zvečer v Kulturnem 
domu A. M. Slomška v Šentvidu.
 
Nato je v dobrih dveh urah ponovno dokazala, da je resnično velika strokovnjakinja na 
področju zelenjadarstva in okrasnih rastlin. Obiskovalci smo dobili veliko koristnih in zelo 
konkretnih nasvetov o obdelavi zemlje, pravilnem gnojenju, kolobarjenju, sejanju, sajenju, 
vrtnih škodljivcih – skratka o vsem, kar zanima vse manjše in večje vrtičkarje ter kmetoval-
ce. Spregovorila je tudi o ekološki vzgoji rastlin in večni dilemi, kako reagirati, ko vrt napa-
dejo različni škodljivci in grozi, da bomo ostali popolnoma brez pridelka. Koliko kemije je še 
dopustno in kako najti ravnotežje, ko imamo na izbiro dve slabi izbiri? Po koncu predavanja 
je Pušenjakova odgovarjala še na vprašanja obiskovalcev in ponovno dokazala, da ima res 
veliko znanja in izkušenj. Tako je v zapiskih obiskovalcev veliko nasvetov, ki jih bomo s pri-
dom uporabili v praksi na svojih vrtovih. 

mAjdA kočAr, Td sv. vid

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je konec 
februarja pripravil Poročilo o delu ZGS za leto 
2014. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letu 
2014 v vseh slovenskih gozdovih posekanih 
skupaj 6,35 milijona m3 lesa (skoraj 9,5 milijo-
na dreves), kar je za dobrih 2,4 milijona m3 lesa 
(62 %) več kot v letu 2013 (3,92 milijona m3). 
V skupni količini posekanega lesa predstavlja-
jo iglavci 55%, listavci pa 45%. Povečan posek 
je posledica žledoloma, zaradi katerega je bilo 
v letu 2014 posekanih in spravljenih iz gozda 
skoraj 3 milijone m3 lesa – žledolom je razlog 
približno 47% vsega poseka v Sloveniji, skupaj 
z ostalim sanitarnim posekom v gozdovih pa 
je sanitarni posek znašal 66 %, kar je največji 
delež sanitarne sečnje v gozdovih v zadnjih 
dvajsetih letih. Največ sanitarnega poseka je 
bilo na območjih Postojne, Ljubljane, Tolmina 
in Kranja, ki jih je žled najbolj prizadel. 
ZGS je tekom leta redno spremljal izvajanje in 
hitrost sanacije s periodičnimi ocenami deleža 
realiziranega poseka poškodovanega drevja 
po gozdnih revirjih. Dinamika sečnje je tekom 
leta nihala od 40.000 do 130.000 m3 lesa te-
densko, odvisno od vremenskih razmer, stanja 
v gozdovih in od obsega drugih nujnih opravil, 
ki zaposlujejo velik delež lastnikov gozdov (ko-
šnja, delo na poljih). ZGS je vseskozi izpostavljal 
prioritete pri poseku poškodovanega drevja, in 
sicer sečnjo iglavcev zaradi nevarnosti razširi-
tve podlubnikov, posek najbolj kakovostnih 
in najbolj poškodovanih dreves, pri katerih se 
kakovost in uporabnost lesa hitro zmanjšuje. 
Sanacija posledic žledoloma se nadaljuje tudi 
v letošnjem letu. Zimsko obdobje je bilo za 
dela v gozdovih dokaj ugodno, še posebej v 
drugem delu. S pomladjo je potrebno vse sile 
usmeriti v prednostni posek poškodovanih in 
od podlubnikov napadenih iglavcev. V letu 
2014 je bilo kljub hladnemu in vlažnemu pole-
tju, ki ni ugodno za razvoj podlubnikov, zaradi 
podlubnikov posekanih za 408.005 m3 iglav-
cev, kar je za petino več kot v letu 2013. Suho 
obdobje v letošnjem marcu nakazuje, da se 
lahko v naslednjih mesecih problem podlub-
nikov močno zaostri. Ob ugodnih razmerah za 
njihov razvoj bi lahko sanitarni posek dosegel 
tudi več milijonov kubičnih metrov lesne mase, 
če nadzor nad podlubniki in ukrepanje ne bo-
sta učinkovita. Lastnike gozdov pozivamo, da 
pravočasno posekajo in spravijo iz gozda vsa 
ogrožena drevesa in da svoje gozdove redno 
pregledujejo. 
Odprava posledic žledoloma v gozdovih je 
imela močan vpliv tudi na trg lesa. Ta se je po 
vmesnih nihanjih stabiliziral. Uspešna prodaja 
lesa je v veliki meri odvisna od organizacije od-
kupa in prodaje, ki se je pokazala kot ena od 
ozkih grl pri pretoku lesa v gozdno – lesni ve-
rigi. ZGS je lastnikom gozdov svetoval povezo-

vanje lastnikov gozdov za skupno izvedbo del 
v gozdu ter pomagal pri organizaciji sečnje, 
spravila in prodaje lesa. Nekateri lastniki se, 
zaradi neizkušenosti za delo v gozdu, fizične 
odsotnosti, neurejenih lastniških razmerij ter 
nepoznavanja trga gozdarskih storitev in lesa 
srečujejo s težavami pri organizaciji gozdne 
proizvodnje, poseben problem pa je izboljša-
nje varnosti pri delu v gozdu. V letu 2014 smo 
na ZGS izvedli 144 tečajev varnega dela v goz-
du za 3200 udeležencev, izdali več publikacij o 
varnem delu in lastnike gozdov opozarjali na 
nevarnosti pri delu prek medijev, na sejmih in 
na demonstracijah. S temi aktivnostmi nada-
ljujemo tudi v letu 2015.
Obnova in nega poškodovanih gozdov je na-
slednja faza sanacije posledic žledoloma, ki 
sledi, ko so vsi ukrepi sečnje, spravila in nego-
valnih pripravljalnih del na poškodovanih po-
vršinah zaključeni. Obnova gozdov se je začela 
že v jeseni 2014, intenzivno pa se bo nadaljeva-
la v letu 2015, v spomladanskem, predvsem pa 
v jesenskem času. Obnoviti je potrebno 14.000 
ha najbolj poškodovanih gozdov, od tega 900 
ha s sajenjem sadik, za kar bomo v naslednjih 
petih letih potrebovali okoli 2,5 milijona sadik 
gozdnega drevja. Opozoriti želimo tudi na po-
men ukrepov nege, predvsem mladega gozda, 
s katerimi usmerjamo razvoj gozda v smeri, 
ki je optimalna za zagotavljanje vseh funkcij 
gozdov. Razvoj saniranih gozdov bo potrebno 
z nego spremljati vsaj še dvajset let. Obseg in 
stroški negovalnih del v mladih razvojnih fazah 
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Kako doma narediti skuto
Če bi država malo manj birokratizirala in se bolj trudila, da 
podpira ljudi, potem bi tale članek izgledal drugače. Na žalost 
trgovine nudijo vse kaj prej kot zdravo hrano, še manj hrano iz 
našega okolja. Marsikaj pa lahko srečneži, ki živimo na podeželju, 
pridelamo ali naredimo sami, ter s tem naredimo nekaj več zase in 
za svojo okolico.

V naši občini imamo še kar nekaj živinorejcev in vsaj tu je birokracija 
pripomogla, da so živali lahko tudi zunaj. Predlagam, da kdaj koga obi-
ščete, otrokom in vnukom predstavite te veličastne živali. A za moje 
priporočilo ne smem reči, da si po prijetnem obisku in klepetu s kme-
tom naročite nekaj litrov mleka – da bi ne izpadlo, da pozivam h kaki 
utaji davka ali sivi ekonomiji. Da, časi, ko so sosedje pomagali sosedom 
pod obvezno, so minili.
Lahko pa zato na prvem mlekomatu podprete lokalne proizvajalce, ku-
pite nekaj litrov mleka in ga doma zlijete v posodo, pokrijete za dan, 
dan in pol, odvisno od temperature, pozabite nanj. Nekje v dnevu po-
leti, dveh pozimi se bo mleko skisalo. Z vrha poberite z žlico smetano, 
ki jo lahko uporabite kot kislo smetano. Kislo mleko pa segrejete na 
plošči ali ognju pri nizki temperaturi, sama pa ga najraje postavim v 
pečico na 100 stopinj za urico, da se pregreje. Ko se okoli kislega mleka 
vidi sirotka, ki dobiva rahlo zelenkasti odtenek, vzamete večje cedilo, 
ga prekrijte s krpo ali plenico in vanj preložite pregreto kislo mleko. Ka-
dar odcejate npr. 5 litrov kislega mleka, priporočam, da skupaj zašijete 
kar dve kuhinjski krpi. Ko preložite, na vrhu zvežite v culico in nekam 
culico obesite. Podstavite lonec, da ulovite tudi zdravo sirotko. V ne-
kaj uricah boste imeli odcejeno, zdravo in doma pripravljeno odlično 
skuto.

mArjeTkA vrBnjAk
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AMD Lukovica vsa leta svojega delovanja skrbi tudi za preventi-
vo v cestnem prometu, saj ji poleg avto moto športu namenja še 
posebno pozornost. Tako je v sodelovanju z AMZS AMD Lukovi-
ca pripravilo poučno predavanje o novostih v cestno-prometnih 
predpisih in v prometu.
 
O novostih je tokrat spregovoril Marjan Peljhan – predavatelj CPP 
izobraževanj in nekdanji prometni inšpektor ter nekdanji predsednik 
izpitnega centra, ki je poudaril, da novosti ni veliko, da pa smo veliko 
pozabili. Zato smo se udeleženci, več je bilo starejših voznikov kakor 
mladih, podali na pot. Teoretično smo obdelali tisto, kar smo res sko-
raj že pozabili. Začeli smo z osnovo, z voznimi pasovi, se skozi predor 
zapeljali na avtocesto, se vozili po krožišču ter še in še. Seveda smo 
se z inštruktorjem dotaknili tudi hitrostnih omejitev, talnih oznak in 
srečanj z vozili s prednostjo. Ker so novosti tudi na drugih področjih, 
predvsem o označevanju kmetijskih strojev, smo bili seznanjeni tako 
z besedo kakor zgibanko tudi o teh novostih. Malce smo pogledali 
še na veljavnost naših prometnih dovoljenj, kdo bi si mislil, da je po-
trebno kdaj pogledati tudi datum veljave na tem dokumentu in spre-
govorili o kazenskih točkah za napake, ki jih nehote ali pa zavestno 
naredimo. In kako jih je potem možno izbrisati, smo izvedeli iz po-
govora s predstavnikom Centra varne vožnje AMZS Vransko Vojkom 
Safranom, ki je predstavitev centra nazorno predstavil s filmom. Kaj 

Predavanje o novostih cestno-prometnih predpisov
lahko pridobimo kot člani AMZS oziroma kake so številne ugodnosti, 
ki jih nudi članstvo v AMZS, nam je predstavila Nika Pipal, ki je na 
koncu razdelila vsem udeležencem še propagandni material, ki nam 
bo še kako prav prišel. Teoretični del je za nami, v soboto, 11. aprila, 
ob 17. uri je potekal ob pomoči Avto šole Lončar in Bugi praktičen del 
izobraževanja v središču Lukovice.

drAgo juTeršek

DRUŠTVA

Limbarska gora  
nas je spet privabila
Tradicionale prireditve ob dnevu žena in mater, ki jo organizira 
Društvo krajanov na Limbarski gori, sem se udeležil tudi letos.

Ker sem sam vrsto let tudi sodeloval na tej prireditvi, posvečeni nežne-
mu spolu, mi misel narekuje, če ne sodeluješ, bodi vsaj prisoten. Toliko 
poznanih obrazov, iz vseh koncev ožje in širše domovine, toliko poz-
dravov, toplih besed in stikov rok, tega človek ne sme zamuditi. Tokrat 
sem se odpravil od doma nekoliko prej kot prejšnja leta, tako da sem bil 
prisoten v cerkvi pri verskem obredu, ki so mu prisostvovali mnogi po-
hodniki. Seveda nisem zamudil kulturnega programa, nastopa mladih 
prvošolčkov z Osnovne sole Jurija Vege iz Moravč, tamburaškega or-
kestra iz Vrhpolj, zanimiva pa sta bila tudi govora predsednice društva 
Jane Toman in župana moravške občine Martina Rebolja. Svoj čar je 
dajal prireditvi tudi izviren in umirjen duh povezovalke kulturnega pro-
grama Bernarde Mal, kar zelo pozitivno zaokrožuje celotno prireditev.
Moram pohvaliti tudi nastop mlade glasbene skupine Bojsi iz naše Ob-
čine Lukovica, nastop priznane pevke Eve Černe in nenazadnje ansam-
bla Jureta Zajca, ki je kljub mrazu s svojo ubrano in uglajeno izvedeno 
glasbo zabaval veliko množico pohodnikov. 

Tone HABjAnič

Gregorčki prvič zapluli  
po rafolškem Vrševniku
 
V petek, 6. marca 2015, ob 17. uri se je na drugi Igrariji v bruna-
rici ŠTD Rafolče zbrala še večja druščina staršev in otrok kot ob 
izdelovanju novoletnih okraskov. V času, ko se ptički ženijo, ko 
dan postaja vedno daljši, in se zato po tradiciji „luč vrže v vodo“, 
nas je ŠTD Rafolče na druženje povabilo kar dvakrat. Najprej 
na izdelavo ladjic iz čimbolj naravnih materialov, nato pa še na 
slavnostni spust ladjic v četrtek, 12. marca 2015, ob 17. uri. 

Otroci od rosnih let pa vse do devetošolcev so ob pomoči staršev 
skoraj iz samih naravnih materialov, ki so jih nabrali v naravi, z veli-
kim veseljem izdelovali zelo lepe ladijce ali kar splave. Na četrtkovem 
srečanju in splavarjenju naravne mornarice je bil obisk zelo zado-
voljiv, saj več kot 60 obiskovalcev za našo KS ni mačji kašelj. Vsa plo-
vila so uspešno prišla do pregrade zajezenega Vrševnika in lučke so 
vsem obiskovalcem polepšale večer. 
Hvala vsem prizadevnim članom društva, ki so v brunarici in pred 
njo pripravili vse potrebno za delavnico, zagradili potok in pogostili 
sodelujoče. Upajmo, da se bodo tako uspešne Igrarije še kar nad-
aljevale. 

vikTor jemec, foTo: mAjA jemec
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TD Preserje
V začetku februarja smo imeli občni zbor turističnega društva. Izvolili 
smo novo vodstvo, ki je ostalo v stari sestavi in sprejeli plan dela za leto 
2015. Obseg dela je v okviru lanskega. Z delom smo že začeli. Na cvetni 
petek smo imeli delavnico v izdelovanju butaric pod mentorstvom Sonje 
Šuštar. Že naslednji dan pa smo izdelovali butaro velikanko, ki je letos že 

Zadnji teden postnega časa smo župlja-
ni Blagovice in Šentožbolta obogatili ter 
popestrili z župnijskem misijonom, ki si 
je za okvir dogajanja nadel Pavlov poziv: 
»Saj ste vsi sinovi luči in sinovi dneva!« 

Čas misijona je bil praznik za našo župnijo. 
To je bil čas, ko smo upočasnili korak vsa-
kodnevnega hitenja, se povezali ter družili 
med seboj in začutili, da nas ima Bog neiz-
merno rad. Bila je lepa priložnost, ko smo iz 
dneva v dan oživljali korenine naše prete-
kle in sedanje duhovnosti.

Misijon v župniji blagovica-Šentožbot

Oratorij za učence verouka.

Misijonski zvon nas je vsako popoldne ob 
17.uri vabil k družinski molitvi za uspeh misi-
jona. V cerkvi so bile ves čas na voljo misijon-
ske sveče, ki smo jih lahko odnesli na svoje 
domove. 
Vsi dnevi misijona so nam po sveti maši po-
nujali pestro paleto vsebin: koncert v cer-
kvi, pogovorni večer za ženske in moške, 
pričevanja pri mašah, družabno pogovorni 
večeri na vasi, molitveni večer in spoved. Vsi 
našteti dogodki so nam duhovno obogatili 
ter polepšali vsak večer. Sklepni del misijona 
smo začeli v soboto dopoldne z družinskim 

pohodom od Petelinjka prek Prvin do Šen-
tožbolta. V cerkvi sv. Ožbolta je bila skupna 
sveta maša kot lep zaključek našega misi-
jona. Praznično vzdušje se je nadaljevalo 
s pogostitvijo pred cerkvijo in v prijetnem 
druženju. S svojim obiskom nas je počastil 
tudi župan Občine Lukovica Matej Kotnik. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste po-
magali pri izvedbi župnijskega misijona, 
zlasti pa mladim iz Skupnosti Emanuel. 

mALči Levec

triindvajseto leto krasila cerkev na Brdu. Tam bo še nekaj časa. V soboto, 
11. aprila, smo imeli očiščevalno akcijo, ki se je je udeležila velika večina 
vaščanov Preserij. Za konec vas vse skupaj vabimo na prvomajski golaž 
ob Gradiškem jezeru. Lepo vabljeni!

ZA Td Preserje Anže cerAr
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Na občnem zboru smo se člani Društva upokojencev Lukovica 
zbrali 26. februarja 2015. Po pozdravu vsem navzočim in gostom 
iz sosednjih društev upokojencev je delovni predsednik Ljubo Sa-
motorčan nadaljeval delo po sprejetem dnevnem redu. Kar deve-
tinsedemdeset navzočih je prisluhnilo poročilom o delu društva v 
letu 2014. Poverjeniki posameznih dejavnosti so slikovito poročali 
o izletih, pohodih, delavnicah ročnih spretnosti, gobarskem pikni-
ku in silvestrovanju.

V letu 2014 smo s skromnimi darili obiskali 107 članov, starih osemde-
set let in več ali bolnih. Pri obiskih je sodelovalo štirinajst prostovoljcev. 
V septembru smo v sodelovanju z medgeneracijskim društvom Jesen-
ski cvet organizirali dan odprtih vrat v Pungartnikovi hiši z ustvarjalni-
mi delavnicami, razstavo ročnih del in predavanjem. Na razstavi ročnih 
spretnosti smo v oktobru predstavili izdelke iz naših delavnic (organi-
zatorja razstave: DU Vir in PZDU Gorenjska). Ponosni smo tudi na sode-
lovanje na humanitarnem sejmu OŠ Janka Kersnika Brdo Glas ljubezni. 
S prodanimi izdelki smo zbrali kar 396 evrov za družino v stiski. Hvala 
vsem ustvarjalkam uporabnih izdelkov. Delo v letu 2014 smo dobro 
opravili. Vsa poročila so bila na občnem zboru soglasno potrjena.
Za uspešno finančno poslovanje se moramo posebej zahvaliti Občini 
Lukovica, ki nam je s sredstvi iz proračuna za dejavnosti Tretjega ži-
vljenjskega obdobja pomagala realizirati program. Zahvala velja tudi 
donatorjem, podjetju Struktura, d. o. o iz Šenčurja, Lekarni Ljubljana in 
Jolandi Dermastja za mnoge uporabne materiale.
V naslednjih točkah dnevnega reda je predsedujoči vodil razpravo o 
predlogu programa dela Društva upokojencev Lukovica za leto 2015. 
Bogate in zanimive vsebine so navzoči potrdili. Program v tiskani obli-
ki prejme vsak član ob plačilu članarine. Med sklepi je bil potrjen tudi 
sklep, da se društvena članarina v letu 2016 poveča z 8 na 10 evrov.
Največja ovira pri našem delu je prostor za izvajanje dejavnosti. Pover-
jeniki in člani upravnega odbora se trudimo, da z vsebinami po vaši iz-

Občni zbor Društva upokojencev Lukovica

www.peugeot.si
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Obiščite naš servis in nam zaupajte posodobitev programske opreme vašega avtomobila, ki vpliva na nižjo porabo 
goriva, prihranek pri vzdrževanju in celovito na boljše delovanje vašega Peugeota.  
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biri popestrimo vsakdan tretjega življenjskega obdobja. Zato ne pose-
dajte doma med štirimi stenami, pridružite se nam! Verjemite, da boste 
v veselem druženju spoznali, da je tudi starost lahko lepa. Mi pa bomo 
z vašo pomočjo in novimi idejami še boljši.
Občni zbor smo zaključili z okusnim golažem in veselim klepetom pri 
sosedu Furmanu.

ZA du LukovicA sTAnA sToPAr
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ŠTD Rafolče na Slivnici

Pohodniki iskali 
čarovnice
 
V nedeljo, 15. marca 2015, smo se odpeljali 
na zadnji zimski planinski pohod na Slivni-
co (1114 m) na vzhodno stran Cerkniškega 
jezera nad naseljem Cerknica. Ker se čarov-
ništvo še vedno dogaja v naši deželi, smo 
hoteli odkriti sam izvor tega zla in našli pod 
vrhom Slivnice Coprniško jamo, ki jo je opi-
sal že Valvasor, iz katere se je še kadilo …

 vikTor jemec

Občni zbor ŠTD Rafolče, delovna  
in čistilna akcija, zbiranje papirja 
 
V petek, 10. aprila 2015, ob 19. uri se je zbralo okoli 30 članov društva na letnem občnem 
zboru, ki ga je vodil delovni predsednik Marjan Kveder. Predsednik društva Blaž Jemec je na-
nizal dolgo paleto dogodkov v zelo uspešnem letu tako na področju športa (mali nogomet, 
namizni tenis, metanje podkev-novost v društvu, šah) pohodništva, rekreacije, uvedbe Igra-
rij, stalni obnovi igrišča in okolice in še veliko drobnih dejavnosti. Blagajnik Marko Pavlič je 
podal pozitivno bilanco, nadzornik Gorazd Krnc pa je potrdil pravilnost delovanja društva. 
Načrt za to leto je podoben lanskemu z nekaj dopolnitvami (vaški piknik, ureditev spletne 
strani, servisiranje delovnih strojev, lakiranje klopi, zbiranje starega papirja, sanacija igrišča, 
rekreacija). Po konstruktivni razpravi je sledila še skromna zakuska. 

V sončni soboti, 11. aprila 2015, se je prek 50 
najbolj zagnanih članov ŠTD Rafolče in krajanov 
zbralo na igrišču ob brunarici. Postavili so osem 
metrov robnikov, položili nekaj kvadratnih me-
trov tlakovcev, položili cev za odvodnjavanje, 
postavili mostiček čez Vrševnik, ogradili prostor 
z latami ob igralih in zamenjali sekance, prebar-
vali so brunarico ter uredili okolico brunarice in 
igrišča in še veliko manjših del. 
Ekipa čistilcev je nabrala še vedno precej od-
padkov, predvsem v kamnolomu v Vrhovljah in 
več vrečk odpadnih cigaretnih škatlic ob gozdo-
vih. Še vedno nekateri ne poznajo odvoza ko-
munalnih odpadkov in ostalega. 
Zahvaljujemo se za doniran material in usluge 
podjetjem, ustanovam in posameznikom: GTB 
Boštjan Tekavc s.p., Dare Kos s.p., Marko Zala-
znik s.p. P.D.C. Popravilo In Prodaja Avtomobilov 
Peter Cerar s.p., Avto Kveder, d. o. o. in Občina 
Lukovica 
V akciji zbiranja papirja sta bila najbolj produk-
tivna Aleš Marinčič in Vili Gošte. Na tak način se 
lahko zbere nekaj dodatnega prepotrebnega 
denarja za delo društva. 
Delo društva je zelo raznovrstno ter ob pomoči 
vseh članov in krajanov je lahko uspešno. Obe 
akciji, čistilna in delovna, sta dobro uspeli, zato 
zahvala vsem, ki so se jih udeležili, tako člani 
društva in krajani. Na koncu akcij je sledila odlič-
na hrana po zasluga kuharjev Sandija in Marka. 

vikTor jemec

V društvu, ki aktivno deluje že vse od leta 1980 ter združuje 116 aktivnih in bivših rejni-
ških družin z območja občine Domžale, Lukovica, Moravče, Trzina in Mengša, se nas je 
zbralo v četrtek, 26. marca 2015 ob 10. uri v Gostišču Soklič v Zalogu pri sv. Trojici skoraj 
petdeset predstavnic rejniških družin. Med nami so bili tudi župan Občine Lukovica Matej 
Kotnik, patronažni sestri Irma Markovšek in Kristina Pirc ter socialne delavke iz Centra za 
socialno delo Domžale, s katerimi ves čas dobro sodelujemo.  

Občni zbor Društva rejnic in rejnikov Domžale

Župan Matej Kotnik nam je v svojem pozdravu 
izrazil podporo in razumevanje v našem poslan-
stvu – skrbi za otroke in mlade, ki so nam zau-
pani v rejništvo. 
V poročilu predsednice društva Mateje Pesto-
tnik smo slišali, kaj vse smo zmogli s skromnimi 
finančnimi sredstvi izpeljati v preteklem dvole-
tnem obdobju. Blagajničarka Ivanka Klopčič jo 
je dopolnila, da vsa sredstva, ki jih pridobimo 
prek prijav na razpisih občin, premišljeno upo-
rabimo za najosnovnejša materialna sredstva, ki 

jih potrebujemo za izpeljavo posameznih akcij. 
Prihodkov je iz leta v leto manj, tako, da si po-
magamo v veliki meri s finančnimi prispevki čla-
nov in članic. Vsi delujemo prostovoljsko iz želje, 
da bi oplemenitili skrb za otroke v rejništvu, da 
bi jim znali bolje pomagati in jim stati ob strani 
v težavah, ko včasih z vpadljivim vedenjem opo-
zarjajo na svojo stisko in ko nas v takih trenutkih 
najbolj potrebujejo. Naj naštejem bistvene ak-
tivnosti društva: redna mesečna srečanja rejnic 
v skupinah v Centru za socialno delo Domžale, 

strokovni ekskurziji rejniških staršev v letu 2013 
v Domžalski počitniški dom na Krku in v letu 
2014 na Brione, srečanje mladih, srečanje dru-
žin v obliki planinskega pohoda in piknika na 
Prvinah, knjižnica za rejniške družine, Miklavže-
vanje s pomočjo Rotary cluba Domžale, obisk in 
skromna obdaritev rejnic starih nad 75 let, ki iz 
naslova rejništva nimajo nobenih prihodkov, in 
delo poverjenic, ki nam z obveščanjem po svo-
jih okrajih prihranijo poštne stroške. Letovanje 
in usposabljanje rejniških družin v Pineti No-
vigrad smo izpeljali v letu 2013, lansko leto pa 
nam to iz finančnih razlogov ni uspelo. Večino 
naštetega izvajamo vrsto let z drobnimi spre-
membami, ki se nam z izkušnjami pokažejo kot 
koristne. V prihodnje ostaja vsebinsko program-
ski sklop našega dela podoben. 

     drAgicA Pervinšek, PodPredsednicA drušTvA
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Kako je vaše življenje vezano na Imovico, 
na naš prostor, je sicer marsikomu znano. 
A imajo nekateri dogodki v vašem življe-
nju, posebej v otroštvu, prav posebno 
mesto.   
BREŠKA DOMAČIJA JE ZAKON! Starejša ko 
sem, bolj tankočutno in z večjo hvaležnostjo 
podoživljam spomine na otroštvo pri mo-
jih – Kotnikovih na Bregu v Imovici. Poseb-
no mesto ima pokojni ded Andrej, ki me je 
nevsiljivo vodil k opazovanju Narave in mi z 
žlahtnim pripovedovanjem misli usmerjal k 
dobremu in dolgoročno vrednemu.

Kdaj, kako ste začutili, da bo beseda, pe-
sem vaša najzvestejša stalnica v življenju, 
da bo pravzaprav vaše delo?
Zvezdana: Že pred vstopom v šolo sem ne-
koč ponoči sestavila in v mislih ponavljala 
(pisati še nisem znala) pesmico, ki sem jo po-
darila eni od naših kravic. Med opazovanjem 
kotitve telička sem bila tako očarana, da se je 
iz presežka ljubezni, čudenja in navdušenja 
nad rojstvom novega Bitja, rodila pesem. Pr-
vinske izkušnje pri Breških so močno vplivale 
na moje mišljenje, vrednote in posledično na 
literarno pot. Brati me je naučil ded. Nekoč je 
v pesek napisal besedo PESA; ko sem jo pre-
brala, je stopil na črko A in rekel, naj prebe-
rem, kaj je nastalo. Da je iz PESE nastal PES, 
je bilo zame nepojmljivo. Igre z besedami: 
uganke, dopolnjevanke, rimarije in podobne 

Zvezdana Majhen: bolje se počutim v otroškem svetu – 
na gugalnicah sončnih žarkov, na gričkih domišljije, med 
čudenjem nad nepričakovanimi idejami ali oblikami narave ...
Delo in osebnost Zvezdane Majhen, pesnice, pisateljice, scenaristke, psihologinje, brezpogojne častilke Narave in vrednot, ki izhaja-
jo iz družine, tradicije, iz medčloveških odnosov, iz življenja samega, prežemata toplina besede in nesebična naklonjenost sočloveku, 
prijatelju … vsemu pozitivnemu. Njeno književno delo (bibliografija) obsega 44 knjižnih izdaj (poezija, proza, uganke), 12 TV-filmskih 
scenarijev pod skupnim naslovom HARMONIJE EVROPE, muzikal ČAROBNO DREVO, 145 strokovnih člankov s področja psihologije in 
organizacijske kulture, 358 njenih pesmi je uglasbenih. V pesniških zbirkah za odrasle, npr. Poema etra, Složitje (najlepša knjiga 2012), 
Svetloba Slovenije, je osrednja pesniška oblika sonet, otroški svet pa je igriv, radoveden, zabaven, velike otroške oči preprosta metafo-
rična beseda ponese v izkustveni svet (nekaj naslovov: Uganke (1999), Trikrat bravo za naravo (2008), proza Hiša glasbe (2010, nagrada 
Zlata hruška), tematske zgoščenke, med njimi Za okolje bo najbolje (2009), Za okolje bo najbolje (2011), Sto vprašanj (2014) …

besedne čarovnije, so me izjemno navduše-
vale.

V vaših besedilih, tako pesemskih kot pro-
znih, ima posebno mesto narava. Besedo 
narava spoštljivo pišete z veliko začetni-
co. Kako doživljate torej naravo, kakšno 
mesto zavzema v vašem življenju?
Zvezdana: Narava in Beseda si tako spošto-
vanje zaslužita. V mojem življenju ima Nara-
va nenadomestljivo prvo mesto, Beseda je 
takoj za njo. S poglabljanjem v potenciale 
življenja, ki jih ob študiju duhovne literatu-
re čedalje bolj razumem in živim, me ni več 
mogoče zmesti, da bi s trendi in z umetnimi 
plodovi sodobnosti polnila življenje. Bivanje 
v Naravi čisti misli in v navdihe vnaša osre-
dotočenost. Odkar imam Zarjo (psičko mal-
težanko), pa sem celo več v Naravi kot doma. 
Nikoli ne končam dneva, ne da bi se nekaj 
minut meditativno pogovarjala z rastlinami v 
mojem atriju. Tudi živali so mi zelo ljube. Že 
tretje desetletje sem vegetarijanka; mirnejšo 
vest imam, ker z nakupom mesa ne naročam 
ubijanja.

Ob prebiranju vašega pesniškega dela 
sem na mizo naložila dva kupa: slikanice 
in pesniške zbirke za otroke ter pesniške 
zbirke za odrasle. Kako močna je ločnica 
med ustvarjanjem za odrasle in otroke?
Doslej se ni zgodilo, da bi v istem obdobju 

pisala za otroke in odrasle. Bolje se počutim 
v otroškem svetu: na gugalnicah sončnih 
žarkov, na gričkih domišljije, med čudenjem 
nad nepričakovanimi idejami ali oblikami 
Narave … Med pisanjem za odrasle imam 
več gub in včasih celo oteklo srce, čeprav 
ne gre vedno za neposredno izkušnjo. Kar 
se dogaja drugim, pogosto še bolj boli. Če 
kdo kaj trpečega pripoveduje – ljudje so mi 
kot psihologinji veliko zaupali! –, se mi tu in 
tam v mislih že poraja jamb. Tega si ne znam 
razložiti. Pokojni pesnik Tone Pavček je trdil, 
da pesem pesnika poišče. Dobro je pojasnil 
ta fenomen. Ko preberemo knjigo Lynne 
McTaggart POLJE – po sledeh nevidnih sil v 
Vesolju (ki odkriva nepriznane in zamolčane 
znanstvene dosežke iz najuglednejših usta-
nov – univerz in inštitutov zadnjih 30 let), se 
globoko zamislimo ... Moja stroka, psihologi-
ja, še danes ne zna zadovoljivo definirati, kaj 
ZAVEST pravzaprav je.

Ob prebiranju besedil za otroke, pred-
vsem pesmi in ugank, je opaziti nekakšno 
dvoplastnost: pesmi so motivno izrazito 
prepoznavne, igrivo in metaforično razu-
mljive, hkrati pa nevsiljivo ponujajo pozi-
tivna spoznanja, izkušnje in jih tako tudi 
vpenjajo v otrokovo zavest. Je tudi to po-
slanstvo literature?
Hvala, ker ste opazili, da me v literaturi za 
otroke nenehno navdihujejo pozitivne vse-
bine. Kar sem prejela na Bregu v Imovici, 
to predajam naprej. Literarni teoretiki med 
poslanstvo literature (za otroke in odrasle) 
vključujejo spoznavni, etični in estetski vidik 
besedil. Otrokovo psiho učinkovito »kleše-
mo« tudi z literaturo, s prenosom žlahtnih 
spoznanj in vrednot, ki jih v novodobni vzgo-
ji prepogosto spregledujemo. Zdaj imamo, 
kar smo vzgojili: ignoriranje osnovnih civi-
lizacijskih norm, pretepe med vrstniki že v 
nižjih razredih OŠ, izsiljevanja, sovražnost 
učencev do učiteljev, zavidanje uspeha dru-
gim, klevetanje, plagiatorstvo in kupovanje 
diplom ter klientelizem in korupcijo na števil-
nih področjih …

Koliko je vaše delo povezano s samim po-
klicem psihologinje?
Nekdo mi je rekel, da je pisati za otroke verje-
tno »mačji kašelj«, če si po poklicu vzgojitelj 
in psiholog. Človeška duševnost, še posebno 
zavest, me izjemno zanima, a v to področje 
se laično poglabljajo tudi drugi književniki 
ter nasploh vse več ljudi. Najbrž gre za izvorni 
potencial, ki ga nosimo v sebi; če bi ne imela 
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subtilne duševnosti ne bi šla med literate, še 
manj med psihologe. 

Sama sicer književnost dojemam kot ne-
kaj celovitega, berem pravzaprav vse, od 
slikanic do filozofije. Se vam zdi smiselno 
deljenje na 'otroško' in 'odraslo' literatu-
ro?
Razne delitve, predalčkanja in ukalupljanja 
me ne zanimajo več. Nekoč so me, zdaj pa 
ob tovrstnih »zapeljevanjih« vsakomur pre-
puščam njegovo stališče. Nič boljše in nič 
slabše literature ne bomo imeli, če jo bomo 
klasificirali in utesnjevali v sisteme in sheme. 
Izraza mladinska in odrasla književnost opre-
deljujeta predvsem bralca, njegov intelektu-
alni, socialni in čustveni domet, izkušnje. Vsi, 
otroci in odrasli smo ljudje, a med nami je v 
pogledu naštetega velika razlika.

Zdi se, da je vaše pesniško ustvarjanje za 
odrasle nekako vpeto v klasično obliko 
soneta. V vašem zapisu dobiva ta pesni-
ška oblika) sicer ob doslednem upošteva-

njem njegove romanske oblike (tercini in 
kvartini, jambski enajsterec, oklepajoča 
rima) ob prepoznavnih motivih nekoliko 
hermetično vsebino. Od kod ljubezen do 
te pesniške oblike? 
Če bi sonet pesnike utesnjeval, se kot pesni-
ška oblika zanesljivo ne bi obdržal skoraj 800 
let! V knjigi Sonet, DZS, zbirka Klasje, Ljublja-
na 2004, prof. dr. Boris A. Novak – odličen 
sonetist! – predstavi več kot 30 slovenskih 
pesnikov in pesnic, ki pišejo ali so pisali so-
nete. V navedeni knjigi, na strani 110, lahko 
preberemo: »Vsi resnični sonetisti in sonetist-
ke pa bodo povedali, da prav stroga forma 
omogoča čustvu, da se izrazi.« 
Prve sonete sem napisala že v osnovni šoli; 
čeprav so bili »nedonošenčki«, obžalujem, da 
sem jih uničila. V Prešerna sem bila dobese-
dno zaljubljena. Pri 15. letih sem prek neke 
gospe z Dunaja dobila zbirko pesmi Franceta 
Balantiča. Vse sem znala na pamet; njegova 
usoda in s strani režima zatajevana genial-
nost me še danes pretresata.
Pred leti mi je gimnazijski maturant, danes 

študent medicine, v pogovoru o sodobni 
slovenski književnosti dejal, da je večina so-
dobnih pesnikov, ki pišejo brezvezne pesmi, 
v prostem verzu, brez ločil, kar komu pade na 
pamet, v resnici prikritih shizofrenikov, ki v 
zagovor svojim neumnostim dodajo, da nji-
hova pesem vsakemu bralcu omogoči, da iz 
nje (po)vzame, kar želi …

Lahko kmalu pričakujemo novo (sonetno) 
zbirko?
Septembra 2014 sem založbi oddala rokopis 
šeste sonetne zbirke z naslovom (E)sence 
eksistence. Že naslov pove, da gre za boleč 
intimni odmev na razsulo družbeno-politič-
no dogajanje, kjer celo osnovne civilizacijske 
norme že desetletja nimajo več korenin. Zbir-
ko zaključim s sonetom EPILOG. (Prvo objavo 
tega soneta je Zvezdana zaupala prav občin-
skemu glasilu Rokovnjač. – Op. M. K.).

EPILOG

Nikogar ne postavljam na oltar,
nikogar v primež sodnega procesa,
le snop Svetlobe nad deželo stresa
pero, ko gledam njen repertoar.

Vsak sam, ki v srcu je ostal barbar
in v duhu poln nevarnega mrčesa,
naj se razkuži preden mu hostesa
življenja reče, da je že prestar.

Moj etos je navdihnil ta slovar
ljubezni do edine domovine,
ki pulimo ji žlahtne korenine

in sveto zemljo puščamo vnemar....
Za prazno mizo lirične družine
v prihodnost joče celo sam grobar.

Umetnik (vsaj včasih je veljalo tako) naj 
bi bil glasnik svojega časa, v družbi mu je 
pripadalo posebno mesto, na žalost veli-
kokrat ne prav posebej cenjeno. Kaj pa da-
nes, kako kot umetnica doživljate njegovo 
mesto v današnji družbi?  
Naziv umetnik/umetnica zavračam. Zame je 
umetnik vsak, ki delo opravlja pošteno, od-
govorno in po svojih najboljših močeh. For-
malni status samostojne ustvarjalke na po-
dročju kulture, ki ga avtorju (če si ga zasluži!) 
podeli Ministrstvo za kulturo RS, sem imela 
le pet let, sicer pa sem opravljala delo univ. 
dipl. psihologinje. Po statusu sem odkupila 
študijska leta in se upokojila. Ekonomskih 
težav nimam, globoko zaskrbljena pa sem 
za prihodnost slovenske kulture, pa ne samo 
kulture … V takem razsulu vrednot je nemo-
goče ostati naivni optimist. Sonet Epilog je 
moj odmev na dogajanja v etično nedorasli, 
skorumpirani, od človeka čedalje bolj odtu-
jeni državi.

Zvezdana, kaj vas osrečuje?
Narava in Beseda, hkrati pa vse, kar Sloven-
cem – na podlagi poštenega dela – dolgoroč-
no plemeniti in dviga zavest, samozavest ter 
nas prežema z domoljubjem.

Hvala, da s svojo besedo bogatite naš pro-
stor.

mArTA keržAn 

na restavriranemu zapravljivčku, s katerim sta me krušna 
starša Pavla in Leopold Kotnik iz ljubljanskega Dečjega doma 
pripeljala na domačijo na breg (Foto: Lado Jakša)

s knjižne police
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Na rednem letnem občnem zboru Turistič-
nega društva Sv. Vid se je 11. marca 2015 
v dvorani A. M. Slomška v Šentvidu zbralo 
lepo število članov in simpatizerjev društva. 
Vse navzoče je pozdravila in uradno odprla 
letni občni zbor predsednica Jerneja Strm-
šek Turk. 
 
Po izvolitvi delovnega predsedstva in potrditvi 
predlaganega dnevnega reda je predsednica 
podala izčrpno poročilo o delovanju društva v 
zadnjih dveh letih. 
Društvo trenutno šteje 80 članov, v zadnjih 
dveh letih pa so bile uspešno izvedene, lahko bi 
sedaj rekli že tradicionalne prireditve TD Sv. VID 
(pustna povorka, Vidov večer in sejem, kresova-
nje ob dnevu državnosti, otroški bolšji sejem z 
noto humanitarnosti za otroke socialno šibkej-
ših družin) ter številni novi projekti. Eden večjih 
je bil ustanovitev folklorne skupine TD Sv. VID in 
izvedba prvega folklornega večera v letu 2013, 
izvedba delavnic s praktičnimi prikazi priznane 
zeliščarke Marije Jamnik in strokovnjakinje za 
zelenjadarstvo Miše Pušenjak, decembrska pri-
reditev s predprazničnim druženjem ter stro-

V nedeljo, 15. marca 2015, je bil izveden  radicionalni turnir v namiznem 
tenisu, ki se je odvijal v veliki telovadnici OŠ Janka Kersnika na Brdu z 
začetkom ob 10. uri. Udeležili so se ga osnovnošolci, dijaki, študentje, 
moški in ženske. Večina udeležencev je pridno trenirala v šolski telo-
vadnici med letom in uspehi niso izostali. Nastopilo je 23 sodelujočih, 
7 v kategoriji osnovnošolskih otrok, 13 v kategoriji odraslih moških in 
3 v kategoriji žensk.
 
Najboljši trije v vsaki kategoriji so bili nagrajeni s pokali:
Otroci: 1.: Nace Sovec, 2.: Žiga Podgoršek, 3.: Nejc Podgoršek
Ženske: 1.: Ines Sovec, 2.: Urša Barle in 3.: Veronika Iglič 
Odrasli: 1.: Igor Tekavc, 2.: Matjaž Iglič, 3.: Marko Tomc 
  
Zahvaljujemo se vodji tekmovanju Marku Brezniku, vodstvu šole za 
prostor in gostišču Čebelica, ki je vse tekmovalce počastilo s pico. 

vikTor jemec

cijskem smislu zelo zahteven in pomeni veli-
ko angažiranost vseh vpletenih. Zagotovo pa 
bodo vsi obiskovalci na premieri izjemno uži-
vali. 
Ob koncu je spregovorila tudi predsednica TZ 
Andreja Čokl, pohvalila delovanje društva in se 
zahvalila za sodelovanje v okviru TZOL. 
Po uradnem delu je sledilo prijetno druženje. 
Vabimo vas, da se nam pridružite, veseli bomo 
vsakega novega člana! Spremljajte nas tudi 
na www.td-svvid.si in na facebook strani TD 
Sv.Vid.

mAjdA kočAr

Redni letni občni zbor TD Sv. Vid

na občnem zboru TD sv. Vid tudi volitve

Razglednica Turističnega društva Sv. Vid

Kar iz osemnajstih občin širšega območja 
osrednje Slovenije so vključeni ekološki 
kmetje v Združenje ekoloških kmetov 
Zdravo življenje Lukovica, zato je občni 
zbor organiziran vsako leto na drugi loka-
ciji. Letos je bil ponovno na Moravškem, 
kjer so se v četrtek, 26. marca, v gostilni 
Frfrau zbrali člani, na žalost tokrat v bolj 
okrnjeni zasedbi.. To je sicer malce nena-
vadno, saj kmetje po navadi radi izkoristi-
jo take priložnosti za druženje.

Predsednik Janez Ocepek je podal poročilo o 
delu za preteklo leto, ki je, kot vedno, obširno 
in pestro. Nekateri člani redno sodelujejo na 
sejmih lokalnega značaja in na raznih drugih 

prireditvah. Vedno bolj se uveljavlja Zasavski 
ekološki sejem, ki je dobro obiskan, prav 
tako dan odprtih vrat na ekoloških kmetijah 
v Zasavju. Organizirana so bila razna izobra-
ževanja in predavanja, med drugim o lastni 
pridelavi semen in dve strokovni ekskurziji, 
ena na Barje-Kras in druga v Avstrijo. Vodstvo 
je skrbelo za dobro obveščenost članov in za 
promocijo, ažurira se spletna stran. Uspešno 
deluje skupina proizvajalcev, ki bo letos na 
osnovi javnega razpisa poskusila prodreti na 
domžalsko tržnico.
S podobnimi aktivnostmi bo združenje nada-
ljevalo tudi letos, s posebnim poudarkom na 
jubilejnem 10. Zasavskem ekološkem sejmu, 
ki bo 10. oktobra. Ponovno se bo naročalo 

orodje Glaser iz Švice, okopalnik pa si člani 
lahko tudi poskusno izposodijo na sedežu 
združenja. 
Podan je bil predlog za medsebojno izmenja-
vo semen na članskih srečanjih in nekaj pre-
dlogov za ekskurzijo. Zelo kritično mnenje pa 
je bilo pričakovano slišati glede novih KOPOP 
ukrepov, ki jih je letos uvedla kmetijska poli-
tika. S tem namenom je bil podeljen mandat 
Janezu Ocepku, ki bi poskusil zavzeti skupna 
stališča in vplivati pri pripravi sprememb in 
dopolnitev.
Po uradnem delu je sledila pogostitev ter pri-
jeten družaben klepet in izmenjava izkušenj. 

frAnckA TomAn

16. občni zbor Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje

enajsti turnir ŠTD Rafolče v namiznem tenisu

kovna ekskurzija v tujini in v Sloveniji v lastni 
organizaciji. Vse nove aktivnosti ter prireditve 
so bile pri obiskovalcih lepo sprejete in obiska-
ne, kar daje delovanju društva novih moči in 
spodbud za nadaljnje delovanje. 
Sledila so poročila (finančno poročilo, poročilo 
nadzornega sveta in poročilo častnega razsodi-
šča), ki so bila soglasno sprejeta. 
Ker je z letošnjim letom potekel mandat obsto-
ječemu vodstvu, so bile v nadaljevanju volitve 
za izvolitev novega predsedstva za naslednji 
dve leti. Jerneja Strmšek Turk je bila sogla-
sno ponovno izvoljena za predsednico TD Sv. 
VID. Jerneja se je zahvalila za zaupanje in po-
novno izvolitev ter poudarila: »Zadnji dve leti 
smo gradili zaupanje, se razvijali ter pridobivali 
nova spoznanja in izkušnje. Vsi rezultati so plod 
dela nas vseh in takšnega sodelovanja in dela 
si želimo tudi v prihodnje.« Hkrati je podala 
predlog za novo predsedstvo, ki je bil soglasno 
sprejet.    
V zadnjem delu je bil predstavljen in potrjen 
plan dela TD za letošnje leto. Med drugim so 
predstavili tudi novi projekt za leto 2015, ki je 
za TD Sv. Vid tako v izvedbenem kot organiza-
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OŠ JANKA KERSNIKA BRDO 
VABI VSE OBČANE NA  

ŠPORTNO-DRUŽABNI DOGODEK

»zaGIBAJ Z NAMI«

KDAJ? 14. 5. 2015 od 16.30 naprej
KJE? Na igrišču OŠ Janka Kersnika Brdo

KAJ? Košarka, nogomet, odbojka, 
aerobika, ples … + zabavne igre za vso 
družino in bogat spremljevalni program

ZAKAJ? Druženje, zabava, zdravje

NAMEN PRIREDITVE 
je zbiranje sredstev za šolski sklad.

Zaključek lige avto Kveder  
 
V soboto, 28. marca 2015, je bil v organizaciji ŠTD Rafolče izveden 
zaključek  lige Avto Kveder v malem nogometu 2014/15. Tekmova-
nje se je izvajalo pod šotorom, ki ga upravlja Rekreacijski center 
Urbanija (RCU).  
 
Letos je v rednem delu nastopilo 9 ekip: California, Antimon-Cosmos, 
ŠD Mlinše, TD Gradišče, ŠD Krašnja, Quercus Dob, Kaps d. o. o., Avto 
Kveder in Fenix Krašnja. Redni ligaški del, v katerem se je vsaka ekipa 
pomerila z vsemi ostalimi, je končan (lestvica je na spletni strani: http://
www2.arnes.si/~sspvjeme/STD_RAFOLCE/). 
Končni vrstni red končnice, v kateri je igralo osem ekip, je: 1. California, 
2. Antimon-Cosmos, 3. TD Gradišče, 4. ŠD Mlinše, 5. ŠD Krašnja, 6. Quer-
cus Dob, 7. Kaps d.o.o. in 8. Avto Kveder 
Pokal za najboljšega strelca lige je dobil Žiga Anželj iz ekipe California 
s skupaj 19 zadetki v rednem delu in končnici. Za najboljšega vratarja 
lige je bil proglašen Denis Grabner, vratar ekipe Antimon-Cosmos. Po-
kal za fair-play, ki ga dobi ekipa, ki je storila najmanj prekrškov, je dobila 
ekipa Avto Kveder. Skupaj je bilo odigranih 52 tekem, 40 v rednem delu 
in 12 v končnici. 
Organizator lige ŠTD Rafolče vabi na jubilejni 10. turnir v malem no-
gometu na travnatem igrišču ob brunarici v Rafolčah, ki bo 24. maja 
2015 in se zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu 
zaključku tega tekmovanja.

vikTor jemec

Obsijan s soncem in nasmejanimi obrazi udeležencev

Pustolovsko pohodniški 
dogodek atransTrek  
Športno društvo Atrans s Trojan je v soboto, 11. aprila, v okvi-
ru Slovenske treking lige organiziralo pustolovsko pohodni-
ški dogodek.  

Zbudili smo se v sončno in prijetno toplo spomladansko jutro, ki 
je obetalo krasen dan. V motniškem parku pod lipami, na startu 
tekaško/pohodniškega dogodka, se je zbralo prek sto ljudi. Naj-
bolj vzdržljivi so se odpravili na 40 kilometrov dolgo pot, nekateri 
so za svoj izziv izbrali 20-kilometrsko traso, največje število udele-
žencev, med katerimi je bilo tudi kar nekaj otrok in pasjih štirinož-
cev, pa je krenilo na 10-kilometrsko avanturo. Pripravili smo tudi 
dva kilometra dolg Treking Motniškega polža, ki je bil namenjen 
najmlajšim. 
Na startu je vsak udeleženec prejel zemljevid z označenimi kon-
trolnimi točkami, popotno knjigo z opisom poti, kontrolni karton-
ček s startno številko ter sadno zelenjavni napitek Smooth.  
Cilj so prvi prečkali udeleženci 10-kilometrske trase. Zmagova-
lec 10-kilometrskega teka Gašper Petrovič je prišel v cilj s časom 
1:37:00, najhitrejši na 20 kilometrov je bil Gregor Mlakar s časom 
2:44:00, z najdaljšo razdaljo pa je najhtreje opravil Jure Čebašek s 
časom 5:32:00.  
Vse udeležence smo v cilju postregli z ričetom in trojanskimi krofi 
Gostišča Trojane. Najboljše in naključno izžrebane smo razveselili 
še s številnimi praktičnimi nagradami sponzorjev Salomon, Suun-
to, LedLenser, Swix, PureSport in Zeleno jabolko. 
Odlično razpoloženi udeleženci so z nasmehom na obrazih za-
puščali motniški park pod lipami. Obljubili smo jim, da se bodo 
lahko vrnili, saj smo prepričani, da brez njih dogodek ne bi bil 
tako popoln, nepozaben, izjemen ... in ga bomo zato z veseljem 
ponovili.

šPeLA sTrAsser, šd ATrAns

 

Okrepčevalnica in kontrolna točka na Špilku

Društvo podeželskih žena Lukovica  
vabi na razstavo 

ROčna DeLa sKOZI čas
Brezplačen ogled je možen 

 v Pungartnikovi hiši v ponedeljek,  
27. aprila 2015, od 9. do 15. ure.

Prisrčno vabljeni!
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Sledilo je urjenje v spretnostni vožnji. Poligon so postavili na šolskem 
igrišču in vsak dan po pouku vadili. Napak je bilo iz ure v uro manj, s 
tem pa tudi kazenskih točk. »Petarčki« so bili z uspešno vožnjo na spre-
tnostnem poligonu še stopničko bližje kolesarskemu izpitu.
Spoprijeli so se tudi s prometnim poligonom. 
»Poglej nazaj čez levo ramo, odroči levo roko in zapelji na razvrstitve-
ni pas za zavijanje na levo!« To je bil le delček navodil, ki so jih morali 
učenci upoštevati v navideznih križiščih, pri mimovožnji, na predno-
stnih cestah ... S simuliranjem situacij v prometu so se pripravljali na 
izpitno vožnjo. In da vaja dela mojstra, so učenci 5. c v petek, 3. aprila 
2015, tudi dokazali.
Tehniški dan z naslovom Kolesarjenje smo začeli že zjutraj in pospe-
šeno vadili ter popravili še zadnje napake. Učenci so priznali, da jih je 
prihod policista Saša Veceja malce zmedel, vidna je bila trema in med 
njimi se je začutil strah. Prijazen policist jih je lepo pozdravil ter povedal 
nekaj besed o kolesarjenju v prometu in varnosti kolesarjev na cestah. 
Učenci so se izkazali in pred policistom pokazali, da si zaslužijo kole-
sarsko izkaznico. Ko je policist vsem povedal, da so uspešno opravili 
izpit, je vsem odleglo in široki nasmehi so zasijali na ponosnih obrazih 
petošolcev. 
Slišati je bilo besede: »Juhu, postal sem kolesar!«

učiTeLjici: HeLenA urBAnijA in ALenkA PerHAvec

Kolesarski izpit v Krašnji
Učenci 5. c so se zadnja dva meseca intenzivno pripravljali na kolesarski izpit. Pridno so se učili, spoznavali prometne znake in cestne predpise, 
osvojili so različna križišča in svoje znanje pokazali na teoretičnem delu izpita. Vsi učenci so uspešno preskočili prvo oviro do končnega cilja.

so ptički se ženili …
Gregorjevo je praznik, ki ga praznujemo 12. marca. Po ljudskem 
izročilu se na gregorjevo ženijo ptički. Na predvečer gregoje-
vega se po potočkih spuščajo ladjice, na katerih gorijo svečke. 
Običaj izhaja iz starih časov, ko obrtniki za svetlobo pri delu niso 
več potrebovali sveč. Luč so na gregorjevo vrgli v vodo, saj se je 
dan podaljšal in luči niso več potrebovali. Otroci se tega prazni-
ka veselijo, saj z njim obudijo običaj, ki je po veliko slovenskih 
krajih živ še danes.

Da bi obudili ta običaj, so otroci iz vrtca Medo v dnevih pred gregor-
jevem izdelovali skupinske ladjice. Izdelali so zelo lepe ladjice, ki so 
jih na dan praznika prinesli na razstavo v telovadnico. Vsi skupaj smo 
ob spremljavi kitar zapeli pesmi o ptičkih, si ogledali izdelke drugih 
skupin in se polni pričakovanj z ladjicami odpravili na bajer. Med potjo 
smo poslušali ptičje petje in se prepustili božanju sončnih žarkov. Pri 
bajerju smo prižgali svečke na ladjicah in jih spustili v vodo. Opazovali 
smo, kako so se oddaljevale od nas in se veselili daljših dni, ki so pred 
nami. Prijetno razpoloženi smo se vrnili v vrtec. Ohranjanje ljudskih 
običajev je za otroke zelo zanimivo in nepozabno doživetje.

TjAšA drenik in veronikA HriBAr 

Državno prvenstvo  
v Cheerleadingu
V soboto, 14. marca 2015, je v Mariboru potekalo državno pr-
venstvo v Cheerleadingu ki so se ga udeležile tudi naša dekleta 
skupine Sovice (2. in 3. razred OŠ Janka Kersnika).

Skupina je začela s prvimi vajami novembra 2014 pod vodstvom Si-
mone Razdrtič. V hudi konkurenci z dekleti, ki že tekmujejo v klubih, 
so osvojile odlično 4. mesto in za dve točki zgrešile 3. mesto. 
Bravo punce!

šPeLA drčAr
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Gibalne urice v vrtcu Medo
Vsako sredo smo se zbrali in telovadili. Premagovali smo hribe, 
gradove, junake in celo oblake. Ves mavrični svet se je prelevil v 
gibanje. 

Športno atletsko društvo Mavrica že drugo leto uspešno motivira 
otroke v gibanje. Barviti poligoni so tako navduševali množico nav-
dušenih otrok, da so se jim zadnji dve zaključni ur gibanja pridružili 
tudi sovrstniki. 
Kmalu bomo tudi rolali. Dobimo se od 18. do 22. maja 2015. Od 17.30 
do 18.45 bomo izvajali tečaj rolanja za otroke, stare od 4 let dalje. 
Dobimo se na parkirišču vrtca Medo. 
Veliko gibanja na svežem zraku, veliko veselja v družini in ogromno 
gibalnih izkušenj vam želimo.
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

mojcA grojZdek, PredsednicA šAd mAvricA

Šahovski ekipi deklet in fantov 
OŠ Janka Kersnika brdo do 12 
let sta regijska prvaka
 
Po lanskoletni ekipni zmagi deklet do 12 let na regijskem tek-
movanju in uvrstitvi Tajde Tomelj na posamično državno prven-
stvo so se letos poleg deklet izkazali tudi fantje v istem starost-
nem razredu in osvojili 1. mesto, fantje do 15 let pa so bili tretji.
 
Zavod za šport in rekreacijo Domžale – Področni center Domžale 
in Šahovsko društvo Domžale sta na OŠ Rodica organizirala ekipno 
področno tekmovanje v šahu za skupine F12 (fantje do 12 let), D12 
(dekleta do 12 let) in F15 ter D15 v petek, 6. marca 2015, ob 15. uri. 
Igralo se je po Bergerjevem sistemu, to je vsaka ekipa z vsemi drugimi 
s pomočjo šahovske ure, 15 minut na vsakega igralca, z novim pravi-
lom, ki vsako nepravilno potezo kaznuje z izgubo partije. Tekmovanja 
so se udeležile štiri ekipe, združeno šahistke in šahisti z matične šole 
na Brdu in podružnice v Krašnji, kjer vodi šahovski krožek učitelj Dam-
jan Gašparič ,in podružnične šole v Blagovici, kjer vodi krožek šahovski 
učitelj Viktor Jemec. Pravico nastopa so imeli učenci in učenke iz os-
novnih šol PC Domžale iz občin Medvode, Vodice, Domžale, Lukovica, 
Mengeš, Moravče, Kamnik, Trzin in Komenda. 
Tekmovanja so se udeležil: 
•	 dekleta	 do	 12	 let	 (1.	 mesto):	 Tajda	 Tomelj,	 Karin	 Kavčič,	 Vesna	

Škofic, Lana Horvat in Tina Lavrič 
•	 fantje	do	12	let	–	1.	ekipa	(1.	mesto):	Anže	Pavlič,	Luka	Hribar,	Jakob	

Podgoršek, Matevž Cerar in Gašper Dečman 
•	 fantje	do	12	let	–	2.	ekipa	(5.	mesto):	Matej	Tomelj,	Žak	Avbelj,	Jan	

Lekan in Andrej Šinkovec 
•	 fantje	 do	 15	 let	 (3.	 mesto):	 Erik	 Kralj	 Serša,	 Gašper	 Golob,	 Robi	

Emeršič in Matija Lebeničnik 

Kljub odličnim rezultatom na regijskem prvenstvu pa je vstop na 
državno prvenstvo lahko precej boleč. V Sloveniji se pojavlja kar ve-
liko število nadebudnih šahistk (svetovna prvakinja do 16 let Laura 
Unuk) in šahistov, ki vlagajo v svoj šahovski in tudi osebni razvoj kar 
precej časa, starši in tudi klubi s Šahovsko zvezo pa tudi precejšnja 
denarna sredstva. Učinek tedenskih srečanj je tako poplačan z do-
brimi rezultati, tekmovalce pa čaka še individualno delo s knjigami, 
s šahovskimi DVD-ji, precej gradiva pa je tudi na internetu, kjer se 
da preko omrežja trenirati in tekmovati tudi na daljavo. Nujna pa je 
vključitev v šahovsko društvo ali klub, na našem območju v Šahovsko 
društvo Črni graben, kjer se da hitro nabirati tekmovalne izkušnje, pa 
tudi kak izkušen šahist ali trener ni odveč. 
Podrobnejši rezultati so objavljeni na spletni strani  http://www.sahz-
veza.si/rezultati/podatki/?rid=13120 (in na =13121)  in na šolski strani 

Fantje do 12 let z zlatimi medaljami in mentorjem Damjanom Gašparičem

Dekleta do 12 let z diplomami za 1. mesto

http://www2.arnes.si/~osljjk1s/dogodki_1415/dokodki_tekmovan-
je/12_sah/sah.htm 
Za vso pomoč in podporo se zahvaljujemo vodstvu šole, staršem 
(zlasti Janezu Tomlju) in mentorju interesnih dejavnosti Damjanu 
Gašpariču. 
Tekmovalcem želimo še veliko šahovskih uspehov!

 vikTor jemec, foTo: dAmjAn gAšPArič 
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1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
športnih in rekreativnih programov v Obči-
ni Lukovica z naslednjimi vsebinami:
•	 Programi	športnih	društev:

· Interesna športna vzgoja predšolskih 
otrok

· Interesna športna vzgoja šoloobveznih 
otrok

· Športna vzgoja otrok, usmerjenih v ka-
kovostni in vrhunski šport

· Interesna športna vzgoja mladine
· Športna vzgoja mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport
· Kakovostni šport
· Vrhunski šport
· Športna rekreacija

•	 Razvojne	 strokovne	 naloge	 v	 društvih	
(materialni stroški, prireditve)
· materialni stroški društev
· prireditve društev

2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izva-
jalci športnih programov:
•	 športna	društva	in	druga	društva,	ki	ima-

jo v svojih aktih opredeljeno športno de-
javnost,

•	 zveze	 športnih	društev,	 ki	 jih	ustanovijo	
društva za posamezna področja oziroma 
športne panoge,

•	 zavodi,	 gospodarske	 družbe,	 zasebniki	
in druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirane za opra-
vljanje dejavnosti na področju športa,

•	 ustanove,	ki	so	ustanovljene	za	opravlja-
nje dejavnosti v športu in so splošno kori-
stne in neprofitne.

3. Izvajalci športnih programov morajo izpol-
njevati naslednje pogoje:
•	 da	 so	 registrirani	 v	 skladu	 z	 zakonom	o	

društvih, s sedežem v občini in v njej pre-
težno izvajajo svojo dejavnost, oziroma 
organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano športno dejavnost,

•	 da	imajo	zagotovljene	materialne,	kadro-
vske, organizacijske in prostorske pogoje 
za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

•	 da	imajo	za	določene	športne	programe	
zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 
tednov v letu,

•	 da	 so	 registrirani	 in	 delujejo	 najmanj	 1	
leto,

•	 da	imajo	urejeno	evidenco	o	registriranih	
tekmovalcih, članstvu in plačani članari-
ni.

 Če vrhunski športnik, ki ima stalno pre-
bivališče v Občini Lukovica, nima pri 
športnih društvih s sedežem v Občini Lu-
kovica, objektivnih možnosti za izvajanje 
dejavnosti, se lahko sofinancira tudi dru-
štvo s sedežem izven Občine Lukovica, 
pri katerem trenira posamezni vrhunski 
športnik.

4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago 
je 40.000,00 EUR. 

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi 
obrazci lahko dvignete na Občini Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki žu-
pana za družbene in društvene dejavnosti 

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, 
št. 9/11 in 15/14), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03 in 4/12) Občina Lukovica, 

Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JaVnI RaZPIs
za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2015

Mojci Cerar v času uradnih ur, in sicer od 23. 
4. 2015 do roka za oddajo prijav. Razpisna 
dokumentacija bo na voljo tudi na spletni 
strani Občine Lukovica www.lukovica.si

6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 
do 22. 5. 2015 do 12.00. Za pravočasne se 
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka pri-
spele na sedež naročnika.

7. V roku prispele popolne in pravilno izpol-
njene prijave bodo vrednotene na podlagi 
Pravilnika za vrednotenje programov špor-
ta v Občini Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lu-
kovica, št. 8/03 in 4/12).

 Pogoji, merila in normativi za izvajanje le-
tnega programa športa v Občini Lukovica 
so sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Kandidati bodo o razpisu obveščeni v 30 
dneh od odpiranja vlog.

9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na 
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom »Jav-
ni razpis - SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH IN 
REKREATIVNIH PROGRAMOV ZA LETO 2015 
- ne odpiraj«.

10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri 
svetovalki župana za družbene in društve-
ne dejavnosti Mojci Cerar (tel. 01 729 63 
10).

žuPAn

mATej koTnik, l. r.

1. Predmet javnega razpisa so programi, ki ob-
segajo:
•	 posebne	 socialne	 programe	 in	 storitve	

invalidskih organizacij s katerimi prispe-
vajo k realizaciji pravic človeka državljana 
in nediskriminaciji invalidov,

•	 programe	 humanitarnih	 organizacij,	 s	
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne 
stiske in težave posameznikov in skupin,

•	 podporo	delovanju	 invalidskih	 in	huma-
nitarnih organizacij.

2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izva-
jalci humanitarnih programov:

•	 Dobrodelne	 organizacije	 kot	 prostovolj-
ne in neprofitne organizacije, ki jih z na-
menom, da bi reševale socialne stiske in 
težave občanov Občine Lukovica, usta-
novijo posamezniki v skladu z zakonom, 
ali verske skupnosti,

•	 Organizacije	za	samopomoč,	kot	prosto-
voljne in neprofitne organizacije, ki jih v 
skladu z zakonom ustanovijo posamezni-
ki z namenom, da bi v njih skupno reše-
vali socialne potrebe svojih občanov,

•	 Invalidske	organizacije,	 kot	prostovoljne	
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovi-
jo invalidi ali drugi posamezniki v skladu 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) in Pravilnika za vrednotenje programov organi-
zacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 

Lukovica objavlja

JaVnI RaZPIs
za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti za leto 2015, ki 

jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna

z zakonom, da v njih izvajajo posebne so-
cialne programe in storitve, utemeljene 
na značilnostih invalidnosti po posame-
znih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 
socialni položaj invalidov – občanov Ob-
čine Lukovica,

•	 Druga	društva,	zavodi,	zasebne	ustanove	
in zasebniki, ki izvajajo programe na po-
dročju sociale, varstva otrok in starejših 
občanov ter druge humanitarne progra-
me.

3. Izvajalci humanitarnih programov morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
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•	 da	imajo	sedež	v	Občini	Lukovica	oz.	de-
lujejo na njenem območju oz. so njihovi 
člani občani Občine Lukovica, 

•	 da	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,
•	 da	so	registrirani	in	delujejo	najmanj	eno	

leto,
•	 da	 imajo	 zagotovljene	 materialne,	 pro-

storske, kadrovske in organizacijske mo-
žnosti za uresničitev načrtovanih aktiv-
nosti,

•	 da	vsako	 leto	občinski	upravi	 redno	do-
stavljajo poročila o realizaciji programov 
in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago 
je 4.000,00 EUR. 

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi 

obrazci lahko dvignete na Občini Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki žu-
pana za družbene in društvene dejavnosti 
Mojci Cerar v času uradnih ur, in sicer od 23. 
4. 2015 do roka za oddajo prijav. Razpisna 
dokumentacija bo na voljo tudi na spletni 
strani Občine Lukovica www.lukovica.si

6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 
do 22. 5. 2015 do 12.00. Za pravočasne se  
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka pri-
spele na sedež naročnika.

7. V roku prispele popolne in pravilno izpol-
njene prijave bodo ovrednotene v skladu 
z merili in kriteriji za vrednotenje humani-
tarnih programov v Občini Lukovica, ki so 
sestavni del razpisne dokumentacije.

8. Kandidati bodo o razpisu obveščeni najka-
sneje v 30 dneh od odpiranja vlog.

9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na 
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni 
razpis - SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH 
PROGRAMOV ZA LETO 2015 - ne odpiraj«.

10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri 
svetovalki župana za družbene in društve-
ne dejavnosti Mojci Cerar (tel. 01 729 63 
10).

žuPAn

mATej koTnik, l. r.

Priznanja Občine Lukovica v letu 2015 so:
•	 častni	občan	Občine	Lukovica
•	 plaketa	Občine	Lukovica

Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo 
za dosežke, ki so prispevali k boljšemu ži-
vljenju občanov in imajo pomen za razvoj in 
ugled občine na gospodarskem, kulturnem, 
znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, špor-
tnem, naravovarstvenem področju in na dru-
gih področjih.

Priznanja se lahko podelijo: posameznikom, 
skupinam občanov in vsem pravnim osebam 

oz. organizacijam.

Predlog za podelitev priznanj Občine Lu-
kovica lahko podajo posamezniki, politične 
stranke, podjetja, društva ter druge organiza-
cije in skupnosti.

Predlog za podelitev priznanja mora biti 
podan v pisni obliki ter mora vsebovati:
•	 podatke	o	predlagatelju
•	 vrsto	predlaganega	priznanja
•	 podatke	 o	 predlaganem	 prejemniku	 pri-

znanja 
•	 obrazložitev	k	predlogu

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) 
Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, proslave in prireditve objavlja

JaVnI RaZPIs
za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v letu 2015

•	 dokumente,	ki	potrjujejo	dejstva	v	obrazlo-
žitvi

 
Rok za vložitev predlogov je 29. 5. 2015.

Svoje predloge pošljite na naslov: Občina Lu-
kovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica s pripisom
» Javni razpis za podelitev priznanj Občine 
Lukovica.«

Predsednik odBorA ZA družBene 
in drušTvene dejAvnosTi Ter oBčinskA PriZnAnjA

mATevž kink, l. r.

ObVesTILO
Obveščamo vas, da lahko preverite 
vrednosti holesterola in sladkorja 
v krvi ter izmerite svoj krvni tlak.

•	 Lukovica, vsako drugo sredo v mesecu od 7.30 do 9.00 v ZP Lu-
kovica

•	 Trojane, v torek, 19. maja 2015, od 8.00 do 9.00 v prostorih ga-
silskega doma na Trojanah

•	 Blagovica, v sredo, 20. maja 2015, od 8.00 do 9.00 v prostorih 
gasilskega doma v Blagovici

Cena testnega lističa za merjenje holesterola je 3 evre, cena te-
stnega lističa za krvni sladkor je 1,50 evra.
Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta. Na pre-
gled pridite tešči!
Vljudno vabljeni!

PATronAžni medicinski sesTri

Turistično olepševalno 
društvo Brdo – Lukovica 
vabi v ponedeljek, 
27. aprila 2015, 
od 8. do 18. ure, 
v Lukovico na

PeReGRInOV 
seJeM

Vabimo proizvajalce in pridelovalce, da svoje 
izdelke in pridelke ponudijo na sejmu v Lukovici. 
Vljudno vabljeni!
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GLasbena ŠOLa DOMŽaLe
Glasbena šola Domžale objavlja na podlagi 20., 21., 22., 23. in 24. člena Zakona o glasbenih šolah (Ur.l. RS 81/2006) 
in na podlagi 2. člena Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole (Ur. l. RS 44/2001) naslednji

RaZPIs
za vpis novih učencev za šolsko leto 2015/16

Oddelek Instrument/petje Priporočena starost Instrument/petje Priporočena starost Sprejemni preizkusi

Domžale Klavir 7 –  9 let Saksofon 9 – 11 let petek, 22. maj 2015, ob 16. uri

ali

sobota, 23. maj 2015, ob 9. uri 
v Glasbeni šoli Domžale, 
Ljubljanska c. 61, Domžale

Orgle 11 – 18 let (zahtevano je
predznanje 4. raz. klavirja in NGL)

Trobenta 9 – 12 let

Rog 9 – 11 let

Harmonika 7 –  9 let Pozavna 9, 11 – 18 let

Violina 7 –  9 let Evfonij 10 – 18 let

Violončelo 7 –  9 let Tuba 11 – 18 let

Kontrabas 11 – 18 let Tolkala 9 ali manj – 18 let

Kitara 8 – 10 let Petje dekleta 17 – 24 let
fantje    18 – 24 letFlavta 9 – 11 let

Klarinet 9 – 11 let

Mengeš Klavir 7 –  9 let Trobenta 9 – 12 let sobota, 23. maj 2015, ob 9. uri 
v stavbi glasbene šole v Mengšu, 
Trdinov trg 8, MengešOrgle 11 – 18 let (zahtevano je

predznanje 4. raz. klavirja in NGL)
Rog 9 – 11 let

Pozavna 9, 11 – 18 let

Harmonika 7 –  9 let Evfonij 10 – 18 let

Violina 7 –  9 let Tuba 11 – 18 let

Kitara 8 – 10 let Tolkala 9 ali manj – 18 let

Flavta 9 – 11 let Petje dekleta 17 – 24 let
fantje    18 – 24 letKlarinet 9 – 11 let

Oboa 9 – 11 let

Brdo Klavir 7 – 9 let Pozavna 9, 11 – 18 let sobota, 23. maj 2015, ob 9. uri 
v Osnovni šoli Janka Kersnika 
BrdoTrobenta 9 – 12 let Evfonij 10 – 18 let

Rog 9 – 11 let Tuba 11 – 18 let

O REZULTATIH SPREJEMNIH PREIZKUSOV IN VPISU BOSTE OBVEŠČENI PO POŠTI NAJPOZNEJE DO SREDE, 10. JUNIJA 2015.
Za sprejemne preizkuse se ni potrebno predhodno prijaviti. Na oddelku Moravče za naslednje šolsko leto vpisa ni.

PReDŠOLsKI POUK
Oddelek Naziv skupine Leto rojstva Opombe

Domžale Predšolska glasbena vzgoja (PGV)

Glasbena pripravnica (GLP)

2010

2009

Predšolski otroci ne opravljajo sprejemnega preizkusa, vpisu-
jemo do zapolnitve mest. Vpis bo 1. in 2. junija 2015, od 8. – 15. 
ure, v Glasbeni šoli Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale.

Mengeš Glasbena pripravnica (GLP)

Pouk na oddelku Mengeš bo organiziran, če bo 
vsaj 12 prijav, sicer bo pouk samo v Domžalah.

2009 Predšolski otroci ne opravljajo sprejemnega preizkusa, vpisu-
jemo do zapolnitve mest. Vpis bo 1. in 2. junija 2015, od 8. – 15. 
ure, v Glasbeni šoli Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale.

Brdo Glasbena pripravnica (GLP)

Pouk na oddelku Moravče bo organiziran, če bo 
vsaj 12 prijav, sicer bo pouk samo v Domžalah.

2009 Predšolski otroci ne opravljajo sprejemnega preizkusa, vpisu-
jemo do zapolnitve mest. Vpis bo 1. in 2. junija 2015, od 8. – 15. 
ure v Glasbeni šoli Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale.

LePO VabLJenI!
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Pravila niso sama sebi namen -  
služijo vaši varnosti
Prvi zvončki nas že opominjajo, da je prišel naslednji letni čas. Sonč-
ni žarki poleg zvončkov k življenju budijo tudi ostalo naravo, med 
drugim oživljajo žive meje. Te lastnikom v toplejših mesecih nudijo 
prijetno senco in zasebnost, s sosedove in cestne strani pa v mno-
go primerih niso tako očarljive. Velikokrat so moteče, v najslabših 
primerih mimoidoče celo ovirajo in ogrožajo njihovo varnost. Vse 
prepogosto se namreč dogaja, da mala sadika, posajena tik ob robu 
parcelne meje, čez nekaj pomladi sega daleč na pločnik ali cesto in 
ovira tako pešce kot voznike.

Prav zaradi številčnosti opisanih primerov je zasaditev vegetacije ob 
cestah našla v zakonodaji celo svoj člen. Zakon o cestah je jasen: »V 
območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča občinske ceste z 
železniško progo (preglednostni prostor) ali v območju cestnih pri-
ključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh 
cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli 
vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti 
kar koli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.«.
Tudi mnenje pristojnega Ministrstva za infrastrukturo, št. 037-
1/2011/121-00721215, z dne 29.12.2014, je zelo dosledno: »Pri opra-
vljanju nadzora vegetacije v preglednem polju oziroma pregledni 
bermi mora inšpektor za ceste opraviti nadzor, ali je za vegetacijo v 
preglednem polju izdano soglasje upravljavca občinske ceste oziroma 
služnost v javno korist, in če je, ali je vegetacija vzdrževana skladno s 
pogoji soglasja oziroma ustanovljene služnosti v javno korist. Če so-
glasje za vegetacijo v preglednem polju ni izdano, inšpektor ugotovi, 
da velja določba prvega odstavka 97. člena Zakona o cestah, da v pre-
glednem polju vegetacija ni dovoljena.«.
Osnovni namen naše službe je preventiva, ozaveščanje in pomoč obča-
nom, ki se v obsežni in nemalokrat zapleteni zakonodaji marsikdaj ne 
znajdemo. Ne gre pa prezreti dejstva, da je naša služba tudi prekrškov-
ni organ, ki je ob zaznanih nepravilnostih dolžna izvajati predpisane 
sankcije. Ker je za kršitve in neupoštevanje navedenih pravil predpisa-
na kazen, predvsem pa zato, ker smo za dobro počutje v naših okoljih 
odgovorni prav vsi, bi se marsikateri nevšečnosti izognili, če bi lastniki 
zemljišč ob cestah poskrbeli za urejenost zelenja ob njej. Tako bo nova 
pomlad predvsem simbol optimizma in svežih idej in ne kopice sosed-
skih sporov in slabe volje.

medoBčinski inšPekTorAT in redArsTvo

nasveti za večjo varnost 
motoristov
Pomladno sonce in ugodne 
temperature kar vabijo vo-
znike enoslednih motornih 
vozil, da po dolgi zimi preiz-
kusijo svoje jeklene konjičke. 
Pri tem policisti svetujemo, 
da bodite pri vožnji izjemno 
previdni, hitrost svoje vožnje 
pa prilagodite razmeram na 
cesti. 
 
To velja še zlasti spomladi, na 
začetku motoristične sezone, 
ko je asfaltna površina še ve-
dno hladna in ne omogoča op-
timalne oprijemljivosti pnev-
matik, zaradi zime pa je lahko 
na vozišču veliko udarnih jam 
in peska od zimskega posipa. 
Motoristi naj se poleg tega 
tudi zavedajo, da njihove sposobnosti obvladovanja motornega 
kolesa najverjetneje še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta.
V letu 2014 smo na območju Policijske postaje Domžale obrav-
navali devet prometnih nesreč (leto pred tem 19) v katerih so bili 
udeleženi vozniki enoslednih motornih vozil. V teh prometnih 
nesrečah so bili štirje hudo telesno poškodovani (leto pred tem 
dva), dva sta bila lahko telesno poškodovana (leto pred tem šest). 
Od devetih obravnavanih prometnih nesreč v letu 2014 so vozniki 
enoslednih motornih vozil povzročili kar sedem prometnih nesreč.
Da pa bi bilo teh nesreč čim manj, vam vsem voznikom enoslednih 
motornih vozil policisti svetujemo:
•	 Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih 

kilometrih vožnje primerno ogrejte. 
•	 Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. 

Pravilno si jo zapnite. Čist vizir vam omogoča potrebno vidlji-
vost. 

•	 Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
•	 Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni 

udeleženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna 
okoliščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi 
njih. 

•	 Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu 
imejte vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več 
odsevniki (nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite 
tudi odsevni brezrokavnik. 

•	 Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sre-
dini vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po 
smernem vozišču za nasprotni promet. 

•	 Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v 
prvih minutah deževja.

•	 Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali 
na spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 

•	 Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih je posut pesek, ra-
zlito olje ali podobno (predvsem v ovinku). 

•	 Reakcijski čas v idealnih pogojih je od 0,6 do 0,8 sekunde, v 
cestnem prometu v povprečju eno sekundo, pri nezbranem ali 
utrujenem vozniku pa že dve sekundi ali več. 

•	 Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot 
ustavljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti. 

•	 Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila 
ali ste utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil (osebnih in tovornih 
avtomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi 
na motoriste, saj jih bo s prihajajočimi toplejšimi dnevi na cestah 
vse več.  

rAjko gABrovec, Pomočnik komAndirjA PP domžALe, PoLicijski inšPekTor

Obvestilo in poziv občanom za 
prevzem gradbenih projektov
Upravna enota Domžale obvešča, da na podlagi 196. člena Ured-
be o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007, 
31/2008, 35/2009, 58/2010, 101/2010 in 81/2013), iz zbirk doku-
mentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individu-
alnih gradenj, tipskih stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je 
potekel rok hrambe oziroma letnik 2004.
Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2004 in se 
izvod gradbenih projektov nahaja v arhivu Upravne enote Dom-
žale, lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 
28. 4. 2015 do 30. 6. 2015.
Prevzem projektov bo v Glavni pisarni Upravne enote Domžale, 
po predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu na telefon-
sko številko 01 722 01 00 int. 36170 ali 36164 ali na elektronski na-
slov ue.domzale@gov.si. Ob naročilu morajo stranke navesti točno 
številko gradbenega dovoljenja in ime investitorja. 
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega 
obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Domžale in uničeni. 

mAg. BrAnko HeferLe, univ. diPL. PrAv.
nAčeLnik
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V naše domove priteka dobra pitna voda
Izsledki letnega poročila za leto 2014 kažejo, da prebivalci občin 
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro pitno 
vodo, ki ustreza strogim zakonodajnim predpisom in evropskim 
zahtevam. 

Voda je strogo nadzorovana
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga iz-
vaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj 
ter državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni 
odvzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzor-
cev ter obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemij-
skih 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 držav-
nega monitoringa 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.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na 
geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pi-
tno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega pod-
jetja Prodnik.

Rezultati analiz 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 vodo-
vodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2014 na 
omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 397 vzorcev 
pitne vode: 147 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 48 na Kolovcu, 
62 na Črnem grabnu, 61 na sistemu Krvavec-Mengeš, 59 na sistemu 
Ples-Podoreh-Krulc, 9 na Dešenu, 5 na sistemu Selce-Poljane in 6 na 
sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Od 302 vzorcev na omrežju je bilo devet vzorcev neskladnih s Pra-
vilnikom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje 
ljudi. V osmih primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na 
interni instalaciji.
V letu 2014 je bilo od 302 vzorcev, odvzetih na omrežju, devet vzorcev 
neskladnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 
25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih šest vzor-
cev (na treh lokacijah), na vodooskrben sistemu Kolovec pa trije vzorci. 
V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sa-
nacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki dokazalo ustreznost vzorčene 
vode. V nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tveganja za 
zdravje ljudi. Pri osmih (od devetih) neskladnih mikrobioloških vzorcev 
v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe in-
terne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. 
Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo 
pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovo-
dne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2014 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikal-
no-kemijske analize, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe no-
tranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora 
je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 49 vzorcev pitne 
vode: 21 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, trije na Črnem 
grabnu, 12 na sistemu Krvavec-Mengeš, pet na sistemu Ples-Podoreh-
-Krulc, po dva na Kolovcu, na Dešenu, Selce-Poljane in Bršlenovica-Šen-
tožbolt. 

Vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize v letu 2014 so bili 
skladni s Pravilnikom o pitni vodi.

skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna 
tudi v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je njeno uživanje 
varno, da je voda, ki priteče iz pip, zdrava, dobra in vedno sveža. Ključ-
nega pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in 
izvajanje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih 
nevarnosti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno 
vzdrževanje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Upo-
rabniki morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi 
skupaj pa moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varo-
vanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode.  

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2014 lahko najdete na 
spletni strani www.jkp-prodnik.si.

OBVESTILA
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Letovanje otrok – Krk 2015
Zveza prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 58, 1230 
Domžale kot organizator vabi na letovanje vse šoloobvezne 
otroke, ki obiskujejo osnovne šole v občinah Domžale, Trzin, 
Mengeš, Lukovica in Moravče.

Možnost prijave na letovanje imajo vsi šoloobvezni otroci iz zgoraj 
omenjenih občin in sicer do zasedbe mest po izmenah.

Termini so: 1. izmena:  29. 06. 2015  do  09. 07. 2015  -  45 mest
 2. izmena:  09. 07. 2015  do  19. 07. 2015  -  45 mest
 3. izmena:  19. 07. 2015  do  29 .07. 2015  -  45 mest
 4. izmena:  29. 07. 2015  do  08. 08. 2015  -  45 mest

Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul. Lišina 10, Van-
tačiči, 51511 Malinska, Hrvaška, izvajalec letovanja je podjetje Leštan 
& Leštan d. o. o., šport, turizem in rekreacija.

Cena 10-dnevnega letovanja je 330,00 evrov.
Znesek bo mogoče plačati v 3 (treh) enakih obrokih po 110,00 evrov

ZDRaVsTVenO LeTOVanJe
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šo-
larji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni ho-
spitalizaciji (več kot dvakrat v času od preteklega zapisa) ali so bili 
pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dva-
krat v času od preteklega zapisa). 
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, ast-
matikom, otrokom z atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo 
ter drugimi boleznimi. 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionirana letova-
nje in sicer v znesku 25,00 evrov/na dan oz. 250,00 evrov/za 10 dni.
Prispevek staršev ali skrbnikov je 80,00 evrov/po osebi/za 10 dni.

Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) enakih obrokih 
po 40,00 evrov.
Letovanje mora biti plačano do odhoda.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko: 
041 728 179 ali na telefonsko številko: 01 721 27 91, vsako sredo 
med 16. in 18. uro oziroma pišete na naš e-naslov: zpm.domza-
le@siol.net.
Prijavnico najdete tudi na naši spletni strani: www.zpm-domza-
le.si ali jo osebno prevzamete v naši pisarni v času uradnih ur 
oziroma na OŠ, ki jo obiskuje vaš otrok.
Izpolnjeno prijavnico (zgornji del izpolnite sami, spodnji del izpolni 
osebni zdravnik otroka – iz teh podatkov bo razvidno ali otrok izpol-
njuje kriterije za sofinanciranje s strani ZZZS) lahko osebno oddate 
v naši pisarni v času uradnih ur oziroma v naš poštni nabiralnik 
pred vhodom v Domžalski dom, Ljubljanska 58, 1230 Domžale 
ali jo pošljete po pošti. 
Prijavnice sprejemamo do zasedbe mest. Po prejemu prijavnice 
se s starši /skrbniki/rejniki prijavljenega otroka sklene pogod-
ba.

emA škrjAnc ogorevc

PredsednicA ZPm domžALe

Datum: SOBOTA, 16. MAJA 2015
Organizator: ŠD KRAŠNJA, KRAŠNJA 14, 1225 LUKOVICA
Informacije: WWW.KRASNJA.SI, GSM: 041/612 702 
Prijave: NA DAN POHODA OD 5.30 - 8.30 URE
Start in cilj: PRI BARU »POD LIPO« V KRAŠNJI
Prijavnina: 7,00 EUR
Dolžini poti: DALJŠI POHOD 27 KM, KRAJŠI POHOD 16 KM;

Šraufov pohod daljšiŠraufov pohod krajši

VABLJENI IN ŽE V NAPREJ VAM ŽELIMO VAREN KORAK IN PRIJETEN DAN
TER OBILICO LEPIH SPOMINOV NA STANETA BELAKA - ŠRAUFA.

KARAKTERISTIKA POTI:

- dolžina poti: 16500 m
- višinska razlika: 756 m
- povprečni naklon: 4,59 %
- razdalja vzpona: 7637 m
- razdalja spusta: 8206 m
- razdalja ravnine: 657 m

asfaltna pot: 7219 m
gozdna pot: 9281 m

KARAKTERISTIKA POTI:

- dolžina poti: 26470 m
- višinska razlika: 1237 m
- povprečni naklon: 4,68 %
- razdalja vzpona: 12478 m
- razdalja spusta: 12700 m
- razdalja ravnine: 1292 m

asfaltna pot: 8268 m
gozdna pot: 18202 m

RAZPIS 19. ŠRAUFOVEGA
SPOMINSKEGA POHODA
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organizira 

10. nogometni 
turnir za pokal 

Rafolč. 
v nedeljo,  24. maja 2015, ob 9. uri.

Turnir bo potekal na travnatem igrišču v Rafolčah 
po običajnem turnirskem razporedu. 

Sodeluje lahko največ 12 ekip.

Informacije in prijave: 
Mare 041 603 825 ali 
std.rafolce@gmail.com.

vABijo čLAni šTd rAfoLče

AMD Lukovica vabi na prireditev

MOTORIsTI VaRnO na CesTI 
v ponedeljek, 27. aprila 2015 od 9. do 12. ure 
pred delavnico Avto Kveder v Lukovici

Sodelujejo:
•	 Policija,
•	 reševalec, 
•	 PGD Lukovica, 
•	 PGD Prevoje, 
•	 AMZS DU,
•	 člani AMD Lukovica, 
•	 reševanje z defibrilatorjem

Vabljeni VSI MOTORISTI!

FAST FOOD ŠIME LUKOVICA
 vas vabi na 

1. ObLeTnICO ODPRTJa, 
ki bo v petek, 24. aprila 2015, 

z začetkom ob 20. uri,
na lokaciji Fast food Šime v Lukovici.

Ob zvokih ansambla Mladi Gamsi se boste lahko okrepčali 
z dobrotami Fast food Šime.

POZOR!
Ob 24. uri sledi posebno presenečenje večera.

Prireditev bo pod šotorom ob vsakem vremenu.
Še enkrat vljudno vabimo: 

oseBje fAsT food šime 
Z AnsAmBLom mLAdi gAmsi
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Kaj morate vedeti, če 
organizirate prireditev?
 
Lepi spomladanski dnevi kar kličejo po sprehodih v naravo ali 
druženju s sosedi, prijatelji in znanci. Datumi javnih prireditev so že 
bolj ali manj znani in v občini Lukovica se bo v prihodnjih mesecih 
dogajalo marsikaj zanimivega. Organizatorji imajo do zadnjega 
trenutna polne roke dela, vendar pa številni še vedno pozabljajo, 
da je za izvedbo ključna že prva, zakonsko določena obveznost pri-
prave nekega dogodka, to je pridobitev soglasja za izvedbo javne 
prireditve.
 
Nina Kodrin opravlja v občinski upravi Občine Lukovica delo višje sve-
tovalke za pravne, kadrovske in splošne zadeve, kamor sodi tudi področje 
organizacije prireditev. »Vsako organizirano druženje, ki združuje skupino 
ljudi na določeni lokaciji in prostoru že predstavlja prireditev,« pojasnjuje. 
Govorimo o športnih igrah, tekmovanjih, gasilskih veselicah in raznih 
druženjih, za organizacijo pa je nujno, da se 14 dni pred dogodkom 
izpolni (in seveda tudi odda) vloga za izdajo soglasja za izvedbo javne 
prireditve, objavljena na spletni strani občine (in v priponki). V celoti 
izpolnjeno in podpisano vlogo se nato posreduje ali dostavi občinski up-
ravi Občine Lukovica zaradi izdaje soglasje. Vloga se lahko posreduje tudi 
prek elektronske pošte na naslov: info@lukovica.si. Seveda se je v izogib 
napačnemu tolmačenju treba zavedati, da družinski dogodki in srečanja 
ne zapadejo pod vrsto druženja, za katera zakonodaja predvideva pri-
javo prireditev in shodov, razen če dogodek predvideva zaporo občinske 
ceste ali uporabo občinskega zemljišča. 
  
Dogodek po 22. uri 
Izvedbo večernih dogodkov, ki vključujejo tudi zapore cest, je potrebno 
prijaviti pri Upravni enoti Domžale. Pred tem je potrebno pridobiti so-
glasje občinske uprave Občine Lukovica. Rok za vložitev vloge pri Up-
ravni enoti je minimalno 20 dni pred izvedeno prireditvijo, zato je 
potrebno dokumentacijo urejati pravočasno. »Kadar za popestritev 
prireditve skrbijo glasbene skupine in narodno-zabavni ansambli ali če se 
predvaja glasba, morajo organizatorji predložiti še obrazec vloge za izdajo 
dovoljenja za začasno obremenitev okolja s hrupom,« razlaga Nina Kodrin. 
V primeru, da gre za območje prireditve, ki je v lasti občine, slednja že s 
samim izdanim dovoljenje izda tudi soglasje, v nasprotnem primeru pa 
je nujno še pisno dovoljenje lastnika zemljišča. Najpogosteje se tako 
zgodi, da so vloge nepopolne, odgovorne osebe niso navedene, niti niso 
urejeni pogoji za primerno število rediteljev (vodje varnostnih služb), … 
  
Zakonski problemi se pojavijo takrat, ko gre na prireditvi kaj naro-
be 
Če pride na prireditvi do škodnega dogodka, prej našteti dokumenti 
pripomorejo, da se zoži krog odgovornosti. Organizator je tako izvedel 
vse nujne ukrepe za varovanje udeležencev prireditve. »Pri organizira-
nem veseljačenju, kjer je vključen alkohol, za izvedbo prireditve pa organi-
zator nima potrebnih dokumentov, lahko to predstavlja kazenske sankcije. 
Občina podpira izvedbe prireditev, vendar pa je nujno razumeti, da je lah-
ko policija le ob ustrezni prijavi prireditve pozorna na dogajanje na nekem 
prostoru,« dodaja. „Trudim se, da sem organizatorjem prireditev vedno na 
voljo za dodatne informacije in pojasnila, saj se zadevam, da priprava do-
kumentov, povezanih z izvedbo prireditve za organizatorje predstavlja do-
datno breme.“ 
  
O Nini Kodrin: 
V občinski upravi je zaposlena že sedem let. Področje dela, ki ga oprav-
lja, zajema delo s strankami, pripravo raznovrstnih pogodb, potrjuje 
obratovalni čas gostinskih lokalov, izdaja soglasja za izvedbo prireditev 
in soglasja za prodajo izdelkov/pridelkov izven prodajaln ter pripravo 
in vodenje razpisov predmetnega področja. Njene zadolžitve zajeman-
jo tudi pripravo gradiva za občinski svet, je kontaktna oseba za člane 
občinskega sveta, kot strokovna sodelavka pomaga pri delu komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, statutarno pravni ko-
misiji ter komisiji za pritožbe občanov in organizacij, sodeluje pri delu 
občinske volilne komisije, sodeluje z ostalimi strokovnimi sodelavci pri 
izvedbi del in nalog, terenskih ogledov, po potrebi sodeluje tudi z izva-
jalci gospodarske javne službe in drugimi zunanjimi izvajalci na drugih 
področih, kjer je prisotnost pravne službe potrebna.

ZA oBčinsko uPrAvo LeA smrkoLj

ŠPORTNO DRUŠTVO PREVOJE

vabi na 

turnirja v 
MaLeM nOGOMeTU
in ULIčnI KOŠaRKI

9. in 10. 5. 2015 na igrišču v Šentvidu

BOGATE NAGRADE
PESTRE ANIMACIJE

Število ekip je omejeno (nogomet 12, košarka 16)
Prijave in info: sdprevoje@gmail.com
Nogomet: Rok 041 617 994
Košarka: Klemen 040 378 814
FB: ŠD Prevoje
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Tako tiho, skromno si živela,
takšno tudi si življenje imela,
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame in prababice

MINKE KOROŠEC
iz Krašnje

se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 

sodelavcem iz Tosame ter znancem za izrečena ustna 
in pisna sožalja, podarjene sveče in maše.

Posebno zahvalo namenjamo 
župniku Antonu Potokarju za lepo opravljen obred, 

dr. Lobodi in patronažni sestri Mateji Parkelj za obiske na domu, 
Mateji Reberšek za ganljive besede slovesa, pevcem, 

trobentaču in Pogrebni službi Verbančič 
za vso organizacijo pogreba.

Vsi njeni

Tiho teče solza lepega spomina, 
umre srce, a ostane bolečina. 
Ni tvojih več besed in stiska rok, 
ostal je le spomin, 
ki dušo obliva in v srcu prebiva.

 

V SPOMIN
Minilo je že peto žalostno leto,
 odkar nas je zapustila in odšla 

v večnost naša draga

MAJA BIRK KLOPČIČ
iz Vrbe

Hvala vsem, 
ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu, 

prižigate svečke v njen spomin 
in ji želite večni mir.

Vsi njeni najdražji

Tako tiho, skromno si živela,
 takšno tudi si življenje imela, 
zdaj rešena vseh si bolečin,
 za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
V  88. letu starosti nas je zapustila 

mama, babica in prababica

LJUDMILA KERŠIČ
Po domače Keršičeva Milka iz Podmilja pri Blagovici

Zahvaljujemo se vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem 

in znancem za izrečena in pisna sožalja.
 Hvala za darovane maše, sveče in cvetje. Hvala 

pogrebnemu podjetju Vrbančič za lepo opravljen pokop.
 Hvala gospodu župniku Avguštinu Klobčarju za lepo 

izvedbo obreda ter vsem, ki ste jo pospremili 
na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

 

ZAHVALA
29. marca 2015 je v svojem 84. letu 

nenadoma odšel od nas

JOžE PETERKA
Čedinov Jože iz Sp. Kosez

Zahvaljujemo se vsem 
za izrečena sožalja, darovane vence in cvetje, 

za sveče in za svete maše. Zahvaljujemo se g. župniku 
Andreju za opravljen obred, pogrebni službi Vrbančič 
in vsem. ki ste ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Naj počiva v miru.

Vsi njegovi
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Glasilo občine Lukovica

Ni večje bolečine, 
kot v dneh žalosti 
nositi v srcu 
srečnih dni spomine. 
                                  [Dante]

ZAHVALA 
Ob mnogo prerani izgubi našega dragega 

IGORJA STRAžARJA
iz Preserij pri Zlatem Polju

Kako skromna je beseda hvala, 
pa vendar, hvala vsem sorodnikom, sosedom 

in prijateljem, ki ste ga pospremili na njegovi prezgodnji 
zadnji poti. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče 

in svete maše ter izrečena sožalja.
Hvala župniku Andreju Svetetu za lepo opravljen 

obred in sveto mašo. Hvala Marinki za ganljive besede slovesa. 
Besede zahvale so namenjene tudi vsem njegovim kolesarskim 

prijateljem, prijateljem iz športnega društva Zlato Polje, 
sodelavcem in vsem, ki ste mu v njegovo 

prekratko življenje prinesli veselje. 
Hvala podjetjema Helios in 

Terme Snovik za vso pomoč.

VSEM IN VSAKOMUR POSEBEJ 
ŠE ENKRAT ISKRENA HVALA!

Žalujoči: vsi njegovi

V spomin na člana  
ŠD Zlato Polje Igorja stražarja
Sredi prebujajoče pomladi, ob žgolenju in petju spomladanskega ži-
vlja, smo osupnili ob vesti, da se je pri pospravilu lesa prezgodaj konča-
la življenjska pot Igorja Stražarja iz Preserij pri Zlatem Polju.
Komaj enainpetdeset let dolga mu je bila usojena ta pot, ki jo je zazna-
moval s pridnostjo in vztrajnostjo ter še celo vrsto vrlin, ki bi jih moral 
še našteti. Poklic avtomehanika mu je omogočal, da se je zaposlil v AS 
Domžale, kjer si je svoj kruh služil tudi njegov oče. Da, bili smo sodelav-
ci, saj sem se tudi sam vozil iz Zlatega Polja v to delavsko podjetje, prav 
zato sem ga še bolje poznal. Bil je vesel, delaven in nasmejan v krogu 
svoje družine, sorodnikov, prijateljev, pa tudi športnih privržencev, saj 
smo skupaj snovali tudi športno društvo Zlato Polje. Lahko rečem, da 
je bilo ogromno njegovega dela vloženo v njegov prelep topel dom, 
katerega topline žal ne bo več užival, da je bil pravi mojster pri izdelavi 
mizarskih del, iznajdljiv in nadarjen. Sodeloval je pri vseh gradbenih 
delih v društvu, tako pri izgradnji športnega igrišča, garderobe ob njem 
in nenazadnje, ogromno njegovih prostovoljnih delovnih ur pri izgra-
dnji 25-metrske skakalnice na Mali Lašni.
Sodeloval je na vseh prireditvah in svoje delo vestno opravljal, bil je 
skoraj dve desetletji član upravnega odbora. Za njegovo ustvarjalno 
delo so mu leta 2001 podelili posebno plaketo športnega društva, sicer 
pa je prejel vrsto priznanj, pokalov, medalj, tudi na področju kolesarje-
nja, bil pa je tudi večkratni zmagovalec šahovskih turnirjev. Pogled na 
veliko zbirko pokalov in medalj je izjemen, prav zato je bil nanje lahko 
upravičeno ponosen. Svojo vztrajnost in moč je rad preizkušal na svo-
jem kolesu, ne le po naši domovini, tudi po sosednji Avstriji in Italiji. 
Prevozil je celo nekdanje jugoslovanske republike, vse do Makedoni-
je. V zimskem času je svoje moči nadgrajeval in nabiral na zahtevnih 
pohodih in tako vzdrževal kondicijo. Pred časom je prejel za človeko-
ljubnost in solidarnost Rdečega križa, tudi priznanje za dolgoletno da-
rovanje krvi.
Še bi lahko našteval njegove vrline, ki so nam lahko v ponov, hkrati pa 
vzor človeka, ki ga je prezgodaj vzel letošnji prvi spomladanski dan.

Hvala ti!
Tone HABjAnič 



VEČ KOT FER. HOFER.
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