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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 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.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT 208
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9.990 €* 
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 6. julija 
2017; rok za oddajo člankov je 27. junij 2017 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; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, 
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje ogla-
snega 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: Labod uživa na Gradiškem jezeru. Foto: Andraž Kopitar
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Uvodnik

Pet tednov je za nami in tu so nove zgod-
be iz doline Črnega grabna. V Rokovnjaču 
smo se trudili, da smo jih spremljali kar 
največ ter jih zapisali in prenesli na pa-
pir četrte letošnje številke. Čeprav konec 
aprila in v začetku maja vreme ni bilo nič 
kaj prijazno, so organizatorji vendarle iz-
vedli vse že tradicionalne prireditve ob 
tem času. Kresovanj je bilo kar nekaj, tudi 
godba je šla na obisk v kraje od skrajnega 
zahoda do vzhoda občine, pohodniki so 
bili na Šraufovem spominskem pohodu, 
trgovalo se je na Peregrinovem sejmu …

Dejavni so bili tudi pri AMD Lukovica, ki so 
tokrat poleg že ustaljenega dopoldneva 
preventivne varnosti in izobraževanja za 
motoriste ter kolesarje pripravili še novost 
v naših krajih – zanimivo tekmovanje za 
državno prvenstvo v, med široko množico 
precej nepoznani disciplini motociklizma, 
trialu. Ti motorji so pri nas vse bolj prilju-
bljeni, kar dokazuje tudi lep obisk tokra-
tne preizkušnje v Lukovici. Z novostjo se 
lahko pohvalijo tudi čebelarji ČD Lukovi-
ca, ki so prenovili društveni čebelnjak in v 
njem uredili apisobo. Kakšna je in čemu je 
namenjena, si le preberite v nadaljevanju. 
Morda se boste odločili in jo tudi vi preiz-
kusili.

Tokrat pa podrobneje predstavljamo tudi 
dejavnosti dveh občanov. Ustvarjalka Ta-
nja Lukman je v umetniški enoti Varstveno 
delovnega centra INCE Mengeš v Mostah 
pri Komendi, potem ko v slikarski delavnici 
ustvarja že štiri leta, pripravila svojo prvo 
slikarsko razstavo. Dejan Osolnik je vodnik 
reševalnega psa. Nekajletne treninge in 
šolanja je kronal z lepim rezultatom na ne-
davnem tekmovanju na Češkem.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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V začetku maja je v Kulturnem domu A. M. Slomška v Šentvidu pri Lu-
kovici potekala predstavitev projektov za izgradnjo kanalizacije, obnovo 
vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica–Prevalje. Župan Matej Kotnik, 
strokovni sodelavci in pripravljavci projektov so prebivalcem naselij, 
kjer bodo predvidoma jeseni začeli izvajati gradbena dela, odgovarjali 
na vprašanja, vezana na izvedbo projektov, terminskih planov in ostalih 
vprašanj. Splošen vtis srečanja je bil, da se krajani veselijo novih pridobi-
tev, ki bodo vsekakor izboljšale kvaliteto življenja v Imovici in Prevaljah.
V obdobju po prvomajskih praznikih so potekala tudi usklajevanja in 
predstavitve projektov za rekonstrukcijo ceste v Zgornjih Praprečah, ob-
novo vodovoda na Rimski ulici. Občina je pridobila tudi projektno doku-
mentacijo za rekonstrukcijo ceste v vasi Rafolče. V sklopu investicijskega 
vzdrževanja je predvidena tudi celostna ureditev odvodnjavanja mete-
orne vode.
Zaradi nesprejetja proračuna žal nismo mogli pristopiti k izvajanju inve-
sticijskega vzdrževanja nekaterih zelo dotrajanih odsekov cest. Po spre-
jetju proračuna imamo namen pristopiti tudi k sanaciji poškodovanih 
odsekov cest, med njimi tudi k sanaciji odsekov ceste Šentvid–Zlato Polje.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

stanje infrastrukturnih projektov v občini Lukovica

Imovica, foto: Primož Hieng

Petra Škrabl Kores že lep čas dopolnjuje ekipo režijskega obrata 
občine Lukovica. Povprašali smo jo, kako zadovoljna je v družbi 
samih moških, ji delo ustreza, kje vidi prostor za izboljšave, itd.
 
Petra se predstavi: 
Sem Petra Škrabl Kores, po poklicu sem cvetličar/kmetijsko 
podjetniški tehnik. Sem poročena ter imam tri in pol leta starega sina. 
Delovne izkušnje sem si predhodno pridobila z delom v trgovini.

Je delo v režijskem obratu takšno, kot ste ga pričakovali? 
Čas res hitro teče, v režijskem obratu delam že osem mesecev, delo 
pa je dejansko takšno, kot so mi ga predstavili na razgovoru za službo. 
Moram reči, da sem z načinom dela in samim delom zelo zadovolj-
na. Ljudje opazijo moje delo, težko je na primer spregledati prele-
pe cvetlične grede na trgu v Lukovici, seveda sem zelo vesela, da je 
moje delo ljudem všeč. Vsekakor pa moram izpostaviti sodelavce, ki 
so me res lepo sprejeli medse. Tako mi delo, ki je včasih tudi fizično 
naporno, naredijo lažje.

Kje vidite prostor za izboljšanje? 
Verjetno bi se našel kakšen prostor (tudi dobesedno), ki bi ga bilo tre-
ba izboljšati, polepšati. Vendar pa je treba poudariti, da smo v zadn-
jem času veliko truda vložili v ureditev našega trga v Lukovici, pa tudi 
ostalih predvsem cvetličnih površin na pokopališčih, na Prevojah, v 
Šentvidu, Krašnji in tako dalje. Res me veseli, da moj oziroma naš trud 

Petra Škrabl Kores – balzam za zelene površine občine Lukovica

Vedno nasmejana Petra Škrabl Kores

opazijo tudi občani in občanke. V prihodnje si želim, da bi skupaj s 
sodelavci nadaljevali timsko delo ter tako še boljše in lepše skrbeli za 
zelene površine v občini Lukovica.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

ZAPOSLIMO PRALCA VOZIL (M/Ž)

Prijave z življenjepisom zbiramo do 31. 5. 2017 
na  info@rodex.si ali naslov podjetja.

Pogoj vozniško dovoljenje 
B kategorije vsaj 3 leta.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, 
tel. 01 729 9200, www.rodex.si

Krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde kože na bolnih in 
zdravih nogah. Diabetiki, negujete vaša stopala?

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Na podlagi 50., 60., 53. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US 

in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JaVniM naZnaniLOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Lukovica

Na parkirišču ob Gradiškem jezeru je Občina Lukovica postavila tri platoje, na katere je testno 
namestila dva velika zabojnika za odpadno embalažo in mešane odpadke.  

Ker so bili obstoječi koši za smeti premajhni za tako množično obiskan del naše občine, je režijski 
obrat ob parkirišču Gradiškega jezera namestil tri betonske platoje. Na njih so za enkrat poizku-
sno postavili dva velika zabojnika, za odpadno embalažo in za mešane odpadke, načrtujejo pa tudi 
postavitev zabojnika za organske odpadke ali koša za pasje iztrebke. Zaradi bojazni pred vnosom 
neprimernih smeti, ki nimajo nič skupnega z obiskom jezera, so zabojniki zaklenjeni. Že po prvem 
tednu uporabe pa se je, žal, izkazalo, da neozaveščenih ljudi to ne moti, saj so smeti, ki jih zaradi 
velikosti niso spravili skozi odprtino v zabojnik, preprosto odvrgli za smetnjak. Takšen odnos ne le 
da ni primeren, ampak je na takšni turistični lokaciji popolnoma nedopusten. Vse obiskovalce ob-
močja Gradiškega jezera tako pozivamo, da smeti odvržejo v zabojnike in naj na območje ne vnašajo 
kosovnih materialov iz gospodinjstev, za katere je v naši občini dvakrat letno organiziran brezplačni 
odvoz. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

novi veliki zabojniki za odpadke ob Gradiškem jezeru

I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o spremem-

bah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih občine Lukovica, ki 
ga je maja 2017 izdelala RRD, Regijska 
razvojna družba, d. o. o., družba za sona-
ravno urejanje prostora, Domžale, pod 
številko projekta 05/2017 (v nadaljeva-
nju: dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev PUP);

2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnje-

nega osnutka sprememb in dopolnitev 
PUP;

4. strokovnih podlag, na katerih temeljijo 
rešitve dopolnjenega osnutka spre-
memb in dopolnitev PUP.

II.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 
občine Lukovica (Uradni vestnik Občine 
Lukovica, št. 9/04) je Občinski svet Občine 
Lukovica sprejel na 16. seji, dne 15.12.2004, 
in sicer na podlagi Odloka o prostorskih se-
stavinah Dolgoročnega plana občine Dom-
žale za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 
1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 
9/86, 2/90) in Odloka o prostorskih sestavi-
nah Družbenega plana občine Domžale za 
obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Obči-
ne Domžale, št. 10/86), oboje za območje 
občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 
2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 
1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04). Kasneje 
so bile sprejete še tri obvezne razlage in 
tehnični popravek (Uradni vestnik Občine 
Lukovica, št. 9/05-obv. razl., 1/07-obv. razl., 
10/12-obv. razl. in 2/14 popr.).
S PUP-i se urejajo gradnje na plansko opre-
deljenih stavbnih zemljiščih in območje 
krajine (kmetijska, gozdna in ostala zemlji-
šča), z začasnimi PUP-i pa s posebnimi po-

goji tudi območja, za katera je dolgoročno 
načrtovana izdelava izvedbenih prostor-
skih aktov (občinskih podrobnih prostor-
skih načrtov - OPPN).
PUP-i kot prostorski izvedbeni akt za ob-
močja občine, za katera ni predvidena iz-
delava OPPN, določajo merila in pogoje 
za graditev ali prenovo objektov in naprav, 
izvajanje drugih posegov, ki trajno spremi-
njajo prostor, gradbene parcele, komunal-
no urejanje stavbnih zemljišč, ohranjanje 
narave, varstvo kulturne dediščine, varstvo 
okolja in varstvo voda. 
Z načrtovanimi spremembami in dopolni-
tvami PUP se spreminjajo in dopolnjujejo 
določila odloka glede:
- urejanja območij z začasnim PUP;
- lege ograj in opornih zidov ter višine 

opornih zidov;
- minimalnega števila parkirnih mest za 

prireditvene prostore;
- vrst ureditev in gradenj na območju 

morfološke enote Lukovica Lu-Z1;
- na podane smernice nosilcev urejanja 

prostora.
S spremembami in dopolnitvami PUP se 
grafični del odloka ne spreminja.
Spremembe in dopolnitve PUP se pripra-
vljajo na podlagi zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt), in sicer v skladu 
s 4. odstavkom 96. člena, ki določa, da se 
PUP-i do uveljavitve občinskega prostor-
skega načrta spreminjajo in dopolnjujejo 
po določbah ZPNačrt, ki urejajo občinski 
podrobni prostorski načrt. Spremembe in 
dopolnitve PUP se pripravijo in sprejmejo 
v skrajšanem postopku, skladno določilu 
61.a člena in ob smiselni uporabi 53. člena 
ZPNačrt.

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 19. ju-
nija 2017 do vključno 3. julija 2017.

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v 
prostorih Občine Lukovica (Društvena soba 
v pritličju), Lukovica pri Domžalah, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo tudi na 
spletni strani Občine Lukovica www.luko-
vica.si.
Javna obravnava bo potekala 21. junija 
2017 z začetkom ob 17. uri v Društveni sobi 
Občine Lukovica (pritličje), Lukovica pri 
Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravna-
vo ima javnost pravico dajati mnenja, pri-
pombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev PUP. Pripombe in 
predlogi se lahko do vključno 3. julija 2017 
podajo pisno na mestu javne razgrnitve 
kot zapis v knjigo pripomb in predlogov (v 
delovnem času občinske uprave), pisno ali 
ustno na javni obravnavi, lahko pa se po-
šljejo na naslov: Občina Lukovica, Lukovica 
pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji 
dan javne razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in 
predloge javnosti in do njih zavzela stali-
šča, ki jih bo objavila na spletni strani Ob-
čine Lukovica www.lukovica.si ter pisno se-
znanila lastnike zemljišč glede pripomb in 
predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne 
razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na spletni stra-
ni Občine Lukovica in v občinskem glasilu 
Rokovnjač.

Štev: 350-2-20/2017 župAn:
Datum: 16. 5. 2017 MAtej kotnik, l.r.
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Leto je naokrog in spet so mladi člani s pomočjo vodstva Pode-
želskega društva Blagovica zavihali rokave in začeli s pripravo na 
kresovanje.
 
Že konec marca je bila na vrsti papirologija in razdelitev nalog po dru-
štvu, zadnji teden pa priprava samega kresa in na koncu prireditvenega 
prostora. Vmes je treba samo prireditev oglaševati čim širši javnosti, saj 
se kresovanja udeleži občinstvo iz kar šestih občin. Letos je bila rekor-
dna udeležba in smo skoraj ostali brez zalog pijače, pripravili smo tudi 
150 porcij golaža, ki ga skrbno skuha Janez Karner in za okrepčilo zra-
ven dodali še hot-doge. Dogodek pa seveda ni minil brez dobre glasbe, 
za katero je skrbel ansambel Ideja. Tukaj moramo pohvaliti vse plesalce, 
ki so se pridno vrteli ob dobrih zvokih. Vsemu skupaj je seveda dodalo 
še vreme, ki nam je bilo zelo naklonjeno, glede na ostale deževne dni. 
Na koncu se moramo zahvaliti vsem, ki so nam pomagali pri dogodku 
in karkoli posodili za nemoten potek prireditve. Prav tako gre zahvala 
blagoviškim gasilcem za požarno stražo in ostalo pomoč. 
S povabilom na kresovanje v prihodnjem letu vas lepo pozdravljam! 

predsednik podežeLskegA društvA bLAgovicA ALeš podbeLšek

Tradicionalno kresovanje v blagovici

Z godbo v prvomajske praznike
Veselo, prijetno in vedno dobrodošlo popoldansko druženje z 
Godbo Lukovica, ki vsako leto  30. aprila razveseljuje po naših 
krajevnih skupnostih v občini Lukovica, smo tudi letos pričakali 
prvomajske praznike, se veselili prostih dni in praznovali praznik 
dela vseh delovnih ljudi (žal z grenkim priokusom vseh tistih, ki so 
neprostovoljno izgubili delo).  

Godba Lukovica vsako leto zadnjega aprila začne ob 14. uri svoje po-
poldanske enourne nastope po krajevnih skupnostih občine, kjer je 
skoraj povsod zelo dobrodošla in dobro obiskana. Začnejo v Lukovici, 
kjer pa zgodnja popoldanska ura ne privabi kaj prida ljudi, a že na Troja-
nah jo pred gostiščem poslušajo večinoma gostje, kjer jih tradicionalno 
velikodušno pogostijo v GP Trojane. Letos so se spet podali tudi v Ja-
vorje nad Blagovico, kjer se počutijo še posebej dobrodošli in kjer jih je 
letos res pričakalo veliko število poslušalcev in ljubiteljev tovrstnih na-
stopov. Spet so se ob bogati pogostitvi domačinov iz Javorij, Loga, Suše 
in skoraj vsakega, ki je prišel in s seboj prinesel kaj za pod zob, počutili 
dobrodošle z njihovim igranjem. Vaščani si ta dan res vzamejo prosto 
ter se družijo in uživajo v družbi vseh zbranih. Godba pa odhiti naprej v 

Krašnjo, pa v Vrhovlje, kjer jih tudi domačini pogostijo in se na Prevojah 
poslovijo, že močno utrujeni, od letošnjega pozdravljanja praznika. 

MiLenA brAdAč

svoboda in mir skozi pesem
Letošnje tradicionalno že sedmo srečanje na predvečer praznika 
Dneva upora proti okupatorju je bilo tudi tokrat v gasilskem domu 
v Krašnji. Srečanje pripravlja KUD Fran Maselj Podlimbarski Kra-
šnja, prostore pa prijazno odstopi tamkajšnje gasilsko društvo.

Vera Beguš, predsednica društva, se je letos odločila, da že tako pri-
jetno srečanje popestri oziroma nam z diapozitivi, ki jih je predva-
jal Gabrijel, pomaga osvežiti znanje iz šolskih klopi – tistih, ki smo 
že prestopili magično letnico, in mlajših, ki bi to morali vedeti, kje 
in kako se je začela Soška fronta, kako kruta je bila in koliko naših 
vojakov je padlo na njej. Širši javnosti je tudi manj znano, da je eden 
izmed piscev atentata na nadvojvodo in prestolonaslednika Franca 
Ferdinanda in njegovo ženo Zofijo v Sarajevu leta 1914, bil tudi Ivan 
Avguštin Žibert. Bil je osebni spovednik vojvodinje Zofije. Žibert je 
imel slovenske korenine prav v Krajnem Brdu nad Krašnjo. Obujanje 
spomina na prvo in drugo svetovno vojno in trpljenje ljudi v njej so 
popestrile recitacije Irene in Jožeta Pustotnika ter Zdenke Šraj. Pe-
smi smo prepevali vsi, seveda s pomočjo ljudskih pevcev iz Krašnje. 
Prisrčni so bili mladi učenci Jan Tič, Tinkara Požar ter Zala in Eva Per-
vinšek  ki so recitirali Tonček je prišel in Mrtvemu kurirčku. Zaključijo, 

kot vedno, harmonikarji Tone Habjanič, Miro Klopčič in najstarejši 
87-letni Ivan Lindič.
Druženje se je končalo ob pol dvanajstih zvečer ob dobrem golažu 
iz Bevčeve gostilne.

MiLenA brAdAč
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Kresovanje ŠKD bregar
Čeprav kresovanje izgublja svoj prvotni pomen, se še nekateri 
odločijo, da pripravijo kresovanje na večer pred praznikom dela. 
Tako že nekaj let zapored prizadevni člani ŠKD Bregar iz Trnjave 
pripravljajo kresovanje, ki ni le pogled na prasketajoči ogenj, am-
pak prijetno druženje prijateljev. Druženje, ki se začne že veliko 
prej, ko je treba pripraviti material za kres, ki naj bi bil čim bolj 
ekološki, torej les. Kar čeden kup se ga je nabralo, nekaj so pri-
spevali še bližnji sosedi, ki so v tistem času čistili svoje gozdove in 
tako storili dobro s koristnim. Tako je zagorel prvomajski kres na 
večer pred praznikom in združil prijatelje, znance, sosede in druge 
ob ognju in pijači, le tista tako znana prvomajska kranjska in pol 
litra vina je tokrat odpadla. A nič zato, saj je bilo druženje kljub 
temu veselo in prijetno in se je nadaljevalo dolgo v noč v klubskih 
prostorih ŠKD Bregar v Trnjavi.   

drAgo juteršek

Deževen Peregrinov sejem
Člani turistično olepševalnega društva Brdo-Lukovica so kljub de-
ževju v četrtek, 27. aprila, v Lukovici organizirali tradicionalni Pe-
regrinov sejem. Razumljivo tistega pravega sejemskega vzdušja ni 
bilo čutiti, saj je bilo zaradi slabega vremena obiskovalcev precej 
manj kot običajno. Tako kot tudi ponudnikov blaga in storitev, a 
so kljub temu tisti najvztrajnejši zasedli kar nekaj stojnic. Na osre-
dnjem delu trga smo tako lahko našli uporabnike blagovne znam-
ke Zakladi Črni graben. Na ostalem delu trga smo poleg običajne 
ponudbe vrtnarjev, sadjarjev, prodajalcev oblačil, mesnih izdelkov, 
lesenih izdelkov domače obrti, ipd. tokrat opazili novost, to je turi-
stično ponudbo ekološke domačije Plahutnik iz Korena, ki pod bla-
govno znamko Razgledi z Vrha oddaja nov večnamenski prostor za 
druženje, izobraževanje in rekreacijo.

Leon AndrejkA

Ali veste, da lahko pri nas uredite 
ugodna zavarovanja, prepise in 
homologacijo?

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si

23. 6. 2017
ob 5:00

Začetek ob sončnem vzhodu 

PETEK

KRESNA  
NOČ NA 

GRADIŠKEM 
JEZERU

Vabljeni, da z nama prehodite vsaj en krog. 
Spremljajte naju na FB strani
www.facebook.com/Bcaktiv, kjer je opisan 
podroben program.

Veselo bo.
Bogdan in Barbara
bogdan@bcaktiv.si

S KRESNIKOM ZA 365 DNI SREČE
24 UR HOJE OKOLI
GRADIŠKEGA JEZERA. 
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Za organizacijo pohoda smo si za tradicional-
ni temin izbrali mesec maj, čas, ko so Belaka, 
skupaj s soplezalko Jasno Bratanič, v lepem, 
sončnem dnevu, gorski reševalci in njegovi 
prijatelji po skoraj petmesečnem iskanju na-
šli pod snežno plastjo, na melišču pod Malo 
Mojstrovko, kamor ju je odnesel plaz z roba 
omenjene gore. Nesreča se je zgodila 24. de-
cembra 1995.
Marsikdo se sprašuje, kaj je bil povod, da je 
Šrauf že pred več kot tridesetimi leti našel 
svoje prijatelje tudi v Krašnji. Nikakor ne pri-
jatelje, ki bi mu lahko neposredno pomagali 
pri njegovih alpinističnih dosežkih. Našel pa 
je prijatelje med številnimi krajani, ki so tisti 
čas, dolge zimske večere iz leta v leto pogo-
steje in z veseljem prihajali v avlo šole, da bi 
prisluhnili njegovim izjemno podoživetim 
pripovedovanjem in ogledom diapozitivov 
s tematiko njegovih največjih dosežkov. Šte-
vilni se najbrž še vedno in dobro spominjajo 
njegove razstave HIMALAJA IN MI, njeno po-
stavitev pa je zaupal našemu društvu. Vse to 
in še marsikaj drugega, prijetnega v druženju 

Po dveh zaporednih prireditvah v dežju se nas je vreme letos usmililo.

21. Šraufov spominski pohod
Dolgoletno prijateljevanje ŠD Krašnja za tragično ponesrečenim slovenskim alpinistom 
Stanetom Belakom – Šraufom se z organizacijo spominskega pohoda, že enaindvajsetič, 
še vedno nadaljuje.

z njim, je botrovalo k prijateljstvu. Številni 
smo bili zanj in tudi on za nas prijatelji, ki smo 
se sporazumevali »na ti.« Žal ga je snežni plaz 
na Mali Mojstrovki zaustavil za vedno. Ko se je 
to zgodilo, smo se v ŠD Krašnja odločili za ta 
spominski dogodek, v katerega je pred dav-
nimi 21 leti z velikim spoštovanjem in zaupa-
njem privolila tudi njegova družina, žena Joži 
ter hčerki Mojca in Petra. S pokojnim Mitjem 
Begušem sva začrtala 27 km dolgo spomin-
sko pot, ki je postala tradicija spomina nanj in 
tudi tradicija številnih udeležencev prireditve, 
ki se radi, iz leta v leto, odpravijo na pohod. 
Številni, ker so ga osebno poznali in spoštovali 
in tudi številni ostali, ki jim hoja in druženje z 
ljudmi in naravo pomenijo nekaj več.
Tudi letos smo se maksimalno potrudili in pri-
pravili spominski pohod, ki se ga je v soboto, 
13. maja, udeležilo nekaj več kot 100 pohodni-
kov iz Krašnje ter njene bližnje in daljne okoli-
ce. Pri organizaciji so nam kot vedno pomagali 
gorski reševalci iz GRS Ljubljana, KS Češnjice, 
Marko Baloh iz t. i. Kekca iz Špitaliča v Tuhinj-
ski dolini, Urankarjevi iz Lipe, krajan Stojan iz 

Malega Rakitovca, člani ŠKD Čelešnk iz Poljane 
nad Blagovico, družina Lavrič iz Velikega Jel-
nika, Golovčev Dušan, Šraufova hčerka Mojca 
Belak – Rebozu, člani PGD Krašnja, KUD Fran 
Maselj Podlimbarski Krašnja, Župnija Krašnja, 
Bar pod lipo – Uroš Cerar, s. p., Krašnja, TV ETV 
kot medijski pokrovitelj, kuhar Drago v sode-
lovanju z Gostilno Bevc, ŠUS Slovenije, Občina 
Lukovica in številni donatorji, ki so nam s svo-
jimi proizvodi in darili ter z uslugami pomagali 
tudi pri organizaciji srečelova. S posebno iz-
datno pomočjo sta nam tudi tokrat pomagala 
Boštjan in Simon iz tukajšnjega podjetja M&P 
Burja ter Optika Oculos, Primož Dolinšek.
Prav vsem udeležencem sva ob prihodu na 
cilj, skupaj z Boštjanom Zakrajškom, z vese-
ljem okoli vratu obesila zaslužen spominski 
obesek, jim čestitala in se tudi zahvalila za 
pozornost.
Letošnji Šraufov spominski pohod je prijetno 
zaznamoval tudi obisk nekdanjega izjemnega 
košarkarja Dušana Hauptmana, ki je svojo pri-
sotnost med pogovori z obiskovalci in pozne-
je z Igorjem Goštetom iz ETV označil za tisto 
pravo. Pristno in domače med prijatelji! Res 
je, kar veliko navdušencev iz doline Črnega 
grabna nas je bilo, ki smo zelo radi zahajali na 
tekme v Halo Tivoli. Takrat, ko je Dušan z ne-
verjetnimi in številnimi »tricami« razveseljeval 
svoje navijače in v obup spravljal marsikatere 
vrhunske košarkarje, ki so tisti čas pomenili 
»smetano« predvsem evropske košarke na 
najvišjem tekmovalnem nivoju. Dresu KK Uni-
on Olimpija je bil zvest kar 17 let.
Vse se je zaključilo po željah vseh, ki smo kot 
organizatorji ali kot udeleženci pohoda žele-
li na prijeten način že enaindvajsetič obuditi 
spomin na slovenskega alpinista Staneta Be-
laka Šraufa.
Hvala prav vsem, ki ste kakorkoli pomagali in 
sodelovali pri organizaciji 21. Šraufovega spo-
minskega pohoda. 

MArjAn štrukeLj, predsednik šd krAšnjA

Foto: LeA MAkovec

Zadnji dan prvomajskih praznikov v Moto 
klubu Rokovnjači že tradicionalno izkori-
stimo za organizirano skupinsko vožnjo. 
Tudi letos jo je vodil naš blagajnik Felix, ki 
se je po mnenju udeležencev izvrstno od-
rezal in si s tem prislužil zaupanje za nasle-
dnje leto.

Zbor je bil ob desetih na kavi v Kava bar Len-
ček, zbralo se je skoraj 30 dvokolesnikov, ki so 
se v koloni odpravili do muzeja motociklov 
Grom na Vransko. Po zanimivem ogledu pa 
spet pot pod gume in čez Marijo Reko nazaj 
proti domačim krajem. Zaključek vožnje smo 
sklenili malo stran od starta v Zaborštu v idilič-
nem okolju Zelenega gaja. Vse udeležence je 
pričakala ekipa rokovnjačev z vročim žarom in 
mrzlim ledenim čajem. Po prijetnem obedu je 
nekatere lepo vreme pritegnilo k popoldanski 
vožnji, drugi pa smo druženje še malo podalj-

sončna otvoritvena vožnja
šali. Vsem se zahvaljujemo za udeležbo, hkrati 
pa vas vabimo v našo družbo na enega od pri-
hajajočih dogodkov:

 Anže kočAr

Krvodajalska akcija  
Motorist za življenje 
Petek, 2. junija 2017 

Nočna vožnja 
Sreda, 12. julija 2017 

Pohodniki na ciljuKošarkar Dušan Hauptman, gost tokratnega pohoda
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Častitljiva in obnovljena gotska cerkev je odprla 
vrata v svojo sijočo, bleščeče svetlo in srednje-
veško skrivnostno notranjost, ki je dihala sve-
tost, ki človeku v trenutku vzbudi neke drugač-
ne dimenzije duha, da vso težo zunanjega sveta 
potisne v ozadje.
Občutja se nezavedno zgostijo v občudovanje 
in spoštovanje zgodovine, ki je tudi na Sloven-
skem v najbolj brezizhodnih časih ustvarjala ve-
ličastno arhitekturo, ki je dvigala duše k višku in 
v slutnji zaznala presežni svet. V takem prostoru 
tudi likovna in glasbena umetnost ubirata stru-
ne večnosti.
Domači Zvon za tokratni, tematsko zasnovani 
program, ni mogel izbrati bolj harmoničnega, 
akustičnega in duhovno močnejšega koncer-
tnega prostora, za sporočilo vstajenjske aleluje. 
Kakor se nas v zimski noči dotakne mehkoba 
božične noči in božičnih nežnih napevov, tako 
nas v času razkošnega prebujenja narave naj-
večji krščanski praznik velika noč utrdi v veri 
človekove zmage nad smrtjo, prinaša gotovost, 
trdni temelj bistva in smisla življenja. Zato je ta 
pesem mogočna, široka, silna, svetla, vseobse-
gajoča, polna, veličastna. In takšne trdne opore 
človek še nikoli ni bolj potreboval. Z njo preživi 
vse udarce usode in vsa nerazumljiva dejanja 
vrtincev zgodovine.
Oba zbora sta harmonično, s čistimi in napetimi 
glasovi zlitega večglasja, barvito in sugestivno 

Velikonočni koncert Šentviškega zvona in Komornega zbora Šutna Kamnik

»Je vstal, kot je rekel ...«
V prelestni sobotni majski večer, v Marijin šmarnični majnik, je Šentviški zvon skupaj s Ko-
mornim pevskim zborom Šutna Kamnik praznično zvonil za velikonočni koncert v cerkvi 
sv. Luke v Spodnjih Praprečah. 

prelivala vesele skladbe v napolnjeni prostor. 
Šentviški zvon skladbe slovenskih avtorjev, ki 
ob tem prazniku po cerkvah in v procesijah po-
nesejo alelujo nad mesta, vasi, med polja. V tej 
izvedbi pa so zvenele pevsko dovršeno in dina-
mično. Zakonski zborovodski par Špela in Ma-
tevž Kink z močjo svojega tankočutja navdihuje-
ta nove programe in mlade, večinoma glasbeno 
in pevsko izobražene, ki z novo energijo nadgra-
jujejo uveljavljeni Šentviški zvon. Z bogatimi in 
pestrimi načrti za nove sezone. Za pesmi vseh 
zvrsti, za glasbo brez meja, kjer je edino merilo 
kvaliteta in lepota. S posebnim spoštovanjem 
do slovenske glasbene umetnosti.
Kamniški komorni zbor Šutna je znan po inter-
pretacijah cerkvene glasbe, duhovnih pesmi pa 
tudi ljudskih napevov. Pod taktirko zborovodje 
Mateje Kališnik in ob orgelski spremljavi prof. 
Marije Holcar so s tujimi in domačimi velikonoč-
nicami božali ušesa in duše očaranih poslušal-
cev. S skupno pesmijo obeh zborov Raduj se, 
Kraljica nebeška, je koncert izzvenel v še hladen 
majski večer, ki pa je napovedal nova pevska 
doživetja in nas poslušalce pomirjene in notra-
nje bogatejše utrdil v spoznanju neizčrpne moči 
umetnosti, ki jo je najmočneje navdihnila vsta-
jenjska pesem. Tudi po zaslugi izbranega vezne-
ga besedila Blaža Andrejke.
Šentviški zvon se v maju podaja še na srečanje 
pevskih zborov »zvonov« Slovenije, ki bo to-

krat potekalo v objemu Triglava, v Dovjem pri 
Mojstrani, kjer je 38 let župnikoval skladatelj in 
gornik Jakob Aljaž. Nato še nekaj pevskih vaj 
in pred nami bo letošnji občinski praznik, ki ga 
bodo pevke in pevci posebej počastili s koncer-
tom pevskih zborov iz slovenskih Šentvidov.

MojcA stoschitZky

Žal je za nekatere povabilo prišlo prepo-
zno, kajti ceste so v preteklih sončnih in 
toplih tednih med motoristi že terjale svoj 
smrtni davek. Da bi povečali varnost moto-
ristov in kolesarjev, ki spadajo med najbolj 
ogrožene skupine v prometu, je tudi letos 
AMD Lukovica, v sodelovanju z AMZS, Po-
licijo, reševalci in gasilci PGD Krašnja, PGD 
Lukovica in PGD Prevoje 27. aprila 2017 
pripravilo prireditev, poimenovano Moto-
risti in kolesarji varno na cesti. 

Kljub deževnemu vremenu si je na parkiri-
šču pred delavnico Avto Kveder v Lukovici 
različne predstavitve in razstavljeno opremo 
ogledalo nekaj deset obiskovalcev. V triur-
nem programu so se lahko pobliže spoznali z 
delom in opremo prometnih policistov in av-
tomobilov Provida, s katerim policisti izvajajo 
nadzor udeležencev na cesti, ali pa preskusili 
svoje vozniške sposobnosti na simulatorju 
vožnje z motorjem. 
Nekaj obiskovalcev se je z motorjem zapelja-
lo po poligonu. Z nasveti za tehnično pravilno 
in varno vožnjo v dežnih razmerah sta jim z 
nasveti pomagala policist in Primož Vindišar, 
član AMD Lukovica, državni prvak v kategoriji 
starodobnikov. 
Inštruktorja AMZS sta poskrbela za najmlajše, 
ki so se na njim prirejenem poligonu vozili z 

Motoristi in kolesarji varno na cesti 
električnim trial motorjem in električnim av-
tomobilom. 
Študentka Medicinske fakultete iz Ljubljane, 
članica društva študentov medicine Za življe-
nje, je predstavila postopek oživljanja neza-
vestnega človeka in uporabo defibrilatorja 
(AED). Tokrat smo imeli obiskovalci priložnost 
spoznati in tudi preizkusiti, kako poteka oži-
vljanje dojenčka. 
Ker je vse več defibrilatorjev nameščenih 
na različnih objektih v naši občini, je zelo 
pomembno, da se čim več naših občanov 
seznani z uporabo teh naprav. Marsikateri 
obiskovalec je na posebni lutki lahko sam 

poizkusil, kako se spodbuja delovanje srca s 
pritiskanjem rok na sredino prsnega koša in 
kako nam pri tem pomaga defibrilator. 
Za konec sta člana MK Rokovnjač predstavi-
la zanimiv potopis potovanja z motorjem po 
Bosni, Črni gori, Albaniji, Grčiji, Makedoniji in 
Srbiji. Na potovanju sta srečevala zanimive in 
prijazne ljudi, spoznavala lepe kraje, kulturne 
znamenitosti in okušala hrano, ki jo jedo do-
mačini.
Reševanja ponesrečencev iz poškodovanega 
vozila zaradi močnega dežja gasilci PGD Lu-
kovica in PGD Prevoje tokrat niso izvedli. 

toMAž AndrejkA
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V Varstveno delovnem centru INCE Men-
geš, umetniški enoti INCE ZU Moste pri 
Komendi, so v sredo, 12. aprila 2017, na 
široko odprli svoja vrta. Na dnevu odpr-
tih vrat so na ogled postavili izdelke v 
glini in barvi, ki nastajajo izpod rok nji-
hovih uporabnikov. Ob tem je bilo mo-
žno prisluhniti njihovi zgodbi o ustvar-
janju in svetu, kot ga doživljajo v svoji 
drugačnosti, v barvi in glini. Svoj svet na 
platnih je na svoji prvi razstavi predsta-
vila tudi ustvarjalka Tanja Lukman s Pre-
voj pri Šentvidu.

Varstveno delovni center INCE Mengeš iz-
vaja storitve vodenja varstva in zaposlitve 
s posebnimi pogoji za odrasle osebe z mo-
tnjami v duševnem razvoju. Vodja enote 
INCE ZU Moste pri Komendi, Saša Skubic 
Kopitar nam je povedala, da njihov varstve-
no delovni center deluje na treh enotah. 
Umetniška enota, ki je v Mostah pri Komen-
di, vključuje 26 uporabnikov, večja enota 
se nahaja v Mengšu, kjer je 82 uporabnikov 
in pa enota institucionalnega varstva Naša 
hiša v Grobljah pri Domžalah, kjer biva 33 
uporabnikov. V enoti varstvenega delovne-

INCE Mengeš, umetniška enota INCE ZU Moste pri Komendi 

na ogled postavili izdelke z »dušo«

posebnega«, nam o razstavljavki in njenih 
slikah pove Saša Skubic Kopitar.
Tanja Lukman, ki je bila zelo ponosna na 
svojo prvo slikarsko razstavo, se je ob tem 
zahvalila vsem njenim inštruktorjem, ki 
jo pri njenem ustvarjanju spodbujajo in 
usmerjajo. Zaupala nam je, da je ustvarjala 
po domišljiji.
Poleg razstave slik Tanje Lukman si je bilo 
na dnevu odprtih vrat mogoče ogledati 
tudi enkratne keramične izdelke, ki vseka-
kor ne služijo nabiranju prahu, ampak so 
lahko odlično darilo za marsikoga, saj tam-
kajšnji uporabniki izdelujejo vse mogoče 
izdelke, od keramičnih skled, krožnikov, 
vaz, do kompletov kavnih in čajnih skode-
lic s pripadajočimi krožnički ter še marsikaj 
zanimivega. Pomembno je tudi to, da upo-
rabniki pri svojem ustvarjanju razvijajo svoj 
talent, s svojo iznajdljivostjo pa v izdelke 
vtisnejo dušo.
Prostori umetniške enote ob glavni cesti 
Komenda-Kamnik so odprti vsak dan do 15. 
ure. Obiščite jih in se prepričajte o kakovosti 
in kvaliteti ponudbe izdelkov za »dušo«.

besediLo in Foto: MihA uLčAr, www.doMZALec.si

Kresovanje 
 
Že tradicionalno na zadnji aprilski dan 
TD Gradišče organizira kresovanje, kjer 
vaščani skupaj praznujejo praznik dela. 
Druženje so seveda popestrili z doma-
čo glasbo in golažem, ki ga pripravijo 
sami.  

erikA cerAr

ga centra v Mengšu in Mostah uporabniki 
prihajajo v dopoldanskem času. Enota v 
Mostah pri Komendi se razlikuje od eno-
te v Mengšu, saj tam poteka umetniško 
delo:»Imamo dve delavnici, kiparsko in 
slikarsko. Pri tem se trudimo, da so izdelki 
naših uporabnikov uporabni, predvsem pa 
da izražajo, da so jih izdelovali odrasli ljudje. 
Uporabnike usmerjamo, da izdelki niso ki-
časti, ampak odražajo tisto, kar uporabniki 
čutijo v sebi.«
Po besedah Saše Skubic Kopitar imajo ve-
dno dan odprtih vrat v prednovoletnem 
času, letos pa so se odločili, da svoja vra-
ta odprejo še v velikonočnem času in da 
ga združijo z odprtjem razstave slik Tanje 
Lukman. »Tanja je uporabnica, ki v naši sli-
karski delavnici ustvarja že štiri leta. Začela 
je s slikanjem na platna, potem se je pre-
izkusila s slikanjem na blago, se vrnila na 
platna, trenutno pa je našla svoj navdih pri 
poslikavanju zavijalnega papirja, ki ga po-
tem sešijemo in nastanejo prijetne darilne 
vrečke. Tanja je živahna in komunikativna, 
to se odraža tudi na njenih slikah. Veliko je 
barv, veliko je dogajanja, odraža jo gibanje 
in njen karakter. Njene slike so res nekaj 
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V Čebelarskem društvu Lukovica smo s pomočjo Čebelarske zveze 
Slovenije prenovili del društvenega čebelnjaka na Brdu, kjer zdaj 
živi in deluje apisoba. 
 
V četrtek, 20. aprila, smo se zbrali ob kapelici svetega Ambroža, kjer je do-
mači župnik Pavel Okoliš daroval mašo za dobro letino in pokojne čebe-
larje. Sledilo je odprtje prenovljenega dela čebelnjaka. Prireditev je pove-
zovala Barbara Hace, govorniki so bili predsednik ČZS Boštjan Noč, župan 
občine Lukovica Matej Kotnik in predsednik domačega društva Mitja Na-
krst. O pomenu apiterapije je spregovoril priznani apiterapevt Vlado Pu-
šnik. S pesmijo so dogodek pospremili pevci Komornega moškega zbora 
Čebelarske zveze Slovenije, slavnostno pa sta trak pred vhodom v čebel-
njak prerezala inovator ter avtor apipostelje in opazovalnega panja Franc 
Peterka in predsednik ČZS Boštjan Noč. V veselem druženju so se gostje 
zadržali ob čebelnjaku v prijetnem okolju, dobri družbi in pogostitvi. 
Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska panoga in lahko smo 
ponosni, kako zelo smo napredni na tem področju. Čebelarstvo v naših 
krajih, na območju zdajšnjega Čebelarskega centra Slovenije in sedeža 
Čebelarske zveze Slovenije, je lepo razvito. Čez dve leti bomo praznovali 
že 100-letnico samostojnega društvenega delovanja na tem območju. 

Vabljeni na apiterapijo v čebelnjak na brdu 
Čebelnjak, ki so ga gradile številne pridne roke čebelarjev, je z urejeno api-
sobo dobil zaključek. Z namenom, da bi vsi, ki bi želeli, to tudi uporabljali. 

Kaj sploh je apiterapija? 
Apiterapija ugodno vpliva na psihofizično počutje ljudi, pomirjevalno de-
lovanje pa je opaziti tudi zaradi zvoka oziroma zelo prijetnega šelestenja 
in šumenja čebel v panju. Z vdihovanjem zraka v čebelnjaku je mogoče 
lajšanje stresnih obolenj in mnogih bolezni dihal. 
Tisti, ki koristi apiterapijo, se v čebelnjaku udobno namesti na postelji, v 
kateri so panji s čebelami in skozi reže v prostor prihaja zrak, ki ga proi-
zvajajo čebele. Na postelji je ležišče iz ličkovine, zato je bivanje v prostoru 
še prijetnejše. 

Kako lahko preizkusite apiterapijo? 
Vabljeni, da pokličete na 051 273 463 (Katja Nakrst) ali pišete na katja.
nakrst@gmail.com ter se dogovorite za termin, ki vam ustreza. Uporaba 
apisobe je brezplačna, želimo namreč, da življenje čebel in njihove števil-
ne koristi približamo čim večim ljudem.

kAtjA nAkrst 
tAjnicA čd LukovicA

Slavnostno odprtje nove pridobitve Prijetno urejena notranjost sobe za apiterapijo

Današnji gasilski pozdrav se glas:i Na pomoč 
in vendar so pred več kot sto leti uporabljali 
slogan Bogu v čast, ljudem v korist, ki vseka-
kor veliko bolj izraža zaupanje v Boga in ven-
dar se ob njegovem godu pri svetih mašah 
zberejo gasilci in gasilke, da se mu zahvalijo 
in priporočijo v varstvo. Kot zaščitnik gasil-
cev se sv. Florjan začne pojavljati v začetku 
19. stoletja, ko se je začelo organizirano ga-
silstvo in ko so začeli ustanavljati prostovolj-
na gasilska društva. Sv. Florjana so kot svo-
jega zaščitnika sprejeli gasilci Evrope, najbrž 
zaradi tega, ker je bil rimski častnik v neki 
rimski legiji, ki je bila zadolžena za gašenje 
požarov, varovanje premoženja, in ker se je 
kot gasilec zavzemal za svoje bližnje, ni zata-
jil vere in je hrabro umrl, da bi rešil druge. V 
obdobju med obema vojnama (1918–1945) 
so sv. Florjana zelo častili, postavljali so mu 
spomenike, slike, njegovi kipi pa so bili po-
gosto v cerkvah in gasilskih domovih. Svoje 
mesto je imel tudi na društvenih praporih 
gasilskih društev, kjer ga najdemo še danes. 
Pri sv. Luki v Spodnjih Praprečah se zbere-
jo gasilci vsako leto pri sveti maši njemu v 

sveti Florjan zavetnik gasilcev 
tudi nova ključarja podružnične cerkve sv. 
Luke Andrej Avbelj in Darko Bukor. Za slove-
snejšo sveto mašo so poskrbeli še pevke in 
pevci mešanega pevskega zbora pod vod-
stvom organistke Damjane Bukor. 

 drAgo juteršek

čast in ob tem se mu zahvalijo in obenem pri-
poročijo za varstvo za nazaj in tudi za naprej. 
Tokrat je sveto mašo daroval Pavle Okoliš, ki se 
je zbranim gasilcem in gasilkam zahvalil za nji-
hovo požrtvovalno delo ob različnih nesrečah. 
Pri sveti maši sta prejela nadškofove dekrete 
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Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

Že pred 15.000 leti so udomačevali prve pse, ki 
so danes v povprečju hišni ljubljenčki. V centra-
len registru psov (CRP) je bilo konec leta 2014 
v Sloveniji registriranih 215.937 psov, v občini 
Lukovica 782. Le redki od teh imajo za svoje la-
stnike ozirma vodnike ljudi, ki so se odločili za 
drugačen način življenja, za aktivno vzgojo in 
treniranje ter humanitaren doprinos družbi. V 
mislih imam vodnike in njihove reševalne pse. 
Po poti pravih reševalnih psov hodijo le redki, 
tisti, ki večino svojega časa posvečajo svojim 
kužkom, treningom, nenehnemu usposabljanju 
in sodelujejo v različnih kinoloških društvih, v 
Enoti reševalnih psov Slovenije (ERPS), mobilni 
enoti reševalnih psov (MERP) in skupini iskalnih 
psov (SIP). Članstvo v teh enotah ni samo po 
sebi samoumevno. Kužki s svojimi vodniki mo-
rajo opraviti kopico preizkušenj, testov, tekmo-
vanj ter svoje sposobnosti vedno znova utrjeva-
ti in dokazovati. Preizkušnja za uvrstitev v enote 
MERP in SIP poteka vsako jesen za obdobje ene-
ga leta. Šolanje je organizirano prek 13 enot re-
ševalnih psov Slovenije in sedmih društev Zveze 
vodnikov reševalnih psov Slovenije, ki sta ločeni 
organizaciji in se razlikujeta v organiziranosti, 
pravilih, zahtevah od članov vodnikov, vendar 
z istim ciljem izšolati dobro usposobljene reše-
valne pare za čim boljšo uspešnost reševanja v 
pravih iskalnih akcijah. Vodnik reševalnega psa 

lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki želi s 
svojim psom dodatnih zaposlitev in je pripra-
vljen priskočiti na pomoč, za kar pa potrebuje 
veliko prostega časa ter željo po učenju, izo-
braževanju, fizično in psihično mora biti dobro 
pripravljen, samoiniciativen in pripravljen na 
delo v skupini. Za tovrstno dejavnost je primer-
na vsaka pasma, tudi mešanci, so pa zaželeni 
srednje veliki, ki se lažje gibajo po ruševinah in 
premagujejo ovire. Bolj kot pasma je pomem-
ben karakter psa, tak, ki ni agresiven, je prijazen, 
strpen do drugih živali, psihično stabilen, vo-
dljiv, vztrajen, vzdržljiv, z dobrim vohom in raz-
vitim nagonom po plenu, in seveda z veseljem 
do dela. Nekateri celo menijo, da je smiselno za 
dobre reševalne pse postaviti dobre temelje že 
tekom kontroliranega in usmerjenega vzrejanja 
v smislu izbire karakterno primernih psov pri 
paritvi in njihovim ravnanjem od prvega dne 
njihovega življenja. Nam najbližje društvo za to-
vrstno dejavnost je enota reševalnih psov Dom-
žale, kjer bodo veseli vsakega novega člana.
Dejan Osolnik s Prevoj je eden takih odgovornih 
posameznikov, ki želi prispevati k humanitarno-
sti s svojim kužkom. Pred petimi leti je začel s 
psom vrste airedale v ERP KD Domžale. Po tri-
letnih treningih si je zaželel ne le zadovoljstva 
ob treniranjih in dobrih rezultatih ter pomagati 
drugim, temveč odličnih uspehov pri reševanju, 
zato je našel psa Bolta, nemškega kratkodlake-
ga ptičarja z odličnimi koreninami, saj je bila že 
njegova mama aktivna reševalka z močnim na-
gonom. Bolt ima dve leti in pol in je ravnokar s 
svojim vodnikom Dejanom osvojil 3. mesto na 
češkem državnem prvenstvu reševalnih psov 
v iskanju pogrešanih v ruševini. Od 22 reševal-
nih psov jih je uspešno opravilo z ruševinami 

Dejan Osolnik – vodnik reševalnega psa

le šest parov. S tem si je dodatno potrdil smisel 
ter pravo smer inštrukcij in treningov z Andre-
jem Žuničem in Zunic Vet - Dog Training, ves 
trud, čas, prepotovane kilometre, saj precej časa 
preživi na pravih ruševinskih poligonih v Slove-
niji in tujini. Kot je v reševanju pomembno čim 
hitrejše in čim boljše sodelovanje vseh, je tudi 
pri treniranju in šolanju uspešnega reševalnega 
psa pomembna ekipa prijateljev in izkušenih in-
štruktorjev, ki stojijo Dejanu Osolniku ob strani. 
Čeprav brez Dejanove želje, volje, vsakodnevne-
ga treniranja, usmerjenega vzgajanja psa Bolta 
vsa podpora ne bi zadostovala. Usposabljanje 
se za njiju ne bo nikoli končalo. To ni le hobi, to 
je njun način življenja. Poleg številnih treningov, 
vaj, tekmovanj in taborov se bosta zagotovo 
morala udeleževati različnih izobraževanj doma 
in v tujini ter najpomembnejšega, resničnih is-
kalnih akcij in vse to – ne glede na dan, čas in 
vreme. 

MArjetkA vrbnjAk

Foto: Boštjan Gartnar
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Od 1. 5. 2017 obvezno  
zavarovanje  za mopede  s hitrostjo  

do 25 km/h.

  www.as.si      
080 11 10

Zavarujte svoj  
moped in sodelujte 
v nagradni igri za 
skuter SYM!
Več na www.as.si.

Slika je simbolična.

Zavarovanje za mopede 
s hitrostjo do 25 km/h
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Prišli so pomladni meseci in z njimi sezona izletov. Aprila smo obiskali 
knežje mesto Celje. Ogledali smo si staro mestno jedro z Viteško dvo-
rano in grad. Veliko smo izvedeli o zgodovini mesta in celjskih grofih. 
Nato smo odšli v nekoč veliko tovarno Emo, ki ima zdaj le 60 zaposlenih. 
Imeli smo voden ogled proizvodnje, kjer smo se seznanili z izdelova-
njem posode, pozneje smo lahko njihove izdelke kupili po ugodni ceni. 
Po ogledu Celja smo se mimo Šentjurja in Slivniškega jezera odpeljali 
do kmetije Žurej, kjer smo imeli kosilo. Med vožnjo smo veliko izvedeli 
o razbojniku Guzeju, ki je jemal bogatim in dajal revnim. Marjana nam 
je med potjo opisala lepote in značilnosti Kozjanskega. Po prijetnem 
vzdušju na kmetiji smo se odpravili proti domu.
Maja smo odpeljali na ogled Zagreba. Ker je mesto veliko, smo se odlo-
čili za avtobusni ogled mesta. Vodič nas je seznanil z najpomembnejši-
mi in najlepšimi zgradbami in veliko povedal o zgodovini mesta, v kate-
rem imajo veliko galerij, muzejev, koncertnih dvoran, gledališč, športnih 
dvoran in igrišč, botaničnih vrtov, lepih parkov in seveda velik živalski 
vrt. Barva Zagreba je modra, to se vidi tudi po tramvajih, ki so vsi modre 
barve. Mesto je znano po srcih, zato ga imenujejo mesto milijonov src. 
Po avtobusnem ogledu smo odšli do katedrale, ki stoji na Kaptolu. Nje-
ni začetki segajo v 11. stoletje, večkrat je bila prenovljena. Po silovitem 
potresu leta 1880 je bila močno poškodovana in takrat so jo temeljito 
prenovili v neogotskem slogu. V njej so pokopani številni pomembneži, 
med njimi blaženi Stepinac. Nato smo odšli na Trg bana Jelačića in tržni-
co Dolac. Z vzpenjačo smo se povzpeli v Gornji grad, tako imenujejo ta 
del Zagreba, s katerega se nam je ponudil lep razgled na mesto.
Odšli smo na Markov trg, kjer stoji cerkev sv. Marka z značilno barv-

april in maj v Društvu upokojencev Lukovica

no opečnato streho, na kateri sta upodobljena dva grba. Na eni strani 
cerkve je sabor, na drugi pa Banski dvori. Pred cerkvijo je bil kronan in 
mučen Matija Gubec. V tem delu mesta je veliko muzejev in galerij. O 
Zagrebu smo izvedeli veliko, videli veliko in se polni vtisov odpeljali v 
Samobor na pozno kosilo. Samobor je prijetno mesto, kamor radi priha-
jajo Zagrebčani. Po kosilu smo se podalii proti meji in domov.
Tudi pohodniki so bili pridni. Aprila so se odpeljali do Moravške koče. 
Od tam so se peš po lepi gozdni poti odpravili proti Slivni ali Pivklju. 
Vrh je visok 880 m in je najvišji na moravški planinski poti. Na vrhu so 
lahko pohodniki pozvonili na zvon želja in se vpisali v knjigo. Pot jih je 
vodila še naprej do cerkve, kjer so uživali v lepem razgledu na Moravško 
dolino. Maja niso odšli v hribe, ampak z vlakom v našo prestolnico. Z 
mestnim avtobusom so se odpeljali na Vrhovce.
Prehodili so tudi del Poti spominov in tovarištva. Pri gostišču Livada jih 
je čakala ladjica, ki jih je po Ljubljanici odpeljala do centra mesta. Obču-
dovali so lepote Ljubljane. Za vse je bilo to enkratno doživetje.
Delo v delavnicah poteka po načrtih. V aprilu so pod vodstvom Lojzke 
Zajc izdelovali nakit iz perlic. Za sebe in za svoje so izdelale lepe zape-
stnice, uhane in ogrlice. Maja so začele z vezenjem. Še vedno sodelujejo 
z osnovno šolo in že resno razmišljajo o pripravi jesenske razstave. Pri-
družite se jim lahko vsak zadnji torek v mesecu v občinski društveni sobi 
od 16.30 do 19.00.
Likovniki se sestajajo in ustavarjajo vsak prvi in tretji ponedeljek v me-
secu od 16.00 do 18.30.
Če vam je kaj všeč in imate radi dobro družbo, dobrodošli.

dAnicA osoLnik

Nehoteno uhajanje urina ali urinska inkontinenca je pogosta težava 
mnogih posameznikov. Bolniki o tem neradi govorijo in jo skrivajo 
pred okolico, pogosto celo pred svojci. 

Zelo težko je načeti pogovor o neprijetnostih, ki prizadenejo človeško do-
stojanstvo, saj mnogi obiščejo zdravnika, ko je že res nujno.
S staranjem prebivalstva postaja ta tema vedno aktualnejša, a hkrati osta-
ja tabu in se o njej premalo pogovarjamo. Zato smo KORK Blagovica 2. 
marca 2017 na športni tribuni organizirali predavanje o inkontinenci ter 
prijazno povabili vse krajane.
Obiskala nas je Lorena Meglič, predsednica društva Mena iz Maribora in 
z nami podelila svoja znanja, izkušnje ter nekaj koristnih in učinkovitih 
nasvetov.
Problem uhajanja urina ne izbira spola ne starostnega obdobja in lahko 
doleti vsakogar med nami, najpogosteje pa se pojavlja pri starejših. Ob-
sega celoten spekter težav – od uhajanja le kakšne kapljice ob močnejših 
fizičnih dražljajih, kot so kašelj, kihanje, smeh ali dvigovanje bremena, pa 
do težke inkontinence, ko gre za popolno izgubo občutka in sposobnosti 
za zadrževanje urina. Vzroki so različni, od povečane prostate, tumorjev v 
sečilih, ledvičnih kamnov, povešenih organov v medenici, možganske kapi, 
demence, psihičnih težav, stresa, oslabljenih mišic medeničnega dna zara-
di nosečnosti ali težkih porodov, vnetja sečil, do čezmerne telesne teže ter 
uživanja začinjene in zelo kisle hrane, alkohola, kofeina in zdravil.
Inkontinenco zdravimo s splošnimi ukrepi, možno pa je tudi zdravljenje z 
zdravili ali kirurškimi posegi. Na voljo so tudi pripomočki za inkontinenco, 

Uhajanje urina – težava vsakega tretjega evropejca
ki jih lahko bolniku predpiše zdravnik. Mednje spadajo vložki, plenice in 
hlačke za enkratno uporabo. Pripomočki omogočajo gibljivost, varujejo 
pred neprijetnim vonjem in s tem omogočajo normalne socialne stike.
Po predavanju je bila gospa Lorena na voljo za odgovore na vprašanja nav-
zočih, ki jih ni bilo malo. Druženje smo zaključili ob zvokih harmonike in z 
manjšo pogostitvijo. Tudi na Dan žena in na 40 mučenikov nismo pozabili. 
Vsak udeleženec je odnesel domov simbolično darilo. Še enkrat iskrena za-
hvala gospe Megličevi za izčrpno predavanje in Juretu Slaparju za prijetno 
popestritev večera in za vse zaigrane viže na harmoniki.

MALči Levec

Foto: kArMen urAnkAr
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Velikonočna tradicija  
z butaro velikanko  
in njenim »podmladkom«
Ko se zaključuje postni čas, je za člane TD Preserje običaj, da se 
vzpenjamo za bršljanom, brinjem, leskovjem, smreko in resjem. 
Zakaj? Splesti je treba butaro velikanko, ki bo za cvetno nedeljo 
stala pri farni cerkvi na Brdu. Potek je že dobro poznan, zato je na 
cvetno soboto material že pripravljen, vaščani zbrani sredi vasi, 
popoldne pa butara že Brdo krasi.
Kot uvod v ta dogodek nam je petkova delavnica Izdelovanje veli-
konočnih butaric, kjer si ogrejemo roke s kreacijo malih butaric in 
se naučimo osnov za velikanko.

tjAšA šuštAr

Čisto okolje  
za še lepše telo
Ohranjanje neokrnjene narave, čistoča okolja, v katerem živi-
mo in zdrav duh v zdravem telesu so prioritete, ki krasijo kraja-
ne Preserij pri Lukovici, ki so nas tradicionalno tudi letos zbrale 
na čistilni akciji Očistimo Slovenijo. V dopoldanskih urah smo 
se zbrali v središču vasi ter se razkropili na vse konce do Spo-
dnjih Prepreč, Gradiškega Jezera in »Bobovniškega« klanca. Ob 
koncu smo se okrepčali z dobro pijačo in jedačo ter ob prije-
tnem klepetu presenečeni ugotovili, da je smeti vedno manj, 
a še vseeno preveč, da bi lahko opustili to dejavnost, zato vse 
osnaževalce pozivamo, da odpadki spadajo v smetnjak in ne 
za najbližje drevo.

tjAšA šuštAr

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 – 8,2 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083 – 0,0518 g/km.  
Emisija trdih delcev: 0 – 0,00066 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 30,21. 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.

www.dacia.si
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Lukovičanke v sevnici 
 
Po uspešno opravljenem tečaju čebelarjenja pri gospodu Cirerju v Ra-
folčah in ogledu čudovite zbirke gospoda Igliča (obema prisrčna hvala), 
smo se članice DPŽ Lukovica 8. maja odpeljale na strokovno ekskurzijo. 
Naš cilj je bila tokrat slavna občina Sevnica. Vodička nas je ves čas opo-
zarjala na krajevne znamenitosti, šofer Frenk pa nas je peljal prek Brunka, 
skozi vas Šentjanž v Lončarjev dol na kmetijo Gnidica. Prijazna mlada 
gostitelja Jože in Branka sta nas podučila, kako se lahko tudi na majhni 
kmetiji lepo živi. Seveda z ogromno dela, razumevanja in ob sodelovanju 
vse družine. Vse svoje proizvode (mesnine, kruh, pecivo in ostalo) proda-
jo na sejmih, tržnicah in v trgovinici na domu. Tudi me smo se bogato za-
ložile. V nadaljevanju smo si ogledale še čudovit sevniški grad, poizkusile 
tortico »melanija« in vino »first lady«. Ob našem odhodu pa je domača 
vodička priznala, da so nas prav veseli, saj pričakovanih Američanov še ni 
bilo v Sevnico. Torej se morajo zadovoljiti kar z nami. Zanimivo.
Me smo si ogledale še veliko vrtnarijo in zaključile dan na kmečkem tu-
rizmu pod Lisco, seveda ob harmoniki našega šoferja. 

V začetku maja je v Trzinu potekal 18. Florijanov sejem, v sklopu 
katerega je potekalo tudi srečanje pihalnih orkestrov, ki spadajo 
pod okrilje domžalske območne izpostave Javnega sklada Repu-
blike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Za uvod so na športnem igrišču tamkajšnje osnovne šole vsi zbrani 
glasbeniki, bilo jih je skoraj 200, družno zaigrali dve skladbi. Nato se 
je dogajanje preselilo v prireditveni šotor, kjer je vsak izmed petih so-
delujočih pihalnih orkestrov odigral tri koračnice. Kot druga po vrsti 

Območno srečanje pihalnih orkestrov

Hvala Mateji in Mariji za organizacijo res lepega izleta, v juniju pa vas 
vabimo na regijsko srečanje podeželskih žena na Koreno. Naj spet zaklju-
čimo: »Povsod je lepo, a doma je najlepše.«

društvo podežeLskih ženA LukovicA

Romanje po sloveniji
Voditeljsko vlogo letošnjega Oratorija 2017 na Brdu sta tokrat prevzela 
Jure in Grega in za začetek animatorje in obiskovalce prireditve, kjer 
smo se poleg zelo zanimivih delavnic popeljali z avtobusom na roma-
nje po Sloveniji. Tako smo spoznali, o kom bo tekla letos beseda na 

tokratnem oratoriju, a ne le to, s pomočjo vodičev smo osvežili naša 
znanja o treh Marijinih romarskih svetiščih. Najprej smo se podali na 
Skalnico na Sveto Goro pri Novi Gorici, ali nad Kobaridom, se nato za-
peljali na Brezje in končali pod Marijinim plaščem na Ptujski Gori. O 
vseh treh svetiščih smo tako izvedeli poleg že znanih zgodovinskih po-
datkov tudi nekaj znamenitosti. Med vožnjo z avtobusom se nikoli ne 
dolgočasimo in tudi mi se nismo, čeprav smo sedeli v dvorani Antona 
Martina Slomška, saj so animatorji že od vsega začetka romanja poskr-
beli za veselo in razigrano razpoloženje, kjer ni manjkalo niti pesmi. Na 
koncu prireditve, preden smo se odpravili na drugi del prireditve, ki je 
potekal na igrišču, je besede spodbude animatorjem in besede zahvale 
staršem namenil tudi domači župnik Pavle Okoliš. Medtem ko so ne-
kateri izpolnjevali prijavnice, so drugi že veselo tekali od delavnice do 
delavnice. Tako so odkrili kar nekaj novih iger in ker ob igri postaneš 
lačen, so se okrepčali in odžejali pri okrepčevalnici Najboljši animator. 
Res so bili dobri in, da je to res, dokazuje še vreme, ki je vzdržalo ves čas 
prireditve. Oratorij Brdo 2017 bo in bo, kakor vedno, zanimiv, pester, 
poučen, združevalen, razigran in nasmejan.

drAgo juteršek

se je predstavila Godba Lukovica, najmlajša izmed vseh sodelujočih. 
Od prisotnih kolegov je bilo slišati, kako čas hitro beži, saj se spomi-
njajo začetkov godbe v Lukovici. Prihodnje leto bo ta praznovala že 
20-letnico. Uradni del prireditve, v katerem je zaigrala še veteranska 
sekcija Mengeške godbe, Godba Domžale, Pihalna godba Moravče in 
Mengeška godba se je končal po uri in pol. Seveda je nato sledilo še 
neformalno druženje in pogovori o projektih, ki so si jih godbe zadale 
v letošnjem letu.

Leon AndrejkA



maj 2017 17DRUŠTVA

Članice Društva podeželskih žena (DPŽ) 
so si v ponedeljek, 24. aprila 2017, ogle-
dale nekaj zanimivih dejavnosti v Rafol-
čah. Sledijo motu: »Tudi v domačem kraju 
je lahko zanimivo in lepo«, v svoji okolici 
imamo pridne ljudi, ki nam lahko poka-
žejo svoje uspešne izdelke ali dejavnosti. 
Lani so se odločile za obisk Dupeljn, kjer 
so si ogledale ekološko kmetijo Staneta 
Homarja, konjerejo in kompostiranje – 
Kompostarno 1000 cvetov.
 
Letos je pod vodstvom zagnane in polne 
novih idej Vide Capuder sledil obisk Rafolč. 
Skoraj 30 udeleženk DPŽ od skupno 80 se je 
zbralo najprej na kmetiji Ivana Igliča, ki je le-
tos dopolnil zbirko starih orodij in naprav še 
z obnovljenim vozom za vožnjo pridelkov ali 
gnoja. Najprej so si ogledalezelo urejen hlev z 
biki, kar je že redkost v vasi. Ker je Ivan izučen 
ključavničar, je pokazal tudi kovačijo, kjer ima 
še vedno na steni prikazane različne krasno 
izdelane primere kovaških izdelkov, pred-
vsem lepo oblikovanih ograj. Ker je navdušen 
zbiralec starih kmečkih orodij, je obiskovalke 
navdušil z raznoliko zbirko orodij naših babic, 
dedkov in pradedkov. Sledila je še pogostitev 
z domačimi flancati in s potico ter z domačo 

pijačo. Navdušene pevke DPŽ so v zahvalo še 
zapele, predsednica je zaigrala na frajtonari-
co in Ivan se je po taktih še veselo zasukal. 
Sledil je še premik nekoliko više v vasi Ra-
folče, k znanemu in uspešnemu čebelarju 
Antonu Cirerju. Članice DPŽ je pričakal na 
dvorišču z vzpodbudno pijačo in jih pope-
ljal do bližnjega čebelnjaka. Obiskovalke so 
bile že nekoliko poučene o čebelarjenju, ker 
so za novo leto že organizirale predavanje o 
tej dejavnosti, nekatere pa imajo panje tudi 
doma. Anton je povedal, da čebelari že od 
leta 1973, njegovi predniki pa so začeli že leta 
1907. Ima 200 panjev na šestih lokacijah. Ima 
vzrejo matic za lastne potrebe in vsako leto 
zamenja od 100 do 150 družin. Prideluje šest 
vrst medu, cvetni prah, propolis in matični 
mleček, posebej pa je ponosen, da je bil med 
prvimi v Sloveniji, ki so izdelali medeno peni-
no za Apimondio (svetovni kongres čebelar-
jev) v letu 2003.  
Članice DPŽ so bile zelo navdušene nad api-
terapijo, ki je na razpolago v posebni sobici, 
v bližini ostalih panjev, kjer so štirje panji 
s štirimi družinami čebel na razdalji dveh 
metrov. Panji so prilagojeni ležišču, da upo-
rabniku, ki leži na panjih neposredno nad 
čebelami, izhlapevajo aerosol, ki blagodej-

Tudi v domači občini je dovolj zanimivosti
no vpliva na dihala, živčni sistem in počutje. 
Gostje je povabil po ogledu še v čebelarsko 
sobo, kjer je ponudil degustacijo medu vseh 
vrst z možnim nakupom. Nečak Jure Cerar je 
za dobrodošlico zaigral na frajtonarico nekaj 
domačih melodij. Žena Jožica je postregla z 
bogatim narezkom in s piškoti. Stene sobe 
so se šibile od zlatih priznanj za odličen med 
Joži in Antona Cirer. V zahvalo so članice DPŽ 
spet zapele nekaj ljudskih pesmi, Vida pa je 
še raztegnila meh.  
Vesele in navdušene podeželke so se podale 
še v podružnično cerkev sv. Katarine, ki kra-
ljuje v glavnem oltarju z mečem v roki in le-
senim polkolesom ob nogi. Ključe od cerkve, 
zgrajene leta 1776 in lepo obnovljene, je dala 
soseda Klara Tekavc. Obiskovalke so bile nav-
dušene nad lepoto in čistočo notranjosti. Z 
molitvijo so se zahvalile za čudovita doživetja 
v domačem kraju, vsem že umrlim članicam, 
posebno pa tudi že pokojni članici, Ivanovi 
ženi Pavli. Pred odhodom so zapele še dve 
cerkveni pesmi ter se vesele in polne novih 
doživetij odpravile domov. 
Tudi v domačih krajih je lahko lepo, vabijo pa 
še nove članice tudi iz KS Rafolče, da bodo 
popestrile delo DPŽ.             

viktor jeMec

Tomaž andrejka, dobitnik plakete aMZs 
 
Na skupščini AMZS so tokrat del časa namenili tudi 60. obletni-
ci izhajanja Motorevije, kjer je utrip dela Motorevije predstavil 
predsednik uredniškega sveta Tomaž Andrejka, član AMD Lu-
kovica. V svojem nagovoru je preletel zgodovino Motorevije in 
predstavil novo pot, ki bo revijo spremljala naslednja desetle-
tja. Predsednik AMZS Anton Breznik je ob praznovanju podelil 
priznanje članom uredniškega sveta: častni znak AMZS je prejel 
Marko Jurkas, odličje AMZS Marijana Kanduti, plaketo AMZS 
Tomaž Andrejka in Marjan Potrata. Uredništvo Motorevije je 
prejelo častno listino AMZS, ki jo je prevzel odgovorni urednik 
France Kmetič. Tomažu Andrejki, Blažu Poženelu, Francu Kme-
tiču in Antonu Brezniku je pripadla čast, da so skupno razrezali 
slavnostno torto in tako stopili z zadnjim sladkim dejanjem v 
sedmo desetletje ustvarjanja te zanimive revije tako za voznike 
kakor za ostale udeležence v prometu.

drAgo juteršek
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Praznovanje velike noči se začne na cvetno nedeljo, ki je zadnja ne-
delja pred veliko nočjo, ko se blagoslavlja v šope ali butare povezano 
pomladansko zelenje, oljčne ali palmove veje. Običaj cvetne nedelje 
je povezan s časom, ko so ljudje lomili oljčne in palmove veje, in jih 
postlali kot preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na oslu prijahal 
v Jeruzalem in tu doživel navdušen sprejem. Obenem je uvod v veliki 
teden, ko se kristjani spominjamo zadnjih dni Jezusovega zemeljskega 
življenja, zato se pri maši bere daljše poročilo o Jezusovem trpljenju 
– pasijon. Blagoslovljeno zelenje ponekod uporabljajo pri odganjanju 
slabega vremena, predvsem toče, saj takrat zažgejo blagoslovljene 
butarice in oljčne veje in jih dajo na njive, vrtove ali travnike. Poleg 
varovanja pred strelo in drugimi ujmami naj bi blagoslovljeno zelenje 
pospeševalo tudi rast in plodnost. Tako so številni verniki prinesli k bla-
goslovu doma narejene butarice, ki so zahtevale obilo potrpežljivega 
dela in obenem pomoč vse družine in so tudi tako polepšale praznike. 
Župnik Anton Potokar je zelenje blagoslovil pri kapelici v središču Kra-
šnje in nato smo v sprevodu krenili proti cerkvi sv. Tomaža, kjer smo 
pri sveti maši poleg beril prisluhnili še pasijonu, odlomku iz Evange-
lija, ki poroča o Jezusovem trpljenju od zadnje večerje do snemanja 
s križa in pokopa v grob. S cvetno (oljčno) nedeljo, ali nedeljo Gospo-
dovega trpljenja smo tako začeli neposredno pripravo na veliko noč, 
kajti s cvetno nedeljo vstopamo v veliki teden. Velikonočno tridnevje je 
izraz, ki opisuje zadnje tri dni pred praznikom velike noči in je obenem 
priprava na največji krščanski praznik veliko noč. Velikonočno tridnev-
je sestavljajo: veliki četrtek zvečer, ki je posvečen spominu na zadnjo 
večerjo, veliki petek, ki je posvečen spominu na Jezusovo križanje in 
smrt, velika sobota, ki je posvečena čaščenju Jezusa v Božjem grobu 
in velika noč, ki je posvečena spominu na Jezusovo vstajenje. Z veliko-
nočnim tridnevjem se končujeta veliki teden (zadnji teden pred veliko 
nočjo) in postni čas (obdobje od pepelnice do velike noči). In tako na 
veliki četrtek pri dopoldanski sveti maši škof posveti obredna olja: kr-
stno olje, bolniško olje in sveto krizmo. Ta olja se pozneje med letom 
uporabljajo pri podeljevanju zakramentov krsta, birme, bolniškega 

maziljenja in duhovniškega posvečenja. Glavno vsebino izraža večer-
na sveta maša, ki je spomin na Jezusovo zadnjo večerjo. Ob ustreznem 
evangelskem odlomku se kristjani spominjamo, da je Jezus v četrtek, 
preden je bil izdan, večerjal s svojimi učenci. Pri tej večerji je ustanovil 
zakrament evharistije in duhovniškega posvečenja, ter učence pozval, 
naj se ljubijo med seboj. V mašo je lahko vključen tudi obred umiva-
nja nog v spomin na čas zadnje večerje, ko je Jezus umival noge apo-
stolom, čimer je simbolično prikazal, da je služabnik ljudem. Na veliki 
petek se v večini krščanskih cerkva ne obhaja sveta maša, na ta dan je 
samo besedno bogoslužje brez evharistične daritve. Velik del besedne-
ga bogoslužja zavzemajo slovesne prošnje in češčenje križa. Če prva 
dva dneva minevata v tišini in premišljevanju, je na veliko soboto že 
bolj živahno. Dan se začne z blagoslovi ognja in vode, se nadaljuje z 
molitvami pred Božjim grobom, ter blagoslovom velikonočnih jedi po 
vaseh župnije Krašnja. Zvečer se začne s prižiganjem velikonočne sve-
če, kajti, kjer gori ogenj, simbol Kristusa, je on med nami, saj pravi »Jaz 
sem prava luč.« Nato se zasliši trikratni vzklik: »Kristusova luč«, po vseh 
branjih in petju sledijo še litanije vseh svetnikov ter blagoslov vode, 
ki se bo uporabljala za krščevanje. Vanjo duhovnik potopi velikonočno 
svečo, podobo Kristusa, ki je s svojim krstom posvetil vodo v Jordanu, 
ter obnovimo izpoved krstnih obljub. Sveta maša se nato nadaljuje kot 
običajno z Evharističnim bogoslužjem. Jutro velikonočne nedelje se 
začne z vstajenjsko procesijo s kipom vstalega Zveličarja po Krašnji in 
nadaljuje s slovesno sveto mašo. Med njo nam je župnik Anton Potokar 
spregovoril o bogatih obredih, polnih znamenj in simbolov, ki kristja-
nom povedo veliko. Na praznik, ko zadoni trikrat pesem Aleluja, ki jo je 
treba doživeti in začutiti v globini srca in duše, ki jo podkrepi pesem, 
zvonjenje in zadonijo v vsej slovesnosti orgle. Velika noč nam pričuje, 
da je Božja ljubezen resničnost, ki je pričujoča na zemlji. Svoj nagovor 
je zaključil z besedami Benjamina Franklina, ki je umrl leta 1790, in je 
dal pred smrtjo vklesati na nagrobno ploščo tale napis: Tukaj leži telo 
Benjamina Franklina, kakor ostanki stare knjige, pri kateri so izgubljene 
nekatere strani, toda ta knjiga se ni izgubila, knjiga bo prihodnjič izšla v 
mnogo lepši izdaji. Obenem nam je zaželel, naj bi knjige našega življe-
nja v večnosti izšle v mnogo lepši izdaji, kakor so zdaj, ter blagoslovlje-
no in veselo veliko noč.

drAgo juteršek

Prazniki: Velika noč v župniji sv. Tomaža v Krašnji
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Vrnitev jeklene Petre Pavlič
Prvi petek v avgustu leta 2015 se je v proizvodnem obratu večje pekarne okoli ene ure popol-
dan zaključevala prva izmena. V delovni ekipi je bila tudi članica Težkoatletskega kluba Domžale 
in večkratna državna prvakinja v dviganju uteži Petra Pavlič. Študentsko življenje je sicer lepo, 
vendar pa mnogokrat praznih žepov. Poletje je tako lepa priložnost za nekaj prepotrebnega 
zaslužka. Med čiščenjem stroja se je Petri pripetila strašna nesreča, saj ji je stroj roko potegnil v 
železno konstrukcijo in le dovolj hitra reakcija sodelavke je preprečila najhujše. Nesreča je imela 
vseeno hude posledice: dvojni zlom roke in štiriurna operacija. Vendar pa prva misel Petre ni bila: 
“Joj, moja roka”, ampak “kako bom s tako roko lahko dvigala?” Psihične bolečine so bile še hujše 
kot fizične. Petra je namreč dva meseca pred nesrečo kot prva slovenska tekmovalka zmagala na 
prestižnem mednarodnem turnirju Alpe-Adria.
Drugo soboto v letošnjem maju je prvič po poškodbi stala na tekmovalnem odru. Za njo je bilo 
eno leto in pol mukotrpnih treningov in fizioterapij. Zaradi nepopustljive vztrajnosti je bila vr-
nitev več kot uspešna: tretje mesto na močnem mednarodnem turnirju v Baču (poteg 65 kg, 
sunek: 80 kg)!
P.s.: Naslov je več kot primeren, saj ima Petra v roki še vedno osteosintetski material. 

vALentin orešek

AMD Lukovica je v našo občino spet pri-
peljalo nekaj novega. Tokrat so prizadevni 
organizatorji AMD in MK Rokovnjač, v so-
boto, 13. maja, na prostoru pred Avto-Kve-
der v Lukovici organizirali prvo dirko s Trial 
motorji za državno in amatersko prvenstvo 
Slovenije ter dirko za E-Trial prvenstvo Slo-
venije. 

Tekmovanje v tialu je razdeljeno v več sekcij, 
po katerih tekmovalec vozi po označeni poti 
in pri tem premaguje različne naravne ali 
umetno postavljene ovire. Ker so tekmovalci 
razvrščeni v štiri različne težavnostne razrede, 
je tudi vsaka sekcija prilagojena štirim različ-
nim težavnostnim stopnjam. 
Tekmovalci uporabljajo posebej urejene mo-
torje, ki so od daleč podobni motorjem za mo-
tokros ali enduro, vendar tehnično prirejeni za 
počasno vožnjo in »plezanje« po ovirah. Vozi-
lo je brez sedeža, zato tekmovalec na motorju 
stoji, kar mu omogoča, da stoji na mestu, se 
na mestu obrača, skupaj z motorjem poska-
kuje na in z ovir ter premaguje strme klance 
in spuste. 
Vožnjo tekmovalca spremlja sodnik, ki z dvi-
gnjeno roko in stisnjeno pestjo da tekmoval-
cu znak za začetek in nato šteje, kolikokrat se 
tekmovalec z nogo ali katerim drugim delom 
telesa dotakne tal. Vsak dotik tal pomeni eno 
kazensko točko. Za razliko od drugim tekmo-
vanj z motorji, se pri trialu ne meri časa. Zmaga 
tekmovalec, ki zbere najmanj kazenskih točk. 
Na tekmovanju v Lukovici je moral vsak tekmo-
valec, vseh sedem sekcij prevoziti vsaj trikrat.
Zanimivo tekmovanje si je ogledalo veliko šte-

vilo gledalcev. Večina od njih je trial tekmova-
nje prvič videla v živo.
Tekmovanja s trial motorji so najbolj priljublje-
na v Veliki Britaniji in Španiji, od koder prihaja 
tudi aktualni svetovni prvak Antoni Bou. 
Antoni v Lukovici žal ni nastopil, se je pa za toč-
ke državnega in amaterskega prvenstva pome-
rilo 28 voznikov in voznic, za E-Trial prvenstvo, 
ki je namenjeno otrokom, pa sedem. Najmlajši 
tekmovalec je bil 4-letni Ian Pristovnik. Tekmo-
vanja se je udeležil tudi voznik iz sosednje Hr-
vaške. Tekmovalcev iz Italije zaradi domačega 
državnega prvenstva tokrat v Lukovici ni bilo. 
Na tekmovanju sta uspešno nastopila tudi dva 
tekmovalca AMD Lukovica, Jasmina Ribič, lan-
skoletna državna prvakinja, in Sandi Srdar.
Tekmovalci so vozili v več kategorijah. Zmago-
valci v posamezni kategorijah so bili: 
Državno prvenstvo Slovenije: Severin Sajevec, 
kategorija TRIAL T1 GP, Jasmina Ribič, kategori-
ja TRIAL GP W (ženske) in Ali Al Hiasat, katego-
rija TRIAL Junior.
Amatersko prvenstvo Slovenije: Omar Al Hia-
sat, kategorija TRIAL T1, Alex Vencl, kategorija 

Trial dirka za državno prvenstvo v Lukovici

TRIAL T2, Lan Zorman, kategorija TRIAL T3 in 
Božidar Zajc, kategorija TRIAL T4.
E-Trial prvenstvo Slovenije: Lovro Setnikar, ka-
tegorija do 6 let, David Pevec, kategorija nad 6 
let in Živa Ogulin, kategorija deklice. 
Izvedbo tekmovanja so AMD Lukovica omogo-
čili AMZS, Občina Lukovica, Avto Kveder, AMZS 
CVV Vransko in Franci Klopčič, ki je s strojno 
mehanizacijo pomagal pri postavitvi ovir.
Poleg naštetih se AMD zahvaljuje še sponzor-
jem, ki pomagajo društvu pri organizaciji te 
in drugih prireditev. To so: Gostilna Bevc, Go-
stilna Furman, Resnik GP, Brunles, Avto Cerar 
Kamnik, Avtoodpad Vrhovec, Slikopleskarstvo 
Jerman, Avtoprevozništvo Dolinšek, Mesarstvo 
Dobravec, Hitra prehrana Šime, Bar Pr› Dajzi-
ju, Vulkanizerstvo Lenček, PNC Omahna, RCU, 
Mediaprint Gostič, Mig-Grega Cerar, Inštalacije 
Bervar, Moto Set, Vezenje-Rajko Cvetko, Optika 
Ocolus-Primož Dolinšek, Žagarstvo in mizar-
stvo Capuder-Juteršek s.p., PGD Lukovica, PGD 
Prevoje in PGD Krašnja.

toMAž AndrejkA 
Foto: AndrAž kopitAr



Rokovnjač20 ŠPORT

V nedeljo, 26. marca 2016, je bil izveden tradicionalni turnir krajanov KS 
Rafolče in članov ŠTD Rafolče v namiznem tenisu, ki je potekal v mali 
telovadnici OŠ Janka Kersnika na Brdu. Udeležili so se ga osnovnošolci, 
dijaki, študentje, moški in ženske. Večina udeležencev je pridno treni-
rala v šolski telovadnici med letom. Nastopilo je 17 sodelujočih v treh 
kategorijah, osem v kategoriji osnovnošolskih otrok, šest v kategoriji 
odraslih moških in trije v kategoriji žensk. Najboljši trije v vsaki katego-
riji so prejeli pokale. Zahvaljujemo se vodji tekmovanju Marku Brezni-
ku, vodstvu šole za prostor in gostišču Čebelica, ki je vse tekmovalce 
obdaril s pico. Naslednje leto se vidimo ob še večji udeležbi. 

viktor jeMec

Trinajsti turnir ŠTD Rafolče v namiznem tenisu

Rezultati tekmovanja
Pri članih je bil vrstni red naslednji: 
Zmagal je še vedno žilavi Igor Tekavc, sledijo pa: 
2. Matjaž Iglič, 
3. Milan Jeretina, 
4. Aleš Marinčič, 
5. Andraž Sovec,
6. Roman Jemec. 

V ženski kategoriji je bi vrstni red: 
1. Urša Barle, 
2. Julijana Jeretina, 
3. Vesna Iglič. 

Pri osnovnošolcih je bil vrstni red: 
1. Gašper Dečman, 
2. Žiga Podgoršek, 
3. Nace Sovec, 
4. Nejc Podgoršek, 
5. Anže Pavlič, 
6. Rok Iglič, 
7. Andraž Barle, 
8. Denis Salkić. 

Zlatopoljski turnir v malem nogometu

Uspešna zlatopoljska ekipa

Po daljšem nestanovitnem vremenu je Zlatopoljcem le uspelo izpe-
ljati turnir v malem nogometu, ki je bil načrtovan za prvomajski čas. 

Tokrat je bilo število udeleženih ekip manjše kot običajno, a vseeno 
nič manj zanimivo. Z lepo in dopadljivo igro sta se predstavili tudi 
mladi ekipi Črnega Grabna in Gostilne Furman iz Lukovice. Domača 
ekipa Zlatega Polja je spet dokazala, da spada v sam vrh najboljših 
ekip, saj si ni dovolila spodrsljaja. Po štirih zaporednih zmagah je bila 
uspešna tudi v velikem finalu proti ekipi Antimon iz Trojan in si tako 
zagotovila prvo mesto na turnirju.
Moram pohvaliti člane društva, ki so poskrbeli za prijetno počutje 
igralcev ter gledalcev ob igrišču, za vse, kar spada k takšnemu do-
godku, in sodnika Marjana Poljanška iz Kamnika za odlično sojenje.
Tokrat je nagrade in pokale najboljšim podelil blagajnik društva Pri-
mož Pogačar. Vsem se je zahvalil za udeležbo in jih povabil na jesen-
ski nogometni turnir.

najboljše tri ekipe:
1. mesto: ŠD Zlato Polje
2. mesto: Antimon Trojane
3. mesto: Gostilna Furman Lukovica

Vsem čestitamo!
tone hAbjAnič

Avto Lovše
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen.
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 777-77-77

Novi Golf
Tako vsestranski

kot le malokateri avto.
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Medvedkov tek v vrtcu Medo
V okviru dobrodelne akcije Teka podnebnih sprememb smo v 
vrtcu Medo na Prevojah v petek, 21. aprila 2017, izvedli dobro-
delni tek. 

Petkovo dopoldne smo se vse skupine zbrale na naši že poznani ma-
kadamsko poti, ki vodi proti bajerju. Polni energije in malo tekmoval-
nosti smo se pognali po začrtani progi 200 m. Tako kot vsaka proga je 
bila tudi naša označena s startom in skupnim ciljem.
Teka so se udeležili otroci vseh starostnih skupin. Nekateri so pot pre-
hodili, drugi pa so jo tekmovalno premagali s hitrim tekom. Na koncu 
je vsak tekač prejel zasluženo nagrado (štampiljko, posladek in čaj). 
Otroci so se okrepčali ter bili zelo zadovoljni in ponosni nad svojim 
športnim dosežkom. 
Vsakdanje gibanje na prostem smo tako združili s tekom, ki je bil skro-
men, vendar zelo bogat, saj so otroci pripomogli k izboljšanju sveta 

okoli sebe. Vrtčevski otroci so pokazali koliko športnega duha je v njih 
in tako s skupnimi močmi pretekli neverjetnih 114.500 m.  

veronikA hribAr

Letos so otroci starejših skupin iz našega vrtca sodelovali v bral-
nem projektu Pravljični palček, ki ga je organizirala Knjižnica 
Domžale. Namen projekta je spodbujati branje doma, v družini.

Otroci, ki so vse šolsko leto pridno pripovedovali pravljice, so bili nagra-
jeni z bralnimi priznanji in z Boštjanom Gorencem Pižamo, ki se nam je 
pridružil ob zaključku projekta 10. maja 2017. Prisluhnili smo njegovi-
ma pravljicama Zmaj Kihaj in seneni nahod ter Pozabljiva kapica. Otroci 
so z zanimanjem prisluhnili tegobam pravljičnih junakov, s katerimi se 
srečujejo v današnjem času. Prav tako so se zelo zabavali in nasmejali 
ob interpretaciji pesmi Cvili možek Frana Levstika in pesmici o njegovi 
bradi. 

dAMijAnA seLiškAr

Zaključek projekta Pravljični palček v VVe Medo

V sredo, 10. maja, je bil v Knjižnici Domžale zaključek projekta 
spodbujanja branja za otroke do desetega leta: Želvino bralno 
popotovanje. Vsi sodelujoči, ki so oddali izpolnjeno zgibanko, 
so bili povabljeni na ogled lutkovne predstave Sapramiška, ki so 
jo pripravili in odlično izvedli učenci in učiteljice OŠ Dragomelj. 
Vsem nastopajočim se iskreno zahvaljujemo!

V projektu Želvino bralno popotovanje je sodelovalo in ga uspešno 
zaključilo 69 otrok. Od tega je bilo 34 zgibank oddanih v Knjižnici 
Domžale, osem v Knjižnici Janeza Trdine Mengeš, devet v Knjižnici dr. 
Jakoba Zupana v Šentvidu pri Lukovici, 13 v Knjižnici Daneta Zajca 
Moravče in pet v Knjižnici Tineta Orla Trzin. 
V bralno-spodbujevalnem projektu 1, 2, 3 ... znam! je sodelovalo 18 
otrok. Od tega sedem v Domžalah, en v Mengšu, dva v Šentvidu pri 

Lukovici, šest v Moravčah in dva v Trzinu. 1, 2, 3 … znam! je projekt, 
namenjen mladim od 10. do 15. leta dalje. Mladostnike spodbuja-
mo k branju poučnega knjižnega gradiva, hkrati pa jih vabimo tudi 
k branju e-knjig prek portala Biblos. Sodelujoči so prejeli nagrade 
sponzorjev.

Za sodelovanje se zahvaljujemo sponzorjem: 
-  Miš založba 
-  Kulturni dom Franca Bernika Domžale
-  Erdani šport, trgovina in storitve, d. o. o.
-  Pustolovski park Geoss
-  Zavod za šport in rekreacijo Domžale
-  Založba Zala
-  Hajsa, s. p. 
-  Založba Morfem
-  Založba Rokus Klett
-  Mladinska knjiga
-  Plesna šola Miki

Vse sodelujoče bralce in bralke vabimo k ogledu razstave likovnih 
izdelkov otrok, ki so nastali ob projektu. Razstava bo na ogled v Knji-
žnici Domžale od 26. junija do 8. julija 2017 na oddelku za otroke 
in mladino. Sodelujoče že vnaprej vabimo tudi k sodelovanju pri 
Želvinem poletnem bralnem popotovanju in Poletju s knjigo; bral-
no-spodbujevalna projekta bosta potekala od začetka junija do 31. 
avgusta. Več informacij dobite pri vaši knjižničarki, knjižničarju!

LidijA sMerkoLj turšič

knjižnicA doMžALe

Zaključek Želvinega bralnega popotovanja in 1, 2, 3 … znam!
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Skupaj smo večji na OŠ Roje  

s 1391 likovnimi izdelki za 
Guinnessovo knjigo rekordov
V torek, 9. maja 2017, je že od ranega jutra na OŠ Roje vršalo od 
vznemirjenja in prijetnega pričakovanja. Odločili smo se namreč, 
da bomo sodelovali pri projektu Skupaj smo večji, v okviru ka-
terega otroci in mladostniki iz vse Slovenije v času od marca do 
maja 2017 ustvarjajo največjo sestavljeno risbo na svetu. Avtor 
zamisli in koordinator projekta je dr. Kristijan Musek Lešnik, 
projekt pa oživljajo učenci, zaposleni in starši. Cilj projekta je 
otrokom in mladostnikom dati izkušnjo, da lahko v življenju ure-
sničijo pomembne in velike cilje ter s sodelovanjem ustvarijo in 
dosežejo veliko več kot vsak sam. 

Ravnateljica OŠ Roje Marjanca Bogataj ve, da je samo sodelovanje v 
projektu premalo za uspeh, zato se je odločila, da pripravimo večji 
dogodek in vanj vključimo tudi lokalno skupnost, k sodelovanju pa 
povabimo pa tudi vse okoliške šole in vrtce. Na ta način se z ljudmi 
povežemo in dejansko potrdimo to, da smo skupaj večji in uspešnejši 
ter na ta način resnično pripomoremo, da se vpišemo v Guinnessovo 
knjigo rekordov z izdelavo največje sestavljene risbe na svetu. 

Našim otrokom in mladostnikom smo želeli omogočiti sodelovanje v 
pozitivnem projektu, ki jim bo še dolgo ostalo v spominu. Tudi njim 
smo želeli omogočiti izkušnjo pozitivnega vznemirjenja in pričakova-
nja, ko bodo spremljali nastajanje največjega sestavljenega likovnega 
izdelka in pri tem začutili njihovo lastno vlogo v procesu njegovega 
nastajanja. Želeli smo jih aktivirati k temu, da bodo k nastajanju likov-
nega izdelka vabili tudi svoje bližnje, poklicali svoje prijatelje, soro-
dnike, obiskali sosede. Omogočili smo jim sodelovanje v projektu, v 
katerem bodo sodelovali tudi mnogi njihovi vzorniki.  
In to je nam uspelo, saj smo s skupnimi močmi – z županom in pod-
županjo občine Domžale, Mengša, Trzina, znanimi športniki, polici-
sti, gasilci, reševalci, umetniki, upokojenci, s šolami, vrtci in drugimi 
vzgojno varstvenimi ustanovami, s katerimi naša šola sodeluje, uspeli 
ustvariti več kot 1391 likovnih izdelkov z močno vsebino To sem jaz – 
to smo mi. 
Dosegli smo namen tega projekta, da lahko z jasnimi idejami, cilji, že-
ljami, sanjami presežemo omejitve, ki si jih velikokrat zastavljamo v 
glavah. Svet ni le svet afer, vojn, kriminala, terorizma in drugih nega-
tivnih stvari. Svet lahko spreminjamo v lepši, boljši in bolj pozitiven. 
Odločitev vodstva naše šole je bila odlična in nas je vse za en dan po-
vezala, nasmejala in nas postavila v svet drugih dimenzij. Z našimi od-
ločitvami in ravnanji smo ustvarjali prelepo zgodbo, ki se še nadaljuje. 
Hvala vsem za srčnost in pripravljenost pristopiti k soustvarjanju naj-
večje sestavljene risbe, ki nas je vse povezala v prečudovit in unikaten 
mozaik.

LucijA kodrcA

Pridruži se nam na Opinu! 
Opin je spletna platforma, financirana s strani Evropske unije 
z željo, da bi se približali mladim in jim dali možnost, da aktiv-
no sodelujejo pri odločanju o lokalnih projektih in dogodkih. 
Z nekaj sekundno registracijo na uradni spletni strani (http://
opin.me), ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku, se lahko 
pridružiš rastoči skupnosti mladih po vsej Evropi in skupaj z 
nami oblikuješ boljši jutri za vse generacije. Poudarek je so-
delovanje oziroma e-sodelovanje, saj se vse odvije prek sple-
tne strani Opin. 

Čeprav gre še za razvijajoči se projekt, se vedno več slovenskih in 
tujih organizacij zanima za tovrstno širjenje idej, saj tako nismo 
več vezani na prostor in čas, ampak lahko damo svoje mnenje ka-
darkoli in kjerkoli. Mladinski klub STIK si prizadeva za več druže-
nja in sodelovanja mladih in mladih po srcu v občini Lukovica. Da 
bi lahko uspešno izpeljali čim več dogodkov in se dotaknili čim 
večjega števila ljudi, smo se poslužili Opina, saj nam pomaga pri 
sami organizaciji, hitrejšemu širjenju idej ter iskanju novih prek 
mobilnih anket. Prednost Opina je tudi v tem, da lahko oddaš svoj 
glas projektom, ki so ti všeč, predlagaš izboljšave ali pa ustvariš 

nov projekt, pri katerem te bomo drugi podprli in se ga vsi skupaj 
trudili še dodatno izboljšati. Svojim idejam lahko tako najdeš veli-
ko nove podpore in jih lažje uresničiš. 

urškA obreZA

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

IZKORISTITE NAKUP PAKETNIH UR
AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF)

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

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR: 12. 6. 2017 ob 16ih. 
POZOR!Zadnji termin pred poletnimi počitnicami.

TERMIN je POTRJEN in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA, 
ki bo predvidoma jeseni.

Tečaji CPP:  29. 5 (ali 5. 6.)., 26. 6., in 17. 7. 2017 ob 16ih.
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V četrtek, 4. maja 2017, se je v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici uspešno 
odvil prvi v nizu štirih dogodkov iz naslova projekta Aktivni mladi, za katerega so bila 
s strani Občine Lukovica pridobljena EU sredstva za mlade v okviru OPIN in na podlagi 
katerega je bil v aprilu 2017 ustanovljen Mladinski klub STIK.

Na samem dogodku so se zbirale ideje za delovanje kluba in oživitev kulturne dvorane v 
Lukovici ter informacije, kaj mladi pogrešajo oziroma kaj jim manjka za njihovo življenje na 
območju občine. Predstavljen je bil tudi celotni projekt Aktivni mladi in najbolj pomembno, 
predstavljena je bila spletna platforma OPIN, ki bo predstavljala okvir za digitalno sodelova-
nje mladih v vseh aktivnostih projekta. Na dogodku je Martin Špendl, predstavnik kamniške-
ga projekta, predstavil primer dobre prakse iz Kamnika, Razvojni center Srca Slovenije kot 
partner projekta EUth pa namen in cilje projekta, ter mlade spodbudil k aktivni participaciji 
v lokalnem okolju.
Dogodka se je udeležilo kar 15 mladih, ki so v treh različnih skupinah in treh različnih ciklih 
s svojimi idejami in zamislimi prispevali k dosegu dogodka, ki je, da se zbere čim več idej, 
ki bodo po posameznih temah podlaga za njihovo razvrščanje po pomembnosti oziroma 
glasovanje prek spletne platforme OPIN.
Vse mlade od 15. do vključno 30. leta vljudno vabimo, da stopijo v STIK z mladinskim klu-
bom in zbrane ideje prek spletne platforme OPIN komentirajo ali razvrščajo po priljubljeno-
sti, saj bo rezultat teh idej v nadaljevanju tudi podlaga za aktivnosti in delovanje Mladinske-
ga kluba STIK. 

občinA LukovicA in MLAdinski kLub stik

Prva proaktivna kavarna 
več kot uspešna

Trojane (569 m) - Lipovec (800 m) - Slopi (925 
m) - Goli vrh (Šavnice - 1426 m) - Dom na Menini 
planini (1453 m) - planina Travnik (1080 m) - Ve-
like stene—Zg. Tuhinj (»Pri Mežnarju« - 580 m)

DODATNE INFORMACIJE: 
W: www.drustvo-pdkamnik.si      
E: info@pdkamnik.si
T: 031 395 094 (Miran Jereb)      
E: miran_jereb@t-2.net 

Začetek 32 kilometrov dolgega pohoda 
je ob 20.30 izpred Gostinskega podjetja 
na Trojanah, cilj pohoda pa »Pri Mežnar-
ju«, Zgornji Tuhinj. Prijavnina 10,00 € se 
poravna ob prijavi na dan pohoda. Za 
mladino do 15. leta starosti v spremstvu 
staršev prijavnine ni!
Avtobus bo z avtobusne postaje Kamnik 
odpeljal ob 19. uri ter ustavljal na avtobu-
snih postajališčih v smeri Duplica – Rado-
mlje – Dob – Lukovica – Trojane; povratek 
v nedeljo ob 9.30 v smeri Motnik – Trojane 

- Kamnik. Pohod traja približno 11 ur (s po-
čitki), zato se od udeležencev pohoda priča-
kuje dobra telesna in psihična pripravljenost 
za hojo v nočnem času ter ustrezna oprema 
tudi za morebitne neugodne vremenske 
razmere. Priporočajo se pohodne palice in 
rezervna oblačila. Obvezna je tudi baterij-
ska svetilka z rezervnimi baterijami. Ponoči 
je orientacija slabša, zato naj pohodniki ne 
zapuščajo skupine! 
Pohodniki hodite na lastno željo in na la-
stno odgovornost!

27. nOČni ROKOVnJaŠKi POHOD Trojane – Zg. Tuhinj, 27. – 28. 5. 2017

VabLJeni V DRUGO  
PROaKTiVnO KaVaRnO: 

aktivni mladi: ideje 
za mlade -  skupaj 
zmoremo več
8. junija 2017 ob 17. uri, 
v Kulturni dom Janka Kersnika, 
stari trg 1, Lukovica (pritličje).
Vabljeni vsi mladi od 15. do 30. leta  
(in mladi po srcu), ki:
•	 imate idejo ali projekt, ki lahko pripo-

more k višji kakovosti življenja (ter za ka-
terega želite dodatne podpore ali ideje 
ter prepoznavnost v širši skupini),

•	 želite podpreti druge pri razvijanju po-
bud.

Kaj pridobite?
•	 Navdih in (za)upanje,
•	 iskreče pogovore,
•	 pomoč za vaše ideje,
•	 izkušnjo akcijsko naravnane metode,  

prenosljive v druga okolja.

Program proaktivne kavarne:
17.00 Odprtje srečanja in predstavitev do-

sedanjih rezultatov projekta Aktivni 
mladi 

17.30 Dva cikla omizij za razvijanje pobud 
(z vmesnim odmorom)

19.30 Skupni pregled rezultatov
20.00 Zaključek

Ponovno vabimo vse mlade od 15. do 
vključno 30. leta, da stopite z nami v STIK 
in s svojimi idejami prispevate k razvoju 
občine Lukovica. Poleg mladih k sodelova-
nju vabimo tudi starejše občane, ki lahko 
prispevate s svojim znanjem in izkušnjami. 
Vabljeni! 

Občina LukOvica
MLadinski kLub sTik
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VIDOV VEČER

VIDOV SEJEM

VIDOV VEČER

VIDOV SEJEM

VIDOV VEČER

VIDOV SEJEM

petek, 9. junij, 2017 ob 
20.00 uri
v KD Antona Martina Slomška, 
Šentvid pri Lukovici 
 
(vstopnice v predprodaji 
od 2. junija 2017 
ter eno uro pred koncertom)

 Koncert skupine 
„Pepel in kri" 

nedelja, 11. junij 2017 od 9.00 - 14.00 ure  
Veidrov trg, Šentvid pri Lukovici

Program: 
- sejem domačih pristnih izdelkov
- prikaz starih ljudskih obrti, tekmovanje v vlečenju vrvi,  
- Vidkova dežela - otroške ustvarjalne delavnice  

Več informacij: www.td-svvid.si

vabi na

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 si-
cer do zasedbe mest po izmenah.

Termini: 1. izmena: 1. 7. 2017 do 11. 7. 2017 - 50 mest
 2. izmena: 11. 7. 2017 do 21. 7. 2017 - 50 mest
 3. izmena: 21. 7. 2017 do 31. 7. 2017 - 50 mest

Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul. Lišina 
10, Vantačiči, 51511 Malinska, Hrvaška, izvajalec letovanja je 
podjetje Leštan & Leštan, d. o. o., šport, turizem in rekreacija. 
Cena 10-dnevnega letovanja je 350 evrov. Znesek bo mo-
goče plačati v 3 (treh) obrokih.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otro-
ci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o 
večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od prete-
klega razpisa – od 29. 1. 2016 do 24. 2. 2017) ali so bili pogo-
steje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji 
v času od preteklega razpisa – od 29. 1. 2016 do 24. 2. 2017).
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionira 

letovanje, in sicer v znesku 25,60 evra na dan oziroma 256 
evrov za 10 dni. Prispevek staršev ali skrbnikov je 94 evrov po 
osebi za 10 dni.
Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) obrokih.

Letovanje mora biti plačano najmanj 10 dni pred odho-
dom na letovanje.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefon 041 728 179 
ali na 01/721 27 91 vsako sredo med 16. in 18. uro oziroma 
pišete na zpm.domzale@siol.net. Prijavnico najdete na naši 
spletni strani www.zpm-domzale.si ali jo osebno prevzame-
te v naši pisarni v času uradnih ur oziroma na OŠ, ki jo obisku-
je vaš otrok. Izpolnjeno prijavnico (zgornji del izpolnite sami, 
spodnji del izpolni osebni zdravnik otroka – iz teh podatkov 
bo razvidno, ali otrok izpolnjuje merila za sofinanciranje s 
strani ZZZS) lahko oddate osebno v naši pisarni v času ura-
dnih ur oziroma v naš poštni nabiralnik pred vhodom v Dom-
žalski 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 skle-
ne pogodba. 

Ema Škrjanc Ogorevc
predsednica ZPM Domžale

Letovanje otrok – Krk 2017
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ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE  
Izpostava Domžale 
Vir, Šaranovičeva cesta 21a 
1230 Domžale 
 

www.lj.kgzs.si 

URADNE URE 
ponedeljek: 8h–10h  
sreda: 8h–10h in 14h–15h 
ostalo po dogovoru  
 
Telefon:  01/724-48-55 
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si 

 

ZBIRNA VLOGA 2017 
 

Zamudni rok za oddajo ali dopolnitev 
zbirne vloge je do vključno 31. maja. 
Možne spremembe zbirne vloge brez 
znižanja plačil po oddaji zbirne vloge v 
času zamudnega roka so: 
• sprememba zahtevkov, 
• dodajanje novih zahtevkov 
• dodajanje novih GERK-ov, ki ste jih v 

RKG vnesli že po oddaji zbirne vloge. 
POMEMBNO: Če ste zbirno vlogo že 
oddali in ste nato na Upravni enoti 
spreminjali GERK-e, morate obvezno v tem 
času priti na dopolnitev, saj je potrebno 
površine prijavljene v Registru kmetijskih 
gospodarstev uskladiti s stanjem v zbirni 
vlogi. V nasprotnem primeru se to smatra 
kot kršitev, ki ima lahko za posledico 
znižanje plačil. 
 
 

Po oddaji zbirne vloge in po preteku 
zamudnega roka so možne naslednje 
spremembe zbirne vloge: 
• umik posameznega zahtevka, 
• sporočanje višje sile ali izjemnih 

okoliščin (v 15 delovnih dneh, ko se to 
lahko stori), 

• umik živali v obdobju obvezne reje v 
primeru izvajanja ukrepa Dobrobit živali 
za drobnico,  

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila za ukrep EK, 

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila ali izpolnjevanje 
pogojev pri ukrepu KOPOP Poljedelstvo 
in zelenjadarstvo (kolobar), 

• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva 
na izpolnjevanje pogojev za zeleno 
komponento v shemi neposrednih plačil 
(obveznost imajo kmetije z več kot 10 
oz. 15 ha ornih zemljišč) – najkasneje do 
15. 9. 2017, 

• v primeru spremembe pri površinah s 
konopljo ali vrtnim makom oziroma če 
katerokoli drugo rastlino nadomesti s 
konopljo ali makom, 

• oddaja obrazca za oddajo in prejem 
živinskih gnojil, ki ga mora vložiti 
kmetija, ki tovrstna gnojila oddaja in 
kmetije, ki so od bioplinarne prejele 
digestat - zadnji dan za oddajo je 15. 12. 
2017. 

Seveda spremembe navedene v prvih 
sedmih alinejah lahko naredite le, če se še 
ni najavila kakršnakoli kontrola s strani 
ARSKTRP. 
V primeru, da iz kakršnihkoli razlogov po 
oddaji zbirne vloge pride do spremembe 
nosilca, je potrebno na AKTRP sporočiti še 
transakcijski račun novega nosilca. To je 
potrebno narediti elektronsko, za kar se 
obrnite na nas. 
 
TESTIRANJE ŠKROPILNIC 
 

Testiranje škropilnic za varstvo rastlin, ki 
ga bo izvajala Biotehniška fakulteta, bo 
potekal v naši občini v sredo, 31. 5. v 
Šentvidu pri Lukovici za Kulturnim 
domom Antona Martina Slomška in sicer 
od 8.-13. ure. Vsi, ki boste prejeli osebno 
vabilo, se držite vaše predvidene ure. 
Izvajalec testiranja priporoča: 
• uporabniki morajo pripeljati čiste in 

tehnično brezhibne naprave, napolnjene 
s približno 100 litri čiste vode,  

• naprave doma preizkusite in odpravite 
morebitne napake, 

• ne pozabite na dokumente (MID, EMŠO, 
davčna številka), 

• novih naprav ni potrebno pripeljati na 
pregled, ampak za vpis v register in 
izdajo nalepke, prinesite le podatke o 
škropilnici (račun, homologacija), prvi 
pregled pa bo sledil čez tri leta. 

Dodatne informacije lahko dobite na tel 
041 754 734. Vsa testiranja škropilnic 
različnih izvajalcev na drugih lokacijah pa 
so objavljena na spletni povezavi: 
http://spletni2.furs.gov.si/FFS/SKROP/Default.asp 
kontrola s strani ARSKTRP. 
 
JAVNI RAZPIS za ohranjanje in 
razvoj malih kmetij (podukrep 6.3)  
 

V drugi polovici leta 2017 MKGP 
predvideva objavo javnega razpisa za nov 
podukrep 6.3-Pomoč za zagon dejavnosti 
namenjen razvoju majhnih kmetij. 
Namenjena bo ohranjanju in razvoju 
majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in 
katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo 
na OMD (območja z omejenimi dejavniki 
za kmetovanje). Podpora se bo dodelila 
kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne 
finančne pomoči v višini 5.000 € na 

upravičenca. Osnovni pogoji, poleg oddaje 
zbirne vloge v letošnjem letu, bodo: 
• najmanj 3 in največ 6 ha primerljivih 

kmetijskih površin (PKP) v uporabi  pri 
čemer se upošteva, da  je 1 ha njive 1 ha 
PKP, 2 ha travnika pa le 1 ha PKP, 

• stalež živali vsaj 3 in manj od 15 GVŽ,  
• obremenitev s travojedimi živalmi 

(govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) 
najmanj 0,7 GVŽ/ha oziroma 0,5 GVŽ/ha 
za ekološke kmetije. 

Potrebno bo priložiti enostaven poslovni 
načrt v katerem bo možno izbirati med 
naslednjimi cilji: investicijsko vzdrževanje 
objektov ali nakup opreme namenjeni 
primarni kmetijski proizvodnji ali 
dopolnilni dejavnosti, nakup nove ali 
rabljene kmetijske mehanizacije, 
povečanje obsega proizvodnih kapacitet 
(površine ali GVŽ), vzpostavitev dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, postavitev pašnikov 
ali obor za rejo domačih živali, izvedba 
agromelioracij, ureditev infrastrukture, 
ureditev bioloških ali drugih čistilnih 
naprav, ureditev trajnih nasadov. 
POMEMBNO: upoštevali se bodo samo 
stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po 
datumu izdaje odločbe o dodelitvi 
sredstev! 
Izpolnjevanje osnovnih pogojev preverite v 
oddani zbirni vlogi ali pa se za preverbo 
obrnite na nas, kjer smo vam na voljo tudi 
za dodatna pojasnila. 
 
TEČAJI s področja dopolnilnih 
dejavnosti 
 

Predvidoma bomo tudi letošnjo jesen v 
sodelovanju z zunanjim izvajalcem za 
člane kmetijskih gospodarstev iz območja 
občine Lukovica organizirali različne 
praktične tečaje (peka kruha, peka 
pekovskega peciva, izdelava tort). 
Posamezen tečaj bo izveden popoldan in 
bo trajal 6 do 7 pedagoških ur. 
Zainteresirani se čim prej prijavite meni 
v času uradnih ur ali po elektronski pošti. 
Prijave zbiram do zasedbe mest, saj je 
število mest omejeno. V kolikor bodo 
tečaji izvedeni, bodo za udeležence 
brezplačni. 
 

PAVLA PIRNAT, 
terenska kmetijska svetovalka
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Tako tiho skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen si vseh bolečin,
za tabo ostal bo lep spomin.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot 
je v 52 letu starosti sklenil 
naš dragi sin, brat in stric

VINCENCIJ CELESTINA
po domače Šrinov Vinko

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 

cvetje, sveče in svete maše. Hvala g. župniku Dragu Markušu 
za lepo opravljen obred in cerkvenim pevcem. 

Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Zahvale so standardizirane objave, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za izdajo računa. Cena 
ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €.  Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov 
objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 27. junija in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 6. julija.                                                                                                                                    IR Image

Policijska postaja Domžale je v zadnjem času prejela več pritožb 
občanov iz Moravč ter Lukovice in njune okolice glede odvezanih 
in prosto sprehajajočih se psov po naseljih. Predvsem je bila to-
vrstna problematika izpostavljena na določenih šolskih poteh v 
bližini osnovnih šol. 

V zvezi navedenih prijav so policisti že obravnavali kršitve določil Za-
kona o zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu ZZZiv), ko je lastnik psa do-
pustil, da se je ta brez nadzorstva in neovirano gibal po lokalni cesti, 
pri tem pa napadel šolarja, ki je peš odhajal v šolo. Šolar je v danem 
primeru tudi utrpel lahke telesne poškodbe. V bližini naselja Brdo pri 
Lukovici pa je pes brez nadzorstva napadel mimovozečega kolesarja.
Z namenom preprečitve tovrstnih prekrškov je bilo opravljenih več 
kontrol navedenih naselij z okolico, tudi s poudarkom nad osveščanjem 
lastnikov psov, da s primernimi ukrepi poskrbijo, da žival ni nevarna 
okolici oziroma da poskrbijo, da je pes na javnem kraju na povodcu. 
Pri tem policisti ob kontrolah ugotavljamo, da lastniki ne upoštevajo 
določb ZZZiv in se še vedno dogaja, da se psi prosto in brez nadzorstva 
gibljejo po vaških poteh oziroma na javnem kraju. V zvezi navedenega 
pozivamo lastnike in skrbnike psov, da v skladu z določili ZZZiv povza-
mejo vse potrebne ukrepe, da se njihovi psi ne bodo brez nadzorstva 
prosto sprehajali na javnem prostoru.
Zakon o zaščiti živali v 11. členu namreč določa, da mora lastnik ozi-
roma skrbnik psa na javnem mestu poskrbeti, da je le-ta na povodcu, 
za kar je v nasprotnem primeru predpisana globa v višini 200 evrov. V 
primeru, da je oseba lastnik ali skrbnik nevarnega psa (pes, ki je pred-
hodno nekoga že ugriznil), pa mora biti takšen pes na sprehodu fizično 
zavarovan z nagobčnikom in povodcem. Tak nevaren pes mora biti pri 

OO SDS Lukovica se je 24. aprila zbral na 
svoji predkongresni in letni konferenci v 
prijetnem ambientu Kulturnega doma An-
tona Martina Slomška v Šentvidu pri Luko-
vici. Tako formalno, kot neformalno druženje 
podobno mislečih je postregel s kopico novih idej, usmeritev, 
pobud in presek aktualnih dogajanj. Sprehod preko preteklih 
dogodkov je pokazal sliko obstoječega stanja, ki kaže na dobro 
utečeno delovanje občinskega odbora. Pred kongresom SDS 
smo obravnavali tudi kongresne dokumente, ki pa kažejo ja-
sno vizijo za prihodnost. Za preteklo sodelovanje, vložen trud 
in nadaljnji zagon so bila nekaterim članom podeljena prizna-
nja SDS, kajti vsako dobronamerno dejanje, trud šteje.

lastniku ali skrbniku na naslovu bivanja zaprt v objektu ali pesjaku, v 
primeru, da pa se giblje po zasebnem zemljišču, pa mora biti le-ta og-
rajen z ograjo višine najmanj 1,8 metra, na vhodu v ograjeno zemljišče 
pa mora biti izobešen opozorilni znak »nevaren pes«. Prav tako zakon 
predpisuje, da mora skrbnik psa z ustrezno vzgojo in s šolanjem ozi-
roma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Prav tako 
nevarnega psa ni dovoljeno zaupati vodenje osebam mlajšim od 16 let. 
Za tovrstne prekrške, ki obravnavajo nevarnega psa, je zoper lastnika 
ali skrbnika predpisana globa v višini 800 evrov.
Policisti Policijske postaje Domžale želimo lastnike in skrbnike psov 
opozoriti na njihovo dolžno ravnanje, s čimer bodo zagotovili varnost 
občanov in okolice, v kateri prebivajo.

jAneZ jecL, poMočnik koMAndirjA pp
poLicijski inšpektor speciAList iii

Problematika prosto spuščenih psov brez nadzora lastnika

OBVESTILA, ZAHVALA, POLITIKA



maj 2017 27

TLAKOVCI

9,76 €/m2

od

Cementni izdekli Jarc, Vaše 10/a, 1215 Medvode, Slovenija, 01 36 17 936, 051 630 756, e-naslov: prodaja@jarc.si

www.jarc.si
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