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OGLASI

NOVI FORD B-MAX
Novi Ford B-MAX z inovativno rešitvijo
odpiranja vrat za vstop brez omejitev.
Že od 12.990 €.

1,5 m

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

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

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

Slike so simbolične.

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale,
GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

Go Further

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com
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UVODNIK

Nov veter turizmu
Jesen v naši občini je popestrilo
dogajanje
na
tadicionalnem
Lukovem sejmu.
Organizatorji v Turistično
olepševalnem
društvu Brdo-Lukovica so se
potrudili in na
trgu v središču Lukovice so imeli obiskovalci kaj videti in kupiti. Pestra je bila ponudba
domačih pridelovalcev in nekaterih podjetij.
Zagotovo velik napredek glede na pomladanski Peregrinov sejem in prava smer, ki bo
v naše kraje s sodelovanjem različnih društev privabila še kakšnega turista. Izboljšanje
turistične ponudbe je želja novega vodstva
Turistične zveze Občine Lukovica, ki je bilo
izvoljeno letos poleti. Kdo sedaj vodi zvezo
in kakšni so njihovi načrti si lahko preberete
v članku v rubriki turizem. Novi ekipi želimo
čim več uspeha pri delu in da bi v tej, po mojem skromnem mnenju, za našo občino zelo
perspektivni panogi uspeli narediti korak naprej in našo lepo dolino narediti veliko bolj
prepoznavno kot je sedaj.
Del občine Lukovica oziroma v Krajevni skupnosti Rafolče bodo po novem letu dobil
optično širikopasovno omrežje. S tem gremo tudi v naši občini v korak s časom, saj
je zanesljivi in hitri internet dandanes nuja.
Vsekakor pohvalno, če vemo, da so bili ti kraji
dolgo časa zapostavljeni in da so v njihove
domove telefoni prišli šele pred dobrimi 15imi leti.
V Rokovnjaču smo v zadnjem času že nekajkrat pisali o lepih dosežkih gospodarstvenikov iz naše občine. Tokrat je nase opozoril
mizar Primož Stupica iz Šentvida, ki je skupaj
z oblikovalcem Rokom Avscem na tekmovanju za oblikovanje leta 2012 predstavil počivalnik YO. V trenutnih gospodarskih razmerah je ustvarjalnost vsekakor vodilo za boljši
jutri.
Želimo vam prijetno branje novembrske številke Rokovnjača. V koliko imate kakšen predlog, pripombo ali pohvalo nam lahko pišete
na elektornski naslov rokovnjac@lukovica.si.
Z lepimi pozdravi,
Leon Andrejka

Naslednja številka Rokovnjača izide 21. decembra 2012, rok za oddajo člankov je 10. december 2012 do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po
tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni.
Svoje članke, dolge največ 1500 znakov s presledki, vnesite na spletno stran www.mojaobcina.si/lukovica. Za pomoč smo vam na voljo na
e-poštnem naslovu: rokovnjac@lukovica.si ali
na telefonski številki uredništva: 051/365-992.
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KOLEDAR PRIREDITEV 2013
Občina Lukovica zbira podatke o dogodkih in prireditvah, ki potekajo v organizaciji društev in ostalih neprofitnih organizacijah s sedežem na območju občine Lukovica in bodo
objavljeni v javnih medijih in drugih turističnih publikacijah.
Občina Lukovica je tako kot že nekaj preteklih let zapored začela z zbiranjem podatkov o
dogodkih in prireditvah, ki jih bodo društva in ostale neprofitne organizacije organizirali v
letu 2013.
Vsi zainteresirani morajo za objavo prireditve ali dogodka v koledar prireditev posredovati
naslednje podatke:
- datum prireditve,
- naziv prireditve,
- lokacija (kraj) prireditve,
- kratek opis prireditve (npr. kulturni program, družabno srečanje, sejem, športno tek
movanje,…),
- podatek o organizatorju (naziv organizatorja, ime in priimek kontaktne osebe, tele
fonska številka, elektronski naslov, spletna stran).
Vsi zainteresirani morajo pri oddaji podatkov posredovati tudi izjavo, da soglašajo z objavo
osebnih in drugih podatkov, ki so jih posredovali. V kolikor ta izjava ne bo priložena, se dogodek ali prireditev ne bo uvrstil v koledar prireditev.
Pozivamo vas, da podatke o načrtovanih prireditvah in dogodkih v letu 2013 posredujete
najkasneje do ponedeljka, 10. decembra 2012, na elektronski naslov: katka.bohinc@lukovica.si.

Več informacij pri kontaktni osebi: Katka Bohinc, telefon: 01/72-96-318, elektronski naslov:
katka.bohinc@lukovica.si.
Občinska uprava:
Katka Bohinc, univ. dipl. geog.
Višja svetovalka III

ROKOVNJAC je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški odbor: Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1,1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365 992, jezikovni
pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: grafex
d.o.o., Podlipovica 31, Izlake; trženjeoglasnega prostora: grafex d.o.o., Podlipovica 31, Izlake; naklada: 2.050
izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. I. 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. Članki v rubriki politika in pisma bralcev niso lektorirani. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Na naslovnici: jesen v občini Lukovica; foto: Leon Andrejka
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Z novim letom tudi v Občini Lukovica z optičnim širokopasovnim omrežjem

Kdaj bodo sledili še ostali kraji?
Rafolče, Vrhovlje, Dupeljne, Straža in Podboršt. To so kraji v občini Lukovica, ki bodo prvi imeli dostop do optičnega širokopasovnega omrežja, ki omogoča dostop do najsodobnejših storitev, kot so hitri internet, digitalna telefonija ter napredna IP in (ali) kabelska televizija. Telekom
Slovenije (TS) je že na delu.

Omrežje gradijo na tistih območjih, kjer obstoječe bakrene kabelske povezave zaradi oddaljenosti in premajhnih zmogljivosti teh sodobnih
storitev ne omogočajo. Kot je povedal predsednik Krajevne skupnosti (KS) Rafolče Marjan
Kveder, so skupaj s krajani izkoristili priložnost,
ki se je ponudila zaradi težav s širitvijo omrežja.
»Sredstva so bila na voljo in smo jih izkoristili.
Naša KS se je v zadnjih letih precej razvila, veliko
je bilo tudi priseljevanja, kar je povzročilo nekaj
težav z internetom in telefonijo,« je povedal
Kveder in dodal, da so na TS poslali pobudo, da
bi v enem zamahu rešili ne le problem Rafolč,
ampak tudi okoliških krajev. »Tudi tistih, ki so
ponavadi bolj ali manj zapostavljeni, ker naj bi
bili odročni. Zdaj bodo imeli nekaj, česar nimajo
tudi precej večji kraji,« je dodal.
Omrežje bo po informacijah, ki jih je potrdil tudi
Boris Ziherl s Telekoma Slovenije, predvidoma
dograjeno že pred koncem leta. Investicijo – z
izjemo izkopov in zasutij na lastnih parcelah – v

celoti krije Telekom Slovenije. Občina, ki projekt
podpira, je za potrebe njegove izvedbe z investitorjem (TS) podpisala pogodbe o prekopih,
ki omogočajo oziroma dovoljujejo, da vodi za
optično omrežje potekajo po javnih poteh.
Nova tehnologija prinaša uporabnikom predvsem veliko hitrejši in zanesljivejši internet ter
tudi možnost prehoda na IP in (ali) kabelsko televizijo (SiOL TV). Cena naročnine se bo spremenila le, če se bodo uporabniki odločili za prehod

na optiko in izbrali nove storitve. »Za tiste, ki se
bodo, se spremeni še strojna oprema v hišah, za
kar poskrbi TS. Tudi novogradnje so pripravljene
na novo tehnologijo. Za druge sprememb ni,«
je povedal Kveder in dodal, da projekt pomeni predvsem ohranjanje koraka s tehnološko
stvarnostjo. Optično omrežje bo namreč omogočalo hitrosti od 20/20 Mbit/s in naprej. Za primerjavo: ogromno gospodinjstev ima še vedno
osnovno hitrost do 2 Mb/384 kbit/s.
Luka Maselj

Prenova v objektu kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici
V oktobru smo v objektu Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici prenovili kotlovnico, ki je
bila nujno potrebna sanacije. Obstoječa stara
peč je odslužila svojemu namenu. Poleg tega je
bila zelo potrošna, pa tudi izkoristek izgorevanja
je bil negativen. Zahteva dimnikarske službe je
bila, da se izpust dimnih plinov uredi na predpisano emisijo izpusta v ozračje. Tako smo dobavili
in montirali novo peč - Buderus, v kateri je izkoristek izgorevanja boljši.
Ob zamenjali peči smo zamenjali tudi črpalke,
ki potiskajo toplo vodo po toplotnem omrežju
objekta. Ob tem se je uredila tudi elektroinstalacija in avtomatika, ki regulira delovanje peči. V
sam dimnik smo vgradili še pločevinasti vložek,

ki pomaga izboljšati izgorevanje goriva. Istočasno smo osvežili še prostor z novim opleskom.
Za omenjeno sanacijo smo porabili 18.000
evrov. Sredstva za nakup goriva se bodo zaradi
omenjene investicije zmanjšala. Na zimo bomo
tako privarčevali okoli 20 odstotkov sredstev.
Smatramo, da smo porabo sredstev v potrošnem objektu, ki služi za javne potrebe občanov;
upravičili.
Občinska uprava Občine Lukovica – Tomaž Cerar
Leon Andrejka
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Šola, občina in starši s skupnimi močmi rešili zaplet

Varnost nima cene, pa čeprav je zanjo kdaj treba tudi plačati
Kar precej pozornosti, tudi razburjenja, je že ob koncu prejšnjega šolskega leta požela odločitev Občine Lukovica, da s šolskim letom 2012/13
preneha s financiranjem prevozov otrok od 2. do 5. razreda osnovne šole, ki so od svoje šole oddaljeni manj kot 4 kilometre. Ob sodelovanju
vseh vpletenih – Občine, Osnovne šole Janka Kersnika Brdo in staršev otrok – se je na koncu vendarle našla rešitev, sprejemljiva za vse strani.

Ob izteku do konca šolskega leta 2011/12 veljavne pogodbe, ki je urejala prevoze učencev
iz krajev, od šole oddaljenih manj kot 4 km
(gre za otroke s Prevoj pri Šentvidu, Šentvida
pri Lukovici, Vrbe, Imovice, Prevalj, Vidma, Sp.
Prapreč, Zg. Prapreč, Preserij in Gradišča pri
Lukovici), so se na občini odločili, da razpisa
za prevoz otrok ne ponovijo. »Ti prevozi so bili
uvedeni v času gradnje avtoceste, zaradi zagotovitve varnih prehodov prek gradbišč. Zdaj
teh gradbišč ni več,« je pojasnil župan Občine
Lukovica Matej Kotnik in dodal, da so iz vsega
skupaj kajpak izvzeti otroci 1. razreda, ki imajo
zakonsko pravico do brezplačnega prevoza.
Še naprej so, kot določa zakon, brezplačni tudi
prevozi za vse otroke, ki imajo do šole več kot
4 km.
Ravnateljica OŠ dr. Anja Podlesnik Fetih je povedala, da je imela razumevanje za nastali položaj, je pa dodala, da je bil čas, v katerem so
bili na šoli z odločitvijo seznanjeni – povsem
ob koncu šolskega leta –, nekoliko neugoden.
Hkrati je vesela, da so kmalu skupaj zavihali
rokave in se družno lotili reševanja te problematike. »Takoj, že med poletjem. Vsi smo se
namreč zavedali, da je to potrebno urediti.«
Zdaj 143,87 evra za celo šolsko leto
Šola je z začetkom novega šolskega leta vsem
staršem otrok, ki so doslej koristili storitve z
zunanjim prevoznikom, posredovala anketni
vprašalnik o potrebah po prevozih. Od okoli
150 anket so jih nazaj dobili 95. Odziv je bil
torej velik – in starši so bili večinoma za to, da
se prevozi ohranijo, pa čeprav bo za njih po
novem potrebno plačati. »Kljub vsemu pot ni
kratka, sploh pozimi. Šola je prevzela pobudo
in našli smo rešitev,« je povedala Podlesnik
Fetihova. Na koncu je bil kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Gerčar prevozi d. o. o.
Po oblikovanju in usklajevanju cene se je za financiranje prevozov odločilo 55 staršev otrok.
Kot so sporočili s šole, vozovnica za obdobje

od novembra do konca šolskega leta znaša
143,87 evra, starši pa jo lahko poravnajo v treh
obrokih. »Prvotne ponudbe smo uspeli znižati,
pa tudi na občini so se odločili za mesečni prispevek,« je povedala ravnateljica. Kot so potrdili na občini, bodo vsak mesec za ta namen
prispevali 1.200 evrov.   
»Kljub polemikam, kdo je za kaj odgovoren, je
bistveno to, da imajo učenci zdaj možnost priti varno v šolo. Vesela sem, da smo našli kompromis okrog tega, kako urediti prevoze,« je
povedala Podlesnik Fetihova, ki se zaveda, da
prevozi že doslej niso bili zastonj. Vsako storitev, pa čeprav je ta za uporabnike brezplačna,
mora namreč nekdo plačati.
Varnejše poti za vse udeležence
Kotnik ocenjuje, da je odločitev, s katero je
občina privarčevala več kot 50.000 evrov, pravilna. Občina je po njegovih besedah namreč
v zadnjih letih vložila ogromno sredstev v
urejanje prometne infrastrukture, prav tako
pa je dokončana avtocesta zelo razbremenila
magistralno cesto. Od takrat so bili označeni
prehodi za pešce, Lukovica je dobila semaforizirano križišče, prav tako pa je bilo zgrajenih
kar nekaj pločnikov. Nazadnje pa je bila urejena tudi pešpot skozi drevored na Brdu, ki naj
bi naslednje leto dobila tudi asfaltno podlago.
»Občina si prizadeva za izgradnjo varnih poti,
ki bodo služile tako osnovnošolcem v času pouka, popoldanskih aktivnosti, kot tudi ostalim
udeležencem prometa, predvsem starejšim
občanom. Tudi na področju prometne signalizacije je bilo v zadnjih letih veliko postorjeno,
sredstva pa se bodo v prihodnje še dodatno
namenjala izboljševanju stanja prometne
varnosti. Moje mnenje je, da je treba bolj kot
v financiranje prevozov vlagati v izboljšavo
prometne varnosti,« je povedal župan, ki poudarja, da povsem varnih poti ni. »Prav tako je
dilema tudi, kaj je nevarna pot in kako nevarnost izmeriti. Največkrat gre tu za subjektivne

ocene; razen podatkov policije, ki nevarnost
meri s statistiko nesreč na posameznem odseku,« je prepričan. Ravnateljica dodaja, da sicer
ni pristojna za ocenjevanje, katera pot je in
katera ni varna, da pa vse poti do šole zagotovo še niso urejene tako, kot bi morale biti.
»Že tisti najbližje šoli, recimo iz Lukovice, imajo
na poti kar nekaj nevarnih točk,« je prepričana
Podlesnik Fetihova. Dodaja, da je pri vsem skupaj bolje delovati preventivno – in ne šele, ko
pride do kakšne nesreče. »Seveda si želim, da
bo lokalna skupnost poskrbela za še varnejše
poti,« je zaključila.
Luka Maselj
Pot v šolo kot način za spoznavanje pasti današnjega prometa?
Župan Kotnik je v imenu občine poudaril,
da se bo trend urejanja poti nadaljeval,
hkrati pa pristavil, da je prepričan, da samostojna pot v šolo ni nujno nekaj slabega. Citiral je priporočilo Republiškega sveta
za preventivo, ki so ga na občino prejeli ob
začetku novega šolskega leta: »Starše bi
morali spodbujati, da v vseh primerih, ko bi
otrok lahko prihajal v šolo peš ali s kolesom,
v spremstvu ali kasneje sam, otroka pripravijo na tak način prihoda, ki je ne samo
bolj zdrav, ampak rešuje tudi marsikateri
problem začasnega parkiranja ob šolah ter
jutranjega nereda in ogrožanja otrok pred
šolo. Spodbujanje hoje je pomembno tako
z vidika varnosti v prometu, saj mora otrok
vaditi varno sodelovanje v prometu kot
pešec ter pridobiti ustrezne izkušnje, da bo
lahko nato varno sodeloval v prometu kot
kolesar ali voznik ter bil strpen do šibkejših udeležencev v prometu. Seveda pa je
spodbujanje hoje pomembno tudi za stalno telesno dejavnost in fizično zmogljivost
ter prispeva k večjemu zdravju otrok in kasneje odraslih.«
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Tudi Lukovica iz ptičje perspektive
Konec leta bo izšla knjiga z naslovom Občina Lukovica – kot jo vidijo ptice. To bo četrti portret občin iz zraka, ki ga pripravlja Primož Hieng.

»Verjetno smo se v preteklosti neštetokrat peljali
po regionalni cesti prek Trojan skozi dolino Črnega grabna in vsa naselja, ki jih povezuje, ne da bi
opazili, da se na posejanih hribih in gričih skrivajo številne čudovite točke in slikovite cerkvice,«
pravi avtor. »V razgibani pokrajini tega grabna, ki
so mu nadeli tako temno ime, lahko opazimo zaplate skrbno obdelane zemlje. Vmes so posejane
samotne kmetije, nastajajo nove in nove hiše;
nekdanji mali zaselki preraščajo v večja naselja.«
Občina Lukovica je srednje velika slovenska občina, razteza se od Prevoj do Trojan, toda ima
prelepa naselja, ki so s pogledom od zgoraj še
lepša, slikovita, mikavna in nadvse privlačna.
Toliko lepega ponuja ta majhen, a razpotegnjen
košček dežele, ki ga sicer omejujejo strogo določene občinske meje. »Pogled na območje občine
Lukovica, kot ga vidijo ptice, je enostavno očarljiv,« pravi Hieng. »Vesel sem, da so na občini pokazali veliko razumevanja za moje fotografiranje
iz zraka, in da bodo fotografije izšle tudi v knjižni
obliki.«

ga grabna, so se mnogi verjetno ustrašili te novosti, a se zdi, da so jo skušali načrtovalci nove cestne povezave čim bolj približati stari cesti. Prav
zato so zgradili številne objekte, torej predore,
viadukte in mostove, morda tudi v želji, da doline in ljudi, ki živijo v njej, ne bi preveč prizadeli.
Avtor je v knjigi predstavil zgodovino Lukovice
in Črnega grabna, gradnjo avtoceste in več kot
30 naselij.

Knjiga Občina Lukovica – kot jo vidijo ptice, ki ima 128 strani, format 22 krat 27 cm
in ima trde platnice, stane 25,20 evra. Lahko jo naročite pri založbi Harlekin No. 1 na
GSM 041/991-857 ali po elektronski pošti
na naslov: primoz.hieng@siol.net.

Končno obnovljeni spomenik v Rafolčah
Na pokopališču v Rafolčah že 82 let stoji spomenik padlim v prvi svetovni vojni. Zob časa ga
je načel do te mere, da so svojci že pred časom pozivali in tudi poslali prošnjo odgovornim za
obnovo. Krajevna skupnost Rafolče in Občina Lukovica sta letos jeseni vendarle našli posluh
in sredstva, da je bil v začetku novembra ta spomenik vendarle tudi temeljito obnovljen.
V spomin na štirinajst padlih vojakov prve svetovne vojne z območja Krajevne skupnosti (takrat občine) Rafolče so leta 1930 njihovi svojci
na pokopališču postavili spomenik. Vse od tedaj
pa do danes ni bil deležen obnove, zato je bil v
zadnjem času v ne najbolj zavidljivem stanju.
Letos oktobra so se začela izvajati obnovitvena
dela. Investicijo, ki je bila zaključena v začetku
novembra, je izvajala Krajevna skupnost Rafolče,
pri tem pa ji je z delnim sofinanciranjem pomagala tudi Občina Lukovica, s strani katere je bil
koordinator podžupan Bojan Andrejka.
V mesecu dni je bil spomenik popolnoma obnovljen. Nad obnovitvenimi deli je bdela kranjska območna enota javnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki je dala tudi smernice, saj
je pokopališče iz 17. stoletja z ohranjenimi historičnimi nagrobniki in spomenikom padlim v
prvi svetovni vojni 1914 - 1918 kulturni spomenik lokalnega pomena. Tako je na spomeniku po
prenovi ostala prvotna oblika črk, ostal je tudi
prvotni križ. Nova pa je plošča z vklesanimi štirinajstimi imeni padlih borcev. Prvotne plošče
namreč ni bilo mogoče obnoviti, zato pa je vgrajena na hrbtno stran nove.

Nekoč pomembno središče, kjer še danes kraljuje grad brez strehe, ob njem pa sodobno čebelarsko središče in poskusni sadovnjak, pa šola in
cerkev, se je z Brda preselilo le nekaj sto metrov
nižje, kjer je na urejenem Starem trgu središče in
sedež Občine Lukovica. Morda je trg lepši takrat,
ko ga z najrazličnejšimi izdelki napolnijo pridelovalci in drugi, ki se lahko pohvalijo s kolektivno in
blagovno in storitveno znamko Zakladi Črnega
grabna, in ko se mimo stojnic sprehajajo številni
obiskovalci. Trg je lep tudi takrat, ko je prazen in
ko iz bližnjih gostišč zadiši po sveže pripravljeni
hrani.
Že v zelo starih časih je tod tekla cesta in križale
so se poti naših prednikov, ki so potovali z zahoda na vzhod ali s severa na jug in obratno. Dobro
so poznali te kraje, kjer so premagovali za tiste
čase velike razdalje. Na konjih ali kar peš. Danes
dolino Črnega grabna, od Prevoj do Trojan, kot
sablja preseka sodobna avtocesta.
Ko je avtocesta pred leti stekla skozi dolino Črne-

Občinska uprava:
Katka Bohinc, univ.dipl. geog.

Obnovljeni spomenik
svetovne vojne

padlim

vojakom

prve

Leon Andrejka

oktober 2012

obvestila

7

Ugodni krediti za naložbe na področju varstva okolja
S to kratko novico želimo seznaniti občane o namenu Eko sklada. Nekateri ste morda o tem že slišali in vam je zadeva poznana.
Eko sklad ponuja ugodne kredite za naložbe na področju varstva okolja. Med njimi so tudi krediti za priključitev obstoječih objektov na javno
kanalizacijsko omrežje, kamor se sme priključiti samo sanitarna odpadna voda iz objekta.
Meteorna voda (strešna voda, voda iz utrjenih
dvorišč) se sme speljati le v meteorni kanal, v
odprt jarek ali v potok. Prav tako je prepovedano priključiti na kanalizacijo le preliv iz greznice.
Greznice bo namreč potrebno ukiniti, očistiti in
zasuti oziroma uporabiti kot zbiralnik meteornih
vod, ki se uporablja za zalivanje vrta.
Kadar zgrajena kanalizacija pridobi uporabno
dovoljenje in je s tem primerna za redno delovanje, je v skladu z Odlokom o odvajanju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/2009)
in ostalo veljavno zakonodajo, priklop na kanalizacijsko omrežje obvezen v šestih mesecih po
prejetju obvestila, ki vam ga pošlje upravljavec
kanalizacijskega omrežja.
Eko sklad vam ponuja tudi ugodne kredite za
nakup in vgradnjo individualnih ali skupinskih
čistilnih naprav za odpadne vode, namestitev
naprav za zbiranje in distribucijo deževnice, naprav za distribucijo pitne vode in tudi za zagota-

vljanje oskrbe s pitno vodo.
Prav tako Eko sklad načrtuje nadaljevanje dodeljevanja nepovratnih finančnih spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov
energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb s pričetkom leta 2013. Pogoj
za objavo javnega poziva bo potrditev programa dodeljevanja nepovratnih sredstev s strani
vlade. Občani, ki razmišljate o izvedbi takšnih
naložb, počakajte z izvedbo do objave novega
poziva. Spodbude se bode namreč nadaljevale
le za nove naložbe, izvedene po oddaji vloge na
sklad.

Tina Krajnc tel. 01 241 48 65
Maja Zupančič tel. 01 241 48 67
Magdalena Lavre tel. 01 241 48 70
Ema Kozina tel. 01 241 48 72
URADNE URE EKO SKLADA
Uradne ure za področje kreditiranja so
vsak delovni dan od 9. do 15. ure, v petek
pa od 9. do 14.30 ure.
Za telefonske informacije smo vam v
tem času na voljo na telefonski številki
01/241-48-20 ali elektronskem naslovu
ekosklad@ekosklad.si.

Kdor želi o ekoloških kreditih pridobiti več informacij, svetujemo, da se obrne direktno na Eko
sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Uradne ure za področje nepovratnih
sredstev so vsak delovni dan od 9. do 12.
ure po telefonu ali osebno vsak delovni
dan med 9. in 15. uro, v petek pa od 9. do
14.30 ure. Za telefonska pojasnila lahko
pokličete sodelavke Sektorja za nepovratna sredstva ali pišite na elektronski naslov
ekosklad@ekosklad.si.

Občinska uprava Občine Lukovica – Vanja Pograjc
Marjetka Martinčič tel. 01 241 48 28
Anita Horvat tel. 01 241 48 61

Zatiranje škodljivih rastlin iz rodu ambrosia
V letošnjem letu smo se v medijih že večkrat srečali s škodljivo rastlino - AMBROZIJO, zato smo se odločili, da vas o tej rastlini ponovno seznanimo.
obdelanih kmetijskih površinah.
V Sloveniji se z ambrozijo srečujemo večinoma
na robovih njiv, posejanih s koruzo, krompirjem,
bučami in vrtninami, vedno pogosteje pa tudi
na travnikih. Rastlina cveti od konca julija do
novembra (do prve slane), odvisno od podnebnih razmer. Je vetrocvetka in v zrak spušča velike količine cvetnega prahu. Ima izjemno veliko
sposobnost razmnoževanja, saj oblikuje veliko
semen, ki so kaljiva tudi po daljšem obdobju mirovanja v tleh. Pelinolistna ambrozija na leto proizvede več kot 60.000 semen, ki v zemlji ohranijo
kaljivost tudi do 30 let.

Posebno nadzorovano območje je celotno ozemlje Republike Slovenije. Na podlagi 73. člena
Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni
list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in
36/10) je izdana Odredba o ukrepih za zatiranje
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia.
Rastlino smo našli že tudi na območju naše
občine Lukovica. Je tujerodna invazivna rastlina. Izhaja iz Severne Amerike. V Evropi poznamo vsaj 20 vrst ambrozije. Med njimi je najbolj
razširjena pelinolistna ambrozija. Gre za plevel
zaraščenih in nevzdrževanih površin, ki pa se
zaradi hitre širitve z vetrom širi tudi do 20 km
na leto. Tako jo posledično tudi že najdemo na

Ker se zelo hitro razmnožuje, v kmetijstvu vpliva na zmanjšanje pridelka žit, sončnic, koruze
... Povzroča težave pri spravilu pridelka ter na
travnikih in pašnikih močno zmanjšuje kakovost
krme (živina je ne mara) in kvari mlečne izdelke
(priokus).
Kako prepoznamo ambrozijo
Pelinolistno ambrozijo, eno najpomembnejših
vrst, v obdobju pred cvetenjem prepoznamo
predvsem po zelenih, dvakrat pernato deljenih
listih. Struktura lista in delitve listnih krp - rogljev
je podobna kot pri navadnem pelinu (Artemisia
vulgaris), s katerim jo tudi lahko zamenjamo.
V času cvetenja je rastlina prepoznavna po dolgih moških socvetjih, kjer so drobni sestavljeni
koškasti cvetovi nanizani v podolgovatih previsnih vejicah. Takšno obliko socvetja označujejo
z izrazom žvrklja. Ženski cvetovi se nahajajo v
pazduhah listov. Več slikovnega materiala za pre-

poznavanje rastlin v različnih stadijih najdete na
spletnem naslovu: http://www.furs.si/svn/zvr/
ambrosia_osn.asp.
Ker gre za zelo škodljivo rastlino, je nujno, da
imetniki zemljišča le-ta redno pregledujete, še
posebej v rastni dobi do konca septembra in izvajate ustrezne ukrepe za zatiranje teh rastlin:
Kako zatiramo ambrozijo
Najdene rastline uničimo mehansko, kemično ali
z obdelavo tal pri površinah, ki se običajno obdelujejo. Manjše populacije je priporočljivo izpuliti
v stadiju, ko so rastline visoke 10 do 20 cm. Takrat je mogoč dober in hiter oprijem, koreninski
sistem pa še ni tako močno razvit, da bi rastlina
pri puljenju nudila velik odpor in se odtrgala pri
koreninskem vratu. Priporočena je uporaba rokavic in v primeru cvetenja tudi zaščitne maske, da
pri občutljivih ljudeh ne pride do draženja kože
in dihal (inhalacijskih alergij).
Pelinolistna ambrozija je zelo prilagodljiva
rastlina. Ob neugodnih rastnih razmerah,
prezgodnji odstranitvi zelenega dela ali drugih nepravilnih ukrepih se zlahka obraste, hitro tvori cvetove in sprošča cvetni prah.
V primeru, da potrebujete strokovno pomoč
pri prepoznavanju in zatiranju škodljivih rastlin
iz rodu Ambrosia se lahko obrnete na terensko
kmetijsko svetovalko Pavlo Pirnat, dipl. inž. agr.
pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Ljubljana, tel.
01 / 723 5116.
Občinska uprava občine Lukovica – Vanja Pograjc
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ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE,
Enota Lukovica
Lukovica, Stari trg 19
Telefon: 01/72-35-116
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

www.lj.kgzs.si

PRIJAVA V KONTROLO EKOLOŠKE ALI
INTEGRIRANE PRIDELAVE
Vsi, ki bi v letu 2013 želeli biti vključeni v
kontrolo ekološke ali integrirane pridelave
morate do 31. decembra 2012 poslati
izpolnjen
ustrezen
prijavni
obrazec
pooblaščeni kontrolni organizaciji.

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE V
SHEMAH KAKOVOSTI
Javni razpis za ukrep 132 je namenjen tudi
ekološkim in integriranim pridelovalcem, ki
svoje pridelke in izdelke tržijo. Na osnovi
razpisa lahko dobite povrnjene stroške
kontrole, članarin za združenja ekoloških oz.
integriranih pridelovalcev, stroški analiz,
stroški tiskanja oznake za višjo kakovost...
Vlogo za leto 2012 lahko oddate, če ste za
letos dobili certifikat in izpolnjujete ostale
pogoje navedene v javnem razpisu. Vloge se
lahko oddajo od vključno 6. 12. 2012 naprej.
V kolikor želite pomoč pri izpolnjevanju
vloge, me pokličite najkasneje do 10.
decembra.

ZAKUP oz. NAJEM ZEMLJIŠČ IN
PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Vsem, ki razmišljate o ureditvi zakupa
zemljišč (prekinitev ali nov najem) za leto
2013 predlagam, da to uredite do konca
letošnjega leta. Prenosi GERK-ov se uredijo
na Upravni enoti v Domžalah (II. nadstropje).
Če gre za zakup zemljišč skupaj s plačilnimi
pravicami, je po prenosu zemljišč v Registru
kmetijskih gospodarstev potrebno prenesti
tudi plačilne pravice za kar teče rok že od
15. 9. in se konča 31. 1. 2013 za naslednje
leto. Obrazec za prenos plačilnih pravic se
oddaja elektronsko na vseh lokacijah
kmetijske svetovalne službe. Vsem, ki boste
naredili spremembo zakupa zemljišč za
leto 2013 svetujem, da se čim prej oglasite
pri meni, da pregledamo možnosti
prenosa plačilnih pravic.

URADNE URE:
ponedeljek, sreda, petek: 8h–10h
sreda: 14h–15h

Opozarjam tudi vse (tako imetnike kot
zakupnike), ki jim 31. 12. 2012 poteče
zakupno obdobje plačilnih pravic, da
ustrezno ukrepajo: podaljšanje zakupa (pisna
vloga) ali prenos površin na zakupodajalca.

Prevzem nove potujoče knjižnice
V torek, 23. oktobra 2012, je bil v Matični knjižnici Kamnik prevzem nove potujoče knjižnice, ki jo bomo uporabljali skupaj s Knjižnico
Domžale. Preverili smo skladnost izvedbe z
zahtevami ter dobili natančna navodila za
uporabo in vzdrževanje vozila. Po prevzemu
sledi še urejanje knjižnične zbirke in priprava
prehoda na računalniško izposojo.

OBRAČUNA PAVŠALNEGA
NADOMESTILA
Vsi, ki ste v sistemu DDV kot »pavšalist« boste
morali v januarju oddati poročilo za leto
2012. Obrazec se z letom 2013 oddaja
elektronsko in ga boste lahko oddali tudi na
enotah KSS. Zainteresirani me zaradi
pooblastil pokličite najkasneje do 10.
decembra. Več o tem lahko preberete v
prejšnji številki Rokovnjača.

OPROSTITEV PLAČILA OKOLJSKE
DAJATVE
Kmetje, ki ste s strani Javno komunalnega
podjetja Prodnik d.o.o. v preteklih letih že
prejeli odločbo o oprostitvi plačila za
okoljske dajatve zaradi onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda, morate do
začetka novega leta 2013 ponovno priložiti
največ 1 mesec staro dokazilo – Izračun o
razpolaganju z zadostnimi kmetijskimi
površinami glede na število glav živine.
Vsi, ki tega potrdila ne boste oddali
pravočasno, boste z novim letom zopet
plačevali omenjeno takso. Pozivam vas, da
potrdilo pravočasno naročite pri meni.
Vsi, ki vloge za oprostitev tega plačila še niste
oddali, lahko na JKP Prodnik d.o.o. preverite
ali bi bili do tega upravičen. Podrobnejša
navodila o vlogi pa dobite pri njih ali pri
meni. Omenjena taksa se zaračunava tistim,
ki uporabljate vodo iz javnega vodovoda.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

Po postopku javnih naročil je bilo kot najugodnejši ponudnik za izvedbo projekta Nakup in
oprema bibliobusa izbrano podjetje DUALIS d.
o. o. iz Maribora. Za namen potujoče knjižnice
so nam v skladu z našimi zahtevami predelali
vozilo Irisbus/IVECO Daily 50C17 V/P. Celotna
investicija je znašala 110.280 evrov. Nakup je
skupni projekt Ministrstva za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport, Občine Kamnik, Knjižnice Domžale, Občine Lukovica in Matične
knjižnice Kamnik.
Slavnostna prireditev ob predaji vozila njegovemu namenu bo v četrtek, 6. decembra 2012,
ob 12. uri v Arboretumu Volčji Potok.
Breda Podbrežnik
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Prvi tehnični pregled v Lukovici uspešno opravljen
Pa smo dočakali! V ponedeljek 22. 10. 2012 smo na na TEHNIČNIH PREGLEDIH AVTO KVEDER D.O.O. sprejeli prve stranke. Vrata smo odprli ob
osmi uri in celotna ekipa je z začela z resnim in odgovornim delom. Na naše presenečenje pa nas je v meglenem jutru že čakala prva stranka.
Janez in Helena Kepic sta vozilo na tehnični pregled pripeljala že dan prej in tako zasedla častno mesto.
Registracijska organizacija Avto Kveder d.o.o. je
pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov
vozil do skupne mase 3500 kg, traktorjev, motorjev, štirikolesnikov in priklopnih vozil. Poleg tega
lahko opravite še registracijo vozila, podaljšanje
registracije, prepise vozil, vpise sprememb lastništva, odjavo in prijavo vozil, zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanja
ali kupite paket prve pomoči in drugo obvezno
opremo. Nova petčlanska ekipa, referentki Maša
in Alenka, preglednika Željko in Tomaž ter vodja

Drago, vam je na voljo na številki 01/ 7236 – 844
v delovnem času med 8. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro, kjer bomo na vprašanja z
veseljem odgovorili in vam svetovali.
Na istem mestu pa vam Bosch Car Servis nudi
tudi popravila in servisiranje vozil, kjer se potrudimo, da manjše napake nemudoma odpravimo. Lahko pa vam vozilo še polepšamo v
avtopralnici in mu nastavimo optiko. Prvi korak
k varnosti boste naredili vi, ostalo opravimo mi.
Špela Rot

Dobra ideja
Od 18. oktobra do 19. novembra je v organizaciji Zavoda Big iz Ljubljane potekal tradicionalni mesec oblikovanja na katerem so podelili
nagrade za oblikovanje leta 2012. Med devetimi proizvodi je bil tudi Počivalnik Yo, ki ga je oblikoval Rok Avsec iz Ljubljane, izdelali pa so
ga v Mizarstvu Stupica iz Šentvida pri Lukovici. Gre za počivalnik klasičnih oblik, forma sledi črkam YO. Dopolnjuje ga mizica, ki se z rotacijo
za 90 stopinj spremeni v taburet, kar je noviteta in do sedaj tega na našem trgu ni bilo. Osnovni material je les, za naslon pa je uporabljena
transparentna tkanina.
Kot nam je povedal oblikovalec Rok Avsec je
odziv na izdelek, ki je bil na nedavnem sejmu pohištva v Ljubljani predstavljen kot Top
ideja, zelo dober, saj je eleganten in čistih linij. Za izdelavo počivalnika mu je prijatelj priporočil nekoga, ki si upa nekaj več in to je bil
Primož Stupica iz Mizarstva Stupica. Avsec je
še dodal:”Težko je najti nekoga, ki bo izpolnil
ideje oblikovalca in arhitekta. To je Primož naredil in poleg vsega je še prispeval k reševa-

nju detajlov. Sem namreč zelo natančen.” Od
zasnove izdelka do nominacije je trajalo leto
dni:”Skupaj sva delala, usklajevala stvari in
spreminjala”, je dodal Primož Stupica. Obojestranska želja po uspešni uresničitvi projekta
je tako uspela. Izdelek, ki je bil razstavljen tudi
v trgovini ZOO nasproti Name v Ljubljani, je
površinsko obdelan v visokem sijaju v črno-beli barvi. Za tovrstno izvedbo je potrebno
skoraj 10 dni dela.

Trženje
oglasnega prostora
v glasilu Rokovnjač

Avsec in Stupica bosta počivalnik izdelala še v
naravni izvedbi z vidno zasnovo lesa. Nato je
njuna želja industrijska proizvodnja in prodor
na tuji trg, saj je naš premajhen za tovrstni izdelek. Poleg tega je tudi cena počivalnika kar
visoka. V kolikor bi se kdo zanimal za odkup
počivalnika YO sta morda pripravljena to tudi
storiti. Na vidiku imata namreč že nove cilje in
ideje.
Leon Andrejka

t: 03 56 57 100
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Novo vodstvo turistične zveze Občine Lukovica
Turistična zveza Občine Lukovica (TZOL), ki je bila ustanovljena leta 1995 in združuje pet društev s področja turizma, je letos poleti dobila
novo vodstvo. Dosedanje vodstvo je namreč marca letos odstopilo s položaja in začelo se je iskanje ljudi, ki bi bili pripravljeni svoj prosti čas
prostovoljno posvetiti ponovnemu zagonu zveze in delovanju na področju turizma v naši občini.
Predstavniki Turistično olepševalnega društva Brdo – Lukovica, Turističnega društva Gradišče pri Lukovici, Turističnega društva Preserje pri
Lukovici, Turističnega društva sv. Vid in Društva podeželskih žena Lukovica so 18. junija na izrednem občnem zboru soglasno potrdili predlagane kandidate. Predsednica TZOL je postala Andreja Čokl, podpredsednica Ana Nuša Štempihar, tajnica Martina Iglič in blagajničarka Danica
Avbelj. Upravni odbor po veljavnem statutu poleg nove predsednice in
tajnice sestavljajo še predsedniki oziroma predstavniki petih omenjenih društev, ki so člani zveze (Christine Berk, Aleš Burja, Roman Cerar,
Sigrun Gizela Kveder in Vinko Nakrst), nadzorni odbor pa Bilka Demšar,
Andrej Jemec in Vlado Kos.
Novoizvoljena predsednica TZOL etnologinja in novinarka Andreja
Čokl, sicer pa tudi turistična vodnica po območju Srca Slovenije, je kot
prve delovne naloge omenila ponoven zagon delovanja zveze (ob imenovanju TZOL ni imela ne elektronskega naslova ne telefonske številke),
spremembo statuta (ki je pomanjkljiv) in vzpostavitev internetne strani
zveze. Želi si tesnega sodelovanja vseh društev pri zadanih nalogah in
projektih, ki bodo pripomogli k večji promociji in prepoznavnosti občine. V zvezi pogreša društva z območja Krašnje, Blagovice in Trojan,
ki se prav tako neposredno ali posredno ukvarjajo s turizmom, in jih
vabi k včlanitvi v zvezo. Vlogo TZOL pa poleg povezovanja društev vidi
predvsem v trudu privabiti v našo občino čim več ljudi, ki zdaj Lukovico
poznajo le kot enega od izvozov avtoceste med Ljubljano in Mariborom. Zato bo potrebno precej dela na promociji Črnega grabna, pri tem

bi bila lahko zelo koristna tudi izdelava strategije za razvoj turizma v
občini, ki je trenutno naša občina nima.
Takoj po poletnih počitnicah se je tako novo vodstvo lotilo »papirologije«: zamenjava zakonitega zastopnika na upravni enoti, banki in pošti, vzpostavitev elektronskega naslova in delujoče telefonske številke,
nakup računalnika in tiskalnika za potrebe zveze, tečejo že dogovori
o postavitvi spletne strani. Tako lahko zvezo kontaktirate na naslovu
turisticna.zveza@lukovica.si, pokličete 031 716 700 ali uporabite poštni naslov TZOL, Stari trg 1, p. p. 12, 1225 Lukovica. Vaši predlogi,
pripombe, zamisli za izboljšanje turistične ponudbe v naši občini so
dobrodošli!

Pogled na Gradiško jezero (foto: Primož Hieng)

Nova predsednica TZOL Andreja Čokl (desno), foto: Drago Juteršek

Med pomembnejšimi nalogami, ki v bližnji prihodnosti čakajo vodstvo,
je še sprememba statuta in priprava programskega načrta za prihodnje
leto. Poleg prizadevanj za pripravo strategije razvoja turizma, ki je dokaj obsežen projekt, bo zveza nadaljevala tudi že letos začeto zbiranje
razglednic (starih in sodobnih) krajev v občini Lukovica, morda nekoč
razstavi sledi tudi knjižna izdaja teh podob. Seveda bodo društva, ki so
člani zveze, tudi prihodnje leto izvajala svoje že uveljavljene projekte
(sejmi, različne prireditve), tako ostala društva kot občani pa ste lepo
vabljeni, da nam zaupate svoje želje in predloge, da naredimo našo občino lepšo in bolj prijazno tako domačinom kot obiskovalcem.
Andreja Čokl

Bili smo na gori Oljki
Kot nalašč, krasen jesenski dan. Izstopimo iz avtobusa, iz katerega smo že predhodno opazovali goro, na katero smo namenjeni. Vodja pohoda, član društva Ljubomir Samotorčan, nam predlaga eno izmed številnih poti, po katerih prihajajo pohodniki.
Oprtamo nahrbtnike in počasi krenemo v hrib,
ki ga pokriva gozd v tisočerih jesenskih barvah.
Sprva dokaj položna ležeča stezica, po kateri se
začnemo prilagajati na dobro uro dolg pohod.
Srečujemo pohodnike, ki se že vračajo in v pogovoru ugotovimo, da sem prihajajo iz različnih
krajev naše domovine. Na planoti, nekje na sredi
pohoda, se ustavimo, odžejamo in poklepetamo,
nato krenemo dalje. Dobro načrtovan pohod
uspešno premaguje tudi najmlajši komaj štiriletni Kristjan Kuhar, vnuk predsednika društva. Po
uri in pol hoda se povzpnemo na vrh 733 m, na
katerem stoji znamenita cerkev z dvema zvonikoma, omenjena že leta 1243. Ker je bila odprta, si
ogledamo lepoto njene notranjosti, radovednost
pa nas vodi tudi v rov pod cerkvijo, po katerem
pridemo do podzemnega svetišča s tremi oltarji.

V bližnjem gostišču nas postrežejo z gostinskimi
dobrotami, prijazni šef pa nam pove, da je bila
cerkev zgrajena v letih 1754 do 1757 in, da je
dvakrat pogorela zaradi udara strele. Nepozabni
pogled levo in desno nas vodi daleč v Savinjsko
dolino, z gore Oljke pa vidimo skoraj polovico
Štajerske.
Za spomin se skupaj fotografiramo, nato pa krenemo po drugi strani hribovja navzdol, kjer nas
čaka avtobus. Privoščimo si postanek na Trojanah
pri gostišču Konjšek, kjer si nabavimo odlične
trojanske krofe. Priložnostno pozdravimo tudi
direktorja g. Bojana, ki nas prijazno povabi na
postanek tudi ob drugih priložnostih. V daljavi je
sonce tonilo za hribovjem, ko prispemo domov in
zaključimo prijeten jesenski pohod.
Tone Habjanič

Fotografirali smo se kar na stopnišču pred cerkvijo.
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Lukov sejem v Lukovici
Lukovica je imela v svoji bogati zgodovini kar pet živinskih in kramarskih sejmov, za katere je skrbela tako imenovana sejemska uprava in od
tistih cvetočih za tiste čase sta se ponovno uveljavila dva in sicer spomladanski Peregrinov in jesenski Lukov sejem; oba sta povzela imena po
zavetnikih v tukajšnjih cerkvah. Bolj kot sv. Peregrin je zagotovo poznan sv. Luka Evangelist. Luka je bil doma iz Antiohije, po rodu je bil Grk
(ali po nekaterih virih Sirijec), po poklicu je bil zdravnik. Po volu kot simbolu se je sv. Luka na Slovenskem uveljavil kot kmečki zavetnik, ker je
bil po poklicu zdravnik in velja tudi za zavetnika tega poklica. Po legendi naj bi upodobil tudi Jezusovo mater Marijo (ikona v rimski baziliki
Marije Snežne), zato so si ga izbrali za zavetnika tudi slikarji in umetniki in ne nazadnje so njegovo ime in čas ob njegovem godu za svojega
vzeli tudi organizatorji sejma v Lukovici.

Tokrat nam je sejem postregel z obilico res zanimive ponudbe z ogledom zanimive razstave
izdelkov Društva podeželskih žena in številnih
domačih ponudnikov, ki svoje proizvode ponujajo pod blagovno znamko Črni graben. Tako
smo tokrat na sejmu lahko kupili od šivanke
do pripomočkov za naš avto, le domača jabolka in druge dobrote so kaj hitro pošle, tako da
so proti koncu sejma posamezni razstavljavci
stali ob praznih stojnicah, kar pa ni veljalo za
stojnico zelene bratovščine, ki je ponujala odličen divjačinski golaž in le lučaj stran si se lahko
odžejal z domačim pivom Rokovnjač ali srknil
kozarček domače medice. Tokratni sejem je bil
tudi izobraževalni, saj je svoje mesto imela tudi
EKO knjiga iz Krašnje, ki je svoje zamisli in ideje
prenašala tudi na mlajši rod in kako mirno so

prisluhnili razlagi vsebine knjige mladi nadebudneži. In zakaj je EKO knjiga, se sprašujete?
Zato, ker nosijo pomembna okoljska in tudi
družbena sporočila, ker gre del sredstev od prodaje in tudi knjige same v dobrodelne namene
– za socialno ogrožene otroke (knjige) in zaveti-

ščem za živali (sredstva). In ne nazadnje, ker so
natisnjene na recikliranem papirju, kajti - kar se
Janezek nauči, to Janez zna in iz teh knjig se lahko veliko naučimo o ekologiji. Sejemsko vzdušje
je tokrat dopolnilo še vreme in tako je bilo med
obiskovalci veliko število mlajših družin, ki so
izkoristili ogled sejma za prijeten družinski izlet. In če smo jih znali s tem povabiti še v katero
izmed gostišč, potem smo dosegli svoje. Sicer
pa tudi tokrat ni šlo brez kostanja in mošta, le k
Furman je bilo treba zaviti in se malce posladkati s pečenimi kostanji. Sicer pa upam, da bo na
prihodnjem sejmu še več domačih kakor »tujih«
ponudnikov in čeprav na račun malce nižjega
zneska v blagajni organizatorja.
Drago Juteršek

Glasbeno potopisni večer
V daljno deželo pod Andi, v temperamentne korake tanga in odkrivanje najboljše argentinske kulinarike, med neskončne vinograde slikovite
dežele, kjer ima vino posebno mesto in nastaja glasba, ki sta nam jo predstavila David Bajda in Juan Ignacio Molina, smo tokrat odpotovali v
mislih ob poslušanju in gledanju. Čeprav vajeni argentinske temperamentne glasbe, smo tokrat slišali tisto, ki nam ni najbolj poznana, glasbo preprostih ljudi iz različnih pokrajin Argentine, izvedeno z različnimi brenkali in pihalnimi glasbili. Z glasbo ob pomoči fotografij sta nas
popeljala po čarobnih indijanskih poteh širne dežele, kjer živi veliko naših rojakov.

V soboto 3. novembra, zvečer sta se v dvorani Kulturnega doma Antona Martina Slomška zbranim predstavila David Bajda in Juan
Ignacio Molina iz Argentine. Duet, ki je k nam

pripotoval na pobudo izseljenskega društva
Slovenija v svetu, bo imel pri nas več koncertov, na katerih bo predstavil tako glasbo kakor
glasbila latinsko ameriške folklore. V Šentvidu
pri Lukovici je njihov nastop pripravilo tukajšnje Turistično društvo Sv. Vid. Svojo glasbeno
predstavitev sta okrepila še s projekcijo slik na
platno o pokrajinah in ljudeh, da je bilo spoznavanje z deželo, v kateri živijo mnogi naši
rojaki, še bolj doživeto. Čeprav se je David Bajda rodil v Argentini, njegove korenine segajo v
naše kraje in tako mu tokratni kraj nastopa ni
bil nepoznan, ravno tako kakor obiskovalci, saj
je nekaj časa med študijem v Sloveniji živel v
naši občini. Oba sta vrhunska glasbenika in sodelujeta pri različnih raziskovalnih projektih v
Mendozi za ohranjanje ljudske glasbe. Ni jima
nepoznana niti klasična glasba in ne slovenska ljudska, v kar smo se prepričali ob koncu
koncerta, ko sta nam zaigrala venček narodnih. Duet flavte in kitare Juana Ignacia Mo-

lina in Davida Bajde je nastal leta leta 2007 v
sklopu katedre za komorno glasbo na fakulteti
za umetnost in oblikovanje Državne univerze
v Cuyo (Mendoza). Kmalu je začel nastopati po
raznih krajih domače province pa tudi v sosednjih Neuquen in Catamarca. Sodelovala sta
na festivalih Santa Catamarca (2008), Música
Catamarca (2009) in Festival Virgen del Valle
(2009), vsi v provinci Catamarca. Leta 2008 je
koncertiral v Muzeju zgodovine in paleontologije Carmen Funes v Plaza Huincul (Neuquen).
V Mendozi je igral na srečanjih klasičnih kitar,
nastopal na glasbenih prireditvah, ki jih je pripravila mendoška provinca in na prireditvah
Društva Slovencev v Mendozi. Koncert se ni
zaključil z zadnjo zaigrano skladbo, ampak s
prijetnim domačim druženjem ob manjši pogostitvi in obujanju časov, ki jih je pred leti
preživel med nami.
Drago Juteršek
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Žalne svečanosti ob dnevu spomina na mrtve
Občinska organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Lukovica vsako leto organizira spominske svečanosti ob dnevu mrtvih. Tako je
bila 27. okobra ob 11.00 komemoracija na Golčaju nad Blagovico. Tam je padlo enajst borcev
Radomeljske čete, trije so bili ujeti in kasneje
tudi ustreljeni, eden pa je pobegnil. Največ
borcev je bilo iz Radomelj in Jarš. Nastopili
so mladi pihalni trio, učenci podružnične šole

Blagovica pod vodstvom Milene Iglič, pevka
Silva Kosec, govornik je bil predsednik občinske zveze borcev Marjan Križman. Vseh komemoracij so se udeležili tudi številni prapori. Prvega novembra ob 9.00 je bila komemoracija
v Lukovici, ob 10.00 pa še na Prevojah. Kljub
slabemu vremenu je bila udeležba na vseh komemoracijah lepo obiskana. Veseli pa nas, da
se je v Lukovici letošnje komemoracije ob 1.

novembru udeležil tudi župan občine Lukovica Matej Kotnik. Nastopili so mladi pihalni trio,
moški pevski zbor Janko Kersnik Lukovica, govornik je bil predsednik občinske zveze borcev
Lukovica Marjan Križman, na Prevojah pa je bil
govornik podžupan Bojan Andrejka. Nastopajoči so bili isti kot v Lukovici.
Joži Križman

Poklon mrtvim
Občina Lukovica in njen župan Matej Kotnik sta v torek, 30. oktobra 2012, v počastitev dneva spomina na mrtve in praznika vseh svetih
organizirala polaganje vencev ter se, kot so zapisali v vabilih, na simbolni ravni poklonili pri štirih pomnikih, ki govore o različnih usodah, a
vendarle o sinovih in hčerah istega naroda.
Tako kot v preteklosti je bilo tudi tokrat polaganje vencer pri spomeniku padlih borcev v
Lukovici, pri Marijinem znamenju - pomniku
žrtvam 1. svetovne vojne v središču Lukovice,
pri kapelici žalostne Matere Božje - spomeniku zamolčanim žrtvam na Brdu in na pokopališču v Šentvidu pri spomeniku padlim v obeh
svetovnih vojnah dejanje sprave. Vabilu so se

odzvali: predsednik lukoviškega združenja
za vrednote NOB Marjan Križman, predstavnik Združenja veteranov vojne za Slovenijo
Marjan Kveder, gospod župnik Andrej Svete,
podžupan Občine Lukovica Bojan Andrejka,
predsednik Odbora za družbene in društvene
dejavnosti ter občinska priznanja Matevž Kink,
direktor občinske uprave Stojan Majdič ter viš-

ja svetovalka za družbene in društvene zadeve
na Občini Lukovica Mojca Cerar.
V svojem in skupnem imenu so se torej poklonii na vseh straneh padlim ljudem, ki so tako
ali drugače preminuli. Poklonili so se jim v
molku, brez odvečnih besed, ki tudi niso bile
potrebne, saj je dejanje samo povedalo vse.
Leon Andrejka

Že 12. družabne igre
Druženje, skupna dogajanja, doživetja tako mladih kot starejših, skratka povezovanja Ijudi v današnjih časih je vse manj. Prav zato je organiziranje podobnega danes še toliko bolj pomembno.
Že 12. družabne igre krajanov Zlatega Polja
so tudi tokrat imele tekmovalno rekreativni
naboj, sicer pa je bilo pomembno sproščeno
sodelovanje v vseh petih igrah in osvojiti čim
večje število točk. Nekdo je boljši pri podiranju stožca, drugi pri nalivanju vode v steklenico, skratka vsak po svojih močeh. Po končanih igrah, ki so mnogim popestrile nedeljsko
popoldne, so bile podeljene medalje najbolj
uspešnim v šestih starostnih skupinah.
Prejemniki so bili:
do 7 let - 1. mesto Jaka Šuštar (Zlato Polje);
8-10 let 1. Tadej Habjanič (Prevoje), 2. Erika

Habjanič (Prevoje), 3. Andrej Pavlic (Trnovče); 11-15 let 1. Bernarda Klopčič (Mala Lašna),
2. Nika Šuštar (Zlato Polje), 3. Domen Vidergar
(Čeplje); 16-25 let 1. Anja Hribar (Trnovče), 2.
Matic Oražem (Trnovče), 3. Uroš Klopčič (Trnovče); 26-40 let 1. Roman Habjanič (Prevoje), 2. Franci Cevec (Podgora) 3. Janko Kuhar
(Podgora); nad 40 let 1. Janez Pogačar (Trnovče), 2. Tone Habjanič (Prevoje), 3. Viktor Pogačar (Podgora).
Vsem čestitamo!
Tone Habjanič

Veselili so se prejetih kolajn
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Mahničev ata Jože praznoval jubilejnih 90 let
12. novembra 2012 je minulo 90 let, odkar se je rodil Jože Kepic iz Šentvida pri Lukovici. Naš krajan Jože Kepic sedaj prebiva v Domu starejših
občanov v Mengšu. Obiskali smo ga župan Občine Lukovica Matej Kotnik, sinova Janez z ženo Heleno in Bojan, vnukinja Maja, pravnukinja
Zoja, Mahničeva Pepi Gorenčeva iz Vrbe, šentviška učiteljica Majda Lipovšek in predstavniki doma Mengeš.

Jože se je rodil v Lahovčah, po domače pri Pučmanu, mami Francki in očetu Jožetu. Imel je še
štiri sestre in enega brata. Jože se rad spominja
mladosti in pravi, da so bili takrat težki časi in
so se zelo težko prebijali skozi življenje. V drugi svetovni vojni je bil pri partizanih v Bršlenovi brigadi na Primorskem v okolici Čepovana.
Ta brigada je bila v sestavi premične sanitetne
enote. Povedal je, da je bil nekaj časa z dr. Franjo, znano po bolnici Franja. Leta 1946 je odšel
k vojakom v Srbijo v Niš in v Brčko. Svojo ženo
Maričko je spoznal na sejmu, ko so Mahničevi
prodajali domače živali. Leta 1955 se je poročil z
Mahničevo Maričko in si ustvaril družino. Jože je
bil vse do upokojitve zaposlen v kemični tovarni
v Domžalah – Heliosu. Ker je bila pri Mahničevih
majhna kmetija in je bilo treba veliko vlagati v
razvoj, je Jože med prvimi kupil motorno kosilnico, kasneje pa tudi traktor. Potrebno je bilo
povečati hišo in gospodarsko poslopje. Jože je
prijel za vsako delo, pa tudi zidanja se je lotil
sam in tudi drugim priskočil na pomoč. Ker sem
sam živel v neposredni bližini in je bil njegov sin
Janez moj sošolec, sem bil večkrat pri njih in pomagal pri kmečkih opravilih. Za nagrado nama
je ata Jože dovolil, da sva šla z Janezom lahko

jahat domačo kobilo Šargo. Jože je zelo ponosen, da je bil skoraj trideset let mežnar v cerkvi
sv. Vida v Šentvidu. Pri vseh prenovah v cerkvi
je sodeloval in bil venomer pripravljen pomagati in jih postreči tako, kot da bi delali pri njemu
na domu. Zelo dobro je sodeloval pri demontaži in montaži novih orgel v cerkvi. Po našem
krajevnem običaju je Jože vsa leta z veseljem
pripravil oblate. Veliko dela je opravil tudi pri
balinarskem igrišču v Šentvidu. Pomagal je tudi
pri obnovah kulturnega doma v Šentvidu. Poleg
vseh aktivnostih pa je našel čas, da pomaga sinovoma. Njegova sprostitev je bila v balinanju.
Ko mu je zbolela žena in ostala nepokretna, jo je
deset let negoval, ji stal ob strani in ji pomagal
pri dnevnih težavah in življenjskih potrebah. To
zmorejo le redki ljudje. Vendar na balinanje ni
pozabil, čeprav mu je pešal vid. Zato ga je marsikdo zbadal, ker je tako dobro balinal in govoril,
da vidi le dva metra. Jože pa je dejal: »Ne vidim
balinčka, vendar imam dober občutek.« Vid se
mu še vedno slabša, vendar te prepozna po
tonu govora in vesel je vsakega obiska. V domu
starejših v Mengšu so mu pripravili praznovanje
z veliko torto. Skupaj smo mu nazdravili s šampanjcem ter mu zaželeli zdravja in še na mnoga

Razstava Lepota oddaljenega časa
Ob pomoči grajskega pisarja, kakor sebe rad imenuje Stane Osolnik, smo se tokrat v petek,
2. novembra, podali v knjižno slikarstvo srednjega veka v prostorih Domačije Rus z besedo,
glasbo in ogledom del avtorja razstave.
Društvo Skrinjca nam je tokrat pripravilo res lep
in zanimiv večer, ki je bil poln novih spoznanj o
temačnem srednjem veku. Za kulturni del prireditve je tokrat poskrbela Ditka Kobol, ki nam
je na flavto zaigrala nekaj pesmi tistega časa in
nas s tem popeljala v čase, ki so avtorju tokratne
razstave Stanetu Osolniku najljubši. V času, o katerem je tekla beseda, in o ljudeh nam je spregovoril z veliko ljubeznijo in spoštovanjem, kajti iz
svojega dela vidi, koliko časa, truda in znanja so
morali vložiti menihi, da so nastala dela, ki si jih
lahko ogledujemo še danes. V današnjem času,
ko v šoli oblika in lepopisje nimata glavne besede, takšnih del zagotovo ne bomo videli. Srednji
vek je bil čas, ko se je delala in rojevala kultura in
to želi ohraniti in obenem pokazati tudi drugim.

Ob tem smo s pomočjo Andreje Čokl, ki je tudi
vodila naš tokratni potep po razstavi z zastavljenimi vprašanji, izvedeli mnogo zanimivega o
delu, o nastajanju filma, ki so ga posneli o njem,
o sestavinah barv in izdelavi pergamenta ter pisanju po njem. Čeprav se s pisanjem, takšnim, ki
so ga pisali menihi, ko so proučevali zvitke starih
knjig na pergamentnih snopičih in jih prepisovali, ukvarja ljubiteljsko, njegovo delo meji že
na profesionalnost, saj sam izdeluje barve, brusi
pergament in počne še mnogo drugih stvari, da
nam pričara preteklost. Ob tem ne pozabimo, da
se iz preteklosti lahko naučimo, kako se spopasti
s prihodnostjo.      
Drago Juteršek

leta. Ženski pevski zbor Doma starejših Mengeš
mu je zapel nekaj narodnih pesmi. Zvok harmonike ga je tako poživil, da je povabil mladenko
na ples in se zavrtel z njo. Z Jožetom bi lahko še
sedeli, kramljali in obujali spomine ure in ure, saj
je veliko doživel v 90 letih.
Danilo Kastelic
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Intervju: župan Občine Lukovica Matej Kotnik

Če skupaj stopimo, smo sila
10. novembra 2002 je bil na volitvah za župana Občine Lukovica izvoljen takrat komaj 32-letni Matej Kotnik iz Imovice. Kasneje mu je na
volitvah uspelo še dvakrat in tako v teh dveh teče že 10 leto njegovega županovanja.
tu kompromisi, prilagajanja, tako je z vsako
stvarjo. Vedno gre tok stvari drugače, če je le
kakšna možnost, da bo tako šlo. Na začetku
županovanja si nisem nič predstavljal, kako
dolgo bom župan, o tem odločajo volilci, sam
se samo daš na voljo. Deset let pa je tako hitro minilo, da človek ne more verjeti. Ravno
danes sva se pogovarjala z Mahničevim očetom iz Šentvida, ki praznuje devetdeset let,
kako hitro je minilo teh deset let, njemu od
osemdesetletnice, meni pa v službi. Svoj položaj jemljem kot službo, ne kot “biti župan”,
zame to ni “vladanje”, je le služba, ki jo poskušam opraviti najbolje kar se le da. So uspehi in
neuspehi. Pri svojem delu pa nisem zaposlen
za nedoločen čas, ampak sem vsaka štiri leta
postavljen pred ljudstvo. Kako bi bilo, če bi bili
vsi vodilni postavljeni takole pred ljudstvo, se
vprašam.

Župan ste postali pri komaj 32 letih. Ste
morda danes, toliko let kasneje, presenečeni, da vam je takrat uspelo?
Ne, nisem presenečen, mislim, da se je to takrat zdelo povsem normalno, čeprav moram
zatrditi, da nas je bilo v tistem času mladih županov malo in da je bila večina stara med 50 in
70 let. Je pa zanimivo, da se ta meja niža. Takrat
sem bil najmlajši župan v Sloveniji, danes pa je
kar nekaj županov v tridesetih. Očitno ljudje,
predvidevam, za župana izbirajo rajši mlade
ljudi, ker jim verjetno pripisujejo elan, sveže
ideje, zagnanost. Pa, če se vrnem k vprašanju,
ali sem presenečen. Danes niti ne, morda sem
bil bolj takrat, ko sem bil izvoljen prvič. Saj nisem bil edini, presenečen je bil še marsikdo.
Taka je bila volja volilcev. Je pa res, da sem si
v teh letih pridobil veliko izkušenj, ki jih takrat
nisem imel. To pa seveda soupada tudi s spremembami, ki so se zgodile na občinah. Način
dela, zahteve službe, pravila in zakonodaja s
svojimi paragrafi, vse to je naše delo povsem
predrugačilo. Čeprav so področja dela nekako
ista, je način, kot pravim, povsem drugačen.
Lahko bi rekel vedno bolj birokratski.
Ste si leta 2002 predstavljali, da boste na
tem mestu vztrajali tako dolgo?
Najprej, leta 2002, sem si sebe predstavljal čisto drugače. Svojo življenjsko pot sem si predstavljal drugače. Drugače sem si predstavljal
tudi marsikaj, kar smo potem na občini delali. Rad rečem, da niti en projekt ni uspel tako,
kot sem si ga na začetku zamišljal. Vedno so

Ugoditi, po mojem mnenju, kar zahtevnim
občanom v Občini Lukovica, zagotovo ni
lahko. Kaj mislite, da je tisto, kar znajo prebivalci v dolini Črnega grabna najbolj ceniti?
Ugoditi občanom nikjer ni lahko, v nobeni
občini. Povsod pa so tudi taki, ki jim nikoli v
ničemer ne ugodiš. Na začetku sem še upal, da
take ljudi lahko prepričaš v nasprotno. Ugotovil sem, da zelo redko laho uspeš. Lahko nekomu postaviš pločnik iz zlata pred hišo, pa bo
rekel, da ni prave oblike, ko boš to popravil,
mu pa kaj drugega ne bo všeč. Kolikokrat sem
tudi govoril in pisal, da politika v tako majhnem kraju nima kaj iskati, pa je vseeno močno
prisotna. Mnogim tako ni pomembno, kaj se
dela, ampak, kdo to dela. Torej, če je naš, je
dobro, tudi če je slabo, ostali so pa zanič. Pri
nas je masa prebivalstva tudi tako majhna
(zdaj nas je okrog 5700), da se to pozna tudi
na volitvah. Vsak županski kandidat ima od 5
do 10 odstotkov volilcev sorodnikov in ravno
toliko kolegov in prijateljev, to se vedno pokaže tudi na volitvah, kar predstavlja manjobjektivni del volilcev. To pomeni od 5 do 20 odstotkov podpore v vsakem primeru, seveda tudi
meni. V večjih občinah se tak odstotek zniža.
Kar hočem povedati je, da ne gre le za to, kaj
narediš, ampak tudi kdo in čigav si. Seveda se
ne strinjam s trditvijo, da nekoga, če dobi 20
odstotkov podpore, 80 odstotkov ljudi sovraži, to ne drži. Pogrešam pa včasih objektivnost
ljudi. Še vedno spoštujem ljudi, ki - če česa ne
vedo - vprašajo, in se sami prepričajo o stvareh, ki jih ne poznajo. Sicer pa, spet tako kot
drugod tudi naši občani cenijo tisto, kar se
najbolj vidi: ceste, asfalt, objekte … Manj pa je
priljubljena recimo kanalizacija, v katere izgradnjo veliko vlagamo, a se, ker je pod zemljo, ne
vidi. Tako pač je. Vedno pa trdim, da je velika
večina ljudi v Črnem grabnu pozitivnih, pri-

pravljenih pomagati in sodelovati, in če ne bi
bili taki, se tudi toliko, kot se je v vseh teh letih
obstoja naše občine, ne bi naredilo.
Na katere uspehe ste kot župan v dveh
mandatih in pol najbolj ponosni?
Na tiste, na katere so tudi občani: trg v Lukovici, šolo v Blagovici, vrtec na Prevojah, igrišče
na Trojanah, vodohran v Žirovšah, na to, da
je zadrževalnik postal Gradiško jezero, na to,
da smo v tem času z izgradnjo prišli iz 6 na
31 km kanalizacije, pa na centralo Hoferja na
Prevojah in ureditev Prevoj, pa vežico v Krašnji. In koliko je še drugih in drobnih stvari, na
katere sem ponosen, pa naj si bodo to orgle v
Češnjicah in Šentvidu ali pa zbornik, ki smo ga
pripravili ob 700-letnici Lukovice in Šentvida.
Velikokrat pa sem ponosen na kakšno prireditev, ki smo jo skupaj napravili in smo s skupnim sodelovanjem včasih naredili stvari, ki jih
v Ljubljani ne znajo. Če skup stopimo, smo sila.
Zagotovo so se v tem času, tako kot povsod, tudi pri vašem delu pojavile kakšne
napake. Katere so bile in kaj bi sedaj storili
drugače?
Kdor dela, tudi greši. Marsikaj bi drugače napravil. Za marsikaj pa lahko rečem, da ne bi
šlo drugače, kot je šlo. V nekem trenutku so
stvari takšne, da ne vidiš druge poti, če pa bi
poznal prihodnost, bi vso zadevo lahko speljal
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podjetnikov. Omogoča pa lahko okolje za razvoj le-tega, a tu smo naleteli predvsem na
visoke cene zemljišč, kar ni v korist gradnje
obrtnih objektov, ki so zdaj zaradi krize že
tako redki. Z gospodarstvom občina nima neposredne povezave, ravno tako kot ne s kmeti,
vse to si je pridržala v svoji domeni država. V
Avstriji je drugače, a za to tu ni prostora, da bi
razlagal.
Nekaj kritik na vaš račun v zadnjem obdobju leti tudi zato, ker se niste udeležili nekaterih sej občinskega sveta, valete v osnovi šoli in septembrske osrednje občinske
proslave v Lukovici.
Ah, če bi bilo samo to, nekateri kritizirajo vse
po vrsti, očitno ne znajo drugače. Ampak na
take se ne ozirati, s takimi nikoli ne bo nič.
Sicer pa sem se pristojnim vedno opravičil in
menim, da ni treba razlagati vsakemu posebej,
kje sem in zakaj z otrokom sediva pri zdravniku ali kaj podobnega. Pred leti me ni bilo na
eno od valet, pa sem prosil v svojem uvodniku,
če ga kdo bere, naj mi prinese video posnetek
valete. Nisem ga dobil. Pred letom pa sem bil
na valeti, me pa ni bilo na javni razgrnitvi in
isti kritiki so na vse glas klicali, kako je lahko
ena valeta pomembnejša. Veste, na vsakega,
ki se ima za kritika, res ne morem reagirati. Mislim, da jaz nisem tako pomemben kot občina.
Zanimivo pa, da me najbolj pogrešajo tako ali
tako ravno tisti, ki me ne prenašajo.

tudi drugače. Zavedati se tudi moramo, da se
moram včasih hitro odločat o kakšni stvari. Če
bi veliko premišljeval, pa bi danes še ne imeli šole v Blagovici in tako dalje. Povsod bi se
dalo kaj bolje napraviti, prav gotovo. Vedno
sem tudi zapostavljal svoj domači kraj. Odkar
sem župan, se v Imovici, kjer živi tudi moj sodelavec g. Cerar, ni veliko postorilo, navkljub
raznim nasprotnim očitkom, ki sem jih bil deležen, pa ne od mojih sovaščanov. Prednost se
je vedno dajalo potrebam. Takih krajev je še
nekaj, a vse se ne da naenkrat. V občini moramo delovati kot skupnost in za vse enako, to
pa ni enostavno.
Nekateri kritiki vašega dela pravijo, da se
morda preveč posvečate kulturi, medtem
ko imate na drugi strani na primer premalo
posluha za šport. Še bolj glasni pa so tisti,
ki vam očitajo, da ste premalo naredili za
gospodarstvo. Kako odgovarjate na te očitke?
V celoti jih zavračam! Gradila so se športna
igrišča, tudi odkupujejo se. Po zaslugi Liste za
šport in razvoj so se sredstva za športno dejavnost znatno povečala in to so podprli skoraj vsi svetniki. Ne morem pa jaz še nogometa
igrat ali košarke. Za to so tisti, ki jim je vse to
namenjeno in če ne znajo izkoristiti potencialov, ki jih imajo, jim noben župan ne svetnik
ne morejo pomagati. Odkar sem župan, se je
število delovnih mest v občini več kot podvojilo. Seveda pa občina ne more reševati slabih

Kaj so trenutno prioritete Občine Lukovica?
Priprava proračuna in usklajevanje odhodkov
z razmerami v financah. Torej racionalizacija
povsod, kjer je le to mogoče. Pa seveda debatiramo o projektih v prihodnjih dveh letih ter
o odkupu in obnovi Pungartnikove hiše. Sodelavci v upravi pa se pospešeno ukvarjajo s
prijavami na razpise za energetsko varčno sanacijo objektov.
Že ob lanskem intervjuju sem vas vprašal,
kakšno je stanje glede nove šole. Kaj se je
spremenilo v letu dni?
Mnogo. Veliko na šoli, na državni ravni, pa tudi
kar se tiče vseh pogojev in financ.
Kako je s pogajanji glede plina? So pogovori že zaključeni in kakšne ugodnosti ste
za občino uspeli izpogajati glede na to, da
bo novi plinovod potekal po ravninskem
delu in bo tako še dodatno degradiral našo
dolino?
Plinovodi, kot se firma, ki gradi plinovod imenuje, nas ima dovolj in se z nami pogovarja s
svojim odvetnikom, tu ne izostajajo grožnje in
inšpekcijski nadzori, ki nam jih pošiljajo. Njih
naši problemi ne zanimajo in nas želijo enostavno povedano “povoziti”. Povsem lahko se
vsa stvar konča na sodišču. Mi v tem trenutku
ne odstopamo od svojih zahtev in smo se še
vedno pripravljeni pogovarjati z njimi. Njihov
odvetnik pa nam preti tudi z odškodninskimi
tožbami, če jim ne bo uspelo zaključiti projekta … Situacija ni prijazna. Vendar mi še vedno
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zastopamo javni interes in interes občanov, ne
kot oni, ki se predstavljajo za privatni kapital,
le-ta pa deluje po načelu pridobivanja dobička. Sam sem na stališču, ki ga zagovarjam, da
gremo do konca.
V enem izmed lanskih Rokovnjačem smo
prebrali, da občina razmišlja o ustanovitvi
podjetja, ki bi bilo v njihovi lasti. V kateri
fazi je zadeva oziroma ali je to sploh še aktualno?
Stvar je aktualna in smiselna za razvoj in prihodnost naše občine. Gre tudi za nadgradnjo
režijskega obrata in posledično zmanjšanje občinske uprave. O zadevi se bodo morali izreči še
občinski svetniki, ki imajo pri tem zadnjo besedo. Tako bom o tem kaj več povedal, ko bo vsa
stvar zrela za javno debato.
Do sedaj sva govorila le o vaši službi. Kako
pa je z vašim prostim časom? Pred nastopom mandata ste bili aktivni v gledališču na
Studencu in v godbi. Kako je danes?
Z občino in malima otrokoma ni nikoli dolgčas,
če se le da, smo družina skupaj. Prosti čas je po
deseti zvečer, ko kaj preberem, ali raziskujem
kakšno zgodovinsko stvar. Me pa vabijo nazaj h
godbi, morda pa mi kdaj uspe. Mislim, da je to
moje obdobje zdaj tako, da zahteva drugačno
ravnanje, kdaj se bo pa gotovo tudi spremenilo
in upam, da bom imel več časa tudi za svoja zanimanja in tudi za dom.
Boste okroglo obletnico županovanja kakorkoli proslavili ali jo obeležili s kakšnim
dogodkom?
Nimam posebnega namena, zdaj tudi ni nič posebej primerno.
Za konec me zanima, če ste že razmišljali, ali
boste po izteku tega mandata še četrtič kandidirali za mesto župana?
Prvi dan mandata moraš razmišljati o takih stvareh. O tem, kaj početi, da boš imel na koncu kaj
pokazati in da boš svoje poslanstvo opravičil. S
tem živiš vse dni do konca mandata. Če bom še
kandidiral, ta odločitev pa ni odvisna samo od
mene, vedno povprašam nekatere občane za
njihovo mnenje in če je še želja in volja, potem
se odločim. Brez podpore ljudi ne.
Leon Andrejka
Ob tej priložnosti bi se zahvalil svojim sodelovcem, brez katerih ne bi bilo dosežkov,
kot smo jim priča in ki se na svoj način po
svojih močeh trudijo za dobro te naše občine. Zahvalil bi se svetnikom in svetnicam
občine, ki so sprejemali odločitve, ki so to
omogočile in vsem, ki so mi dajali podporo.
Predvsem pa vsem občanom, ki so v moji
malenkosti videli osebo za to mesto in me
podpirajo v prijetnih in tudi manj hvaležnih
trenutkih, ter razumejo, da se ne da vsega
uresničiti in izpolniti vseh želja. Tu smo konec koncev zato, ker imamo ta naš del vesoljnega sveta radi in smo pripravljeni za te
kraje in ljudi tudi kaj storiti.
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Zahvalna nedelja – nedelja zakonskih jubilejev
Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, za
življenje, svobodo, dobroto, dom, čas, vero, sozakonca, kajti ob njem čuti podporo, varnost in zaupanje. Cerkev z opozarjanjem na pomen
zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim s tem daje novo kakovost.
Najvišja oblika zahvale za kristjane je daritev svete maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno in na zahvalno nedeljo so se nam pri sveti maši pridružili tudi zakonski jubilanti, ki letos praznujejo 10, 20, 25, 30, 40, 50 in 55 let skupne življenjske poti.

Čeprav jih je življenje v dvoje z drugačnim načinom življenja, ko sta se morala ozirati eden na
drugega, ko so prihajali otroci in ... mnogo naučilo, so zakonski jubilanti z zanimanjem prisluhnili
tokratnemu nagovoru duhovnega pomočnika
Ivana Povšnarja. Na začetku svete maše jih je

pozdravil Andrej Burja, ki je svoje misli strnil v
besede zahvale in prošnje za vsako jubilejno
leto. Ob somaševanju duhovnega pomočnika
je slovesno sveto mašo vodil domači župnik
Andrej Svete, ki je zbranim jubilantom zaželel še
mnogo lepih let v zakonu. V svojem nagovoru
je duhovni pomočnik spregovoril o obcestnem
kamnu in njegovim pogovorom z dečkom. Na
koncu je deček ugotovil, da je kamen brez srca,
a mu slednji odgovarja, da je zato tak, ker ga je
takšnega ustvaril Bog in da naj človek ne bo tak,
saj mu je Bog ustvaril srce, zato da bo znal biti
hvaležen, kajti z nehvaležnostjo spremeniš srce v
trdi kamen. Nehvaležnost človeka vleče k tlom in
ga tlači, hvaležnost pa pokaže človekovo srce, ki
je zlato in takšen človek je dragocen človek. Ob
tem ni pozabil naglasiti, da je danes dan, ko se

lahko možje zahvalijo svojim ženam in žene svojim možem, oboji skupaj pa Bogu, da imajo drug
drugega za oporo. Še nekomu se moramo danes
zahvaliti: starim staršem, bratom in sestram, duhovnikom in učiteljem, kajti vse, kar znamo, smo
prejeli od njih ob pomoči Boga, Device Marije,
angelov, svetnikov. Ob pomoči mešanega pevskega zbora, ki ga vodi Lojze Pezdirc, smo zapeli
zahvalno pesem in se tako še enkrat zahvalili za
vse prejeto v tem letu. Po končani sveti maši so
se jubilanti napotili v župnišče, kjer so ob pogostitvi, ki so jo pripravili sodelavci Karitas, obujali
spomine na minula skupna zakonska leta in tudi
zapeli, saj veste, da tista: Kol’kor kapljic, tol’ko
let ... ni smela manjkati. Še spomin na tokratno
srečanje in počasi so odšli vsak na svoj dom.      
Drago Juteršek

Revija odraslih in mladinskih pevskih zborov domžalske dekanije
Enkrat letno se zberejo cerkveni pevski zbori na reviji, ki nima tekmovalnega značaja, ampak predvsem namen predstavitve dela posameznih zborov in medsebojnega druženja. Tokrat so se na misijonsko nedeljo zbrali v cerkvi Marijinega Vnebovzetja na Brdu pevci in pevke iz
osmih župnij domžalske dekanije in zapeli sebi v veselje, Bogu v čast, nam obiskovalcem pa v poslušanje.
Tokratno pevsko druženje se lahko pohvali tudi s številnimi poslušalci, ki so z obiskom
dali priznanje sodelujočim za njihov vloženi
trud. Najprej sta zbrane nagovorila dekanijski
animator za cerkveno glasbo Jože Tomšič in
domači župnik Andrej Svete, ki je vsem zaželel
dobrodošlico na Brdu in obilo glasbenih užitkov. Kot prvi se je predstavil domači mešani
pevski zbor pod vodstvom Lojzeta Pezdirca in
za orglami Špela Kink. Nato so zapeli mladinci
iz župnije Jarše, za njimi ženski pevski zbor Pepine in mešani pevski zbor župnije sv. Jožefa
z Vira. Iz župnije sv. Martina Moravče sta nam
zapela moški in mešani pevski zbor, številčno
zelo močna sta mešani pevski zbor župnije

Marije Vnebovzete iz Domžal in sv. Mihaela iz
Mengša, kar pomeni tudi glasovno bogatost. A
kljub temu niso za njimi nič zaostajali mešani
cerkveni zbor Šentvid pri Lukovici, Jarš in Trzina in vsi so bili za svoj nastop deležni aplavza.
Na koncu koncerta so vsi skupaj pod taktirko
prof. dr Jožeta Trošta - na orgle je tokrat igral
njegov učenec, organist Lojze Pezdirc - zapeli
Tebe, večni Bog nebeški in Plamen vere v srcu
prižgimo. Lepo sončno nedeljsko popoldne so
pevci izkoristili za medsebojno druženje ter
pogovor v župnišču in zunaj njega, ob vsem,
kar so napekle pridne gospodinje.  
Drago Juteršek

Ali je lahko vsak dan misijonska nedelja?
Za nami je misijonska nedelja, ko se kristjani vsega sveta še na poseben način povežemo v eno družino bratov in sestra, božjih otrok, tako v
molitvi kakor dobrodelnosti.
Ob misijonski nedelji mi misli ponovno poromajo na misijon San Miguel de Italaque, kjer je
deloval slovenski misijonar Franci Pavlič. Iz naših
krajev je odšel v misijone in tam pustil globok
pečat, kljub prerani smrti; zaradi izčrpanosti je
umrl leta 2005, star komaj štirideset let. Tako
kakor on nešteto misijonarjev in misijonark po
vsem svetu oznanja Evangelij, a ne le to, kjerkoli
je krščanska skupnost, se vedno ukvarja tudi s
šolo in cestami, saj omogočajo pretok ljudi, komunikacijo med njimi, nove povezave ter s tem
seveda tudi prenos informacij in znanja. Franci
Pavlič je vse do svoje smrti, ko je izčrpan omahnil, visoko v Andih gradil za Aymare poleg šol
celo univerze in tudi ceste. A vsega tega verjetno ne bi zgradil, če ga pri tem ne bi podpirali

rojaki v domovini in tujini. Čeprav je od njegovega slovesa minilo že nekaj let, na Brdu še vedno
živi, tudi ob pomoči Pavličevega sklada in skupine, ki zbira star časopisni papir za vzdrževanje
misijona. Nekaj sredstev za misijone prinese tudi
zbiranje poštnih znamk, ki se ob pomoči Franca
Sakside prodajo po svetu in tako prineso nekaj
v skoraj vedno prazno blagajno Misijonskega
središča Slovenije. Saj ne, da je blagajna vedno
prazna, le prosilcev za pomoč, naših misijonarjev
in misijonark, je veliko in tako se vsak zbrani evro
še kako dobro pozna. Vsak dan je lahko misijonska nedelja, če nekaj od našega obilja, ki ga, moramo priznati, tudi ni veliko, damo za misijonarje
in misijonarke, naj bo to samo kilogram papirja
ali nekaj poštnih znamk in po naši zaslugi bodo

mnogo lepše živeli Pavličevi Aymari ali kdo drug.
Drago Juteršek
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Hribarjev oče iz Trnovč pri Zlatem Polju
Ivan Hribar, ljubljanski župan med letoma 1896 in 1910, je bil zagotovo svojevrstna politična osebnost 19. in 20. stoletja. V svojem bogatem
življenju, ki se je začelo sredi 19. stoletja v Trzinu, je opravljal številne funkcije; med drugim je bil slovenski bančnik, politik, diplomat in publicist. V času svojega županovanja je pomembno prispeval k razvoju Ljubljane, še posebej pa je bil zaslužen za popotresno obnovo mesta.

Ivan Hribar v mladostni dobi

Priljubljeni ljubljanski župan s konca 19. in z začetka 20. stoletja je po svoje povezan tudi z današnjo občino Lukovica. Namreč, Hribarjev oče
Franc je bil rojen v vasi Trnovče pri Zlatem Polju.
Z dvema knjigama Mojih spominov je Ivan Hribar zapustil neprecenljiv dokument časa, v katerem je živel in med drugim se spominja tudi
svojega otroštva. »Rojen sem bil v Trzinu dne 19.
septembra 1851. leta,« pravi Hribar. »Mojemu
očetu je bilo ime Franc. Priženil se je bil iz Trnovč
pri Zlatem Polju na posestvo moje matere Marije, rojene Rožič. To posestvo je imelo popisno
številko 82 in je obsegalo četrtino zemlje, ali –
kakor so navadno imenovali – grunta. Naša hiša
– pri Boldinčkovih – je bila majhna in lesena; tudi
gospodarsko poslopje, ki se je hiše držalo, je bilo
tesno. V hlevu moja roditelja nista nikdar imela
več ko troje živinčet. Dvorišče in vrt pri hiši sta
bila majhna.«
Kakšna sta bila mati in oče nekdanjega ljubljanskega župana Ivana Hribarja? Že na začetku obsežnih Mojih spominov, ki so izšli v dveh knjigah,
se trzinski rojak spominja številnih selitev svoje
družine.
Ko je Hribarjev oče prodal trzinsko posestvo, je
kupil v Mengšu drugo enake velikosti. S tem se
je končalo trzinsko Hribarjevo obdobje, družina
pa se je nato večkrat selila. Hribar pravi: »Preselili smo se torej tjakaj in začel sem hoditi v šolo.
Naša hiša je stala sredi Mengša nedaleč od splošno znane Tonhove gostilnice in je imela priimek
pri Blejčkovih s številko 65. Že naslednje leto pa
je oče prodal tudi to posestvo in kupil hišo v Gornjem Mengšu.«
Hribarjevi so se med drugim preselili v Tobijevo
hišo v Mengšu, kjer so menda ostali tri leta. »Oče
je namreč prodal tudi to in kupil posestvo pri Koširjevih na Križu,« se spominja mladi Ivan. »Gospodarstvo je prevzela mati in temu je pripisati,
da je posestvo še sedaj v rokah naše rodbine.«
Ivan Hribar se spomina matere Marije, rojene
Božič, in pravi, da je bila zelo verna. »Bila je neumorno delavna in skrbna žena,« dodaja. »Pri
vzgoji otrok, bilo nas je šest, je bila kakor večina
kmečkih mater, v precejšnjem pogledu zelo stro-

Portret ljubljanskega župana Ivana Hribarja je
ustvarila slikarka Ivana Kobilca

Doprsni kip Ivana Hribarja stoji pred vhodom v
poslopje ljubljanske Univerze.

ga in premalo srčna. Tako nas na primer poleti
ni nikdar pustili, da bi se šli kopat, ker se bili pri
tem morali sleči, ker se ji je, glede na pohujšanje
in potrebno sramežljivost, zdelo nedopustno.
Skrb za posestvo in otroke si je povzročalo mnogo bridkih ur, vendar je vedno zaupala v božjo
pomoč. To zaupanje ji je pripomoglo, da ni obupala. Nekoč je – kot mi je pravila – bile že prav
blizu obupa. Stanovali smo takrat v Tobijevi hiši,
upniki pa so pritiskali. Tedaj se je zatekla v goreči
molitvi k Materi Božji In glej: še tisto noč so se ji v
sanjah prikazale tri številke. Že naslednje jutro je
šla te številke stavit v Trst. Težko je opisati njeno
veselje, ko je pri naslednjem žrebanju zadela terno in potegne zanjo nekaj čez 400 goldinarjev.«
Hribar v spominih na mater pravi, da je bila tudi
silno mehkega srca. Med drugim piše: »Naravno
je, da si je, ko sem se podajal v Ljubljano v šolo,
od srca želela, da postanem ‘gospod’. Zato mi je
večkrat pripovedovala, kako veliko pomaga duhovniška molitev v nebesih in kakšna sreča je za
vsako hišo, ki ima ‘gospoda’ za priprošnjika pri
Bogu.«
Hribar se spominja tudi očeta in pravi, da je bil
iz drugega kova. »Mati je znala čitati in pisati,«
piše. »Oče je bil obojemu nevešč. V Zlatem Polju v njegovi otroški dobi ni bilo šole. Kljub temu
je bil nenavadno prebrisan, zelo zgovoren in v
družbi dovtipen. Zato je imel vsepovsod veliko
znancev in so ga ljudje radi klicali za pomočnika
k raznim kupčijam. Ker je bilo posestvo majhno
in nas je komaj za silo preživljalo, mu je na ta način pridobljeni zaslužek prišel dobro. Poleg tega
si je pridobival nova poznanstva, ki so mu mogla
biti koristna. Eno le-teh je bilo povezano z graščakom Staretom, ki ga je kasneje izkoristil v to,
da si je zame izprosil obnošeno obleko njegovih
sinov. Poleg dobrih strani je to očetovo svojstvo
imelo seveda tudi slabe. Med drugim je začel
barantati s posestvi in smo se v krtkih štirih letih
morali trikrat seliti. Pri tem je šlo pa v izgubo, kar
je pri sami kupčiji zaslužil. Druga slaba stran je
bila, da je dobil veliko zanimanje za hiše, iz katerih »Bog roko ven moli«. Težko mu je bilo iti

mimo katere, da bi ne bil pogledal vanjo. Ko je
vstopil, so ga z vseh strani vabili v pitju. Tako je
prišlo, da je oče v mnogih gostilnah kamniškega
okraja bil kakor doma in da v kamniškem in brdskem okraju ni bilo nobene, ki je ne bi videl še od
znotraj. Ob cesti v Ljubljano sta mu bili najbolj
priljubljeni gostilnici na Rogovili in pri Gameljčanu na Črnučah. To je najpogosteje obiskoval, ker
je pri njej ostajalo vedno vse polno voznikov in
je bilo v njej vselej najti veselo družbo. Kadarkoli
me je peljal v Ljubljano in kadarkoli me je spremljal iz Ljubljane na počitnice domov, sva morala ostati pri Gameljčanu.«
V Mojih spominih dalje opisuje očetovo slabost,
torej pitje. Toda, to še ni bilo vse. »Od časa do
časa, posebno kadar je zaslužek pojemal, si je
izposojal denar,« piše Ivan Hribar. »Dobival ga
je na posodo pri sosedu Šubiju in pri Tonhovem
očetu v Mengšu ter pri Gregčevem Luki v Trzinu,
ki je bil njegov glavni bankir.«
Hribar veliko pozornosti namenja očetovi slabosti in zdi se, da mu to njegovo početje ni bilo po
godu. »Kaj rad je namreč vse do svoje smrti, ki
je prišla ponj, ko je dopolnil 74 let, zahajal v krčme, v katerih se je svoje dni postavljal s svojim
študentom, da se je od svojih znancev dal blagrovati zaradi sina, čigar ime je dobivalo čedalje
več veljave in za čigar denar si je – kar je prav rad
poudarjal – mogel privoščiti kak literček vina in
postreči z njim včasih tudi komu iz svoje nekdanje mokre družbe. Bil je pravi tip kmečkega
dobrovoljčka dobrih starih dni, kakršni se v tako
temeljito spremenjeni dobi vsesplošne elektrifikacije in k tako revolucionarnemu napredku
vodečega zrakoplovstva ne vrnejo nikdar več,«
v Mojih spominih svojega očeta opisuje kasnejši
ljubljanski župan Ivan Hribar.
Jabolko je tokrat padlo daleč od drevesa. Medtem ko si je oče Franc Hribar nenehno sposojal
denar in prekupčeval s posestvi, je bil njegov sin
Ivan Hribar v času svojega poklicnega udejstvovanja med drugim zastopnik pomembne češke
banke Slavija v Ljubljani …
Primož Hieng
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Gozd kot učilnica v naravi
V vrtcih in šolah v Lukovici, Litiji, Šmartnem pri Litiji, Dolu pri Ljubljani in Kamniku je v letošnjem letu Razvojna fundacija Pogum v sodelovanju z zunanjima strokovnjakoma Jako Šubicem in Marijano Tavčar v naravi izvedla prek 50 delavnic z otroki in strokovnimi delavci. Med
vzgojitelji in učitelji so želeli spodbuditi večjo mero izvajanja vzgojno-izobraževalnih dejavnostih v naravi, še zlasti v gozdu, ki ponuja številne možnosti za učenje in preživljanje prostega časa.
Marijana Tavčar z Zavoda za gozdove Slovenije je na naravoslovni
dan v letošnjem septembru v gozd popeljala učence od prvega do petega razreda Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, iz podružnične šole
Krašnja. Gozd v okolici šole je obiskalo, ga doživelo in se ob tem o njem
marsičesa naučilo 24 učencev.
Jaka Šubic je z vzgojiteljicami in vzgojiteljem, otroci iz enot Prevoje in
Krašnja raziskoval bližnje gozdove. O svoji izkušnji je povedal: »Stari hrastovi gozdovi v Prevojah nudijo popolno gozdno učilnico in igralnico, skupaj s travniki predstavljajo izziv za mladinsko posestvo. Otroci so izjemno
odprti, čuteči, raziskovalni. Hiperaktivni otroci v gozdu čudovito delujejo.«
Situacijsko učenje, ki je v nekaterih evropskih deželah že zelo uveljavljeno, v Srcu Slovenije spodbujamo zadnji dve leti. Razvojna fundacija
Pogum je 6. novembra 2012 na Vačah za vzgojitelje in učitelje pripravila srečanje za strokovne delavce iz vrtcev in šol z naslovom Izzivi
odprtih učnih okolij v Srcu Slovenije. Potekalo je ob novem šotoru
»tipiju«, ki so ga na Vačah postavili pred nekaj dnevi, otroci iz vrtca pa
ga bodo uporabljali kot zavetje med preživljanjem časa v naravi. Srečanje bo namenjeno medsebojnemu spoznavanju, izmenjavi dosedanjih
izkušenj in načrtovanju skupnega dela za naprej.

Aktivnosti se izvajajo prek projekta Odprto učno okolje v gozdu Razvojne fundacije Pogum. Podprt je s strani LAS Srce Slovenije, sofinancira
ga Evropska unija.
Ana Savšek
»Ko medvedek gre v gozdiček, je tema celotnega projekta vseh v VVE
Medo. Največ pozornosti bomo namenili spoznavanju gozda in posebnostmi ter značilnostmi, ki nam jih nudi. Zato smo k sodelovanju povabili
Jako Šubica, ki »potuje« z nami po gozdu, ustvarja, se igra in uživa ter nam
odstira neznano. Skupaj se učimo eden od drugega. Gozd obiskujemo v
vseh letnih časih, naučili smo se ga varovati, ker smo že ugotovili, kako
lepo, varno in prijetno je v okrilju dreves. V času otroštva potrebujemo
veliko gibalnih spodbud, bližina gozda pa je zelo dobrodošla. Premagujemo ovire, tečemo navkreber in navzdol, se učimo slišati tišino in glasove
gozdnih prebivalcev. Predvsem pa v gozdu radi gradimo različna domovanja zase in za gozdne prebivalce. Veliko od tega nas je naučil Jaka, radi
sodelujemo z njim, zato bomo s to prijetno in koristno izkušnjo radi nadaljevali.«
Cveta Rošer, vodja Vzgojno-varstvene enote Medo

Študentski klub Domžale

S ŠKD-jem jem zdravo in študiram s polno paro!
Zdrava prehrana in pravilen način prehranjevanja nasploh je bistven
za kakovosten življenjski slog. Po polnovrednem zajtrku se odlično

počutimo, malica želodčku pomaga prebroditi do slastnega kosila, ki
nam spet napolni baterije za še boljše delovanje celotnega organizma,
popoldanski prigrizek spet deluje kot povezovalni člen kosila z lahko
in zdravo večerjo, da potem telo čez noč lahko počiva in se ne ukvarja
z iskanjem hranilnih zalog po celem telesu ali pa nalaganjem kakšnih
maščobnih delcev spet tu in tam po telesu.
Ampak vemo, da je zgodba predvsem študentov (dijaki imajo še vedno
med poukom omogočen tudi topel obrok) marsikdaj zelo drugačna.
V hitrem dnevnem tempu marsikdaj pozabimo na ta pomemben del
vsakdana, na kakovostno zaključen prehrambeni krog, kar je velika
škoda, saj se vse navade odražajo tudi v kasnejšem življenju, zato je
kakovost navad nasploh tako zelo pomembna.
V Študentskem klubu Domžale smo se zato odločili, da bomo svoje
člane spodbudili k zdravemu prehranjevanju in zanje vsaj enkrat mesečno v naših klubskih prostorih pripravili zdrav prigrizek. Ne pozabi, z
novembrom začnemo. Kdaj, preveri na spletni strani www.studetnski-klub.si in nas obišči v klubskih prostorih. Veseli bomo prav vsakega!
Zdrav prigrizek te čaka, kar tako … spotoma. Dobiš pa tudi malo, a uporabno darilo. Ha, kaj lahko izgubiš? Prav nič. Zato …
Ana Strnad
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Izvedba vaje evaku- Vabilo Študentskega kluba Domžale
acije – zapustitev S prostovoljci v Naši hiši
zgradbe
Na OŠ Janka Kersnika Brdo, Brdo 5, smo v petek, 26. oktobra 2012, ob 10.30 izvedli vajo
evakuacije. Vaja je potrebna predvsem zaradi nepredvidenih situacij, ki nas lahko doletijo v vsakem trenutku in vplivajo na varnost
učencev, zaposlenih in obiskovalcev naše
šole.
Med nepredvidene situacije lahko uvrščamo
požar, potres, eksplozijo …

Bivalna enota v Grobljah - Naša hiša je namenjena tridesetim uporabnikom, odraslim (od 21 let
dalje) z zmerno, težko ali težjo motnjo v duševnem razvoju. Nudi jim nastanitev, institucionalno varstvo, v dopoldanskem času pa so skupaj
z drugimi vključeni v dopoldanske aktivnosti
ostalih dveh enot, ki sta v Mengšu in v Mostah
pri Komendi.
V Naši hiši bivajo v popoldanskem in večernem
času. Dnevno skupaj v hiši preživijo 16 ur. Nekateri čez vikend odidejo k svojcem in prijateljem
domov, za marsikoga pa Naša hiša predstavlja
dom, saj so brez družine. Pomembno je druženje, saj jim bogati njihovo vsakdanje življenje.

Dijake in študente, ki jih veseli delo z ljudmi in
so pripravljeni svoj čas nameniti prostovoljnemu delu, vabimo, da se nam skozi celo šolsko
leto pridružijo k ustvarjalnim delavnicam in
druženju z uporabniki Naše Hiše. Nato bomo v
prostorih Študentskega kluba Domžale obesili
izdelke in pripravili razstavico. Z delavnicami
pričnemo v novembru. Za sodelovanje in za podrobnejše informacije se oglasi na Študentskem
klubu Domžale.
Dobra dela potrebujejo vas. Kateremu boste pustili svoje srce, se odločite sami.
Blažka Ves

Namen vaje evakuacije je bil naučiti učence in zaposlene, kako je potrebno čim hitreje
zapustiti zgradbo; preizkusiti organizacijsko
in tehnično pripravljenost ter ugotoviti, kaj je
potrebno izboljšati, da bi bila morebitna evakuacija čim hitrejša in varna.
Vaja je bila dobro organizirana in uspešno izpeljana, zgradbo smo varno in zelo hitro, v dobrih treh minutah zapustili vsi, ki smo se nahajali v prostorih šole.
Petra Hudnik, prof.

Teden požarne varnosti v Krašnji
V tednu požarne varnosti so gasilci iz Gasilske postaje Krašnja pripravili za nas prav posebno presenečenje. Imeli smo možnost spoznati, kako
poteka gašenje požara v naravi.
V garderobi šole in vrtca v Krašnji smo v sredo,
16. oktobra, ob 9. uri v napetem pričakovanju
čakali gasilce. Ko so prišli, so šolarji podali roko
mlajšim, vrtčevskih otrokom, in skupaj v skrbi
drug za drugega tvorili dolgo kolono. Skupaj
smo se nato peš odpravili proti Radomlji. Gasilci, učiteljice in vzgojiteljice smo poskrbeli za
povečano varnost pri prečkanju glavne ceste.
Ko smo prispeli na večji travnik poleg Radomlje,
nas je tam že čakal velik kup lesa, ki je v trenutku zagorel. Otroke smo po priporočilih gasilcev
postavili v vrsto v varni razdalji od ognja. Ogenj
je postajal vedno večji. Iz daljave so se oglasile
gasilske sirene in pred nas je zapeljalo srednje

veliko gasilsko vozilo z modrimi utripajočimi
lučmi. Iz njega so zelo hitro skočili gasilci. Napravo za črpanje so zelo hitro namestili v reko,
spojili cevi in v nekaj minutah je bilo vse pripravljeno za črpanje vode iz reke in gašenje požara. Pri vsem tem so pomagali tudi šolarji-gasilci.
Gašenje požara je potekalo počasi, tako da smo
si uspeli podrobno ogledati ves proces gašenja.
Otroci so ves čas spremljali delo gasilcev. Na
koncu so gasilci pristopili k otrokom in se pogovorili o gašenju ognja v naravi. Zvrstilo se je kar
nekaj vprašanj in komentarjev otrok. Veseli smo
se odpravili nazaj v Krašnjo, ker smo zvedeli, da
našega »gasilskega« dopoldneva še ni konec.

Pred gasilsko postajo nas je čakala miza, obložena s priboljški in pijačo. Člani PGD Krašnja
so poskrbeli za pravo gostijo. Zelo zadovoljni
in polni vtisov smo se vrnili v šolo. »Gasilci so
naši junaki!« pravijo otroci, ko se v dopoldnevih
igralnice spremenijo v pravo gasilsko akcijo.
Tako je gašenje požara njihova najljubša in najdrznejša igra.
Ob tej priložnosti se kolektiv šole in vrtca v Krašnji najlepše zahvaljuje članom in članicam PGD
Krašnja za skrb, osveščanje o pomenu požarne
varnosti in dobro voljo. Hvala za sodelovanje!
Meta Adamič Bahl in Helena Urbanija
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November – mesec preventive odvisnosti
Mesec november je že več kot deset let namenjen povečevanju ozaveščenosti javnosti na področju zasvojenosti. Le-ta ni vezana le na zlorabo
drog, pač pa opozarja na različne oblike zasvojenosti, kot so alkohol, tobak, igre na srečo, motnje hranjenja, zasvojenost z računalnikom, z
odnosi, nakupovanjem in še bi lahko naštevali.
Naša šola že leta sodeluje z Inštitutom za varovanje zdravja in Zavodom za zdravstveno varstvo v projektu Zdrava šola. Pred leti smo pod
okriljem Inštituta za varovanje zdravja in v kooperativnem sodelovanju s še tremi osnovnimi
šolami izvajali projekt Zdrav življenjski slog, v
katerem smo pripravili modelne ure na tematiko zdrave prehrane, gibanja, duševnega zdravja
in odvisnosti od alkohola in tobaka. Na naši šoli
so nastale modelne ure na tematiko odvisnosti
od alkohola in tobaka, in sicer za učence od 1.
do 9. razreda OŠ. Vse modelne ure so zbrane v
priročniku za učitelje, ki ga je izdal Inštitut za varovanje zdravja v Ljubljani.
Tudi v letošnjem šolskem letu vabimo naše
učitelje, da si pomagajo pri urah s tem priročnikom in obogatijo svoje ure pouka ali pa vsebine
obravnavajo na razrednih urah.

K ogledu modelnih ur vabim tudi ostale, ki jih
tovrstne vsebine zanimajo in želijo promovirati zdravje ter delovati preventivno. Priročnik in
modelne ure si lahko ogledajo tudi na spletnih
straneh IVZ. V njem najdemo vsebine, s katerimi lahko promoviramo zdravje vseh učencev pa
tudi odraslih.
Čeprav je projekt uradno zaključen, pa naše
preventivno delovanje nikoli ne bo zamrlo in
mesec november je le nova priložnost, da se zavežemo k skupni odgovornosti ter spodbudimo
vse učitelje, starše, da v okviru svojih zmožnosti
prispevajo h krepitvi pozitivne samopodobe
otrok, saj na ta način zelo zmanjšamo tveganje
za uporabo substanc, ki povzročajo odvisnosti.
Zato bomo v novembru namenili vsaj nekaj ur
tej temi. Za izhodišče bomo uporabili že pripravljene modelne ure iz našega priročnika, in sicer

Praznovanje v razredu, Razredna navada, Življenje z vrstniki. Svetovalne delavke in učitelji mentorji, ki bodo tej temi posvetili svoj čas, bodo k
sodelovanju povabili tudi nadarjene učence.
Pouk o zdravju in zdravih navadah je odgovornost, ki jo šole delijo z drugimi. Da bi cilje pouka
o zdravju dosegli, je nujno, da učenci in učenke
osvojijo specifična uporabna znanja s posebnim
poudarkom na vedenjskih strategijah in praktičnih veščinah, zato da bi bili sposobni primerno
ravnati v različnih življenjskih razmerah, še posebej, ko se znajdejo v stiski.
Zapisala:
Diana Šumenjak
Spec. managementa v izobraževanju
Vodja Zdrave šole

Ljubljanski maraton
V soboto, 17. oktobra 2012, dan pred največjim tekaškim dogodkom, se je v Ljubljani odvijal šolski Ljubljanski maraton. Kljub napovedanim
nizkim temperaturam sta se ga udeležila tudi dva učenca OŠ Janka Kersnika, Miša Šinkovec in Grega Hribar, ki sta uspešno kljubovala vremenskim razmeram. Obema udeležencema čestitamo za doseženo osebno zmago, hkrati pa naj bo to spodbuda še za druge učence.

Kratke misli učencev
Miša: S seboj sem imela tudi navijaško skupino, ki je vneto navijala ob startu. Začela sem
zmeren tempo, ker nisem imela občutka za

dolžino. A sem bila na cilju zelo zadovoljna,
moj čas je bil 12.03, bila pa sem 94. Za moje
pojme sem bila zelo dobra, glede na to, da
sem bila prvič na takšnem teku.

Seveda sem bila pred startom malo nervozna,
a ko sem tekla, sem se pomirila, saj je takrat
zelo padal dež. Bila pa sem zelo zadovoljna in
srečna, zato tudi druge spodbujam, da bi se
teka udeležili drugo leto.
Grega: Ko smo se v deževno soboto odpravili
v Ljubljano na osnovnošolski tek, sem bil razočaran, ker je padal dež, a mi vsaj ni bilo vroče,
bil pa sem premočen. Na koncu sem bil zadovoljen z rezultatom, vsi tekači pa smo dobili
tudi medaljo.
Športna pedagoginja
Ana Kladnik Leban

ROBERT MATIJEVIČ USPEŠEN NA LJUBLJANSKEM (POL)MARATONU

Matijevič po Kotnikovih stopinjah
Tudi 17. Ljubljanski maraton ni minil brez dobrih dosežkov tekmovalcev iz občine Lukovica. Med njimi še pose bej izstopa 21. mesto Roberta
Matijeviča iz Vrhovelj (ŠD Krašnja/Marn Vransko) na polmaratonu.
»Občutki so mešani. Čeprav sem s časom zadovoljen, bi bil lahko na koncu še boljši, če ne bi
prehitro začel teka. Proga mi je bila zelo všeč, je
bilo pa zaradi snega kar precej mraz. Če se malo
pošalim, sem še vedno zmrznjen,« je z nasmehom povedal Matijevič, ki je tokrat, potem ko je
bil prejšnji dve leti na rekreativnem (10 km) teku
16. oziroma 27., nastopil na 21-kilometrski (polmataronski) razdalji.
Ob tem se postavlja logično vprašanje, kdaj sledi nastop v kraljevski disciplini – 42 km in 195 m
dolgem maratonu? »To še pride, a potrebno je iti
postopoma. Vem, kakšni napori so za to potrebni, hkrati pa je potrebno nekatere stvari preseči
tudi v glavi. Že zdaj sem sposoben preteči mara-

ton, toda v to je treba iti premišljeno, saj lahko
na tekmi hitro pregoriš,« je povedal Matijevič, ki
je v zadnjem letu precej povečal obseg treningov: lani je odtekel okoli 1000 kilometrov, letos
pa že trikrat več.
»Treniram vsak dan, skupaj z Robertom Kotnikom, ki ga bom konec novembra s kolesom
spremljal tudi na maratonu v Firencah,« je dodal
Matijevič. Prevojec Kotnik, sicer eden najboljših
slovenskih maratoncev, je moral svoj nastop tokrat zaradi bolezni sicer odpovedati. Lani je bil
drugi najboljši Slovenec – in hkrati ne-Kenijec ali
ne-Etiopijec – na skupno 13. mestu.
Luka Maselj

oktober 2012

ŠPORT, društva

21

Zaključili prvi del sezone
NK ČRNI GRABEN je zaključil prvi del sezone
2012/2013 v ligi MNZ Ljubljana s selekcijami
U-8 in U-10.
Vsi nogometaši so se zelo dobro odrezali v
igranju nogometa, saj smo prvič tekmovali
v ligi in dosegli zelo vzpobudne rezultate. V
zimskem času smo zaključili z dejavnostmi na
travnatem igrišču in se preselili v telovadnice.
Treninge izvajamo dvakrat tedensko. Poleg
treniranja se bomo udeleževali prihajajočih
turnirjev in sodelovali na turnirju RAD IGRAM
NOGOMET. Vse bodoče nogometaše vabimo k

vpisu v klub in ogledu naše prenovljene spletne strani www.nkcrnigrabe.com.
Drago Kolenko

www.cosmos.si

Čebelarsko društvo Lukovica delovno skozi poletje in v zaključek leta
Učimo se pri čebelah: pridnost bogati, pogum jača, enotnost nas napravi močne. Stara modrost, ki še kako drži. Čebelarji ČD Lukovica smo se skozi vse leto od čebel in o čebelah veliko
naučili. Svoje znanje po najboljših močeh poskušamo prenašati tudi na mlajše generacije.

Po uspešni tradicionalni spomladanski delovni
akciji, ko so pridne roke čebelarjev uredile okolico Čebelarskega doma na Brdu in po številčnem
obisku čebelarskega praznika na Izlakah ter izobraževanju o obrezovanju dreves, je v juniju ČD
Lukovica na pobudo Čebelarske zveze Slovenija
prvič organiziralo Dan odprtih vrat. Dopoldne so
tako člane društva pri društvenem čebelnjaku
na Brdu obiskali učenci štirih razredov iz OŠ Dob
in OŠ Brdo. Med drugim so se sami lotili tudi točenja medu in ga nato še poskusili. Popoldanske
ure so bile namenjene članom društva in ostalim
obiskovalcem, ki jih čebelarstvo zanima. Dan odprtih vrat tako postaja še en projekt, ki je dobro
sprejet in bo zagotovo postal tradicionalen.
Poletni meseci so namenjeni delu s čebelami in
potrebna je vsa pozornost, da čebelar dobro pripravi čebele na mrzlo in dolgo zimo. V ta namen

se čebelarji skozi vse leto dobivajo na rednih
mesečnih debatnih večerih vsako prvo sredo
v mesecu, kar je priložnost, da se pogovorijo o
morebitnih težavah, dilemah ali vprašanjih pri
delu s čebelami. Na zadnjem debatnem srečanju
v oktobru se je čebelarjem pridružil tudi priznani
veterinar na področju čebelarstva Borut Preinfalk, dr. vet. med. Preinfalk je dolga leta pokrival
naše območje, sedaj pa je v pokoju in je zbranim
čebelarjem z veseljem predstavil svoje raziskovalno delo in odgovoril na številna vprašanja.
V dneh, ki se odvijajo proti koncu leta, bo v naših
vrstah še poučno, zanimivo in veselo. Po tradicionalnem slovenskem zajtrku v vrtcih in šolah
v novembru, bo v četrtek, 6. decembra, ob 17.
uri, v dvorani Čebelarske zveze Slovenije predaval Boštjan Noč, ki je ob funkciji predsednika
Čebelarske zveze Slovenije tudi eden največjih
čebelarjev v Sloveniji in njegova predavanja celovito opisujejo čebelarjeva opravila. V soboto,
8. decembra, pa v gostišču Čebelica Čebelarska
zveza Slovenije ponovno obuja Ambrožev ples,
kjer bo poskrbljeno za odlično zabavo s skupino
Gamsi, pripravljajo se družabne igre in skromne
nagrade.
Več informacij o delovanju in dogajanju v ČD Lukovica je dostopnih tudi na spletni strani www.
srce-me-povezuje.si/cebelarji-lukovica/.

Trženje
oglasnega prostora
v glasilu Rokovnjač

Katja Nakrst, tajnica ČD Lukovica

Vabilo k vpisu
Nogometni klub NK Črni graben vpisuje nove
člane
Treningi v zimskem času so v dvoranah
od 1.10.2012 do 31.3.2013.
Letnik 2007 in 2006
Treningi za selekcije U-6 se izvajajo v telovadnici OŠ Blagovica
vsak torek in četrtek od 17.00 do 18.00
trener David Udovič
Letnik 2005 in 2004
Treningi za selekcije U-7 in U-8 se izvajajo v
telovadnici OŠ Blagovica vsak ponedeljek in
petek od 17.00 do 18.00.
trener Luka Orehek
Letnik 2000, 2001, 2002 in 2003
Treninge za selekcije U-9, U-10 in U-12 se izvajajo v OŠ Janka Kersnika Brdo vsako sredo
in petek od 16.00 do 17.00.
trenerja Drago Kolenko in Tilen Strmšek
Letnik 1999 in 1998
Treninge za selekcijo STARJŠIH DEČKOV
se izvajajo v OŠ Janka Kersnika Brdo vsak
ponedeljek od 16.00 do 17.00 in vsako
soboto od 13.00 do 14.30.
trener Anže Čerin
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Drago Kolenko
tel: 040/380-043
e-mail: nkcrnigraben@gmail.com

t: 03 56 57 100
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Jesenski nogometni turnir
Zakorakali smo v jesenski del letnega časa, ki prinaša spremembe vremenskih razmer, s tem pa se približuje tudi zaključek nogometna sezone na odprtih igriščih.
Športno društvo Zlato Polje je prvi vikend v
oktobru gostilo osem nogometnih ekip iz kar
petih občin. V prijetnem nogometnem vzdušju
smo tudi tokrat spravili jesenski nogometni turnir in vseh šestnajst tekem pod tako imenovano
streho. Naj povem, da so bile vse ekipe prepričljive, prikazane so bile zelo dobre igre, celo
veteranska ekipa z Vira, katerih starost igralcev
je prek štirideset let. Žal se vse ekipe ne morejo uvrstiti v zaključni del, moram pa pohvaliti
domačo ekipo, ki je spet prikazala dobre igre
in ob koncu zasedla zavidljivo tretje mesto. Najboljšim je predsednik društva Viktor Pogačar

podelil pokale in skromne denarne nagrade, se
zahvalil obema sodnikoma iz Kamnika ter vsem
ekipam in gledalcem za obisk in jih povabil na
spomladanski turnir v maju 2012.
Končna razvrstitev najboljših:
1. mesto: ekipa AMATERJI Lukovica - Ljubljana
2. mesto: ekipa KOPORC TIM Zagorje
3. mesto: ekipa ŠD Zlato Polje
4. mesto: ekipa KŠD Peče
Vsem iskrene čestitke!
Tone Habjanič

Najboljše ekipe so prejele pokale.

Praznovanje abrahamovcev
Leto, polno koncertov, leto številnih gostovanj in leto, ko je Moški pevski zbor Janko Kersnik slavil svoj 50. rojstni dan, se končuje, a pot, začrtana
pred 50 leti, se nadaljuje z novimi glasovi, z mladimi, ki bodo in so že ponesli lepo slovensko pesem po svetu in jo veselo prepevajo tudi doma.

Prijeten družabni večer so pripravili člani zbora, da bi skupaj praznovali 50-letnico Moškega
pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice in
ostalih jubilantov, ki jih ni bilo malo. Uspešno
jubilejno leto, ki še ni zaključeno in v katerem
je bilo veliko odmevnih koncertov, so tako

ŽUPNIJSKA KARITAS BRDO
IN ZLATO POLJE
SKUPAJ Z OBČINO LUKOVICA
Vabi na Miklavžev večer vse otroke od
1. leta starosti do vključno 2. razreda
devetletke

SV. MIKLAVŽ VAS BO OBISKAL
5. decembra 2012
           
            
v Kulturnem domu Janka Kersnika v
Lukovici
in sicer ob 16.30 za prevojsko-šentviško
naselje, ob 17.30 za lukoviško naselje.
Milklavžev večer bo obogaten z dramskim
prizorčkom in skromnimi darili.
ZA VAS OTROCI LJUBI
Prisrčno vabi vaš Sv. Miklavž

praznovalii skupaj s svojimi soprogami, prijatelji in prijateljicami ter znanci. Ob tem seveda
ni manjkalo petja in plesa in za slednjega so
se fantje in možje res dobro pripravili, dobili
seveda učiteljico, ki jih je spoznala s plesnimi
koraki. Na pomoč ji je priskočil še učitelj iz
tujine in poleg zabave ter smeha so bili tako
zagotovljeni tudi lepi lahkotni plesni koraki.
Poleg osnovnih korakov dunajskega valčka
so se naučili še nekaj drugih in se na koncu
poskusili tudi v trebušnem plesu. Prišli so tudi
gostje, kakor so dejali, so se iz Moravč odpravili v tujino. Najprej so zaigrali nekaj poskočnih
in ko so se ogreli, slavljencu ter slavljenki in
ostalim namenili celo krajši koncert, takšnega,
da se je poleg lahko tudi plesalo. Kajti, tokrat
ni praznoval samo Mpz Janko Kersnik, ampak so se spomnili tudi ostalih slavljencev, ki

Kako pridem do Boga?
Ustavi se in prisluhni!
Ko boš popolnoma miren, boš spoznal,
da ni treba nikamor iti.

so imeli v tem jubilejnem letu okrogli jubilej.
Med slavljenci je bila tudi Urška Pavli, a njenih
let tokrat ne bom zapisal, le to, da je luč sveta
zagledala skupaj, no, vsak na svojem koncu, z
Mpz Janko Kersnik. Spomnili so se je tudi člani
sosednjih zborov, v katerih rada prepeva, kolikor ji dopušča čas, ter se z njo poveselili in tudi
zapeli. Prav veliko nagovorov tokrat nismo slišali, se je pa veliko pelo in plesalo in tokratni
večer, ki se je kar malce raztegnil, je bil res en
lep družabni večer za vse, ki so se tokrat zbrali
v dvorani Kulturnega doma v Lukovici ob jubilejnem letu. Iz zaupnih virov mi je uspelo izvedeti, da pospešeno vadijo, kajti v letu 50+1
želijo pokazati, da je lahko vsako leto leto jubilejev.  
Drago Juteršek

OB 16.00 SVETA MAŠA
PO MAŠI PRIJATELJSKO SREČANJE, POGOSTITEV IN SKROMNA OBDARITEV.

Vabilo Karitas
Spoštovane gospe in gospodje!
Vse gospe in gospode, ki ste že dopolnili
70 let starosti v župniji Brdo in Zlato Polje,
PRISRČNO VABIMO NA PREDBOŽIČNO
SREČANJE,
KI BO V SOBOTO, 15. decembra 2012, V
ŽUPNIŠČU NA BRDU.
OD 15.00-16.00 ZBIRANJE IN PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

Srečanje je namenjeno tako vernim kot
nevernim.
Ob tej priliki želimo vsem, da prihajajoči
božični prazniki napolnijo srca z ljubeznijo,
dobroto, vero, upanjem, srečo in odpuščanjem, te želje naj vas spremljajo skozi
vse leto, ki je pred nami, Bog pa naj vsem
nakloni zdravja in miru.
Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje
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Je moker nos, praska po grlu in kihanje prebudi burjo
Vse skupaj pa spominja na nahod, prehlad in moker, deževen pozno jesenski čas. Ampak tako je vsako leto in vsako leto bo še naprej in vedno
so ljudje, ki z veseljem preberejo, kako bi si sami najprej pomagali proti tem nevšečnostim. Seveda se ob hujših oblikah kašlja ali prehlada
mora obiskati zdravnika!
Najprej dve vrsti sirupa proti kašlju, ki zanesljivo pomagata, še posebno, če se je kašelj šele pojavil.
Zmešamo: 30 kapljic propolisa, sok cele oprane limone, tri velike žlice
medu, najboljše gozdnega. Vzemite malo žličko zjutraj in zvečer, če še
ni boljše, naredite ponovno in ponovite kuro. Kdo ne pozna še preprostejšega sirupa: vzamete srednje veliko črno redkev, ji odrežete spodnji
in zgornji del, tako da lahko lepo stoji na kozarcu; izdolbete z nožem
na zgornji strani do polovice redkve vdolbinico in nato do konca z iglo
in nato notri vlijete žlico medu ali dve. Ko se to spusti na dno kozarca,
dodajte ponovno med. Pustite stati čez noč in zjutraj popijte. Naslednji
večer ponovite, vendar je dobro da vzamete spet novo redkev, uporabljena je pač uporabljena. To je tako kot prekuhan čaj, naslednji iz istih
sestavin bo zanič, pili boste samo obarvano vodo, takšnega pa po navadi dobite v kakšnih manj dobrih gostilnah. Mimogrede, vas boli uho?
Menda pomaga, če si za uho (s selotejpom na primer) prilepite strok
česna čez noč. Zjutraj je uho zdravo, pravijo, da garantirano.
Ko pade odpornost, to veliko ljudi začuti tako, da se jim na ustnici naredi herpes. Skoraj vsi poznamo to nadlogo in skoraj vsi začutimo tisti
trenutek, ko ustnica čudno zaskeli in kmalu se pokaže zoprn mehurček. Pomaga, če takoj, res takoj, ko začutimo tisto skelino, namažemo
ustnico z alkoholom ali s sokom netreska, z eteričnim oljem čajevca, z
zobno pasto ali lastnim ušesnim maslom. Ni hudir, da ne bi imeli kaj od
naštetega pri roki.
Ne bo odveč, če ponovim še enkrat (v pomladnem času sem približno
to že svetovala), da si odpornost lahko okrepite tudi s temle priprav-

kom: naribate ingverjevo korenino, dodaste sok iz pol kilograma dobro
opranih limon in pol litra medu. Vse te sestavine zmešamo v stekleni
posodi z leseno žlico ali kuhalnico. Vse to prelijemo v stekleni kozarec in
spravimo v hladilnik. Vsako jutro en štamperle (so rekli včasih) na tešče
tega napitka. Pije se po navadi od oktobra do maja, če ste en mesec
zamudili, se še ni podrl svet.
Na nekem srečanju me je neka gospa vprašala, kje dobim tako dobre
napotke, ki jih z veseljem delim z vami. Povedala sem ji, da jih zbiram
od vsepovsod. Povedala sem ji tudi, da vse preizkusim tudi sama, tako
da ne trosim nasvetov kar tako tja v en dan.
Za konec še malo mešano: če imate težave z bolečinami v križu, vam
jih bo olajšalo masažno olje. Pripravite ga sami: nekaj strokov strtega
česna (česen je dobro streti z nožem ali kuhalnico, ker strt izloči več
zdravilnih snovi), scvrite na sezamovem olju toliko časa, da postane
rjave barve. Tako ohlajeno olje namažite na bolečih mestih. Zobobol
preženete z žvečenjem nageljnove žbice – naj bo na bolečem zobu in
zagriznite vanjo. Če pa imate čas in voljo, si pripravek naredite po sledečem receptu: v pol decilitra olivnega olja namakamo približno en mesec 10 nageljnovih žbic in nato precedimo. Ob zobobolu si kanemo par
kapljic na vato in položimo na boleč zob. Preizkusila sem, res pomaga.
Menda pa pomaga tudi splakovanje z žajbljevim čajem, z morsko soljo
ali toplim jabolčnim kisom.
Ostanite zdravi in zdrav prehod v zimski čas vam želim!

Spoštovani!

ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE, Zdravstveno
vzgojni center VAS VABI NA DAN ZDRAVJA V
DOMŽALAH

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo vabi na

DAN ODPRTIH VRAT
v četrtek, 20. decembra 2012, od 16. do 18. ure v
prostorih Osnovne šole Janka Kersnika, Brdo 5.

Milena Bradač

v TOREK, 4. 12. 2012
Zdravstveni dom Domžale, predavalnica v kleti
»Jesen in zima sta časa velikega zbiranja.        
To je čas, ko poberemo sadove doživetij.«
10.00 - 10.15
UVODNI POZDRAV

Na dnevu odprtih vrat vam bomo ob 16. uri pripravili kulturni
program. Po kulturnem programu vas bodo turistični vodiči popeljali po prostorih šole, kjer si boste lahko ogledali posodobljeno
razstavo o pisatelju Janku Kersniku, ki je nastala ob 160-letnici
njegovega rojstva. Lahko boste spoznavali raznolikost ustvarjanja
učencev od prvega do devetega razreda iz matične šole in obeh
podružnic.
Na ogled vas bodo povabili rokovnjači s svojimi skrivnostmi, pa
športniki iz časa Janka Kersnika, pridružili se vam bodo tudi čisto
sodobni učenci, ki vam bodo pokazali poskuse iz kemije. Če bi
radi ponovili vaje iz prve pomoči, vam bodo naši učenci le-te radi
pokazali, po šoli pa bo tudi slastno dišalo in še in še.
V novo leto in zimski čas vas bodo med ogledom popeljali snežaki
… vsega vam le ne bomo izdali. Pridite, vzemite si čas za nas.
Veselimo se srečanja z vami!
Prisrčno vas vabimo
vsi zaposleni in učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo z ravnateljico
dr. Anjo Podlesnik Fetih

10.15 - 11.00
PREDSTAVITEV REZULTATOV DELA ZDRAVSTVENO VZGOJNEGA CENTRA,  Andreja Heine, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno
vzgojnega centra
Zgodba o uspehu, Jani Kotnik, udeleženec Šole zdravega hujšanja
11.00-12.00
VARNO IN ZDRAVO KUHANJE Z EMILIJO PAVLIČ
12.00-13.00
OSTEOPOROZA IN ULTRAZVOČNE MERITVE GOSTOTE NA
PETNICI, Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije
Po končanih predavanjih bo na stadionu v Domžalah potekal
Test hoje na 2 km, zato pridite na Dan zdravja športno oblečeni. Test hoje bo potekal od 13.30 do 16.30.
V primeru slabega vremena test hoje odpade.
V avli ZD Domžale bodo ves dan potekale aktivnosti nacionalnega programu SVIT. Razstavljen bo model debelega
črevesja in Svitova stojnica, kjer bodo kolegi z IVZ z veseljem
odgovarjali na vsa vaša vprašanja v zvezi s tem programom.
Pričakujemo vas na ta dan, ki vam je posebej namenjen!
Andreja Heine, prof.zdr.vzg., vodja zdravstveno vzgojnega centra
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volitve, POLITIKA, vabilo

Vabimo vas, da skupaj na pot slovesno pospremimo nov bibliobus, ki
bo razveseljeval bralce v občinah Kamnik, Lukovica in Domžale.
Namenu ga bomo predali v četrtek, 6. decembra 2012, ob 12. uri
v Arboretumu Volčji Potok (ob upravni zgradbi).

V Novi Sloveniji smo razočarani nad potezami opozicije, ki je z
vložitvijo 30 podpisov poslancev tik pred polnočjo, pripravljena
narediti vse, da zaustavi vsakršno namero vlade pri reševanju finančno ekonomskega stanja Slovenije.
Dva od bistvenih vladnih ukrepov sta zakon o sanaciji bančnega sistema, ki bi znova omogočil kreditiranje gospodarstva, hkrati pa tudi
do potankosti razkril številne nečednosti v bančnem sektorju, ki so
Slovenijo spravile v skrajno slab ekonomski položaj in zakon o državnem holdingu, ki koncentrira upravljanje naložb Republike Slovenije
s ciljem doseganja stabilnega lastništva. V tujini oba sprejeta zakona
podpirajo.
Opozicija slabi banki nasprotuje predvsem zato ker se boji, da bi se
z ustanovitvijo slabe banke poimensko razkrilo kdo je dajal in prejemal nezavarovane kredite v bankah v državni lasti. Z zakonom o slabi
banki, ki ga v N.Si podpiramo, je določena kazenska in odškodninska
odgovornost za dajanje nezavarovanih kreditov na podlagi klientelističnih in političnih povezav in je za štirikrat podaljšan zastaralni rok
kazenske odgovornosti za ta dejanja.
Nova Slovenija je v zmešnjavi dokazovanja pristnosti podpisov
poslancev in sindikalne pobude za referenduma o sprejetih zakonih ponovno dokazala, da je naš predlog o zaostritvi pogojev
za razpis referenduma popolnoma upravičen.
 OO N.Si Lukovica

V kulturnem programu sodelujejo Godba Domžale, duo Malunca,
pevka Martina Šraj,
in celo Miklavž iz KD Tunjice.
Lepo povabljeni v našo družbo!
Matična knjižnica Kamnik
Knjižnica Domžale
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Del reklame posnet v naši občini
V začetku oktobra so začeli na glavnih slovenskih televizijskih programih predvajati novo reklamo (za znanega trgovca), v kateri je del posnet
tudi v naši občini.
Reklamni spot je sestavljen iz posnetkov, ki
so bili izbrani na natečaju, na katerega je bilo
poslanih več kot dvesto kratkih filmov. Eden
izmed trinajstih izbranih je bil posnet na jesensko obarvanih gozdnih poteh v okolici Lukovice.
Na posnetku je opazna predvsem Lia, rjavo-bela psička pasme mejni ovčar (border colie),
ki med korakanjem stoji na nogah lastnice in
trenerke Tanite F. Demšar. Lia je stara poldrugo leto in zna na ukaz marsikaj narediti. Večino
spretnostnih trikov jo je naučila Tanita. Marsičesa se je naučila tudi v pasji šoli in na treningih premagovanja ovir – agility. Prihodnje
leto bo za njo že dovolj treningov, da bo lahko
svoje znanje preizkusila tudi na tekmovanjih v
Sloveniji. Upajmo, da nas bo razveselila s kakšnim uspešnim nastopom.
Igor Fabjan

Kjer je volja, tam je … REŠITEV
Pred nekaj meseci sem v naše glasilo hotel zapisati zgodbo, ki bi imela žalosten pridih. Danes pa z veseljem pišem o tej zgodbi z veliko
bolj nasmejanim obrazom.
Pred leti smo vasi Trnjava ostali brez »polovice« postaje. Takrat je bila ta problematika
predstavljena tudi v glasilu Rokovnjač. In od
takrat pa vse do letošnjega leta ni bilo izka-

zanega nobenega zanimanja, da bi se postajo
v Trnjavi saniralo, in tako bi le ta lahko služila
svojemu namenu, da čakajoče, ki jih je čedalje
več, obvaruje pred vetrom, dežjem … Že avgusta 2011 sem o tem obvestil občinsko upravo, pa ni nič kazalo, da bi se kaj spremenilo. V
začetku januarja pa sem zadevo predstavil še
podžupanu Bojanu Andrejki. Ta se je nemudo-

ma po e-pošti odzval, da bo storil vse, kar je v
njegovi moči, da se stvar kar se da hitro uredi.
Minilo je pol leta in v Trnjavi avtobusna postaja spet stoji. Bojan Andrejka je držal besedo, s
tem člankom pa bi ga javno pohvalil za njegovo prizadevanje, da se zadeva po skorajda šestih letih zaključi.
Marko Juteršek

Voda je vir življenja!
Kje si, mama naša,
kje je mili tvoj obraz …
Kje je roka tvoja,
ki skrbela je za nas …

ne ve nič. Iz preteklosti so zame samo še spomini, tudi jaz danes z mladim doživljam nove čase,
ko se z novo tehnologijo vse spreminja. Spremenil se je tudi pri nas odnos do vode, ki naj bo visoko cenjen, kajti nekaj se šušlja, da bodo zaradi
vode še marsikje hude vojne.

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, babice in tašče
OLGE ZOBAVNIK
iz Lipe pri Blagovici
se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem za pomoč,
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in
svete maše.
Hvala g. župniku Avguštinu Klopčarju za
lepo opravljen obred in poslovilne besede.
Hvala ljudskim pevcem iz Blagovice za
prelepo petje.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od nje, in jo
pospremili za zadnji poti.
Vsi njeni!

Prav v tem času zapuščam svoje 83. leto, ki lahko
trdim, da me je življenje v tem času bogatilo z
mnogimi izkušnjami in doživetji, bilo je več slabih kot dobrih. V tem času sem vedno razmišljal,
kako bi si izboljšal svoje življenje pogoje. Največji problem je bilo vedno pomanjkanje vode.
Petdeset let sem vedno stremel, da bi bilo vode
dovolj za naše življenjske potrebe. Ker živim že
od časov, ko smo nosili cokle ali hodili bosi, seveda vedno “lačni”. Mlajša generacija danes o tem

Sedaj pa k mojemu izumu. Konstruiral sem
“vodno črpalko”, ki samodejno deluje. Že mali
studenček je dovolj, da uspešno deluje in vodo
dvigne v neomejeno višino. Zato bi bila ta črpalka zelo koristna za pašne skupnosti, ki morajo
danes vodo voziti s traktorji na pašnike, kar zelo
podraži prirejo živine, kar kmeta močno udari po
žepu. Ker pa je naš slovenski kmet trden, nepopustljiv, vztrajen, če tudi vidi, da nekje na izgubo
kaže. Zato sem, da se našemu kmetu pomaga,
kolikor se še da in kolikor časa bo še obstajal. Ta
moj izum vodne črpalke bom poskusil, da pride
v javnost. Ni mi znano, ali že kje obstaja tak sistem. Ko bom dal zadevo “patentirati”, bom šele
dal črpalko v proizvodnjo, seveda strokovnjaku,
ki se ukvarja s kovinsko obrtjo. Za demonstracijski ogled bo pri meni na razpolago v Dolinah pri
Trojanah.
Tudi moj naslov je na razpolago za pogovor iz stike:
Ivan Baloh, Doline 1, 1222 Trojane,
Tel.: 01/7233-001
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Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

TEČAJ CPP: 26. 11. in 10. 12., med novoletnimi
počitnicami 24.12. 2012

TEČAJ ZA TRAKTOR: januarja 2013, TEČAJ ZA ČOLN: Januarja 2013

Sprejemamo rezervacije
za prednovoletna srečanja.
Vsak petek in sobota
V DECEMBRU
ŽIVA GLASBA.

TEČAJI CPP BREZPLAČNI!
Novi zakon je skrajšal čas izvajanja tečaja na 1 teden in spremenil
program usposabljanja! Glavna sprememba: pred pričetkom voženj je
potrebno opraviti Izpit iz teorije na Izpitnem centru Domžale, za kar
potrebujete poleg tečaja CPP, še zdravniško spričevalo, opravljen tečaj
prve pomoči in pa dopolnjenih 17 let in pol - ne več 18 let. Izpit iz vožnje
pa se opravlja, ko dopolnite 18 let.

Info: 031 / 209 - 501

www.avtosolaloncar.si

Izberite previdno in premišljeno, da bo
darilo privlačno in uporabno!

POSLOVNA DARILA

t: 03 56 57 100

KVEDER MARJAN S.P.

P.E. Lukovica
Obrtniška ulica 1, Lukovica
www.avtokveder.com
M: 041 945 515, E: servis.lukovica@avtokveder.com
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NOVI PEUGEOT 301
PLOD VEČ KOT 120 LET
AVTOMOBILSKIH IZKUŠENJ
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www.peugeot.si

za

9.990 €*
*Cena velja za model 301 ACTIVE 1,2 VTi.

POKLIČITE NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 2 301 IN SE NAROČITE NA PREIZKUSNO VOŽNJO!
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,1–7,3 l/100 km. Izpuh CO2: 108–168 g/km. Podrobnejše informacije o porabi goriva in emisijah
CO2 novih osebnih vozil Peugeot najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na www.peugeot.si.
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RODEX.indd 1

11/2/12 10:11 AM

