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OGLASI

Rokovnjač

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
M: 041/ 877 - 800
T: 01/72 36 844
www.avtokveder.com

Uradne ure 7
.00-19

Naše storitve:

9.00, sobota:
8.00-12.00

• tehnični pregledi za vsa osebna, tovorna
in priklopna vozila z največjo dovoljeno maso
3500 kg ter motorna kolesa in traktorje.
• podaljševanje veljavnosti prometnega dovoljenja
• registracija novega / rabljenega vozila
• registracija starodobnega vozila
• odjava / prijava vozila
• zamenjava registrskih tablic
• naročanje in izdaja ponovljene tablice
• naročanje registrskih tablic z izbranim delom
označbe
• plačilo obveznega in kasko zavarovanja
• plačilo letnega povračila za uporabo cest
• prepisi vozil

FIAT PUNTO
z bogato serijsko opremo

A
AVTOPRALNIC
A
K
S
T
A
M
O
T
V
A

že za

8.990,00 €

Omejena količina osebnih vozil Fiat in lahkih dostavnih
vozil Fiat Professional po najugodnejši ceni.

GSM 041 396 527

Veit Team d.o.o., Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale,
PRODAJA: 01/724 65 55, 031 395 395, prodaja@veitteam.si
SERVIS: 01/724 65 44, 031 384 858, servis@veitteam.si

GP Hribar d.o.o., Kristjan Hribar
Stegne 29, 1251 Moravče
E-mail: gphribar@gmail.com

www.veitteam.si
Kombinirana poraba goriva: 5,4 l/100 km. Emisije CO2: 126 g/km.

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

TEČAJ CPP: 6. 5. in 27. 5. 2013
TEČAJ ZA TRAKTOR: 10. 6. 2013
TEČAJ ZA ČOLN: 31. 5. 2013

miro: 041 64 02 98
miha, ing. grad.: 031 38 60 38
www.slikoplekarstvo-jerman.si

FASADE

TEČAJI CPP BREZPLAČNI!
Vsi, ki ste opravili vozniški izpit po 13.08.2010, poskrbite, da opravite vadbo
varne vožnje, ki je potrebna za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Za vso pomoč se lahko obrnete na našo šolo.

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

V sebina

V
tokratni
številki glasila Rokovnjač,
tretji po vrsti
v letošnjem
letu, je eden
izmed poudarkov namenjen avtomobilističnemu
športu. Drugi majski konec tedna bodo
namreč nekatere naše ceste gostile zelo
poznani mednarodni Rally Saturnus. V
članku so organizatorji prireditve navedli
nekatere osnovne informacije pomembne za prebivalce krajev, kjer bo potekala
trasa rallyja. Omenili so tudi priložnost, ki
jih ponuja našim krajem tovrstna športna
prireditev. Zagotovo velja to izkoristiti v
turistične namene in povečati prepoznavnost naših krajev.
Za to pa je potrebna angažiranost, ki je
nikakor ni manjkalo tokratnemu gostu
osrednjega intervjuja Silvu Andrejki. Tudi
on je bil veliko povezan z rallyjem in z
ostalimi dirkaškimi panogami. Dvostranski intervju vam bo postregel z zanimivim
branjem, izvedeli pa boste lahko marsikaj
o preteklem dogajanju v Avto-moto društvu Lukovica in Hokejskem društvu Prevoje, katerih aktivni član je bil naš tokratni
sogovornik.
Svoj prostor si zagotovo zaslužijo tudi
naše mame. Vse leto. Še posebej pa ob
njihovem dnevu, 25. marcu. Tokrat smo
jim namenili tudi svojo rubriko v kateri
so zbrani članki s prireditev namenjenih
temu praznovanju.
Kot je običajno v spomladanskih številkah
našega glasila boste tudi tokrat v njem
našli precej poročil z občnih zborov društev. Računi za preteklo leto so torej položeni. Prihodnosti pa se ni bati, saj društva
v Črnem grabnu dobro delajo. Ob prvem
maju prazniku dela se ponovno obeta kopica prireditev in ob prijetnem soncu, ki je
po dolgotrajni zimi vendarle pokukalo v
našo deželo, bi bilo škoda zamuditi pestro
kulturno-družabno dogajanje.

Prenova javne razsvetljave
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Vabila
TURISTIČNO DRUŠTVO
PRESERJE PRI LUKOVICI
prireja

15 LET
JUBILEJNA
PRIREDITEV

TRADICIONALNI
PRVOMAJSKI GOLAŽ
v sredo, 1. maja 2013, ob 9. uri
na jasi ob Gradiškem jezeru.
Vabljeni!

Šentvid pri Lukovici, 25. maj 2013
Program prireditve:
16.00 - parada štirih godb s Prevoj do
Šentvida pri Lukovici
vas vabi na tradicionalne
17.00 - koncert gostujočih godb
20.00 - veselica z ansamblom Ognjeni
muzikantje
Z Godbo Lukovica bodo nastopili:
• MePZ Šentviški zvon
• vokalna skupina Mladost
• MPZ KD Janko Kersnik Lukovica

PRVOMAJSKE
NASTOPE

Leon Andrejka

Torek, 30. april 2013 (na predvečer
praznika)
14.30 – Lukovica
15.30 – Trojane
16.30 – Blagovica
17.30 - Krašnja
18.30 – Rafolče
19.30 – Videm
20.30 – Prevoje

Naslednja številka Rokovnjača izide 31. maja 2013,
rok za oddajo člankov je 20. maj 2013 do 12.00 ure.
Članki, ki bodo poslani po tem roku v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke dolge največ
1500 znakov s presledki lahko pošljete po e-pošti
na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih vnese v
sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefon uredništva: 051/365-992

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški
odbor: Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm:
051 365 992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25,
Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava
8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev
Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti.
Nenaročenih člankov ne honoriramo. Na naslovnici: Godec Jure na prireditvi ob materisnkem dnevu v Blagovici; foto Milena Bradač

Vabi vas
Godba Lukovica!
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Komunalna infrastruktura v Šentvidu
Občina Lukovica je v začetku leta pridobila gradbeno dovoljenje za obnovo vodovoda Šentvid I.
faza in Šentvid – Prevalje II. faza. Z obnovo vodovoda na območju Šentvida bo obnovljenega
okoli 560 metrov sekundarnega vodovodnega
omrežja s potrebnimi armaturami (zasuni, hidranti, hidranti-blatniki, zračnik …), potrebne
prevezave vodovodnega sistema ter obnove in
prevezave hišnih priključkov. Obnova vodovoda Šentvid I. faza je pretežno na območju trase
izgradnje kanalizacije odpadnih voda – odsek
Šentvid. Zaradi gospodarne porabe proračunskih sredstev so se v začetku meseca začela

gradbena dela pri obnovi vodovoda Šentvid, ki
bodo po terminskem planu zaključena v aprilu.
Projekt izgradnje obnove vodovoda Šentvid Prevalje II. faza pa je bil v februarju prijavljen na
Javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in
razvoj vasi. V teku so končna usklajevanja s Telekomom Slovenije za izgradnjo kanalizacije optičnega omrežja. V maju je skladno s terminskim
planom izgradnje kanalizacije odpadnih voda –
odsek Šentvid predvideno asfaltiranje cest.
Občinska uprava
Primož Dežman

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave
Občina Lukovica je bila konec leta 2011 uspešna
pri prijavi na Javni razpis za sofinanciranje operacije za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v
okviru Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture za obdobje 2007 –
2013, razvoj prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne
energije. V juniju 2012 je bila z ministrstvom za
infrastrukturo in prostor podpisana pogodba o
sofinanciranju operacije Povečanje učinkovitosti javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013UJR1, v skupnem maksimalnem sofinanciranju
v znesku 104.659,50 evra glede na zmanjšano
porabo električne energije. Celotna vrednost investicije v energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave bo po izvedenem javnem razpisu za
izvedbo del, na katerem je bilo izbrano podjetje
Elektroinstalacije SKOČAJ d. o. o. znašala, vključno s strokovnim nadzorom 203.877,60 evra. Pri
izvedbi del bodo izvedene tudi zamenjave dotrajanih drogov javne razsvetljave, ki pa niso predmet sofinanciranja. Skupna predvidena investicija v prenovo javne razsvetljave bo v letu 2013
znašala okoli 260.000 evrov. Izbrano podjetje bo
izvajalo energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave v marcu in aprilu 2013. Cilj investicije
je prispevati k zmanjšanju emisij CO2 in posle-

Čistilna akcija
v občini Lukovica
V soboto, 13. aprila 2013, smo se zbrali v precejšnjem številu v centru Lukovice pred občino. Kljub rahlemu dežju smo začeli s čiščenjem naše občine, predvsem na območjih
spodnjega dela, kjer je obremenitev narave
večja in je potrebno to območje bolj pregledati in pobrati smeti.
Čistili so tudi na območju KS Rafolče, KS Blagovica kot tudi na ostalih območjih, za kar
pa bomo poročila še prejeli. Predvsem so bili
navdušeni pobiralci lovci Lovske družine Lukovica, ribiči Ribiškega društva Črni graben
kot tudi še nekateri občani.
Vse je bilo povezano z vodji skupin na zbir-

dično prispevati k čistejšemu okolju, zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja okolja ter posledično zmanjševanje negativnih vplivov na živalske
vrste in ljudi. Specifični cilji energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave: zmanjšanje porabe
električne energije za potrebe javne razsvetljave,
zmanjšanje obratovalnih in vzdrževalnih stroškov javne razsvetljave in zadostitev zahtevam
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki predpisuje maksimalno 44,5
kWh letne porabe električne energije na prebivalca, stanje v letu 2010 pa je znašalo 120,78 kWh

nih prostorih smeti, ki jo je povezoval režijski obrat Občine Lukovica in sproti odvažal
vse črne vrečke, ki so jih pobiralci nabrali na
svojih področjih. Vseh smeti je bilo okoli 10
kubičnih metrov, ki pa smo jih že odpeljali v
zbirni center Dob.
Predvsem se zahvaljujemo nekaterim občanom, ki še vedno z dobro voljo in zagnanostjo pridejo na akcijo, ki pomeni za vse

na prebivalca, zato je investicija v energetsko
učinkovito prenovo nujna zaradi zakonskih zahtev ter bistvenemu zmanjšanju stroška tokovine.
Zaradi izvedbe montažnih del bo občasno prihajalo do krajših delnih zapor občinskih cest na
območju celotne občine, zato prosim za strpnost
vseh udeležencev v prometu.
Občinska uprava
Primož Dežman

okoljevarstvenike spodbudno in osveščeno
delo.
Vesel sem, da se krajani, ki spoštujejo čisto
naravo, še vedno prostovoljno udeležijo te
akcije in se jim v imenu čiste domovine lepo
zahvaljujem.
Vidimo se ponovno v naslednjem letu!
Vodja čistilne akcije Tomaž Cerar
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Delovna akcija v Blagovici
V Blagovici je bila 13. aprila 2013, na dan čistilne
akcije, v okviru krajevne skupnosti organizirana
še akcija za odstranitev razpadajočega objekta –
drvarnice v neposredni bližini kulturnega doma.
Ponovno se je zbralo nekaj krajanov, pretežno iz
okoliških vasi, ki so se udeležili delovne akcije in
s prostovoljnim delom uspeli v enem dnevu od-

straniti razpadajoči objekt, proti večeru pa smo
uspeli zgraditi še temeljno ploščo za postavitev
novega enostavnega objekta – kolesarnice, ki
bo izdelana iz lesene konstrukcije, kot je bil obstoječi objekt. Prebivalci Krajevne skupnosti Blagovica so ponovno dokazali, da dobrodelnost,
prostovoljnost po izgradnji igrišča v Blagovici ni

zbledela. V krajevni skupnosti smo optimistični
in upamo, da nam bo kljub gospodarski recesiji
uspelo oživeti središče Blagovice. Če že govorimo o oživljanju Blagovice, ne smemo pozabiti
na donatorje, sponzorje in občino, brez katerih
poleg prostovoljnega dela ne bi bilo dosedanjih
pridobitev in upamo, da nas bodo tudi v prihodnje podprli po svojih zmožnostih. Vsem se zahvaljujemo za dosedanje sodelovanje.
Krajevna skupnost Blagovica

Znamka Zakladi Črni graben popestrila
predvelikonočno sejmarjenje v
Prodajnem centru Breza v Domžalah
V Prodajnem centru Centru v Domžalah je 23.
marca 2013 potekalo tradicionalno predvelikonočno sejmarjenje, ki ga že več let zapored organizira upravnik centra, družba Mazur d. o. o.
Tokrat so sejmarjenje popestrili tudi uporabniki
kolektivne blagovne in storitvene znamke Zakladi Črni graben.
Obiskovalci prireditve so pokazali zanimanje za
ponujene izdelke, saj je bila znamka Zakladi Črni
graben v tem domžalskem centru že večkrat
predstavljena in posledično tudi razpoznavna
med obiskovalci. Uporabniki znamke so poskrbeli za slastne degustacije njihovih izdelkov, hkrati
pa so se tokrat predstavili tudi člani Društva upokojencev Lukovica s svojimi rokodelskimi izdelki.
Občina Lukovica bo namreč v letu 2013 znamko
Zakladi Črni graben registrirala tudi še za doda-

Obiskovalci so okušali dobrote znamke Zakladi Črni graben

tne razrede, ki se nanašajo na rokodelske izdelke
in/ali izdelke domače obrti.
Občina Lukovica tako morebitne zainteresirane
fizične in/ali pravne osebe naproša, ki bi želeli
svoje rokodelske izdelke in/ali izdelke domače
obrti promovirati preko znamke Zakladi Črni graben, da svoje predloge o vrsti izdelka posredujejo do 3. maja 2013 na elektronski naslov: katka.
bohinc@lukovica.si. Za dodatne informacije vam
je na voljo kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon: 01/72 96 318.
Za uspešno predstavitev znamke v Domžalah bi
se s to priložnostjo želela zahvaliti vsem sodelujočim ponudnikom kot tudi organizatorju, družbi
Mazur d. o. o. za povabilo in korektno sodelovanje.
Katka Bohinc, skrbnica znamke na Občini Lukovica

5

Obiskovalci so z zanimanjem pristopili k razpoznavnim
stojnicam znamke Zakladi Črni graben

Stojnica Društva upokojencev Lukovica se je šibila pod številnimi rokodelskimi izdelki
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Tradicionalno srečanje župana z duhovniki

V sredo, 10. aprila 2013, je potekalo tradicionalno srečanje župana Občine Lukovica
Mateja Kotnika z duhovniki, ki delujejo v
župnijah na območju Občine Lukovica.
Vsakoletno srečanje je namenjeno izmenjavi
mnenj in informacij o skupnih temah ter delovnih področjih občine in župnij.
Navzoči so se v prijetnem klepetu najprej dotaknili aktualnega dogajanja v rimskokatoliški cerkvi, t. j. nedavnega imenovanja novega papeža
Frančiška in prekopa posmrtnih ostankov nekdanjega ljubljanskega nadškofa Gregorija Rožmana.
Beseda je tekla tudi o dogajanju v župnijah Občine Lukovica. Župniki so predstavili podatke o
številu krstov, porok in pogrebov v letu 2012.
V večini župnij je bilo več krstov kot pogrebov,
kar kaže na pozitivno rast prebivalstva v Občini
Lukovica; je pa vedno več krstov otrok, ki živijo
v izvenzakonskih skupnostih.
Srečanje je bilo priložnost za pogovor o nadaljnjem sodelovanju občine in župnij s skupnim
ciljem zagotavljanja kakovostnega življenja občanov Občine Lukovica.
Mojca Cerar,
višja svetovalka za družbene in društvene dejavnosti

Ceste se plužijo po prioritetnem
vrstnem redu
Za nami je precej bolj ostra zima, kot smo
je bili vajeni v zadnjih letih, temu primerno
veliko dela pa je imela tudi občinska zimska služba. »Zimsko obdobje je v letošnji
sezoni trajalo še enkrat dlje kot lani,« je za
Rokovnjača povedal Tomaž Cerar, višji svetovalec za javna naročila in gospodarske
javne službe na Občini Lukovica.
Zimska služba je dolžna v dneh sneženja, poledice oziroma takšnih ali drugačnih »zimskih«
razmer z vso možno mehanizacijo in razpoložljivimi delavci poskrbeti za prevoznost in
varnost občinskih cest. Organizirana je po vsej
občini. Kot je pojasnil Cerar, v »spodnjem« delu
občine (od Prevoj do Blagovice) za posipanje
cest skrbi občinski režijski obrat, medtem ko je
za »zgornji« del (od Blagovice do Trojan) zadolžen pogodbenik. Temu je z letošnjo zimo pogodba potekla, tako da občino v kratkem čaka
priprava novega razpisa. Zimski službi je bilo to
zimo priključenih še 18 kooperantov – kmetov,
ki so, vsak s svojim plugom, skrbeli za ceste vsak
na svojem območju. »Poleg tega imamo režijski
obrat, ki ima kamion za posipanje cest, traktor
za oranje na območju Krajevne skupnosti Krašnja in tri delavce, ki čistijo pešpoti, parkirišča
in dele javnih površin, ki so nujno potrebni za
promet,« je še povedal Cerar. Dodal je, da Občina Lukovica vsako leto v Rokovnjaču objavi
poziv, ki vabi k sodelovanju vse zainteresirane
– predvsem kmete, ki bi jim bila to dopolnilna
dejavnost in imajo na razpolago ustrezno mehanizacijo (predvsem traktor in plug).
Pritožb precej, a večina neupravičenih
Zima je poleg radosti tudi polna nevšečnosti,
zato večkrat pride do nejevolje občanov. Cerar,
ki je izpostavil, da vsega dela ni mogoče opraviti
naenkrat, je pojasnil, da se delo opravlja po pri-

oritetnem vrstnem redu, ki ga določajo zakoni
in drugi uradni predpisi. Tako se najprej počistijo
občinske lokalne ceste, po katerih poteka glavni promet. »Predvsem so to poti, kjer vozi šolski
kombi,« je pojasnil. Po tem se nadaljuje urejanje
ostalih cest – javnih poti, po katerih poteka promet –, istočasno pa delavci s pomočjo manjših
strojev že čistijo pločnike, pešpoti in dostopne
površine do šole, vrtca, občine, zdravstvenega
doma, avtobusne postaje in gasilskih domov.
»Ta dela se lahko opravljajo v zamiku več ur. V
hujših snežnih razmerah lahko cesto tudi začasno zapremo,« je pojasnil Cerar. Dodal je,
da zimska služba ni dolžna čistiti dostopov do
stanovanjskih hiš, dvorišč, zasebnih in nekategoriziranih poti. »Da začnemo z delom, mora
biti po zakonu snežna odeja visoka nad 10 cm.
Nemogoče je tudi, da je posut vsak kvadratni
centimeter cest. V času zimskih razmer moramo
biti tudi sicer na to pripravljeni, temu primerno
opremiti svoje vozilo in hitrost vožnje prilagoditi vremenskim pogojem. Poledica je na osojnih
delih ceste lahko prisotna ves čas,« je še dejal in
dodal, da je na njegov naslov prišlo le malo res
upravičenih pritožb glede zimske službe, so pa
mnogi seveda želeli, da bi bila cesta do njih očiščena prej kot je realno možno.
Huda zima hud udarec tudi za proračun
V letošnji zimi je bilo opravljenih okoli 4000 delovnih ur, porabljenih je bilo okrog 600 kubičnih metrov peska za posipanje in okrog 240 ton
soli. Denar, ki je bil za to namenjen v proračunu
za leto 2013, je zaradi hude zime že pošel. »Za
zimsko službo konec letošnjega leta bo potrebno v proračunu zagotoviti dodatna sredstva,« je
povedal Cerar, ki možnost za izboljšanje zimske
službe na splošno vidi v menjavi stare, dotrajane opreme z novo, boljšo. »Hkrati pa se pri
nekaterih kooperantih lahko poveča resnost za

Obvestilo!
Sprememba podatkov
za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega
zemljišča
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
vas obvešča, da je na podlagi 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik
Občine Lukovica št. 2/99, 8/03, 4/05, 1/06,
3/08 – popravek) vsak zavezanec za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
dolžan v roku petnajstih dni (fizične osebe) oziroma v tridesetih dneh (pravne
osebe) od nastanka spremembe, pristojnemu organu (Občina Lukovica, Stari trg 1,
1225 Lukovica) posredovati verodostojne
podatke, ki omogočajo odmero tega nadomestila.
V nasprotnem primeru se zavezancu lahko
izda sklep o višini akontacije za nadomestilo, ki jo zavezanec plačuje dvakrat letno,
hkrati pa se zavezanca lahko skladno z določili 27., 28. in 29. člena tudi kaznuje za
prekršek.
Za dodatne informacije oz. pojasnila vam
je na voljo kontaktna oseba: Katka Bohinc,
telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov:
katka.bohinc@lukovica.si.
Katka Bohinc,
Občinska uprava

opravljanje dela,« je še pristavil in dodal, da se
zaveda, da je dolga zima ceste tudi še dodatno
uničila, kar pomeni, da jih bo potrebno sanirati.
To je spet povezano s proračunom – za to bo
potrebno namreč nameniti več sredstev, kolikor je bilo predvidenih.
Luka Maselj

OBVESTILA
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROSTOR
Na podlagi šestega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št.
80/10, 106/10 - popr. in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta
za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, kot
koordinator priprave državnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: koordinator), objavlja pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice (v
nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 4. 3. 2013 podalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo (v nadaljnjem
besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 12044 februarja 2013
izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o. iz Maribora.
II.
Pobuda bo od 8. aprila 2013 do 8. maja 2013 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in
prostor (pod »aktualno/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in
seznanitve«).
III.
Javnost ima možnost v roku 30 dni od objave pobude na spletnih
straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te lahko javnost do 8. maja
2013 pošlje na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mzip(3)qov.si. pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN
Kidričevo - Vodice«.
Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem Plinovodi
d.o.o., in izdelovalcem, ZUM d.o.o. analizirala prispele predloge, priporočila, usmeritve in mnenja javnosti. Na podlagi analize bo koordinator pripravil osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega
načrta in ga poslal v obravnavo prostorski konferenci.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh
podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v analizi objavijo njihova
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

NAGRAJENI NAJBOLJ INOVATIVNI PROJEKTI
V LOKALNIH SKUPNOSTIH
Na Krki pri Ivančni Gorici so podelili priznanja za najbolj inovativne projekte v lokalnih skupnostih. Med prejemniki je bil tudi BTC
City, in sicer za projekt ženski smučarski skoki na Ljubnem pri Savinji,
pri katerih so z družbeno odgovornim pristopom povezali prostovoljce, gasilce, študente in upokojence iz lokalne skupnosti. Kot inovativen slovenski projekt je bila prepoznana tudi pobuda Živa dvorišča
Maribora, ki s kulturnimi dogodki oživlja pozabljene mestne prostore
in jih ponovno spreminja v prostore druženja. Priznanja so bila podeljena v okviru Konference o inovativnih lokalnih skupnostih, ki
so jo v Družbenem centru Krka organizirali Razvojni center Srca Slovenije, Občina Ivančna Gorica in Vibacom, moderirala pa jo je mag.
Violeta Bulc.
Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je povedala, da »smo želeli izpostaviti projekte in dobre prakse, ki
gradijo na povezovanju podjetnikov, javne sfere, organizacij, mladih
in vseh, ki aktivno soustvarjajo prostor, v katerem živijo.« Nagrajeni
so bili še štirje drugi projekti, ki so uspešni v Srcu Slovenije: Dežela
kozolcev v Šentrupertu, edini muzej na prostem s kozolci na svetu;
Abrahamov ključ, ki povezuje 50-letnike s plemenitim poslanstvom;
ohranjanje tradicije oglarjenja v Oglarski deželi (Dole pri Litiji) in prikaz preteklosti ob vodni učni poti Krašnja (Lukovica).
Prejemniki priznanj inovativnih projektov na nivoju lokalne skupnosti:
• BTC d.d. Ljubljana za projekt »BTC City in ženski smučarski skoki«
• KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Lukovica za projekt »Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti«
• Občina Šentrupert za projekt »Dežela kozolcev«
• Turistično društvo Polšnik za projekt »Abrahamov ključ Srca Slovenije«
• Miroslav Brinovec za projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi«
• HIŠA! Društvo za ljudi in prostore za projekt »Živa dvorišča Maribora«
Konferenca je bila izvedena v okviru evropskega projekta IN-EUR na
programu INTERREG IVC, pri katerem kot partner sodeluje Razvojni
center Srca Slovenije. Več na www.srce-slovenije.si.
Ana Savšek

Ljubljana, dne 2. aprila 2013.
mag. Tanja Bogataj
generalna direktorica direktorata za prostor

PRILOŽNOST ZA DELODAJALCE!
EVROPSKA SREDSTVA ZA
KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Obveščamo vas, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA
LUR), v okviru projekta Enotne Regijske
štipendijske sheme (ERŠS), 29. marca 2013
objavila na spletni strani www.rralur.si Javni
poziv delodajalcem za vključitev v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije 2013/2014.
Vključitev v projekt, ki se izvaja že od leta
2007, delodajalcem omogoča 50% sofinanciranje kadrovskega štipendiranja iz evropskih sredstev, kar je do danes izkoristilo že 62
delodajalcev iz ljubljanske urbane regije.

Prejemniki priznanj za najbolj inovativne projekte v lokalnih skupnostih (foto: Boštjan Pucelj)

Osnovni cilj štipendijske sheme, ki se izvaja poenoteno po vsej Sloveniji z nosilci
REGIONALNIMI RAZVOJNIMI AGENCIJAMI,
je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in
izobraževalne sfere. Štipendije se tako podeljujejo za konkretna delovna mesta – in sicer
prioritetno za razvojne potrebe in perspektivne poklice v regiji.
Vsi zainteresirani delodajalci s sedežem ali poslovno enoto v Ljubljanski urbani regiji se prijavite na Javni poziv z
dokumentacijo, ki je dostopna na spletni
strani RRA LUR www.rralur.si.
Če boste v prihodnje imeli potrebe po novih kadrih, vas vljudno vabimo, da se vključite v regijsko štipendijsko shemo za leto
2013/2014. Prijavite se tako, da oddate vlogo na javni poziv. Rok za oddajo vlog na rra
lur po pošti ali osebno je 28. 6. 2013.

DODATNE INFORMACIJE:
mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta),
E: liljana.drevensek@ljubljana.si
Meta Koprivšek Tomažič (področni svetovalec),
E: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si

www.rralur.si
T: 01 306 19 05

Projekt Regijska štipendijska shema Ljubljanske
urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske
unije, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.
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URADNE URE:

ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE
Enota Lukovica

od maja naprej
h
h
ponedeljek: 8 –10
sreda: 8h–10h in 14h–15h
ostalo po dogovoru

Lukovica, Stari trg 19
Telefon: 01/72-35-116
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

ZBIRNA VLOGA 2013
Redni rok za zahtevke zbirne vloge (t.i.
subvencije) za ukrepe kmetijske politike se
bo iztekel 6. maja 2013, zamudni rok pa
bo potekal od 7. do vključno 31. maja. V
kolikor boste oddali zbirno vlogo v tem
času, boste prejeli zmanjšana plačila in
sicer 1 % za vsak delovni dan zamude.
Možne spremembe zbirne vloge brez
znižanja plačil po oddaji zbirne vloge v
času zamudnega roka so:
• sprememba zahtevkov,
• dodajanje novih zahtevkov
• dodajanje novih GERK-ov, ki ste jih v
RKG vnesli že po oddaji zbirne vloge.
Možne aktivnosti nosilca po oddaji zbirne
vloge in po preteku zamudnega roka so
naslednje:
• umik posameznega zahtevka (npr. da
setev v okviru KOP-ZEL ni bila
opravljena v predpisanem času),
• sporočanje višje sile,
• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva
na zahteve navzkrižne skladnosti
(kolobar, dosevek),
• sprememba kmetijske rastline, če vpliva
na višino plačila ali zahtevan kolobar pri
KOP ukrepih KOL, ZEL, IPL, IVR, EK, NEP,
SOR, VVO,
• oddaja B1 obrazca najpozneje do 2.
septembra.
Seveda spremembe prvih štirih alinej lahko
naredite le v primeru, če se še ni najavila
kakršnakoli kontrola s strani AKTRP.
Višjo silo je potrebno sporočiti na AKTRP
skupaj z ustreznimi dokazili v 10 delovnih
dneh od nastanka, ko se to lahko stori.
Svetujem vam, da se v tem primeru
predhodno obrnete name. Za višjo silo se
upošteva:
• smrt ali dolgotrajna nezmožnost
upravičenca ali člana kmetije,
• huda naravna nesreča, ki resno
prizadene
zemljišče
kmetijskega
gospodarstva,

Vse prireditve
in dogodki na enem
mestu
Za vse, ki se radi družite in spoznavate nove
ljudi na dogodkih v vašem domačem ali so-

• uničenje
hlevov
na
kmetijskem
gospodarstvu zaradi nesreče,
• kužna bolezen, ki prizadene vso živino
upravičenca ali njen del,
• izguba ali pogin domačih živali zaradi
napada divjih zveri, kljub izvedbi vseh
predpisanih ukrepov,
• pogin domačih živali zaradi nesreče
(požar, udar strele, električni udar, padci
ipd.),
• škoda na površinah, ki jo povzročijo
divje živali,
• napad bolezni oziroma škodljivcev v
trajnem nasadu zaradi katerih je
potrebno ta trajni nasad uničiti,
• sprememba obsega kmetijskih zemljišč
na kmetijskem gospodarstvu, vrste
dejanske rabe ali načina kmetovanja
neodvisno od upravičenca (komasacije,
zemljiške operacije, denacionalizacijski
postopek, prisilna dražba, dedovanje).
V primeru, da boste morali zaradi
plinovoda prekiniti z obdelavo zemljišč,
bo potrebno OBVEZNO narediti odstop
od uveljavljenih ukrepov zaradi česar se
obrnite name takoj, ko boste vedeli kdaj
bodo začeli z deli. Več o tem boste
lahko prebrali v majski številki.

TESTIRANJE ŠKROPILNIC
Testiranje škropilnic za varstvo rastlin, ki
ga bo izvajala Biotehniška fakulteta, bo
potekal v naši občini v torek, 4. junija
na naslednjih lokacijah:
• v Šentvidu pri Lukovici za Kulturnim
domom Antona Martina Slomška med 8.
in 12. uro
• v Blagovici pri stavbi Krajevne skupnosti
med 12.30 in 13.30.
Vsi, ki boste prejeli osebno vabilo, se
držite vaše predvidene ure.
Izvajalec testiranja priporoča:
• uporabniki morajo pripeljati čiste in
tehnično brezhibne naprave, napolnjene
s približno 100 litri čiste vode,

www.lj.kgzs.si
• naprave doma preizkusite in odpravite
morebitne napake,
• ne pozabite na dokumente (MID, EMŠO,
davčna številka),
• novih naprav ni potrebno pripeljati na
pregled, ampak prinesite le podatke o
napravi
(račun,
potrdilo
o
homologaciji…) za vpis v register in
izdajo nalepke, prvi pregled pa sledi čez
tri leta.
Dodatne informacije lahko dobite pri dr.
Rajku Berniku na tel 041 754 734.

RAČUNALNIŠKI TEČAJI
Zainteresirane vabim, da se prijavijo na
brezplačen računalniški tečaj, kjer se boste
seznanili z uporabo spletnih strani s
področja kmetijstva (GERK, FITO-INFO…).
Nekaj mest za junij in septembrske
termine je še prostih. Prijave sprejemam
po elektronski pošti ali v času uradnih ur.

TEČAJI PREDELAVE ŽIVIL
Za nosilce ali člane kmetij bomo v okviru
izobraževanj izvedli več tečajev predelave
živil živalskega (meso, mleko) ali
rastlinskega (zelenjava) izvora, ki bodo
potekali v jesenskem času (september do
začetek novembra). Vsi tečaji bodo
vsebovali teoretičen in praktičen del. Za
kmetije iz območja občine Lukovica, bodo
tečaji brezplačni, ker bodo financirani s
strani Občine Lukovica iz t.i. Javnega
razpisa za tehnično pomoč. Vse kar
morate storiti je to, da se meni pravočasno
prijavite. Prijave zbiram do zasedenosti
mest v okviru razpoložljivih sredstev.

sednjem kraju, smo pripravili knjižico Utrip
prireditev v Srcu Slovenije 2013. V njej je
zbranih 400 dogodkov, ki se bodo v celotnem letošnjem letu odvijali v občinah Dol
pri Ljubljani, Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Lukovica, Mengeš, Šentrupert,
Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Knjižica
je brezplačno na voljo na Centru za razvoj
Litija in na vseh desetih občinah. Dosegljiva
je tudi na spletni strani www.srce-slovenije.si.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

RAZPISI, VABILA

april 2013
Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica,
št. 4/04) Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska
priznanja, proslave in prireditve objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev občinskih
priznanj in nagrad v letu 2013

8. NOGOMETNI TURNIR

Priznanja Občine Lukovica v letu 2013 so:
• častni občan Občine Lukovica
• plaketa Občine Lukovica
Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo za dosežke, ki so prispevali
k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem področju in na drugih področjih.
Priznanja se lahko podelijo: posameznikom, skupinam občanov in
vsem pravnim osebam oz. organizacijam.
Predlog za podelitev priznanj Občine Lukovica lahko podajo posamezniki, politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije
in skupnosti.
Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki ter
mora vsebovati:
• podatke o predlagatelju
• vrsto predlaganega priznanja
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja
• obrazložitev k predlogu
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi

ZA POKAL KS RAFOLČE
ŠTD Rafolče

v nedeljo, 19. maja 2013,
organizira 8. nogometni turnir za pokal Rafolč.
Turnir bo potekal na travnatem igrišču v Rafolčah,
z začetkom ob 9. uri
in bo potekal po običajnem turnirskem razporedu.
Sodeluje lahko največ 12 ekip.
Informacije in prijave:
Mare 041 603 825 ali std.rafolce@gmail.com
V primeru dežja bo turnir prestavljen na nedeljo, 26. maja 2013
Vabijo člani ŠTD Rafolče

Rok za vložitev predlogov je 24. 5. 2013.
Svoje predloge pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1,
1225 Lukovica s pripisom
»javni razpis za podelitev priznanj Občine Lukovica«
Predsednik Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja
Matevž Kink, l. r.

STOJNI KROŽEK RADOMLJA
vabi na

DEMO RADOMLJA 2013
V nedeljo, 12. maja 2013, ob 10. uri pri kmetiji Gmajnar na Vidmu pri Lukovici.
Prikaz košnje in spravila sena s stroji firme SIP ŠEMPETER. Prikaz bodo izvajali člani SK Radomlja in demonstratorji firme SIP.
Po prikazu bo družabno srečanje z glasbo, hrano in
pijačo. Pridite z družino, da gospodinjam ne bo treba
kuhati nedeljskega kosila.
Vabljeni!
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Rokovnjač
se je odvijal v dvorani na Starem trgu v Lukovici. Tudi v naslednjem letu se
bomo s posebnim dogodkom spomnili naših mam, saj je to v našem društvu
že tradicija. Za prodajo vstopnic se zahvaljujemo trgovini Mercator Šentvid
in Krašnja ter gostilnama Bevc in Furman.
Tajnica TOD Brdo-Lukovica Karmen Cerar

Kje mamici bi rož nabral
Je znana Slakova melodija, ki so jo med vsemi drugimi, mamam posvečenimi, zapeli krašenjski pevci tako moški kvartet kot ljudske pevke KUD Fran
Maselj Podlimbarski iz Krašnje sicer zdaj v aprilu, veljalo pa je za marec, ko so
praznovale matere, žene in dekleta.
V nedeljo, 14. aprila, je bilo. Zvrstile so se recitacije, spet mamam namenjene. Zanimiv pa je bil skeč, ki ga je skupaj s krašenjskim kulturnim društvom

Materinski dan 2013
V Društvu podeželskih žena Lukovica smo se odločile, da bomo 25. marec,
dan mater, dostojno praznovale. Zato smo se ob 10. uri zbrale na parkirišču
ob Gradiškem jezeru, da se odpravimo okoli njega. Pridružile so se nam še
članice Medgeneracijskega društva Zagorje in članice Lipa Domžale. Vreme
nas je zdesetkalo, toda tiste, ki smo prišle, smo bile dobre volje, saj nas niti
sneg ne mraz nas nista ustavila. Pot okoli jezera je bila vseeno zabavna in
kar prehitro smo bile nazaj na parkirišču. Ker vreme ni dopuščalo, da bi se
program odvijal na parkirišču, nas je predsednica Vida Capuder pospremila
v Preserje v zaprt prostor pri Cerarjevih, kjer je bilo že vse pripravljeno za
praznovanje. Klopi, mize, vroč čaj, kuhano vino in kava. Vse to so pripravile
Mimi, Franc Jemec in Anton Cerar, za kar se jim zahvaljujemo. Seveda pa
niso manjkale tudi sladice, ki so jih prinesle udeleženke same s seboj. Prav
tako se zahvaljujemo TD Preserje za mize in klopi. Ko smo se vse zbrale, je
sledil kulturni program, ki so ga izvedle članice vseh treh društev. Skupaj
smo zapele še himno našega društva, ob koncu pa je vsem udeleženkam
nekaj spodbudnih besed namenil še naš župan Matej Kotnik. Župan je nato
vsaki udeleženki na koncu podaril nagelj. Za konec je nekaj misli dodala še
naša predsednica društva Vida, vsem udeleženkam pohoda, da si zaslužimo,
da se na ta dan sprostimo in se družimo, da smo lahko ponosne, da smo
mame in da bodimo ponosne, da smo kmetice. Sledili sta tudi zabava in druženje ob glasbi gospoda Vrbančiča vse do poznega popoldneva. Ob koncu
smo si zaželele nasvidenje na 25 marca 2014.
Za društvo podeželskih žena Jerica Cerar

Koncert ob materinskem dnevu
s Stanetom Vidmarjem
Naše mame so nekaj enkratnega in ker si v marcu na svoj praznik zaslužijo
še posebno pozornost, smo 23. marca v Turistično olepševalnem društvu
Brdo – Lukovica njim v čast pripravili poseben dogodek. V goste smo povabili gospoda, ki nastopa s klobukom, poje in izpoveduje svoja čustva oziroma
pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, kjer je rdeča nit njegova mama. Stane
Vidmar je s svojo prepoznavno pesmijo Ne budite me, vas prosim zagotovo
vsem dobro poznan. Tudi na petkov večer je naše mame s svojimi besedili
očaral in jih popeljal v svet spominov, ki jim jih ne more nihče vzeti. Koncert

pripravila Vera Beguš. Nanašal se je, kako značilno vse svetovno, zakonolomstvo, ki se pogosto izkaže, ko eden od partnerjev premine. Zaigrano na način,
ki te nasmeji, resnica pa je še kako boleča.
Milena Bradač
Foto: Andrej Novak

Najlepša beseda je mama
Dvaindvajsetega marca so se združile članice Društva podeželskih žena
Blagovica – Trojane in OO Rdeči križ Blagovica ter s kratkim, a prisrčnim
kulturnim programom počastile materinski dan.
Hladno je bilo v prostorih DDC v Blagovici, čeprav so se ves dan trudile
prostor ogreti. Z začetkom programa se je prostor ogrel. Ogrel predvsem zato, ker so vsi nastopajoči greli matere s pesmimi, recitacijami,
verzi in prekrasno Cankarjevo črtico. Vse na temo matere. Zagotovo
so svoje pripomogli tudi Ljudski pevci iz Blagovice ter gostujoči pevci
ljudskih pesmi Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, kaj šele godec Jure s
svojo harmoniko. Blagovška Lojzka je nasmejala navzoče s svojimi »domačimi prigodami«. Obložene mize so zapolnile še tisto zadnjo manjkajočo kapljico kupe sreče do popolnega večera.
Žive barve primul so zapustile prostor skupaj z materami, ženami, dekleti, ki so jih ponesle na svoje domove.
Milena Bradač
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Dvajset let skupine Gamsi
Priznana glasbena skupina Gamsi letos obeležuje že dvajseto leto
delovanja. Njihove začetne poti so bile pod okriljem očeta Janeza,
tudi navdušenega glasbenika in kitarista nekdanjega priznanega
ansambla Franca Flereta iz Krtine.
Že zelo mlade je navdušil z domačo glasbo in jih usmeril na glasbeno
pot. Hitro so se izpopolnjevali, njihov talent pa so dopolnjevali ubrani glasovi, ki so jih spletli v privlačno in za uho nadvse vabljivo petje.
V dveh desetletjih igranja in prepevanja so posneli deset CD jev, na
katerih je nekaj uspešnic, ki navdušujejo tako staro kot mlado občinstvo. Pot njihovih nastopov je zaobšla celotno domovino, gostovali
pa so tudi v tujini. Leta 2002 so se odzvali celo povabilu na svetovno
nogometno prvenstvo v Južno Korejo, ker so zapustili nepozaben vtis.
Najmlajši od treh bratov Omahna, harmonikar Tone, je za svojo družico izbral hči gostilničarja priznane gostilne Gašper iz Prevoj, ki jo je ob
novem letu prizadel velik požar. Tonetu se je porodila misel, da za dvajseto obletnico delovanja pripravijo koncert, katerega čisti izkupiček bi
namenili za obnovo Gašperjeve hiše. In res. Na povabilo so se odzvali
številni glasbeniki in se odrekli honorarju. Dogajanje je bilo v velikem
občinskem šotoru v Šentvidu, ki so ga dodobra napolnili številni navdušenci Gamsov in oboževalci narodno-zabavne glasbe, ki so tokrat
zares prišli na svoj račun. Nadvse srečen je bil tudi oče bratov Omahna,
ki pa takrat še ni slutil, da poslednjič vidi skupni nastop svojih sinov.
Naj ob koncu izrazim zahvalo Gamsov vsem sodelujočim glasbenikom,
povezovalcu Francu Pestotniku - Podokničarju in Veseljakovi Tanji, Občini Lukovica, članom gasilskega društva Prevoje ter številnemu občinstvu, ki je prispevalo svoj delež za obnovo Gašperjeve gostilne.
Tone Habjanič
Gostilna Gašper vabi na otvoritev obnovljenega poslopja 26. 4.
2013 ob 16. uri občane občine Lukovica in vse krajane, ki so sodelovali pri obnovi in vse, ki so jim kakor koli pomagali.

stavo gostujočega društva, smo bili počaščeni, da so igralci kljub
skromnemu obisku odlično odigrali. Zahvala gre Občini Lukovica
in KD Janko Kersnik, ki sta gostovanje omogočila, po številu obiskovalcev pa bi se dalo soditi naš odnos do kulture.
Igro Pesem s ceste je avtor Pavel Schurek napisal po vsej verjetnosti po
njemu poznanih motivih. Zgodba se začne pri sliki treh uličnih muzikantov, ki v preteklosti hodili po svetu in igrali, za denar, kako pač. Na
oder lukoviškega kulturnega hrama so jo za peščico obiskovalcev odigrali člani Kulturnega društva Groblje pod režiserskim vodjem Draga
Plevela. Za ulične godce vestno skrbi Ana (Neža Gorše), ki jim kuha, pere,
lika in še kaj. Zgodba se začne zapletati, ko pod pragom hiše eden od
muzikantov najde zaklad in takrat je vsega lepega konec. Tu se potrdi nauk slovenskega pregovora, ki pravi, da se pri denarju vse neha. In
tako je bilo tudi v tej zgodbi. Vendar se prijatelji Miško (Franci Kovač),
Krištof (Drago Plevel) in Karel (Viljem Kaker) ne dajo kar tako in številne
zaplete rešujejo na prav komičen način. Zgodba se prav zanimivo zapleta in marsikatere prizore lahko povežemo z življenjem današnjih dni.
Da je zgodba še bolj zapletena svoje doda še vdova zapeljivka Kati(Pika
Polona Penca) tako, da zabavnih vložkov nikakor ne zmanjka. Zgodba
se srečno razplete ob sliki nastopajočih z obujanjem spominov, ki jih
pripoveduje Špela Gergar. In ker pravijo, da je smeh pol zdravja, sem
upravičeno zaskrbljen za zdravje naših občanov, kajti le malo nas je bilo,
ki smo tokrat iz dvorane odšli, če ne že bolj zdravi, pa vsaj nasmejani, ker
smo preživeli en res lep kulturni večer.
Drago Juteršek

Vedno v pogonu
V prvih dneh aprila se je skupina članic Društva podeželskih žena Blagovica – Trojane pod vodstvom Irene Urbanija s Prevoj učila vesti rišelje
ali lepše, učila se je belega veza. Prelepi izdelki nastajajo s tem načinom
vezenja. Zdaj bodo krasili tudi domove pridnih učenk in bili morda dar
njim dragim osebam.

Gostovanje Kulturnega
društva Groblje
Kar nekaj let je že minilo, odkar je domače Kulturno društvo Janko
Kersnik uprizorilo kakšno igro, čeprav je bila v preteklosti ta dejavnost tudi v Lukovici kar živa. Zato so z veseljem medse povabili
člane KD Groblje, ki so v letošnji sezoni pripravili zanimivo uprizoritev in so se z njo želeli predstaviti tudi v našem kraju. Žal pa
ugotavljamo, da je ljudem taka oblika kulture vse bolj tuja in nekako odveč jim je obisk v občinskem hramu kulture, pa čeprav bi
skoraj vsaka vas v občini želela imeti tak prostor. Minili so časi, ko
so v sobotnih večerih in nedeljskih popoldnevih polnili dvorane
in uživali v dramskih predstavah domačih in gostujočih kulturnih
društev. Tudi zato je bila v soboto, 16. marca 2013, v Lukovici dvoran bolj prazna kot polna in vsi, ki smo se namenili ogledati pred-

Milena Bradač

12

KULTURA

Že 25. pohod po nagelj
na Limbarsko goro
Društvo Krajanov Limbarska gora je tudi letos pripravilo prireditev ob
prazniku žena in mater. Kljub pravemu zimskemu vremenu so se potrudili in odlično izpeljali jubilejni pohod, ki ga je prvič snoval Marjan
Štrukelj iz Krašnje že pred 25. leti.
Številni pohodniki iz vseh koncev in krajev naše domovine so se podali
na goro, ki vabi in vabi ne glede na vremenske razmere. Na vhodnih
točkah so fantje v narodnih nošah podeljevali dišeče nageljne, mnogi
pa so si privoščili tudi šiljček domačega. Ob deveti uri je bila maša v cerkvi svetega Valentina, ki so jo napolnili številni pohodniki. Zvoki mladega ansambla Zajc so nam pozornost usmerili k odru, kjer se je pričel
bogat kulturni program, ki ga je strokovno povezovala prijetna Bernarda Hal iz Moravč. Po nastopu prikupnih malčkov iz otroškega vrtca je
obiskovalce nagovorila podpredsednica društva krajanov Jana Toman.
Po končanem pestrem programu so vzeli v roke instrumente spet Zajci
ter z ubranimi zvoki in petjem razveseljevali pohodnike ob stojnicah.
Ne glede na to, da so mnogi hitro odhajali v dolino, je prireditev uspela.
Vsi se veselimo in čakamo že naslednji 26. pohod na Limbarsko goro,
kamor nas vabi tamkajšnje društvo krajanov, ki mu lahko izrazimo pohvalo za trud in prizadevnost.
Tone Habjanič

Rokovnjač
Območna izpostava JSKD je tokrat pripravila zaradi velikega števila
prijavljenih zborov, tudi novih, kar dvodnevno srečanje. Prvo je bilo v
petek,22. marca, v KD Janko Kersnik v Lukovici, drugo pa v soboto, 23.
marca, v KD Groblje.
Poleg že znanih zborov z že dolgoletno tradicijo so se tokrat na reviji
v Grobljah predstavili tudi novi zbori in vokalne skupine. Mpz Janko
Kersnik se je predstavil z Nabrusimo kose in pesmijo The Wild Rover.
Želja vseh pa je prav gotovo, da bi takšne prireditve in predstavitve
zborov v dvorano privabile večje število obiskovalcev in poslušalcev,
saj si to za vloženi trud zaslužijo. Žal pa je bilo tudi tokrat opaziti kot že
mnogokrat, da ko naši odpojejo, pa gremo. Tega si zagotovo niti pevci
niti organizatorji ne zaslužijo. Z nekaj več reklame s strani JSKD in sodelujočih zborov bodo mogoče v prihodnje dvorane polne obiskovalcev,
kaj je gotovo v interesu tako organizatorjev kakor zborov. Če niste bili
poslušalci vsaj na enem od dveh pevskih večerov, vam lahko zaupam,
da ste veliko zamudili.
Drago Juteršek

Pa smo ga ugnali!
Čeprav sneg in mraz ter zima bela, naša družba je bila vesela. Ja, na
pusta sem mislil, na pusta, ki je že za nami.
Kot lahko vidite na sliki spodaj, smo se letos oblekli v bolj enotna
oblačila kot prejšnja leta. Modri smrkci z belimi kapami so s pomočjo
traktorskega prevoza pridno obirali hiše po vseh zlatopoljskih vaseh,
se veselili z domačini in ob prijetni glasbi harmonik, trobente in kitare mnogim polepšali pustno nedeljo. Običaj in staro navado smo tako
tudi letos oživeli, jo popestrili z dogajanji, pa ne le po zlatopoljskih zaselkih, tudi tokrat smo se podali v dolino občine Lukovica, ker nas mnogi čakajo in se poveselijo z nami. Žal je prekratek pustni torek, da bi se
povsod ustavili, poklepetali in se poveselili. Res pa je, da so naše želje
po zdravju, dobri letini in čimprejšnji pomladi namenjene prav vsem,
tudi tistim, ki jih ne obiščemo.
Se pa tudi tokrat lahko pohvalimo s tradicionalno nogometno tekmo v
pustnih maskah, ki smo jo odigrali z ekipo Prevoj. Čeprav je čez noč 15
cm debela snežna odeja prekrila zlatopoljsko igrišče, smo se odločili,
da se mora vsakoletno srečanje nadaljevati ne glede na vremenske razmere in res, srečanje je bilo razburljivo, družabno in nepozabno.

Tone in Roman Habjanič skupaj z Ansamblom Zajc med nastopom (Foto: Anita Gantar)

Tone Habjanič

53. območno srečanje odraslih
pevskih zborov
Kulturna dejavnost v mnogih krajih še živi le zaradi zagnanosti in močne volje redkih posameznikov, ki želijo nekaj kulturne dejavnosti ohraniti na lokalni ravni. Pravo nasprotje gledališki dejavnosti je glasbeno
področje, saj je zborovska dejavnost prav gotovo najbolj v porastu. Številni pevski zbori različnih zasedb se tako udejstvujejo na prireditvah
v domačem kraju pa tudi po Sloveniji in izven nje. Številnim zborom
je dobrodošlo tudi območno srečanje pevskih zborov, ki ga pripravlja
Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Prijetno srečanje sta popestrila sneg in mraz.

Smrkce je spremljal tudi Gargamel.
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Predvelikonočno srečanje
starejših faranov
S cvetno nedeljo vstopamo v Veliki teden, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. In na cvetno soboto so bili
v župnišče na Brdu povabljeni starejši in bolni farani, da se skupaj
pripravijo na bližajoče praznike.
Tudi letošnjega srečanja, ki ga pripravila župnijska Karitas Brdo-Zlato
Polje v sodelovanju z župnikom Andrejem Svetetom, se je kljub virozam in podobnimi obolenji udeležilo prek 50 starejših faranov. Najprej
so imeli udeleženci možnost spovedi, sledila pa je sveta maša, med katero je zbrane nagovoril duhovni pomočnik Ivan Povšnar. O zgodovini
je tokrat spregovoril. O življenju in trpljenju pod diktatorjem mnogih
Rusov in njihovi veri, ki jih je združevala, zbliževala in opogumljala. O
čudežu v kraju Ozjonoj, na praznik Marijinega oznanjenja 25. marca, ko
so trpeli ne samo silno lakoto, ampak tudi strašni mraz. In čudežno se
je nenadoma otoplilo, nastalo je veliko jezero, polno rib, in preživeli so.
Na mestu rešitve je zgrajena glavna romarska cerkve v Kazahsztanu,
posvečena Mariji, kraljici miru, ob jezeru pa stoji veličasten kip Marije
, ki v rokah drži mrežo polno rib. In čemu se je to zgodilo? Da ljudje
našega časa ne bi zanemarili Boga, da se ne bi v trenutkih izobilja in
ugodja, ko nam gre dobro svete maše. Bolniško maziljenje je zdravilo
za telo in duha, zato ga starejši in bolni vedno radi prejmejo in tudi
tokrat so ga prejeli. Na koncu svete maše je duhovni pomočnik Ivan
Povšnar blagoslovil še cvetne butarice, ki so jih starejši prejeli v spomin
na srečanje. V imenu Karitas in župnika čestitke so vsem prisotnim zaželeli tudi blagoslovljene praznike. Ob postrežbi prizadevnih članic in
članov Karitas, je bilo prijetno poklepetati tako s sebi enakimi kakor z
duhovnikoma.
Drago Juteršek

Občni zbor Kulturnega društva
Janko Kersnik Lukovica
V petek, 5. aprila 2013, ob 19. uri je potekal občni zbor v sejni sobi
KD Janka Kersnika v Lukovici. Zbor je vodil delovni predsednik
Viktor Jemec. Predsednik KD Niko Capuder je poročal, da deluje
poleg zelo aktivnega moškega zbora od jeseni tudi dekliški zbor
Mladost, kar je zasluga dirigentke Simone Burkeljca in članice IO
društva Petre Capuder. Kljub klicu na pomoč pa se še ni obudila
dramska skupina in čakamo na mlade. Sredstev iz proračuna je vse
manj, MoPZ kljub 50-letnici ni dobil dodatnih sredstev, zato si moramo pomagati s sponzorji.
Predsednik MoPZ Franci Capuder je poročal o dejavnosti zbora, ki je v
letu 2012 praznoval svojo 50. obletnico delovanja. Največja pridobitev
je bila nabava oblek z evropskimi sredstvi projekta LEADER, programa
pri LAS v Litiji. To jubilejno leto se je začelo januarja s turnejo po Plečnikovih cerkvah v Mariboru, na Dunaju in v Pragi, jeseni pa še v Bogojini in na Ljubljanskem barju. Nastopili smo še v Lienzu in Salzburgu z
Ljobo Jenče ter solistkama Urško Pavli in Marto Zabret. V marcu je bil
nastop ob odprtju razstave ob 550-letnici ljubljanske nadškofije. Aprila
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je bil koncert v Lukovici, kjer so dobili občinska priznanja predsednik
zbora Franci Capuder, vodja Igor Velepič, skladatelj Janez Močnik, organizator Marinko Pintar in angleški sodelavec David Burbidge.
Peli smo še veleposlanikom v cerkvi sv. Jožefa v Ljubljani ob zahvalnem
dnevu, na medobčinski reviji, za praznik na Zlatem Polju, na Vidovem
sejmu, na Limbarski gori, pri Kicu, v Ihanu, ob planinskem prazniku
na Veliki planini, za Miklavža v Cerovem, zaključili pa na Ljubljanskem
gradu 27. decembra z velikim koncertom s sodelovanjem tria godal in
solisti. Pridobili smo dva mlada člana.
Petra Capuder je poročala o vokalni skupini Mladost, ki je nastopila kot
gostja na koncertu dalmatinske glasbe s Pihalnim orkestrom Pirovac
in na 53. območnem srečanju odraslih pevskih zborov v Lukovici. Kar
uspešno naprej.
Blagajničarka Sonja Urbanija je poročala o visokih stroških, ki pa so vsi
plačani. Društvu želimo še naprej uspešno delovanje.
Viktor Jemec

Občni zbor Godbe Lukovica
Člani Godbe Lukovica so se v petek, 15. marca 2013, zbrali na rednem
letnem občnem zboru. Skozi poročila raznih organov društva so analizirali delo v letu 2012, ki je bilo ocenjeno kot pozitivno na vseh področjih. Poleg že znanih nastopov, ki si sledijo vsako leto, so člani Godbe
Lukovica lani obiskali Pirovac v Dalmaciji in navezali stike s tamkajšnjim
pihalnim orkestrom. Skoraj več časa kot v preteklosti so na tokratnem
zboru članov namenili delovanju v prihodnosti. Godba Lukovica namreč v letošnjem letu praznuje 15-letnico obstoja in v počastitev tega
jubileja bo v Šentvidu pri Lukovici v soboto, 25. maja, potekala slavnostna prireditev.
Predsednik godbe Bojan Andrejka je predstavil program prireditve s
parado in koncertom godb, ki ga bodo popestrili tudi trije domači pevski zbori. Ob koncu bo po zgledu praznovanja 10. obletnice sledila še
veselica, tokrat z ansamblom Ognjeni muzikantje. Praznično leto so sicer lukoviški godbeniki začeli z organizacijo koncerta gostujoče godbe
iz Pirovca, pripravljajo pa se še na gostovanje v nemškem Scheyernu. V
juliju se bodo udeležili praznovanja 111-letnice delovanja pobratene
godbe iz avstrijskega St. Lambrechta. Vsekakor Godba Lukovica sledi
svojim visoko zastavljenim ciljem, raste v vseh pogledih in širi svoj krog
delovanja.
Leon Andrejka
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Rokovnjač

Intervju - Silvo Andrejka

Eden izmed prvih v občini, ki je stal
na drsalkah
Silvo Andrejka je nasmejan gospod, ki bo letos dopolnil 80 let. Kljub svoji starosti
mu življenjske energije ne manjka, saj se je v svojem življenju ukvarjal z vsemi športi
razen tenisom in namiznim tenisom. Bil je prvi predsednik HK Prevoje, dolga leta
tudi član AMD Lukovica, v življenju pa je počel zelo veliko zanimivih reči. Naj omenimo, da je bil pri AMD Lukovica dolga leta tajnik, predsednik, inštruktor, organizator
avto rallyjev, spretnostnih voženj, tudi v vojski se je naučil dobro veslati in ima Jadran v malem prstu. Udejstvoval se je tudi v gasilskem in ribiškem društvu, vendar
pa je bilo ukvarjanje s športom prisotno celotno življenje; še pred petimi leti se je
udeleževal različnih kolesarskih maratonov po Sloveniji.

pred petimi leti vozil kolesarske maratone po
70, 80 in 100 km, nehati pa sem moral potem,
ko sem izgubil oko in nisem več dobro videl.
Je bil še kakšen prelomni trenutek v vaši
mladosti?
Ko sem hodil še v gimnazijo, je bil profesor Bukovec in že takrat sem se pri njem včlanil v ljudsko tehniko. Tam je bilo motorznanstvo, radio,
filmarji, ... Sodeloval sem v avtomoto krožku in
fotokrožku, ker me je veselilo. Drsanje se je začelo, ko je med vojno gospod Bitenc prinesel
drsalke, zime so bile hude, veliko poplavljenega in zmrznjenega, potem smo pa počasi že
začeli igrati hokej. Le-ta se je sčasoma začel
razvijati, z bratom in ostalimi prijatelji smo
ustanovili hokejski klub na Prevojah in igrali.
Prav tako so bili vsi dresi in oblačila narejena
v domači kuhinji, in sicer jih je naredila moja
žena Terezija.
Bili ste zelo športno aktivni, kdaj pa ste se
srečali z motokrosom?
Istočasno sem se ukvarjal tudi z motorjem, malo
sem še celo dirkal v društvu Kamnik, kjer je bil
tudi pri ustanoviteljih moj oče, ki je bil takrat
napreden. Potem se je društvo preselilo v Domžale, Moravče in Lukovico in je danes AMD Lukovica. V tistih časih se to še ni imenoval motokros,
ampak je bila bolj vožnja po cesti. Pred motokrosom sem se bolj ukvarjal s hokejem, nato pa
sem se tudi zaradi sina bolj posvetil motokrosu.
Šele potem, ko se je začel ukvarjati s tem moj
mlajši sin, se je temu reklo motokros. Prišli smo
celo tako daleč, da smo bili številka ena v Jugoslaviji in nizali uspehe drugega za drugim. prvo
točko za svetovno prvenstvo je dobil Avbelj in
kamorkoli smo prišli, smo bili poznani.
Se spominjate vašega prvega motorja?
Moj prvi motor sem dobil leta 1946, NSU 97, v
bistvu je bil od mojega očeta, ampak sem ga
zaplenil (smeh). Z njim sem se vozil, kjer je bila
možnost, saj takrat ni bilo nobenega prometa.
Spominjam se, ko so se v Lukovici pojavili prvi
miličniki, sam pa sem se vozil brez izpita. Ko
sta me ustavila, sem jima dal prometno, zadaj
pa sta šla pogledat tablico od motorja, ampak
nista niti vedela, kakšne dokumente imata v rokah (smeh). Še pred vojsko sem izpit za motor
tudi naredil, prav tako za avtomobil, kasneje za
tovornjaka in letos do konca leta ga imam še
za avtomobil.

Kdaj ste se začeli ukvarjati s športom?
S športom sem se začel ukvarjati okrog leta
1938, vendar nikdar nisem bil vrhunski športnik. Kar sem se ukvarjal, sem se za svojo dušo
in veselje. Spominjam se leta 1940, ko sem prvič videl drsalke, ki jih je imel v Šentvidu učitelj
Bitenc in jih je prinesel v šolo. Imel sem srečo,
da sem imel takšne starše, ki so me podpirali pri tem, da sem lahko počel, kar sem želel
oziroma karkoli športnega sem si zamislil, so
mi odobrili (smeh). Doma smo imeli usnjarno in bil sem najstarejši izmed sedmih otrok.
Še danes ne vem, če je bil vzrok to, da sem bil
»mamin ljubljenček« (smeh), da sem počel kar
sem hotel, razen takrat, ko je bila druga svetovna vojna in se je še danes preveč in predobro
spominjam. Pri dvanajstih sem imel šele pol razreda osnovne šole, potem pa sem hodil v šolo
tukaj, nato sem šel v Domžale, okrog petdesetega leta sem se šel učit za mehanika, po tem
naredil izpit in šel k vojakom, šele potem se je
vse skupaj začelo.

S katerimi športi ste se vse ukvarjali?
Še sam ne vem, ali mi je bil šport položen v
zibelko, vendar je bilo vse od zimskih športov,
kot so smučanje in drsanje do kolesarjenja, nogomet, vse drugo sem poskusil razen tenisa in
namiznega tenisa ne. Tudi plesat sem hodil s
sestro, ampak celotno športno udejstvovanje
je bilo za zabavo, nikjer pa nisem bil poklicno.
Kaj je bilo po tem, ko ste odslužili vojaški rok?
Že prej sem nekaj treniral s kolesom, po vojski sem šel v Kranj v službo samo zaradi tega,
da sem se lahko iz Šentvida vsak dan vozil do
Kranja in nazaj, zato da sem treniral (smeh). Bil
sem tudi pri kolesarskem odredu, mehanik, pri
katerem sem delal, mi je dal možnost, da sem
začel trenirati z ostalimi, nekega dne pa me je
videl nek gospod, ko sem prižgal cigareto. Na
njegovo vprašanje, če kadim, sem rekel, da tu in
tam kakšnega prižgem, on pa mi je odgovoril,
da naj pospravim kolo in grem domov. In tako
se je kolesarjenje zaključilo (smeh). Sem pa še

Kakšne spomine imate na udejstvovanje pri
AMD Lukovica?
Bil sem dolgo časa aktiven član društva, tako
tajnik kot tudi predsednik, imeli smo tudi motokros progo v Dobu, ampak so se krajani potem odločili za smetišče in smo morali potem
nehati, ko se je smetišče razširilo. Ko sem bil
predsednik društva, smo imeli okrog 800 članov iz vse Slovenije. Nekaj let je bilo društvo
v zatonu, od 1997. leta pa društvo oživlja tudi
moj sin. Vmes nas je tudi bivši župan vrgel ven
iz naših prostorov, ki smo jih imeli v občini,
odstranili so tablo. Niso nas obvestili niti, da bi
pospravili arhiv in tako ga je še nekaj let nazaj
sin pobiral na podstrešju dvorane v Lukovici,
vendar se prostor še do danes ni našel ... Nekaj pokalov imam tudi doma, veliko pa je tudi
izgubljenih zaradi malomarnosti oziroma bi
jih pospravili, če bi nas kdo opozoril, da bo v
nasprotnem primeru vse vrgel v smeti ... Drugače pa mi je najbolj ostalo v spominu, da je bil
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eden izmed naših članov dirkač Formule 1. Naš
sekretar se je šalil, da se je k nam težje včlaniti
kot pa v partijo (smeh).
Bili ste zaposleni tudi na Avto moto zvezi ...
Ja, takrat, ko sem šel tja, se je pa začelo. Prvega maja leta 1960 se spomnim, ko sem vozil
na paradi prvi motor Avto moto zveze, Pomoč
informacije s prikolico, ki ga imam še danes
doma. Štiri leta sem poklicno vodil Titovo štafeto po Sloveniji, ki je trajala štiri dni. Bil sem
tudi na zimskih olimpijskih igrah, ko sem Jugoslavijo zastopal v Innsbrucku kot pomoč, informacije in varstvo na cesti, udeležil sem se tudi
študentske univerzijade v Zagrebu. Hodil sem
tudi na Rally Sutjesko skupaj z ostalimi člani, ko
smo prinesli domov pokale, udeležil pa sem se
tudi službeno, ko sem spremljal tekmovalce. V
mojem življenju je bilo res veliko dejavnosti od
hokeja do motokrosa in vseh ostalih stvari, kjer
sem se aktivno udeleževal.
Med drugim ste bili tudi inštruktor bodočnih voznikov avtomobilov ...
To se je začelo pravzaprav res zgodaj, ko je bilo
še zelo malo inštruktorjev. V Ljubljani sem delal
izpit za inštruktorja, doma smo imeli Forda in
Benini motor, s katerima smo se vozili v okolici,
ob nedeljah pa smo se odpravili tudi po Ljubljani. Se mi zdi, da nekaj sem jih pa le naučil
(smeh). Najprej sem bil za bodoče voznike avtomobile, motorjev, kasneje pa tudi traktorjev.
Ko so avto šole sprejele sklepe, je bilo obvezno,
da smo učili tudi za traktorje, v bistvu pa še sam
nisem znal tako dobro voziti (smeh). Najprej
smo v okviru društva imeli avto šolo, vendar
pa potem zaradi novih sklepov in naprednejših
zahtev, avto šole nismo več mogli imeti. Prav
tako je bilo potrebno, da so zaposleni v avto
šoli, vendar v našem društvu nihče ni bil nikoli
redno zaposlen, mi smo bili pa premajhni, da
bi lahko vse skupaj funkcioniralo s prevelikimi
zahtevami. Imeli smo tudi tečaje za H kategorijo za avtomatike, kjer je bilo potrebno narediti
le poligon. Zgoraj pri Mišu Urbaniji smo ga naredili in spomnim se, da jih je enega leta 35 iz
šole naredilo izpit, učili smo jih cele dneve in ko
je prišel inštruktor iz Domžal, je rekel, da nihče
ne zna tako dobro voziti kot ti naši tečajniki.
Kaj pa lahko poveste o spretnostnih vožnjah?
Ja, to pa ni bilo junaka, ki bi lahko premagal
mojega mlajšega sina (smeh). Fantje so trenirali vsak dan do enajstih, polnoči in tako se je

bilo kasneje tudi po cesti bolj varno voziti, saj
so imeli že toliko treningov za sabo. Zelo malo
je bilo takšnih, ki bi potem imeli kdaj kasneje
kakšne nesreče. Otroke si navadil za življenje
in streniral, da niso bili izgubljene ovce, ampak so na cesto prišli pripravljeni in strenirani.
Sodelovali smo tudi s policijo, s kadeti iz Tacna
in se udeleževali tudi njihovih najrazličnejših
tekmovanj. Za spretnostno vožnjo ni bilo starostne omejitve, potem ko je bil rally, je moral
pa voznik imeti izpit.
Ste imeli tudi kakšna dekleta, ki so vozila?
Ja, smo jih imeli, pa še huda so bila (gromki
smeh). Te »babnce« so bile pa strup in so zmagovale na vseh ženskih rallyjih po Sloveniji.
Ste se namesto na morje raje odpravili na
dirke?
Ne, kljub ukvarjanju z motokrosom smo hodili na morje s Fičotom. Imel sem svoj čoln in
morja takrat nismo nikoli zamudili. Čeprav so
bili vikendi namenjeni dirkam, jaz sem hodil v
službo, žena je bila doma, imava tri otroke, ves
čas smo posvetili športu, bili smo velikokrat
umazani, ampak nikoli lačni (smeh). Vsak dinar,
tolar oziroma evro sem porabil za življenje. Še
pred nekaj leti sem vozil še vedno kolo in po 80
kilometrov na dan, dokler mi ni začel pešati vid
in si nisem več upal tvegati takšnih tur, saj sem
mnenja - vse do svoje mere.
Kateri šport vam je bil najljubši?
Zdi se mi, da še najbolj hokej. Drugače sem pa
tudi še kot otrok igral nogomet in res čisto vse
sem probal razen nemiznega tenisa in tenisa,
pa še tisto smo enkrat z loparji zbijali in ni šlo
(smeh). Drugače smo se pa tudi potapljali in
plavali, ko sem imel čoln. Jaz sem bil tri leta
drugače na ladji v mornarici, takrat ko sem bil
v vojski, in sicer od leta 1953 do 1956. Jadran
sem dobro spoznal, tako da sem ga imel res v
malem prstu. Ni bilo kraja, da ga ne bi poznal,
vse do izliva reke Bojane.
Potem vam tudi v vojski ni primanjkovalo
športa?
Ne, takrat se je pa vse ustavilo. Edini šport je
bil čoln in vesla, drugače pa nismo smeli. Razen
petih mesecev, ko sem bil v Pulju, in smo igrali
nogomet. Tam sem se tudi vsak teden dvakrat
odpravil na veslanje, kar mi je zelo koristilo potem za na ladjo, da sem obvladal veslanje. Prav
tako je bila Lukovica precej znana, ko sem bil
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v Pulju, saj je bilo kar nekaj oficirjev in kmalu
sem opazil, koliko je ura in dobro prišel skozi
ter štejem kot lepo izkušnjo.
Vam je poleg športa ostalo sploh kaj časa
tudi za kakšne druge hobije?
Ja, pri gasilcih sem bil kar 10 let do leta 1957.
Ko sem se preselil in poročil, sem to opustil,
drugače pa se spomnim še požarov, ko je med
vojno gorel grad na Brdu. Spomnim se tudi, ko
je v Šentvidu gorela šola, župnjišče, tam, kjer
je zdaj dvorana ... Pri prvem požaru, ko sem
bil gasilec, sem pa že vozil očetov avtomobil.
Udeležil sem se tudi regijskega tekmovanja iz
občine Domžale in dosegel drugo mesto pri
posameznikih, zmagovalci pa smo bili pri trodelnem napadu. Vendar pa gasilstvo ni bil moj
edini hobi. Ko sem šel v pokoj, sem se vpisal v
ribiško družino Bistrica Domžale, tam mi pa ni
šlo (smeh). Od 1994. leta do zdaj sem ujel eno
malo ribo, vseeno pa se še danes rad udeležujem tekmovanj in se ne sekiram (smeh).
Katerih stvari se najbolj spomnite v življenju?
Tega je bilo pa res zelo, zelo veliko. Veselili smo
se, ko smo zmagovali, prav tako, ko je bila kakšna družinska zadeva kot na primer rojstvo ali
birma. Drugače pa pri hokeju smo igrali z vsemi,
tudi z Jesenicami za jugoslovanski pokal. Prav
spomnim se, kako smo vriskali od bolečine, ko
so nas tako tepli, danes so pa večji reveži, kot
smo bili takrat mi v primerjavi z njimi. Kako se
v življenju vse spremeni ... Trenirat smo hodili
pred halo Tivoli ob enajstih, polnoči, enih ponoči, da smo lahko trenirali na ledu. Ukvarjal sem
se tudi z veleslalomom, s smučkami tudi skakal
veliko po domačih skakalnicah po občini. Naredil sem tudi svojo vlečnico in vse otroke iz okolice, ko so bili mlajši, navadil smučati. Namesto
Krvavca smo naredili svojo vlečnico, zime so
bile dolge in veliko snega in smo si poenostavili. Potem sem še malo tekel na smučeh. Ko sem
hodil v gimnazijo, sem bil drug na prvenstvu na
8 km in vse mogoče sem počel.
Ste svojo ženo tudi spoznali na kakšnem
športnem dogodku?
Ne, ne, Zinko sem pa spoznal na plesu (smeh).
Takrat so bili plesi po vasi, drugače pa sem hodil k Jenku. Moja sestra je hodila na učiteljišče
na Resljevi v Ljubljani in vsako soboto je bil
ples. Sestra me je vozila s sabo, čeprav sem bil
bolj revček, vseeno pa sem se naučil plesati,
tako da sem tudi to poskusil.
Lea Smrkolj
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Zastava je simbol naše identitete
in pripadnosti domovini
V nedeljo, 8. aprila, smo v društvu Heraldica Slovenica pripravili že 18. praznik ob Dnevu slovenske
zastave. Letos mineva že 165 let, od kar je 7. aprila 1848 na Wolfovi ulici v Ljubljani slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil slovensko narodno zastavo. Dejanje je botrovalo ravnanju nemškega dela narodne straže, ki je izobesil nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu. Praznik
zastave, praznik vseh Slovencev, se je pričel opoldne na Vačah z mašo za domovino, ki jo je daroval
kardinal Franc Rode s 15 duhovniki. Kardinal je v pridigi poudaril, da je v tako težkih časih, kot
se nahaja danes Slovenija, potrebno združiti vse moči, kar jih premoremo. Svoje prednosti, ki jih
imamo, združimo s pravičnostjo in opozorimo vse tiste, ki jih vodi le pohlep, da je na prvem mestu
človekova bit.

Darilni predsedniški prapor

Zastavonoša Franc Končar

ZVVS Lukovica - praporščak Marjan Kveder

Ob 14. uri je krenila povorka iz Spodnje Slivne proti Geoss-u. Na čelu
so bili konjeniki z narodnimi zastavami, godba Slovenske vojske in
gardna enota za protokol Slovenske vojske, ki je nosila slovensko zastavo. Sledile so narodne noše, evropske zastave, prapori Veteranov
vojne za Slovenijo 1991 in tudi prapor ZVVS, občinski odbor Lukovica in občinske zastave, med katerimi je bila tudi zastava Lukovice. Praporščakom in zastavonošam je poveljeval častni predsednik
ZVVS Srečko Lisjak.
Na Geoss-u so nas pričakali predsednik države Borut Pahor s kardinalom dr. Francem Rodetom, poslanci Državnega zbora, župani in
drugi visokimi gosti. Vojaki gardne enote so dvignili slovensko zastavo ob igranju slovenske himne. Množico prisotnih na praznovanju Dneva zastave sta pozdravila predsednik Heraldice Slovenice in
župan Občine Litija. V kulturnem programu so nastopali pesnik in
igralec Tone Kuntner, MPZ Litija, domače gledališče Geoss in godba
Slovenske vojske.
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v slavnostnem nagovoru poudaril: »Zastava je simbol naše identitete in pripadnost
domovini.« Obljubil je, da se bo zavzemal za večjo vlogo državnih

simbolov Slovenije in pozval tudi druge, da naj v zastavi vidijo »inspiracijo in pripadnost nečemu, kar je dobro in nas povezuje«. Predsednik se je ob tej priložnosti tudi vpisal v zlato knjigo novoizvoljenih predsednikov. V knjigo najeminentnejših gostov Geoss-a se je
vpisal tudi kardinal dr. Franc Rode. Predsednik Heraldice Jožef Lajevec je podaril predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju darilni prapor Heraldice Slovenice, ki predstavlja suverenost predsednika
in ozemlja, ki ga zastopa. Prapor je ozaljšan z okrasnim robom, ki
nosi barve državnega grba: srebrna, modra, rdeča in zlata. Osrednji
del praporove rute zaseda državni grb, izrisan po strogih pravilih heraldične teorije. Obkroža ga sedem grbov slovenskih zgodovinskih
dežel in pokrajine, ki ležijo znotraj meja Republike Slovenije. Sledijo
Goriška, Istra, Koroška, Kranjska, Štajerska in Prekmurje, ki ga predstavljata grba županij Zale in Železne. Po podelitvi priznanj so vsi
navzoči prejeli spominsko značko Heraldica Slovenice, nakar je sledilo družabno srečanje udeležencev ob dobri jedači.
Danilo Kastelic
Heraldica Slovenica

Gregorjevo
je praznik, ki ga poznajo tudi otroci v našem vrtcu. Vsaka skupina je
ustvarila svojo ladjico in jo »spustila v vodo« kar v telovadnici, saj je
zunaj deževalo. Čudili smo se nastalim plovilom, saj so bile vse ladjice
unikatne, posebne, drugačne, naše … Najbolj pogumni so svoje ladjice
odnesli k bajerju.
Ladjica po vodi plava,
luč odnaša stran od nas.
Oj, pojdi zdaj, oj, pojdi zdaj,
noč je krajša, daljši dan!
(Alenka Avbelj)				

Cveta Rošer
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Dan družine
Marec. Mesec, ki ga po dolgi zimi vsi težko čakamo, saj prinaša praznovanja za mamice, babice, žene, očete, skratka cele družine.
Otroci so skupaj s strokovnimi delavkami pripravili kratek kulturni program in ustvarjalne delavnice, kjer so se družili in zabavali majhni in
veliki. Taka srečanja nas bogatijo in razveseljujejo.
Cveta Rošer
pedagogov in vodja strokovne službe pri Glasbeni mladini Slovenije.
Anja Kralj je med vsemi tekmovalci dosegla najvišje število točk (93,83) in
si s tem prislužila zlato priznanje. Urh Štempihar Jazbec je dosegel 82,17
točk in srebrno priznanje. Enako tudi Miša Šinkovec, ki je dosegla 74,83
točk. »Vsi, ki se iz šolskega tekmovanja uvrstimo naprej na državno tekmovanje, moramo napisati svojo lastno skladbo. S tem se preizkusimo v
skladanju in si povečujemo glasbeni zaklad,« je po tekmovanju dejal Urh.
Anja pa je dodala: »Na glasbeno olimpijado sem šla z nekaj strahu kot
tudi dobre volje, nazaj domov nas je večina prišla z nasmehom na ustih
in z ogromno novicami.«
Žirija je podelila tudi posebne nagrade, med katerimi je Anja Kralj prejela
nagrado Društva slovenskih pevskih pedagogov za odlično vokalno izvedbo skladbe in nagrado za najboljšo izvirno skladbo.
Po zapisu mentorice Simone Burkeljca
povzel Leon Andrejka

Zaključek bralne značke
z Nejko Omahen

Glasbena olimpijada 2013
V organizaciji Zveze Glasbene mladine Slovenije in Akademije za glasbo v
Ljubljani je v nedeljo, 10. marca 2013, potekala druga slovenska Glasbena
olimpijada. V prvi kategoriji je tekmovalo 24 glasbenikov, med njimi tudi
trije učenci OŠ Janko Kersnik Brdo: Anja Kralj, Urh Štempihar Jazbec in
Miša Šinkovec.
Tekmovalce je ocenjevala sedemčlanska komisija, v kateri so bili štirje člani z oddelka za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo, predstavnik
Društva slovenskih skladateljev, predstavnica Društva slovenskih pevskih

V aprilu se zaključuje branje učencev pri slovenski bralni znački. Najprej
smo se zaključno družili s pridnimi bralci z Brda in sicer s tistimi od 5. do
9. razreda. Pri njih je bralno značko osvojilo 128 učencev. Za nagrado so
se 10. aprila v dvorani Kulturnega doma v Lukovici srečali s priljubljeno
mladinsko pisateljico Nejko Omahen.
Učencem in mentoricam sem najprej čestitala za osvojeni trud, nato pa
je imela osrednjo besedo mlada gostja. Nejka Omahen je avtorica osmih
knjižnih uspešnic: Silvija, Življenje kot v filmu, Dež, Veliko srce, Prigode
Poprove Pipi, Spremembe, spremembe, Temno sonce in Oh, ta kriza.
Učencem je predstavila svoje pisateljske začetke in knjižna dela, spregovorila pa je tudi o pomenu pisateljevanja na splošno in v Sloveniji.
V drugem delu prireditve so lahko tudi učenci vprašali, kar so želeli – to
jim je bilo zelo všeč. Med srečanjem je na oder povabila našo Prešernovo nagrajenko Mašo Golob. Maša je najprej prebrala svoje zanimivo in
vzpodbudno razmišljanje o knjigah in branju, nato pa ji je še pisateljica
zastavila nekaj vprašanj.
Menim, da je bilo srečanje mladih bralcev z Nejko Omahen na resnično
kakovostni ravni. Pisateljica je učencem preko svojih del podala veliko
življenjskih sporočil in jih pritegnila k branju svojih del. Predstavila jim
je tudi položaj pisatelja v Sloveniji. Na učence je naredila velik, pozitiven
vtis tudi s svojo pozitivno osebnostjo in odprto komunikacijo.
Avtorjev, ki bi združevali vse to, je v Sloveniji res malo. Zato lahko srečanje naših učencev z njo še posebej cenimo.
Danica Dolar
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Zahvala
za donacijo

Obisk Knjižnice Domžale
V četrtek, 14. marca, in v petek, 15. marca, smo 3. razredi obiskali Knjižnico
Domžale. Pod vodstvom gospe Nives smo izvedeli veliko zanimivega in
poučnega o knjižnici, knjigah, drugem gradivu, izposoji, novih napravah
in delovanju knjižnice. Ob koncu smo lahko tudi preizkusili bralno gnezdo, blazine, igrače in prelistavali knjige po svoji izbiri. Gospe Nives se lepo
zahvaljujemo za prijetno in poučno vodenje ter darilca.
Tina Uštar

Nogometni klub Črni graben

Marčni dnevi nogometa
Nogometni klub Črni graben je v marcu organiziral dneve nogometa. K
igranju so se pridružili tudi tisti, ki niso aktivno vključeni v nogometni
klub. Dneve nogometa smo začeli v soboto, 3. marca 2013, v Športnem
parku v Domžalah na umetni travi. Naši gostje z vsemi mladinskimi selekcijami U-8,U-10,U-12 in U-14 so bili NK Termit Moravče, veterani so
imeli za nasprotnika NK Radomlje. Ženska ekipa NK Črni graben je imela
za nasprotnice igralke ŽNK Jevnica. Do konca marca je naša ženska ekipa odigrala še štiri tekme z ženskami ekipami iz Krima, Radomelj, Ilirske
Bistrice in Vrhnike. Otroški turnirji so potekali ob sobotah, 16. marca, 23.
marca, in 30. marca 2013 v šolski telovadnici na Brdu, kjer je potekalo
tekmovanje trojk. Nastopilo je veliko ekip in veliko novih igralcev. V klubu smo zelo zadovoljni, da se je nekaj otrok, ki so nastopali na turnirjih,
odločilo svoje nogometno znanje nadgradili z včlanitvijo v NK Črni graben. Zaključek marčnih dnevov nogometa smo zaključili tam, kjer smo
jih začeli, v Domžalah, na umetni travi s tekmo veteranov NK Črni graben
in članskimi igralci NK Črni Graben.
V aprilu se nadaljujejo prvenstvene tekme v MNZ Ljubljana, kjer igrajo
tudi naše selekcije U-8 in U-10. Za 1.maja gre naša veteranska selekcija na dvodnevni turnir v Savudrijo z mednarodno udeležbo. Na turnirju
bodo igrali klubi iz šestih držav. Z našimi najmlajšimi igralci - selekcijo
U-6 bomo začeli igrati na ligaškem turnirju, ki ga organizira NK Črni graben. Ostale selekcije U-12, U-14 in ženska ekipa se bodo pripravljale in
igrale prijateljske tekme za start v novo sezono v septembru 2013/2014.
Vabimo vse ljubitelje nogometa, da si pridejo ogledat tekme našega
kluba na igrišču RCU Lukovica!
Drago Kolenko
NK Črni graben

Glina je nekaj, kar umirja. Je
rojena v zemlji in uporabljena
preko vseh zgodovinskih obdobij, pri vseh kulturah in narodih.
Imajo jo radi tudi naši otroci,
ki so ustvarjalni in vedoželjni.
Kako se oblikuje, kaj vse lahko
iz nje naredimo, so spoznali
tudi v našem vrtcu. Franci Avbelj nam je podaril toliko gline, da smo vsi lahko ustvarjali, tudi najmlajši.
Hvala, Franci Avbelj za prijaznost, saj ste nam s to donacijo res polepšali in
obogatili dneve v vrtcu.
Otroci in strokovne delavke vrtca Medo

Kaj menijo o knjigah in branju

Šolski Prešernovi nagrajenci
Lara Barlič, 4.r, Krašnja

Knjige rada berem zato, ker so zanimive
in poučne.
Najraje berem zvečer, da lažje zaspim.
Všeč so mi napete zgodbe. Branje je čudovito, zato ga priporočam tudi ostalim!

Tajda Tomelj, 4.r, Blagovica

Ko sem hodila v vrtec, sem rada poslušala pravljice, ki sta mi jih prebirala ati in
mami. Potem ko sem hodila v prvi razred,
sem se učila brati. Ko sem se naučila brati,
sem si sama brala knjige in s tem sem si
bogatila svoj besedni zaklad. V knjižnici
zelo rada preživim dolgo časa. Zdaj, ko
znam tekoče brati, berem pravljice za
lahko noč bratcema. Posebej imam rada
razburljive in zanimive zgodbe.

Žiga Podgoršek, 4.b

Knjige mi pomenijo odprta vrata v nove
dogodivščine. V njih spoznavam bogat
besedni zaklad. Ko česa ne znam, ne razumem, je skoraj vedno odgovor v knjigi.
Ko berem, se sprostim in potolažim.

Nejc Podgoršek, 4.b

Knjiga je zame povsem drug svet. Je moja
najboljša prijateljica. Pri branju se sprostim.

Maša Golob, 8.a

Že od nekdaj obožujem branje. Predstavljala sem si, kako bi bilo, če bi bila jaz
ena od junakinj v knjigi. Preko tega sem
spoznala, kaj pomenijo čustva.
Nato sem se v 3. ali 4. razredu začela zanimati za avtorje knjig in ločevati, kateri
avtor piše zame bolj zanimivo in kateri
manj. Takrat sem se enostavno zaljubila v knjige in postala od njih »odvisna«.
Kadarkoli imam prosti čas, imam v roki
knjigo. Število strani ne omejuje moje ljubezni od knjig. Branje mi pomeni
moje najljubše opravilo. Trenutno najboljša pisateljica mi je definitivno Nejka Omahen, ki odlično opisuje ljudi in piše enkratne zgodbe.
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Spoštovani občani občine
Lukovica in vsi ljubitelji
avtomobilskega športa
Drugi konec tedna v mesecu bomo izpeljali
tradicionalni Rally Saturnus, avtomobilsko dirko z najdaljšim stažem in najbogatejšim slovesom v Sloveniji. Letošnje tekmovanje bo že 36.
po vrsti in se bo od lanskega nekoliko razlikovalo. Dirka bo zapustila Zasavje in gostovala v
nekaj novih krajih, kjer rally še ni potekal, med
drugim tudi po nekaterih cestah v vaši občini
Lukovica. Rally je novost v vaši občini, čeprav je
bilo in je pri vas doma kar nekaj avtomobilskih
in drugih dirkačev. Vseeno je izvedba takšnega
tekmovanja, kot je mednarodni Rally Saturnus,
novost. Zato je naš namen, da s pričujočim zapisom posredujemo vsem prebivalcem ob trasi tekmovanja ter tudi drugim zainteresiranim
nekaj koristnih informacij. Te so za izvedbo in
varen potek tovrstnega tekmovanja potrebne
in jih moramo upoštevati tako organizatorji kot
tekmovalci, prav tako pa tudi gledalci in prebivalci ob trasi hitrostne preizkušnje. Tako boste
v nadaljevanju tega zapisa izvedeli vse potrebno v zvezi s cestnimi zaporami, možnostmi
prehoda po zaprtih cestah v nujnih primerih
in potekom prireditve ter njenim varnim ogledom. V zadnjem delu bomo navrgli še nekaj
možnosti, da od tekmovanja kar največ pridobite tudi prebivalci ob trasi rallyja.
Rallyja Saturnus bo letos od 10. do 12 maja 2013.
Središče prireditve bo vse tri dni poteka tekmovanja v Športnem centru Stožice, v Ljubljani. V
neposredni bližini stadiona in dvorane bo prvi
dan, v petek, 10. maja, takoj po startu dirke tudi
prva HP, tako imenovani Superspecial.
Drugi dan rallyja bodo v soboto, 11. maja, na
vrsti hitrostne preizkušnje HP Janče, HP Višnja
Gora in HP Metnaj, ki potekajo po cestah v MO
Ljubljana ter občinah Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica in Grosuplje.
V nedeljo, 12. maja, bodo na vrsti hitrostne
preizkušnje, ki bodo potekale po delu cest
vaše občine ter občin: Domžale, Moravče, Litija in Dol pri Ljubljani. Gre za dve povsem novi
hitrostni preizkušnji, HP Krtina in HP Moravče.
V času poteka tekmovanja morajo biti trase hitrostnih preizkušenj zaprte za ves promet.
Prav tako bo zaprt del ceste, ki neposredno

dostopajo do trase hitrostne preizkušnje. Tudi
te zapore bodo označene in ob trasi HP tudi
varovane. Vse dogajanje bo potekalo povsem
in natanko v skladu z varnostnim načrtom tekmovanja.
O popolnih zaporah cest na trasi HP, poteku
obvozov ter ravnanju v potrebi po nujnih prevozih vas bomo obvestili s posebnim letakom.
Tega bomo najkasneje v tednu pred dirko delili po hišah, ki stojijo neposredno v krajih, kjer
bodo potekale hitrostne preizkušnje. Obvestila
o zaporah bomo poizkušali zagotoviti tudi na
vaši lokalni radijski postaji.
Urnik zapor hitrostnih preiskušenj
v vaši občini je naslednji:*

HP Krtina

nedelja, 12.05.2013: 09.00 - 16.30

HP Moravče

nedelja, 12.05.2013: 09.30 - 17.30
* Popolne zapore cest veljajo v navedenem urniku, ki
se lahko delno spremeni. O tem boste obveščeni po
predvidenem načinu (letaki …).

Tiste lokalne prebivalce, ki v času zapor ne boste imeli možnosti dostopov do svojih cest po
obvoznih cestah in imate res nujni prevoz, prosimo, da se na dan rallyja obrnete neposredno
na uradne osebe rallyja. Te imajo na določenih
točkah radijsko zvezo z vodjem hitrostne preizkušnje. Z njimi se dogovorite, kdaj bo možna
vožnja po poti hitrostne preizkušnje, ki pa mora
biti vedno in izključno v smeri tekmovanja. V nasprotni smeri je namreč iz varnostnih razlogov
najstrožje prepovedan kakršen koli promet.
Prepričani smo, da bo potek tako slovečega
mednarodnega tekmovanja, kot je Rally Saturnus, pozitivno prispevek k turističnemu utripu
vaših krajev ter povečal njegovo prepoznavnost doma in na tujem. Zato vsekakor predlagamo, da priložnosti izkoristite za aktivnejšo
promocijo in skupaj s krajani na dan poteka
mednarodne prireditve po cestah skozi vašo
občino predstavite vaše krajevne značilnosti,
izpostavite gostoljubnost ter odprete vrata

turističnih kmetij, planinskih domov, pa tudi
kakšna improvizirana stojnica bo dobrodošla
na mestih, kjer bo rally spremljalo večje število
gledalcev. Naprošamo vas le, da nas o postavitvah le-teh predhodno obvestite, zaradi uskladitve varnostnih nalog.
Posebej bi vas radi obvestili še o dveh pomembnih stvareh v zvezi z izvedbo rallyja Saturnus.
Trening s tekmovalnimi vozili na trasi hitrostnih
preizkušenj je prepovedan! Ogled in popis tekmovalne proge, s posebej označenimi osebnimi vozili, v skladu s cestno prometnimi predpisi, je posadkam rallyja dovoljen le v dveh dneh
(v sredo, 8. in četrtek, 9. maja), tik pred startom
celotnega rallyja. Posadke imajo na voljo le tri
prehode preko posamezne HP, kar bo nadzorovano s strani organizatorja in policije.
Prav tako bo organizator v dogovoru s policijo
po zaključenem tekmovanju poostreno nadzirala promet na cestah, kjer bodo izpeljane
hitrostne preizkušnje, da se prepreči, da bi se
»gledalci ali lokalni navdušenci« in drugi podobni, prelevili v dirkače in preizkušali svoje
vozniške spretnosti ter tako ogrožali varnost
vseh uporabnikov cest in okoliških prebivalcev!
Seveda upamo, da si boste vsaj del tekmovanja
ogledali tudi sami. Še posebej ste dobrodošli
na brežinah nad novo Štajersko cesto pri stadionu Stožice. Kot športnega prijatelja, ki se
zaveda, da hitrost in adrenalinsko sproščanje
v vožnji sodi na organizirana tekmovanja, vas
prosimo, da nam pri izvedbi tekmovanja pomagate na način, da ob ogledu upoštevate navodila uradnih oseb, kajti prav zaradi varnosti
veljajo pri izvedbi avtomobilskih tekmovanj še
posebej stroga pravila.
Dodatne informacije lahko dobite tudi na vodstvu rallyja na naslovu: Avto športno društvo
SA – I, Koprska 98, 1000 Ljubljana, E-naslov
info@rally-saturnus.si . Ažurne informacije so
vam na voljo tudi na: www.rally-saturnus.si
Zelo bomo veseli, če se nam boste pridružili!
Davorin Možina
Tajnik organizacijskega odbor
foto:

Uroš Modlic
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Skakalci ŠD Zlato Polje

Društvena tekma
Če smo si vzeli čas za tekme v smučarskih skokih odprtega tekmovanja, zakaj ne bi pripravili še tekmo samo za člane zlatopoljskega društva.
Zavzeli smo se in poleg večje skakalnice naredili še manjšo, po kateri so
se spustili tudi najmlajši. Da bi mladim domačim skakalcem pripravili
še večje veselje, se je upravni odbor društva odločil, da pripravi kar pet
kompletov medalj , seveda za pet različnih starostnih skupin. Tekmovalci
v prvi in drugi s skupini so nastopili na manjši, ostali pa na večji skakalnici. Po razburljivem tekmovanju so vsi najbolj nestrpno čakali razglasitev
rezultatov, ki so se jih veselili prav vsi. Podpredsednik ŠD Janez Pogačar
je pohvalil vse nastopajoče in jim podelil medalje.
To mi je nagrada in najlepši spomin na zimsko smučanje, je žarel eden
od nastopajočih zlatopoljskih skakalcev in tako je tudi prav. Ja res je, kaj
še hočemo lepšega!
Končni rezultati društvenih skokov:
Do 10 let
1. mesto - Andrej Pavlič, 2. mesto - Erika Habjanič, 3. mesto - Matija
Oražem
Od 10 – 13 let
1. mesto - Grega Hribar, 2. mesto - Tadej Habjanič, 3. mesto - Klara Oražem
Od 14 – 15 let
1. mesto - Tomaž Klopčič, 2. mesto - Primož Mal, 3. mesto - Anže Hribar
Od 16 – 19 let
1. mesto - Uroš Klopčič, 2. mesto - Matej Klopčič, 3. mesto - Matic Oražem
Nad 20 let
1. mesto - Srečo Dacar, 2. mesto - Janez Hribar, 3. mesto - Franci Cevec
Tone Habjanič

Skoki za pokal Gostilne Bevc
Dejstvo, da je bila letošnja zima za smučarske skoke na razpolago le za
kratek čas, je na dlani, saj je bilo potrebno vse narediti na hitro. Še tretjič
so se v zlatopoljskem ŠD potrudili in izpeljali skakalno tekmo.
Tudi tokrat smo se obrnili za sponzorsko pomoč k Dušanu Jemcu, gostilna Bevc v Lukovici. Dušan, ki sedaj uspešno nadaljuje gostinsko pot
svojih staršev, mi reče, vi pripravite in izpeljite tekmo, mi pa zagotovimo
sponzorstvo. Zaradi vremenskih razmer smo preložili prireditev za en
teden, kar se je kasneje izkazalo za pravilno. Sončni žarki so privabili številne gledalce, prav tako tudi lepo udeležbo skakalcev. Vsi so bili navdušeni nad pripravo skakalnice, ki smo jo za to priložnost tudi lepo okrasili.
Izobešene zastave so naznanjale izjemen smučarski praznik, dogodek,
s katerim se vsako društvo ne more pohvaliti. Prijetno športno okolje in

Stane Jemec iz Lukovice je podelil kolajne in pokale

lepa skakalna tekma sta dala še en pečat sončnemu nedeljskemu popoldnevu ob športni napravi na Mali Lašni. Seveda je bil med gledalci tudi
Stane Jemec, ki ni skrival svojega zadovoljstva nad prireditvijo, sicer pa je
bilo to že njihovo tretje glavno sponzorstvo na tej novi skakalnici. Vesel
sem, da je bila tako lepa tekma in da se je vse srečno končalo, je dejal.
Najboljšim je ob razglasitvi rezultatov podelil pokale, medalje in praktične nagrade. Zahvalo glavnemu sponzorju, gostilni Bevc iz Lukovice, je izrazil predsednik ŠD Viktor Pogačar, prav tako pa tudi vsem tekmovalcem,
gledalcem, sponzorjem in vsem, ki so pomagali pri prireditvi.
Uvrstitve najboljših:
Do 15 let
1. mesto - Aljaž Klopčič, Žiče, 2. mesto - Tomaž Klopčič, ŠD Zlato Polje, 3.
mesto - Rok Klopčič, Žiče
Od 16-20 let
1. mesto - Grega Klopčič, Žiče, 2. mesto - Uroš Klopčič, ŠD Zlato Polje, 3.
mesto - Tadej Pikel, Motnik
Od 21-35 let
1. mesto - Matej Berlec, ŠD Podgorje, 2. mesto - Jani Cencelj, Laze, 3. mesto - Primož Janežič, Podgorje
Nad 35 let
1. mesto - Robert Vrankar, Loke, 2. mesto - Marijan Smolnikar, Gorjuša, 3.
mesto - Srečo Dacar, Gabrovnica, ŠD Zlato Polje
Pokale za najdaljše skoke so prejeli:
1. Matej Berlec, ŠD Podgorje - 22,5 m, 2. Gregor Klopčič, Žiče - 22 m, 3.
Jani Cencelj, Laze - 21 m
Vsem iskrene čestitke!
Tone Habjanič

9. turnir v namiznem tenisu za
Pokal Rafolč v znamenju mladih
V nedeljo, 17. februarja 2013, je bil izveden že 9. tradicionalni turnir v
namiznem tenisu za krajane KS Rafolče in člane Športnega in turističnega društva Rafolče v veliki telovadnici OŠ Janka Kersnika na Brdu. Udeležilo se ga je rekordno število mladih in nekaj manj odraslih kot lani,
prisotnih pa je bilo tudi nekaj navdušenih navijačev. Za posladek in za
napitke je bilo poskrbljeno.
Člani ŠTD so pridno vadili vsako sredo v mali telovadnici OŠ
Janka Kersnika Brdo. Vodja turnirja je bil računalničar Marko Breznik. Tekmovalo je enajst otrok, pet žensk, štirje dijaki/
študentje in pet odraslih v moški konkurenci. Otroci so igrali predtekmovanje v dveh skupinah in nato končnico na izpadanje. V ostalih
konkurencah so igrali ligaški sistem, vsak z vsakim in brez končnice.
V moški skupini so zasedli naslednja mesta: 1. Igor Tekavc, 2. Aleš Marinčič, 3. Sandi Ceglar, 4. Vili Gošte in 5. Marjan Kveder.
V ženski skupini je bil vrstni red: 1. Lucija Gerčar, 2. Urška Hribar, 3. Ana
Dolinšek, 4. Urša Barle in 5. Veronika Iglič.
V skupini dijaki in študentje so se razvrstili takole: 1. Blaž Gerčar, 2. Mitja Serko, 3. Nejc Dolinšek in 4. Marko Serko.
V skupini otroci (osnovna šola): 1. Gaj Krnc, 2. Jan Demšar, 3. Kristjan
Ceglar in 4. Lovro Kveder.
Najboljši trije v posameznih kategorijah so prejeli spominske pokale.
ŠTD Rafolče se zahvaljuje ravnateljici dr. Anji Podlesnik Fetih za gostoljubje na šoli. Dvoboji so bili zelo bojeviti in v odličnem vzdušju. Organizatorji pričakujejo drugo leto vsaj tako udeležbo.
Viktor Jemec
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16. občni zbor društva rejnic
in rejnikov Domžale
V društvu, ki aktivno deluje že vse od leta 1980 in združuje 116 aktivnih
in bivših rejniških družin z območja občin Domžale, Lukovica, Moravče,
Trzin in Mengeš, smo letošnji 16. občni zbor v torek, 12. marca 2013 v
Čebelarskem domu na Brdu preživeli veselo in z obilico dobre volje.
K temu sta izdatno prispevali naši članici Dani Zaberložnik in Ladi Klemen, po osnovnem poklicu inženirki tekstilne tehnologije, rejnici, sestri
dvojčici, materi, ženi in amaterski igralki, ki sta s svojim skoraj enournim
humornim vložkom z zgodami in nezgodami s podeželja in mesta, razlikami med preprostimi kmečkimi in bolj finimi mestnimi ljudmi izzvali
obilico smeha in nas veselo presenetili. Poznamo ju namreč bolj kot resni,
delovni dekleti. Članice izvršnega odbora društva so pripravile s svojimi
sladkimi izdelki pravo pašo za oči, zadovoljstvo pa nam je vlivalo tudi
poročilo o opravljenem delu in poročilo blagajničarke. Kljub splošnemu
varčevanju nam je uspelo opraviti vse naloge, ki smo si jih zastavili in zbrati toliko denarja, da smo lahko pokrili osnovne materialne stroške posameznih programov in še nam je nekaj ostalo za hude čase. Več kot tretjino
sredstev zberemo s članarino ter z dodatnim prispevkom članov in članic.
Tako si v večini plačamo sami ekskurzijo ali letovanje rejniških družin,
sredstva pa namenimo za poplačilo tistega dela stroškov programa, v katerem so v večini vključeni otroci in mladostniki, kot so na primer material
za ustvarjalne delavnice, srečanje mladih, avtobusni prevozi … V društvu
vseskozi delujemo vsi povsem prostovoljsko, brez kakršnegakoli honorarja. Vsebinsko bomo z obstoječim vodstvom tudi v prihodnje delovali
v sedanjem okviru in se prilagajali finančnim možnostim, kar pomeni, da
bomo morebitne donacije namenili za otroke in mladostnike, ki so zaupani v vzgojo in varstvo našim družinam.
Z nami so bili podžupanja Občine Domžale Andreja Pogačnik Jarc, župan
Občine Lukovica Matej Kotnik, Martina Oražem iz Rotary cluba Domžale
in patronažna sestra Irma Markovšek, ki so s svojo navzočnostjo pokazali
zanimanje za naše delo, izkazali zaupanje in podporo v naše poslanstvo.
Pridružile so se nam strokovne delavke Centra za socialno delo Domžale
Marta Tomec, Desanka Glumac, Renata Baras, Ana Zakšek in Marta
Hočevar, ki nam pomagajo v pripravi in izvedbi posameznih programov
in nas upoštevajo kot sodelavke.
Predsednica društva:
Mateja Pestotnik

14. občni zbor Združenja ekoloških kmetov
Zdravo življenje

Občina Lukovica podpira
ekološke kmete

V Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje Lukovica so vključeni
ekološki kmetje iz šestnajstih občin širšega območja osrednje Slovenije,
zato je občni zbor organiziran vsako leto na drugi lokaciji. Letos je bilo
po dolgih letih ponovno na Moravškem, kjer so se v sredo, 20. marca, v
gostišču Peterka zbrali številni člani združenja.
Predsednik Janez Ocepek je podal poročilo o delu za preteklo leto, ki je
bilo ponovno zelo obširno in pestro. To dokazujejo številna sodelovanja na raznih prireditvah, sejmih lokalnega značaja pa tudi večjih, kot je
Narava in zdravje. Organizirana so bila razna izobraževanja, seminarji in
dve strokovni ekskurziji (Čadrg in Gornja Avstrija). Nabavljene so bile še
dodatne stojnice in predpasniki za prepoznavnost združenja. Vodstvo je
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skrbelo za obveščenost članov, za promocijo, javljali so se na številne razpise, da bi pridobili čim več sredstev za načrtovane projekte. Uspešno že deluje skupina proizvajalcev. Zelo je bil kritičen do Zveze združenj ekoloških
kmetov Slovenije, kamor je potrebno odvesti precejšen del članarine, a je
uspešno sodelovanje z njimi nemogoče zaradi njihove neresnosti.
Podobno bodo aktivnosti potekale tudi v letošnjem letu. Nadaljevali bodo
odprte projekte in začeli z novimi. Zbirajo predloge za ekskurzije. Poskušali
bodo povečati sodelovanje s šolami in fakultetami (tradicionalni slovenski zajtrk) in intenzivno delali na področju partnerskega kmetovanja. Pozval je člane, naj v večji meri sodelujejo pri septembrskem dnevu odprtih
vrat in pohvalil Marijo Gales iz Krašnje, ki to počne že vsa leta. Predstavil
je tudi ponudbo podjetja BTC, ki v nakupovalnem centru Qlandia v Kamniku ponuja ekološkim kmetijam prodajo svojih pridelkov in izdelkov, kar
bi bilo dobro izkoristiti, le organizirati se je treba. Za delavnost ter vzorno
in natančno vodenje je bilo vodstvo in celoten upravni odbor pohvaljeno
s strani nadzornega odbora, ki njihovo delo budno spremlja. Od številnih
povabljenih županov in drugih gostov sta se odzvala samo Tomaž Močnik
iz Kmetijskega zavoda Ljubljana, sicer tudi član združenja, ki je izpostavil
problem pomanjkanja ponudbe določenih artiklov, in podžupan občine
Lukovica Bojan Andrejka. Slednji je poudaril, da v bodočnosti vidi velik
problem glede hrane in zaželel čim večjo pridelavo in povpraševanje ter
zagotovil podporo občine Lukovica tudi za naprej. Prav občina Lukovica je
največja finančna podpornica ekološkim kmetom, za njo je Zagorje, vse ostale pa so daleč zadaj. Po uradnem delu so zbirali prostovoljne prispevke za
člana Silvestra Grilja, ki mu je v februarju požar uničil gospodarsko poslopje
s številnimi stroji, nato pa je sledila pogostitev in prijeten družaben klepet
ter izmenjava izkušenj.
Francka Toman
foto: Jože Ocepek

Občni zbor PVD Sever Domžale
Pred nedavnim smo se zbrali na občnem zboru člani policijsko veteranskega združenja SEVER domžalskega območja.
V uvodnih besedah je navzoče člane in goste pozdravil predsednik Maksimilijan Karba. Z minuto molka smo se spomnili dveh umrlih članov v
preteklem letu, Jožeta Gredarja in Janeza Gotmana. Po predlaganem dnevnem redu smo poslušali poročilo o delu v preteklem letu in o dogajanjih,
ki so za nami. V nadaljevanju je besedo prepustil predsedniku PVD SEVER
ljubljanskega območja Emeriku Peterki, ki je dejal: »V preteklem letu smo
dobili nekaj novih članov, nekaj jih je odstopilo, žal pa nekaj tudi umrlo.
Nekaterim članom smo po svojih močeh tudi finančno pomagali, da bi laže
prebrodili vsakodnevno krizo. Bilo je več spominskih svečanosti, ki so bile
številno obiskane, vrsto športnih srečanj in tekmovanj, na katerih so naši
člani osvojili številne uspehe. Poudaril je, da bomo v povezovanju z zvezo
vojnih veteranov v bodoče še bolj močni in dejavni.«
Nanizal je program dela za leto 2013 s številnimi prireditvami, odkritji
spominskih obeležij in športnih dogajanj. Pridobili naj bi tudi nekaj novih
društvenih praporov in nekaj veteranskih uniform. Navzoče je pozval k
še večji udeležbi na prireditveh. Z nekaj besedami nas je nagovoril tudi
predsednik OZVVS domžalskega območja Janez Gregorič, ki je dejal, da je
medsebojno sodelovanje v zadnjem obdobju zelo dobro. »Boriti se moramo proti nepoštenosti, prav bi bilo, da bi prišlo do določenih sprememb,
upam na boljše« je povedal. Maksimilijan Karba je navzoče seznanil z nabavo novega društvenega prapora, s katerim bi domžalsko območje samo
razpolagalo. Nekaj sredstev je že zagotovljenih, upam še na preostali del.
Izrazil je željo, da bi se večkrat srečevali ob prijetnih priložnostih in manjkrat
na pogrebih.
Zahvalil se je za udeležbo, zaželel še lepši in boljši jutri ter prijetno večerno
druženje.
Tone Habjanič
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Velikonočna butara
V tednu pred cvetno nedeljo so v Šentvidu
pod okriljem Turističnega društva sv. VID izdelovali velikonočno butaro, ki je praznično
krasila zunanjo podobo Šentvida in okolice
ter tako še dodatno obogatila praznik velike
noči. Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli
pomagali pri izdelavi butare, prispevali material, svoj čas, dobro voljo in spretne roke pri
sami izdelavi.
Člani TD Sv. Vid
Tina Uštar

2. občni zbor Turističnega
društva Sv. Vid
V petek, 15. marca. 2013, je v Kulturnem domu Antona Martina Slomška
v Šentvidu potekal 2. občni zbor Turističnega društva sv. VID. Predsednica
društva Christine Kveder Berk je predstavila dogodke v preteklem letu, ki
so okolico opozorili na aktivno delovanje društva že drugo leto: pustna
povorka v februarju, Vidov večer in Vidov sejem v juniju, ki sta privabila
številčno množico obiskovalcev, potopisni večer v novembru je popeljal obiskovalce z glasbo in sliko do Argentine, v novembru pa še drugi
otroški bolšjak, ki je navdušil mlade prodajalce ob njihovih tovrstnih izkušnjah. Predstavljen je bil plan dela za leto 2013, ki bo poleg že obstoječih
dogodkov prav gotovo dodal še kakšen nov izziv, saj idej in zagnanosti
članov društva ne manjka. Občega zbora se je udeležila tudi Andreja
Čokl, predsednica Turistične zveze Lukovica, in predstavila vlogo, smernice turistične zveze ter način sodelovanja turistične zveze s turističnimi
društvi naše občine. Po dveh letih delovanja turističnega društva so bile
v skladu s statutom izvedene volitve predsedstva. Turistično društvo sv.
VID bo v bodoče prevzela novoizvoljena predsednica Jerneja Strmšek
Turk. Vsi pa ste zelo lepo povabljeni na prireditve, druženje in poživitev
domače okolice na turistično - kulturen in prijeten način.
Tina Uštar, tajnica TD Sv. Vid

Redni letni občni zbor ZB
za vrednote NOB Lukovica
Na občnem zboru, ki je bil 28. marca 2013, so bili prisotni delegati, predsedniki krajevnih organizacij, upravni odbor in gostje. Na začetku je predsednik Marjan Križman vse pozdravil in jih vse seznanil z delom, ki je bilo
opravljeno v preteklem letu. Poudaril je tudi, da denarna sredstva iz ZZB
Slovenije ni za pričakovati, zato je pomemben del prihodkov članarina.
Veseli smo bili tudi novih članov. »Z leti, ko postajajo ustanovitelji naše
organizacije starejši, je še posebej pomembno, da se v ZB včlanijo mlajši,
ki spoštujejo vrednote NOB,« je poudaril predsednik ZB Marjan Križman.
Poročilo blagajnika, tajnika in nadzornega odbora je bilo brez pripomb
in soglasno sprejeto. Župan Matej Kotnik se je zahvalil za povabilo in pohvalil delo združenja ZZB Lukovica kakor tudi številčno udeležbo. V govoru je poudaril tudi pomen dela v združenju in dodal svoje priznavanje
vrednotam NOB. Dejal je tudi, da bo pomagal društvom, ki se trudijo in
delajo, če bo mogoče, za kar se mu lepo zahvaljujemo.
Jožica Križman
Foto: Jerica Cerar

10 let na poti
Bilo nas je pet somišljenikov, ki smo se spomladi 2003 odločili uresničiti
idejo o lastnem moto klubu. Po krajšem dogovarjanju kako in kaj je 6.
marca 2003 padla odločitev o ustanovitvi moto sekcije z imenom Moto
klub Rokovnjači v matičnem društvu AMD Lukovica, kjer so nas sprejeli
odprtih rok in nam že 10 let stojijo ob strani. Članska struktura je zelo
mešana, naši stari in mladi člani prihajajo iz Lukovice, Moravč, Domžal,
Ljubljane in Zagorja. Namen kluba je predvsem širjenje moto kulture in
preseganje stereotipnega razmišljanja o motoristih. Prav zato organiziramo dogodke, namenjene tako motoristom kot tudi ostalim. V tem času
smo si nabrali veliko pravih prijateljev in simpatizerjev. Za vse vas pripravljamo v jeseni obeležitev 10. obletnice.Pa pojdimo lepo po vrsti. Decembrski občni zbor in prednovoletna zabava sta potekala v Gostilni Soklič.
Po krajšem uradnem delu, poročilu sezone 2012 in sprejetju voznega
reda 2013 nas je čakala okusna večerja, turnir v namiznem nogometu in
prava disko zabava.
Zimski moto tabor – spust s pležuhi je letos potekal 23. februarja v Turnšah. Zaradi velikih stroškov organizacije in majhnega števila tekmovalcev
v lanskem letu smo se odločili, da letos prireditev organiziramo v bolj
okrnjenem obsegu. Čakali smo na sneg in naslednji vikend že pripravili
tekmovanje. Kljub temu se je zbralo prek 30 pležuharjev, manjkal ni niti
ognjemet pred podelitvijo, idejo o rokovnjačih na zmagovalnih stopničkah pa so prekrižali tekmovalci iz Maribora in Vrhnike, ki so se kasneje
oddolžili kot odlična družba. Zares idilično zimsko vreme nas je na prizorišču zadrževalo še pozno v noč. Ob začetku motoristične sezone
skupaj z AMD Lukovica pripravljamo dogodek MOTORIST – VARNO NA
CESTO 2013, ki bo potekal v soboto 27. aprila pred Avto Kveder v Lukovici. Kot lansko leto se boste lahko tudi letos preizkusili na poligonu pod
vodstvom inštruktorja policista motorista, za vse obiskovalce pa bodo na
voljo predstavitve vozil in dela policije, reševalcev, gasilcev in AMZS.
Prvomajska budnica bo potekala iz središča Lukovice, s startom ob 5,30.
Pridružite se nam lahko na tehnično brezhibnih mopedih, motornih kolesih ali starodobnikih. Vabljeni vsi ljubitelji budničarstva! Zadnji vikend
v maju imamo na klubskem koledarju rezerviran za strokovno vikend
ekskurzijo. Letošnja destinacija po glasovanju na klubskem sestanku so
Adlešiči – Kolpa.
Krvodajalska akcija bo potekala v torek, 4. junija, ob 10. uri na Zavodu za
transfuzijsko medicino v Ljubljani. Pridružite se nam!
Majda Kočar

Športno turistično društvo
Rafolče ima novega
predsednika
V petek, 22. marca 2013, ob 20. uri je bil v brunarici v Rafolčah letni občni zbor ŠTD Rafolče. Zbor je uspešno vodil delovni predsednik Aleš Marinčič, eden od aktivnejših članov društva, ki se je priselil iz Ljubljane v
Rafolče. Kot prejšnja leta je tudi letos predsednik ŠTD Rafolče Stane Breznik nanizal vrsto uspešno izvedenih dejavnosti v preteklem letu. Zbor je
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POROČILO O 15. SEJI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE LUKOVICA
ki je bila v sredo, 5. aprila 2013, ob 18. uri, v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici.
Prisotnih 15 svetnic in svetnikov, eden upravičeno odsoten. Sejo je vodil
župan Matej Kotnik.

pozdravil tudi podžupan občine Bojan Andrejka ter pohvalil prizadevno
in uspešno delo.
Člani ŠTD Rafolče so izvedli v lanskem letu organizacijo malonogometne lige, turnir v namiznem tenisu, v malem nogometu, v šahu in še vrsto
manjših aktivnosti. Zelo uspešna je bila aprilska delovna in čistilna akcija.
Potekale so aktivnosti v šoli, posebno pa bi pohvalili mladino, ki se je dobro organizirala in igrala nogomet trikrat na teden na igrišču. Opravljeno
je bilo veliko dela z urejanjem brunarice in okolice.
Na občnem zboru je bil izvoljen novi predsednik, še študent strojništva
Blaž Jemec. Zahvalil se je zelo uspešnemu dosedanjemu predsedniku
Stanetu Brezniku in vsem, ki so kakorkoli pomagali društvu. Izrazil je
upanje, da bo tudi njemu uspelo voditi društvo s pomočjo vseh članov
in ostalih še naprej. Predstavil je program dela za tekoče leto, ki vsebuje
številne aktivnosti pri vzdrževanju brunarice in okolice, igral in nasada cipres. Nadaljevala se bodo športna tekmovanja in srečanja v malem nogometu, namiznem tenisu in šahu. Potrjene pa so bile sekcije: vodja za mali
nogomet je Marko Breznik, za namizni tenis Matjaž Iglič, za kolesarstvo
Evgen Pevec, za pohodništvo Marijana Grošelj, za mladinski šport Miha
Breznik in za šah Viktor Jemec.
Novemu vodstvu želimo uspešno delo in vabimo k sodelovanju še več
krajanov.
Viktor Jemec

Družba svobode
in odgovornosti
10. kongres SDS
Slovenska demokratska stranka se je porodila iz energije prebujene
slovenske pomladi. Vse od ustanovitve svojih dveh predhodnic, SDZS
in SDZ, je glasnik svobode posameznika, parlamentarne demokracije, nacionalne samostojnosti in modernizacije slovenske družbe. 10.
Kongresa SDS bo v Celju 11.maja. Na kongresu bomo volil tudi novo
vodstvo SDS-a. Svoje pomembno poslanstvo ne opravljamo, ker smo
najštevilnejši temveč, ker smo ljude s skupnimi, demokratičnimi vrednotami in načeli. SDS združujejo svoboda, solidarnost, pravičnost,
domoljubje in zdrav odnos do okolja. To so obenem vrednote, zapisane v dolgoročni program SDS. Le svoboden in odgovoren posameznik lahko razvije svojo družbeno odgovornost. Družba 21. stoletja se
mora razvijati na trajnosten način, kar vključuje naša prizadevanja za
nizko-ogljično družbo. SDS si prizadeva, da slovenska država postane domovina vseh državljank in državljanov.V zgodovini slovenskega
naroda obstaja trdno časovno vezivo dejanj in procesov, ki so vodili
v oblikovanje avtonomne državne skupnosti. V jedru tega veziva je
trajno, temeljno ljudsko soglasje iz obdobja slovenskega osamosvajanja 1988-1992, iz obdobja Slovenske pomladi. To je ljudsko soglasje
o vrednotnem sistemu, ki združuje različne plasti prebivalstva. V tej
enotni volji po samostojnosti in demokratizaciji se je združila istovetnost Slovencev različnih verovanj, področij, poklicev in dejavnosti,
vse od umetnosti, vere, znanosti, šolstva, gospodarstva pa do družbenih gibanj in politike. Okrog teh temeljnih vrednot slovenske osamosvojitve se je oblikovalo vrednostno središče slovenskega naroda,
ki je trajno. Upravljanje z državo mora v osnovnih pristopih potekati
skladno s tem vrednostnim središčem, sicer družba zaide v krizo.

OO SDS Lukovica

Predlagan dnevni red, ki je bil kasneje SOGLASNO sprejet.
1. potrditev zapisnikov 14. redne seje in 6 ter 7 izredne seje,
2. Obravnava predloga Proračuna Občine Lukovica za leto 2013, 2. obravnava
3. Obravnava predloga Proračuna Občine Lukovica za leto 2014, 2. obravnava
4. Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto
2013 - 2. obravnava.
5. Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto
2014.
6. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2013 - 2. obravnava
7. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2014 - 2. obravnava
8. Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postopkov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči,
9. Letni program športa Občine Lukovica za leto 2013.
10. Obravnava in sprejem Pravilnika o najemu in uporabi dvorane kulturnem doma Janka Kersnika Lukovica - 2.obravnava,
11. Razprava glede strategije gradnje nove šole,
12. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta /v pisni obliki/.
O predlogu proračuna za leto 2013 in 2014 je župan Matej Kotnik nakazal smernice za izdelavo proračuna za leti 2013 in 2014. Dejal je, da se
moramo pri pripravi proračuna držati pravne podlage in sicer: Zakon o
financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi,
Statut Občine Lukovica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica.
Glavno vodilo je predhodni proračun, torej iz leta 2012.
Letošnji proračun znaša:
PRIHODKI: 6.252.189 €
ODHODKI: 6.757.912 €
PRENOS IZ LETA 2012: 526.725 €
Poleg tekočih odhodkov je v proračunu namenjenih največ sredstev za
nadaljevanje gradnje kanalizacijskega sistema v Občini Lukovica. Precej
sredstev gre v namen Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Še najmanj
sredstev je namenjenih za ureditev cest / rekonstrukcije in asfalt. To je
pokazala tudi razprava o proračunu za leti 2013 in 2014, v kateri so sodelovali svetniki. Večina jih je mnenja, da je za ceste premalo denarja.
Šola na Brdu se bo gradila, ko bodo urejeni vsi papirji, prostorski plan,
menjava zemlje za sadovnjak in drugo. V tem mandatu je zagotovo še ne
bo, je dejal župan Matej Kotnik.
Vinko Jeras
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vljudno vabi na
mladinsko spevoigro Radovana Gobca

KRESNIČEK

v izvedbi
Otroškega zbora Kresničke in Mladinskega zbora Ciklamen OŠ Janka Kersnika Brdo.

PODEŽELSKO DRUŠTVO BLAGOVICA
Avtorica logotipa: Lea Makovec

Predstava bo v sredo, 29. maja 2013, ob 20. uri v Letnem gledališču Studenec.
Vstopnice bodo na voljo v Letnem gledališču Studenec in v tajništvu OŠ Janka Kersnika Brdo.
Cena vstopnice: 8 € odrasli, 5 € otroci

vas vabi na

TRADICIONALNI PRVOMAJSKI KRES
v Blagovico z Ansamblom ZAJC
Torek, 30.4.2013, ob 20.00
Za jedačo (golaž) in pijačo bo poskrbljeno.

Vabljeni!

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

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

prireditvenik

april 2013
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VABILO
Vabiva vas, da preverite vrednosti holesterola in sladkorja v krvi ter
pomerite svoj krvni tlak.

NA TROJANAH

HITRI SERVIS VULKANIZERSTVO POPRAVILA PRODAJA MONTAŽA
IN SERVIS AVTOOPTIKA

VULKANIZERSTVO LENČEK

V TOREK, 14. MAJA 2013 OD 8. – 9. URE
V PROSTORIH KS TROJANE,
V BLAGOVICI

DUŠAN LENČEK, s.p., Stara cesta 2, Prevoje pri Šentvidu, 1225 Lukovica
tel.: +386 1 723 52 58, fax: +386 1 723 69 42, e-mail: lencekdusan@volja.net
Obiščite nas na našem servisu, kjer vam po ugodnih cenah ponujamo
pnevmatike priznanih blagovnih znamk.
POSEBNE AKCIJE (do razprodaje zalog)

V SREDO, 15. MAJA 2013 OD 8. – 9. URE
V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V BLAGOVICI,
V LUKOVICI
VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30 – 9. URE
V »PATRONAŽNI SOBI« ZP LUKOVICA.
Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo je potrebno plačati, postopek meritve je brezplačen.
Cena testnega lističa za holesterol je 3 €, cena testnega lističa za
krvni sladkor je 1.50 €.
Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta.
Na pregled pridite tešči!
Vljudno vabljeni!
Patronažni medicinski sestri

Vrsta
215/45 R17 VIKING PROTECH II 91W
205/55 R16 PIRELLI CINTURATO P7 91V
195/65 R15 GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 91V
195/65 R15 FALKEN ZE-914 91H
750/20 TRAKTOR
600/16 TRAKTOR

cena z DDV-jem
78,64 €/kos
71,63 €/kos
62,39 €/kos
47,70 €/kos
95,00 €/kos
48,50 €/kos

POSEBNE AKCIJE (do razprodaje zalog)
Vrsta MOTO
120/70ZR17 DUNLOP SPORT SMART
180/55ZR17 DUNLOP SPORT SMART
4 pnevmatike DUNLOP
Sport BluResponse
205/55 R16 91V
+ montaža, centriranje
in ventili

309,00 €

cena z DDV-jem
112,57 €/kos
147,87 €/kos

Ob nakupu 4 Goodyear pnevmatik HP, UHP
ali 4x4 boste prejeli darilo:
• toaster za pnevmatike manjše od 17”
• potovalni kovček za 17” ali večje pnevmatike.
Akcija poteka od 20. marca do 15. maja 2013 oz. do izteka zalog.

OB NAKUPU NOVIH PNEVMATIK AKCIJA PRI MENJAVI

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO
BRDO - LUKOVICA
vabi

Dobrodelna predstava in sejem

ORATORIJSKA TRŽNICA
4.5. ob 20h v
kulturnem domu A.M. Slomška

v Šentvidu
Po predstavi dražba, sejem ročrnih del
in druženje ob pogostitvi

Nastopajo:
Mladinska skupina Brdo
Otroški cerkveni PZ Brdo
Ansambel Skrivnost
Skupina Bojsi
V soboto, 27. 4. 2013 ob 8. uri v Lukovico
Vabljeni!

Vljudno vabljeni!
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Predavanje v tednu možganov Fotoutrinka
v znamenju vnetja možganov
in možganskih ovojnic

Foto: Jerica Cerar

V petek, 15. marca 2013, je v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici potekalo prvo predavanje v sklopu letošnjega
tedna možganov v naši občini. Na pobudo občanke Nadje Jarc je
v Črni graben prišel Zvezdan Pirtošek, specialist nevrolog, predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Univerzitetnega
Kliničnega centra Ljubljana.
Kljub sončnemu vremenu, ki se je pokazalo ravno tiste dni med letošnjo dolgo zimo, se je predavanja udeležilo približno 40 ljudi. Čeprav
je predavatelj Zvezdan Pirtošek malo zamudil, se obiskovalci med čakanjem niso dolgočasili, saj je v uvodnem govoru spregovorila ogranizatorka dogodka, zdravnica, specializantka nevrologije z Nevrološke
klinike v Ljubljani Nadja Jarc, ki je bila tudi pobudnica diskusije pred
samim predavanjem. Vsem zbranim je razložila, da je teden možganov
namenjen široki populaciji, tako laikom kot tudi tistim izobraženim, ki
ga vsako leto v marcu organizira društvo Sinapsa.
Po uvodnem nagovoru in diskusiji, kaj si občinstvo predstavlja pod pojmom meningitis, kateri so najpogostejši znaki in kako ga lahko preprečimo, se je zbranim pridružil predavatelj. Dogodek ni potekal tako kot
tipična predavanja, temveč je bilo veliko komunikacije z občinstvom.
Zelo aktivno je Pirtošek v debato vključil tudi najmlajši udeleženki Saro
in Zalo, ki sta po svojih najboljših močeh odgovarjali na njegova vprašanja in povezovali med slišanim. Žal nam ni uspelo pogledati videoposnetka o Jožetu, ki je bil zaradi zmedenosti, epileptičnega napada in
visoke vročine sprejet na kliniko, vendar nam je predavatelj tudi brez
videoposnetka nazorno razložil njegovo situacijo. Zanimivo in zelo počuno predavanje je trajalo kakšno uro, pri organizaciji in predavanju pa
je sodelovala tudi študentka medicine Klara Tostovrštnik, ki je razložila,
kako najpogosteje opazimo mesto, kjer nas je pičil klop.
Predavatelj Zvezdan Pirtošek je po predavanju pohvalil odlični organizatorki, ki sta ga povabili in mu ponudili krasno priložnost, da se ustavi
v naši občini ter združi prijetno s koristnim. Ker je tudi sam prebolel meningitis, je njegov nasvet glede preventive za zaščito možganov, da se
„ljudje začnejo zavedati, da je to zelo pomemben organ, ki ga moramo
čuvati. To najbolje storimo tako, če zdravo živimo in smo tudi intelektulno bolj aktivni. Telesna in mentalna aktivnost sta zelo pomembni pri
tem, da nam bodo možgani dobro služili tudi, ko bomo starejši.” Dejal
je tudi, da so različni dejavniki, ki vplivajo na okvare v možganih, najpogosteje pa otroci zbolijo za božjastjo, epilepsijo, mladi zelo pogosto
dobijo multiplo sklerozo, starejši pa demenco, so pozabljivi oziroma
možgansko kap.
“Predavanje je bilo lepo predstavljeno, tako da ga vsak razume tako za
starejše kot tudi najmlajše in uporabno za vsakdan. Moja pričakovanja
so bila, da bo bolj strokovno, prav tako se mi zdi, da bi bilo lahko na
predavanjih prisotnih več otrok, da bi se znali zaščititi in bi vedeli, kako
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ravnati pri takšni situaciji in prvih znakih,” je svoje mnenje izrazila diplomirana mediciska sestra in mama najmlajše udeleženke Sare, Katja
Kralj Serša.
Ker Nadja Jarc prihaja iz Čepelj, je tajnica v društvu Sinapsa in je lansko
leto že organizirala predavanje v Mariboru, se je letos odločila, da s pomočjo Klare Tostovršnik organizira predavanje tudi v domačem kraju.
Pozna tudi precejšnje število ljudi iz občine, ki so zboleli za meningitisom oziroma meningo cefalitisom, prav tako pa ga je pred enim letom
prebolela tudi sama. Po predavanju je dejala: „Mislim, da se je kljub začetnim komplikacijam občinstvo lepo vključilo v diskusijo z mano na
začetku in tudi s predavateljem in sem zelo zadovoljna. Ker sem meningitis tudi sama prebolela, je bil to tudi eden izmed povodov, da naredimo nekaj, kar lahko ljudem pomaga. Preventiva je tisto najmočnejše
orožje, ki ga pravzaprav imamo.”
Lea Smrkolj

zAHVALE

april 2013

Bremena v življenju te niso zlomila,
a bolezen iz tebe vso moč je izpila,
za tabo ostala je velika praznina,
ki z našim spoštovanjem
in mislijo do tebe mama
se bo polnila.
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Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite
pomislite, kako trpela sem,
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob izgubi drage mame, sestre, stare mame, prababice, tašče in
tete

FRANČIŠKE POGAČAR
iz Vošc nad Blagovico

Hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani. Hvala za
vsa izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše. Iskreno
se zahvaljujemo vsem, ki ste našo mamo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti. Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom in znancem.
Posebna zahvala patronažnim sestram, še posebej Irmi Markovšek
za skrbno nego, zdravstvenemu osebju Kliničnega centra, Onkološkega inštituta in Zdravstvenega doma Domžale, zdravnikoma dr.
Dežmanu in dr. Lobodi, pogrebnemu zavodu Vrbančič, gospodu
župniku Marku Pajku in salezijancu Francu Brečku za lepo opravljen pogrebni obred. Hvala tudi Tinetu Kralju za poslovilni govor.
Hvala prav vsakemu za spremstvo na njeni zadnji poti.

V 72. letu starosti nas je po težki bolezni zapustila naša draga
mami, stara mama, sestra, teta in tašča

ANGELA HROVAT, roj. Močnik
Kovačeva Angelca z Gradišča pri Lukovici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, sveče in sv. maše, ter vsem, ki ste
jo v tako lepem številu pospremili na njeno zadnjo pot. Najlepša
hvala dr. Lobodi in patronažni sestri Irmi za lajšanje bolečin v
zadnjih dneh in gospodu župniku Andreju Svetetu za zelo lepo
opravljen pogrebni obred. Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič za
organizacijo pogreba.
Vsi njeni

S svojim smehom
vsakega osrečiti si znala,
a pred usodo sama
nemočna si ostala.

Vsi njeni

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti sklenila naša draga
mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

Prazen je dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče.
Ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 77. letu nas je za vedno zapustil
dragi mož, oče, stari oče in brat

PAVLA FLORJANČIČ

iz Spodnjega Petelinjeka pri Blagovici
Vsem krajanom se iskreno zahvaljujemo, ker so se prišli poslovit od
nje v tako velikem številu. Hvala za vsa izrečena sožalja in cvetje, ki
krasi njen grob. Posebna zahvala vsem sorodnikom, prijateljem in
sosedom za pomoč, ki ste nam jo nudili ob teh bolečih trenutkih.
Najlepša hvala duhovniku za izrečene besede in lep pogrebni obred.
Hvala vam!
Vsi njeni

JANEZ STRNIŠNIK

po domače Lovrančev Johan iz Zaplanine pri Trojanah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem
za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove
za cerkev.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Dragu Markušu, pogrebni službi Ropotar
in cerkvenim pevcem za lepo opravljen pogreb. Hvala ZD Vransko
za vsa leta oskrbe.
Iskrena hvala vsem!

Ničesar ni, da v tem ne bil bi ti,
so le oblike tvojega smehljaja,
in vsaka stvar o tebi govori,
ti ostajaš ...
(J. Košir)

JURE,

kako prazen je svet brez tebe …
V trenutkih slovesa se zahvaljujemo za izrečene besede in stiske
rok. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas za nas in našega Jureta.
Hvala za vse!

Vsi njegovi

Njegovi domači

največji
slovenski
kulinarični portal
največji slovenski
kulinarični
portal

