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

TEČAJ CPP: 9. 9. in 30. 9. 2013
TEČAJ ZA TRAKTOR:  7. 10. 2013 

TEČAJ ZA ČOLN:  v oktobru

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

OGLASI

PRI NAS OPRAVITE VSE

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

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

PRI NAS OPRAVITE VSE 
NA ENEM MESTU!

• tehnični pregled
• zavarovanje vozila
• servis
• pranje vozila

NA ENEM MESTU!

!VSE SOBOTE V MESECU SEPTEMBRU
NOTRANJE ČIŠČENJE SAMO 10€!
Naročila sprejemamo na: 041 945 515

Go Further

-5.800 €

-4.800 €

KI UKRADE
POZORNOST

PONUDBA,

Uradna specifična poraba: 4,5 do 6,3 l/100 km. 
Uradne specifične emisije CO 2: 117 do 146 g/km.
Popust velja za vozila iz zaloge. Slika je simbolična. Cena ne vključuje stroška transporta.  
*Vir: Polk, agencija za spremljanje avtomobilske panoge in trendov.

Zelo verjetno tega besedila ne boste niti opazili. Če pa vam 
vseeno uspe za trenutek preusmeriti pozornost, naj vam 
zaupamo, da smo najbolj prodajanemu osebnemu avtomobilu 
na svetu v preteklem letu* zdaj popust povišali s 4.800 € na 
5.800 €. Ford Focus je tako ugoden kot še nikoli doslej.

FORD FOCUS                                                               ford.si

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

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

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA:  01/7234-522

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515

MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212 WWW:

 

b-dent.com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

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

STROJNI TLAKI • ESTRIHI • OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832

TLAKI KOS d.o.o. 
Ljubljanska 33, Kamnik
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Naslednja številka Rokovnjača izide 27. septembra 
2013. Rok za oddajo člankov je 16. september 2013 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko po-
šljete 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; trže-
nje 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. Pisma bralcev in besedila v rubriki politika niso lektorirani. Na naslovnici: Utrinek s kmečkega praznika, foto: Roman Mavec
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Poletni dnevi
Za nami je 
čas dopustov 
in peklenske 
vročine, po-
ležavanja in 
iskanja sence. 
Skratka, čas 
kislih kumaric 
za medije. A 
glede na pri-
spele članke v naše uredništvo, bi težko 
rekli, da je v poletnih dneh v dolini Črnega 
grabna vladalo mrtvilo. V Rokovnjaču, ki 
se je v vaše nabiralnike vrnil po počitni-
cah, boste tako lahko – recimo – prebra-
li, da so prevojski gasilci dobili nov avto, 
da je potekal, sicer s strani občanov slabo 
obiskani kmečki praznik, da so se srečali 
starejši, da je Klemen Gerčar spet zmagal 
in da tudi društva v teh dveh mesecih niso 
počivala. Organizirala so pohode, odšla na 
gostovanje v tujino, se udeležila tekmo-
vanj, organizirala šolo nogometa … 
Pred nami je še pestrejši september, ko 
se med drugim začenja tudi novo šolsko 
leto. Čeprav je opozoril za vse udeležen-
ce v prometu povsod in vsako leto veliko, 
menim, da nikakor ni odveč, če na tem 
mestu še enkrat opozorimo na previdno, 
strpno in premišljeno ravnaje vseh, tako 
odraslih kot otrok, kar pa ne velja samo za 
septembrske dni, ampak za celotno šol-
sko leto.
V imenu uredniškega odbora izrekam če-
stitke vsem občankam in občanom Ob-
čine Lukovica ob občinskem prazniku, 4. 
septembru. Kot lahko vidite v vabilu poleg 
tega zapisa, bo osrednja proslava pote-
kala v petek, 6. septembra. Na njej bodo 
podelili plakete Občine Lukovica petim 
posameznikom. Med njimi tudi monsin-
jorju Mihaelu Trdinu ob stoletnici rojstva 
ter za njegov prispevek k civilizacijskem in 
duhovnem napredku Občine Lukovica. Z 
najstarejšim občanom naše doline smo v 
glasilu Rokovnjač opravili pogovor in ga 
lahko na osrednjih straneh preberete že v 
tokratni številki. 

Leon AndrejkA

Občina LukOvica
vabi na

osrednjo prireditev 
ob občinskem prazniku, 

ki bo v petek, 6. 9. 2013, ob 20. uri na trgu v Lukovici.
(v primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom  

na parkirišču ob Gradiškem jezeru.)

Matej Kotnik, župan Občine Lukovica

Godba Lukovica
Filmski vložki

Podelitev priznanj
Koncert dalmatinske glasbe: 

Klapa Stari trg
Klapa Sidro

 
Boštjan Gorenc - Pižama

 
Marta Keržan

Vljudno vabljeni!



Rokovnjač4 ŽUPANOV UVODNIK

besede pred  
16. praznikom 
občine Lukovica
Že kar običajno je postalo, da uvodnike zače-
njam z vremenom. Tokrat nam je vreme zago-
dlo predvsem na zadnji julijski dan, ko je močan 
veter odkrival strehe in rušil drevesa. Večinoma 
smo jo odnesli brez hujših posledic. Nekateri pa 
ste žal utrpeli kar znatno škodo. Spet si ne znam 
predstavljati takšnih dogodkov brez pomoči ga-
silcev, ki so takoj priskočili na pomoč in k sanaciji 
škode. Tudi tokrat je do izraza prišla solidarnost 
in medsosedska pomoč. V takih trenutkih se po-
kaže, kako znamo stopiti skupaj in koliko je v nas 
še čuta za bližnjega. Na srečo živimo v krajih, kjer 
nam za sosede še ni vseeno, mnogokje je pov-
sem drugače. Upam, da bomo kljub sodobnim 
navadam, ki vdirajo v naše domove, znali ohra-
niti zdrav odnos do sočloveka. Zahvala vsem, ki 
ste tako ali drugače pomagali sosedom in sova-
ščanom v trenutkih nesreče. 
Letos nam ni bila naklonjena pomlad in iz ju-
nijskega mraza smo šli skozi hudo avgustovsko 
vročino. Upam le, da nas jeseni ne presenetijo 
kakšne nevšečnosti, s kakršnimi smo se srečali 
ob poplavah pred leti. Z jesenjo se spet odpre-
jo vrata naših šol. V letošnjem letu bo učence v 
Krašnji pričakala nova učilnica, ki smo jo uredili 
v prostorih nekdanjega hišniškega stanovanja. 
Val rojstev, ki smo se ga razveselili pred leti, in je 
prinesel potrebo po večjem vrtcu na Prevojah, 
počasi prihaja v šolo. Novemu prostoru v Krašnji 
bo tako v naslednjem letu moral sledit nov pro-
stor za prvi razred v vrtcu na Prevojah. S tem so 
povezane tudi druge aktivnosti, ki jih moramo 
posledično urediti. Resnično mi je žal, da nam 
do jeseni ni uspelo urediti pešpoti iz Šentvida 
do Brda. Zahteva lastnikov zemljišč je bila, da 
se pred dokončno ureditvijo v asfaltni izvedbi 
opravita odmera, prepis, cenitev in odkup ze-
mljišča. Dokler pa ti pogoji niso izpolnjeni, tega 
ne moremo storiti. Zaradi objektivnih razlogov 
do dokončanja še ni prišlo. Aktivnosti na ome-
njenem projektu intenzivno potekajo in če ne 
bo večjih zapletov z lastniki, bo projekt v letošnji 
jeseni končan. 
Vsem našim šolarjem želim v šolskih klopeh 
veliko uspeha ter varno in srečno pot v šolo in 
domov. Za slednje smo odgovorni predvsem vsi 
udeleženci v prometu. 
Petnajstega julija se je od nas poslovil naš častni 
občan prof. Niko Kralj. Velika osebnost sloven-
skega kulturnega življenja, ki je s svojim delom 
zaznamoval tako domačo kot tudi svetovno 
oblikovalsko področje. Spominjamo se ga kot 
človeka, ki se je rad vračal v svoj rojstni kraj. Do-
kler mu je zdravje služilo, nas je vedno razveselil 
s svojo iskrivo prisotnostjo ob praznovanjih pra-
znika Občine Lukovica. Naklonjenost nam obča-
nom je znal vedno tako prisrčno izkazati, da se 
nam je moral prikupiti. Kdo od nas ni ponosen 
nanj - našega rojaka, skromnega, a velikega člo-
veka. 
Letošnje leto nam je po hudi in težki bolezni 
vzelo Franca Dolinarja. Gospod Franc je bil ak-
tivni krajan, v preteklem mandatu pa predse-
dnik KS Prevoje. Prve septembrske dni se je ve-
dno prostovoljno javljal za spremstvo otrok čez 
glavno cesto v Šentvidu. To je bila ena od gest 
in odgovornosti, ki jo je v znak dobre volje in 

spoštovanja do naših otrok in nas vedno z vese-
ljem opravljal. Hudo mi je, da ga v prihodnje ne 
bomo več srečevali na naših poteh.
Na skrbi za mlade, ki jim je življenje komaj stopi-
lo na pot, smo veliko naporov namenili reševa-
nju prostorske problematike šole. Dilema, ki je 
bila ves čas prisotna med nami, je: graditi novo 
šolo ali obnavljati staro. Občinskim svetnikom 
sem predstavil moje stališče, ki je sledeče: vse 
napore je potrebno vložiti v pripravo na gradnjo 
nove šole, hkrati pa staro vzdrževati tako, da bo 
v tem času kakovostno omogočala pouk in bi-
vanje naših otrok in zaposlenih. Glede na finanč-
no situacijo v naši državi nihče od nas ne more 
zagotovo napovedati izgradnje novega objekta. 
Zato sem občinskemu svetu predlagal pristop 
k razpisu za pridobitev sredstev za energetsko 
sanacijo obstoječe šole na Brdu in podružnične 
šole v Krašnji. Oba objekta sta energetsko potra-
tna in imata neustrezno kritino. Pri podružnični 
šoli v Krašnji ni nobene dileme. Na Brdu lahko 
šolski objekt stoji še kar nekaj časa, vendar pa je 
glede na dotrajanost strehe in slabo izolativnost 
fasade vsekakor potrebno nekaj ukreniti. Pripra-
vili smo projekt sanacije in razpisno dokumen-
tacijo; oba dokumenta je potrdil občinski svet. Z 
velikim veseljem vas obveščam, da smo s strani 
države dobili odobren projekt in finančna sred-
stva za oba objekta. K tem sredstvom bo morala 
prispevati tudi občina iz proračuna. Z deli bomo 
začeli, ko bo izbran izvajalec in ko bo to omogo-
čal šolski urnik.
V letošnjem letu se bomo lahko na Starem trgu 
v Lukovici veselili nove lekarne. Ta lekarna bo 
omogočala večjo in lažjo dostopnost do zdravil, 
predvsem vsem tistim, ki smo uporabniki zdra-
vstvenega doma v Lukovici. Na novo lokacijo v 
Lukovici se seli pošta. Novo poslovalnico bo Po-
šta Slovenije na lokaciji Obrtniška ulica 1 odprla 
v letošnjem novembru. Mislim, da ni potrebno 
posebej razlagati, da so bili do sedanji prostori 
za nas uporabnike neustrezni, za uslužbence 
Pošte pa prostorsko utesnjeni. V novih prosto-
rih se bo vse to spremenilo. Za občane občine 
Lukovica je to pomemben dogodek, saj je pošta 
s svojimi skoraj šeststotimi leti neprekinjenega 
delovanja najstarejša delujoča ustanova na oze-
mlju občine.

Naj vas za konec povabim še na prireditve, ki 
bodo potekale ob prazniku občine Lukovica. 
Občina Lukovica bo pripravila osrednjo prosla-
vo s podelitvijo občinskih priznanj za osebne 
dosežke na različnih področjih. Vsem nagrajen-
cem že v naprej čestitam. V zavedanju, da obči-
no predstavljamo vsak posameznik posebej in 
tudi vsi skupaj, vsem občankam in občanom vo-
ščim vse dobro ob prazniku Občine Lukovica. To 
je naš dom, prostor, kjer živimo in ustvarjamo.
Vsem, ki boste kakor koli prispevali in soustvar-
jali prireditve ob prazniku, se iskreno zahvalju-
jem.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem, ki 
skozi vse leto, s svojim delom in hotenji prispe-
vate k razvoju naše občine, njeni lepši podobi in 
njeni prihodnosti.
Hvala!

VAš župAn

MAtej kotnik

PrIreDITVe  
OB OBčINSKeM 

PrAZNIKU
Nedelja, 1. 9. 2013, ob 8. uri: Klubska soba 
ŠD Črni graben, Veidrov trg 7
Šahovsko društvo Črni graben: šahovski 
turnir ob občinskem prazniku

Petek, 6. 9. 2013, ob 20. uri: Trg v centru 
Lukovice (v primeru slabega vremena bo 
prireditev pod šotorom)
Občina Lukovica: osrednja občinska 
prireditev ob občinskem prazniku

Sobota, 7. 9. 2013, ob 9. uri: Lovska koča 
Čevca
Lovska družina Lukovica – Strelska tekma 
LD Lukovica za pokal Občine Lukovica

Sobota, 7. 9. 2013, ob 10. uri: Gradiško 
jezero
AMD Lukovica, Moto klub Rokovnjači: Moto 
dan

Sobota, 7. 9. 2013, ob 16. uri: Krašnja
KUD Fran Maselj Podlimbarski – 10. srečanje 
ljudskih pevcev in izdelovalcev domače 
obrti iz različnih pokrajin Slovenije: Na vasi 
je lepo, ko pod lipo na Kanalu zapojo

Nedelja, 8. 9. 2013, od 8. do 11. ure: Prevoje, 
Tončev bajer
Ribiško društvo Črni Graben: Odprta tekma 
za pokal Občine Lukovica

Petek, 13. 9. 2013, ob 20. uri: Rokovnjaški 
gozdiček
TOD Brdo Lukovica: Rokovnjaška noč

Nedelja, 15. 9. 2013, ob 10. uri: Gradiško 
jezero
TD Gradišče: Tradicionalni tek okoli 
Gradiškega jezera

Od srede, 4. 9. 2013, do srede, 11. 9. 2013: 
Trg v centru Lukovice
Turistična zveza Občine Lukovica: Razstava 
starih razglednic
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Zaključena izgradnja 
kanalizacije odpadnih voda 
Šentvid, Prevoje, Vrba
Občina Lukovica je zaključila z izgradnjo kanalizacije odpadnih voda Šent-
vid, Prevoje, Vrba po projektni dokumentaciji, ki jo je izdelala družba HA-
SLAUER d. o. o. v letu 2006. Načrtovana kanalizacije je bila razdeljena na tri 
faze Prevoje-Vrba, Prevoje-zahod in Šentvid. Skupno je bilo zgrajenih 5.350 
m gravitacijskih kanalov, 827 m tlačnih kanalov in dve črpališči. Na celotni 
trasi kanalizacije, kjer je potekala v cestišču, je bila izvedena tudi obnova 

vodovodov in rekonstrukcija cestišč. Celotna investicija v izgradnjo kanali-
zacije odpadnih voda je znaša 1.910.000 evrov. Z izvedbo investicije je bil 
dosežen cilj: zmanjšati količine nekontroliranih izpustov odpadnih voda v 
okolje, izboljšati kakovost površinskih in podzemnih voda, višja kakovost 
bivanja prebivalcev, izpolnjevanje zakonskih zahtev, ki jih narekuje Nacio-
nalni program varstva okolja in Operativni program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode ter ureditev ločenega kanalizacijskega omrežja 
za odvajanje fekalnih voda. Z izgradnjo novega fekalnega voda bodo fe-
kalne vode pri objektih ločene od meteorne vode in vodene prek novega 
fekalnega kanala do glavnega kolektorja, ki vodi dalje do centralne čistilne 
naprave. Obstoječa kanalizacija ostaja nespremenjena in se bo uporabljala 
samo za odvajanje meteornih odpadnih voda. 

občinskA uprAVA

priMož dežMAn

Občina Lukovica je v maju uspešno zaključila energetsko sanacijo javne raz-
svetljave. Zamenjali so 402 svetilki, vgrajenih je bilo 341 redukcijskih postaj, 
opravljena pa je bila tudi montaža redukcijskih modulov za krmiljenje javne 
razsvetljave. Operacija je delno sofinancirana v okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 
razvoj  prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinko-
vita raba električne energije. Z izvedbo operacije se je pomembno znižala 
poraba električne energije, po kalkulacijah bo za okoli petdeset odstotkov 
znižana poraba električne energije, skoraj prepolovljen bo letni strošek to-
kovine. Zaradi znižanja stopnje svetlobnega onesnaževanja se bo povečal 
nivo kakovosti življenja občanov, zmanjšali pa se bodo vplivi svetlobnega 
onesnaževanja na okolje. 

občinskA uprAVA

priMož dežMAn

Izvedena energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave
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Izvajanje del na 
pokopališču Šentvid
 
Občina Lukovica nadaljuje z izvajanjem del 
pri razširitvi pokopališča Šentvid po projektni 
dokumentaciji, ki jo je izdelala družba CIUDAT 
d. o. o. iz Ljubljane. V avgustu je bila postavlje-
na panelna ograja, v jeseni se bo nadaljevalo 
z ureditvijo ostale komunalne infrastrukture, 
vhodnim portalom, rekonstrukcijo obstoječih 
stopnic in holtikulturno ureditvijo. Skladno z 
veljavnim planom proračuna je v letošnjem 
letu predviden zaključek investicije. 

občinskA uprAVA, priMož dežMAn

Tik pred prenovo učilnice. Hišniško stanovanje 
v Krašnji, ki ga je doslej uporabljalo Kulturno 

društvo Fran Maselj Podlimbarski Krašnja.

Glasilo Občine Lukovica

   www.facebook.com/MojaObcina.si

SODELUJ V 
NAGRADNI IGRI!

MojaObčina.si in Rokovnjač 
v sodelovanju s podjetniki 
iz občine Lukovica za vas 
pripravljamo nagrado igro.

Sodeluješ lahko na 
MojaObčina.si/Lukovica

Prenova hišniškega 
stanovanja na OŠ  
v Krašnji
V podružnični šoli v Krašnji je med poletnimi 
počitnicami potekala prenova obstoječega hi-
šniškega stanovanja, ki ga je doslej uporabljalo 
KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje. Preno-
va je potrebna zaradi povečanega vpisa otrok 
na POŠ Krašnja. V novem šolskem letu bo šolske 
klopi v Krašnji na novo zasedlo 12 prvošolcev.
S prenovo bomo pridobili dodatno učilnico in 
kabinet ter prostor za hrambo rekvizitov. V do-
sedanjem preddverju šole so uredili dodatno 
garderobo. Dodatna učilnica bo služila izvajanju 
osnovnošolskega izobraževanja že v šolskem 
letu 2013/2014. Investicijo v višini 30.000 evrov v 
celoti krije Občina Lukovica iz rebalansa proraču-
na Občine Lukovica, ki ga je sprejel občinski svet 
na 17. seji občinskega sveta 19. junija 2013.

MojcA cerAr, VišjA sVetoVALkA 
zA družbene in društVene dejAVnosti

ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV - 
OBčINA LUKOVICA, JeSeN 2013
10. oktober 2013 
Krajevne skupnosti: Blagovica, Češnjice, Krašnja, Lukovica, Trojane; 
naselja: Blagovica, Brdo, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Gabrje pod 
Špilkom, Gorenje, Gradišče, Hribi, Jelša, Javorje, Kompolje, Koreno, 
Korpe, Krajno brdo, Krašnja, Jelnik (mali, veliki), Lipa, Log, Loke (spo-
dnje, zgornje), Lukovica, Petelinjek (spodnji, zgornji), Podmilj, Pod-
smrečje, Poljane, Prapreče (spodnje, zgornje), Preserje, Prilesje, Prvi-
ne, Selce, Suša, Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Videm, 
Vošce, Vranke, Vrh nad Krašnjo, Zavrh, Zlatenek, Žirovše. 

11. oktober 2013 
Krajevne skupnosti: Prevoje, Rafolče, Zlato Polje; naselja: Breg v  
Imovici, Brezovica pri Zlatem polju, Dupeljne, Imovica, Mala Lašna,  
Obrše, Podgora pri Zl. Polju, Preserje pri Zlatem polju, Prevalje, Pre- 
voje, Rafolče, Straža, Šentvid, Trnovče, Vrba, Vrhovlje, Zlato polje. 

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE sodijo nevarni odpadki 
kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov, avtomobilski deli, akumu-
latorji, gume, sodi, gradbeni material, veje drevja in živih mej. Kosov-
ni odpadki morajo biti na predvideni dan odvoza do 5. ure zjutraj 
postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov. V 
primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 
01/729-54-30 ali elektronskem naslovu info@jkp-prodnik.si

ODVOZ NeVArNIH ODPADKOV - 
OBčINA LUKOVICA, JeSeN 2013
   
7. oktober 2013 
14.00–15.00   Trojane   pri gasilskem domu
15.30–16.30   Blagovica   pri pošti
17.00–18.30   Lukovica   pri ekološkem otoku na Maklenovcu

Med nevarne odpadke sodijo akumulatorji, baterije, zdravila, pe-
sticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov, 
motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno 
jedilno olje.  

Opozorila: Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča 
varen prenos do zbirnega kraja. Tekoči odpadki naj bodo zaprti, 
čeprav improvizirano. Odpadkov iz iste skupine ne združujte v 
večjo embalažo, ker lahko pride med njimi do kemične reakcije. 
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju 
z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z 
nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.  
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12) in 35. člena Statuta Občine Luko-
vica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) župan s tem

JaVnIM naZnanILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Od-
loka o zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica

I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

zazidalnem načrtu območja L8 Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovi-
ca, št. 09/02), ki ga je julija 2013, pod št. projekta 7/2013, izdelala Re-
gijska razvojna družba d. o. o., Domžale (v nadaljevanju: dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev ZN);

2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka sprememb in do-

polnitev ZN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnut-

ka sprememb in dopolnitev ZN.

II.
Ureditveno območje L8 Lukovica leži v severozahodnem delu nase-
lja Lukovica, severno od regionalne ceste R2 447 in nad lokalno cesto 
Maklenovec. Izhodišča za urejanje so določena v Prostorskih sestavi-
nah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000, 
dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) 
in v Prostorskih sestavinah Družbenega plana občine Domžale za ob-
dobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86), obo-
je za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni 
vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04). Planske usmeritve za to 
ureditveno območje določajo izdelavo zazidalnega načrta, ki je bil z 
odlokom sprejet leta 2002 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 09/02). 
Ureditveno območje se nahaja v Urbanistični zasnovi Lukovica, ki za 
naselje Lukovica (občinsko središče) določa nove stanovanjske kapaci-
tete (LS3) ob regionalni cesti R2 447 v smeri proti Šentvidu (severno od 
javne poti Maklenovec). Odlok o prostorskih sestavinah planskih aktov 
občine Lukovica vsebuje:
•	 posebne določbe o urbanistični zasnovi Lukovica, ki med drugim 

določajo širitev stanovanjskih kapacitet z izgradnjo stanovanjskih 
hiš ob regionalni cesti proti Šentvidu ter prenovo obstoječe indivi-
dualne zazidave in

•	 programsko zasnovo območja Lukovica zahod z oznakami L7 in L8, 
ki določa zaokrožitev v enovit del aglomeracije s stanovanjsko gra-
dnjo kot smiselno razvojno usmeritev znotraj obstoječe poselitve.

Zazidalni načrt je deloma že realiziran z izgradnjo treh stanovanjskih 
stavb v zahodnem delu, njegove spremembe in dopolnitve pa so po-
trebne zaradi uskladitve prostorskih rešitev s pobudami in potrebami 
lastnikov zemljišč, z varovanjem kulturnega spomenika ter z načrto-
vanjem infrastrukturne opremljenosti območja. Ureditveno območje 
zajema zemljišča parcelnih številk 46/1, del 46/2, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 
48, 50/3, 50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 68/4, 68/5, 68/6, 70/3, 70/4, del 657/2, 
del 838, 853/3, 853/4, 853/5, del 853/6, 853/7 in del 875, vse k.o. Lu-
kovica. Območje vključuje tudi robna območja stavbnih zemljišč, ki so 
potrebna za priključevanja gospodarske javne infrastrukture in priklju-
čevanje na obstoječo cestno mrežo.

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 16. septembra 2013 do vključno 
15. oktobra 2013.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica, 
Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo tudi 
na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 2. oktobra 2013 z začetkom ob 17. uri 
v Kulturnem domu Janka Kersnika, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 
1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati 
mnenja, pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek sprememb in 
dopolnitev ZN. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 15. okto-
bra 2013 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo 
pripomb in predlogov (v delovnem času občinske uprave), pisno ali 
ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov Občina Lukovi-
ca, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: 
http://www.lukovica.si ter z njimi pisno seznanila lastnike zemljišč 
glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgr-
nitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu in na krajevno obi-
čajen način.

Štev: 3501-092-5/2013 župAn:
Datum: 22.07.2013 MAtej kotnik, l.r.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem na-
črtovanju (ZPNačrt, Ur. list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 
– ZUPUDPP-A, 109/12) in 35. člena Statuta Občine Luko-
vica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) župan s tem

JaVnIM naZnanILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za območje L7 Lukovica

I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje L7 Lukovica, ki ga je julija 2013, pod št. projekta 

6/2013, izdelala Regijska razvojna družba d. o. o., Domžale (v nada-
ljevanju: dopolnjen osnutek OPPN);

2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka OPPN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnut-

ka OPPN.

II.
Ureditveno območje L7 Lukovica leži v severozahodnem delu naselja 
Lukovica, severno od regionalne ceste R2 447 in nad lokalno cesto Ma-
klenovec. Izhodišča za urejanje so določena v Prostorskih sestavinah 
Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000, do-
polnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in v 
Prostorskih sestavinah Družbenega plana občine Domžale za obdobje 
1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86), oboje za ob-
močje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik 
Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04). Planske usmeritve za to uredi-
tveno območje določajo izdelavo zazidalnega načrta, ki se skladno 
Zakonu o prostorskem načrtovanju preimenuje v občinski podrobni 
prostorski načrt. Ureditveno območje se nahaja v Urbanistični zasnovi 
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Obvestilo zavezancem  
za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča
Občina Lukovica je dolžna na podlagi 404. člena Zakona o davčnem po-
stopku, ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 24/2008 - ZDDKIS, 125/2008, 
85/2009, 110/2009, 1/2010 - popr., 43/2010, 97/2010) pristojni davčni 
upravi posredovati podatke za odmero nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo). Tako je v obstoječi eviden-
ci nadomestila okoli 2.200 različnih zapisov, znotraj okoli 1.300 različnih 
stavb in zunanjih poslovnih površin. V obstoječi evidenci zazidanih stavb-
nih zemljišč je okoli 4.000 različnih lastnikov (različnih davčnih številk). 
Občina Lukovica mora vsako leto že zbrane podatke posodobiti, in sicer 
zaradi: nastalih sprememb lastništev zemljiških parcel (z objekti) zaradi 
prometa z nepremičninami, dedovanj ali izvedenih darilnih pogodb na 
nove zavezance; sprememb zemljiških parcel iz nezazidanih stavbnih 
zemljišč v zazidana stavbna zemljišča zaradi pridobljenih gradbenih do-
voljenj investitorjem; izvedenih parcelacij in posledično nastalih novih 
zemljiških parcel, ki stare zemljiške parcele ukinjajo, pri čemer se mora 
celotna evidenca »prestaviti« na najnovejši zemljiški kataster; ugotovitev 
novih zavezancev po pokojnih zavezancih; rešenih pritožb zavezancev v 
preteklem odmernem letu; vpisov novih objektov, ki do sedaj še niso bili 
v evidenco vključeni (novogradnje) ipd. Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, 
št. 2/99, 8/03, 3/05, 1/06, 3/08 – popravek) pa v svojem 25. členu določa, 
da se za izračun nadomestila uporabljajo uradni podatki in evidence. 
Na zahtevo dveh svetnikov se je kot prvemu med enakimi najprej ugo-
tavljala usklajenost podatkov pri nepremičninah župana Mateja Kotnika, 
kjer ni bilo ugotovljenih neskladij v škodo davčnega upravičenca. Nato 
pa je na podlagi te zahteve občinska uprava za odmerno leto 2013 za 
ugotovitev ocene neusklajenih podatkov v občinski evidenci preverila 
podatke za objekte, v katerih imajo stalno prebivališče tako zaposleni v 
občinski upravi kot tudi funkcionarji občinskega sveta in delovnih teles 
občinskega sveta. Občinska uprava je ugotovila, da se obstoječi podatki 
v občinski evidenci nadomestila ter podatki iz popisa nepremičnin iz leta 
2007, na podlagi katerih je Geodetska uprava Republike Slovenije pripra-
vila javno evidenco Javni vpogled v podatke o nepremičninah (v nadalje-
vanju: podatki REN), pri le-teh razhajajo v kar 76% in je le 24% podatkov v 
občinski evidenci usklajenih z dejanskim stanjem. Občinska uprava je pri 
tem ugotovila, da se je pri večini zavezancev vršila prenizka odmera nado-

mestila kot kažejo podatki REN in da nekateri objekti v evidenci sploh še 
niso bili zajeti. Podatki za vse pregledane zavezance so bili tako usklajeni 
s podatki REN (brez pozivov) že za odmerno leto 2013. Občinska uprava 
bo te podatke posodabljala tudi v prihodnje po posameznih sklopih, tako 
da bodo pregledani in posodobljeni podatki vseh zavezancev. Pri tem 
občinska uprava ponovno poudarja, da je na podlagi citiranega odloka 
vsak zavezanec za odmero nadomestila sam dolžan v roku petnajstih dni 
(fizične osebe) oziroma v tridesetih dneh (pravne osebe) od nastanka 
spremembe Občini Lukovica posredovati verodostojne podatke, ki omo-
gočajo odmero tega nadomestila. 
Usklajevanje podatkov za odmero nadomestila se bo izvajalo tudi v na-
daljevanju, seveda pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se na dr-
žavnem nivoju za prihodnje leto že pripravlja uvedba novega davčnega 
instrumenta – davek na nepremičnine. Podatke za uvedbo tega davčne-
ga instrumenta je v celoti zbrala Geodetska uprava Republike Slovenije 
v letu 2007 s popisom nepremičnin, Občina Lukovica pa je bila pristojna 
posredovati le podatek o namenski rabi zemljišča brez sestavin (zemljišča, 
namenjena gradnji oziroma nezazidana stavbna zemljišča) skladno z ve-
ljavnimi prostorskimi akti. Torej, priprava novega davka, ki naj bi sledil, ni 
več v pristojnosti občine kot doslej, temveč izključno države.

občinskA uprAVA

kAtkA bohinc

Lukovica, ki za naselje Lukovica (občinsko središče) določa nove stano-
vanjske kapacitete (LS3) ob regionalni cesti R2 447 v smeri proti Šentvi-
du (severno od javne poti Maklenovec). Odlok o prostorskih sestavinah 
planskih aktov občine Lukovica vsebuje:
•	 posebne določbe o urbanistični zasnovi Lukovica, ki med drugim 

določajo širitev stanovanjskih kapacitet z izgradnjo stanovanjskih 
hiš ob regionalni cesti proti Šentvidu ter prenovo obstoječe indivi-
dualne zazidave in

•	 programsko zasnovo območja Lukovica zahod z oznakami L7 in L8, 
ki določa zaokrožitev v enovit del aglomeracije s stanovanjsko gra-
dnjo kot smiselno razvojno usmeritev znotraj obstoječe poselitve.

Območje urejanja zajema zemljišča parcelnih številk 29/2, 29/8, 31/1, 
31/2, 32/1, 32/2, 33, 34/1, 34/2, 35/1, 35/2, 35/3, 36/1, 36/2, 36/4, 37, 
38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, 38/8, 38/9, del 72/1, del 657/2, del 659/1, 
del 844, vse k.o. Lukovica. Območje vključuje tudi robna območja 
stavbnih zemljišč, ki so potrebna za priključevanja gospodarske javne 
infrastrukture in priključevanje na obstoječo cestno mrežo.

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 16. septembra 2013 do vključno 
15. oktobra 2013.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica, 
Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo tudi 
na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si
Javna obravnava bo potekala 2. oktobra 2013 z začetkom ob 17. uri 
v Kulturnem domu Janka Kersnika, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 
1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati 
mnenja, pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Pripombe 
in predlogi se lahko do vključno 15. oktobra 2013 podajo pisno na 
mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov (v de-
lovnem času občinske uprave), pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko 
pa se pošljejo na naslov Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica.

Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: 
http://www.lukovica.si ter z njimi pisno seznanila lastnike zemljišč 
glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgr-
nitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu in na krajevno obi-
čajen način.

Štev: 3501-093-5/2013 župAn:
Datum: 22.07.2013 MAtej kotnik, l.r.
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OBVeSTILO!
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana, Izpostava za kme-
tijsko svetovanje Domžale, ki pokriva območje Upravne 
enote Domžale in je do sedaj delovala na enotah v Luko-
vici, Moravčah in Jaršah bo od 1. septembra 2013 dalje 
poslovala na novi lokaciji in sicer na naslovu: Šarano-
vičeva cesta 21a, VIr pri Domžalah, v prostorih Obrtne 
zbornice Domžale.

Irena Zlatnar: 01/724 18 45  irena.zlatnar@lj.kgzs.si
Pavla Pirnat:  01/724 48 55  pavla.pirnat@lj.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8. do 10. ure,
  sreda od 14. do 15. ure ter po dogovoru.

Gerčar do tretje zmage 
Motokrosist Klemen Gerčar je naredil nov korak k naslovu svetovnega pr-
vaka razreda MX3 po zmagi v Matterley Basinu. Dve dirki pred koncem 
ima 15 točk prednosti pred konkurenco.
Gerčar je na britanski dirki 25. avgusta dosegel že tretjo zmago v sezoni, 
potem ko je bil najboljši v prvi vožnji in tretji v drugi. Zbral je novih 45 
točk, tri več od najbližjega zasledovalca Čeha Martina Micheka. Tretji je bil 
Avstrijec Matthias Walkner.
Naslednja dirka bo na sporedu 7. in 8. septembra na Slovaškem. Klemen si 
tam obeta podporo svojih navijačev, saj turistična agencija AŽ organizira 
ogled dirke. Če si tudi vi želite spodbujati našega junaka, si podrobnosti 
lahko preberete na spletni strani www.klemengercar.com.

Leon AndrejkA
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Vtisi o prvem kmečkem prazniku v občini 

člani Godbe Lukovica so se v začetku ju-
lija odpravili na dvodnevo gostovanje k 
pobrateni godbi v St. Lambrecht. Kolegi iz 
avstrijske Štajerske so Lukovičane povabili 
na praznovanje njihove 111-letnice delo-
vanja. Tako društvi še naprej redno ohranja 
prijateljske stike, ki sta jih vzpostavili leta 
2005, ko je potekalo uradno pobratenje 
med občinama Lukovica in St. Lambrecht.

Za godbenike iz doline Črnega grabna je bil 
to tretji obisk pri tem prijateljskem pihalnem 
orkestru. Avstrijci so ob častitljivem jubileju 
pripravili prireditev, ki se je odvijala skozi ves 
vikend, torej kar tri dni. Godba Lukovica se je 
praznovanju priključila v soboto, 6. julija, ko 
je dopoldne na osrednjem trgu v St. Lambre-
chtu z uro in pol dolgim koncertom odprla 

dogajanje tistega dne. Zbrana množica se je 
nato preselila v prireditveni šotor, kjer so ves 
popoldan potekali koncerti ostalih gostujočih 
godb. Naslednji dan, v nedeljo, 7. julija, pa je 
v St. Lambrecht prišlo skoraj 700 godbenikov. 
Na travniku pred mogočnim samostanom je 
bil pogled na zbrane glasbenike res enkraten. 
Najprej so prisostvovali sveti maši in odigrali 
nekaj skupnih skladb. Sledil je še vrhunec pra-
znovanja, povorka vseh štirinajstih povablje-
nih orkestrov, med katerimi je bila Godba Lu-
kovica edina iz Slovenije oziroma sploh edina, 
ki ni prišla iz Avstrije. Seveda je po uradnem 
delu sledilo še druženje, izmenjava mnenj, iz-
kušenj ter znanja med godbeniki iz različnih 
delov Avstrije in Lukovice. Slednji so lahko 
ugotovili, kako so ves kraj in tudi širša okoli-
ca kot eden dihali za praznovanje godbe St. 

Godba gostovala v st. Lambrechtu

Minilo je 71 let, od kar je nemška okupator-
ska vojska izropala in požgala vas Koreno. 
Odgnala je mnogo vaščanov v taborišča, 
šestnajst mož, žena in otrok domačinov 
pa pometala v goreče hiše. V spomin na 
obletnico tega dogodka smo se zbrali in se 
s kratkim kulturnim programom poklonili 
žrtvam. 

tekst in foto: joži križMAn

Vrata našega društva so odprta za vse ob-
čane, predvsem mlade, ki imajo ideje, in bi 
bili pripravljeni organizirati zanimive do-
godke ob pomoči bolj izkušenih članov.
 
Prvi kmečki praznik v občini Lukovica je pote-
kal 27. in 28. julija 2013 pod okriljem  Turistično 
olepševalnega društva Brdo-Lukovica. Vtise o 
prazniku in delovanju društva je po dogodku 
delil svoje mnenje predsednik društva Vinko 
Nakrst.
Letošnje poletje so zaznamovali vročinski valovi 
in nobena izjema ni bila niti ob koncu julija, ko 
so člani Turistično olepševalnega društva Brdo-
-Lukovica, kljub visokim temperaturam, uspe-
šno izpeljali prvi kmečki praznik v naši občini. 
Žetev so opravili na Brdu, in sicer v sadovnjaku, 
mlatitev pa prikazali na Kersnikovem travniku 
pred Rokovnjaškim gozdičkom. »Lahko rečem, 
da je bilo obiskovalcev izredno malo, kar je bila 
po vsej verjetnosti posledica neznosne vročine, 
saj si starejši ljudje, ki smo jih pričakovali, niso 
upali iz hiše ob 40 stopinjah Celzija,« pojasnjuje 
Nakrst. Namen društva je bil predvsem ta, da se 
dogodek prične ob tretji uri popoldne in druže-
nje traja do večernih ur. Nakrst se zaveda, da bi 
bilo glede na temperature bolje, da bi vse izve-
dli v enem dnevu, ko se proti večeru že ohladi, 
vendar so kmečki praznik organizirali prvič in 
niso imeli nobenih predhodnih izkušenj s tem. 
Na vprašanje, ali imajo morda namen kmečki 
praznik ponoviti, Nakrst odgovarja: »Žal je vse 
skupaj cel ciklus, saj je vse skupaj trajalo od lan-
skega leta, ko smo posejali piro, jo negovali in 
do sedaj tudi imeli. Pri izbiri datuma se nismo 
mogli ozirati na vreme, saj so nam svetovali pri 
Kmetijskem inštitutu, da bi bil ta datum najbolj 
primeren za žetev.« Večina mladih več ne ve, 
kako so včasih želi in mlatili žito, Nakrst pa bi z 
dogodka izpostavil že starejšega Jožeta Cerarja 
iz Spodnjih Kosez, ki je na kmečkem prazniku 
tudi aktivno sodeloval in pokazal, kako so včasih 
delali tovrstne stvari. Prav tako je bil namen do-
godka tudi ta, da občani sodelujejo pri prikazu 
in se vključijo med razgibanim povezovanjem 
Toneta Habjaniča. 
O naslednji organizaciji kmečkega praznika 
še ne razmišljajo, saj v društvu po Vinkovem 

mnenju ni dovolj aktivnih in predvsem mlajših 
članov, ki bi jim pomagali pri organizaciji do-
godkov. »Zdi se nam škoda, da v občini nimamo 
mladih, ki bi bolj izkoristili potencial in možnosti, 
ki jih ponuja sodelovanje v Turistično olepševal-
nem društvu Brdo-Lukovica. V lasti imamo med 
drugim tudi Rokovnjaški gozdiček, kjer bi lahko 
imeli še več dogodkov, ne le Rokovnjaško noč. 
Naša vrata niso odprta le za prebivalce Lukovice, 
temveč za vse mlade v občini, ki imajo ambicije 
in ideje, ki bi jih lahko uresničili v svojem lokal-
nem okolju. Starejši člani smo jim pripravljeni 
pomagati s svojimi izkušnjami in znanjem, prav 
tako pa ima Brdo veliko turističnih možnosti, ki 
bi se jih dalo še bolje izkoristiti, še posebno, če 

Lambrecht. Vse tri dni je bil prireditveni pro-
stor nabito poln, opazili pa smo lahko, kakšen 
status uživa godbeništvo pri naših severnih 
sosedih.

Leon AndrejkA

mladi študirajo turizem oziroma jih to zanima, a 
ne vedo, kje bi pridobili izkušnje.« 
Po prvem kmečkem prazniku v občini Lukovica 
gredo s predsednikove strani izredne zahvale 
Društvu podeželskih žena Lukovica, ki so sode-
lovale pri žetvi s srpi, povezovalcu Tonetu Habja-
niču, Kmetijskemu inštitutu, ki je pustil sejanje v 
sadovnjaku na Brdu, možem, ki so mlatili s cepci, 
in tistim prostovoljcem, ki so bili aktivni na dan 
prireditve. Vsi željni izkušenj in sodelovanja lah-
ko kontaktirate Vinka na telefonski številki 041 
873 979, naslednji dogodek, ki ga društvo pri-
pravlja, pa je Rokovnjaška noč, ki bo 13. septem-
bra 2013 ob 20. uri.

LeA sMrkoLj

71 let požiga vasi Koreno
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V nedeljo, 18. avgusta, je v Šentvidu poteka-
la gasilska veselica z namenom. PGD Prevoje 
je ob svoji 125-letnici v uporabo dobilo novo 
gasilsko vozilo za prevoz moštva GVM-1.

Vse se je začelo z našim delom z mladino. Ob 
vseh uspehih in z vse večjim številom mladih se 
je z vsakim tekmovanjem pokazalo, da res nujno 
potrebujemo vozilo za prevoz moštva – kombi. 
Ideja je kar nekaj let zorela in v lanskem letu 
postala resničnost. Konec decembra smo kupili 
Renault Master, kombinirano vozilo 1+8, ki ga je 
v GVM-1 preuredilo podjetje IVL.
Še isti teden je bil nepogrešljiv pri pomoči v in-
tervenciji na požaru v gostilni Pri Gašperju. Do 
sedaj je bil udeležen že na treh večjih interven-
cijah. Za potrebe prevoza mladine na tekmova-
nja in treninge pa je v pol leta opravil že več kot 
5000 kilometrov. Z njim smo šli navijat za naše 
mladinke na srečanje slovensko hrvaške mladi-
ne v Trogir, peljali smo se na kongres GZS v Ko-
pru, vozimo pa se tudi na različne gasilske prire-
ditve. Sedaj si po osmih mesecih res ne znamo 
več predstavljati našega dela brez vozila GVM-1.
Seveda se je z nakupom novega vozila ponov-
no pokazal problem. Kljub ravno povečanemu 
domu smo morali za garažiranje novega vozila 
GVM-1 starodobnika TAM 80 T5 (Tamček) parki-
rati v garažo poleg gasilskega doma, ki nam jo je 
posodil v uporabo strojni krožek.
Dela na gasilskem domu so še vedno v polnem 
teku. Ravno v poletnem času smo pridobili avto-
matska dvižna vrata na srednji garaži. V starem 
delu doma smo podrli leseno ploščo in stopni-
šče ter jih pozidali na novo. Zamenjane so vse 
inštalacije, poskrbeli smo za sanitarije in vodo-
vod. Dela sicer še niso končana, ampak kažejo se 
obrisi novega. V načrtu je še dokončna obnova 
vrhnjih prostorov v večnamensko dvorano, ki jo 
potrebujemo za naša izobraževanja in srečanja. 
Več o poteku del in našemu delu tekom leta si 
lahko ogledate na naši novi spletni strani (gasil-
ci-prevoje.si) in facebooku (PGD Prevoje).
V letu, ko praznujemo 125 let obstoja, smo tako 
v nedeljo s ponosom v uporabo prevzeli vozilo 
GVM-1. Ob začetku veselice smo imeli kratko 
slovesnost. Zbralo se je kar lepo število pova-
bljenih gasilcev iz sosednjih društev s prapori ter 
njihovimi člani in narodnimi nošami. Prisotni so 
bili tudi župan Matej Kotnik, predsednik GZ Lu-
kovica Robert Maselj, poveljnik GZ Lukovica Blaž 
Judež, poveljnik civilne zaščite Mirko Bergant, 
predsednica krajevne skupnosti Prevoje Mateja 
Orehek in župnik Andrej Svete. Po govoru naše-
ga predsednika Marjana Kvedra, ki je poudaril, 
da je veselje delati in vlagati v društvo, kjer so 
člani aktivni, delovni, zagnani in kjer gresta sloga 

Vedno bolj bo držalo načelo, da ne bodo 
več uradne institucije tiste, ki bodo na-
rekovale akcije občanom, ampak bodo 
samoinciativni občani tvorci novih idej in 
akcij za ustvarjanje lepše in boljše družbe. 
O nekaterih uspešnih akcijah smo že poro-
čali, vendar Vrholci ne odnehajo in najdejo 
še vedno nove izzive.
 
Prvo majsko soboto so se vaščani Vrhovelj 
zbrali ob 15. uri pri pred leti obnovljeni kape-
lici, ki jo še vedno vzorno vzdržujejo in krasi-
jo. Gostičev Tone je povedal zgodbo svojega 
očeta, ki je govoril, da je bila med 1. svetovno 
vojno v hiši huda griža. Zaradi varnosti pred 
okužbo drugih so hišo zaplankali, da ni mogel 
nihče vstopiti in nihče oditi. Nekaj stanoval-
cev je umrlo, preživeli pa so se zaobljubili, da 
bodo zgradili kapelico. Imeli so srečo, ker so 
po 1. svetovni vojni pri farni cerkvi na Brdu 
ravno menjavali kip Matere božje. Dogovorili 
so se, da ga lahko postavijo v kapelico, obno-
viti pa so morali zlomljeno roko in žezlo, prav 
tako pa večino lipovega lesa zaščititi in na 
novo prebarvati. 

Na omenjeno soboto so bile ženske opremlje-
ne z metlami in grabljami, moški pa z lopa-
tami in nekateri tudi z rovnicami. Začeli so s 
čiščenjem, pometanjem in urejanjem na du-
peljskem delu novoasfaltirane ceste in se po-
časi pomikali proti vasi. Uredili so vse nabre-
žine ter očistili in poglobili vse vodne jaške, 
bankine pa so izravnali kar s pomočjo bagerja. 
S ceste in ob njej so odstranili vse nanose bla-
ta, peska in smeti; šele metla je pokazala lepo 
površino. 
Da Vrholci tudi sistemsko skrbijo za okolje, so 
s pomočjo Občine Lukovica, ki je priskrbela 
cement, zabetonirali ploščo za ekološki otok 
ob mlekarni na sredi vasi. Postavili so dve po-
sodi, eno za steklo in drugo za papir. Tako se 
jim je uresničila želja o skrbi za okolje po ena-
kovrednosti z ostalimi večjimi kraji. 
Na koncu so se utrujeni, vendar zadovoljni 
udeleženci akcije še usedli in se poveselili ob 
dobri kapljici in naredili načrte še za nadaljnja 
prostovoljska dela. Ostali bodo še enotni in ne 
bodo čakali samo na občino.

Viktor jeMec

Vrholci počistili in pometli ceste v vasi

in pomoč z roko v roki, nam je nekaj besed na-
menil tudi župan. Izpostavil je delovanje društva 
v lokalnem okolju, dobro sodelovanje društev in 
GZ Lukovica z občino Lukovica ter napredek pri 
izobraževanju gasilcev in nakupu vozil. Sledil je 
blagoslov vozila, ki ga je opravil župnik, župan 
pa je predal ključe vozila poveljniku PGD Prevoje 
Milanu Dernulovcu. Skrbnika vozila Rok Kveder, 
je z vozilom odpeljal kratek krog. Ob zaključku 
seveda ni smel manjkati še blagoslov s šampanj-
cem.
S slovesno vožnjo se je začela veselica s skupino 
Gamsi, ki so spet naredili pravo žurko v Šentvidu. 

Poleg druženja in plesa smo z bogatim srečelo-
vom popestrili vročo avgustovsko nedeljo mar-
sikateremu obiskovalcu. 
Ob koncu naj se res iskreno zahvalimo vsem, ki 
stojite za nami. Na prvem mestu so to naši kra-
jani, ki nesebično ob letu pripomorete s svojo 
donacijo, da vse naše projekte lažje spravimo 
pod streho, vsem sponzorjem in donatorjem, na 
katerih vrata trkamo, da nam po svojih močeh 
pomagate in vsem prostovoljcem, ki s svojim 
časom naredite za naše društvo, da je to, kar je.
Na pomoč!

pGd preVoje, zorAn dernuLoVec

Delamo za naše mlade in varnejšo prihodnost
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PREVROČE TUDI ZA MOTORISTE 

Poletje v moto klubu
 
Gremo na vožnjo z motorjem? A si zmešan, saj je prevroče … Tako 
nekako je potekal dialog naših članov na klubskih sestankih. Pa 
vseeno smo nabrali kar nekaj kilometrov – tako v družbi rokov-
njačev kot na samostojnih vožnjah na dopuste in podobno. Orga-
nizirali smo tudi nekaj dogodkov in druženj, največji dogodek pa 
nas čaka v začetku septembra. 
 

Proslava na Menini planini
V soboto, 6. julija 2013, je bila spominska slovesnost ob 68. 
obletnici legendarnega preboja partizanskih enot iz nemške-
ga obroča na Menini planini, obenem pa še ob 70. obletnici 
ustanovitve brigade Slavka Šlandra in IV. operativne cone. 

Kljub hladnemu vremenu je bilo na svečanosti veliko udeležencev. 
Proslavi smo prisostvovali tudi člani Združenja borcev za vrednote 
NOB Lukovica. Program je bil bogat. Prvi so prišli na prizorišče po-
hodniki in praporščaki. V kulturnem programu so sodelovali god-
ba na pihala, mešani pevski zbor in recitatorji. Slavnostni govornik 
dr. Jože Pirjevec nas je najprej popeljal v tisti zgodovinski čas, nato 
pa poudaril, da je treba ohranjati spomin na take dogodke, dota-
knil pa se je tudi sedanjega dogajanja v Sloveniji. Ob slovesu smo 
si zaželeli ponovnega srečanja v še večjem številu.

besediLo: tAnjA LukMAn

fotoGrAfijA: joži križMAn  

Za lokacijo strokovne vikend 
ekskurzije je bila letos izbrana 
Kolpa, točneje kamp Stari pod v 
Adlešičih. Po prestavitvi termi-
na za en teden, zaradi slabega 
vremena, nas tudi zadnji vikend 
v maju ni razveselil z lepim vre-
menom. Prijazni gostitelji so nam 
kljub temu nudili prijetno zato-
čišče v objemu Kolpe s prelepo 
okolico. Najbolj pogumni člani 
Jure, Miha, Tadej, Iztok in Filip so 
se na pot odpravili malo bolj zgo-
daj z mopedi. Njihova pot je po-
tekala skozi Ljubljano, Grosuplje, 
Žužemberk, Semič, Podzemelj do 
cilja. Razen čiščenja »fergazerja« 
na avtomatiku so colibri, APN6 
in skuter obratovali stoodstotno. 
Sobotno popoldne nam je po-
pestril paintball boj na obrežju 
Kolpe. Vikend, katerega namen 
je spoznavanje novih krajev in 
znamenitosti, je tako minil v zna-
menju dobre družbe in hrane iz-

pod žar vilic mojstrov Primoža in 
Matjaža.  
V torek, 4. junija, je bila na Za-
vodu za transfuzijsko medicino 
v Ljubljani krvodajalska akcija 
MOTORIST ZA ŽIVLJENJE, ki jo 
organiziramo skupaj z okoliškimi 
moto klubi. Spet smo se motoristi 
izkazali kot zelo pridni darovalci, 
saj se krvodajalskih akcij udeležu-
jemo tudi ob drugih priložnostih, 
kar je izpostavilo osebje zavoda. 
Vsem udeležencem se še enkrat 
zahvaljujemo za lepo dejanje! 
V avgustu smo pripravili klubski 
pohod z Gradiškega jezera na 
Limbarsko goro, ki ga bomo po-
pestrili z zaključnim druženjem 
na osvojenem vrhu. 
September je rezerviran za moto 
piknik, ki bo letos doživel nadgra-
dnjo, in se bo spremenil v pravi 
moto dan. Ob praznovanju 10. 
obletnice delovanja moto kluba 
Rokovnjači (sekcija motoristov 
AMD Lukovica) člani namreč pri-
pravljamo celodnevni dogodek, 
povezan s tematiko delovanja 
moto kluba (preventiva, širjenje 
moto kulture, izmenjava izku-
šenj, druženje …). Prireditev bo 
v soboto, 7. septembra, in je na-
menjena širši javnosti: voznikom 
motornih koles, mopedov, štiri-
kolesnikov in tudi ostalim obi-
skovalcem, ki jim želimo približati 
delovanje kluba. Že vseh deset 
let namreč intenzivno delujemo 
v smeri seznanjanja ljudi o moto 
kulturi, saj želimo preseči nega-
tivne stereotipe o motoristih. 
Dopoldan bo na parkirišču pred 
poslovno stavbo Avto Kveder 
v Lukovici spretnostni preizkus 

mopedistov in »lažjih« motornih 
koles. Popoldan se bo dogajanje 
preselilo ob Gradiško jezero. Pri-
pravljamo zanimive moto igre z 
nagradami, stojnice z raznovr-
stno lokalno ponudbo, panoram-
sko vožnjo do Trojan s pogosti-
tvijo … Večerni del je namenjen 
predstavitvi delovanja moto klu-
ba in druženju ob živi glasbi več 
glasbenih skupin (Ana Pupedan, 
Dack Janiels, The Mirrors …). Za 

zaključek smo prihranili rdeči 
program. 
Vse bralke in bralce Rokovnjača 
vabimo, da se nam pridružite v 
soboto, 7. septembra, na pra-
znovanju 10-letnice Moto kluba 
Rokovnjači. V celodnevnem in ve-
černem dogajanju boste bržkone 
našli kaj zase, mi pa bomo vašega 
obiska zelo veseli!

MAjdA kočAr
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Pred Turistično zvezo občine Lukovica 
(TZOL) je zelo aktiven mesec. Začeli ga 
bomo z razstavo razglednic, ki bo del prire-
ditev ob občinskem prazniku. 

Med 4. in 11. septembrom si boste tako lahko 
na trgu v Lukovici ogledali več kot 80 starih 
razglednic z motivi krajev iz cele občine. Naj-
več je tistih s Trojan in iz Lukovice z Brdom, 
najdejo pa se tudi razglednice iz Krašnje, Bla-
govice, Šentvida, Rafolč, Zlatega polja in s 
Prevoj. Med najstarejšimi je barvna litografija 
Lukovice iz leta 1907, nekaj razglednic pa 
je še starejših. Originalne razglednice so 
last Knjižnice Domžale, Narodne in univer-
zitetne knjižnice ter zasebnih zbirateljev, 
TZOL pa jih je od njih pridobila v elektron-
ski obliki in jih bo razstavila v nekoliko po-
večanem formatu. Tako boste lahko brez 
težav prepoznali katero od še obstoječih 
zgradb ali pa današnje stanje v vašem kraju 
primerjali s tistim iz prve polovice prejšnje-
ga stoletja. Razstave na Starem trgu torej 
ne gre zamuditi, v primeru slabega vreme-
na bodo razglednice razstavljene v Kultur-
nem domu Janka Kersnika v Lukovici. TZOL 

»Za 1 kg medu morajo čebele obleteti pribli-
žno 15 milijonov cvetov, hranilna vrednost 
kilograma medu pa je enaka hranilni vre-
dnosti 3 kg sveže govedine ali 50 jajc.« Te in 
podobne podatke lahko slišijo obiskovalci 
čebelarskega centra Slovenije na Brdu, na 
katerega smo občani Lukovice upravičeno 
ponosni. Turizem namreč že dolgo ni več le 
ležanje na plaži ali ogled muzejev in cerkva, 
ampak želijo turisti ali naključni obiskovalci 
videti in izvedeti več. Slovenci jim kot narod 
odličnih čebelarjev lahko ponudimo tudi t.i. 
čebelarski turizem in kje so za to bolj »pokli-
cani« kot v Lukovici, kjer ima sedež čebelar-
ska zveza Slovenije?

Strokovnjaki ČZS tako napovedanim skupi-
nam nudijo strokovno voden ogled, ki lahko 
vsebuje predstavitev letos odprte medovite 
učne poti, čebelarske zveze in slovenskega 
čebelarstva nasploh, ogled laboratorija za ka-
kovost čebeljih pridelkov in predavanje o teh 
pridelkih. Ogled je možen tudi v nemškem, 
angleškem, italijanskem, španskem in franco-
skem jeziku, zato lahko brez težav na Brdo pov-
abite tudi svoje znance ali poslovne partnerje 
iz tujine. Obisku dodajte še kosilo ali večerjo v 
gostišču Pri čebelici, kjer vas bodo razvajali z z 
medom oplemenitenimi jedmi, ali pa prepro-
sto uživajte ob čudovitem razgledu in kozarcu 
pijače na pred kratkim postavljenem letnem 
vrtu gostišča. Če boste pri tem omagali (ali če 
iščete posteljo za obiskovalce od drugod), vam 
nudijo tudi prenočišča.
Že vrsto let dodatno ponudbo Čebelarskega 
centra zaokrožuje trgovina Čebelarna, ki pa 
še nikoli ni izgledala tako lepo in nudila tako 
širokega nabora izdelkov kot v zadnjih mes-
ecih. Februarja letos je namreč trgovinsko 
dejavnost tam prevzelo podjetje Medus hiša 

Delaven september za Turistično zvezo občine Lukovica
sonaravno pridelavo in predelavo hrane, roč-
ne spretnosti, umetnost in obrt, obiskovalcem 
tržnice pa zagotoviti zdravo hrano in zabavo 
ob glasbi, predstavah in različnih delavnicah. 
K sodelovanju tako enkrat mesečno povabijo 
tudi posamezne občine in v soboto, 28. sep-
tembra, se bo v Šiški predstavila naša občina, 
organizacijo prireditve je v sodelovanju z Ob-
čino Lukovica prevzela TZOL. Obiskovalcem 
tržnice bodo svoje pridelke in izdelke ponudili 
uporabniki blagovne znamke Zakladi Črni gra-
ben, turistična društva in TZOL pa bodo pred-

stavljali naravno in kulturno dediščino ter 
posebnosti naše občine. Pridružili se nam 
bodo tudi lokalni rokodelci in krašenjske 
preužitkarice, za dobro voljo pa bo poskr-
bela Godba Lukovica. Pridružite se nam tudi 
ostali prebivalci občine, da Ljubljančanom 
pokažemo, kdo smo in kaj vse imamo! 
Več informacij o obeh prireditvah in osta-
lih dejavnostih TZOL dobite na tel. št. 031 
716 700, elektronskem naslovu turisticna.
zveza@lukovica.si in spletni strani www.
turizem-lukovica.si. 

AndrejA čokL

na brdo po zdravje, sladke užitke, darila in znanje
d.o.o. in če jih še niste obiskali, je zdaj skra-
jni čas. Njihova ponudba zajema 4 segmente: 
čebelje pridelke, naravno kozmetiko, darilni 
program in čebelarsko opremo. Tisti, ki se za-
vedajo blagodejnih učinkov čebeljih pridelkov, 
lahko izbirajo med kakovostnim medom vseh 
vrst in iz različnih slovenskih pokrajin, cvetnim 
prahom, voskom in propolisom. Še posebej 
iskan je matični mleček, ki je prava zaklad-
nica našemu organizmu prijaznih elementov 
in ki ga v trgovini Čebelarna dobite v najbolj 
čisti obliki, posebnost za najbolj zahtevne pa 
sta laboratorijsko testirana manin in nektarni 
Medus med omejenih serij in najboljše kako-
vosti. Jesen je pravi čas za krepitev odpornosti 
in morda lahko letos namesto z umetnimi 
pripravki poskusite organizem pripraviti na 
obdobje prehladov in drugih obolenj s popol-
noma naravnimi čebeljimi pridelki! Svoje bo 
dodala še naravna kozmetika iz čebeljih pridel-
kov, omislite si lahko šampone, milo, balzam 
za ustnice in celo zobno pasto. Če najbolj zau-
pate lastnim rokam, pa lahko kupite tudi vse 
potrebno za domačo izdelavo krem, sveč in 
podobnega. 
Ker imamo ljudje nemalokrat težave in pre-
malo domišljije, ko je treba ob različnih 
priložnostih obdarovati naše najbližje, vam 
Medus hiša ponuja tudi bogat izbor darilnih 
izdelkov z medenim priokusom. Med z oku-
som ginsenga, cimeta, čokomed, pa tak z brus-
nicami ali viljamovko, medeni likerji, medice, 
medena penina, celo medeno pivo, masažne 
sveče in čokolada z medom ali cvetnim pra-
hom – vse lahko kupite v lični darilni embalaži 
ali dišeči darilni vrečki. Tudi prikupne plišaste 
čebele in s čebelami povezane igrače so našle 
svoj prostor na policah Čebelarne, obiskovalci 
pa radi odnesejo domov tudi panjske končnice 
in druge »čebelje« spominke. Nenazadnje 

moram omeniti še široko ponudbo čebelarske 
opreme, čebelarji od vsepovsod že vedo, da 
je treba obisk Brda končati z nakupom vsega 
potrebnega (od panjev do hrane za čebele) po 
najboljših cenah. A tu se naštevanje res bogate 
ponudbe trgovine Čebelarne še ne konča. Po 
vnaprejšnjem dogovoru pripravijo degus-
tacijo čebeljih pridelkov in medenih pijač, 
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije 
in Turistično zvezo občine Lukovica pa vas 
vabijo tudi na organiziran ogled Čebelarskega 
centra, Brda in občine Lukovica. Želja Uroša 
Kovača, direktorja Medus hiše, je še prava 
polnilnica medu, kjer bodo obiskovalci lahko 
sami natočili najljubši med v svojo ali kupljeno 
embalažo. In še koristen namig: če boste sep-
tembra ob obisku Čebelarne omenili, da ste o 
njihovi ponudbi brali v Rokovnjaču, prejmete 
10% popusta pri nakupu medenih pridelkov iz 
darilnega programa. 
Po zdravje, sladke užitke, lepa in uporabna 
darila se torej odpravite na Brdo v trgovino 
Čebelarna, na kosilo v gostišče Pri čebelici, po 
zanimive podatke in znanje pa k strokovnja-
kom Čebelarske zveze Slovenije!

AndrejA čokL

se želi ob tem zahvaliti g. Zmagu Tančiču, ge. 
Urški Justin in Knjižnici Domžale, Narodni in 
univerzitetni knjižnici, dr. Ivanu Turku, g. Mar-
janu Križmanu in Občini Lukovica. 
Preostanek septembra bo namenjen pripra-
vam na Dan občine Lukovica na stari tržnici 
v Šiški v Ljubljani. Letos septembra je namreč 
šišenska tržnica ponovno oživela, saj sta Eko-
loško društvo Porevit in Stara tržnica Šiška 
združila moči in pričela s projektom Eco Green 
Village Slovenia – Na vasi. Projekt želi zagotovi-
ti zeleno oaza sredi mesta, spodbujati lokalno 
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Kakšne spomine imate na mladost in otro-
štvo? 
V moji mladosti so bile Spodnje Loke prav 
lepa vas. V kmečki družini nas je bilo pet, in si-
cer starši, dva brata in ena sestra. Spominjam 
se, kako smo se otroci igrali na sosednjem 
dvorišču, bilo nas je kar veliko istega letnika. 
Bil sem najmlajši otrok v družini in hodil v šolo 
v Blagovico, kjer nas je bilo 22 učencev, ampak 
sem bolj pozno šel v gimnazijo, veste. Takrat 
so bile še stare navade, da je kmetijo prevzel 
najstarejši brat, zato kmetovanje zame nikoli 
ni bilo predvideno. Če si se po končani ljud-
ski šoli želel vpisati na humanistično smer, si 
moral imeti dovoljenje od velikega župana 
Ljubljane. Jaz sem to dobil in začel obisko-
vati klasično gimnazijo v Ljubljani ter jo tudi 
dokončal z odliko. Če se vrnem nazaj na so-
šolce, s katerimi smo se družili, niso dočakali 
zelo visoke starosti, saj so živeli tam nekje do 
osemdesetega leta in sem tako jaz že davno 
ostal sam. 

Kakšno je bilo življenje v Spodnjih Lokah 
v vaših časih? 

Bilo je zelo lepo. Ljudje smo se med seboj zelo 
dobro razumeli, ni bilo nobenega krega med 
sosedi, kot je to po navadi. Vas ni bila velika, 
naša hišna številka pa je bila enajst. Od ceste 
smo bili odmaknjeni, ampak ne tako veliko, 
smo pa v vse kraje hodili peš, saj še ni bilo ve-
liko avtomobilov.  

 Zasledila sem, da je vzgoja v zavodu kar 
močno vplivala na vaš poklic med šola-
njem. Mi lahko poveste kaj več o tem? 
Ja, na moj poklic je najprej vplivala vzgoja 
doma. Bili smo verni, še posebno stara mati, ki 
jo še pomnim, in je bila stara čez 90 let. Z njo 
sva bila velikokrat skupaj na kmečki peči, ko 
sem bil še otrok, star približno šest let in me 
je stara mati naučila brati. In tako sem imel jaz 
do branja celo življenje tako navdušenje, da 
sem neprestano bral. Zdaj je pa obratno, ve-
ste ... (smeh) Žal ne morem več brati, ker sem 
oslepel, in zelo slabo vidim. 
 
Kakšno literaturo ste najraje prebirali? 
V ljudski šoli smo brali različne stvari, nekaj 
stvari smo v šoli dobili, Mohorja smo imeli na-

ročenega doma in je bilo kar precej literature. 
Domoljub je izhajal tudi takrat in jaz sem vse 
prebral. V gimnaziji sem bral pa zelo veliko 
druge literature, tudi tuje. Potem ko sem šel 
na fakulteto, smo imeli v glavnem duhovne 
knjige in filozofske, ampak sem bil neprestano 
v čitalnici, kjer so imeli veliko takšnih dnevnih 
stvari, časopise, kot je Dnevnik, sem tudi vsak 
dan moral prebrati (smeh). Ja, celo življenje 
sem bil res zelo navdušen nad branjem. 

Ste imeli kaj domotožja po domu in druži-
ni, potem ko ste odšli v gimnazijo v Ljublja-
no? 
Ja, zelo dolgčas mi je bilo takrat, ko sem šel 
v Ljubljano. Res sem jih zelo pogrešal, ampak 
tisto je minilo v obdobju pol leta, potem je 
bilo pa dobro, veste, ker sem se navadil. Do-
mači me niso mogli obiskovati v Ljubljani, ker 
je bilo predaleč, da bi lahko to prehodili peš. 
Ni bilo niti avtobusa, čeprav se spomnim, da 
je enkrat ena ženska poskusila voziti avtomo-
bil, ampak ji ni šlo. Mi je pa potem pozneje v 
Ljubljano pripeljala kakšen hleb domačega 
kruha, ki ga je mama spekla zame, saj nismo 
jedli takšnih dobrot. Sam sem hodil osem let 
k Uršulinkam na brezplačne obroke, samo 
(smeh) hrana pa ni bila tako dobra, veste. Je 
bilo bolj slabo za jesti, sam sem takrat najraje 
jedel mrzel krompir, pomešan s špinačo, kar 
mi je bilo zelo dobro. Pri Uršulinkah je bila 
tudi knajpova juha, v katero so dali kruh, ki 
je ostal, so ga zdrobili in to je bila tako, kot je 
knajp rekel, zelo zdrava juha (smeh). Bolj malo 
je bilo mleka ali pa zelenjave, jedli smo repo in 
takšne stvari. 
 
Posvečeni ste bili že v petem letniku gim-
nazije, čeprav ste imeli še šesti letnik. Kako 
to? 
V bogoslovje sem vstopil leta 1935, tistega 
leta so povišali na eno leto, in sicer smo ime-
li šest let študija, zdravniki so imeli še pet let, 
drugi samo štiri leta ... Takrat nas je vstopilo 
približno 30, ker je bil moj letnik zelo velik, 
ampak sem bil posvečen potem leto prej. Ne-
kateri, ki smo bili dobri, smo pomagali kakšne 
stvari predstojnici in tako sem bil 40. leta po-
svečen. Sam sem tako duhovnik že 73 let.  Ko 
sem bil duhovnik, sem bil vodja skupine bo-
goslovcev, bilo je malo prostora, nekaj so jih 
zaradi prostorske stiske dali tudi k Lazaristom, 
mene pa za perfekta, tako da sem bil eno leto 
tam vodja semenišča. 
 
Ste s katerim od sošolcev ostali v stikih tudi 
pozneje? 
Glede sošolcev pa smo iz našega razreda iz gi-
mnazije prišli štirje na fakulteto in vsi tisti smo 
potem nekako dobro šli skozi življenje. Eden 
je bil zelo slavni predavatelj v Rimu, profesor 
na rimskih šolah, eden je bil na Kitajskem, 
s katerim sva se še dolgo slišala, eden je bil 
pa obešen 46. leta po vojni, jaz sem pa ostal. 
Med vojno sem bil kurat (nekako kaplan) pri 
slovenski policiji, za njih sem imel vsako ne-
deljo službo božjo, hodil spovedovat po tistih 
zaporih. Če so jih pošiljali daleč tja v taborišča, 
je bila tam spovednica iz betona, da me ni kdo 
udaril (smeh). 

Profesor Snoj in škof Gregorij rozman 
sta vas spodbujala pri študiju, da bi šli po 
opravljenem doktoratu v Sveto Deželo. Ste 
potem šli? 

Intervju z najstarejšim občanom, monsignorjem Mihaelom Trdinom 

“Ko sem imel še dober vid,  
sem s Češnjic videl do Ljubljane”
enaindvajseti september je datum, ko bo upihnil sto svečk najstarejši občan v občini 
Lukovica Mihael Trdin, ki že 8. leto živi v Duhovniškem domu za ostarele duhovni-
ke Mane nobiscum na Lepem potu v Ljubljani. V Blagovici je župnikoval tri leta po 
drugi svetovni vojni, nato pa 60 let služboval na češnjicah nad Blagovico. čeprav je 
gospod že v visoki starosti, ima še vedno oster um in je prava enciklopedija znanja 
in izkušenj, ki se dobro spominja tako svojega otroštva kot tudi celotnega življenja. 
Med drugim je dobil tudi škofijsko odlikovanje, nato pa iz rima naziv Monsignor, kar 
pomeni papežev kaplan. rojstnega dneva se po eni strani ne veseli, saj je preprost 
duhovnik, ki se nerad izpostavlja, vendar pa bo kljub temu v središču pozornosti, saj 
ni le najstarejši občan črnega grabna, ampak tudi Nadškofije Ljubljana. 
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Res je bilo to, mene so nekako določili, da naj 
bi naprej študiral za doktorat. Na univerzi so 
me nagradili na tisti srbski praznik sv. Save. 
Rektor nas je sprejel in tisti, ki smo dobro 
naredili stvari, smo bili nagrajeni, tako da 
sem dobil tudi 600 dinarjev, kar je bilo takrat 
veliko denarja in si s tistim denarjem kupil 
lepo duhovniško suknjo. Po tem je bilo tudi 
javljeno na fakulteti, da moj izdelek ob koncu 
študija popolnoma zadostuje že za doktorat. 
Rekli so mi, da naj samo nekaj še popravim, 
potem so prišle pa druge razmere vmes, in 
sicer vojna pa moja bolezen. Takrat sem bil 
operiran na črevesju in sem šel potem raje v 
dušno pastirstvo v Črni graben. 
 
Najprej ste župnikovali tri leta v Blagovici 
in nato 60 let na češnjicah. Kako se spomi-
njate tega obdobja v življenju? 
Leta 1945, ko sem prišel v Blagovico, je bilo 
vse popolnoma uničeno. Vojaki so iz župnišča 
streljali na druge, ki so bili za cerkvijo. Tako 
da prvo leto ni bilo šipe na oknih, nobenega 
celega okna, celo zimo smo prestajali mraz, 
v cerkvi je bilo pa vse razdejano. Prvo leto 
sploh nisem mogel maševati v cerkvi, ampak 
smo si pod turnom naredili kotiček in sem 
tam maševal. Počasi smo popravljali cerkev, 
tako da smo v treh letih cerkev tako odlično 
obnovili, da je še sam škof Volk rekel: »Kakor 
nevesta izgleda med razdejano vasjo!« Ljudje 
so mi tako pomagali, bili so zelo zadovoljni, 
da je prišel slovenski duhovnik, pa še doma-
čin sem bil in so mi tako na roko šli, jaz sem 
imel pa težko delo, ker sem vsak dan hodil 
peš tudi na Češnjice, ki so na 700 metrih nad-
morske višine. Potem so mi dali na razpolago, 
ali da se odločim in ostanem dol v Blagovici 
ali grem na Češnjice, ker mi je tudi sam škof 
rekel, da obojega ne morem opravljati, ker je 
to prevelika obremenitev zame. 
 
Kaj je vplivalo, da ste se odločili za češnji-
ce? 
Med vojno so mi svetovali zdravniki, da naj 
grem visoko nad 700 metrov, tako da sem bil 
vsega skupaj z upraviteljstvom na Češnjicah 
60 let. Ljudi je bilo pa takrat še zelo veliko, 
tako da sem imel jaz sto šolarjev. Danes po-
glejte, mora biti župnija zelo velika, da imajo 
toliko šolarjev. Sam sem naredil tudi na lese-
na tla številke, kjer so stali fantje šolarji, ker 
ni bilo dovolj prostora v klopeh. Šele takrat, 
ko ni bilo veliko ljudi, so lahko otroci tudi se-
deli po klopeh. Potem so se začele pa selitve 
v tovarne, vsi so šli tja in ljudi je bilo vedno 
manj ... Na Češnjicah sem se zelo dobro po-
čutil, imel sem tudi zelo dobro gospodinjo, 
veste, ki je bila 56 let pri meni. Jaz bi ostal 
na Češnjicah, če je ne bi zadela možganska 
kap, in sam nisem mogel biti tam, zato sem 
zaprosil za dom. Z gospodinjo sva imela pa 
tudi malo ekonomije, in sicer kravo, cerkev je 
ona urejala, zvonila, ko še ni bilo na elektriko, 
... Moj hobi so bile pa knjige, veste, kadar sem 
bil prost, sem bral ure in ure. Včasih sem videl 
še s Češnjic do Ljubljane, potem mi je bilo pa 
kar hudo, ker je oko kar naenkrat nehalo de-
lati in sem videl vedno slabše. Pozneje mi je 
tudi gospodinja brala, da si sam nisem nape-
njal oči, ona je meni doma prebrala, jaz sem 
pa v cerkvi na pamet potem govoril. Za mašo 
in pridigo nisem imel posebnih priprav, saj so 
me imeli za enega izmed najboljših pridigar-
jev v semenišču. Tudi škof me je imel zaradi 

tega, ker me je večkrat slišal govoriti, že v po-
nedeljek sem si izbral snov in ker sem ponoči 
tudi bolj slabo spal, sem takrat tudi razmišljal, 
si kaj prebral. 
 
Vam je bilo kdaj pozneje kaj žal, da niste 
šli v Sveto Deželo? 
Ne, nisem obžaloval, ker sem vedel, da sem 
bolj pripravljen na delo na deželi, ker moje 
zdravje že od vedno ni bilo kaj prida. Meni so 
na primer pozneje, leta 1975 vzeli želodec in 
sem brez želodca že skoraj 40 let (smeh) in 
na dieti. 

 Kako gledate na funkcijo duhovnika v va-
ših časih in danes? 
Gotovo jih je danes zelo malo v semeniščih, 
pa tudi če so, imajo drugačno vzgojo. So ne-
kako bolj prosti, tudi bolj svetovno razgle-
dani, so odlični tisti, ki so duhovniki danes. 
Pri nas je bila disciplina v bogoslovju zelo 
stroga, ampak ne preveč, tako srednje. Če si 
vprašal, si lahko šel, vendar si moral povedati, 
kam greš. Zdi se mi, da morajo biti duhovniki 
danes bolj ponižni, kot smo bili mi. Včasih je 
bil duhovnik v glavnem gospodar, zdaj se pa 
spreminja, da duhovnikom tudi drugi ljudje 
svetujejo ali odsvetujejo. Obstajajo župnijski 
oziroma pastoralni sveti, ki hodijo na razne 
sestanke, izražali svoje mnenje, pomagali 
duhovnikom in spodbujali tudi druge ljudi 
k pomoči. Zanimivo je, da v teh časih veliko 
starejših ljudi prihajajo v semenišča, več jih 
gre k redovnikom kot v semenišča. Zdi se mi, 
da so to ljudje, ki so bolj nagnjeni k pobožno-
sti, prav tako pa redovniki nimajo nobenega 
osebnega premoženja, samostan jim nudi 
vse, kar potrebujejo. 
 
Kakšne spremembe ste najbolj opazili v 
vseh teh letih, ko ste bili na češnjicah? 
Najbolj opazno je bilo, ko se je vedno več lju-
di selilo. Ljudi je bilo manj v cerkvi, vsi so bili 
v tovarnah, še gospodinjo so mi hoteli vzeti, 
da bi morala iti v tovarno, ampak ni šla. Ne-
kateri ljudje so ob nedeljah še vedno hodili 
tukaj k maši, veliko se jih je pa naselilo po do-
lini okrog Domžal, Tuhinja, Kamnika, Duplice, 
kjer so bile postojanke, na ta način so se po-
tem hribi manjšali. 
  
Ste se na začetku župnikovanja na češnji-
cah kaj drugače pripravljali na pridige kot 
zadnja leta? 
Ja, seveda, da je bilo drugače. Takrat so bile 
res pridige, veste, sedaj so pa homelije, ko je 
duhovnik v cerkvi pri ambonu, ima pred sabo 
knjigo, malo pogleda vanjo ... Včasih smo pa 
pridigali s prižnice in to je trajala pridiga naj-
manj dvajset minut. Nismo imeli nobenih 
listkov, nobenih stvari, to se je moralo vedeti 
na pamet. 
 
Kako ste vi gledali na spremembe v obči-
ni, prej, ko smo bili še velika občina in po-
tem, ko smo se odcepili? 
Jaz sem imel občino rad. Župan gospod Ko-
tnik me je tudi obiskal, veliko je storil tudi za 
tiste bolj oddaljene, hribovite kraje. Ko sem 
prišel na Češnjice, je bilo glasilo Slamnik in 
nismo imeli tako veliko stika z občino, razen 
sitnosti z davki (smeh). Z občino smo imeli 
tudi duhovniki razne sestanke, skupaj smo 
napravili tudi spomenik pobitih komunistič-
nih žrtev. 

 Se vam zdi, da so se vrednote med mladi-
mi ljudmi danes zelo spremenile v primer-
javi z vašo mladostjo? 
Ja, seveda. Veliko mladih ljudi je na napačnih 
potih, veliko je pa tudi dobrih, veste. Mladi se 
organizirajo, hodijo na romanja, imajo razne 
sestanke, celo v Brazilijo se svete skupine od-
pravijo s papežem. 
 
So vsi v vaši družini dočakali visoko sta-
rost? 
Ja, oče je umrl v nesreči, ko se je peš vračal od 
maše na Brdu, star 83 let, stara mama je do-
čakala 90 let, stric po očetovi strani je bil tudi 
star okrog sto let, tudi ostali so dočakali vi-
soko starost, ampak ne toliko kot jaz (smeh). 
 
Ste ostrega uma, vitalni in stari boste sto 
let. Kaj je tisto, kar vam daje energijo in 
moč vsak dan, ko se zbudite? 
Ja, to pa ne vem (smeh). Čas teče, v domu 
sem že osmo leto, ampak sem bil že takrat 
star 92, ko sem prišel sem. Imel sem še to 
nesrečo pred kratkim, da sem si zlomil kolk 
in me še zmeraj noga boli, čeprav sem bil 
operiran. Sam ne morem vstati, veste, me 
more eden prijeti, jaz grem pa na palice. Ne-
kaj časa sem se še vozil z vozičkom, ampak 
sem to opustil, ker je škodljivo. Potem pa 
greva s sestro vsak dan po hodniku petkrat 
gor in dol, da se jaz utrjujem. Televizije že dol-
go ne gledam, poslušam pa vsak dan radio 
in se zanimam. Sam pravim, da dokler ima 
človek zanimanje, mu tudi možgani aktivno 
delujejo in ne okrnejo. Drugače pa pravim, 
da so povsod izjeme kot pravila, tako starejši 
kot tudi mlajši morajo zapustiti, kot pravimo, 
to dolino solza. No, sam mislim, da je k moji 
visoki starosti pripomogla DNK, hormonsko 
udejstvovanje v meni (smeh), malo pa tudi 
vpliva hrana. Zmeraj sem jedel bolj zdravo 
in lahko hrano, ki človeku podaljšuje moč, 
nisem si pa nikoli misli, da bom dočakal stoti 
rojstni dan (smeh). 

LeA sMrkoLj
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V športnem parku policijske akademije v Tacnu 
je bila ob prazniku policije in dnevu državnosti 
proslava, ki so se je udeležili številni aktivni in 
upokojeni delavci policijskih enot ljubljanske-
ga območja ter številni člani policijsko veteran-
skega društva SEVER Ljubljana.
Med povabljenimi gosti sta bila navzoča tudi 
predsednik PVD Sever ljubljanskega območja 
Emerik Peterka in direktor policijske akademije 
Danijel Žibert. V uvodnem govoru je navzoče 
pozdravil in nagovoril direktor PU Ljubljana 
Stanislav Vrečar. Izrazil je pomembno vlogo 

Proslava ob dnevu policije policije pred dvaindvajseteml leti, z minuto 
molka pa smo počastili spomin na padle v 
osamosvojitveni vojni za Slovenijo. Sledil je 
bogat kulturni program, v katerem je nastopila 
tudi glasbena skupina Sever. Na prireditvi so 
podelili priznanja in odlikovanja številnim za-
služnim, med njimi so bili tudi zaposleni iz Po-
licijske postaje Domžale. Priznanje za dvajset 
let dela v policiji sta prejela policist kriminalist 
Pavle Barlič in policist Aljoša Vlastelica, odliko-
vanje bronasti ščit za minulo delo in zasluge v 
policiji pa sta prejela pomočnica komandirja 
inšpektorica Nataša Kustec in oskrbnik premo-
ženja Dragotin Pelin.

tone hAbjAnič
Dobitniki priznanj iz PP Domžale

Kuhanje kisle žüpe
V nedeljo, 14.julija, smo se članice Društva 
podeželskih žena Blagovica-Trojane pr-
vič udeležile tekmovanja v kuhanju kisle 
žüpe, ki je že peto leto zapored potekalo v 
Jakobskem Dolu.

Ko smo se zjutraj začele zbirati članice iz vse 
Slovenije na tekmovalnem prostoru, so nas 
že čakali pripravljeni kotlički, suha drva, voda 
in delovni prostor, ki smo ga tudi primerno 
okrasile. Kuhale smo štiri članice, ostale tri 
pa so nam bile za moralno podporo. Ko se je 
tekmovanje začelo, smo si razdelile delo in 
začele z rezanjem zelenjave, mesa, kurjenjem 
ognja pod kotlom, ki nam je še dodatno pri-
pomogel, da nam je bilo res vroče. Hkrati smo 
morale skrbeti za red na delovni površini, pri-
merno okrasitev, higieno, urejenost kuharic in 
primerno obleko, kajti komisija se je med ku-
hanjem sprehajala med delovnimi mizami in 
z budnim očesom ocenjevala naše delo. Tudi 
obiskovalci, ki jih je bilo veliko, so z zanima-
njem spremljali kuhanje, ki je bilo pri vsakem 
kotličku drugačno, kajti postopki priprave se 

razlikujejo, saj smo bile ekipe iz različnih kra-
jev. Na koncu je komisija ocenila naše delo 
med kuhanjem in seveda okus juhe. 
Tekmovalo nas je kar sedemnajst društev. 
Tako so na koncu podelili eno zlato, dve sre-
brni in štirinajst bronastih jakobskih kühl. Ker 
smo se takega tekmovanja udeležile prvič, 
smo bile zelo vesele bronaste kühle, še bolj pa 
tega, da smo izkusile nekaj novega, spoznale 
delo drugih društev in se družili v prijetnem 
klepetu, tega pa nam v tempu tega življenja 
primanjkuje. 

Vesele in dobre volje smo se pozno popoldne 
odpravile proti domu in že med potjo premi-
šljevale, kdaj in kako bomo tudi doma skuhale 
kislo žüpo.
Zahvala ZIDARSTVU RESNIK iz Jelše nad Bla-
govico, ki je bil sponzor vseh stroškov tega 
dne in Občini Lukovica, ki nam je posodila 
kombi, s katerim nas je šofer Pavle varno po-
peljal do Štajerske in nazaj.

dpž bLAGoVicA-trojAne

Ani čerin 

V soboto, 20 julija, je v Gornji radgoni po-
tekalo tekmovanje za mlado kmetico leta, 
ki se ga je udeležila tudi naša predstavnica 
Tanja Cerar z Gradišča pri Lukovici. članice 
DPŽ Lukovica smo jo pospremile na tekmo-
vanje.

Že zjutraj smo se z avtobusom odpravile na 
pot proti Gornji Radgoni. Prek dneva sta se 
Tanja in njena spremljevalka Vida Capuder 
udeležile ogledov in obveznosti v okviru 
tekmovanja. Vsebina samega tekmovanja je 
bila: vinogradništvo, govedoreja, žganjekuha 
in buče.
S predhodnim žrebanjem so bile tekmovalke 
in tekmovalci razdeljeni v štiri skupine, nato 
so v treh sklopih odgovarjali na vprašanja. V 
finale gredo seveda samo tri finalistke. Tanji 
sta do tja zmanjkali dve točki in pristala je na 
nehvaležnem četrtem mestu. Še vedno velja 
geslo: važno je sodelovati, ne zmagati. 
Hvaležne smo Tanji za njeno privolitev in so-
delovanje na tekmovanju, njen trud, učenje in 
priprave kljub obilici dela na kmetiji. 

Dogajanja v DPŽ Lukovica – Izbor mlade kmetice leta 2013
Srečanje ob prevojskih bajerjih
2. avgusta smo ob pijači in dobri hrani ugota-
vljale, kako lepo je v domačih krajih. Zakaj se 
tega še vedno ne zavedamo? 

Žetev v sadovnjaku na Brdu:
Kljub vročini so naše članice vsem zbranim 
dokazale, da še vedno znajo žeti žito in se pri 
tem težkem opravilu tudi veseliti in družiti. 
Vsa pohvala organizatorju in graja občanom, 
ki si prireditve niso ogledali. Seveda med gle-
dalci ni bilo občinskih veljakov. Morda jim je 
bilo prevroče?

Nabiranje zelišč na Krvavcu:
V petek, 9. avgusta, smo se odpravile na Krva-
vec. Že med hojo smo nabrale razne cvetlice. 
Ob počitku smo v hladu opravile tudi mali te-
čaj zeliščarstva. Joži Pečnik, ki smo jo prosile 
za pomoč, nam je za vsako bolezen povedala, 
kaj je dobro. Ugotovile smo, da drži pregovor, 
da za vsako bolezen »rožca« raste. Seveda pa 
moramo tudi tu spoštovati naravo in ne brez-
glavo uničevati rastlin.

Povabilo na strokovno ekskurzijo:
12. septembra vabimo vse na Primorsko. Dan 
bomo zaključile z izletom po morju. Lepo va-
bljene, da se nam pridružite!

zA dpž LukoVicA:
bredA pestotnik in sLAVkA urbAnijA



avgust  2013 17DOGODKI

novi vidiki 
preučevanja 
slovenskega 
staroselstva
V knjigi Tičnice iz naravoverja sta tudi Tič-
nica Brdo Lukovica in Tičnica iz Učaka

V KD v Bovcu je bilo 29. julija posvetovanje v 
organizaciji skupine RES (Raziskovalci evrop-
skega staroselstva) o pradavnini evropskega 
in slovenskega staroselstva ter novi vidiki pre-
učevanja slovenskega staroselstva pod po-
kroviteljstvom slovenskega Gorniškega kluba 
Skala, ki ga prirejajo v počastitev dr. Henriku 
Tumi. Poklonili smo se spominu preminule-
ga mag. Vinka Vodopivca, ki je bil neutrudni 
raziskovalec in pisec številnih del v sklopu 
projekta Korenine. V njegovi zadnji knjigi 
Slovenci – praprebivalci Evrope je z dokazi 
potrdil slovenske staroselske korenine v sre-
dnji in jugovzhodni Evropi že v stari kameni 
dobi. Nato je na temo stroke proti znanosti 

S srečanji, podobnim današnjim oratorijem, 
je pred 150 leti začel sveti Janez don Bosko 
(1815-1888) v času industrijske revolucije. Bil 
je duhovnik in je deloval v italijanskem mestu 
Turin, kamor je „s trebuhom za kruhom“ priha-
jalo veliko mladih. Za svoje trdo delo so preje-
mali le skromno plačilo, bivali v neživljenjskih 
razmerah in pogosto prenočevali pod milim 
nebom. Don Boska je takšen položaj mladih 
globoko pretresel, zato se je odločil, da jim 
bo podaril svoje življenje in jim pomagal po 
svojih najboljših močeh. V oratoriju, kot je 
poimenoval svojo vzgojno ustanovo, je zbiral 
na stotine mladih. Njegovo geslo je bilo: »Za 
vas živim«. Z namenom, da bi se njegovo delo 
za mlade nadaljevalo, je ustanovil redovno 
družbo, ki jo je poimenoval po sv. Frančišku 
Saleškem - salezijance, ki so nosilci programa 
Oratorija.  
V letošnjem letu so se mladi z Brda odločili, 
da izvedejo prvi Oratorij, zato so že kmalu 
začeli z delom in pripravami. Od nedelje, 30. 
junija, do sobote, 6. julija, je tako 92 otrok, za 
katere je skrbelo trideset animatorjev, obi-
skovalo Oratorij na Brdu, v želji spoznati Boga 
malo drugače. Udeleženci preko zgodbe in 
delavnic spoznavajo ne samo Boga, ampak 
tudi mnogo drugih zanimivih stvari. Tokratna 
zgodba, ki so jo vsako jutro po dvigu zastave 
pripovedovali in zaigrali animatorji iz knjige 
Zgodbe iz Narnije - Potovanje Jutranje zarje 
(Clivas Staplesa Lewisa), pripoveduje različne 
življenjske zgodbe. Ladja, kralj Aslan (lev) in 
mnogi drugi so mlade popeljali mimo čeri in 
skozi viharje ter na koncu spoznali, da geslo 
„Bog je z nami-nismo sami“ še kako drži. In kaj 
se je dogajalo na Oratoriju čez ves teden? Prvi 
dan so odšli na izlet v Čeplje, kjer so bili de-
ležni majhnih in velikih pozornosti na doma-
čiji Zajčevih. Tu so poleg športnih dejavnosti 

spregovoril ddr. Igor Grdina, znanstveni sve-
tnik na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC 
SAZU. Dr. Jože Rant st. pa je v nadaljevanju 
predstavil pogled na sodobno preučevanje 
slovenskega staroselstva, njegove pasti, ovire, 
uspehe in priložnosti. Dr. Duša Krnel Umek je 
udeležencem posvetovanja predstavila preu-
čevanje slovenskega staroselstva v obdobju 
1982 - 2000. Dr. Andrej Rant je predstavil sta-
rogrškega boga Pana in njegove različice po 
vsej Evropi. Pavel Medvešček je predstavil 
knjigo z naslovom Let v lunino senco, Leopold 
Sever pa knjigo, izdano v samozaložbi Tičnice 
iz naravoverja. Preučevanje starejše železne 
dobe prinaša nove dokaze o našem bivanju 

v teh krajih. Brdska Tičnica (str. 224) je nekaj 
posebnega kot zbirališče duš umrlih, ki so na 
priprošnjo svojcev odhajale na oni svet. Pri 
tem so sodelovale ptice in zato dobile darove 
na žrtveniku. Ravnica je okopana z jarki, dolgi-
mi 30 metrov in več kot meter dvignjena nad 
ostalo površino. Tu je obstajala gradiška sku-
pnost, kar nosi ime Straža in ostale pritikline. 
Tičnica na Učaku (str. 240) stoji na zemljišču 
po domače Dornikovih, ker se je iz roda v rod 
ohranjalo ime tičniški holm na njihovi zemlji. 
Gradiška skupnost pri Trojanah proti jugo-
vzhodu meji na čemšeniško, proti zahodu pa 
na prazgodovinske enote v širši domžalski 
okolici. Če povprašate Dornikove, vam bodo 
verjetno rade volje pokazali, kje stoji tičnica. 
Ob koncu posvetovanja je potekala še splošna 
razprava o vprašanjih preučevanja slovenske-
ga staroselstva, najpomembnejše zaključke 
posvetovanja pa je povzel dr. Jože Rant. Ve-
seli me, da se o vprašanju slovenskega staro-
selstva odloča vedno več mladih in počasi se 
odziva tudi akademska srenja, saj ne izpodbija 
novih odkritij. To pa pomeni, da je njihov molk 
tihi odgovor, ki potrjuje nova odkritja z novimi 
metodami in dokazi.  

dAniLo kAsteLic

Viri: posVet res boVec 29. juLijA 2013, 
knjiGA LeopoLdA seVerjA tičnice iz nArAVoVerjA

Prvi Oratorij brdo 2013
imeli tudi kosilo. Naslednje dni se je vse do-
gajalo na športnih igriščih pri šoli in okolici ter 
v župnišču. Po dvigu zastave in potem ko so 
prisluhnili zgodbi, so mladi odšli na pogovor 
o tem, kaj so slišali (kateheze). Sledile so raz-
lične delavnice. Od kemijske, kuharske, lesne, 
risanja na steklo, športne, izdelovanja rožic iz 
papirja, plesne in še bi lahko našteval. V vsem 
tednu Oratorija se je bilo treba potruditi, da si 
lahko obiskal vse in v vsaki nekaj naredil. Čas 
za kosilo so izkoristili tudi za pogovor o tem, 
kaj vse so delali in v kateri delavnici je zanimi-
vo. Dnevi so hitro minevali in prišel je že pe-
tek in obisk gasilcev PGD Prevoje ter seveda 
vodne igre. Najprej so prisluhnili prestavitvi 
vozila in dela gasilcev ter posameznih orodij 
in priznati moram, da tako discipliniranih po-
slušalcev verjetno gasilci nimajo prav pogo-
sto. Vodne igre in na koncu z vodnimi baloni 
zadeti animatorje, to je veselje. Ker je bil dan 
vroč so nekaj hladnega tuša dodali še gasilci. 
Zadnje Oratorijsko druženje je bilo v soboto, 
ko so se poleg rednega dela Oratorija pripra-
vljali še na zaključno prireditev in sveto mašo. 

V prireditvi, ki so jo skupaj z animatorji pri-
pravili otroci, smo spoznali vse skupine in vse 
delavnice ter Anjo in Uršo, ki sta bili voditeljici 
prvega Oratorija. Na šaljiv način smo se tako 
sprehodili preko celega tedna in ugotovili, da 
je bila to zanimiva izkušnja za animatorje in 
otroke. Sveto mašo je tokrat v katedrali pod 
milim nebom daroval Andrej Svete, pridigo 
pa so mu ukradli animatorji, a zato ni bil nič 
jezen. Tako smo prisluhnili zgodbi iz Narnije 
in še enkrat podoživeli to, kar so otroci poslu-
šali v vsem tednu in si mnogo tudi zapolnili. 
Poleg tega, da so imeli animatorji pridigo, so 
otroci sodelovali pri sveti maši. Tako so pripra-
vili prošnje, uvod v molitev Očenaš in pozdrav 
miru. Na koncu so sledila še presenečenja in 
vsi udeleženci smo bili deležni še pogostitve, 
tudi v obliki odličnega kosa torte in polnega 
krožnika carskega praženca. Za konec pa si naj 
sposodim še besede župnika Andreja, ki jih je 
izrekel pri nedeljski sveti maši: Včeraj smo s sv. 
mašo ter druženjem s starši in otroci zaključili 
letošnji, v naši župniji tudi prvi Oratorij, ki so 
ga pripravili mladi iz župnije. Mislim, da smo v 
tem oratorijskem dogajanju vsi doživeli, da je 
BOG z nami in da nismo sami! Iskrena zahva-
la vsem animatorjem, otrokom in staršem za 
lepo in zavzeto sodelovanje, vsem za materi-
alno pomoč in sladke dobrote, ki smo jih bili 
obilno deležni. Hvala!
Da je Oratorij uspel v taki meri, da se še danes 
govori o tem, gre poleg domačemu župniku 
Andreju Svete in župniji Brdo en velik HVALA 
najprej staršem, ki so mladim zaupali svoje 
otroke, nato otrokom, za katere mislim, da so 
preživeli res lep, duhovno in drugače bogat 
teden, in vsem pokroviteljem. Seznam le-teh 
najdete na spletni strani Moja občina Lukovi-
ca.

drAGo juteršek
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srečanje starejših župljanov
"Pridite k meni vsi tisti, ki se trudite in ste obteženi in jaz vas bom poživil!" S tem lepim 
Jezusovim povabilom je župnik Marko Pajk povabil na srečanje svoje starejše župljane 
v Blagovici 23. junija pred godom zavetnika sv. Petra, v Šentožboltu pa 4. avgusta pred 
godom zavetnika sv. Ožbolta.

Za to lepo srečanje so poskrbeli župnik 
Marko in člani ŽPS iz obeh župnij. Mizo so z 

Pred sveto mašo je bila spoved za naglušne 
in spovedovanje pri tujem spovedniku. Med 
zelo lepim in slovesnim obredom so starejši 
in bolni prejeli bolniško maziljenje, saj bodo 
z njim lažje prenašali bremena in križe tega 
življenja.
Gosta, ki sta darovala sveto mašo, v Blagovici 
p. Lojze Markelj in v Šentožboltu Anton Poto-
kar, župnik iz Krašnje, sta namenila starejšim 
prijazno in spodbudno besedo ter zahvalo za 
njihovo delo. Njihova življenjska izkušenost 
bo vodilo za mladi rod.
Po končani sveti maši je bilo druženje in po-
gostitev na prostem. Povabljenim so zapeli 
ljudski pevci iz Blagovice in vsi prisotni so jim 
radi prisluhnili ter z njimi zapeli.

dobrotami obložile tudi gospodinje iz obeh 
župnij. Vsi skupaj so želeli starejšim izkazati 
spoštovanje in hvaležnost, da so med njimi. 
In za konec še rek preizkušene mame in žene: 
„Nikoli mi ni bilo tako dobro, da bi pozabila 
na Boga!“

frAnčiškA oMerzo

Poletna šola nogometa 
leto s še večjim številom otrok, ki radi igrajo 
nogomet.

trener poLetne noGoMetne šoLe tiLen strMšek

nk črni GrAben

ŠD Krašnja in NK črni graben sta se v leto-
šnjem počitniškem času odločila za sku-
pno sodelovanje in popestritev počitnic za 
otroke.

Poletne šole v nogometu, ki je bila v Krašnji, se 
je udeležilo deset otrok, večinoma iz Krašnje. 
Treningi so potekali trikrat tedensko, od deve-
te ure zjutraj do pol dvanajstih. Zaradi hude 
vročine smo imeli več odmorov kot ponava-
di, saj je v taki vročini težko delati kakšne bolj 
zahtevne vaje. Zato smo jih naredili na začet-
ku, druga polovica treninga pa je bila name-
njena igri. Prvi teden so otroci osvojili pravila 
nogometa, fair play igre, izvajanje »outa« in 
vse, kar spada zraven. Na začetku treninga so 
otroci žonglirali, da so se ogreli skupaj z žogo 
in se nanjo tudi navadili. Potem smo se skupaj 
ogreli in naredili nekaj vaj za tehniko z žogo, 
razna vodenja žoge med stožci in podobno. 
Tako ogreti smo naredili še nekaj vaj strela na 
gol z različnimi deli stopala. Na koncu pa je 

sledila igra. Enkrat do dvakrat tedensko smo 
naredili tudi kakšno tekmovanje, kdo je naj-
boljši v strelih s sredine na male gole. Zmago-
valci so se spreminjali vsak dan. V žongliranju 
so ponavadi zmagovali malo starejši, za razli-
ko od streljanja na gol s sredine, tam je vsak 
zmagal vsaj enkrat.
Vsi otroci, ki so obiskovali Poletno šolo nogo-
meta, so zelo napredovali in izboljšali svoje 
znanje. Otroci, ki so že včlanjeni v naš klub NK 
Črni Graben so še izpopolnili svojo tehniko z 
žogo.
Na poletni šoli so sodelovali: Tarik, Rožle, 
Aleks, Jan, Bor, Vid, Leon, Erik, Jakob in Anže, 
ki se nam je pridružil zadnji. Za konec bi rad 
pohvalil prav vse fante, ki so se udeležili pole-
tne šole in so kljub vročini pokazali resno delo. 
Posebej pa bi pohvalil Tarika, ki se je udeležil 
prav vseh treningov v juliju, ostali pa so šli 
vmes za kakšen dan ali dva na morje).
Otrokom je bila poletna šola zelo všeč. Upaj-
mo, da nam jo uspe izpeljati tudi naslednje 

Urnik prevozov bo objavljen naknadno na 
spletni strani šole.

Pouk  bo prvi šolski dan trajal od 8:20 do 
11:55 za vse učence od 2. do 9. razreda.

Ponedeljek, 2. 9. 2013
Ob 8:20 se učenci (razen učencev 1., 2. a, 
2. b in 6. razredov) zberete v matičnih 
učilnicah.
Učenci  2. a, 2. b in 6. razreda 
počakajte na dvorišču pred  šolo na svoje 
učiteljice. 

navodila za prvi šolski dan
Učenci 6. razreda čakate  pred glavnim 
vhodom, učenci 
2. razreda pa pred vhodom  v stari del 
šole. Prvi dan boste v šoli potrebovali 
pisalo, beležko ali zvezek in copate. 
Matična šola in podružnici bodo ta dan 
odprte od 6:25 dalje. Za učence voza-
če bo organizirano varstvo.

Vsi prvošolci (velja za matično šolo 
in podružnici) se skupaj s starši ob 
13:00 zberete na  zgornjem hodniku 
matične šole.
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S septembrom se končujejo šolske poči-
tnice in otroci bodo spet začeli obiskovati 
šolski pouk. Nekateri bodo nadgrajevali 
svoje znanje, malčki pa bodo šolske klopi 
zamenjali z igrali v vrtcih.

Tako eni kot drugi bodo soudeleženi v ce-
stnem prometu. V prvih šolskih dneh bodo 
sicer, kot vedno, policisti poostrili nadzor na 
cesti, starši, dedki in babice bodo malčke spre-
mljali na šolskih poteh. Pa vendar, pouk traja 
vse leto in prav je, da se vsi vozniki tega vedno 
zavedamo. Kajti vemo, da so otroci nepredvi-
dljivi, da se kaj hitro zamotijo s kakšno igro ali 
klepetom na poti v šolo, in pozabijo na cesto. 
Mi ne smemo pozabiti, kjer koli so otroci, še 
posebej okoli šol in vrtcev, je potrebno voziti 
pazljivo. Vsako mlado življenje je predragoce-
no, da bi ga izgubili.
Nešteto mladih, še posebej na podeželju, se v 
šolo vozi s kolesi, s kolesi na motorni pogon 
(z vednostjo staršev ali pa tudi ne). Ti mladi 
so zares neizkušeni in premnogi precenjuje-
jo svoje vozne sposobnosti ter tako ogrožajo 
sebe in druge v prometu. Na te moramo biti 
sploh pozorni, še posebej po vaških in krajev-
nih cestah ali poteh. Tam lahko neštetokrat 
vidim, kako so prehitri tako otroci kot odrasli. 
Slednji bi morali res biti pametnejši. K sreči je 

Prvi znanilci jeseni – otroci na poti v šolo
v naši občini razmeroma dobro poskrbljeno 
za šolski prevoz otrok iz oddaljenih krajev. 
Naša občina je res ena dolga razpotegnjena 
vas. Številni otroci postanejo vozači že zelo 
zgodaj in še dolgo tja do končnega šolanja za 
izbrani poklic. Če pogledamo postajališča, so 
res vzorno urejena, le za tistega v Petelinje-
ku bo potrebno še poskrbeti. Verjamem, da 
bodo občinski možje našli ustreznega doma-
čega mojstra, ki bo popravil postajno hišico, 

da otroke ne bosta močila dež in sneg. Lesene 
postajne hišice so zagotovo veliko prijaznej-
še do okolja in mojster, vešč svojega dela, bo 
postajališče v vasi Petelinjek, kjer čaka na av-
tobus veliko otrok, lahko obnovil za mnogo 
manj, kot bi stalo novo postajališče.
Pa srečno, otroci in mladina, v novem šolskem 
letu! Vse to vam želi tudi uredništvo občinske-
ga glasila Rokovnjač.

MiLenA brAdAč 
 

OŠ JANKA KERSNIKA BRDO

Zahvala za donacije 
v Šolski sklad 
Zahvaljujemo se vsem staršem in donator-
jem, ki ste po svojih močeh pomagali in pri-
spevali v Šolski sklad. Hvala vam za pomoč 
pri uresničitvi naših ciljev. Z vašimi pri-
spevki ste v Šolski sklad prispevali h kako-
vostnejšemu in pestrejšemu delu (opremili 
smo učilnice z računalniškimi projektorji). 
Sofinancirali smo plavalni tečaj za tretje-
šolce in omogočili nemoteno vključevanje 
otrok iz družin v socialni stiski v dejavno-
sti, ki jih izvajamo izven pouka (tabori in 
šola v naravi).

V tem letu je potekel mandat članom uprav-
nega odbora Šolskega sklada s predsednico 
Mileno Iglič. Zahvaljujemo se predsednici in 
vsem članom za vsa njihova prizadevanja.
Tudi novi člani si želimo zbiranja sredstev 
preko donacij in različnih družabno kulturnih 
prireditev. Zavedamo se težavne gospodarske 
situacije, zato bomo veseli vsakršne pomoči. 
Le skupaj nam bo uspelo omiliti vse pogo-
stejše socialne stiske otrok in omogočiti vsem 
učencem naše šole možnost udeležbe na fi-
nančno zahtevnejših projektih. Zavedamo se, 
da bomo le ob medsebojnem sodelovanju in 
podpori lahko omogočili optimalen standard 
našega učnega okolja.

uprAVni odbor šoLskeGA skLAdA 
s predsednico tAdejo češkA in 

rAVnAteLjico dr. Anjo podLesnik fetih 

        OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO       

VabILO
Spoštovani starši, dragi prvošolčki!

Zdi se, kot da je šolski zvonec ravnokar potihnil, 
pa že poln pričakovanj čaka začetek novega šolskega leta 2013/14.

Letos bo zvonec zvonil tudi za vas, ko boste pridobivali znanje, spretnosti  
in izkušnje v šolskih klopeh.  Tega se že iskreno veselimo!

Zato vas na ta poseben dan - prvi šolski dan -
v ponedeljek, 2. septembra 2013, ob 13. uri 

vabimo v naš hram znanja, v OŠ Janka Kersnika Brdo 

(zgornji hodnik), 

kjer vam bomo zaželeli dobrodošlico v svet znanja 
in šolskih dogodivščin z uvodnimi besedami ravnateljice in zunanjih gostov 

ter z igrico naših starejših učencev iz Krašnje.

Z lepimi pozdravi do skorajšnjega snidenja.

rAVnAteLjicA dr. AnjA podLesnik fetih

z učiteLji in učenci oš jAnkA kersnikA brdo

                 R
adovednost v otroških očeh,

iz poletja še zasejan nasmeh …

                    
                    

                    
  Majhni koraki v hram znanja stopicajo.

      
                    

                    
                    

                    
                    

    Pričakovanja velika kot prva šolska torba,

                    
                    

                    
                    

                    
                    

   v maminem srcu pa drobna solza.
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Po opravljanju izpitov iz materinščine, 
matematike, tujega jezika in dveh izbirnih 
predmetov je vsak maturant, ki je opra-
vljal splošno maturo v letošnjem spomla-
danskem roku, komaj čakal, da bo budilka 
naznanila peto uro zjutraj. Nemalo nas 
je slabo spalo v noči na ponedeljek, 15. 
julija, ko je Državni izpitni center na svo-
ji spletni strani objavil rezultate splošne 
mature. Nekateri smo bili uspehov vese-
li, nekateri žal malo manj, nekateri pa so 
postali zlati. Med to elitno peščico zlatih 
maturantov se je z 32 točkami brez težav 
uvrstila tudi Anja Kotnik, naša prijateljica 
iz Vrhovelj.

Pot v klub najboljših maturantov svoje gene-
racije je zagotovo dolga, naporna in zahteva 
delavnost, precej druženja s šolskimi knjigami 
in morebiti tudi nekaj sreče. Anja je svojo pot 
začela na OŠ Janka Kersnika Brdo, kjer je obi-

skovala cicibanove urice, malo šolo in v šol-
skem letu 2008/2009 zaključila osnovno šolo 
z vsakoletnim odličnim uspehom. Šolanje je 
nadaljevala na Srednji vzgojiteljski šoli in gi-
mnaziji Ljubljana, kjer je obiskovala program 
splošna gimnazija. Po tehtnem premisleku 
se je odločila, da bo svoje znanje obogatila s 
študijem na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer 
bo oktobra začela z dvopredmetnim študijem 
slovenistike in anglistike.
Anja rada prizna, da doseganje odličnih rezul-
tatov med šolanjem terja veliko prostega časa 
in marsikdaj tudi odrekanja, a kljub temu ima 
veliko dobrih prijateljev, ki se radi zatečemo 
k njej po nasvet ali po pomoč pri učenju. V 
prostem času pomaga doma na kmetiji, skrbi 
za hišne ljubljenčke, uživa v branju, gledanju 
televizijskih serij in poslušanju glasbe ter si ve-
dno najde čas, ki ga preživi s prijatelji. Mi pa jo 
s ponosom kličemo kar Legenda!

LukA horjAk

Ob koncu maja 2013 smo oblikovali osve-
ženi Vzgojni načrt, ki je sad skupnega dela 
staršev, učencev in strokovnih delavcev.

Vzgoja je živ in dinamičen proces, ki se odvi-
ja skozi odnos med posameznikom in drugo 
osebo ali skupino, otrokom in starši, otrokom 
in strokovnim delavcem, otrokom, mladostni-
kom in vrstniki. 
Za doseganje vzgojnih ciljev je pomembno, 
da vzpostavimo kakovostno vzgojno mrežo, 
skupnost, ki ni omejena le na šolo, temveč 
medsebojno povezuje in prepleta družino, 
šolo ter vsa društva in skupnosti, ki delujejo 
v določenem okolju. Zavedamo se, da cilj šo-
lanja ni le razvijanje otrokovih potencialov, 
temveč tudi srečnega posameznika, ki skozi 
učenje za življenje osebnostno dozoreva v 
zdravem okolju in v zdravih medosebnih od-
nosih.
Vzgojno delovanje šole je povezano z vsako-
dnevnimi dejavnostmi, ki jih določa program 
vzgoje in izobraževanja, ter jih izberemo v 
skladu s prevladujočimi vrednotami in cilji. 
V šolskem letu 2008/09 je bilo oblikovanje 
vzgojnega načrta šole priložnost, da v sodelo-
vanju in soustvarjanju učencev, staršev in uči-
teljev ponovno prevetrimo vrednote, ki smo 
jih postavili v procesu oblikovanja vizije šole. 
V šolskem letu 2012/13 smo z izbranimi do-
polnitvami osvežili vzgojni načrt. 
Strokovni delavci šole smo ob izvajanju in 
spremljanju vzgojnega načrta opazili, da so 
potrebne določene spremembe. Že dlje časa 
smo opažali, da se povečuje hrup, tekanje in 
nesprejemljivo vedenje, vključujoč žaljivke in 
kletvice. V praksi se je izkazalo, da naš vzgojni 
načrt na nekaterih področjih postaja neučin-
kovit (težje izvedljive oziroma manj učinkovi-
te vzgojne dejavnosti in vzgojni postopki).
Vsi zaposleni si želimo vzpostaviti sprejemljivo 

POSODOBITEV VZGOJNEGA NAČRTA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO

Vzgojno delovanje je naš skupni cilj
vedenje, jasna pravila, doslednost in klimo, v 
kateri bo vzgojno izobraževalno delo poteka-
lo nemoteno in ustvarjalno. Želimo negovati 
vrednote naše šole ter temeljna etična načela. 
Delovati želimo enotno in v okviru zakonskih 
določb. Mladim želimo dati popotnico tudi na 
področju kakovostnih medosebnih odnosov.
Ustanovljena je bila delovna skupina za vzgoj-
ni načrt, ki se je sestajala od oktobra 2012 do 
maja 2013, in sooblikovala smernice za na-
daljnje delo na tem področju. Delovna skupi-
na je pripravila delovno gradivo za delavnice z 
učitelji, ki smo jih izvedli v oktobru in novem-
bru 2012. Izhajali smo iz obstoječega stanja 
in se pogovarjali o tem, kaj nas na šoli najbolj 
moti glede klime, vedenja oziroma upošteva-
nja pravil in skupaj razmišljali, kako bi enotno 
vzgojno delovali.
Z učenci smo v decembru izvedli delavnice na 
razrednih urah na temo šolskih pravil oziro-
ma kršitev šolskega reda in skupaj oblikovali 
oziroma dopolnili zlata pravila. Ravnateljica 
je obiskala vse razredne skupnosti ter v do-
govoru z razrednikom in učenci smo sprejeli 
odločitev, da bomo z upoštevanjem pravil vsi 
skupaj prispevali k pozitivni in stimulativni de-
lovni klimi ter dobremu počutju.

V januarju in februarju smo delovno obliko 
Vzgojnega načrta z izpostavljenimi in obrazlo-
ženimi bistvenimi spremembami predstavili 
Svetu staršev, z namenom izmenjave mnenj 
o predlaganih dopolnitvah, zbiranja dodatnih 
pobud, zbliževanja stališč in skupnega soo-
blikovanja dopolnjenega besedila Vzgojnega 
načrta. 
Prek spletne strani so bili nato k sodelovanju 
povabljeni vsi starši. Predloge, ki so prispeli 
pisno, smo obravnavali v aprilu in maju na se-
stankih delovnih skupin staršev in učiteljev. V 
dialogu nam je uspelo pregledati in v luči ne-
kajletnega izvajanja Vzgojnega načrta ponov-
no ovrednotiti skupne cilje in poti za njihovo 
doseganje, ki so nam pri vzgojnem delovanju 
pomembni in zanje menimo, da bodo v praksi 
delovali. 
Ob koncu maja 2013 smo skupaj dokončno 
oblikovali osveženi Vzgojni načrt, ki je sad 
skupnega dela staršev, učencev in strokovnih 
delavcev.
Tako je uspešno sklenjena prva večja poso-
dobitev Vzgojnega načrta naše šole, ki pa ga 
bomo, kot smo zapisali že v prvi različici leta 
2009, na podlagi izkušenj in evalvacij v priho-
dnje še naprej skupaj dopolnjevali.

ZLATA PrAVILA NAŠe ŠOLe
1. Po hodniku hodim umirjeno brez tekanja. Športne aktivnosti izvajamo le v za to name-

njenih prostorih.
2. Izogibam se preglasnemu govorjenju in z ničemer namenoma ne povzročam hrupa.
3. Ob zvonjenju sem na svojem mestu v razredu, pripravljen na pouk.
4. Spoštljivo pozdravljam vse učence, zaposlene in obiskovalce šole.
5. S sogovornikom se pogovarjam brez kletvic in žaljivk.

Sodelovanje, sprotna in odprta komunikacija ter dobronamerna povezanost naj bodo po-
potnica nas odraslih mladim, saj je vzgojno delovanje naš skupni cilj.

naša ZLaTa maturantka
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Družili smo se ob košnji
Oživljanje starih običajev, roč-
na opravila kmečkih del, dela-
ti tako, kot smo pred dolgimi 
desetletji, vse to spoštljivo 
ceni Janez Pogačar iz Trnovč 
pri Zlatem Polju, pri katerem 
smo tudi letos delček njegove 
košnje opravili ročno tako kot 
pred dolgimi leti.

Ob robu travnika, kjer smo se 
zbrali, smo si nazdravili s šilčkom 
žganja, nato pa družno s kosa-
mi zarezali v travnato pobočje. 
Oko se mi zazre v lesen osnik z 
brusnim kamnom enega izmed 
koscev. Gospodarjev sorodnik iz 
Bistričice pri Stahovici mi zaupa, 
da ga je naredil njegov stari oče. 
Ker takšnega še nisem videl, mi je 
bil še toliko bolj zanimiv. Na njem je ureznina IHS in letnica 1950, kosa, 
s katero je kosil, pa naj bi bila še nekaj let starejša.
Kot prejšnja leta smo se ob košnji in doživetjih ob njej poveselili in po-
pestrili vsakdanje življenje, z mislimi pa smo se povrnili daleč nazaj v 
preteklost. Ob dobri malici in prijetnem vzdušju nas je večerni mrak 
opozarjal, da se približuje zaključek letošnje ročne košnje.

tone hAbjAnič

Zahvala donatorjem  
poletne kolonije rejniških 
družin v Pineti novigrad
Tradicionalno poletno kolonijo rejniških družin smo letos izpeljali 
že sedemnajsto leto po vrsti v času od 24. do 29. junija 2013 v go-
renjskem mladinskem letovišču Pineta Novigrad.

Tudi tokrat smo dobili podporo v Občinah Domžale, Moravče in Lukovi-
ca, ki so program Društva rejnic in rejnikov Domžale finančno podprle. 
Z donacijami, predvsem v obliki različnih izdelkov, so pokazali razume-
vanje za naše delo v KS DOB, Veit teamu, Lekarni Vir, Studiu Hieroglif in 
Tiskarni Pigment. 
Programa se je udeležilo 37 članov rejniških družin, od tega 22 otrok in 
mladostnikov. Z njimi smo bile dve socialni delavki in socialna pedago-
ginja-prostovoljka. 
Program skupno bivanje izkoristimo za bolj spontano spoznavanje 
potreb drug drugega in vzajemno učenje eden od drugega. Strokovni 
delavci in rejniški starši, ki so naši strokovni sodelavci, se na ta način 
bolje usposobimo in uresničujemo delo v dobro otrok v rejništvu, za 
katere smo soodgovorni, da razvijejo svoje sposobnosti in postanejo 
uspešni, samozavestni in zadovoljni odrasli. Priliko imamo doživljati in 
se veseliti vsestranskega napredka otrok v socialno sprejemljivem ve-
denju, urjenju njihovih spretnosti v prilagajanju in sprejemanju skupi-
ne, v opazovanju mladih, ki se znajo veseliti in zabavati brez alkohola ali 
drugih opojnih snovi, ki zmorejo sprejemati pravila skupnega življenja 
na način, ki je sprejemljiv za vse. Vsak dan si popestrimo z različnimi 
dejavnostmi na plaži, ustvarjalnimi delavnicami, športnimi aktivnost-
mi, družabnimi prireditvami, petjem in plesom. Neodvisno od vreme-
na – letos smo imeli kar nekaj hladnih in vetrovnih dni, nam nikoli ni 
dolgčas.
Strokovni delavci neposredno spoznavamo in doživljamo družinsko 
vzdušje in povezanost družinskih članov, vsestranski napredek otrok v 
socialno sprejemljivem vedenju, upoštevanju in pomoči drug druge-
mu, prilagajanju skupini, premagovanju porazov, strahov pred vodo in 
nastopanjem, saj prek tega ugotavljamo, kako neprecenljive vrednosti 
je za otroka izkušnja življenja v rejniški družini, kadar matična družina 
ne zmore dobro poskrbeti za njegov zdrav razvoj. 
Hvala naši dolgoletni sodelavki rejnici Francki Rožič za pomoč pri zbira-
nju donatorskih sredstev, prav tako hvala rejnici Ivanki Klopčič. Še po-
sebej velja zahvala naši prostovoljki socialni pedagoginji Metki Pesto-
tnik, ki svoj prosti čas nameni sodelovanju v programu kot animatorka 
v ustvarjalnih delavnicah in na večernih prireditvah. Hvala rejnikoma 
Francki in  Janezu Pestotnik za množico fotografskega materiala, s ka-
terim sta zabeležila naše druženje.
V Društvu rejnic in rejnikov Domžale ter v Centru za socialno delo 
Domžale se iskreno zahvaljujemo vsem imenovanim za razumevanje, 
podporo in pomoč, ki nam omogoča, da lahko v rejništvu delujemo 
socialno konstruktivno na način, za katerega verjamemo, da je smiseln, 
koristen in dober.

MArtA toMec

Ponosen je na osnik in koso 
svojega starega očeta.

Pohod ob Gradiškem jezeru
Gradiško jezero, že dobro prepoznano po rekreativnih pohodih in 
vrsti drugih zanimivosti, ki se dogajajo na jezeru in okoli njega, je 
pritegnilo tudi Zlatopoljce.

Ob nedavnem pohodu, čeprav z manj udeleženci kot običajno, smo 
krenili skozi vas Trnovče in se po strmem gozdu spustili do Trnjave. Kar 
naravnost po dolini, nam je dejal vodja pohoda Janez Hribar. Prečka-
li smo lokalno in avtocesto ter se dokaj hitro približevali Gradiškemu 
jezeru. Povzpnemo se na pobočje velike gmote, ki zadržuje ogromno 
količino vode in življa v njej. Odžejamo se, poklepetamo,nato pa nas 
pohodna pot popelje okoli jezera. V prijetnem sožitju z lepoto narave 
in žgolenju ptic se nam oko zazre v postave ribičev, ki vztrajno čakajo 
na svojo srečo. Počasi sklenemo krog okoli jezera, lepoto pa nam pope-
strijo še beli labodi.
Čaka nas povratek domov, slednjega pa izkoristimo za postanek v re-
kreacijskem centru Urbanija v Lukovici. Tod je bila tudi zadnja postaja 
našega prijetnega pohoda, ki ga je organiziralo zlatopoljsko športno 
društvo.

tone hAbjAnič
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Vabimo na

PRIREDITEV Ob 38-LETnIcI DELOVanJa DRuŠTVa  
In MEDObČInsKEM PRaZnIKu InVaLIDOV

Domžal, Mengša, Moravč, Lukovice in Trzina
v soboto, 28. septembra 2013, ob 10. uri

v halo Komunalnega centra Domžale
s kulturnim programom.

Pokrovitelj ROTARY KLUB DOMŽALE 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE

Okrevanje invalidov  
v Termah Topolšica
Nedelja - lep sončen dan, dan našega odhoda v terme Topolšica. Le-
tos je Medobčinsko društvo invalidov že petnajstič peljalo na okre-
vanje 59 težkih invalidov in spremljevalcev in iz občine Lukovica šest 
invalidov. 

Šli smo z različnimi težavami in upanji. Nekateri smo imeli težave z roka-
mi, drugi z nogami, tretji s hrbtenico in tudi z osamljenostjo. Doma smo 
si pridobili delovne naloge za fizioterapijo, da smo izkoristili vse možnosti 
za izboljšanje našega zdravja. Vsak dan je bil zelo pester. Dopoldne smo 
hodili na fizioterapijo, telovadili na suhem in v vodi. Po kosilu smo imeli 
meritve sladkorja in holesterola v krvi in krvnega pritiska. Glede na izvide 
smo videli, da nas je kar veliko grešnikov. Tako dobri in pestri izbiri hrane 
si se le stežka uprl. Nekaterim se je pritisk tako dvignil, da so imeli nekaj 
dni okrevanje na suhem v postelji. Popoldnevi so bili po mili volji vsake-
ga posameznika. Malo smo počivali, se sprehajali po čudovitem parku in 
okolici, ki kar sama vabi na daljše sprehode. Družili smo se ob kavi ter se 
pogovarjali o naših problemih in problemih naše države. Včasih je bilo kar 
napeto, ko smo imeli pogovor o višini plač in pokojnin.
Večeri so bili vedno nekaj posebnega. Naša velika družina se je zbirala 
v kavarnici. Ob zvokih harmonike našega Vikija smo zapeli in zaplesali. 
Igrali smo se različne miselne igre in ob tem ugotavljali, da se moramo kar 
potruditi pri matematiki in logičnem mišljenju. 
Posebno veselo je bilo ob praznovanju 80-letnice Alojza Lavriča. Upih-
nil je svečko na tortici in si zaželel – kaj drugega kot samo zdravja, ki ga 
zelo potrebuje. Kljub vsem težavam je še vedno optimist. Zdravilna voda, 
narava in ljudje okoli njega ga v Topolšici pozdravijo. Upa, da bo drugo 
leto spet lahko šel na okrevanju. Brez finančne pomoči društva si okreva-
nja v termah Topolšica z ženo ne bi mogla privoščiti. Obiskala nas je tudi 
predsednica društva Vida Perne, ki je vsem zaželela čim boljše in hitrejše 
okrevanje, da bomo doma lahko samostojni brez tuje pomoči. 
»Vrag naj jih vzame, če nam bodo znižali pokojnine. Vzeli so nam že vse 
dodatke, da še težje živimo . Kako lahko dva invalida preživita z 258 evri 
na mesec ali pa v bloku sam s 317 evri? Pa še vedno rečejo: Saj gre, da 
nam saj še tega ne vzamejo, pa bo šlo. Ne vem, kako zmorejo. Zame so 
umetniki in bi bili najboljši finančni ministri. Slovenija bi bila oaza.«
Vseeno pa ne morem mino mačehovskega odnosa Občine Lukovica do 
svojih občanov invalidov. Iz javnega razpisa smo dobili komaj 204 evre 
za več kot 100 invalidov iz občine Lukovica. S tem denarjem nismo mogli 
pomagati niti šestim invalidom, ki so okrevali v termah Topolšica, kaj šele 
ostalim, ki jih je vedno več potrebnih pomoči.
Naši posebni socialni programi so edini, ki v občinah skrbijo za ohranje-
vanje fizičnega in psihičnega zdravja invalidov. Invalidom pomagamo, da 
so čim dlje samostojni in neodvisni od tuje pomoči. Dragi svetniki in spo-
štovani župan, razmislite, ko boste delili proračunska sredstva, da se tudi 
vam lahko hitro zgodi, da postanete invalid. Življenje se vam v trenutku 
spremeni in postavi na glavo vse ambicije in voljo po življenju. Vsi invalidi 
smo za današnjo družbo nujno zlo. Medobčinsko društvo se bo še vedno 
trudilo pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni. Pomagati sočloveku je 
danes že redka vrlina. Samo hitimo, hitimo in hitimo. Hitro pa nas ustavi 
bolezen, nesreča … in nam spremeni življenje.

heLenA Weith

Pohodniška sekcija ŠTD 
Rafolče uspešno shodila
 
V teh hitrih časih se je treba nujno tudi malo zaustaviti in iti k ma-
teri naravi, da se nadihamo svežega zraka, si pridobimo in utrdi-
mo telesno kondicijo, da spotoma opazujemo lepoto narave, da 
jo tudi varujemo, se družimo s prijatelji in pridobimo nove ter da 
izboljšamo svoje duševno in telesno zdravje.
 
Pohodniška sekcija pri ŠTD (Športno turistično društvo) Rafolče je pod 
vodstvom izkušene in zelo aktivne pohodnice in gornice Marijane Grošelj 
sestavila letošnji program pohodov, da bi udeleženci najprej uživali v le-
potah naših krajev v nižinah, nato pa tudi v višjih legah. 
Prvi in najlažji pohod je bil v nedeljo, 30. junija 2013, ob 8.30 izpred 
brunarice v Rafolčah. Pot je vodila mimo prevojskih ribnikov in mimo 
velikega Hoferjevega skladišča. Skozi lepo dišeč, v glavnem borov gozd, 
smo po prijetnih potkah prišli do Rov, se ustavili v AZ baru in popili nekaj 
mokrote, otroci pa so navalili na sladoled. Rahlo utrujeni smo odšli ob 
trasi novega plinovoda na kosilo. Pohoda se je udeležilo skupaj 14 članov, 
od tega pet otrok. Vreme je bilo pravo za pohod, ne vroče ne hladno.  
Drugi pohod smo izvedli v nedeljo, 14. julija 2013, na Limbarsko goro, ki 
je na nadmorski višini 768 metrov. Do Vinj (Negastrna) smo se pripeljali z 
avtomobili, nato pa odšli po relativno lahki poti do Limbarske gore. Pot 
je trajala približno eno uro do cerkve in zelo lepega razgleda po velikem 
delu naše vzhodne občine. Pri gostilničarki Francki smo se naužili čaja, se 
spočili in fotografirali še z jezdeci na konjih iz Vrhovlj in se že rahlo utru-
jeni vrnili na počitek v domače hiše.   
Zaradi zelo hude vročine nismo odšli na tretji pohod na Ratitovec, ampak 
v nedeljo, 4. avgusta 2013, po Koželjevi poti od Stahovice do Kamniške 
Bistrice. Uredili smo logistiko, tako da smo večino avtomobilov odpel-
jali v Kamniško Bistrico in se z enim vrnili na začetek Koželjeve poti ob 
hladno-osvežujoči strugi. Pohoda se je udeležilo kar 22 pohodnikov, 
tretjina mladih. Kljub veliki vlažnosti smo se prijetno počutili in uživali ob 
krasnih slapovčkih, pa tudi ob globokih soteskah Predoselj in ob krasnem 
planinskem cvetju. Pohodniki so bili dobro obuti, v nahrbtnikih pa je bilo 
dovolj osvežilne pijače (vode) in tudi hrane. Po skoraj štirih urah hoje smo 
se v gostišču še posladkali in spočili. Za konec smo si zmočili še noge ob 
samem izviru Kamniške Bistrice in sproščeni odšli domov. 
Pohodniška sekcija je lepo zaživela. V nedeljo, 8. septembra, z odhodom 
ob 8.30 izpred Brunarice nas iz Komendske Dobrave čaka Šenturska gora. 
Kar tako naprej.

Viktor jeMec
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VabILO 
Turistično društvo  Gradišče pri Lukovici

 
Idilična in z gozdovi obdana zelena dolina okoli Gradiškega je-
zera kliče po uživanju v naravi in rekreaciji. Sedaj že poznano 
jezero z več kilometri urejenih sprehajalnih poti leži v nepo-

sredni bližini Domžal, 15 minut vožnje iz Ljubljane.
 

Turistično društvo Gradišče pri Lukovici vas vabi na prireditvi ob 
20. obletnici delovanja turističnega društva in na 10. tradicionalni 
tek okoli Gradiškega jezera. Prireditvi bosta potekali na parkirišču 

ob Gradiškem jezeru.

14. septembra 2013 ob 19h  
20. obletnica delovanja 

Turističnega društva Gradišče
Kulturni program in zabava s priznanim narodno-zabavnim an-

samblom ter druženje ob gostoljubju Gradiščanov.

15. septembra 2013 ob 10h 
10. tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera

Tekli bomo:
otroci na razdalji 1200 m

ženske + moški 1 krog / 4.200 m
ženske + moški 2 kroga / 8.400 m
ženske + moški 3 krogi / 12.600 m

 
Vsi udeleženci tečejo in hodijo na lastno odgovornost in samo po 
označeni poti. Prijave na tek sprejemamo na dan teka 14. septem-

bra 2013 do 9. ure zjutraj. 
 

Prisrčno vabljeni!

Za dodatne informacije pokličite na tel. 031/847-284, pišete lahko 
na elektronski naslov tdgradisce.2012@gmail.com ali jih poiščite 

na spletni strani  www.td-gradisce.si. 

Dan ODPRTIH VRaT  
saDOVnJaKa KMETIJsKEGa  

InŠTITuTa sLOVEnIJE 
na bRDu PRI LuKOVIcI
sobota, 7. september 2013

V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici 
bomo v soboto, 7. septembra 2013, že trinajsto leto zapored or-

ganizirali dan odprtih vrat. 

Uvodoma bomo prisluhnili predavanju biologa Janeza Gregorija z 
naslovom Ptice v sadovnjaku. Sledili bodo strokovno vodeni ogle-
di po sadovnjaku, obisk sadjarske tržnice ter razstava in degusta-
cija zgodnjih sort jabolk in hrušk. Za vse ljubitelje sadjarstva bodo 
vrata na široko odprta med 10. in 17.  uro. Večje skupine prosimo, 

da se predhodno najavijo. Lepo vabljeni!

01/28-05-138, 01/72-36-733 in 031/537-449

kMetijski inštitut sLoVenije

oddeLek zA sAdjArstVo, VinoGrAdništVo in VinArstVo

ŠD Lukovica vas vabi na 

JEsEnsKI FuTsaL TuRnIR  
bRDO 2013, 

ki bo potekal v soboto, 14. 9. 2013, 
na igrišču za OŠ Janka Kersnika na Brdu. 

Igra se po sistemu 4+1, najboljše tri ekipe bodo nagrajene z 
bogatimi denarnimi nagradami.

Informacije in prijave: 041/551-067 (jure) 
Pridite, člani ŠD Lukovica vas pričakujemo!  

TOD Brdo-Lukovica vabi na

ROKOVnJaŠKO nOČ
13. 9. 2013, ob 20. uri
v rokovnjaškem gozdičku  
na Brdu. Za super žur bo  
poskrbel ansambel Zajc.

Vabljeni.
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Peljali preveč - 
radarji na delu
Peljali preveč in zapeljali čez črto, zato plačali.

V prejšnjem Rokovnjaču smo objavili članek, ki je šel čez 
črto in prekoračil 14. člen odloka o občinskem glasilu Ro-
kovnjač. Ta namreč govori, da imajo politične stranke in 
liste na razpolago ¼ strani brezplačno za svoje delovanje. 
Odlok je sprejel sedanji občinski svet. 
Torej ¼ strani je 129,67 kvadratnih cm. Mi pa smo s člankom 
zasegli 237,50 cm ali 107,83 cm preveč. Zato smo doplačali 
140,00 € ali za vsak kvadratni cm 1,30€.
Vsaka slika v Rokovnjaču zaseda dragocen prostor, to je 
najmanj 51,00 €. Ali se plača? Ali se to zaračunava vsem ali 
samo strankam in zakaj tako?
IR IMAGE iz Kamnika ima večje - njihov oglas velikosti 19 x 
13 zaseda kar 247 cm v vrednosti 321,10 €. Kako se to pla-
čuje?
»Mi s svojo čistilno napravo ne ustrezamo razpisnim pogo-
jem« tako je izjavil v Rokovnjaču naš župan . Kam cilja?
Tudi o tem bomo pisali, pa o prostorskem planu in o ukinja-
nju občin. Verjetno ne bo samo zadostno merilo nad 5000 
prebivalcev. Ali rabimo takšno občino?
Za danes dovolj, da ne bomo zopet prekoračili.

sLs 
občinski odbor LukoVicA

Čestita občanom  
ob 19. prazniku  
Občine Lukovica

Pred mesecem dni je bil zabeležen že 5700 prebivalec naše 
Občine Lukovica, ki  4. septembra praznuje že 19 leto. Ob-
činski praznik je  tudi počastitev  161 let od rojstva pisatelja 
Janka Kersnika iz Brda. Občina se v vseh teh letih obstoja 
razvija ni pa vedno tako, kot pričakujemo občani, da bo 
šel razvoj z večjo hitrostjo naprej. Kljub skorajšnjemu 6000 
prebivalcu spada naša občina med manjše občine. Ker smo 
po številu prebivalcev majhni po dolžini infrastrukture pa 
primerljivi z večjimi občinami je bivanje v naši občini dražje 
na prebivalca kot v občinah z večjim številom prebivalcev. 
Je pa res da je v naši občini lepo in da dihamo še čisti zrak 
(razen ob avtocesti), da pijemo zdravo pitno vodo ter da 
imamo radi čisto in zdravo naravo za vse to pa je potrebno 
namenjati vsako leto več sredstev. Člani Slovenske Demo-
kratske Stranke v Občini Lukovica  delujemo odgovorno v 
dobro vseh občanov Občine Lukovica. Občinski odbor  Slo-
venske Demokratske Stranke Lukovica čestita vsem obča-
nom za praznik. Čestitamo pa tudi vsem nagrajencem, ki 
bodo prejeli občinska priznanja Občine Lukovica.

oo sds LukoVicA

Občanom želimo lepo praznovanje 
občinskega praznika, učencem in dijakom  
pa uspešen začetek novega šolskega leta.

V šolo hoditi – med poštene šolarje 
zapisan biti – je velika sreča in čast.

Učiteljski stan je težaven stan. Kdor ga  
prav spozna, njegovo ceno visoko spoštuje.

(bl. Anton Martin Slomšek)

oo n.si LukoVicA

16. sezona
‘13/14

Vpisovanje abonmajev: 
od 11. do 24. septembra

‣ Gledališki
‣ Koncertni 
‣ Glasbeno scenski
‣ Filmski
     

www.kd-domzale.si
tel.: (01) 722 50 50
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Pripombe Občine Lukovica na 
načrtovani prenosni plinovod M9 
Kidričevo – Vodice
Občina Lukovica je dne 10.04.2013 objavila na svoji spletni strani javno 
naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta 
za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. 
Na to pobudo je lahko javnost v roku 30 dni od objave pobude na sple-
tnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor nanjo dala predlo-
ge, priporočila, usmeritve in mnenja. Le-te je lahko javnost do 8. maja 
2013 poslala na naslov Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Ker je 
razmeroma malo ljudi v občini Lukovica sploh vedelo za to pobudo, je 
bilo temu primerno malo tudi pripomb. Več pripomb bi bilo, v kolikor 
bi javno naznanilo bilo objavljeno tudi v aprilski številki občinskega 
glasila Rokovnjač.
V majski ali junijski številki glasila Rokovnjač Občina Lukovica na svojih 
straneh ni prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice ni niti omenila, 
kaj šele, da bi občanom v vednost podala svoje mnenje o tem načrto-
vanem plinovodu. Ta plinovod bi bil že tretji plinovod po dolini Črnega 
grabna. Pričakujem, da Občina Lukovica v odgovoru na ta moj prispe-
vek pove, kakšno je njeno mnenje do tega prenosnega plinovoda.
Na tem mestu želim omeniti še to, da je bil prenosni plinovod M9 Len-
dava – Kidričevo dne 24.7.2013 uvrščen na seznam 130 prednostnih 
evropskih projektov s področja energetike.

MArjAn biziLj, bLAGoVicA

Odgovor
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 2. aprila 2013 objavilo javno 
naznanilo o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrta 
(v nadaljevanju DPN) za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice in 
pozvalo javnost, da v roku 30 dni (od 8. aprila do 8. maja 2013) poda 
predloge, priporočila, usmeritve in mnenja o tem projektu in jih posre-
duje na ministrstvo.
Kot ugotavljate v pismu, je bilo naznanilo objavljeno tudi na spletni 
strani Občine Lukovica. Občinska uprava Občine Lukovica in JKP Pro-
dnik d. o. o sta na devetih straneh pripravila smernice za pripravo DPN, 
ki se nanašajo na predvidene trase, ki posegajo na območje Občine Lu-
kovica in jih 6. maja 2013 poslala na pristojno ministrstvo.
V smernicah, usmeritvah in projektnih pogojih so navedena kritična 
stališča Občine Lukovica do posamezne variante gradnje plinovoda 
skozi območje občine in to z vidika dolgoročnih strateških ciljev pro-
storskega razvoja Občine Lukovica. Varianto 3, ki naj bi večji del pote-
kala vzporedno z obstoječima dvema plinovodoma, pa je Občina Luko-
vica ocenila kot strokovno neutemeljeno in ji zato odločno nasprotuje.
Postopek priprave DPN je šele v fazi začetka, ko pa bo kaj več znanega 
o predlogih gradnje prenosnega plinovoda M9 skozi občino Lukovica, 
bomo o tem informirali tudi bralce glasila Rokovnjač.

občinskA uprAVA občine LukoVicA in  
koMisijA zA spreMLjAnje izGrAdnje pLinoVodA M2/1

Zahvala
Nesreča nikoli ne počiva.
V ponedeljek, 31. julija 2013, popoldan je orkanski veter podrl del hleva 
pri Koritnikovih na Učaku. Zahvaljujeva se trojanskih gasilcem za izka-
zano takojšnjo in nadaljnjo pomoč pri odpravi posledic. Zahvala gre 
tudi nekaterim sosedom in prijateljem kot tudi Gmajnarjevim iz Vidma 
pri Lukovici ter seveda tudi sinovom za pomoč v kakršni koli obliki. Še 
enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena HVALA!

družinA dornik z učAkA

Zahvala
V pondeljek, 29. julija 2013, ob 16.35 je neurje odneslo z hleva celotno 
ostrešje s teleskopom vred, odkrilo svinjake in kozolec z Brezovice pri 
Zlatem Polju, po domače pri Ušč.
Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri pospravljanju 
in obnovi, posebno še Leonu Jazbecu in njegovi ekipi za hitro pomoč 
pri obnovi strehe.
Vsem še enkrat hvala!

uščeVi

SV. PRIMOZ
28.9.2013

Prijavite se na
www.kamniske-novice.si
in sodelujte v nagradnem žrebanju.

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
Celoten izkupiček gre v dobrodelne namene.

Gregor Bajde se opravičuje g. Tomažu Bedenu za netočne podatke, 
 izrečene na tiskovni konferenci.
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Dozorelo je žito v visokem poletju in žetev 
gre čez zlata polja. Sonce in dež ter vihar 
in toča, pozeba in sneg so krivili stebla in 

jih spet dvigali proti nebu. A, v času žetve se 
marsikaj pozabi, pogled in misel gresta k bo-
gatemu pridelku. Zadovoljen je gospodar, ki 
ima obilo žita, ki je bogato obrodilo, ter ima 
lepo in zdravo zrnje v rokah. Sejal je in gojil, 
kopal in garal, zgodaj vstajal in pozno bedel. 
Danes žanje. Žulji, ki se oprijemajo zgaranih 
rok, so skriti v nasmehu, ki ga obrodi pogled 
nazaj, in ki se konča ob pogledu na sad, ki ga 
daje žetev. Ni tudi naše življenje tako?
Vsem so bili dani talenti, a on je ta dar resnič-
no pomnožil, popeteril, podeseteril … Veliko 
je njegovo delo. Niko Kralj, Človek, zapisano 
z veliko začetnico, ni imel lahke poti, a je to 
pot prehodil pokončno, z njemu značilno 
vztrajnostjo in trmo. To je prinesel od doma, 
kot je prinesel tudi iznajdljivost in širino. Tam 
doma v Zavrhu, globoko pod Trojanami so 
živeli Kraljevi. Oče spreten mizar in moder, 
napreden župan trojanski, ki je sinu pokazal 
prvih korakov stroke, ki jo je Niko popeljal v 
neslutene višine perfekcije. In ti hribi, tam na 
križišču širokih dolin, so ga tesali in gnetli. In 
izkušnje tega tolikokrat prekletega življenja 
so ga teptale v Mauthausnu, in brata so mu 
ustrelili in mati in sestra nista dočakali dneva 
svobode v daljnem Auschwitzu. Vsi so pomrli. 
Ostal je sam, sam pred potjo, ki ga je čakala 
in prihodnostjo, ki je prav gotovo mlad fant s 
strmih hribov pod Trojanami ni slutil. A se je 
vedno rad vračal na tista polja, tam kjer je zra-
stel, se učil, doživljal hude viharje in iz korenin 
trpke domače zemlje pognal zdravo kal, ki je v 
življenju obrodila bogat sad.
Pri vsem pa, kar je velikega dosegel, mora-
mo spoštovati profesorja Nika Kralja, Prešer-
novega nagrajenca in prejemnika, kdo zna 
našteti še kolikih priznanj, iskreno podelje-
nih za njegovo delo in njegov genialni um, 
kot skromnega in preprostega človeka. Ni 
mar največja odlika velikih ljudi skromnost 
in preprostost, brez lažne nečimrnosti in na-
stopaštva. On se ni promoviral, on je delal. Ni 
se postavljal, on je garal, ni kopiral, je razvijal. 
Skupaj z mojstri v delavnicah je ustvarjal z ve-

denjem in poznavanjem, ki je bilo njim enako, 
in spoštovali so ga, ker je tudi on prišel s spo-
štovanjem do njih. Bil je velik človek, človek, 
od katerega se moramo danes mnogo naučiti. 
Profesor Kralj ni šel študirat zaradi sodobnega 
napačnega načela, ki je tako prisotno: »pojdi 
študirat, da ti ne bo treba delati ...« v šole je šel, 
da bi z znanjem nadgradil izkušnje, da bi delal, 
in da bi z rokami in glavo ustvarjal. Tako kot 
se je učil doma, delati in uporabljati pri tem 
logiko in znanje. Kolikim je to, kot pedagog 
prenašal, in zakaj se je to kar nekako izgubilo. 
Danes nam je in nam mora biti Kralj v vzgled 
in vzor, da ni treba le hrepeneti po uspehu 
in bogastvu, ampak, da nas vedno lahko reši 
le delo, znanje in preprosto - poštenje. Kar 
je ustvarjal, je ustvarjal iz želje narediti stvari 
uporabne in ne narediti nekaj z namenom, da 
bi obogatel. Ko je dobil eno prvih večjih na-
grad v tujini, si je kupil avto, avto, s katerim, je 
lahko pripomogel k sreči družine, ki jo je ljubil 

Prof. nIKO KRaLJ 
1920-2013 

Niko Kralj se je rodil na Zavrhu pri Trojanah, 7. 
9. 1920. Med drugo svetovno vojno, tik pred 
maturo, so ga zaprli, kasneje pa internirali v ta-
borišče, v zloglasni Mauthausen. Ko se je vrnil iz 
internacije, ga doma ni več čakal nihče. Njegov 
oče Franc, ki se je ob boku Rudolfa Maistra boril 
že v 1. svetovni vojni, je zbolel in umrl že pred 
drugo vojno, mama Genovefa in sestra Marin-
ka nista preživeli Auschwitza, brat Frančišek je 
umrl zaradi bolezni, brata Cvetka pa so ubili kot 
talca. Po vrnitvi v Slovenijo se je Niko pridružil 
Šercerjevi brigadi. Ko je zapustil vojsko, je nekaj 
časa zaradi zdravljenja tuberkuloze preživel v 
zdraviliščih, kasneje pa se je posvetil študiju v 
Ljubljani. Kraljevi so bili izredno napredni. Oče 
Franc je imel mizarsko delavnico, v kateri je 
Niko naredil prve, a zelo pomembne korake k 
uspešni karieri.
Kraljevo šolanje se je začelo v Šentgotardu. 
Na željo babice Katarine in z njeno finančno 
podporo se je nato vpisal na nižjo gimnazijo 

in ki mu je stala ob strani, od prvega pa do či-
sto zadnjega trenutka. Vedel je, kaj je dom, ker 
ga je izgubil, vedel je, kaj je življenje in se ga 
je veselil, ker je med vojno zrl smrti v obličje, 
vedel je, kaj je delo, ker je spoznal, da se živi 
od trdega dela. Danes nas življenje ne obliku-
je tako, pa bi bilo morda to dobro in v tem se 
lahko učimo od Nika Kralja, mnogo stvari, ki bi 
jih morali vedeti, pa jih ne. 
Znamo biti hvaležni za drobne stvari, kot je 
znal biti on? Zato se poslavljamo ne le od stro-
kovnjaka, pionirja industrijskega oblikovanja, 
velike osebnosti, zgodovinske osebe, o vsem 
tem se bo, prepričani smo, še veliko pisalo in 
govorilo, a Niko Kralj je bil predvsem človek, 
preprost in velik, skromen a svetovljan, člo-
vek in osebnost. Biti z njim in ga poznati je bil 
naš privilegij, sreča in spoznanje. Zaradi takih 
oseb nas lahko navdaja ponos, da smo narod, 
da smo del kulture, civilizacije in da jo gradi-
mo. Ne - zaradi takih ljudi nismo majhni, smo 
ponosni, prepoznavni, smo del sodobnega 
časa in sveta.
Hvala, Niko Kralj, hvala za nešteto lepih in ko-
ristnih stvaritev za človeštvo, hvala za to, da 
ste bili in smo vas imeli med seboj. 
V imenu Občine Lukovica, katere častni občan 
ste bili, v imenu vseh vaših rojakov, ki ste jih 
imeli radi, in ki so ponosni na vas, izrekam is-
kreno sožalje vaši gospe ženi, ki vas je vedno 
spremljala skozi življenje in z vami delila vse, 
tudi neizbežno trpljenje, starosti in bolezni. 
Vaši vdani hčerki Veroniki z Alešem, ki je ve-
dno ostala ob vas, ker ste z ljubeznijo znal po-
kazati tudi, kaj je družina.
Spočijte si, profesor Kralj, svojega nemirnega 
duha.
Mi pa, kadar bomo potovali po naši lepi slo-
venski zemlji in nas bo pot peljala čez Trojane, 
si v tistih hribovitih travnikih in gozdovih lah-
ko zamislimo odtise cesarja Marka Avrelija, ki 
je šel, kot mnogi imenitneži tam skozi in mno-
ge kasnejše velike osebnosti, vojske in franco-
ze in rokovnjače … In ti tako prepišni kraji so 
nam dali tudi Nika Kralja, preprostega človeka 
in veliko osebnost.

MAtej kotnik

v Škofovih zavodih. Kralj klasične gimnazije ni 
dokončal, zadnji razred nižje gimnazije pa je 
opravil s privatnimi izpiti. Šolanje je potem na-
daljeval na realni gimnaziji v Ljubljani.
Prvi vpis na Oddelek za arhitekturo na Tehnični 
fakulteti mu je spodletel, zato je eno leto štu-
diral gradbeništvo. V drugem poizkusu mu je 
uspelo in pri študiju je bil uspešen. Leta 1952 
je diplomiral z diplomsko nalogo „Razvoj se-
dežnega pohištva v petih tisočletjih“ in si s 
tem prislužil Prešernovo nagrado za študente. 
Njegov mentor, profesor Edo Mihevc, je vedel, 
kakšen potencial ima mladi Kralj, zato ni pomi-
šljal, ko ga je priporočil za službo v kamniškem 
Stolu, kjer je lahko s pridom izkoristil svoje bo-
gato znanje, pridobljeno na fakulteti in praktič-
ne izkušnje iz očetove delavnice.
Glavni namen Kraljevih stvaritev, med kateri-
mi je nekaj kultnih, je bil izdelati izdelke, ki bi 
bili uporabni, estetski in dostopni vsakomur. Z 
inovativnimi idejami, s predanostjo ter ljube-
znijo do dela mu je uspelo ustvariti brezčasne 
izdelke. Glede na zgodovinski kontekst, šlo je za 
čas po 2. svetovni vojni, je ustvarjal predvsem 
praktično uporabne predmete. Pohištvo REX (v 

latinščini to pomeni kralj) je nastalo z uporabo 
obstoječih kalupov stola, ki ga je prej izdelovala 
Remčeva tovarna.
Leta 1957 je Kralj sprejel ponujeno učiteljsko 
mesto na Šoli za arhitekturo Univerze v Ljublja-
ni. Posvetil se je vzgoji mladih, v rednega profe-
sorja pa je bil „posvečen“ leta 1975. Učiteljsko 
delo je opravljal do upokojitve leta 1994.  
Poleg številnih arhitekturnih nagrad doma in 
na tujem je leta 1962 po študentski prejel še 
„pravo“ Prešernovo nagrado. Prestižno nagra-
do, ki jo Republika Slovenija podeljuje za izje-
mne dosežke na področju umetnosti in kulture, 
je dobil, tako je pisalo v obrazložitvi, kot „izku-
šen in izoblikovan umetnik in strokovnjak, ki je 
zaznamoval tudi že svetovni oblikovalski pro-
stor“. V šestdesetih letih je bilo splošno sprejeto 
dejstvo, da je Niko Kralj med vidnejšimi pohi-
štvenimi oblikovalci v Evropi in na svetu. Samo 
stol REX in njegove izpeljanke so po svetu izde-
lali v več milijonih primerkov; kot eden redkih 
slovenskih produktov so se znašli tudi na dražbi 
slavne avkcijske hiše Christie‘s v Londonu. 

poVzeto po zApisu Luke MAsLjA

rokoVnjAč, 07/2011
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Je čas, ki da, je čas, ki mine,
je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

V SPOMIN

11. avgusta je minilo deset let od smrti  
dragega moža, očeta, tasta, dedka in brata

VINKA DrAGArJA
Zahvaljujemo se vsem, ki obiskujete njegov grob  

in ohranjate lep spomin nanj.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Tiho je odšel, 
naš dragi brat in stric

FrANC KOSMATIN
1939-2013
Koreno 12

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem. Hvala za vsa izrečena sožalja, sveče in darove za svete 

maše. Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič, praporščakom,
in gospodu župniku za lepo opravljen obred.

Vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
saj veste, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 84. letu starosti sklenil

BLAŽ DrOLC
Polkov ata z Velikega Jelnika

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znan-
cem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Vsi njegovi

V SPOMIN 

pokojnim ZOreTOVIM 
iz Lukovice

Hodil sem po sončnih tratah, vprašal ptice, kje ste vi, pa so mi 
zažgolele in so rekle, da vas ni.

Hvala vsem, ki se jih spominjate!

V slovo Francu Dolinarju
 
Naše življenje je podobno potovanju sonca: vzide in zaide, je kot 
razburkana reka, ki teče, se vrtinči in izteka od rojstva in smrti. 
Življenju je usojeno, da se enkrat konča. Izguba ljudi, ki smo jih 
spoštovali in jih imeli radi, nas vedno preseneti, razžalosti in ovije 
v razmišljanje o smislu življenja in o našem poslanstvu.

In ko razmišljam o gospodu Francu , se mi pred očmi odvrti njegovo 
vsestransko intenzivno življenje, obogateno z neverjetno energijo, 
sposobnostjo in občutkom za sočloveka. Poznala sva  vrsto let, v za-
dnjem času pa tesno sodelovala v okviru naše krajevne skupnosti. Žal 
pa mu tokrat z veliko mero spoštovanja v imenu KS Prevoje,  Društva 
upokojencev Lukovica in Zveze borcev Lukovica pišem poslednje be-
sede v slovo.
Kot drugi otrok se je leta 1939  rodil očetu Francu in mami Angeli. Že v 
rani mladosti je dodobra spoznal vse razsežnosti življenja, ki so ga po 
svoje oblikovale, oplemenitile in navdihnile. 
Rana otroška leta je zaznamovala druga svetovna vojna, ki je zarezala 
globoke rane v življenja ljudi. Svoje spoštovanje do vrednot NOB  je vsa 
leta izkazoval kot praporščak in aktiven član Zveze borcev, kjer je bil 
vrsto let predsednik krajevne organizacije Prevoje. S svojim aktivnim 
delom je ogromno pripomogel k ugledu in ohranjanju te organizacije.
Po osnovni šoli se je zakopal v delo in si težko prislužen kruh služili v 
Emoni Ljubljana, kjer je opravljal delo šoferja dostavljavca. V tem času 
je spoznal ženo Marijo in jo leta 1963 pripeljal v domači kraj, kjer sta 
se jima rodila sin Darko in hčerka Nastja. S trdim delom in ogromno 
odrekanja sta si ustvarila  skupen dom v rodnem Šentvidu. Bil je ljubeč 
mož, skrben oče, dedek, pradedek, dober sosed in prijeten sogovornik. 
Pred 17. leti je odšel v zaslužen pokoj. Leta 1997 sta se skupaj z ženo 
Marijo včlanila v Društvo upokojencev Lukovica. Od vsega začetka je 
zelo aktivno deloval v upravnem odboru društva. S kritično besedo in 
mnogimi pobudami je usmerjal vsebino dela in bil vedno pripravljen 
sodelovati. Znal pa je poskrbeti tudi za smeh in dobro voljo. Člani dru-
štva  ga bodo neizmerno pogrešali!
Spominjali se ga bomo tudi kot človeka, ki je verjel v uspeh mlade dr-
žave in kot ustanovni član stranke Desus v občini Lukovica  pustil svoj 
pečat na političnem prizorišču.
Kar štiri desetletja je bil dejaven v Zvezi  združenja šoferjev in avtome-
hanikov Domžale in dolga leta vsako jesen skrbel za varnost šoloobve-
znih otrok, ki so prečkali cesto v križišču Šentvid. Tudi letos se počitnice 
počasi poslavljajo in prihaja čas, ko bodo razigrani otroci prečkali cesto 
v Šentvidu. Starši bomo pogrešali njegovo budno oko, otroci pa prija-
zno besedo, ki jih je varno pospremila na poti v šolo. Hvaležni smo mu 
za vsako minuto, ki jo je poklonili našim otrokom.
Vselej mu je šlo za skupno dobro. Imel je širok pogled na razvoj doma-
čega kraja in napredne ideje , zato se je nesebično in neutrudno boril 
za boljši jutri našega kraja. V Svetu Krajevne skupnosti Prevoje je bil 
aktiven kar 15 let; dva mandata kot član, nato kot predsednik Sveta 
KS Prevoje, zadnja leta pa je pomagali kot podpredsednik. Poleg član-
stva je več kot desetletje opravljal hišniška dela v krajevnih prostorih v 
Šentvidu in skupaj z ženo Marijo sta skrbela, ne le za zunanji izgled kra-
jevne stavbe, pač pa tudi za urejenost šentviškega pokopališča. Vedno 
je našel lepo besedo za obiskovalce pokopališča, ki ga bodo še dolgo 
pomnili po njegovi skrbnosti, doslednosti in vestnosti. 
Zadnja leta je z veliko vnemo in zavzetostjo sodeloval v Društvu Skri-
njica, kjer je našel novo strast, ki ga je navdušila z dejavnostmi za ohra-
njanje in oživljanje kulturne dediščine.
Ko sem v teh dneh obiskala ženo Marijo, je večkrat ponovila: »Mojega 
ata ni več! Mojega ata ni več!« Kako rada bi jo potolažila: »Saj bo vsak 
čas »prižvižgal« izza vogala, tako kot neštetokrat prej.« Pa vendar ga je 
bolezen iztrgala iz sredine najdražjih in pustila globo praznino.

Verjemite mi, gospod Franc, da Vas že danes zelo pogrešamo in da je z 
Vašim odhodom nastala ogromna praznina. Je pa med nami ostal sve-
tal vzgled dobrega človeka! 
S hvaležnostjo se Vas bomo spominjali. Naj nas ob vašem slovesu spre-
mlja goreč žarek upanja v večno življenje, ki ste ga ohranjal tudi v za-
dnjih dneh svojega življenja. 
Družini in sorodnikom izrekam iskreno sožalje! Vi, dragi France pa poči-
vajte v miru in HVALA za vse!

MAtejA orehek
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