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

TEČAJ CPP: 14.10., v primeru prijav  
tudi med jesenskimi počitnicami 28.10.

TEČAJ ZA TRAKTOR:  7. 10., 9.12.
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!

• menjava pnevmatik
• optična nastavitev podvozja
• servis vseh znamk vozil
• tehnični pregledi
• registracija  

motornih vozil
• zavarovanja,  

prepisi, odjave, ...

NA ENEM MESTU!

!BREZPLAČNI ZIMSKI PREGLEDI VOZIL

FORD S-MAX

19.900 ŽE
 O

D

FORD TRANSIT  
CUSTOM KOMBI

22.250 ŽE
 O

D

FORD B-MAX

12.360 ŽE
 O

D

FORD C-MAX

13.780 ŽE
 O

D

Angleškega prestolonaslednika so  
v porodnišnico pripeljali s Fordom. 

S čim pa vi prevažate svoje?

Uradna poraba goriva: 4,0-8,3 l/100 km.  
Uradne specifične emisije CO2: 104-194 g/km.
Slike so simbolične. Cene ne vključujejo stroškov transporta. 

Go Further

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
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Naslednja številka Rokovnjača izide 25. oktobra 
2013, rok za oddajo člankov je 14. oktober 2013 do 
12.00 ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku v ak-
tualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dol-
ge največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete 
po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa 
jih vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več infor-
macij 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: Klemen Gerčar, svetovni prvak v motokrosu, foto: Goran Krošelj
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Športni uspehi
Slovenijo je 
v septembru 
zajela košar-
karska evfo-
rija. Javnost 
je zasluženo 
slavila uspeh 
slovenske re-
prezentance 
na domačem 
evropskem prvenstvu. Košarkarji so za 
mnoge postali junaki. Junaka pa imamo 
tudi v Občini Lukovica in sicer motokro-
sista Klemena Gerčarja. Dirkač s Prevoj je 
postal svetovni prvak. Da, svetovni prvak, 
najboljši na svetu! V športu, ki ima pri nas 
veliko tradicijo, so tekmovalci iz Slovenije 
in tudi iz Občine Lukovica dosegli števil-
ne uspehe, a še nikomur ni uspelo to, kar 
je v začetku septembra uspelo Klemenu. 
Izjemen uspeh ob velikem odrekanju in 
odločnosti postati najboljši, si zasluži širšo 
podporo. V uredništvu so bili seveda eno-
tnega mnenja, da si izjemen uspeh zasluži 
dodatno pozornost tudi v našem glasilu, in 
zato smo s Klemenom Gerčarjem opravili 
osrednji intervju.
Kot vsako leto so tudi tokrat v začetku 
septembra potekale številne prireditve ob 
prazniku Občine Lukovica. Izpostaviti ve-
lja tri jubileje. V Krašnji že 10 let prirejajo 
srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi. O 
tem smo se pogovarjali z Vero Beguš, or-
ganizatorko nastopov izvajalcev domačih 
ljudskih pesmi in napevov. Enak jubilej so 
praznovali člani Moto kluba Rokovnjači, ki 
so ob tem pripravili moto dan s številnimi 
dogajanji, in ga zaključili s piknikom ob 
Gradiškem jezeru. Tam je teden dni pozne-
je potekalo praznovanje še enega jubileja, 
20-letnice Turističnega društva Gradišče. 
Med drugim so poznani po tem, da orga-
nizirajo tek okoli Gradiškega jezera, ki je 
vsako leto bolj odmeven. O teh in ostalih 
dogodkih več lahko preberete v tokratnem 
Rokovnjaču. Mnenja in predloge o glasilu 
še naprej sprejemamo na elektronski na-
slov rokovnjac@lukovica.si. Veseli bomo 
vsakega vašega odziva!

Leon AndrejkA

TURISTIČNA ZVEZA OBČINE LUKOVICA  
in OBČINA LUKOVICA

vabita na

Dan ObČine LUKOViCa
na STARI TRŽNICI V SPODNJI ŠIŠKI 

v Ljubljani, Drenikova 35, v soboto, 28. septembra 
2013, med 8. in 14. uro.

Naše kraje, ljudi in znamenitosti bodo predstavljali:

Turistična zveza občine Lukovica
Turistično društvo Gradišče pri Lukovici

Turistično olepševalno društvo Brdo-Lukovica
KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja

Godba Lukovica, klapa Sidro
Uporabniki kolektivne blagovne  

in storitvene znamke Zakladi Črni graben

BODITE Z NAMI TUDI VI, DA LJUBLJANČANOM POKAŽEMO, 
KAKO LEPO JE PRI NAS IN KAKŠNI LJUDJE ŽIVIMO V ČRNEM GRABNU!

 
Program predstavitve se začne po 9. uri,  

prodaja izdelkov Zakladi Črni graben pa že ob 8. uri.
Več informacij: Turistična zveza občine Lukovica,  

031 716 700, www.turizem-lukovica.si.

TOD BRDO-LUKOVICA vabi na

LUKOV seJeM
ki bo na Starem trgu v Lukovici, 

v soboto, 19. oktobra 2013, med 8. in 18. uro.
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Spoštovane in cenjene gostje in gosti, svetnice in svetniki občinskega 
sveta občine Lukovica, drage občanke in občani!
Prisrčno pozdravljeni na praznovanju občinskega praznika občine Luko-
vica!
To je dan, ko se spominjamo rojstva našega velikega rojaka, pisatelja Jan-
ka Kersnika, ki se je rodil na bližnjem Brdu pri Lukovici. 
Vesel sem, da ste prišli v tako velikem številu, s čimer dokazujete, da je 
praznik občine našel svoje mesto med nami, ki nas druži skupni prostor, 
in sosedstvo na tem malem koščku naše domovine. Od praznika pred 
letom pa do danes se je zgodilo mnogo stvari – življenje pač teče – mimo 
nas so šli tako lepi kot tudi težki in zahtevni dogodki. Doživeli smo ne-
sreče, požare, vremenske nevšečnosti, osebne izgube, pa vendar se je 
zgodilo tudi mnogo dobrega – lepih reči, ki nam delajo življenje lažje in 
lepše. To, da smo med seboj povezani, da najdemo mesto za sočloveka, 
da znamo v težkih trenutkih stopiti skupaj in si pomagati, je morda najve-
čja sreča, ki jo imamo. Naj si boste: gasilci, sosedje ali samo ljudje, ki čutite 
– osrečuje nas lahko, da imamo drug drugega. Kot skupnost smo lahko 
ponosni tudi na marsikaj, kar soustvarjamo skupaj z občino.
Skupaj gradimo vodovode, ceste, optično napeljavo, kanalizacijo, ob-
navljamo šole in učencem pripravljamo nove prostore, da bi bilo našim 
otrokom, ki jih je v naše veselje vedno več, lepo v hramih, kjer si nabirajo 
znanje. Želim si, da občani to sami vidite in prepoznate, ter da v tem naj-
dete napredek občine.
Vedno je dobrodošla tudi kritika tistega, ki zmore pokazati z dejanjem, da 
zna stvari narediti enako ali celo bolje. 
Vseskozi vlagam vse napore v to, da bi vsak izmed nas začutil pripadnost 
naši skupnosti – naši občini. Kako bi lahko ljubili domovino, če ne ljubi-
mo svojega doma, svojega kraja. Naš odnos do domovine, do naroda se 
začne prav tu v domačem kraju, kjer smo si sovaščani, znanci, prijatelji. 
In moram ob tej priložnosti pohvaliti mnoge, ki se tega zavedate tudi v 
teh časih, ki jih tako radi imenujemo »krizni, težki, negativni«. Vesel sem, 
ko vidim vas občane, kadar se obračate na občino in prosite pomoč pri 
stvareh, ki ste se jih lotili sami. Tako ste v Krašnji in zdaj tudi na Trojanah 
skupaj najprej stopili starši in sami začeli z ureditvijo otroških igrišč. Tej 
ideji se nas je mnogo priključilo na ta ali oni način. Seveda tudi občina 
pomaga … a najpomembnejši je občutek, da smo ljudje sami pripravlje-
ni za svoj kraj nekaj storiti. Ta dva primera še zdaleč nista osamljena. Tu je 
še podobna akcija v Blagovici, Vrhovljah in še marsikje, kjer znate ljudje 
stopiti skupaj. To je tisto, kar daje občutek skupnosti, odgovornosti; ob-
čutek, da skupaj živimo in da so vse stvari, ki jih soustvarjamo, najprej 
namenjene nam samim, in da smo zato tudi drug drugemu potrebni. 
Tako moramo občino razumeti kot del skupnosti, s pomočjo katere lahko 
urejeno oblikujemo naše okolje, bivanje, delo in družbo. Verjeti moramo 
vase, se zavedati naše povezanosti, čutiti moramo pripadnost in to, da 
vsak izmed nas sestavlja nepogrešljivi del te skupnosti in nepogrešljivi 
del našega naroda. 
Ah, ta naš narod! 
Smo v času, ko se mnogo stvari spreminja, tako spotoma, kar mimogre-
de. Ni pa bilo še časov, ko bi imel naš narod manj zanosa, manj ponosa in 
manj poleta, kot ga imamo danes. 
Od nas je odšlo 20 debelih let – a žal nismo imeli modrosti, da bi prepo-
znali sušna leta, ki so prihajala. Pa niso odšla samo bogata leta, odšle so 
tudi prenekatere vrednote – zamajala se je naša družba, temu pa so naj-
bolj krivi pohlep, stremuštvo in osebni interesi; morda smo temu krivi mi 
vsi, ker nam je vsem godil razcvet, ki nas je zaslepil. Vsi smo to dopuščali. 
To še vedno počnemo s svojo pasivnostjo, s svojo neodločenostjo. Koli-
kokrat slišimo besede: »Saj nič ne morem, saj jaz ničesar na morem spre-
meniti« in podobno. Kako zelo napačno razmišljanje! Kje je naša sloga, 
naša enotnost, kje so časi, ko smo se složno odločili za pot samostojnosti 
in smo znali stopiti skupaj? Zdaj je spet ta čas in čas, ki prihaja, bo to zah-
teval. Kajti pot, na katero smo zašli, ni prava in potrebne so spremembe. 
Neodločnost, neodgovornost in pasivnost nas ne bodo rešili. Čas je, da 
nehamo svoje otroke učiti: »Pojdi v šolo, da ti ne bo treba delat.« Učiti jih 
moramo začeti, naj se učijo, da bodo znali delati in bodo delali dobro in 
odgovorno. Znanje bo za prihodnost še kako potrebno, če želimo nare-
diti nove korake. In moramo stopiti na novo pot in to prepričljivo, složno, 
z jasno vizijo, strategijo in ciljem. Danes je naš čas! Vsi, ki smo tu zbrani, se 
moramo zavedati, da so nam dani samo ti dnevi in da je vsak dan treba 
izkoristiti. Ne živimo večno na tem svetu, lahko pa to življenje enostavno 
zamudimo, če ne storimo ničesar. 
Veliko volje in energije je med ljudmi, to je mogoče čutiti na vsakem 
koraku; tudi danes tu na proslavi, kjer mnogi naš občani pa tudi drugi 

sodelujejo na ta ali oni način; nihče ni rekel ne – vsi so bili pripravljeni 
poprijeti za delo ali pokazati svoje znanje in talente. Kako lepo je to! In iz 
tega spoznanja tu lahko naredimo tudi nove korake, gradimo prihodnost 
in damo prihodnosti naše ime; ime našega naroda – slovenskega naroda!
Naj sklenem svoj nagovor z iskrenimi čestitkami vsem našim današnjim 
nagrajencem, z veliko zahvalo za njihovo opravljeno delo. Hvala vsem, ki 
ste pripravili današnjo prireditev, vsem vam pa želim prijeten in doživet 
večer v Lukovici.

Iskrene čestitke ob prazniku!

VAš župAn

MAtej kotnik

Govor župana ob prazniku Občine Lukovica
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Prvi teden septembra Lukovica oživi. Vsako 
leto v počastitev obletnice rojstva pisatelja 
Janka Kersnika povsod po občini potekajo 
številne dobro obiskane prireditve, ki jih ob 
občinskem prazniku pripravijo različna dru-
štva. Tudi osrednja prireditev v organizaciji 
Občine Lukovica je na prvi petkov večer v 
septembru na Stari trg v Lukovici privabila 
veliko število obiskovalcev in postregla s kar 
nekaj novimi »prijemi«.
 
Morda malo manj svečano, a zato bolj sprošče-
no in zabavno noto je proslavi dodal letošnji 
povezovalec prireditve Boštjan Gorenc – Pi-
žama, ki je vezni tekst Marte Keržan dopolnil 
z marsikatero zabavno domislico, ki »pritiče« 
stand-up komiku. Proslava se je začela s film-
skim utrinkom v poklon letos umrlemu častne-
mu občanu, arhitektu in industrijskemu obliko-
valcu Niku Kralju, ki se je v zgodovino zapisal s 
svojim znamenitim stolom Rex, nadaljevala pa 
z govorom slavnostnega govornika, župana 
Občine Lukovica Mateja Kotnika. Ta je v svojem 
govoru poudaril pomen pripadnosti občanov 
svoji lokalni skupnosti in državljanov svojemu 
narodu ter izpostavil povezovanje, sodelovanje 
in soustvarjanje številnih društev in posamezni-
kov, ki so na lastno pobudo in s pomočjo obči-
ne poskrbeli za bolj prijetno bivanje v svojem 
kraju. Zahvalil se je vsem, ki so tudi v preteklem 
letu nesebično pomagali, ko je bila pomoč po-
trebna, in dodal, da je tudi kritika tistih, ki de-
lajo, vedno dobrodošla, če prihaja od nekoga, 
ki zmore dokazati, da zna stvari narediti enako 
dobro ali celo bolje. 
Da županovanje le ni tako preprosto, kot mar-
sikdo morda misli, so dokazali ustvarjalci krat-
kega humornega filma Župan za en dan, v kate-
rem Boštjan Gorenc – Pižama odigra župana, ki 
je prepričan, da je božji dar za občino, občani pa 
imajo o njem svoje mnenje. Film, ki je bil posnet 
na Domačiji Rus, na Starem trgu, nogometnem 
igrišču in ob Gradiškem jezeru in pri katerem je 
sodelovalo kar nekaj prebivalcev naše občine, 
je občinstvo pošteno nasmejal. Sledila je po-
delitev občinskih priznanj, ki so jih letos prejeli 
Silva Ovca, Franci Končar, Štefan Cerar, Marjan 
Štrukelj in monsinjor Mihael Trdin. 
Preden je Skalinada v izvedbi Godbe Lukovica 
začela drugi del večera, je voditelj obiskovalce 
opozoril še na razstavo starih razglednic Lukovi-
ce in okoliških krajev, ki jo je pripravila Turistična 
zveza občine Lukovica, in ki je v dneh po občin-
skem prazniku na Stari trg privabila kar precej 
ljudi. Potem pa je, razglednicam in dokazom na 
njih ter jesensko nizkim zračnim temperaturam 
navkljub, Lukovica za kakšno uro postala ribiško 
mesto nekje v sončni Dalmaciji. Morje in sonce 
sta nam pričarali domači Klapa Stari trg in Klapa 
Sidro, svoje pa so dodali še Petrovi tamburaši. 
Tudi kulise in dva zavzeta »ribiča« so lepo do-
polnili drugi del občinske proslave v ritmu dal-
matinskih napevov. 
In čeprav je marsikateri obiskovalec pogrešal 
kakšno pristno slovensko pesem, smo si veselo 
prepevali tudi ob znanih dalmatinskih. In tako 
– v skladu z besedami voditelja ob koncu pri-
reditve – vsak dodali svoj kamenček. Prav vsak 
od nas namreč dopolnjuje mozaik naše občine, 

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku  
v znamenju nika Kralja, Pižame in dalmatinske glasbe

saj sliko obogati, dopolni, jo polepša. Tudi s so-
delovanjem pri pripravi ali vsaj obiskom katere 
od prireditev ob občinskem prazniku. Če ste jih 

letos zamudili, imate priložnost za »popravni iz-
pit« spet prihodnje leto! 

AndrejA ČokL, foto: rok MAjheniČ
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športnem področju in za njegov prispevek k 
razvoju športa v Občini Lukovica.

Monsinjor  
Mihael Trdin 
Mihael Trdin se je rodil 
leta 1913 v Zgornjih 
Lokah, župnija Blago-
vica, v družini s petimi 
otroki. Izvira iz kmečke 
družine. 
Miha se je rad učil in to 
so opazili tudi učitelji, 

ki so ga spodbujali k nadaljnjemu študiju. Pri 
štirinajstih letih se je odločil, da bo duhovnik. 
Po petem letniku teologije je bil posvečen 
(leta 1940). 
Kot bogoslovec je bil odličen študent, bil je 
tudi nagrajen za nalogo ob starojugoslovan-
skem državnem prazniku sv. Save. Doktorsko 
nalogo – Razmerje med možem in ženo v Novi 
zavezi – pa je tudi oddal, vendar je zagovor 
preprečil začetek II. svetovne vojne.
Po vojni so mu zdravniki zaradi slabega zdrav-
ja svetovali, naj gre službovat »v hribe«. Javil 
se je za Češnjice nad Blagovico, vendar so mu 
dodelili tudi župnijo Blagovica. Tu je bil za žu-
pnika v težkih  razmerah tri leta. Nato je od-
šel v Češnjice. Ko mu je začel pešati vid, se je 
leta 2005 preselil v duhovniški dom na Lepem 
potu v Ljubljani. Skupno je bil tako šestdeset 
let župnik na Češnjicah. Leta 1993 mu je papež 
Janez Pavel II. podelil naziv monsinjorja. 
S svojim dolgoletnim službovanjem v župniji 
Češnjice, kjer je bil zgled ponižnega, predane-
ga in zvestega duhovnika je v Občini Lukovica 
vtisnil pečat človeka, ki je mnogo pripomogel 
k civilizacijskem in duhovnem napredku obča-
nov ter bil nemalokrat edina avtoriteta, ki je še 
vdihovala upanje področju, ki se je sicer moč-
no asimiliralo.
Mihaelu Trdinu se ob 100-letnici rojstva podeli 
plaketa Občine Lukovica za njegovo življenj-
sko delo.

silva Ovca
Silva Ovca je rejnica in 
skrbnica otrokom že 
več kot 20 let. Ves ta 
čas je hodila tudi na 
delo. Seveda pa ji delo 
nalaga tudi kmetija, na 
kateri živi. Ob koncu 
tedna se ob njej zbere 
12-članska družina. Kot 

mati ima rada svoje otroke, a zato rejenci niso 
nič prikrajšani, saj ne dela razlik med njimi. 
Ukvarja se tudi z gojenci mladinskega doma iz 
Jarš pri Ljubljani, ki jih usposablja tudi za sa-
mostojno življenjsko pot. Prav tako je aktivna v 
odboru Rdečega križa, v svetu staršev OŠ Jan-
ka Kersnika Brdo in Mladinskega doma Jarše. Z 
veseljem sodeluje tudi pri delu in aktivnostih 
Društva podeželskih žena.
Na predlog OO SDS Lukovica Silva Ovca za 
dolgoletno požrtvovalno delo pri vzgoji otrok 
prejme plaketo Občine Lukovica.

Franci Končar
Franci Končar je prak-
tično že tri desetletja 
prostovoljni gasilec v 
gasilskem društvu Pre-
voje. Dejaven je na raz-
ličnih delovnih akcijah 
in mnogokrat prosto-
voljno opravlja naloge 
s področja varovanja 

premoženja. Aktiven je tudi kot redar na raz-
ličnih prireditvah in drugih dogodkih. Redno 
in vestno opravlja službo v Režijskem obratu 
Občine Lukovica, kjer poprime za vsako delo. 
Ne glede na zahtevnost del, ki jih gospod Fran-
ci opravlja, vsakokrat to počne z vso močjo in 
z velikim žarom. S tem je lahko vzor vsem, saj 
bi bil svet lahko lepši, če bi vsak svoje delo 
opravljal tako vestno, kot to zmore Franci Kon-
čar. Še bi lahko naštevali vsa njegova dela, ki 
izkazujejo njegovo nesebično pomoč in za-
gnanost.
Občinski svet Franciju Končarju podeli plaketo 
Občine Lukovica za požrtvovalno, družbeno in 
društveno koristno delo.

Štefan Cerar
Štefan Cerar je aktivni 
član KUD Frana Maslja 
Podlimbarskega že več 
kot 40 let. 
V društvu se je najprej 
uveljavil kot gledališki 
igralec in je uspešno 
odigral kar nekaj vlog. 
Že v tistem času je izde-

loval tudi kulise za predstave; pozneje je odkril 
svoj talent in se v glavnem posvetil likovnemu 
izražanju. S svojimi deli je sodeloval na več kot 
dvajsetih extemporih, ki jih je organiziralo do-
mače društvo. Kot član društva je slikal tudi na 
extemporih, ki so jih organizirala likovna dru-
štva, ki delujejo na območju Javnega sklada 
RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Domžale. Vrsto let je bil član Društva likovni-
kov Ljubljana. V vsem tem času je razvil svoj 
osebni likovni slog, predvsem pa se rad izraža 

z grafiko in perorisbo, s katero upodablja po-
dobe domačega kraja; presenetil je tudi kot 
spreten portretist. Čeprav Štefan nima likovne 
izobrazbe, njegova dela izpričujejo visoko na-
darjenost ter ga odlikuje izreden talent. 
Občina Lukovica Štefanu Cerarju podeljuje 
plaketo za dolgoletno delo na področju kul-
ture, tako na gledališkem kot tudi likovnem 
področju.

Marjan Štrukelj
Marjan Štrukelj je dol-
goletni predsednik 
Športnega društva Kra-
šnja, ki je bilo ustano-
vljeno leta 1980. 
Vsa leta tesno sodeluje-
jo s šolo. V preteklosti so 
bili najbolj prepoznavni 
v namiznem tenisu, saj 

so bili igralci in igralke iz Krašnje dolga leta 
med prvimi v svojih kategorijah ljubljanske 
regije, vidnejše rezultate pa so dosegli tudi na 
državnih prvenstvih in različnih turnirjih.
Športno društvo Krašnja je dalo tudi pobudo 
za Pohod po nagelj na Limbarsko goro. Marjan 
Štrukelj je skupaj z društvom sodeloval pri or-
ganizaciji pohoda osem let.
Marjan Štrukelj je zaslužen za izvedbo dveh 
vsakoletnih športnih prireditev v Občini Lu-
kovica z najbolj množičnim obiskom: Šraufov 
pohod in Tek oziroma pohod za krof.
V letu 2012 so bili tako izvedeni 16. Šraufov 
spominski pohod, 27. tek za krof in 19. pohod 
za krof.
Za Marjana Štruklja lahko rečemo, da je tudi 
promotor zdravja krajanov. Poleg skrbi za re-
dno rekreacijo članov društva in krajanov, je 
človek poln idej in zamisli, vedno pripravljen 
za delo, humanitarne akcije, organizacijo špor-
tnih prireditev in celo izdajo lokalnega časopi-
sa Društveni informator.
Marjanu Štruklju se podeli plaketa Občine 
Lukovica za dolgoletno prizadevno delo na 

OBČINSKI PRAZNIK

Dobitniki občinskih priznanj
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Obisk iz Moravskih Toplic
V petek, 13. septembra 2013, smo sprejeli obiskovalce iz občine 
Moravske Toplice. Petindvajset zaposlenih v njihovi občinski upra-
vi, Turistično informativnem centru in še nekaterih organizacijah 
so se pri nas ustavili za dobro uro in v tem času smo v prijetnem 
vzdušju izmenjali izkušnje iz vsakdanjega dela in ugotovili, da sta 
si naši občini v marsičem podobni. Tako po številu prebivalstva 
kot tudi po obsegu komunalne infrastrukture oboji spadamo med 
srednje velike občine v Sloveniji.

Župan Matej Kotnik jim je v kratkem predstavil zgodovino, razvoj in zna-
čilnosti naše občine. Obiskovalci so bili predvsem presenečeni nad tem, 
da je bilo toliko znanih Slovencev rojenih ali vsaj bivalo v naši občini.
Ugotovili smo, da se pri vsakdanjem delu srečujemo s podobnimi pro-
blemi, ki jih tudi rešujemo na podoben način. Dogovorili smo se, da 
bomo še vnaprej izmenjevali izkušnje in si pomagali pri nadaljnjem 
delu. Žal je čas, ki so ga namenili obisku, vse prehitro minil, tako, da 
smo se dotaknili le nekaterih tem, marsikatero vprašanje z ene ali druge 
strani pa je ostalo neodgovorjeno.

StojAn MAjdiČ, obČinSkA uprAVA

Poklon pisatelju  
Janku Kersniku
Ob občinskem prazniku Občine Lu-
kovica, 4. septembru, rojstnem dne-
vu Janka Kersnika, so župan Občine 
Lukovica Matej Kotnik ter predstav-
nici občinske uprave Mojca Cerar in 
Neža Udovč na grob Janka Kersnika 
položili venec.

Poklonili so se spominu ob 161-le-
tnici Kersnikovega rojstva. Pisatelj je 
s svojim delom zaznamoval življenje 
v drugi polovici 19. stoletja v širšem 
slovenskem prostoru, še posebej pa v 
domačih krajih Brdu, Lukovici in dolini 
Črnega grabna.

MojcA cerAr, obČinSkA uprAVA

Občina Lukovica je v začetku leta oddala prijavo na Javni razpis 
Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov 
in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega pro-
grama razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, 6. Razvojne prioritete Trajnostna raba energije 1. 
Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb. Prijavlje-
ni projekt občine Energetska sanacija OŠ Janka Kersnika in POŠ 
Krašnja je bil odobren. 

Občina Lukovica je v septembru podpisala pogodbo o sofinanciranju 
operacije Energetska sanacija OŠ Janka Kersnika in POŠ Krašnja za so-
financiranje operacije v višini 85% upravičenih stroškov operacije, in 
sicer v višini do 358.811,31 €. V teku je priprava razpisne dokumentacije 
za izbor izvajalca del. Izvajanje investicije je predvideno v drugem in 
tretjem četrtletju leta 2014. S tem bo izvedena toplotna izolacija ce-
lotne fasade, izolacija podstrešja, izolacija stropa neogrevanih podze-
mnih prostorov (zaklonišče) in zamenjava stavbnega pohištva (zame-

energetska sanacija OŠ Janka Kersnika brdo in POŠ Krašnja

njava starih oken, vrat, ki še niso bila zamenjana). V sklopu operacije 
bo izvedena tudi zamenjava strešne kritine, ki spada pod neupravičen 
strošek operacije. Cilji projekta so: prispevati k učinkovitejši rabi energi-
je glede na obstoječe stanje; zmanjšanje rabe energije in izpustov emi-
sij CO2 toplogrednih plinov v okolje, znižati stroške za nabavo energen-
tov. Merljivi cilj operacij je zmanjšanje dosedanje rabe toplote iz 528,94 
MWh/leto na 277,90 MWh/leto. 

priMož dežMAn, obČinSkA uprAVA
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Karta Občine Lukovica  
v novi preobleki
Občina Lukovica je ob občinskem prazniku, 4. septembru, izdala 
novejšo različico karte Občine Lukovica s kartami naselij: Lukovica 
pri Domžalah, Prevoje pri Šentvidu in Šentvid pri Lukovici.

Na zadnji strani karte bo vsakdo lahko našel košček mozaika zase, tako 
skozi posamezne opise bogate zgodovine in pestre kulturne dedišči-
ne kot tudi skozi pahljačo fotografij iz zraka avtorja Primoža Hienga. Iz 
ptičje perspektive lahko postanejo nekateri predeli še zanimivejši kot 
doslej, hkrati pa nam v vsakdanjem življenju omogočijo sproščeno in 
razgibano preživljanje prostega časa.

obČinSkA uprAVA

kAtkA bohinc, uniV. dipL. geog.

Lekarna Lukovica
Nova poslovna enota Lekarne Ljubljana – Lekarna Lukovica 
- bo poslovala v prostorih Stari trg 4, Lukovica. Prostori so v 
zaključni fazi obnove, v naslednjem tednu se bo začela monta-
ža pohištva in opreme. Planiramo, da bo verifikacijski pregled 
lekarne opravljen do oktobra, s tem pa bodo izpolnjeni vsi po-
goji za začetek poslovanja lekarne.

Lekarna Lukovica bo odpiralni čas prilagodila ordinacijskemu času 
zdravnikov in bo odprta vsak dan od 7. do 19. ure, razen v petek , 
ko bo lekarna odprta do 16. ure, v soboto pa od 8. do 13. ure.
V Lekarni Lukovica bomo zagotovili ustrezno zalogo zdravil in 
ostalega blaga, ki bo omogočila nemoteno delovanje lekarne in 
dobro oskrbo občanov Občine Lukovica. 
 V Lekarni Lukovica bodo izkušeni strokovnjaki nudili strokovne 
nasvete in široko ponudbo zdravil ter ostalih izdelkov za zdravje 
in dobro počutje.
V Lekarni Lukovica bomo ponudili:
•  strokovno izdajo zdravil na in brez recepta s svetovanjem,
•  široko paleto prehranskih dopolnil za ohranjanje zdravja in do-

bro počutje,
•  raznovrstne medicinske pripomočke,
•  pestro ponudbo kakovostnih dermokozmetičnih izdelkov,
•  izdelke za hišne ljubljenčke.

  

na voljo 48 kadrovskih 
štipendij in zaposlitev 
po zaključku šolanja
Na podlagi potreb, ki so jih podali delodajalci v Ljubljanski ur-
bani regiji do konca meseca junija 2013, je Regionalna razvoj-
na agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 11. septembra 
2013 objavila Javni razpis štipendij enotnih regijskih štipendij-
skih shem (RŠS ljubljanske urbane regije) za šolsko/študijsko 
leto 2013/2014. 

V okviru Regijske štipendijske sheme se razpisujejo kadrovske šti-
pendije, ki jih podeljujejo delodajalci s sedežem v eni izmed 26 občin 
Osrednjeslovenske regije in so delno sofinancirane iz sredstev EU. V 
letošnjem letu 23 delodajalcev ponuja priložnost za 48 štipendij v 
različnih izobraževalnih programih. 
Osnovna višina štipendije znaša 15% minimalne plače v RS za dijake, 
28% minimalne plače v RS za dodiplomske študente ter 34% mini-
malne plače v RS za podiplomske študente. Štipendistom pripada k 
osnovni štipendiji tudi dodatek za uspeh in dodatek za izobraževanje 
zunaj stalnega prebivališča. Povprečna štipendija v letu 2012/2013 je 

znašala 230 EUR, višina najvišje podeljene štipendije za dijake je bila 
280 EUR, za študente pa skoraj 400 EUR.
Seznam aktualnih razpisanih štipendij je objavljen na spletni strani 
RRA LUR (www.rralur.si), kjer je dostopen tudi obrazec vloge za pri-
javo.
Prijave z dokazili morajo kandidati poslati v označeni kuverti na na-
slov: RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana. 
Rok za oddajo vlog je 11. oktober 2013. 

DODATNE INFORMACIJE:
mag. Liljana Drevenšek (vodja projekta), 
e-mail: liljana.drevensek@ljubljana.si  
Meta Koprivšek Tomažič (področna svetovalka), 
e-mail: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si 
Spletna stran www.rralur.si
Tel.: 01 306 19 05
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Deseto leto zapored se prvo soboto v septembru v Krašnji srečajo 
in zapojejo pevci ljudskih pesmi in napevov iz vseh slovenskih po-
krajin. 

Letošnje jubilejno srečanje je tako tudi lepa priložnost, da povprašamo 
»odgovorno« in tiste, ki ji pri tem tesno pomagajo, da je srečanje tako 
zelo živo in kakor so tudi letos potrdili vsi nastopajoči, bo živo še dolgo 
naprej. Veri Beguš, organizatorki teh večno lepih, domačih ljudskih pe-
smi in napevov, sem zastavila nekaj vprašanj.

Da ste povabili prve pevce v Krašnjo pred desetimi leti, ste imeli 
gotovo dober razlog.
Za to so trije vzroki, ki pa se med seboj dopolnjujejo. Prvi je ta, da je v 
začetku leta 2004 začela delovati naša skupina pevcev ljudskih pesmi, 
drugi pa želja po srečevanju ljudi iz različnih slovenskih pokrajin. Tretji 
vzrok je, da v našem društvu ohranjamo našo naravno in kulturno dedi-
ščino, da smo začeli zbirati stare predmete, da skrbimo za poznavanje 
naših pisateljev, da pripravljamo gledališke prizore. V njih se prepozna 

preteklost kraja, da se prepozna domače narečje, ki sicer ni tako izrazito 
kot nekje drugje, se pa razlikuje od pogovornega jezika.

Seme je bilo posejano in je bogato vzklilo, vendar pa je bila potreb-
na skrbna nega in pozornost, da je tudi vsako leto znova obrodilo.
Fantovsko petje na vasi je tako kot po drugih vaseh tradicija tudi v Kra-
šnji. To vem iz pripovedovanja, pa tudi petja v naši gostilni. Ker so si ljud-
ske pesmi in melodije zelo podobne in se največkrat pojejo zelo počasi, 
je potrebno to enoličnost, ki pa ima v besedilih veliko bogastvo, včasih 
prekiniti z vedrejšo vsebino. Zato povabimo folklorne skupine, tambu-
raše iz Adlešičev, staro godbo iz Stranj, včasih prireditev popestrimo z 
gledališkimi prizori, ki pripovedujejo o življenju na vasi, včasih zapojejo 
tudi otroci. Ker se je včasih pelo pri vseh delih, ki so jih opravljajo zvečer, 
in kjer so se zbirali ljudje iz vasi, povabimo tudi izdelovalce domačih 
obrti in ročnih del. Oni pripravijo manjše razstave, hkrati pa tudi delajo 
in pokažejo neko dejavnost.

Od kje naslov vsakoletne prireditve?
Ker ima vsaka vas neko središče, je bilo za fante v preteklosti to lipa sredi 
vasi. Lipa stoji na kanalu, tako rečemo Krašnjani mostu čez potok. Ko 
je bila v vasi učiteljica Ilka Vašte, je poslušala fantovsko petje na mostu 
in prepoznavala glasove posameznikov. To nam je opisala v dveh delih 
Med ljudstvom in v zgodbi, ki smo jo odkrili pred kratkim, in je še v ro-
kopisu Fant od fare. Zato tudi naslov naše prireditve Na vasi je lepo, ko 
na kanalu pod lipo zapojo.

Kdo vse vam pomaga pri organizaciji in vodenju prireditve in kako 
vam jo je uspelo ohraniti toliko let. Vsako leto je lepa, vsako leto je 
posebna.
Prireditev pripravi kulturno društvo Fran Maselj Podlimbarski. Seveda je 
potrebno veliko priprav, kontaktov in vse postoriti tako, da dobijo po-
vabljeni pevci občutek, da jih radi sprejmemo medse in smo jih veseli. 
Ženske poskrbijo za dobrote na mizah po prireditvi, pomagamo si med 
društvi. Tako nam gasilci »posodijo« njihove prostore, šola nam ne odre-
če gostoljubnosti na njenem dvorišču, mlajši poskrbijo za prevoz klopi 
in miz, gasilci za varnost.
Prireditve niso namen same sebi, ampak so pripravljene za poslušalce in 
smo veseli, da jih prihaja vedno več. V teh letih so se z mnogimi skupina-
mi spletle prijateljske vezi, medsebojna gostovanja in obiski.

Iz koliko krajev so prišle do sedaj v Krašnjo skupine pet, pa tudi za-
igrat in zaplesat.
Na naših srečanjih so zapeli pevci in zaplesali plesalci iz 27 krajev. Največ 
srečanj imamo s filovskimi pevkami, ki nas vsako leto povabijo tudi na 
njihove prireditve, četudi niso samo pevskega značaja. Tudi letos so nas. 
Z nami sta šla tudi župan Matej Kotnik in predsednik KS Krašnja Franc 
Novak.
Pred leti nisem mislila, kolikokrat bo prireditev, postala je tradicionalna. 
Vsako leto si rečemo: Prihodnje leto pa nasvidenje na … srečanju.
Še nekaj misli pevcev ljudskih pesmi F. M. Podlimbarski, ki sem jih obi-
skala nekaj dni poprej na vaji ter jih povprašala, kaj jim pomeni petje. 
Magda: Pojemo iz srca za srce; Tone: Pojemo za svojo dušo; Vera: To je 
tudi lepo tedensko druženje in niso vsi pevci samo iz Krašnje; Stanka: 
Smo skupina, ki je lepo povezana; Janez: Da se ljudska pesem ohrani; 

Že 10. srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi v Krašnji
Vsako leto večje število obiskovalcev prireditve, v ozadju  pridni rokodelci Kvartet Zvon s Turjaka je letos prvič nastopil na srečanju pevcev v Krašnji.

Plesalci kulturnega društva FOLKLORA

Pevci se vračajo s pozdravnega petja pod lipo v Krašnji.
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10 LET MOTO KLUBA ROKOVNJAČI 

Rojstnodnevna zabava  
Moto kluba Rokovnjači  
na Gradiškem jezeru 
 
»Kjer je volja, je tudi pot,« je bil moto Moto kluba Rokovnjači ob 
odločitvi, da letos organiziramo moto piknik v obsežnejši varian-
ti in na ta način proslavimo 10. obletnico delovanja kluba. Tako 
imenovani moto dan, ki je potekal v soboto, 7. septembra 2013, 
je bil obsežen organizacijski in finančni zalogaj, vendar ob pomoči 
matičnega društva AMD Lukovica, Občine Lukovica, sponzorjev in 
posameznikov, nam je uspelo pripraviti celodnevni dogodek, na 
katerega smo ponosni vsi člani!  
 
Zjutraj se je odvijal spretnostni preizkus za mopede, motorje in šti-
rikolesnike pred objektom AvtoKveder, ki so ga v celoti izpeljali člani 
AMD Lukovica. V različnih kategorijah se je pomerilo prek 30 pogu-
mnih tekmovalcev na skrbno pripravljenem poligonu, ki je vseboval 
vrsto zahtevnih manevrov in spretnosti, vozniki štirikolesnikov pa so 
tekmovali na pravem peščenem dirkališču. Večina tekmovalcev se je 
nato odpravila na Gradiško jezero, kjer jih je čakal rokovnjaški golaž in 
podelitev pokalov najboljšim posameznih kategorij. Takrat so se že za-
čeli zbirati ostali motoristi z namenom, da se pridružijo panoramski 
vožnji, ki je sledila po programu dogajanja. Malo po 15. uri se je kolo-
na 43 motorjev odpravila na skupinsko vožnjo z dodano vrednostjo v 
smislu prelepega razgleda po dolini Črnega grabna. Najprej do Krašnje, 
čez Krajno Brdo, Vošce, Mali Jelnik, Blagovico in postanek na Velikem 
Jelniku, kjer sta nam Janez in Lojzka Lavrič pripravila pravo pogostitev. 
Naprej čez Zlatenek, Češnjice, Pšajnovico in nazaj v dolino mimo Bre-

Marjeta: Krepimo duševno moč. Žal na vaji ni bilo Pavle, Marinke in Tilke. 
In žal ni več med njimi Vikija Prašnikarja in Jožefe Lavrič. In pripomnili 
so, da vabijo medse še koga, ki ima posluh in tako kot oni ljubi lepo 
ljudsko pesem. Toliko bi lahko še napisala o skupini pevcev iz Krašnje, 
da bo potreben ob prvi priliki še en prispevek, kajti Magda Kreft, ki vodi 
skupino, sedaj ji pomaga tudi Stanka Pustotnik, je pravi zaklad znanja o 

ljudskih pesmih, zapisov o njih, iskanj vedno novih odkritij pozabljenih 
in skoraj zaprašenih pesmi.
Nekaj letošnjih utrinkov prireditve, ki je tako zelo lepa tudi zato, ker je 
prepletena z vsemi generacijami, torej pravo medgeneracijsko druže-
nje. To je opazil tudi letošnji gost prireditve župan Matej Kotnik.

MiLenA brAdAČ

zovice, Zlatega Polja, Čepelj, Brda do Šentvida, kjer je kolona zavila na 
magistralno cesto proti Lukovici in nazaj na Gradiško Jezero.         
Na prizorišču ob Gradiškem jezeru, obsijanem v soncu, se je med tem 
odvijal otroški program, ki smo ga pripravili za vse naše najmlajše 
prijatelje. Animator je skozi pravljico žongliral z vsemi možnimi pripo-
močki in zabaval tako mlajše kot starejše gledalce. Ob koncu so številni 
otroci stekli k naslednji atrakciji, saj so na prizorišče prijahale članice ŠD 
Bregar iz Trnjave, ki so se prijazno odzvali na povabilo k sodelovanju, za 
kar se jim lepo zahvaljujemo. 
Številni obiskovalci so se pomerili tudi v športnih moto igrah, ki sta jih 
pripravila Matjaž in Jure. Metanje gum na palice, met mašine v daljino 
in eksanje piva je povzročilo veliko smeha in dobre volje, sploh tistim 
najboljšim, ki so domov odnesli bogate nagrade. 
Prelepo okolje Gradiškega jezera in zadnje sončne žarke smo izkoristili 
še za skupinsko fotografiranje. Profesionalno skupinsko fotografijo je 
posnela simpatizerka Neža Drobnič Bogataj. 
Na odru ob velikih zvočnikih pod velikim šotorom se je najprej pred-
stavila mlada zasedba The Mirrors, sledil je pravi mali koncert Šentvi-
škega zvona, ki je naznanil uradni del večera z nagovorom predsedni-
ka, predstavitvenim filmčkom, v katerem je bilo zbranih vseh deset let 
dogajanja, čestitkam podpredsednika AMD Lukovica Marjana Kvedra 
in 100 trojanskih krofov, ki smo jih razdelili namesto torte. Deck Jani-
els so nato ogrevali obiskovalce do prihoda glavnih gostov, zasedbe 
Ana Pupedan, ki so se izkazali kot pravi muzikologi, saj so sposobni 
odigrati pravzaprav vse zvrsti glasbe. Ob pesmi Afrika se je na odru po-
javila mična mulatka, ki ni pela, pač pa se je začela slačiti … Sledil je 
ognjemet. Drugi del koncerta Ane Pupedan je bil prav tako energičen 
in navdušujoč. Takoj za njimi so se predstavili še The SpanKakes in ob 
2. uri zaključili dogajanje na odru. 
Na pomoč so nam priskočili Instalacije Bervar, GP Križnar, Razvoj-
ni zavod, AvtoKveder, Protechnik, Alu Haribar, Mig, MediaPrint in 
Europlakat.

Anže koČAr
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Kako ste se počutili, ko ste osvojili naslov 
najboljšega na svetu?
To so bile moje sanje vse od takrat, ko sem za-
čel dirkati. Za to sem garal 18 let. Vseskozi sem 
imel ta cilj pred seboj. Ampak bolj kot realen 
cilj so bile to sanje. Po lanski sezoni, ko sem se 
boril za skupno drugo mesto, pa mi ga potem 
ni uspelo zadržati, sem začel resno razmišljati 
o letošnji sezoni in o tem, da bi lahko posegel 
po samem vrhu. To mi je uspelo na Slovaškem. 
Občutki so res fenomenalni. Zavedam se, da 
bo sedaj potrebno še bolj delati.

S sprejemom v Lukovici in v Brežicah je bil 
verjetno ves trud poplačan. Kako je bilo na 
teh sprejemih?
Še nikdar v življenju nisem občutil kaj takega. 
Lepo je bilo, da sem bil deležen takšne pozor-
nosti in da se je v Lukovici zbralo tako veliko 
ljudi. Sprejem je bil zame res nekaj posebne-
ga, ker so prišli vsi, od župana do mojih navi-
jačev, sovaščanov … Sem preizkusil še to plat 
uspeha. Res je bilo lepo. Vesel sem, da imam 
doma takšno podporo.

Biti prvi zagotovo ni lahko, gre samo za 
eno mesto, vsi se borijo zanj in razlike med 
tekmovalci so verjetno majhne. Kako težko 
je priti do prvega mesta? 
Kjerkoli želiš zmagati, se moraš res potruditi, 
ker je povsod nekdo, ki hoče biti prav tako 
prvi. Do zadnje vožnje, do zadnjega kroga, 
dokler ni padla zastavica, ni bilo še nič odloče-
nega. V Orehovi vasi smo lahko videli, kaj vse 
se lahko zgodi v zadnjem krogu. Res je naslov 
nekaj posebnega, ker sem ga osvojil na zelo, 
zelo težek način. Mogoče zato občutim, da je 
bila to res tista prava stvar.

Kaj je bilo v letošnji sezoni drugače od 
prejšnjih?
Leta 2010 in 2011 sem imel nekaj težav s po-
škodbami, izbiro ekip in ostalimi malenkost-
mi. To me je potisnilo nekoliko nazaj. Zato sem 
si naredil načrt za leti 2012 in 2013, ki mi je v 
popolnosti uspel. Tega pa ne bi moral narediti 
brez ljudi, ki so mi pomagali. Velika spremem-
ba iz leta 2012 do 2013 je bila, da sem začel 
sodelovati s kondicijskim trenerjem Matejem 
Cankarjem. Vsak dan sem treniral dvakrat ali 
celo trikrat. Na motorju sem dobro delal s tre-
nerjem Nenadom Šipkom. Vsi elementi so se 
“poklopili”. Zagotovo je bilo tudi nekaj špor-
tne sreče, čeprav se je kar nekoliko poigrala z 
mano, saj sem na Slovaškem v prvi vožnji pa-
del. Ampak k sreči je motor ostal cel, jaz sem 
ostal cel, in sem lahko pokazal, kaj znam.

Omenili ste že kondicijskega trenerja in 
trenerja za vožnjo. Koliko ljudi pa je sode-
lovalo z vami pri tem uspehu?
To je žal odvisno od finančnih sredstev, ki jih je 
bilo letos manj, kot sem pričakoval. Dejansko 
sam ne moram postoriti vsega. Sem član če-
ške ekipe Ufo Racing, ki mi zelo veliko poma-
ga. Zagotovijo mi motor in material. Na dirki 
sta običajno prisotna šef ekipe in en mehanik. 
Omenil sem že Nenada Šipka, ki je poleg vlo-
ge trenerja za motor po potrebi opravlja tudi 
naloge mehanika. Matej Cankar skrbi za kon-
dicijske treninge, na dirkah je prisoten tudi 
fizioterapevt Renato Remonato iz Italije. 

Kakšno podporo ekip imajo vaši konkuren-
ti? 
Vse, ki sem jih omenil, so nekakšen minimum, 
ki jih potrebujem. Moji glavni konkurenti ima-

jo nekoliko večjo podporo oziroma si vse to 
lahko privoščijo še na nekoliko višji profesio-
nalni ravni. To pa je prav ta preskok, ki si ga 
želim storiti tudi sam v prihodnji sezoni, da 
bi lahko posvetil ves čas in trud samo trenin-
gom. S tem bi se 100-odstotno posvetil le tre-
ningom in se ne ukvarjam, kot sem se sedaj 
s tem, kdaj in kam bom šel po motor, kako 
bomo šli na dirko, organizirati priprave. Letos 
sem recimo vozil še s starim motorjem, letni-
kom 2012, in je bila sezona tudi s tega stali-
šča zame velik izziv. Vsi ostali so imeli nove 
in izboljšane modele. S tem sem naredil velik 
preskok. Tudi zato sem imel kar nekaj težav, ko 
sem vozil dirke v razredu MX1, saj so mi tam 
zagotovili nove motorje letnik 2013, ki so bi-
stveno spremenjeni.

Letos ste že dirkali v elitnem razredu MX1 
in osvojil točke. Stalno nastopati v tem ra-
zredu je verjetno vaš naslednji cilj ...
Kot sem že dejal, sem si konec leta 2011 po-
stavil jasne cilje. Leta 2012 zmagati kakšno 
dirko v razredu MX3. To mi je uspelo z zma-
go v Orehovi vasi. Za leto 2013 sem želel biti 
svetovni prvak v razredu MX3 in s tem narediti 
za leto 2014 preskok v razred MX1. Do tega 
zadnjega cilja je šlo vse po načrtih. Sedaj bo 
potrebno najti ekipo za elitni razred. Mislim, 
da bo to mogoče, ker sem osvojil naslov sve-
tovnega prvaka MX3, in da sem odpeljal že tri 
dirke MX1. Čeprav sem bil v slednjih že med 
dobitniki točk, si želim še več, saj sem se v teh 
treh dirkah predvsem navajal na drugačen 
motor. 

Lahko, prosim, pojasnite razliko med tek-
movalnimi razredi v motokrosu.
V razredu MX1 se dirka s štiritaktnimi motorji 
do prostornine 450 ccm, v MX2 do 250 ccm, 
MX3 pa je odprt razred oziroma dirkamo z 
motorji do 650 ccm. Ne glede na to je MX1 
najelitnejši razred, kjer je tudi nekoliko večja 
konkurenca. Če potegnemo vzporednico s 
cestnim motociklizmom, gre za neke vrste ra-
zred MotoGP. Drugo leto se bo ta razred prei-
menoval v MXGP in si zato tudi želim nastopa-
ti v tem razredu.
 
Zasledil sem, da motokros sodi med fizič-
no bolj naporne športe. Koliko je potrebno 
delati na tem, da si lahko uspešen?
Zelo malo ljudi se zaveda, da je motokros fi-
zično zelo zahteven šport. Mnogi mislijo, da 
se usedeš na motor in se potem malo voziš 
po progi. Vsak, ki je preizkusil ta šport, ve, da 
še zdaleč ni tako. Potrebno je ogromno tru-
da, dela in treninga, tako kondicijskega kot 
na samem motorju. Motokros je kombinacija 
kondicije, moči, koordinacije, eksplozivnosti, 
ravnotežja in občutka vožnje dirkanja z mo-
torjem. V ZDA so naredili raziskavo in ga po 
fizični zahtevnosti uvrstili v isti rang, kot sta 
boks in alpsko smučanje. Tudi sam sem delal 
meritve in povprečno sem imel med dirko, ki 
traja 35 minut, srčni utrip okoli 180. Najvišji 
gre torej tudi preko 200. To pomeni veliko 
treningov. Sezona se zame začne 1. novem-
bra, ko začnem s kondicijskimi treningi, de-
cembra pa začnem počasi vključevati tudi 
motor. Letos mi pred sezono, zaradi finanč-
nih sredstev, ni uspelo, da bi šel že decembra 
na Sardinijo. Tako sem bil tam samo dvakrat 
po dva tedna. Upam, da bom letos to nad-
gradil.

Intervju: Klemen Gerčar, svetovni prvak v motokrosu

Vesel sem, da imam doma takšno podporo 
23-letni Klemen Gerčar iz Prevoj je premaknil meje v motokrosu pri nas. Postal je 
namreč prvi, ki je uspel osvojiti naslov svetovnega prvaka v tem športu. 8. septem-
bra se je na Slovaškem veselil laskave lovorike v razredu MX3. Simpatični in vedno 
nasmejani šampion se je veselil zmage na treh od skupno devetih dirk. Naslov je ob 
zvokih harmonike s svojimi navijači proslavil že na Slovaškem ter nato še na spreje-
mih v Lukovici in Brežicah.
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Sedaj ste imeli kup sprejemov. Pričakujete, 
da bo finančna podpora kaj večja?
Sem človek, ki verjamem takrat, ko vidim ozi-
roma ko je stvar uresničena. Italijani imajo do-
ber rek, ki pravi, da je med dogovorom in de-
jansko uresničitvijo še celo morje. Jaz se držim 
tega. Dejanja so tista, ki štejejo. Za zdaj sem 
bil deležen samo moralne podpore. Upam, da 
se bo iz tega v prihodnje kaj razvilo. Dejansko 
pa vidiš, koliko podpornikov imaš, takrat ko ti 
ne gre vse po načrtih, ko moraš trdo trenirati, 
trdo delati in konec koncev se sam spopadam 
s precejšnjimi finančnimi težavami.

Prebral sem, da vas sezona stane 50 tisoč 
evrov. Kako si jih sploh uspete zagotoviti?
Od svojega 19. leta sem popolnoma samosto-
jen. Starši so me pripeljali do nekega nivoja, 
od tu naprej pa si sam urejam stvari. Idealna 
sezona me stane od 40 do 50 tisoč evrov. Ne-
kaj že zberem, ampak ne v tolikšnih številkah. 
Zato znižujem stroške. Odpovem se dvome-
sečnim predsezonskim pripravam na Sardi-
niji, ki bi mi res koristile, in kot se omenil že 
prej, jih izvedem v dveh delih po 14 dni. Tre-
nerja ne morem imeti na razpolago vse čas, 
zato delam tudi sam, kar nujno potrebujem, 
pa naredim z njim. To so malenkosti, ki odlo-
čajo. Če želim narediti preskok in nastopati v 
razredu MX1, bom moral zbrati ta sredstva. 
Čeprav se bo znesek še povečal, saj je v tem 
razredu šest dirk več, pet pa jih je tudi izven 
Evrope. Upam, da se bo našlo še več takih, kot 
so podjetja Makita, Akrapovič in Inotherm, ki 
mi pomagajo. Pri iskanju sponzorjev mi sicer 
pomaga Matej Žinkovič. Zelo bi bil vesel, da 

bi lahko prišel do tega, da imam 100-odstotno 
omogočene vse priprave. 

Če prav razumem, potem niste samo dir-
kač, ampak delate tudi vse ostalo.
Prav to me loči od velike večine tekmoval-
cev. Sam organiziram veliko večino stvari. 
Češka ekipa je sponzor, ki mi nudi material in 
na večini dirk ta ekipa sploh ni bila prisotna. 
Organizirati sva se morala s trenerjem Nena-
dom Šipkom, ki je bil poleg trenerja za motor 
še mehanik in je prevzel del logističnih nalog. 
Ampak na koncu sem bil še vedno sam, ki sem 
se odločal, kako, kaj, kje in zakaj. Za to sem po-
rabil ogromno časa, namesto da bi razmišljal, 
kje bi bil lahko hitrejši na progi, kaj moram na-
rediti na treningu, da bom boljši.

Ste pa zelo vztrajni ...
Drugi bi lažje govorili o tem, kakšen sem. Ta 
šport imam rad, za ta šport živim in mi postaja 
neke vrste služba. Mislim, da sem kar vztrajen. 
Nikamor ne moraš priti, če nisi vztrajen in ne 
delaš trdo. 

Značilen je vaš nasmeh. Navijači vas imajo 
zelo radi. Zadnje obdobje pa jih razveselju-
jete tudi z igranjem harmonike. Kje ste se 
jo naučili igrati? 
To je bila želja, ki se je razvila pred približno 
tremi leti. Igra jo sosed Tomaž in sem si rekel, 
da bi tudi jaz igral harmoniko. Odpravil sem 
se k njemu in ga prosil, če bi me naučil. Rekel 
je, da ni problema. Prijazno mi je za začetek 
posodil svojo harmoniko, mi pokazal nekaj 
osnov in kolikor mi je čas dopuščal, sem se 

učil igranja. Oče je začel izdelovati harmoniko 
zame. Izteklo se je tako, da je bila končana rav-
no takrat, ko sem osvojil naslov svetovnega 
prvaka. To je bilo res nekaj posebnega, obe-
nem pa je bilo to presenečenje, saj sem imel 
informacije, da do takrat ne bo končana. Gre 
za hobi, ob katerem se zelo sprostim, in misli 
obrnem tudi stran od motokrosa, ker konec 
koncev nisem robot. 

Sedaj verjetno sledi zaslužen dopust.
Ne še. Pred mano so še tri dirke. Ena za držav-
no prvenstvo, ena za reprezentančni pokal 
narodov in še na Češkem, kjer bom zastopal 
mojo ekipo. Potem pa bom imel 10 dni prosto 
in bi si res rad odpočil. Vse bi rad 100-odsto-
tno odklopil, ker s pripravami za naslednjo 
sezono začnem že 1. novembra.

Leon AndrejkA

foto: gorAn krošeLj
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Letošnji september je bil pomemben mesec za člane Turističnega 
društva Gradišče, saj obeležujejo svojo 20. obletnico delovanja. 
Ob tem namenu so v soboto 14. septembra 2013 organizirali prire-
ditev na Gradiškem jezeru, naslednji dan pa so se tekači pomerili 
na teku okoli jezera, ki so ga v društvu prvič organizirali pred de-
setimi leti.

V zadnjem času se na Gradiškem jezeru ne odvija več le tradicional-
ni Tek okoli Gradiškega jezera, temveč so se člani Turističnega društva 
Gradišče odločili, da bodo združili okrogli obletnici teka in svojega 
delovanja iz sobote na nedeljo. Predsednik društva  Aleš Burja  je bil 
navdušen, da se je prireditve ob 20. obletnici udeležilo toliko ljudi, ki 
so se na sobotni večer zabavali ob glasbi skupine Gamsi in spremljali 
košarkarsko tekmo med reprezentancama Slovenije in Grčije. Sam je v 
društvu aktiven že od samega začetka, saj je bil njegov oče eden izmed 
ustanoviteljev društva, katerega prvi predsednik je bil Mavric Vidmar.
Organizacija tovrstnih prireditev zahteva veliko ljudi, zato ob njih so-
deluje velika večina članov društva. Najbolj je aktiven 10-članski odbor 
društva, za uspešno izvedene naloge pa potrebujejo sodelovanje ve-
čine članov, ki ne prihajajo le iz Gradišča, temveč tudi iz drugič vasi v 
občini Lukovica, nekaj pa jih je tudi iz sosednjih občin.
«Letošnje leto je bilo za naše društvo zelo aktivno od novoletnega šaha, 
čistilne akcije, prvomajskega golaža pa potopisnega predavanja o Afriki. V 
juniju smo šli najprej na Srečanje Gradišč Slovenije v Gradišče nad Prvači-
no pri Novi gorici, potem pa še na strokovno ekskurzijo v največji slovenski 
vrt na Ptuj. Čez poletje pa so že tekle aktivne priprave na dogodka v sep-
tembru. Sedaj malo zadihamo v novembru pa sledi še strokovna ekskur-
zija, pa jesenski pohod in kostanjčkov piknik. Kaj hitro bo tu novo leto z 
njim pa tradicionalni novoletni kres in snovanje načrtov za naslednje leto,“ 
dodaja predsednik Aleš Burja, ki je ponosen na aktivne mlade člane 
društva. „Vsekakor moramo njihovo aktivnost letos še posebej pohvaliti. 
S platnom in možnostjo ogleda tekme Eurobasketa so še dodatno pope-
strili naše praznovanje ob jezeru.“ Ravno takšne aktivnosti pa so tiste, ki 
društvu in vasi Gradišče dajejo prepoznavnost v bližnji in daljni okolici. 
Ob ustanovitvi se je v društvu veliko delalo na komunalni infrastrukturi, 
obnovi kulturnih spomenikov ter izgradnji igrišča in vaške brunarice, 
sedaj pa se posvečajo bolj spoznavanju Slovenije ter aktivnostim v 
okviru občine.
Sobotno praznovanje pa ni oviralo tradicionalnega Teka okoli Gradi-
škega jezera, saj se je nanj prijavilo 198 tekačev, in sicer je bilo od tega 
kar 39 otrok. Tekači so bili razvrščeni v petih starostnih kategorij, vseh 
kategorij skupaj pa je bilo kar 22. Med starejšimi veterankami in vetera-
ni sta bila po treh krogih prva na cilju Branka Mikluž in Zvone Kemperl, 
po enem dveh Dragan Miškovič in po enem Justina Koprivšek in Rajko 
Majdič. V kategoriji veterank sta tri kroge najhitreje odtekla Rozalija 
Kokole in Robert Kotnik, dva Miloš Šinkovec in Alenka Sporiš Loboda 
ter enega Darja Kokalj in Iztok Obreza. Pri članicah in mladinkah je tri 
kroge prva pretekla Sara Štebe, dva Tina Lautar, po enem krogu pa je 
bila najhitrejša Karmen Orehek. Pri članih in mladincih so se najbolje 
odrezali Gregor Lazar, Domen Vidergar in Janez Golja, slednji je krog 
pretekel najhitreje, in sicer s časom 14 minut 42 sekund. Predsednik 
društva TD Gradišče se nedeljskega teka ni udeležil, saj mu zaradi or-
ganizacijskih aktivnosti tega ni dopuščal čas, je pa ob zaključku dejal: 
»Letošnje število tekmovalcev je zelo lepo. Zahvaliti se moramo tudi števil-
ni udeležbi osnovnošolcev naše šole.«

LeA SMrkoLj, foto: SiLVA burjA, Anton cerAr 

V TD Gradišče dvojno praznovali okrogli obletnici

6. občinsko šahovsko 
prvenstvo posameznikov
 
Šahovsko društvo Črni graben je letos v počastitev občinskega 
praznika organiziralo 6. šahovsko prvenstvo posameznikov, 
ki je bilo v nedeljo, 1. septembra 2013, ob 8. uri v klubski sobi 
društva, Viedrov trg 7. Ker je bilo udeležencev zaradi različnih 
vzrokov nekaj manj kot lani, se je igralo 7 kol po Bergerjevem 
sistemu, to je vsak z vsakim, petnajst minut na posameznika, 
kar je pol ure za igro. Nastopilo je osem igralcev.
 
Turnir je vodil gonilna sila in tajnik društva Alojz Cijan. V fair-play 
vzdušju so igralci te kraljevske igre nizali zmage in tudi kak poraz je 
bil vmes. Letos je postal prvak prerojeni Janez Hribar s 6,5 točkami, 
drugi je bil kot lansko leto Džemal Vesković s 5 točkami, tretji pa je 
bil po dodatnem dvoboju s Tomom Omahno Bojan Marinček. Sledi-
li so še Tomo Omahna, Janez Vidergar, Marjan Dolinšek, Alojz Cijan 
in Andrej Novak. 
Igralci so pokazali visoko mero koncentracije in inovativnost v par-
tijah, vidno je bilo tudi trdo teoretično in praktično delo med letom. 
V prijetnem vzdušju in prijateljskem razgovoru so šahisti zaključili 
občinsko tekmovanje v gostišču Pr Čebelici. 

Viktor jeMec

DOGODKI
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Ob 19. prazniku Občine Lukovica in ob 11. 
obletnici RD Črni graben smo se ribiči zbrali 
v nedeljo, 8. septembra, ob 7 uri na Tonče-
vem bajerju na Prevojah. Tekmovali smo 
s plovcem na skupno težo ujetih rib. Na 
tekmovanje smo povabili tudi več ribiških 
družin. 

Letos mineva že 16. leto od začetkov RD Črni 
graben. Naša močna volja, da znamo bolje 
upravljati z vodami, vodnim življem in naravo, 
nas je združila v ribiško društvo. Čeprav nam je 
občina Lukovica leta 2002 izdala v upravljanje 
ribiški okoliš na ozemlju občine Lukovica, še 
danes ne moremo upravljati z vodami na na-
šem ozemlju. Občina nam vseskozi obljublja 
pomoč pri tem problemu, vendar rezultatov 
ni. Interes naših občanov in ribičev je, da nam 

spretnostno 
tekmovanje MK 
Rokovnjači
 
Sekcija AMD Lukovica MK Rokovnjači v 
letošnjem letu praznuje 10. obletnico de-
lovanja, na področju preventive širjenja 
moto kulture, izmenjave izkušenj in pred-
vsem druženja. Svoje znanje prenašajo 
tudi na mlajše in tako so ob celodnevnemu 
praznovanju jubileja namenili delček tudi 
mladim in malce manj mladim motoristom.
 
Številni vozniki motornih koles, mopedov, 
štirikolesnikov in tudi ostali obiskovalci so se 
zbrali na asfaltnem in makadamskem delu 
pred poslovno stavbo Avto Kveder v Lukovici 
na spretnostnemu preizkusu mopedistov in 
»lažjih« motornih koles. Nešteto znanih moto 
športnikov je izšlo iz vrst AMD Lukovica in mo-
goče bo kdaj po lovorikah posegel tudi kateri 
izmed teh, ki so se tokrat pomerili v tekmo-

 11. veliki prehodni pokal Občine Lukovica in RD Črni graben
občina s pomočjo svojih strokovnjakov izkaže 
interes za pridobitev voda na Ministrstvih za 
kmetijstvo in MOP – ARSO. Žal pa se tu vse 
ustavi, saj po dejanjih sklepamo, da je občina 
zadovoljna, ker vode upravljajo ljudje in dru-
štvo izven naše občine. Kot pa nam je pozna-
no, se samo s prodajo ribiških kart na Gradi-
škem jezeru v glavnem financira RD Bistrica. 
V tem pogledu pa občina nič ne naredi, da bi 
domače društvo upravljalo vode v naši občini.   
Pred začetkom tekmovanja smo nahranili ribe 
s svojimi vabami. Jutro je bilo prijetno in sve-
že, dva dni po polni luni. Zato smo pričakovali 
dober prijem. Tekmovanje je vedno nov izziv 
in sreča lahko pripomore k slabšem prijemu 
rib. Kljub ribiškim težavam so se ribiči izkazali 
s svojim ulovom, čeprav ne velikim po skupni 
teži rib. Po končanem tekmovanju je potekalo 

tehtanje rib. Zato je imela komisija veliko dela, 
saj je bilo prijavljenih 28 ribičev in odločali so 
grami. Končni vrstni red: 1. Tomo Konculič, 2. 
Milan Lampič, 3. Ado Kunstelj. Zmagovalci so 
prejeli pokale in praktične nagrade za doseže-
na prva tri mesta. Prehodni pokal je šel iz rok 
lanskoletnemu zmagovalcu Bojanu Lončarju, 
ki se je letos boril že za tretjo zmago in bi mu 
prehodni pokal prešel v trajno last, vendar ga 
je izročil  Ignacu Korošcu za eno leto. Tudi obi-
skovalci so bili dobre volje, ko so gledali ribiče 
pri svojih podvigih. Po podelitvi nagrad so bili 
vsi tekmovalci povabljeni na dober pasulj s 
klobaso. Družba ribičev je vztrajala ob ribiških 
zgodbah. Ponovno vabimo vse naslednje leto, 
ko bo nova borba za pokal občine Lukovica in 
RD Črni graben.

dAniLo kASteLic

vanju. V kategoriji do 50 ccm je z najhitrejšim 
časom zmagal Gašper Mahkota pred Iztokom 
Gostičem in Simonom Avbljem. V kategoriji 
do 350 ccm je prepričljivo zmagal Uroš Dovjak 
pred Vladimirjem Andrejko in Jakom Kersni-
kom. V kategoriji nad 350 ccm je bil prvi Aleš 
Premec pred Vladimirjem Andrejko in Roma-
nom Šmejcem. V skupni kategoriji motocross 
in enduro je slavil Uroš Dovjak pred Simonom 
Avbljem, med štirikolesniki pa so si prva tri 
mesta razdelili Uroš Dovjak, Rok Zupančič 
in Dušan Novak. Podeljenih je bilo še nekaj 
posebnih nagrad za najhitrejši čas, najmlajši 
udeleženec je bil Gašper Vajde, najstarejši Sil-
vo Andrejka in najhitrejša med dekleti Mateja 
Kavšek. Po končanem tekmovanju so pode-
litev izvedli ob Gradiškem jezeru, kjer se je 
odvijal še drugi del praznovanja, ob zanimivih 
moto igrah z nagradami. S takšnim delovnim 
in tekmovalnim načinom praznovanja so člani 
MK Rokovnjači, ki delujejo v smeri seznanja-
nja ljudi o moto kulturi, z namenom preseči 
negativne stereotipe o motoristih, naredili ko-
rak naprej k boljšemu razumevanju občanov 
do njihovega hobija.

drAgo juteršek

Druženje Društev 
podeželskih žena
Že tradicionalno druženje, ki ga vsako leto 
prirejajo članice DPŽ Blagovica – Trojane in 
vseh sosednjih društev DPŽ, je bilo letošnjo 
soboto, 14. septembra, na igrišču Čelešnik v 
vasi Poljana nad Blagovico.

Preden se je začelo druženje s kulturnim pro-
gramom in srečelovom, so dekleta in žene obi-
skale Češnjice. Pri Osredkarjevih sta jih članica 
in pridna gospodinja Pavlca in njen mož Polde 
prijazno povabila, da se okrepčajo in oddahne-
jo. Ob deseti uri so se udeležile svete maše v 
tamkajšnji cerkvici. Ob lepem sončnem dnevu 
in številni udeležbi, zbralo se jih je kar okrog 
sedemdeset, so si veselo zaklicale: naslednje 
leto pa nasvidenje. Društvo se zahvaljuje vsem 
članicam, ki so prispevale dobitke za srečelov 
kakor tudi donatorjem: Čevljarstvu Dragar iz 
Krašnje, Gostinskemu podjetju Trojane, Inter-
sparu Vič in Heliosu Domžale.

MiLenA brAdAČ
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Zadnji avgustovski petkov večer je na tro-
janskem igrišču potekal v znamenju smeha 
in dobrodelnosti. Športno društvo Trojane 
je namreč organiziralo Dobrodelni stand 
up, katerega moto je bil „smeh za dober 
namen“. Zbrane krajane in občane so s svo-
jimi nastopi zabavali povezovalec Andrej 
Težak Težky, Perica Jerković, Lucija Čirović, 
Aleš Novak in Boštjan Gorenc Pižama, ki v 
Šentožboltu živi že tretje leto.
 
Na Trojanah in v okolici je zadnja leta vse več 
malčkov in njihovih staršev, ki poleg spreho-
dov v naravo pogrešajo tudi prostor, kjer bi se 
lahko igrali njihovi otroci. Starši so se tako ob 
njihovih druženjih že lansko leto odločili, da 
bodo sami naredili nekaj v tej smeri, in tako se 
je 30. avgusta 2013 ob 20. uri odvil Dobrodel-
ni stand up. Na trojanskem igrišču se je zbralo 
tako mlado kot staro, številko smeha željnih 
občanov pa je presenetilo organizatorje, ki so 
poskrbeli za dodatne klopi, da so se lahko po-
sedli vsi obiskovalci.  
Komiki so se v ta namen tudi odpovedali svo-
jemu honorarju in bili na pobudo Boštjana 
Gorenca - Pižame pripravljeni sodelovati za 
dobrodelen namen. Z veseljem se je odzvala 
tudi Lucija Čirović, javnosti dobro poznana 
po svoji vlogi čistilke Fate iz serije TV Dober 
dan. “Dejstvo je, da mi od tega živimo, kar po-
meni, da se ne moremo odzvati povabilom na 
vse dobrodelne prireditve, vendar vseeno na 
kakšno le greš. Na Trojanah se mi je zdelo zbira-
nje denarja za res dobro stvar, poleg tega pa je 
Pižama moj dober prijatelj in sem mu z veseljem 
naredila uslugo. Nastopanje pred vašim občin-
stvom se mi je zdelo zelo prijetno, ljudje so do-
bro reagirali in to je bil takšne vrste nastop, ko se 

človek težko drži tega, kako dolgo predstavo bo 
imel, saj se lahko zgodi, da se ne moreš ustaviti, 
saj govoriš in govoriš (smeh).” 
Mojca Gorenc, ena izmed aktivnih staršev, 
ki sodelujejo pri tem projektu, pravi: “Naredili 
smo tudi neke projekcije in v radiju 10 kilomen-
trov so igrala ob šolah, vendar pa javnih igral, 
kjer bi se lahko naši otroci družili tudi v prostem 
času, ni. Odločili smo se, da se najprej sami or-
ganiziramo, za pomoč smo zaprosili tudi Obči-
no Lukovica, ki je pripravljena sodelovali z nami, 
Gostinsko podjetje Trojane nam je zelo veliko-
dušno doniralo nekaj denarja. Prav tako je bila 
odzivna tudi sama lokalna skupnost, ljudje, ki 

smeha polno igrišče za otroška igrala na Trojanah

Prvo polovico septembra je osrednji trg v 
Lukovici krasila razstava starih razglednic, 
ki jo je pripravila Turistična zveza občine 
Lukovica (TZOL). S pomočjo Knjižnice Dom-
žale, Narodne in univerzitetne knjižnice v 
Ljubljani in zasebnih zbirateljev sta avtorja 
razstave, predsednica TZOL in etnologinja 
Andreja Čokl ter zbiratelj Zmago Tančič 
zbrala 95 razglednic z motivi krajev, ki so 
danes del naše občine.
 
Z največ izdanimi razglednicami se lahko po-
hvalijo Trojane, Lukovica in Brdo, tudi Krašnja 
in Blagovica sta pogost motiv, bolj redke, a 

prav tako prisotne, pa so razglednice z motivi 
Prevoj pri Šentvidu, Šentvida pri Lukovici, Zla-
tega Polja, Rafolč in ostalih naselij. Med 65 iz-
branimi in povečanimi razglednicami, ki so bile 
na ogled na Starem trgu, je bila najstarejša raz-
glednica, ki je nastala ob odkritju spominske 
plošče Jovanu Veselu Koseskemu leta 1898. Le 
leto zatem je izšla razglednica Pozdrav iz Luko-
vice, večina razstavljenih razglednic pa datira 
v leta pred prvo svetovno vojno in v obdobje 
med obema vojnama. Razglednice imajo ve-
liko pripovedno moč, saj ne le, da prikazujejo 
kulturno in naravno dediščino naše občine, 
pričajo o razvoju naselij in vasi, spremembah 

Občina Lukovica na starih razglednicah in razvoju prometa, turizma, približajo nam 
tudi del družabnega življenja, opozarjajo celo 
na problem izseljevanja ljudi in spomnijo na 
že pozabljene obrti in industrijo (kot v primeru 
rudnika antimona pri Trojanah). 
Ker je razstava razglednic kot spremljajoča 
prireditev ob občinskem prazniku pritegnila 
veliko zanimanja in popestrila Stari trg, za ka-
terega se verjetno vsi strinjamo, da je premalo 
izrabljen, pri TZOL že razmišljamo o postavitvi 
razstave tudi drugod po občini ali celo o stal-
ni razstavi. Tudi zbiranje razglednic še poteka, 
zato ste vsi, ki morda razglednice imate, vablje-
ni, da nas pokličete na 031 716 700 ali pišete 
na turisticna.zveza@lukovica.si. Morda izbrane 
razglednice kmalu ugledajo luč sveta tudi v 
knjižni obliki. 
Seveda razstave ne bi bilo brez nekaterih po-
sameznikov in organizacij, ki so nesebično 
priskočili na pomoč, zato se avtorica razstave 
v svojem imenu in imenu TZOL zahvaljuje so-
avtorju Zmagu Tančiču, prof. dr. Ivanu Turku, 
Knjižnici Domžale ter Narodni in univerzitetni 
knjižnici za posojene razglednice, Marjanu 
Križmanu, Matevžu Kotniku, Marku Pristovu, 
Petru Burji in Robertu Tekavcu za pomoč pri 
postavljanju razstave, Čebelarski zvezi Slove-
nije za posojena stojala ter Občini Lukovica za 
prostor in podporo projektu. 

AndrejA ČokL

jim ni vseeno, in bi lahko rekla, da je to projekt 
vseh nas.” 
Otroci z okolice Trojan se bodo lahko brez-
skrbno igrali ob trojanskem igrišču že v okto-
bru, saj je znašal dobrodelni izkupiček večera 
3.100 evrov. Starši in organizatorji dogodka 
so se tako odločili za igrala podjetja Hutko iz 
Trnjave, ki je eno izmed vodilnih podjetij za 
otroška igrala v Sloveniji. Prav tako glede na 
obiskanost dogodka v ŠD Trojane razmišljajo, 
da bi, glede na interes, podobne dogodke or-
ganizirali tudi v prihodnjih letih, saj je letošnji 
stand up ostal marsikomu v lepem spominu.

 LeA SMrkoLj
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Po navdušenem sprejemu v Lukovici, kjer smo 
ga sprejeli mnogoštevilni rojaki, so za svetovne-
ga prvaka pripravili sprejem tudi v AMD Breži-
ce in pri županu Občine Brežice Ivanu Molanu. 
Sprejem prvaka je najprej potekal v prostorih 
AMD, kjer prisotni niso skrivali navdušenja nad 
uspehom Klemena Gerčarja, ki je prvi Slovenec, 
ki je v katerikoli moto disciplini postal svetovni 
prvak. Sprejema so se udeležili člani AMD Breži-
ce na čelu s predsednikom Jankom Slopškom, 
predstavniki AMZ Slovenije, ki sta jih vodila ge-
neralni sekretar AMZS Slavko Rus, ki se je udele-
žil pred tem že tudi sprejema v Lukovici, in pred-
sednik strokovnega sveta za šport pri AMZS 
Drago Alenc. Klemenu so izročili simbolična da-
rila. V govorih so poudarili tudi že tradicionalno 

dobro sodelovanje z motokrosisti iz Lukovice, in 
uspehe, ki smo jim bili priča že v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja. Zahvalo in spominsko 
sliko so za Občino Lukovico izročili tudi županu 
občine Mateju Kotniku, ki je Klemena pospremil 
na sprejem v Brežice. Župan Kotnik je v nago-
voru opisal navdušenje Klemenovih rojakov ob 
njegovi zmagi in lep sprejem v Lukovici, ki je po-
kazal, da je navdušenje nad tovrstnim športom 
živo, in da smo Lukovičani ponosni na Klemeno-
ve dosežke. Po tem srečanju je sledil še sprejem 
v brežiški občinski stavbi, kjer je sledila tudi ti-
skovna konferenca. Domači župan se je zahvalil 
Klemenu Gerčarju, svoje občutke pa so predsta-
vili tudi predstavniki AMD in AMZS. Sledilo je še 
skupno fotografiranje, pogovor z novinarji in 

slavnostno kosilo, na katerega je povabil breži-
ški župan. Klemen je ostal v Brežicah, kjer se je 
že naslednji dan lotil treninga, saj ga je čakalo 
še državno prvenstvo in pa uresničevanje sanj, 
da se prebije v elitni razred MX 1, kjer si želimo 
spremljati nadaljnjih Klemenovih uspehov.

nežA udoVČ, foto: VeLjko jukiČ

Klemena Gerčarja sprejeli tudi v brežicah

DOGODKI

Kdor do sedaj še ni slišal za našega občana, 
motokrosista Klemna Gerčarja, bo sedaj 
zagotovo. Klemenu so se namreč uresničile 
sanje, da se je povzpel na sam svetovni vrh 
motokrosistov v razredu MX3. Za ta never-
jetni uspeh smo mu tudi v občini Lukovica 
pripravili slovesen sprejem.
 
V nedeljo zvečer je že odmevala novica o Kle-
mnovi zmagi po zadnji dirki, že prej pa so tiho 
potekala dogovarjanja o sprejemu na občin-
skem trgu, da pričakamo svetovnega prvaka v 
domačih krajih. Kljub slabemu vremenu se je 
v ponedeljek popoldan zbralo veliko navijačev, 
znancev, sosedov, prijateljev, sorodnikov in 

ostalih privržencev tega športa iz vse Slovenije. 
Čakanje na svetovnega prvaka je minilo ob po-
govoru o razsežnosti in količini dela, energije, 
trme, razumevanja, treznosti, odrekanja in se-
veda denarja, ki je skupen recept za udejanje-
nje takega uspeha. 
Po častnem krogu na svojem motorju, ob glas-
bi Godbe Lukovica, je Klemenu najprej čestital 
župan Matej Kotnik in mu nadel lovorjev venec 
v čast pravega športnega prvaka. Za izvrsten 
uspeh in trdo delo se mu je zahvalil tudi pod-
predsednik AMD Lukovica Marjan Kveder in 
mu zaželel še veliko takšnih sprejemov. Pred-
stavnik AMZS, g. Stamejčič, tudi ni mogel skriti 
navdušenja nad uspehom Gerčarja, saj je po-

stavil nov mejnik slovenskega motokrosa. Jan-
ko Hrastovšek, podpredsednik AMD Brežice, 
ki je Klemenov matični klub, je svoj nagovor 
začel z oponašanjem komentatorja motokros 
dirke in tako za obiskovalce sprejema pričaral 
vzdušje s tekem. V Brežicah so dva dni pozne-
je za Klemena pripravili še poseben sprejem. 
Na koncu sta bila v Klemenovo družbo prija-
zno povabljena še glavna sokrivca za njegove 
uspehe, trener Nenad Šipek in kondicijski tre-
ner Matej Cankar. Oba sta potrdila trdo delo in 
neverjetno voljo svetovnega prvaka ter zago-
tovila rezerve za prihodnjo sezono. Klemen nas 
je vse tudi prijetno presenetil, ko se je na odru 
pridružil ansamblu Zajc in na svojo harmoniko 
zaigral dve po domače. Sledilo je še intervjuva-
nje s strani prisotnih novinarjev in fotografira-
nje s posamezniki. 

 Anže koČAr

foto: drAgo juteršek

SPREJEM SVETOVNEGA PRVAKA 

Klemenu Gerčarju so se uresničile sanje

Člani Godbe Lukovica so se po zasluženih 
počitnicah ponovno zbrali konec avgusta in 
zakorakali v novo glasbeno sezono. In to še 
kako aktivno. Prvi septembrski konec tedna 
so si drug za drugim sledili kar štirje nastopi. 
Od koncerta ob občinskem prazniku, presene-
čenju ob osebnem jubileju, sprejemu svetov-
nega motokros prvaka Klemena Gerčarja do 
povorke ob dnevu narodnih noš in oblačilne 
dediščine. Vrhunca te tradicionalne prireditve 
se Godba Lukovica udeležuje že vrsto let. Le-
tos so bili tako del približno 2000 posamezni-
kov, kolikor se jih je sprehodilo po Kamniku.
Udeležba na takšnem dogodku je še kako po-
membna za prepoznavnost godbe, saj so pri-

reditelji našteli več kot 37 tisoč obiskovalcev 
festivala. Sicer so letošnji dnevi narodnih noš 
potekali pod sloganom Občutimo tradicijo, 
spoštujmo dediščino in so v ospredje postavili 
avbo.
Pestrega septembra s tem za Godbo Lukovi-
ca še zdaleč ni bilo konec. Drugi konec tedna 
so godbeniki zaigrali na poroki in nato še na 
prireditvi ob 20-letnici Turističnega društva 
Gradišče. Mesec bodo zaključili z nastopom na 
Dnevu Občine Lukovica, ki bo 28. septembra 
na Stari tržnici v Šiški v Ljubljani.

Leon AndrejkA

foto: priMož hieng

Godbeniki septembra zelo dejavni
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Bliža se jesen in s tem spravilo vsega, kar 
smo predelali čez leto, da bomo lahko 
pozimi uživali sadove našega dela. Prvi 
znanilec bližajoče se jeseni je dan odprtih 
vrat sadovnjaka Kmetijskega inštituta 
Slovenije na Brdu pri Lukovici, kjer nas 
vsako leto seznanijo z novostmi pri načinu 
pridelave in predelave sadja, ter nam po-
nudijo še mnogo več.  
 
Tako so tudi tokrat v sadovnjaku KIS na Brdu 
pri Lukovici  v soboto, 7. septembra 2013, pri-
pravili že trinajsti dan odprtih vrat. Na njem 
smo si tako lahko pod strokovnim vodstvom 
ogledali sadovnjak in s svojimi vprašanji iz-
vedeli še kaj o delu v sadovnjaku. Za uvod 
v poučni del so nam pripravili kulturni pro-
gram, ki so ga izvedli učenci OŠ Janka Ker-
snika, za dobro razpoloženje med slušatelji 
predavanja je s harmoniko poskrbela Ema 
Smolnikar. Tokrat smo prisluhnili predavanju 

biologa Janeza Gregorija z naslovom Ptice v 
sadovnjaku. Pogovor je tekel o koristnosti in 
škodljivosti posameznih vrst ptic in njihovem 
spoznavanju. Poznate tisto pesem o hruški 
debeluški? Ja. In ravno tej smo prisluhnili pred 
predstavitvijo nove knjige Boštjana in Mojce 
Godec Zrela hruška pade sama. Z opisom star-
ih sort hrušk in recepti za njihovo vsakdanjo 
rabo. Sledili so še strokovno vodeni ogledi po 
sadovnjaku, obisk sadjarske tržnice ter ogled 
razstave in degustacija zgodnjih sort jabolk 
in hrušk. Seveda je bila tudi tokrat ponudba 
na stojnicah bogata in zanimiva, saj so poleg 
proizvajalcev, ki svoje izdelke ponujajo pod 
blagovno znamko Zakladi Črni graben, svoje 
kvalitetne izdelke ponudili tudi proizvajalci in 
pridelovalci od drugod in povem vam, žejni in 
lačni niste odšli iz sadovnjaka. Če ne drugega 
ste lahko pred odhodom pokusili najbolj znan 
proizvod Črnega grabna, trojanski krof.

drAgo juteršek

Dan odprtih vrat sadovnjaka Kmetijskega 
inštituta slovenije na brdu pri Lukovici

Trap in steep, obliki streljanja na glinaste 
golobe, sta med lovci vse bolj priljubljeni 
panogi, ki jim omogočata vzdrževati strel-
sko kondicijo skozi vse leto. Zato številna 
tekmovanja, ki jih pripravljajo različna 
lovska društva, vedno privabijo številne 
udeležence, da se pomerijo v teh športnih 
panogah. 
 
Lovstvo se v sodobnem času vse bolj pove-
zuje tudi s strelstvom, saj je lovčevo orožje 
– puška – podaljšana roka vsakega lovca pri 
njegovi dejavnosti. Osnovni namen streljanja 
na glinaste golobe je lovca izuriti za natan-
čen lovski strel. Učijo se, kako naj uporabljajo 
orožje varno, zanesljivo in točno. Čeprav je pri 
streljanju na glinaste golobe dovoljeno vse 
orožje z gladko cevjo z najmanjšo dolžino cevi 
66 cm in največjim kalibrom 12, obstajajo zelo 
natančne omejitve glede obleke in obuval, saj 
je varnost na prvem mestu. Lovska družina Lu-
kovica je v nedeljo pripravila pri lovski koči na 
Čevcah strelsko tekmovanje na glinaste golo-
be za pokal občine Lukovica. Zelo zanimivo 
tekmovanje, ki si ga ogledajo žal maloštevilni 
obiskovalci, od lovcev poleg mirne roke zah-
tevajo tudi zbranost in hitrost, da o dobrem 
pogledu niti ne pišem. Glinasti golobi so vzle-
tali in kakšnemu je uspelo uiti v dolino, kakor 
je tudi prav, saj drugače ne bi dobili zmago-

valcev tekmovanja. Ekipno so bili najboljši 
člani zelene bratovščine iz Lukovice, drugi iz 
Moravč in tretji iz Tuhinja. Med posamezniki 
je zmagal Marko Kosmač (LD Moravče), na 
drugem mestu je bil Matjaž Baloh (LD Tuhinj) 
in na tretjem Branko Kosec (LD Lukovica). Na-
gradno streljanje ABJAC je osvojil Aleš Meglič 
(LD Tuhinj), drugi je bil Marko Kosmač (LD 
Moravče) in tretji Marjan Kožlakar (LD Tuhinj). 
Seveda so tekmovanje sklenili s prijetnim dru-
ženjem ob pogostitvi domačih članov zelene 
bratovščine in si ob tem povedali marsikatero 
bolj ali manj resnično lovsko prigodo.

drAgo juteršek

strelska tekma Lovske družine Lukovica

Druženje 
Zlatopoljcev
Prvo nedeljo v tem mesecu so Zlatopoljci spet 
izkoristili za rekreativno in tekmovalno doga-
janje. Že popoldne je nekaj najbolj navduše-
nih kolesarjev odrinilo proti Tuhinjski dolini in 
se udeležilo znane kolesarske dirke v Snoviku.
Številni so se po opoldanskem kosilu od-
zvali s svojimi kolesi na rekreativno vožnjo 
pod geslom Vsi na kolo, za zdravo telo! in se 
popeljali proti vasi Čeplje ter zaužili trenut-
ke sproščenosti in razgibanosti na kolesu. V 
nadaljevanju dneva so na igrišču potekale 
tradicionalne družabne igre. Med številnimi 
zbranimi krajani se jih je za tekmovanje tokrat 
odločilo kar šestinštirideset. Z veliko vnemo in 
tekmovalnim nabojem so se spet preizkusili v 
petih različnih igrah. Bučno navijanje ob igri-
šču je nastopajočim pripomoglo še k boljšim 
in uspešnim doseženim rezultatom. Najboljši 
v šestih skupinah so prejeli medalje, za vse 
pa je bilo poskrbljeno, da se je prijetno dru-
ženje nadaljevalo do večernih ur. Moram reči, 
da smo se pogovarjali tudi o delu in skorajšnji 
obnovi ograje okoli igrišča, kar bo zahtevalo 
od članov društva spet veliko prostovoljnega 
dela.

Najboljši, ki jo prejeli medalje:
Do 7 let: 1. Jaka Šuštar,  
2. David Pestotnik, 3. Špela Šmit
Od 8 – 10 let: 1. Nejc Kužnik,  
2. Lea Blažinčič Kožuh, 3. Andrej Pavlič
Od 11 – 15 let: 1. Miša Šinkovec,  
2. Andraž Šmit, 3. Klara Oražem
Od 16 – 25 let: 1. Darja Močnik,  
2. Anže Hribar, 3. Miran Močnik
Od 26 – 40 let: 1. Nataša Kužnik,  
2. Katja Pogačar, 3. Jani Pogačar
Nad 40 let: 1. Igor Stražar,  
2. Brigita Pogačar, 3. Janez Pogačar

Vsem čestitamo!
tone hAbjAniČ

Najboljši v skupini od 16 do 25 let
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Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2013 (Ur. ve-
stnik Občine Lukovica št. 3/13 in 6/13) ter Statuta Občine 
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 9/11) objavlja

JaVni POZiV
za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju  

v letu 2013 (v nadaljevanju: javni poziv)

1. Predmet javnega poziva
Predmet sofinanciranja so programi dejavnosti društev, ki izvajajo 
aktivnosti za občane Občine Lukovica v tretjem življenjskem obdo-
bju. 
Dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini Lukovica, kot tudi 
aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo sofinancirale. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni poziv lahko predložijo društva upokojencev in druga 
društva, ki izvajajo aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju za ob-
čane Občine Lukovica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• so že vsaj eno leto registrirana kot društva in imajo urejeno eviden-

co o članstvu; 
• imajo sedež v Občini Lukovica
• imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresničitev načrtova-

nih aktivnosti
• imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine 

Lukovica 

3. Splošni kriteriji javnega poziva
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, če: 
• je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lo-

kalnega okolja in je v občinskem javnem interesu; 
• ima predvideno izvedbo v letu 2013, v občini oziroma za občane 

Lukovice. 

4. Merilo za ocenjevanje predlogov programov
• število članov društva s stalnim prebivališčem v občini Lukovica: 1 

točka/člana 
• obseg programa v letu 2013: 0-200 točk 

5. Obseg razpoložljivih sredstev:
Na razpolago je 1.800,00 EUR. 

6. Dokumentacija javnega poziva
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko prevzamete v 
času uradnih ur na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, pri svetovalki župana za družbene in društvene dejavnosti ge. 
Mojci Cerar, in sicer od 27. 9. 2013 do roka za oddajo prijav. Razpisna 
dokumentacija bo na voljo tudi na spletni strani Občine Lukovica 
www.lukovica.si

7. Rok in način predložitve vlog
Prijave pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv - Sofinanciranje aktivnosti v 
tretjem življenjskem obdobju v letu 2013 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 18. 10. 2013 do 12. ure. Za pravoča-
sne se bodo štele vse vloge, ki bodo do navedenega roka prispele v 
tajništvo Občine Lukovica.

8. Rok za obveščanje o izidu poziva
V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovredno-
tene skladno z navedenimi kriteriji in merili. Prijavitelji bodo o odlo-
čitvi pisno obveščeni s sklepom v roku 15 dni po roku za predložitev 
prijav. S prijavitelji, katerim bo sofinanciranje odobreno, bo sklenjena 
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti 
ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. 

9. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Vse informacije glede poziva lahko dobite na naslovu: Občina Luko-
vica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: 
Mojca Cerar, tel. 01 72 96 310.

župAn

MAtej kotnik, l. r.

Na podlagi 10. člena Pravilnika o štipendiranju (Uradni 
vestnik Občine Lukovica, št. 5/99) Občina Lukovica obja-
vlja

JaVni RaZPis ŠTiPenDiJ
Za ŠOLsKO LeTO 2013/2014

1. člen
Razpišejo se 4 štipendije za šolsko leto 2013/2014, in sicer dve za dijaka 
in dve za študij na fakulteti.

2. člen
Prosilci morajo prijavi na razpis priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole oziroma fakultete;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraže-

vanja;
c) potrdilo upravnega organa (dokazilo) o stalnem prebivališču v Obči-

ni Lukovica;
d) življenjepis;
e) dokazila o dohodkih oziroma prejemkih na družinskega člana za 

preteklo leto:
•  datirana in podpisana izjava vlagatelja, da dovoljuje občinskemu 

organu pridobitev podatkov davčnega urada o odmeri dohodni-
ne za družinske člane kandidatove družine,

•  odločbe o odmeri davka iz dejavnosti,
•  potrdilo delodajalca o bruto osebnem dohodku za obdobje za-

dnjih treh mesecev za starše, ki v preteklem letu niso bili v delov-
nem razmerju vseh 12 mesecev,

•  potrdilo izplačevalca dohodkov oz. prejemkov za družinske člane, 
ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v RS,

•  potrdila o letnih zneskih preživnin,
•  potrdilo izplačevalca o izplačanih bruto pokojninah in nadome-

stilih v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju, 

•  dokazilo o statusu za polnoletne družinske člane, ki nimajo do-
hodkov (dijak, študent, iskalec zaposlitve, brezposeln – aktiven is-
kalec zaposlitve, drugo) – upošteva se datum po stanju v šolskem 
oziroma študijskem letu, za katerega je vložena vloga za štipendi-
jo,

•  potrdilo davčnega urada o premoženjskem stanju vseh družin-
skih članov- gospodinjski listi– upošteva se datum po stanju v 
šolskem oziroma študijskem letu, za katerega je vložena vloga za 
štipendijo,

f ) izjava kandidata, da ne prejema drugih prihodkov iz naslova štipen-
dij in drugih pomoči

Nepopolne vloge se ne upoštevajo. 

3. člen
Prosilci vložijo prijavo na razpis skupaj z zahtevano dokumentacijo do 
vključno 18. oktobra 2013 na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, z oznako »štipendije za šolsko leto 2013/2014.

4. člen
Prosilci bodo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obveščeni v roku 
15 dni po izbiri.

župAn

MAtej kotnik, l. r.

OBVESTILO
Občina Lukovca obvešča vse lastnike kmetijskih gospodarstev, ki so 
utrpeli škodo v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 
2013, da lahko oddajo prijavo škode do 30. 9. 2013, na obrazcu 2, ki 
je dostopen na spletni strani občine www.lukovica.si  ali na vložišču 
občine. 

obČinSkA uprAVA 
priMož dežMAn
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Prišel je september in z njim prvi šolski dan. Za prvošolce in nji-
hove starše je to prav poseben dan, ki jim bo za vedno ostal v 
spominu. Polni pričakovanj so se podali na pot osnovnošolskega 
izobraževanja. Vsi, ki smo kakorkoli povezani s tem pomembnim 
življenjskim dogodkom, smo se potruditi, da bo ta dan res ostal v 
nepozabnem spominu naših malčkov.  

Po uvodnem pozdravu Maruše in Lare, so prvošolce in njihove starše 
nagovorili ravnateljica dr. Anja Fetih Podlesnik, župan Matej Kotnik in 
predsednik Sveta staršev Anton Meden. Vsi govorniki so učencem zaže-
leli, da bi bila njihova pot čim bolj uspešna in da bi bila zaznamovana z 
ogromno mero znanja ter posuta z nepozabnimi šolskimi utrinki. 
Prijetno vzdušje so z igrico Hiša tete Barbare pričarali učenci dramske-
ga krožka pod mentorstvom Vere Beguš.

Želeli smo si, da bi naši dragi prvošolčki zares občutili pomembnost 
tega dne, zato so jim  predstavniki Skupnosti učencev šole pripravili 
kratko prisego, ki se glasi: »Svečano obljubljam, da bom v šoli vztraj-
no delal in si nabiral bogastvo za prihodnost. Trudil se bom, da bom 
prijateljski, pošten in bom spoštoval druge«. 
Končno je napočil  trenutek, ko so učenci spoznali svoje učiteljice in so-
šolce. Na odru so jih pričakale učiteljice, ravnateljica in župan. Prvošolci 
so prejeli kapice, rutice in nahrbtnike, ki jih je podarila Občina Lukovica.
Starši so svoje otroke odpeljali na lokacije, kjer bodo obiskovali 1. ra-
zred: v Blagovico, Krašnjo in v Vrtec Medo. Medtem ko so starši dobili 
še nekaj napotkov za prve šolske dni, so si prvošolci ogledali učilnice, se 
posladkali z malico, nato pa  ponosni odšli domov. 
Prvošolci, veseli smo, da ste med nami! Naj bo vaša šolska pot zvez-
dnata, radoživa in zvedava! 

uČiteLjice 1. rAzredoV

Prvošolci prvič v šoli

Druga obletnica nogometnega 
kluba Črni graben
V četrtek, 23. avgusta 2013, so v čast druge obletnice obstoja NK 
Črni graben odigrali prijateljsko tekmo med veterani NK Črni gra-
ben in NK Moravče Lukovica. Neodločen rezultat (6:6) je bil pravi 
pokazatelj, da je šlo zgolj za prijateljsko igro med izkušenimi ljubi-
telji nogometa.

Poleg obletnice obstoja kluba nam je uspelo začeti ženski nogometni 
ligaški turnir LEPOTA ZDRAVJE 2013/2014, ki ga organizira NK Črni gra-
ben. Prva dva kroga so dekleta odigrala v Ilirski Bistrici. Trenutno so na 
drugem mestu, prvo mesto pa zasedajo dekleta NK Vrhnika. Na ligaškem 
turnirju igrajo še sledeče ekipe: NK Ilirska Bistrica, NK Termit Moravče, 
NK Ločan (Škofje Loka) in NK Bled. Najboljša strelka je trenutno Martina 
Celin (NK Il. Bistrica), ki je zadela 7 golov, takoj za njo pa je s 6 zadetki 
Lara Puc (NK Črni Graben). 
V soboto, 7. septembra 2013, je na Brdu potekal 1. memorial Jureta Smr-
kola, ki so se ga udeležili fantje kadeti (U-15) NK Črni graben, ki so si 
izborili tretje mesto in svoj prvi pokal.
V septembru so naši mladi nogometaši selekcije U-8, U-10, U-11 in selek-
cija U-13 začeli igrati v ligi MNZ Slovenije.
Vse ostale informacije najdete na spletni strani www.nkcrnigraben.com.

nk Črni grAben, drAgo koLenko
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Folklorna skupina Turističnega društva Sv. VID

obvešča vse obstoječe in nove člane, ki bi si želeli naučiti folklorne-
ga koraka, da začnemo z vajami v četrtek, 3. oktobra 2013, ob 
20. uri, v Kulturnem domu Anton Martin Slomšek. 

Lepo vabljeni, da se nam pridružite v čim večjem številu.
Za dodatne informacije pišite na e-mail: tdsv.vid@gmail.com ali 
pokličite na telefon: 041 386 573. 

Veselimo se skupnega druženja!  
  td SV. Vid 

Na povabilo ljubljanskih kolegov smo se častniki OZSČ Domžale udele-
žili tri dnevne strokovne ekskurzije v Beograd. Prvi dan nas je sprejel ve-
leposlanik RS Franc But. Sprejem je potekal v prijaznem okolju rezidence 
ob prigrizku in pijači. Veleposlanik nam je predstavil glavne naloge in ak-
tivnosti veleposlaništva, izmenjali pa smo tudi aktualno dogajanje tako 
v Srbiji in pri nas. Drugi del dneva smo izkoristili za panoramski ogled 
Beograda, večerjo pa smo imeli v znani četrti Skadarlija. Drugi dan je bil 
namenjen ogledu muzeja vojnega letalstva, kjer smo se seznanili s prvi-
mi letalskimi poskusi našega Edvarda Rusjana do letal iz prve in druge 
svetovne vojne, pa vse do najnovejšega Natovega napada. Kustosa mu-
zeja sta odlično dopolnila naša udeleženca iz Ljubljane, ki sta v Slovenski 
vojski opravljala pomembne naloge protiletalske obrambe; tako je bil 
ogled še toliko bolj zanimiv. Preostanek dneva smo izkoristili za obisk 
Hiše cvetja na Dedinju in Kalemegdana z ogledom vojaškega muzeja. 
Dan smo zaključili z večerjo v restavraciji na splavu na obali reke Save. 
Zadnji dan je bil namenjen ogledu sejma vojaške opreme in oborožitve 
Partner 2013. Seznanili smo se z novostmi pri oborožitvi srbske proi-
zvodnje, nekaj pa tudi od drugih proizvajalcev. Na sejmu je bilo veliko 

Člani ŠTD Rafolče na Šenturški 
gori iz Komendske Dobrave
 
V nedeljo, 8.  septembra 2013, ob 8.00 smo se razporedili v avtomo-
bile in se v rekordnem številu (16 odraslih in 8 mladih pohodnikov) 
odpeljali izpred brunarice v Rafolčah proti Komendski Dobravi, kjer 
smo parkirali in se peš povzpeli po prijetni poti proti Šenturški gori.
 
Voditeljica Marijana je kmalu zaznala vonj po gobah in najbolj navdušeni 
gobarji so se porazgubili po gozdu in nabrali nekaj vzorcev. Zbrali smo 
se spet na prvi postaji za malico. Pohod je bil namenjen tako otrokom 
kot odraslim in razmeroma nezahteven. Čas hoje in tudi vzpona je trajal 
preko dve uri. Mladi in stari so uživali v mehki gozdnati poti ter pozabili 
na skrbi in težave. Pod streho ob šenturski cerkvi smo pomalicali in ker 
nas je še žejalo, smo odšli v bližnje gostišče, kjer so si nekateri privoščili 
tudi palačinke. Na župnišču smo videli spominsko ploščo Simona Robi-
ča, župnika in naravoslovca, ki je odkril hrošča Astobagius Robici, polža 
Amalia Robici Simroth in mehkužce Litoglyphus robičianus, ki nosijo 
tudi njegov priimek. 
Spust v dolino po krožni poti je trajal približno uro in pol. Gobarji so po-
spravili nabirko v avto, vsi pa smo se prijetno utrujeni vrnili na svoje do-
move, kjer so nam teknile dobro pripravljene gobe. 
Naslednji pohod bo v nedeljo, 29. septembra 2013, ob 7.00 na Ratitovec 
pri Škofji Loki, ki pa bo že malo bolj hribovski na višini preko 1600 m, kjer 
je krasen razgled na ostale vrhove.

 Viktor jeMec

Častniki in podčastniki na sejmu oborožitve Partner 2013

obiskovalcev drugih armad, predvsem iz sveta bivših neuvrščenih držav, 
s katerimi še vedno dobro sodelujejo. Na sejmu je bil prisoten tudi slo-
venski ponudnik za simulacije za obrambne zadeve in računalniško pod-
poro poveljevanju. Vse dneve smo izkoristili za nova znanja na vojaškem 
področju kakor tudi za prijetna druženja in sklepanja novih poznanstev.

   bine kLAdnik
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Učiteljica Jana nam je na humoren način po-
jasnevala geografske in zgodovinske pojave na 
naših tleh. Po zeleni Savinjski dolini smo zavili 
proti Frankolovem in v vasi Stranice videli dre-
vesa, na katerih je z obešanjem umrlo sto žrtev 
nacističnega terorja v 2. svetovni vojni. Zakleli 
smo se, da ne bomo dopuščali nobenega nasil-
ja v svoji okolici. 
V Vitanju smo pred sabo zagledali nenavadno 
svetlečo stavbo v obliki vesoljske ladje. Pred 
nami je stalo z evropskimi sredstvi nastalo Kul-
turno središče evropskih vesoljskih tehnologij 
KSVET (85% EU, 15% občina in privatna vlagan-
ja). V njej je razstava o sinu slovenskih staršev, 
ki pa je živel predvsem v tujini, Hermanu 
Potočniku Noordungu, pionirju vesoljskih po-
letov, z naslovom 100 monumentalnih vplivov 
(njegovo knjigo si lahko snamete z interneta po 
Googlu z naslovom Problem vožnje po vesolju.
V spiralnem obhodu se nam je na koncu og-

Člani RK Rafolče in simpatizerji smo se v velikem številu (47 udeležencev) zbrali v soboto, 
14. septembra 2013, pri brunarici ŠTD v Rafolčah in se veselo odpeljali z avtobusom preko 
Trojan, kjer se nam je pokazalo sonce, in naznanilo lep dan. Pozdravila nas je še gora 
Oljka, visoko dvignjena z obrobja panonske ravnine, in nam zaželela srečno pot. Predsed-
nica Mili Zajc nas je že kar nekoliko razvadila in tudi letos je bilo tako. 

leda na sami strehi zgradbe že malo vrtelo v 
glavi in nujno smo morali stopiti v realnost in 
si postreči doma pridelane dobrote, od klo-
bas, narezkov do sadja, prekuhanega sadja pa 
vse do sladic, ki so jih pripravile in pripravili 
človekoljubni krvodajalci. 
V zelo lepo urejenih Slovenskih Konjicah – 
mestu cvetja in vina – večkrat najlepšega 
izletniškega mesta v Sloveniji, z zlato medaljo 
na tekmovanju Entente Florale pa se je posta-
vilo ob bok najlepše urejenih evropskih mest, 
smo si pogledali najprej z evropskimi sredstvi 
prenovljen glavni trg in spremljajoče stavbe. 
Spotoma smo si ogledali privatni muzej z zani-
mivo avstroogrsko opremo in dokumentacijo 
– od plakatov, časopisov do razglednic. 
Ogledali smo si še krasno gotsko cerkev sv. Ju-
rija. Sledil je ogled gasilskega muzeja Dravin-
jske doline, kjer je Marjan dobil veliko idej za 
podoben muzej v Šentvidu. 

Po vijugasti cesti, obdani z bogatimi vinogra-
di, smo se odpeljali v Žičko kartuzijo, kjer nam 
je vodička opisala zgodovino in tudi krutost 
Jožefa II, ki je naredil veliko škode z ukinitvijo 
samostanov. Videli smo obnovljeni del obzidja 
in spoznali zgodovino v lepo urejenem muze-
ju. Voljo smo si popravili s pokušino zeliščnih 
tekočin, nato pa še z degustacijo šampanjcev 
Otokarjeve peninske kleti. 
Vrnili smo se v Slovenske Konjice in si ogledali 
na prireditvi Naznanitev trgatve letošnjo vinsko 
kraljico in nastope pevskih in inštrumentalnih 
skupin iz Češke, Slovaške, Francije, Srbije, 
Bosne in Hercegovine ter iz Slovenije. Ker smo 
bili že precej utrujeni, smo odšli še na popold-
ansko kosilo, kjer nas je zabaval kot tudi v avto-
busu Lenart. Oče Stane nam je razdelil CD-je s 
slikami s prejšnjih izletov. 
Odbor RK Rafolče se vsem, ki so kakorkoli po-
magali, zahvaljuje za pomoč pri izvedbi izleta, 
posebno pa KS Rafolče in OZ RK Domžale za 
finančno pomoč. 
Spoznali smo, da mora biti znanost povezana s 
kulturo. Tako bogat izlet si bomo dolgo zapom-
nili in čakamo na naslednjega.

Viktor jeMec

Ljudje imamo v življenju vse mogoče navade. 
Nekateri vrhunsko ambiciozni, nekateri zmerni 
in tudi umirjeni. Zelo malo pa je takih, ki se s 
svojim načinom življenja obranijo živeti po me-
rilih, ki jih rada narekujeta družba ali okolica.
Med te izjemne osebe zanesljivo sodi naša 
krajanka Veronika-Veri Avbelj, ki nas je prese-
netljivo hitro zapustila v sredo, 18. septembra 
2013. Njene korenine segajo v sosednjo vas 
Koseze, kjer je preživela mladost in šolanje. 
Poklicno se je odločila za delo z otroki, ki je bil 
tudi njen poklic za prav njeno lastno življenje. 
Brat Marjan je opravil že vse »zrelostne izpite«, 
ko je v svoje novo gnezdo popeljala tudi svojo 
mamo. Toplo zakonsko pot sta namreč skleni-
la z možem Francijem in jo obogatila s petimi 
potomci. V vlogi matere in žene je Veri nam 
mnogim vaščanom pokazala in dokazala, da je 
tudi večji družini lahko živeti neobremenjeno. 
Vendar moraš biti sposoben velike delavnos-
ti, odrekanja, potrpežljivosti, miline in ljubez-
ni pri vzgajanju svojega rodu. Tu je Veronika 

poklicno in materinsko svojo vlogo opravila z 
veliko odliko. Enako je ta vloga veljala za njen 
zakon, ki zaradi vseh njenih vrlin ni mogel biti 
drugačen. Tudi dom, ki sta ga zgradila, brez 
takega odrekanja in razumevanja ne bi nastal.
Res je, da se na vasi ne družimo prav preveč, 
kar je veljalo tudi za našo krajanko. Kako pa, saj 
je imela veliko za nas nekatere, preveliko ob-
veznosti. Vendar, kadar koli smo se le srečali in 
izmenjali nekaj besed, je bil njen obraz vedno 
poln miline in znala se je nasmejati z očmi. To je 
dano redkim. Iz takega nasmeha takoj zaznaš 
človekovo dušo, ki sprejema ljudi take, kot so, 
ter ni sposobna zamer in se ne spotika v njiho-
vih napakah. Največ časa si je ob družini vzela 
za petje, kjer si njen glas lepo začutil v ušesih 
sleherno nedeljo pri mašah.
Žal je senco na njeno življenje prinesla bolezen. 
Za njena leta je prišla mnogo, mnogo prek-
malu. Ni se ji mogla izogniti. Toda zakaj prav 
ona? Prav nikomur ni bila sposobna prizadeti 
najmanjše bolečine. Narava pa ji ni prizanesla. 

Zakaj? Zakaj? Vedno ista vprašanja. Nikoli ne 
bomo izvedeli. A vseeno ne moremo mimo, da 
je nad nami nekdo, ki je najmočnejši, in odloča 
o vsem, kar se je in bo z nami zgodilo. Po 
začetku zdravljena je kazalo zelo spodbudno. 
Etape so prinašale olajšanja in tudi padce. Vse 
je bilo lažje, ker je imela ob sebi vso podporo 
celotne družine. Veliko spodbudo je zdravljen-
ju pripomoglo rojstno vnučke. Tako zelo se je je 
razveselila, da je tudi bolezen malo popustila. 
Zato je tudi vztrajala skoraj osem let. Rojstno 
vnuka, kljub ponovni osrečitvi, ni več kljubo-
valo bolezni. Bila je močna bojevnica do dne, 
ko organizem ni več vzdržal vseh mogočih in 
nemogočih zdravil. Mera je bila prepolna tudi 
za njo.
Zato se Veronika vaščani od tebe poslavljamo 
z besedami neznanega avtorja: »Ni smrt tisto, 
kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi 
močnejše, brez pomena zanje so razdalje, kraj 
in čas. Pa kjer koli si, naj angel čuva nate.« 
Hvala ti za vsako bogato toplo besedo, ki je 
vedno imela širok, zelo širok pomen.

VAšČAni Sp. prApreČ

V spomin sovaščanki Veroniki avbelj

V Kulturnem središču evropskih vesoljskih tehnologij in okolici
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nov Rop državljanov 
leve vlade, ki vodi 
v bančni socializem 
nima prihodnosti

Vodstvo Banke Slovenije in Vlada RS je davkoplačevalcem obesila na 
hrbet dve zasebne banke. Odločitev Banke Slovenije o uvedbi po-
stopka nadzorovane likvidacije Factor banke in Probanke je javnofi-
nančno pogubna. S to odločitvijo se je potencialni javni dolg samo 
v enem dnevu povečal za kar tri odstotke BDP. Nezakonita razrešitev 
neizvršnega direktorja v Družbi za upravljanje terjatev bank je v ne-
skladju z ustavnim redom in v nasprotju s prizadevanji za blaginjo 
Slovenije. V interesu davkoplačevalcev namreč ni, da tisti, ki so od-
govorni za enormno in katastrofalno bančno luknjo vodijo sanacijo 
bančnega sistema.
Za reševanje slovenskih bank ne bo dovolj 900 milijonov. Ocena Ban-
ke Slovenije je številka štiri do pet milijard?!, ki jih bo posredno ali 
neposredno treba nameniti za sanacijo bančne katastrofe.  Napačne 
odločitve vlade pošiljajo mlade v Sloveniji v tujino na delo. Podražitev 
vinjet bo po žepu najbolj udarila slovenske davkoplačevalce, majhne 
obrtnike in podjetnike. Satelitsko cestninjenje na letni ravni bi bil 
petkrat večji učinek. Vlada  pripravlja velik davek na nepremičnine, 
zmanjševanje pokojnin. Tem usmeritvam pritrjujejo stranke Socialni 
Demokrati, Državljanska Lista, Desus in Pozitivna Slovenija, ki vodi ta 
vlak v nasprotno smer zaradi všečnosti privilegirancem iz prejšnjega 
režima. Ti še vedno obvladujejo: tožilstvo, policijo, sodstvo, banke in 
večino medijev, ki so jim podpora,ne pa poročevalci realnega stanja 
v Sloveniji, kaj šele kritika tej oblasti. Na občinskem nivoju pa jim pri-
trjujejo neodvisne liste (pod narekovaji), ki so usmerjene izključno le 
na osebne koristi iz občinskih proračunov.

oo SdS LukoVicA

ON me je poklical!
Brez besed in brez slovesa
moral sem oditi in svoje drage zapustiti.
Odšel sem po dolgi, svetli cesti,
v kraj, kjer ni ne žalosti in ne bolesti. 

 
 

ZAHVALA

Tiho je odšel naš dragi 

JOŽEF OMAHNA
Kostelov Jože s Prevalj pri Lukovici

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom in znancem.
Hvala Mateji Orehek za ganljiv govor, Alenki Vidergar 

in vsem sovaščanom za nesebično pomoč.

Zahvala gospodu župniku Juretu Ferležu
 za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Vrbančič, 

pevcem Grajskega okteta.

Zahvala Gasilskemu društvu Lukovica, 
vsem praporščakom in gasilcem okoliških društev.

Hvala za izrečena sožalja, sveče in cvetje.
 

Iskrena hvala vsem, ki ste ga v velikem številu 
pospremili k zadnjemu počitku.

Vsi njegovi

S solzo v očeh se rojevamo
in s solzami odhajamo.
Vmes je življenje,
ki ostaja v ljudeh kot spomin.

Samo ta misel lahko tolaži
bolečino in žalost,
ko se ustavi beseda.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je v 75. letu starosti zapustil  
naš dragi mož, ati, ata, pradedek, tast, brat in stric 

FRANC DOLINAR
iz Šentvida pri Lukovici

Vsem sorodnikom, še posebej Cirili, Matiju, 
Zdenki, Gregorju ter Dragici in Marjanu, prijateljem, 

sosedom in znancem se zahvaljujemo, da ste nam v težkih 
trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalja, darovali cvetje in 

sveče. Hvala gospodu župniku Svetetu za lepo opravljen obred, 
gospe Mateji Orehek za lepe poslovilne besede, praporščakom 

in pogrebni službi Vrbančič.

Vsem in vsakemu posebej lepa hvala, ker ste dragega pokojnika 
pospremili v tako velikem številu na njegovi zadnji poti.

Hvala tudi vsem, ki ste ga obiskali v bolnišnici!

Vsi njegovi

28. tek za krof
Krašnja, nedelja, 6. oktobra 2013 ob 11. uri

20. pohod za krof
Krašnja, nedelja, 6. oktobra 2013

2. krofkov tek
Krašnja, nedelja, 6. oktobra 2013 ob 10.45

Dodatne informacije: 
041 612 702, www.krasnja.si
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