
Glasilo Občine Lukovica

Oktober 2013, letnik XIV, številka 8, izid:  25. 10. 2013

stran 7 Odprtje lekarne

stran 14 Intervju: Robert Maselj

stran 20 Mednarodni mojster



Rokovnjač2 OGLASI

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

TEČAJ CPP: 28.10., 18.11.
TEČAJ ZA TRAKTOR:  2.12.

TEČAJ ZA ČOLN:  22.11.
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

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

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

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA:  01/7234-522

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515

MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212 WWW:

 

b-dent.com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

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

STROJNI TLAKI • ESTRIHI • OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

TLAKI KOS d.o.o. 
Ljubljanska 33, Kamnik

Vse za lesarje in domače mojstre. 

Nudimo vam tudi pestro ponudbo:
pohištvenega okovja, ročnega orodja in pribora, 
delovnih oblačil, montažnih lepil, brušenje in prodajo 
rezil za obdelavo lesa ter še mnogo več!

Ljubljanska cesta 20, 1233 Dob, tel. 05 901 64 82, 
info@dobles.si , www.dobles.si

pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sob.: 7.00 - 12.00

AKCIJA! Laminat
ter Milwaukee orodja
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Naslednja številka Rokovnjača izide 22. novembra 
2013. Rok za oddajo člankov je 11. november 2013 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete 
po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij 
na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški 
odbor: Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 
051 365 992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, 
Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 
8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev 
Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. 
Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubrikah Pisma bralcev in Politika niso lektorirani. Na naslovnici: 28. tek za krof, foto: Leon Andrejka
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Pridobitev

Osrednji trg 
v Lukovici je 
odslej boga-
tejši za novo 
lekarno. Pre-
bivalci doline 
Črnega grab-
na so jo kar 
nekaj časa ča-
kali in z veli-
kim obiskom 
na samem odprtju pokazali tudi, koliko 
jim pomeni v svojem kraju imeti novo sto-
ritev. Na živahnosti bo s tem pridobil tudi 
sam Stari trg, ki sicer formo ima, manjka 
pa mu vsebine. Upamo lahko, da je prihod 
lekarne v center Lukovice spodbudil še 
koga, da bi svojo storitev ponujal na tem 
mestu, s čimer bi trg dodobra zaživel.
Počasi se izteka oktober, mesec požar-
ne varnosti. V glasilu Rokovnjač smo mu 
namenili nekaj dodatnega prostora in v 
ta namen opravili tudi osrednji intervju 
s predsednikom Gasilske zveze Lukovi-
ca Robertom Masljem. Nekaj več nam je 
povedal o glavnem poudarku letošnjega 
meseca požarne varnosti, o njeni ozave-
ščenosti v dolini, o množičnosti gasilstva v 
naši občini in še o marsičem drugem.
Tudi sicer je bil oktober pester z dogaja-
njem. V osmi izdaji letošnjega občinske-
ga glasila lahko recimo preberete, kako 
uspešno se je občina Lukovica predstavila 
v prestolnici, kako živ je bil Lukovi sejem, 
kaj vse so počeli otroci v vrtcu in osnovni 
šoli in da imamo v občini novega medna-
rodnega mojstra v dopisnem šahu. 

Leon AndrejkA

Vabiva vas, da 

PReVeRIte VRednOstI  
hOlesteROla In sladkORja V kRVI 

teR POMeRIte sVOj kRVnI tlak.
NA TROJANAH

V TOREK, 5. NOVEMBRA 2013, OD 8. DO 9. URE  
V PROSTORIH KS TROJANE,

V BLAGOVICI
V SREDO, 6. NOVEMBRA 2013, OD 8. DO 9. URE  

V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V BLAGOVICI,

V LUKOVICI
VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30 DO 9. URE  

V »PATRONAŽNI SOBI« ZP LUKOVICA.

Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo,  
je potrebno plačati, postopek meritve je brezplačen.

Cena testnega lističa za holesterol je 3 evre, 
 cena testnega lističa za krvni sladkor je 1.50 evra.

Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta. 
 Na pregled pridite tešči!

Vljudno vabljeni!
Patronažni medicinski sestri

OPOZORIlO

Glede na prihajajoči čas, ko bodo dnevi 
krajši, vremenske razmere pa manj ugo-
dne, je pričakovati dodatno poslabšanje 
prometne varnosti med šibkejšimi ude-
leženci cestnega prometa, saj bodo ti 
manj vidni in jih bodo vozniki motornih 
vozil težje opazili. Zato velja opozorilo 
pešcem in kolesarjem, da ustrezno po-
skrbijo za svojo vidnost. Nosijo naj sve-
tla oblačila, ob slabši vidljivosti pa naj 
uporabljajo odsevna telesa.



Rokovnjač4 ŽUPANOV UVODNIK

Čutim, da je prav, da ta jesenski uvodnik zač-
nem z novico o odhodu sodelavca Tomaža Ce-
rarja v pokoj. Z oktobrom je končal svoje delo 
na Občini Lukovica; prepričan sem, da ni obča-
na, ki ga ne bi poznal ali se tako ali drugače sre-
čal z njim. Za njegovo delo, od samega začetka 
obstoja Občine Lukovica pa do danes, smo mu 
lahko hvaležni. Ves čas je skrbel za realizacijo 
največjega dela proračuna, tistega dela, ki je pri 
ljudeh tudi najbolj opazen. Vodil je praktično 
večino projektov, povezanih s komunalno gra-
dnjo, cestami, gradnjo in vzdrževanjem vseh 
objektov v lasti občine in še bi lahko naštevali. 
To, kar moramo spoštovati pri njem, je, da je iz-
reden poznavalec prostora naše občine, saj so 
mu poznani vsi kraji naše občine, vsaka cesta, 
vsaka grapa … Ob njegovem odhodu v pokoj 
mu želimo veliko zdravja, lepih in sončnih dni v 
pokoju ter še na mnoga leta.
V svojih uvodnikih sem že večkrat predstavil po-
tek izvedbe pločnika iz Šentvida do Brda. Oči-
tno nekateri ne berejo mojih uvodnikov, zato 
bom še enkrat povzel: za ureditev omenjenega 
pločnika v asfaltni izvedbi z robniki in vse, kot je 
potrebno, moramo najprej urediti lastništvo ze-
mljišča in zato potrebne odmere. Meritve so že 
potekale in pri večini brez zapletov. Vendar se je 
– kot običajno – tudi tukaj pojavil problem z de-
diščino in ugotavljanjem dejanskih lastnikov na 
delu projekta. Takoj ko bo ta problem rešen, bo 
lahko stekla dokončna realizacija. Do takrat je 
pločnik v makadamski izvedi, kar ne predstavlja 
tako urejene, a še vedno dovolj varno rešitev. 
To ponovno navajam tudi zaredi tega, ker bo 
morda padel očitek – zakaj se izvajajo dela na 
pokopališču in ne na pločniku. Pri tem izposta-
vljam, da imamo za ureditev pokopališča že več 
let pridobljeno gradbeno dovoljenje in urejene 
vse lastniško-zemljiške odnose. Namen je, z naj-
manjšimi sredstvi, dokončati izgradnjo pokopa-
lišča v Šentvidu, ki je od vseh enajstih pokopa-
lišč pri nas edino, ki je v lasti občine. 
Pred kratkim sem prejel tudi najnovejše podat-
ke o številu prebivalcev po krajih v naši občini. 
Pa naj vam za občutek predstavim le nekatere: 
največji kraj v občini so še vedno Prevoje pri 
Šentvidu s 740 prebivalci, sledi Lukovica s 409 
prebivalci, nato Krašnja 362, Rafolče 326, Tr-
njava 253, šesti je Šentvid z 234, Gradišče 228, 
Spodnje Prapreče 199, Spodnje Loke 142, de-
seta je Imovica s 132, Trojane 114, Blagovica 
103, Spodnje Koseze 100 itd. Iz navedenega 
lahko razberemo, da so se v nasprotju z logiko 
razvoja naselji, kot je bilo predvideno v vseh ra-
zvojnih planih v preteklosti, razširila predvsem 
nekatera manjša naselja, medtem ko tista večja, 
ki smo jih v preteklosti označevali kot »vodilna 
naselja«, močno zaostajajo. Lahko bi celo rekli, 
da v primerjavi z drugimi po številu prebivalcev 
stagnirajo. Če to gledamo skozi perspektivo 
ekonomike, delovanja občinske komunale in 
oskrbe prebivalstva, je to za prebivalstvo dražje, 
kot če bi se širila večja naselja. 
Kot mnogi tudi sam z zaskrbljenostjo spremljam 
nastajanje nepremičninskega zakona. Opažam, 
da pravzaprav še nikomur ni prav jasno, kako 
bo vsa stvar zgledala, zaskrbljenost pa je velika. 
Vedno je dobro pri vsaki stvari počakati, da se z 
izvajanjem tega zakona tudi srečamo in bomo 
realno lahko presodili, ali bodo posledice tako 
hude, kot si predstavljamo. Mnogi se s tem pro-
blemom obračate tudi name, vendar žal zaen-

krat nisem pravi naslov. Razmišljam pa vendarle 
o tem, kako naša mentaliteta ni skladna s tem, 
kar nam nalaga novi zakon. Mnogi ste vse življe-
nje vlagali v gradnjo in si postavili bivališča, v 
katerih nemalokrat, kar se dogaja, živita zdaj le 
še dva upokojenca ali celo en sam. Ta življenjski 
dosežek, v katerega so šli praktično vsi družin-
ski prihranki, bo zdaj lahko hudo obdavčen in s 
tem veliko breme lastnikov. Nekje v tujini bi bilo 
pač normalno, da bi ta človek tak objekt prodal 
in se preselil v manjšega, ki si ga lahko privošči. 
Pri nas je drugače, ker je tudi naše dojemanje 
»doma« drugačno in se nam kaj takega, da bi 
prodali svoj lastni dom, zdi skoraj bogokletno. 
Po drugi strani pa je tudi danes katerikoli objekt 
težje prodati, kot je bilo to pred nekaj leti. Spra-
šujem se, kaj bi lahko zapisal v vzpodbudo ko-
murkoli izmed nas, ki smo zaskrbljeni zaradi 
prihajajočega davka, vendar ne vem – tudi sam 
sem zgrožen. 
Ogledal sem si že nastajajoče prostore nove 
pošte. Mimogrede, nova pošta naj bi odprla 
svoja vrata do konca novembra. Primerjava z 
obstoječo pošto je osupljiva, tako za zaposlene 
kot za nas uporabnike poštnih storitev, in bo to 
ogromna sprememba na bolje. Tega dogodka 
se resnično lahko veselimo. Če gre verjeti zgo-
dovinskim zapisom, potem lahko trdimo, da 
poštna služba v Lukovici v letošnjem letu pra-
znuje 440-letnico neprekinjenega delovanja. 
Bliža se praznik spomina na mrtve, ko je običaj, 
da prižigamo sveče in polagamo cvetje. Pri tem 
se je dobro vprašati, koliko odpadkov s tem 
ustvarimo. To pa predstavlja poleg onesnaževa-

Uvodnik – oktober

Obnova okolice spomenika nOb 
Ena izmed nalog vsake lokalne skupnosti je tudi skrb za obnovo in ohranitev kulturne de-
diščine na svojem območju. Občina Lukovica tako v proračunu vsako leto zagotovi nekaj 
sredstev za obnovo sakralne in memorialne nepremične kulturne dediščine.

V letu 2012 je bila izvedena obnova spomenika NOB v Lukovici, ki predstavlja kamniti obelisk 
z vklesanimi imeni 23 padlih borcev in žrtev fašističnega nasilja iz Lukovice in okolice. V leto-
šnjem letu je bila izvedena še obnova vplivnega območja spomenika.
Dela, tako na samem spomeniku, kot tudi ureditev okolice spomenika, je opravil izvajalec – 
Kamnoseštvo Šajn, Grega Šajn, s. p.
Vsa dela so bila izvedena na podlagi kulturno varstvenih smernic, ki jih je podal Zavod za var-
stvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj.
Iz neposredne bližine spomenika je bila odstranjena moteča infrastruktura, na novo je izvede-
na talna osvetlitev spomenika ter zasaditev in ozelenitev okolice spomenika.

MojcA cerAr, višjA svetovALkA zA družbene in društvene dejAvnosti

nja tudi visok strošek. Poskušajmo biti pri tem 
racionalni.

Želim vam, da bi si v teh lepih jesenskih dneh 
lahko vzeli tudi čas zase in za svoje bližnje.

vAš župAn

MAtej kotnik
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Potrebe po rekonstrukcijah občinskih cest se iz 
leta v leto povečujejo, nekateri odseki so poško-
dovani zaradi naravnih nesreč, kot so plazovi in 
usadi. Na drugih odsekih so bili ob izgradnji 
cest zgrajeni nekvalitetni spodnji ustroji, na ne-
katerih odsekih pa je zob časa dodobra načel 

nova pridobitev na Podružnični  
osnovni šoli v krašnji
Kot smo že poročali v eni izmed prejšnjih številk Rokovnjača, je v Podružnični šoli v 
Krašnji med poletnimi počitnicami potekala prenova obstoječega hišniškega stano-
vanja, ki ga je v preteklosti uporabljalo KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje.

Kulturno društvo je svojo bogato etnološko zbirko preselilo na novo lokacijo – Pavletovo 
domačijo v Krašnji, Občina Lukovica pa je prostore hišniškega stanovanja preuredila v učil-
nico, kabinet in prostor za hrambo rekvizitov. Urejeno je bilo tudi preddverje učilnice, ki 
služi dodatnim garderobam.
Investicija je stala 30.000 evrov, prenovljeni prostori pa so bili dani v uporabo z začetkom 
novega šolskega leta. Šolske klopi v novi učilnici zaseda šest učencev 3. razreda z razredni-
čarko Katarino Bergant.

MojcA cerAr, višjA svetovALkA 
zA družbene in društvene dejAvnosti

koledar 
prireditev 2014
Občina Lukovica bo zbirala podatke o 
dogodkih in prireditvah, ki bodo pote-
kale v koledarskem letu 2014 za obja-
vo v javnih medijih in drugih turistič-
nih publikacijah. 

Občina Lukovica je tako kot že nekaj 
preteklih let zapored začela z zbiranjem 
podatkov o dogodkih in prireditvah, ki jih 
bodo društva in ostale neprofitne organi-
zacije organizirali v letu 2014.
Podatki o prireditvi ali dogodku morajo 
za umestitev v koledar prireditev vsebo-
vati vsaj naslednje podatke:
•	 datum prireditve,
•	 naziv prireditve,
•	 lokacija (kraj) prireditve,
•	 kratek opis prireditve (npr. kulturni 

program, družabno srečanje, sejem, 
športno tekmovanje, …),

•	 podatek o organizatorju (naziv orga-
nizatorja, ime in priimek kontaktne 
osebe, telefonska številka, elektronski 
naslov, spletna stran).

Pri oddaji podatkov je nujno potrebno 
posredovati tudi izjavo, da soglašate z 
objavo osebnih in drugih podatkov, ki ste 
jih posredovali. V kolikor ta izjava ne bo 
priložena, dogodek ali prireditev ne bo 
uvrščen v koledar prireditev.
Pozivamo vas, da podatke o načrtovanih 
prireditvah in dogodkih v letu 2014 po-
sredujete najpozneje do ponedeljka, 
11. novembra 2013, na elektronski na-
slov: katka.bohinc@lukovica.si.
Več informacij: 
Katka Bohinc, telefon: 01/72-96-318, 
e-naslov: katka.bohinc@lukovica.si.

občinskA uprAvA: kAtkA bohinc

gradbene materiale in jih je potrebno obnoviti. 
V septembru so bile izvedene rekonstrukcije in 
delno tudi novogradnje cest na območju kra-
jevnih skupnosti Rafolče, Zlato Polje in Lukovi-
ca. V oktobru potekajo sanacijska dela na cestah 
po ostalih krajevnih skupnostih. Gradbena dela 

potekajo pretežno pod delno zaporo občinskih 
cest, občasno, predvsem v času asfaltiranja, pa 
so občinske ceste popolno zaprte. Prosimo za 
razumevanje.  

občinskA uprAvA

priMož dežMAn

Rekonstrukcije občinskih cest
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1. Predmet javnega poziva
Sofinanciranje obnove nepremične sakralne kul-
turne dediščine na območju Občine Lukovica, in 
sicer:
a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo 

streh, oken in fasad sakralnih kulturnih spo-
menikov, ki so razglašeni za kulturne spome-
nike lokalnega pomena na območju Občine 
Lukovica,

b) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo 
streh, oken in fasad nepremične sakralne 
kulturne dediščine, ki se nahaja znotraj za-
ščitenega območja spomenika lokalnega po-
mena in ima kulturno zgodovinsko vrednost 
v zaščitenem območju,

c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske 
posege na sakralni nepremični kulturni dedi-
ščini,

d) nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve 
propadanja sakralne kulturne dediščine,

e) restavriranje in obnova fresk.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja na-
menila za projekte obnove nepremične sakralne 
kulturne dediščine, ki so bili oz. bodo izvedeni 
najkasneje do 15. 11. 2013, vendar največ do 
višine 50% vrednosti obnove oziroma največ do 
višine določene v razpisni dokumentaciji, do po-
rabe razpoložljivih sredstev.
Znesek iz prejšnjega odstavka predstavlja bruto 
znesek, do katerega je prijavitelj upravičen. V 
primeru, da je prijavitelj fizična oseba, se prido-
bljeni znesek šteje kot drugi dohodek, ki se všte-
va v davčno osnovo. Občina Lukovica je po zako-
nu dolžna odvesti dohodnino za fizično osebo.

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji:
•	 lastniki ali solastniki sakralne kulturne dedi-

ščine, za katero se dodeljuje sredstva ali 
•	 so najemniki sakralne kulturne dediščine in 

imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno na-
jemno pogodbo oziroma pogodbo o sovla-
ganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika 
objekta.

Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja gor-
njih vsebin, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
•	 da se prijavijo na poziv v zato določenem 

roku,
•	 da so v preteklih letih redno izpolnjevali po-

godbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz 
proračuna Občine Lukovica,

•	 prijavljeni projekt ni bil sofinanciran iz drugih 
virov proračuna občine Lukovica, državnega 
proračuna ali javnih razpisov.

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, se-
dež in status prijavitelja.

3. Kriteriji za izbor
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji 
kriteriji:
•	 v prijavi je izkazana zaprta finančna kon-

strukcija za prijavljeni projekt,
•	 dela so bila izvedena v tekočem letu javnega 

Občina Lukovica vabi na brezplačno 
delavnico

Učinkovito 
spletno 
komuniciranje
Pozdravljeni!
Občina Lukovica v sodelovanju s podje-
tjem Prims d. o. o. (www.mojaobcina.si) 
vabi na brezplačno izobraževalno de-
lavnico, kjer vam bo predstavljeno, kako 
lahko podjetja, društva in druge lokalne 
organizacije preko povezovanja v inova-
tivno lokalno skupnost učinkovito komu-
nicirate s pomočjo lokalnih spletnih in ti-
skanih medijskih kanalov.

kaj boste društva in podjetja 
izvedela brezplačno?
•	 Kako enostavno in učinkovito predsta-

viti svojo organizacijo in dejavnost?
•	 Kakšni so sodobni medijski kanali in 

kako jih izrabiti v svojo korist?
•	 Kako preko teh kanalov širiti svojo vse-

bino (predstavitev, novice, dogodke, 
itd.)?

•	 Kako povečati obisk vaše spletne in 
Facebook strani?

•	 Kako si na inovativen način zagotovite 
dodatne člane in/ali stranke?

Zakaj bo vse to brezplačno 
za vas?
Lukovica je kot ena bolj naprednih občin 
v Sloveniji prepoznala, da so neformalna 
izobrazba in izkušnje danes v času digital-
nega komuniciranja, ključnega pomena. 
Zaradi novih tehnologij se bralci spremi-
njamo, z njimi pa tudi klasične oblike pisa-
nja, posredovanja informacij in promocije 
v širšem smislu. Bralce danes iščemo tam, 
kjer so, zato je pomembno, da jih doseže-
mo prek celotnega spektra različnih me-
dijskih kanalov, kot so tisk, spletne strani, 
e-novice prek e-pošte, mobilni portali prek 
mobilnih telefonov, družbena omrežja, kot 
je Facebook, itd.

Vas zanima, kako oblikovati informacije, 
kako nagovoriti bralce, katere medijske ka-
nale izbrati ter najpomembnejše, kako pri-
stopiti k tej brezplačni ponudbi za vaše dru-
štvo ali podjetje? Prijavite se na brezplačno 
delavnico in izvedeli boste!

hItRO izkoristite to priložnost, 
število mest je omejeno!
Delavnica bo organizirana 5. novembra 
2013 ob 17. uri, v prostorih Osnovne šole 
Janka Kersnika Brdo, (Brdo 5, 1225 Luko-
vica).  Zaradi omejenega števila prostih 
mest vas prosimo, da udeležbo potrdite 
na e-naslov: delavnice@mojaobcina.si. 
Po opravljeni prijavi boste prejeli tudi do-
datna izobraževalna gradiva. Za vprašanja 
smo vam na voljo na telefonski številki 01 
620 88 17.

poziva,
•	 iz prijave je razviden nepridobitni značaj pri-

javljene vsebine,
•	 mnenje pristojnega zavoda za varstvo kultur-

ne dediščine,
•	 višina sredstev, ki so bila vložena v obnovo 

nepremične sakralne kulturne dediščine.

4. Okvirna vrednost
Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpolago je 
25.000,00 EUR, od tega 6.000,00 EUR za obnovo 
fresk in 19.000,00 EUR za ostala dela na področju 
obnove in vzdrževanja nepremične sakralne kul-
turne dediščine.

5. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji morajo prijavi priložiti naslednjo do-
kumentacijo:
•	 natančen opis del ki so bila/bodo izvedena,
•	 predračun z navedbo količin in obsega sto-

ritev,
•	 v primeru, da so dela že zaključena, potrjen 

končni obračun izvedenih del,
•	 v primeru da so dela že zaključena, mora-

jo prijavitelji priložiti tudi dokazilo o plačilu 
vseh opravljenih del in storitev,

•	 izjava, da so v preteklih treh letih izpolnjevali 
vse pogodbene obveznosti za prejeta sred-
stva iz proračuna Občine Lukovica; v primeru, 
da niso prejeli sredstev pa izjava, da takšnih 
sredstev v preteklih treh (3) letih niso prejeli,

•	 izjava, da za prijavljeni projekt niso prejeli 
drugih sredstev iz občinskega ali državnega 
proračuna oz. iz javnih razpisov.

6. Rok in način predložitve vlog
Prijave pošljite na naslov: OBČINA LUKOVICA, 
STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA, v zaprti kuverti 
s pripisom »Javni razpis - SOFINANCIRANJE 
OBNOVE NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE 
DEDIŠČINE ZA LETO 2013 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 15. 11. 2013 do 
12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do navedenega roka prispele v tajništvo 
Občine Lukovica.

7. Rok za obveščanje o izidu poziva
V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene 
prijave bodo ovrednotene skladno z navede-
nimi kriteriji. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno 
obveščeni s sklepom v roku 15 dni po roku za 
predložitev prijav. S prijavitelji, katerim bo sofi-
nanciranje odobreno, bo sklenjena pogodba, v 
kateri bodo urejene medsebojne pravice in ob-
veznosti ter podrobnejši pogoji koriščenja odo-
brenih sredstev. 

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

župAn MAtej kotnik, l. r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 ZFO-1, 
7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Zakona o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. US), Odloka o proračunu Občine Luko-
vica za leto 2013 (Uradni vestni Občine Lukovica, št. 3/13 in 6/13) in 9. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni 
vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

jaVnI POZIV
za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine  

za leto 2013
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hiša tete barbare
Letošnje počitnice so bile za mlade igralce KUD Fran Maselj Podlim-
barski zelo aktivne. Pripravljali smo predstavo Svetlane Makarovič Hiša 
tete Barbare. Večkrat na teden smo vadili. Seveda nam je včasih kdo 
»pobegnil« na morje, takrat pa smo ponavljali prizore, kjer manjkajoči 
igralec ni bil potreben. Včasih nam je bilo zelo vroče, saj smo imeli vaje 
na prostem. Hiša tete Barbare je bila namreč pomanjšana Budnarjeva 
hiša pred šolo. Delček predstave smo zaigrali letošnjim prvošolčkom 
na Brdu, premiero pa smo imeli v nedeljo, 8. oktobra. Na šolskem dvo-
rišču se je zbralo veliko gledalcev, ki so ob koncu z dolgim aplavzom 
nagradili igralce. Med vajami in na predstavi sami se je videlo, da v svo-
jih vlogah uživajo. Večkrat so mi s svojimi idejami pomagali oblikovati 
predstavo. V predstavi so zaigrali Hana Rožič, Lucija in Matic Dolinšek, 
Matej Barlič, Brina in Katja Tič ter Katja in Špela Avbelj.

verA beguš

Foto: roMAnA Močnik-žAvbi

Lekarna Ljubljana je v petek, 18. oktobra, v Lukovici odprla svojo 41. enoto, ki so jo doma-
čini že težko pričakovali. V Lekarni Lukovica bodo domačinom in prebivalcem iz okoliških 
krajev nudili strokovno izdajo zdravil na recept in brez recepta, strokovno svetovanje, 
raznovrstne medicinske pripomočke, široko paleto prehranskih dopolnil za ohranjanje 
zdravja in dobrega počutja ter nenazadnje pestro ponudbo kakovostnih dermokozme-
tičnih pripomočkov.

V Lukovici so svojo lekarno že dolgo čakali, saj je v bližnji okolici ni, ljudem pa veliko pomeni, 
da lahko kar najhitreje pridejo do zdravil in drugih izdelkov za ohranjanje zdravja ter tudi do 
pogovora s strokovnjaki. Župan občine Lukovica Matej Kotnik je poudaril, da Lukovica potrebuje 
svojo lekarno, Lekarna Ljubljana pa ima nedvomno zelo kakovostno ponudbo in storitev. »Zelo 
sem vesel, da je Lekarna Ljubljana pri nas odprla svojo lekarno in da bodo prebivalci občine 
Lukovice odslej še bolj zadovoljni,« je še dejal župan.
V vlogi ustanoviteljice Lekarne Ljubljana – Mestne občine Ljubljana je zbrane nagovoril njen 
župan Zoran Janković, ki je izrazil prepričanje, da so prebivalci Lukovice in okoliških krajev dobili 
sodobno lekarno s prizadevnim in strokovnim osebjem.  
Na prireditvi ob odprtju nove lekarne na Starem trgu v središču Lukovice se je zbralo zelo veli-
ko obiskovalcev, ki so v bogatem kulturnem programu prisluhnili melodijam Godbe Lukovice, 
klape Stari trg iz Lukovice in ženskega pevskega zbora Lekarne Ljubljana. Lekarna Ljubljana je 
ob tej priložnosti podelila tudi dve donaciji, in sicer je namenila 2.000 evrov Upokojenskemu 
društvu Lukovica, 1.000 evrov pa Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo. Ob tej priložnosti je direk-
tor Lekarne Ljubljana dr. Marjan Sedej povedal, da je zelo pomembno ohranjati dobre odnose 
v lokalni skupnosti in spodbujati razvoj ter delovanje lokalnih društev, zavodov, ustanov ipd. 
»Glavni in najpomembnejši cilj Lekarne Ljubljana je skrb za ljudi ter njihovo zdravje in dobro 
počutje, zato bomo prebivalcem Lukovice in okolice omogočili boljšo oskrbo z izdelki za ohra-
njanje zdravja in se jim s strokovnim svetovanjem trudili vsaj nekoliko olajšati težave, ki pestijo 
sodobnega človeka.

vAnjA novAk zupAnčič

Leon AndrejkA

lekarna ljubljana je odprla novo poslovalnico - lekarno lukovica
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Zadnja sobota v septembru je v ljubljanski Šiški minila v znamenju 
Črnega grabna. Na Stari tržnici v Spodnji Šiški, med Drenikovo in 
Celovško cesto, je namreč potekal Dan občine Lukovica, ki ga je v 
sodelovanju z Občino Lukovica organizirala Turistična zveza občine 
Lukovica pod vodstvom predsednice Andreje Čokl.
 
Pred kratkim je šišenska tržnica po nekaj letih mrtvila ponovno oživela, 
saj sta Ekološko društvo Porevit in Stara tržnica Šiška združila moči in 
pričela s projektom Eco Green Village Slovenia – Na vasi. Projekt želi za-
gotoviti zeleno oazo sredi mesta, spodbujati lokalno sonaravno pridela-
vo in predelavo hrane, ročne spretnosti, umetnost in obrt, obiskovalcem 
tržnice pa zagotoviti zdravo hrano in zabavo ob glasbi, predstavah in 
različnih delavnicah. K sodelovanju tako enkrat mesečno povabijo tudi 
posamezne občine in v soboto, 28. septembra, se je v Šiški predstavila 
naša občina. Obiskovalcem tržnice so svoje pridelke in izdelke ponu-
dili uporabniki kolektivne blagovne in storitvene znamke Zakladi Črni 
graben, poskusili so lahko tudi pristne trojanske krofe in pravkar obrana 
brdska jabolka. Da o odličnem rokovnjaškem golažu, ki so ga brezplačno 
stregli pravi rokovnjači iz Turistično olepševalnega društva Brdo Lukovi-
ca, niti ne govorimo! Turistično društvo Gradišče je poskrbelo za prikaz 
mlačve žita in tako Ljubljančane še nekoliko približalo podeželju, članice 
KUD Fran Maselj Podlimbarski pa so obiskovalcem prikazale pletenje iz 
slame. Za informacije o naših krajih, promocijski material, nove turistične 
karte občine in nagradne majice z lukovškimi znamenitostmi sta poskr-
beli Občina Lukovica in Turistična zveza. Ta je v Šiški predstavila tudi del 

ko se Črni graben predstavi beli ljubljani …
razstave starih razglednic Lukovice in okolice, ki je nastala ob letošnjem 
občinskem prazniku. 
Da je bilo še bolj veselo, smo se Ljubljančanom predstavili tudi z glasbo. 
Nastopila je Godba Lukovica, ki je zgodaj dopoldne prav prijetno zbudila 
še zadnje prebivalce Šiške, vse prisotne pa so navdušili tudi mladi glas-
beniki iz naših koncev, ki se vse bolj uveljavljajo. Ansambel Skrivnost, ki 
ga sestavljajo štiri mlada dekleta, je poskrbel za nekaj znanih narodno-
zabavnih viž, fantje iz Klape Sidro pa so popihali na srca vsem ljubiteljem 
slovenske ljudske pesmi in dalmatinskih napevov. Kljub ne najlepšemu 
vremenu je imelo tako kar precej rednih obiskovalcev tržnice (pa tudi 
takih, ki so tja prišli slučajno, kot na primer turisti iz Izraela) možnost spo-
znati, da smo v Črnem grabnu prijetni ljudje, ki se znamo zabavati, za- 
igrati, zapeti in ponuditi marsikaj okusnega za pod zob. In številni so 
nam obljubili, da se naslednjič skozi našo občino ne bodo le peljali, am-
pak se bodo pri nas tudi ustavili in si ogledali katero od zanimivosti, ki 
smo jim jih predstavili. 
Da je predstavitev Lukovice tako lepo uspela, gre zahvala vsem sode-
lujočim. V imenu Turistične zveze občine Lukovica se tako zahvaljujem 
članom TD Gradišče, TOD Brdo Lukovica, KUD Fran Maselj Podlimbarski, 
uporabnikom blagovne znamke Zakladi Črni graben, Godbi Lukovica, 
Ansamblu Skrivnost, Klapi Sidro, Gostinskemu podjetju Trojane, Občini 
Lukovica, Katki Bohinc, Marjani Flis Lederer, Ani Nuši Štempihar in vsem 
ostalim, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo Lukovico Ljubljančanom 
predstavili v najlepši luči. 

AndrejA čokL
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V petek, 4. oktobra 2013, je v večernih 
urah zaživela domačija Rus v Šentvidu pri 
Lukovici, saj so se občani zbrali na dogod-
ku Stik z naravo, kjer se je glasba prepleta-
la z odprtjem razstave slik umetnice Mete 
Jarc. Zbrani so lahko tako obujali zvoke 
narave, starih pesmi in dreves z osrednjim 
gostom Vladom Nunčičem ter žametnimi 
glasovi Klape Sidro, ki jo sestavljajo fantje 
iz naše občine.
 
Ob prihodu je goste najprej nagovoril gra-
jski pisar, ki je zaključil svoj uvodni nagovor z 
besedami: „Naj lepota živi, naj prevzame vse, 
česar se naša roka dotakne in naj se njena 
melodija prenaša od srca do srca.“ Omenil je, 
da je razstava med drugim posvečena tudi 
pokojnemu Francu Dolinarju, ki je bil srce 
in duša domačije Rus ter jih skupaj z grškim 
Pitagoro povabil v zgornje prostore, kjer je 
bilo dogajanje. Približno 60 zbranih obiskov-
alcev je bilo v gospodarjevi sobi prisotnih na 
predstavitvi Vlada Nunčiča, izdelovalca orgel 
in ostalih, zlasti holističnih inštrumentov iz 
lesa, ki nas je popeljal od teorije do prakse. 
Pokazal je, kako se lahko prizemljimo s 
pomočjo monokorda, ki je uglašen na ze-
meljski ton, in v živo dokazal, kako ima vsak 
zvok različen motiv oziroma ustvarja drugo 
sliko. Tako starejši obiskovalci kot tudi tisti 
najmlajši so si lahko med kroženjem po 
zgornjem nadstropju domačije Rus lahko 
ogledali razstavljene slike dreves umetnice 
Mete Jarc, za dobro vzdušje pa so poskrbeli 
tudi domači fantje iz Klape Sidro. Nunčič je ob 
spremljavi Pitagore tudi zaigral na monokord, 
oprekelj in pettonsko piščal, prav tako pa je 
eno točko izvedel skupaj s Klapo Sidro, ki je s 
svojim a cappella petjem slovenskih ljudskih, 

dalmatinskih, umetnih in angleških pesmi 
ustvarila odlično vzdušje na domačiji. 
“Danes je bil pa program res takšen, kot se za-
gre. Lepo je bilo izpeljano od začetka do kon-
ca, da je dobra ura kar hitro in zelo lepo minila. 
Prišel sem, ker me je zanimal gospod Nunčič 
in sem se želel pobliže spoznati z njegovimi 
inštrumenti, saj jih še nisem imel prilike videti 
in slišati,” je svoje vtise po dogodku strnil za-
dovoljen obiskovalec Franc Bolta.  
Avtorica slik in predsednica Društva za ohr-
anjanje in oživljanje kulturne dediščine 
Skrinjica Meta Jarc je pri Marku Pogačniku 
študirala geomantijo, ki je veda, ki obravnava 
Zemljo kot živo, zavestno bitje, s katerim lah-
ko komuniciramo in soustvarjamo življenje. 
“Za slike drevesnih vrst sem se odločila na 
prošnjo nekega gospoda, pri tem pa je bilo 
bistveno, da se vidi, katere vrste drevo je upo-
dobljeno. Slednje se lahko vidi po listih in po 
lubju, vendar sem želela pokazati še svoje vi-
denje in sem dodala zraven še obraze. Zdi se 
mi, da so oči ogledalo duše in obraz pove, da 
je to nekaj živega. Da je bitje, ki čuti tako kot 
mi, in je sposobno razmišljati, je zavestno. Ko 
sem risala, sem imela pri vsakem drevesu tudi 
drugačne občutke, pokazale so se mi slike 
in podobe, na primer bukev je mati gozda 
in pri tem se mi je pokazala slika Marije, pri 
velikem jesenu je povezava s predniki ... Tako 
da vidiš, da ima vsako drevo svojo energijo in 
da jo nekatera drevesa dajejo, druga pa jem-
ljejo žalost in depresijo,” pravi o svojih slikah, 
ki bodo še nekaj časa razstavljene v domačiji 
Rus. 
Tanja Šubelj, ki je bila zadolžena za organiza-
cijo, pravi, da je glavni namen tovrstnih pri-
reditev, da bi se ljudje ponovno začeli družiti 
med seboj. “Hkrati pa želimo poleg medgene-

Od srca do srca na domačiji Rus

racijskega druženja med soobčani in tistimi iz 
drugih občin ohranjati kulturno dediščino 
in ljudsko petje,“ je povedala. „Prav tako se 
poleg vsega še obračamo nazaj k naravi in 
skupaj povežemo več niti.” Povod za dogodek 
je bil njen obisk pri Vladu Nunčiču, kjer se je 
pobližje spoznala z njegovim delom in glasbi-
li, ki jih ustvarja. “Dogodek bi bil še bolj obis-
kan, če se na avtocesti ne bi zgodila nesreča, 
kjer je ostalo kar nekaj ljudi, ki so imeli namen 
priti. Zadovoljni smo, ker so ljudje opazili, da 
je včasih kar treba priti na tovrstne stvari, ki 
jih z veseljem organiziramo.”

LeA sMrkoLj

Foto: drAgo juteršek

Kar malo preroški je bil Anton Martin 
Slomšek v svojih letih, saj se marsikat-
era njegova takrat zapisana misel lahko 
uporablja še danes. Slomšek je mlade 
in odrasle svojega časa vabil k branju z 
besedami: »Le kaj pametnega si izvolite 
v branje, da ne boste časa in denarjev 
izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili. 
Berite in kar ste brali, dobro preudarite!« 
Te besede velja upoštevati tudi danes, saj 
se ob poplavi knjig, revij in elektronskih 
medijev vse težje odločimo vzeti v roke 
dobro knjigo. 
 
Le dan za tem, ko so svoje prvo letošnje 
srečanje s pogovorom o vsebini knjige Boža 
Rustje Zgodbe za srečo v družini začeli člani 
Slomškovega bralnega kluba odraslih, so 
v deseto leto branja vstopili mladi bralci in 
animatorji za Slomškovo bralno priznanje 
na Brdu. Uvodno srečanje je vedno zanimi-
vo, saj animatorji za uvod v novo bralno leto 
pripravijo vedno kaj posebnega. Tokrat so v 
svojo družbo povabili upokojeno učiteljico 
matematike in akademsko slikarko Anko Hri-
bar Košmerl. Najprej nam je o njeni življenjski 

poti spregovoril Anton Meden, ki je na zani-
miv način predstavil njeno pot od številk k 
čopičem in barvam. In vendar poleg slikanja 
najde čas še za veliko drugih hobijev. Tako 
ilustrira knjige in piše pesmi. Njen največji 
oziroma bolj zahteven projekt je bil naslikati 
portret Antona Martina Slomška. Da bi bila 
slika čim bolj izvirna in popolna je namreč 
do potankosti proučila njegov življenjepis. 
Na uvodnem srečanju smo spoznavali tudi 
nove knjige. Zelo zanimivo knjigo avtorice 
Slavi Selan Trkman z naslovom Ljubezen je ... 
sta nam predstavila Jerica Bukor, dekliško iz-
vedbo knjige, Janez Meden pa fantovsko. In 
Janez pravi, da mora to knjigo prebrati vsak 
fant pri SBP. „Čas, ki ga porabite za branje 
knjig, ni stran vržen čas, saj se iz knjig lahko 
marsikaj naučimo,“ je v svojem nagovoru 
tokrat poudaril župnik Andrej Svete. Poleg 
vseh novosti smo na tokratnem srečanju 
med drugim tudi izvedeli, da bo letošnje 
jubilejno, deseto leto SBP res nekaj poseb-
nega tako za bralce in vse ostale, ki se jim 
pridružijo na raznih delavnicah in srečanjih.

drAgo juteršek

slomškovo bralno priznanje
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Obisk pri župniku  
mons. Mihaelu trdinu
V petek, 20. septembra 2013, smo pevci iz Češnjic z organistom Matjažem 
in našim sedanjim župnikom Avguštinom Klobčarjem sodelovali pri sveti 
maši v duhovniškem domu Mane Nobiscum, ki jo je daroval škof Andrej Gla-
van ob 100. rojstnem dnevu našega nekdanjega župnika Mihaela Trdina. 
Župnik Miha je pripravil govor, v katerem se je zahvalil vsem navzočim pri 
sveti maši in pri njegovem praznovanju, zahvalil se je tudi Bogu za vsa leta 
duhovniškega poklica.
Tudi mi smo mu prebrali govor, v katerem smo mu zaželeli še veliko božje 
milosti, zdravja in moči. Zahvalili smo se mu za vsa dobra dela in molitve, 
ki nam jih je naklonil ter za kar 60 let službovanja med nami pri zavetnici 
Mariji Karmelski na Češnjicah.
Od njega smo odšli z velikim zadovoljstvom in polni božje energije.

dAMjAnA urAnkAr

lukov sejem v lukovici
 
Jesenski sejem v Lukovici je dobil svoje ime po bližnjem zavetni-
ku cerkve v Spodnjih Praprečah sv. Luki, ki je zavetnik zdravnikov 
in likovnih umetnikov. Njegov razpoznavni znak na slikah je vol. 
Njegov god praznujejo tako po katoliškem kot po pravoslavnem 
koledarju. Sejem je tudi tokrat pripravilo Turistično olepševalno 
društvo Brdo – Lukovica.
 
Lepo sončno in toplo vreme, ki ga je zjutraj nekoliko kazila rahla megla, 
je bilo kot naročeno za obisk Lukovega sejma v Lukovici. Številne sto-
jnice so tokrat v večini zasedli domači prodajalci, ki svoje izdelke pro-
dajajo pod blagovno znamko Zakladi Črni graben. Tudi razstava ročnih 
del Društva upokojencev Lukovica v Kulturnem domu Janka Kersnika 
je bila dobro obiskana, čeprav so mnogi zavili tja šele ob odhodu s 
sejma, obloženi z vsem, kar so nakupili. Marsikdo je na sejem prišel 
z določenim namenom kupiti to ali ono, vsi pa vemo, da je domače 
najboljše. Ker prodajalci vedo, da kupci neradi kupijo mačka v žaklju, 
smo pred nakupom marsikaj lahko tudi poskusili. Člani LD Lukovica so 
tokrat pripravili odličen lovski golaž, ki je kaj hitro pošel, kar je dokaz, 

da je bil odličen in je šel mnogim 
v slast. Mogoče ga v prihod-
nje ponudijo že pod blagovno 
znamko Zakladi Črni graben. 
Jabolka, sir, med, suhomesnati 
izdelki in domača zelenjava, so-
kovi, marmelade in še mnogo 
dobrot, ki nastajajo po receptih 
naših babic in dedkov so tokrat 
ponujale stojnice in kmečke žene 
so že malce čez poldne imele 
prazne stojnice. In da ima sejem 
tudi nekaj kulturno umetniškega 
navdiha poleg članov Društva 
upokojencev poskrbi še upoko-
jeni učitelj Janez Jarc, ki razstavi 
podobe iz lesa in jih izdeluje tudi pred obiskovalci. Sejem bil je živ, 
številne sklenjene kupčije pa v obojestransko zadovoljstvo. In ravno 
zato se kupci ali pa le zgolj obiskovalci radi vračajo na sejem v Lukov-
ico.  

drAgo juteršek
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Vsem iskreno čestitamo ob minulem prazniku. Statistični podatki, ki 
se ob tem dnevu pojavljajo v medijih, niso prav nič lepi. Povprečna sta-
rost slovenskih kmetic je prek 50 let in tudi izobrazbena lestvica je nizka. 
Kljub vsemu smo še vedno v podrejenem položaju. Vsi pa vemo, da smo 
nepogrešljive.
Ker se zavedamo, da smo same odgovorne za svoj položaj, je prav, da 
znamo poleg vsakodnevnih obveznosti tudi živeti. Zato smo se v septem-
bru podale na strokovno ekskurzijo v slovensko Primorje. Poleg ogledov 
vrtnarije in sadovnjaka na kmetiji Bolčič smo se odpravile tudi v Piran in 
Portorož. Posedele smo na Tartinijevem trgu in še v minoritskem samo-
stanu. Popoldan smo se prepustile razvajanju na turistični ladjici. Krasno 
vreme, odlično razpoloženje, harmonika, pesem, dobro kosilo in čudovita 
vožnja po morju in seveda že smo nazaj v Lukovici. Vsem bralcem Rokov-
njača prilagamo sliko za spomin na morje in poletje.
V petek, 25. oktobra, vas vabimo na kuharski tečaj. 
Posebno vabilo vam pošiljamo že za petek, 22. novembra, ob 19. uri. 
V dvorani kulturnega doma v Lukovici pripravljamo v sodelovanju z Zve-
zo kmetic Slovenije KONCERT LJUDSKIH PEVK.  
Vabimo vas, da se nam pridružite!

zA dpž LukovicA sLAvkA urbAnijA

delavnica o zeliščih  
pokazala željo po 
nadaljevanju 
TD Sv. VID je v oktobru organiziralo svojo prvo delavnico Zelišča v vsak-
danji rabi. Številni obiskovalci so v celotnem večeru spoznavali zelišča, 
njihove učinkovine, kje in kdaj jih nabirati, kako se jih pravilno shranjuje 
ter način priprave in njihovo uporabo. Znanja, ki ga je podajala prizna-
na zeliščarka Marija Jamnik, kar ni hotelo zmanjkati. Največ uporabnih 
informacij je bilo podanih o ameriškem slamniku, aloe veri, o zdravilnih 
pripravkih za sečne poti, kako si na naraven način pomagati ob visokem 
tlaku, holesterolu, … Obiskovalci so dobili odgovore na vsa svoja vpra-
šanja, recepte za pripravo zeliščnih napitkov ter dve zeliščni rastlini za 
svoj zeliščni vrt. 
Zanimanje obiskovalcev je bilo veliko, kar kaže na vse večjo moč upo-
rabe naravnih zelišč in pripravkov doma kot prvo preventivno pomoč 
pri različnih obolenjih. Še posebej veliko zanimanja je bilo o tem, kako 
si doma pripraviti zeliščna mazila in pripravke. To je bila dodatna spod-
buda, ki nas vodi k organizaciji nove delavnice z naslovom Mazila in 
pripravki iz zelišč. Na delavnici bodo udeleženci skupaj z gospo Marijo 
praktično pripravljali ognjičevo mazilo z ranjakom, smrekovo mazilo, pri-
pravke ob prehladnih obolenjih na bazi hrena ter čebule. Vsa izdelana 
mazila in pripravke bodo na koncu lahko odnesli tudi domov. Delavnica 
bo potekala v petek, 15. novembra, v KD Anton Martin Slomšek Šentvid, 
med 18. in 20. uro.  Vabljeni vsi, ki vas veseli delo z zelišči. 

jernejA s. turk, td sv. vid 

15. oktober – mednarodni dan kmetic
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STROKOVNA EKSKURZIJA EKOLOŠKIH KMETOV

ekološko kmetovanje  
z doktorskim nazivom
Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje je dejavno skozi 
vse leto, največ pa se dogaja prav v jesenskem času. Tako nekate-
ri sodelujejo na raznih sejmih ali na dnevu odprtih vrat. Največja 
udeležba je vedno na vsakoletni strokovni ekskurziji po ekoloških 
kmetijah, ki je bila letos organizirana na Štajersko in v Prekmurje. 
Priprava programa in izvedba je bila v rokah Pavle Pirnat, terenske 
kmetijske svetovalke na Izpostavi Domžale pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Ljubljana. Čeprav smo si ogledali samo dve kmetiji, 
smo vendar izvedeli in videli veliko novega, zanimivega in poseb-
nega.

Najprej smo se ustavili v osrčju Krajinskega parka Goričko, na skrajnem 
severovzhodu Slovenije na eko socialni kmetiji Korenika v vasi Šalovci. 
Kmetijo sta idejno zasnovala Mozaik, društvo za socialno vključenost, 
ter Korenika, zavod za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. 
Rezultat njunega povezovanja je socialno podjetje Pribinovina d. o. o., 
ki zaposluje ranljive družbene skupine, kot so invalidi in osebe s po-
sebnimi potrebami. Sprejel nas je gospod Kavaš, ki nam je bolj kot o 
samem posestvu razlagal in polagal na srce, da se moramo zavedati 
svojih korenin, spoštovati  zemljo, upoštevati naravne in kozmične za-
kone in da je poslanstvo vseh nas na ohranjanju tradicije, izročila, ljud-
ske modrosti. 

naj ribič Rd Črni graben 2013 
24. septembra 2013 smo se na ribniku Zeleni gaj na Prevojah zbrali 
ribiški tekmovalci RD Črni graben, kar je bilo tudi sklepno dejanje za 
pokal NAJ RIBIČ RD ČG 2013. Zadnje ribiško tekmovanje je bilo izziv za 
mnoge, ki so še upali, da se jim bo sreča obrnila in se bodo uvrstili na 
prva tri mesta, ki prinašajo nagrade in pokale. Že v prvih minutah je 
Danilo ujel najtežjo in zmagovalno ribo, tako da so nekateri tekmovalci 
takoj izgubili upanje na končno zmago presenečenja. To je bilo čutiti iz 
komentarjev tekmovalcev. Ob zaključku tekmovanja so najprej podelili 
kolajne za zadnjo tekmo. V končni razvrstitvi so pri mladincih največ 
točk zbrali: 1. Karin Bartolj, 2. Gašper Omahna, 3. Benjamin Bartol. Pri 
članih se je na prvo mesto z največ točkami uvrstil Henry Bartol, 2. Jure 
Križman, 3. Bojan Lončar. Po zaključku tekmovanja se je prilegel dober 
obrok hrane, saj nam je bilo vreme naklonjeno in tako smo zaključili 
ribiško tekmovalno sezono. Vsako leto je nov izziv v ribištvu in zato se 
nam pridružite občani in bodoči ribiči.

dAniLo kAsteLic

Na 20 ha obdelovalne zemlje pridelujejo sadje, zelenjavo, žita in zelišča, 
iz česar sami ekološko predelajo okoli 300 različnih vrst izdelkov. Nekaj 
od teh smo po ogledu sušilnice in zeliščnega vrta tudi poskusili, lahko 
pa tudi kupili. Najbolj smo bili navdušeni nad jabolčnim čipsom, zani-
miv pa nam je bil postopek kuhanja marmelade na prastar način, ki tra-
ja kar pet dni. Ves dohodek od prodaje izdelkov se vrača nazaj v pose-
stvo in služi za vzdrževanje družin zaposlenih. Seveda moramo vedeti, 
da je storilnost zaposlenih zaradi manjših zmožnosti nižja, vendar nji-
hovo zadovoljstvo večje, ker si kljub vsemu sami zaslužijo za življenje.
Nato smo se odpravili v Jareninski Dol, na biodinamično kmetijo Tu-
rinek. Tu nas je najprej sprejel Matjaž Turinek, ki ima doktorat iz bio-
dinamike, vendar je lani zavrnil ponudbo docenta na univerzi in začel 
kmetovati. Z očetom sta si kmetijo razdelila na pol in zdaj obdelujeta 
vsak po 5 ha. Matjaž je iskal neko svojo pot za preživetje in jo našel v 
partnerskem kmetijstvu, ki se mu zdi najbolj trdna in neposredna pove-
zava s potrošnikom. Začel je pripravljati zelenjavne in žitne zabojčke ter 
si postopoma našel stalne odjemalce. Ti mu včasih, ko rabi več delovne 
sile, poleg študentov, ki delajo za hrano in stanovanje, celo priskočijo 
na pomoč. Nekako si ustvarja lastno ceno, to pomeni, toliko kot stane 
pridelava, in to naj bi bilo idealno, le da ljudje še niso navajeni na to. Z 
zanimanjem smo si ogledali razno ročno orodje in pripomočke, ki jih 
uporablja pri okopavanju in setvi. Nekatere smo tudi preizkusili na njivi. 
Preden smo si ogledali še delček kmetije očeta Janeza, smo poskusili 
njihove odlične marmelade in sok.
Pozno kosilo nas je čakalo na ekološki kmetiji Tikva v Limbušu, kjer smo 
si vzeli še nekaj časa za druženje in izmenjavo mnenj ter izkušenj, kar je 
tudi zelo pomemben del izobraževanja.

FrAnckA toMAn

Foto: pAvLA pirnAt

Skupinska slika na kmetiji Turinek Družaben zaključek na ekoturistični kmetiji Tikva
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Osnovna šola janka kersnika 
brdo je zmagala na srečanju 
društev mladi gasilec 2013
Letošnje 33. srečanje Društev mladi gasilec osnovnih šol Slovenije je 
potekalo 27. in 28. septembra v Črnomlju. Pravico do nastopa si je v 
aprilu priborila mlajša ekipa, ki je na regijskem tekmovanju v Šmar-
tnem pri Litiji pometla s konkurenco. Tako so učenci Jure Pečar in 
Neža Saje iz PGD Prevoje ter Jan Dolinšek iz PGD Lukovica, skupaj z 
dvema mentorjema iz Prevoj, odšli na dvodnevno državno srečanje.

Prvi dan je minil v znamenju druženja v raznih delavnicah, zabave in spo-
znavanja kraja. Popoldan so tekmovalci pisali še preventivni pisni test, 
test iz prve pomoči in splošni test o Črnomlju. Zvečer so odšli na domove 
svojih vrstnikov, kjer so preživeli nepozabne urice in se pripravili na nov 
tekmovalni dan. Mentorja sva odšla na družabno srečanje z organizatorji 
tekmovanja.
V soboto je učence čakalo še praktično tekmovanje v metanju vrvi v krog, 
vezanju vozlov, vaji z vedrovko – zbijanju tarče in praktični del iz prve po-
moči. Kljub napaki iz preventivnega pisnega testa in nekaj nenatančnosti 

PGd Prevoje 125-letnico 
obstoja obeležuje z različnimi 
dogodki in uspehi 
Prevojske gasilke in gasilci v letošnjem letu beležimo 125. obletnico 
obstoja, ki smo jo že proslavili s prevzemom novega gasilskega vozi-
la za prevoz moštva. Aktivni smo skozi celo leto, saj vemo, da lahko 
le z močno voljo in trdim delom vrnemo lokalnemu prebivalstvu vso 
podporo, ki nam jo namenja. Tako smo tudi letos dosegli veliko tek-
movalnih uspehov z mladino, prenavljamo gasilski dom, prav tako 
pa izobražujemo operativno enoto, kajti le z ustreznim znanjem lah-
ko uspešno posredujemo na različnih intervencijah.

V letošnjem letu smo ponovno začeli z adaptacijo in posodobitvijo gasil-
skega doma. V avgustu smo vgradili nova avtomatska dvižna vrata za voz 
tri (GVC 24/50), ki skupaj z avtomatskimi vrati pri vozu dva (GVC 16/25) 
omogočajo krajši čas do izvoza na intervencije, saj vrat pri obeh cister-
nah ni potrebno odpirati in zapirati ročno. V garaži, v katerem stoji novo 
vozilo za prevoz moštva – voz ena (GVM-1), je bila v februarju vlita nova 
betonska plošča, v septembru pa je bil narejen tudi omet. V letošnjem 
letu bomo končali z gradnjo v pritličju, kjer bodo prenovljene garaže za 
tri vozila, uredili bomo poveljniško sobo, poleg nje bodo še sanitarije s 
tušem. Čaka nas še zamenjava strehe nad starim delom gasilskega doma. 
Gradnjo bomo počasi nadaljevali tudi v prvem nadstropju, kjer bomo 
uredili veliko sejno sobo, namenjeno izobraževanju in sestankom. Pripa-
dala ji bo čajna kuhinja in sanitarije, posebna soba pa bo namenjena naši 
zgodovini, saj bo urejena kot muzej.
Nič manj delovni nismo pri operativni dejavnosti. V času izdaje novem-
brske številke Rokovnjača so z nadaljevalnim tečajem za gasilca začeli 
gasilski pripravniki gasilske zveze Lukovica. Pripravniki bodo po uspešno 
zaključenem tečaju postali pravi operativni gasilci, ki se bodo priključili 
obstoječemu kadru v svojih društvih. Tečaja se udeležuje 12 pripravni-
kov in pripravnic iz PGD Prevoje. Prav tako se je v septembru začel tečaj 
za vodjo enot oziroma za čin gasilski častnik. Tečaja se skupaj z drugimi 
gasilci iz regije Ljubljana III udeležujeta tudi oba podpoveljnika našega 
društva. Z opravljenim tečajem bosta usposobljena voditi večje interven-
cije, na katerih bo posredovalo več enot. 
Večjih intervencij v zadnjem času k sreči nismo imeli. V poletnem času 
smo posredovali ob neurju, ki se je razvilo nad našo občino, prekrili smo 
razbito strešno okno po vlomu, prav tako pa smo posredovali ob manj-
šem požaru v baraki v Vrbi.
Tudi mladina s svojim delom ne zaostaja za ostalimi člani društva. Letos 
smo dosegli že kar nekaj tekmovalnih uspehov, med drugim tudi na dr-

pri metu vrvi v krog se učenci niso zmedli in ostale vaje opravili z odliko. 
Zato smo nestrpno čakali na razglasitev. Obdalo nas je nepopisno veselje, 
ko so Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo prebrali nazadnje, kar je pomeni-
lo prvo mesto v kategoriji mlajših učencev v državi. 
Po razglasitvi smo odšli še na zaslužen sok in se prijetno utrujeni vrnili na 
svoje domove. Sklenili smo, da se bomo tudi drugo leto na regijskem tek-
movanju uvrstili na najvišje mesto in si s tem ponovno priborili udeležbo 
na državnem srečanju Društev mladi gasilec 2014.

MAtejA pAvLič

pgd prevoje

žavni ravni. Zadnji večji uspeh smo dosegli na tekmovanju Društva mladi 
gasilec (DMG), kjer nastopajo mladi gasilci v okviru svojih osnovnih šol. O 
njem poročamo v posebnem članku, saj si tak uspeh zasluži posebno po-
zornost. Državnega tekmovanja so se udeležili tudi mladinci in priprav-
nice, saj so v Svetem Juriju ob Ščavnici nastopili na državni orientaciji. 
Pripravnice so z nekaj težavami na progi dosegle solidno 14. mesto v kon-
kurenci 22 ekip. Boljši uspeh je dosegla mešana ekipa mladincev, saj so v 
konkurenci 32 ekip dosegli odlično 6. mesto. V septembru je potekalo še 
mladinsko tekmovanje gasilske zveze Lukovice v kvizu, kjer smo nastopi-
li s tremi ekipami in spet dosegli odlične rezultate. Obe ekipi mladincev 
(prvo in drugo mesto) ter ekipa pripravnikov (prvo mesto) so se uvrstile 
naprej na regijsko tekmovanje, ki bo v novembru. Ekipa mladink se je v 
mokri vaji Matevža Haceta z drugim mestom na regijskem tekmovanju 
uvrstila na državno prvenstvo, ki bo drugo leto. Mladina ob tem sporoča, 
da še vedno zbira odpadni papir, s katerim lahko društvu pomagate pri 
pridobivanju dodatnih finančnih sredstev. Papir lahko dostavite vsako 
soboto ob 12. uri v gasilski dom. Večje količine lahko, po dogovoru, pri-
demo iskati tudi na vaš dom. Kontaktne številke najdete na naši spletni 
strani, ki je napisana na koncu tega članka.
V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo se priključili programu Upra-
ve Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilski zvezi Slovenije. 
Operativna enota PGD Prevoje bo danes, 25. oktobra, izvedla gasilsko 
vajo s prikazom gorečega avtomobila. Vaja se bo začela približno ob 
18. uri na naslovu Pod hribom 1 na Prevojah (pri Mihelič). Za lažje spre-
mljanje vaje vam bo operativni gasilec preko ozvočenja razložil opera-
tivne postopke v taki intervenciji. Na dan odprtih vrat bomo pripravili 
praktični prikaz gašenja z gasilnikom, požar maščobe v kuhinji, prikazali 
bomo tako opremo in vozila kot tudi potek gradnje gasilskega doma. Vse 
to se bo dogajalo pred gasilskim domom v Šentvidu v soboto, 26. okto-
bra, ob 17. uri. Poskrbeli bomo tudi za manjšo pogostitev za vse prisotne.
Prav tako vas vabimo, da obiščete našo novo spletno stran gasilci-pre-
voje.si. Na njej objavljamo vse dogodke, novice in slike, ki se dogajajo v 
našem društvu. Pogledate si lahko različne informacije in zanimivosti, ki 
jih do zdaj mogoče še niste vedeli. Vabljeni k ogledu. Na pomoč!

gAšper bergAt, prevojski gAsiLci in gAsiLke
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Kdaj ste se navdušili nad gasilstvom? 
Gasilec sem že od petega leta, ampak recimo, 
da sem začel malo bolj zares, ko sem imel se-
dem let. Zdi se mi, da je to kar v družini, saj sta 
bila oba starša gasilca. V tistih časih je bilo oči-
tno moderno, da smo vsi fantje hodili nekam 
(smeh), eni na nogomet, drugi sem ter tja, jaz 
pa sem poleg ostalih aktivnosti izbral še ga-
silstvo. Moj oče je bil takrat poveljnik in pred-
sednik društva in tako pač potem gre (smeh). 
Ko te enkrat to res zagrabi, ne greš iz tega ven, 
potem pa pridejo še prijatelji in znanci, s kateri-
mi se družiš in tako smo ostali gasilci do danes. 
 
Ste kdaj razmišljali, da bi opustili gasilske 
aktivnosti? 
Da bi prenehal z gasilstvom do današnjega 
dne, nisem niti pomislil. Mogoče, da bi prene-
hal s kakšno veliko funkcijo v društvu, ki so se 
začele že relativno zgodaj, ampak da bi nehal 
biti gasilec, to pa definitivno ne. 

Kaj vam pomeni gasilstvo? 
Gasilstvo je del mojega življenja, nek del potre-
be. Ko je treba nekomu pomagati, enostavno 

greš in pomagaš. Jaz temu pravim, da je to pri-
učena navada, ki sem jo dobil z leti in potem ti 
to pride v kri. 
 
S katerimi funkcijami ste začeli? 
Začel sem s funkcijo predsednika PGD Lukovi-
ca, kjer sem tudi član in imam za seboj v dru-
štvu tri predsedniške mandate, prav tako sem 
bil eno leto tudi poveljnik gasilskega društva. 
V samem društvu v Lukovici smo mladi glede 
na gasilske funkcije relativno kmalu dobili mo-
žnost, da začnemo delovati, za razliko od ne-
katerih drugih, kjer imajo še danes predsedni-
ke, ki so starejši. Da ne bo pomote, proti njim 
nimam nič, ampak se mi zdi, da to ni ravno v 
koraku s časom. Tudi današnja generacija, ki je 
aktivna, je relativno mlada za eno takšno dru-
štvo, kot so na primer gasilci. Od leta 1997, ko 
je nastala Gasilska zveza Lukovica, sem bil obe-
nem tudi tajnik in sedaj sem že drugi mandat 
predsednik, se pravi, bom imel mandat do leta 
2018. 
 
Se spominjate kakšne gasilske akcije, ki 
vam je še posebno ostala v spominu? 
Gasilske akcije so bile včasih popolnoma dru-
gačne kot danes, v tem smislu, da je sam sis-
tem funkcioniral glede na gasilsko sireno in ni 
bilo pozivnikov, ki jih poznamo sedaj. Nismo šli 
vedno na intervencije popolnoma oblečeni. Se 
je tudi že zgodilo da je nekdo prišel pomagat 
direktno s travnika. Pomembno je bilo, da se je 
pogasilo. Ni bilo vse tako striktno, kot je danes, 
ko ne moreš oziroma niti ne smeš iti na inter-
vencijo, če nisi primerno oblečen in opremljen. 
Danes tudi sirene ne tulijo kar tako vsepo-
vsod, ampak ljudje vidijo, da se gasilci nekam 
odpeljejo z lučkami in nič ne vedo. Sicer pa 
v našem koncu v teh letih, odkar sem od 18. 
leta naprej lahko gasil, pravzaprav zelo veliko 
sila pomembnih akcij ni bilo. V spominu so mi 
zagotovo ostale poplave pred tremi leti na Gra-
diškem jezeru, ko je bila definitivno nevarnost 
za vso dolino. Ponoči smo hodili sem in tja ter 
čakali, ali bo jez zdržal vso to vodo ali je ne bo. 
V tej fazi, kot je bilo to takrat, jezero v praksi ni 
bilo še nikoli stestirano. Če ni zadeva res veza-
na na bližino doma, gasilci ne delamo razlik, saj 
so za nas vse akcije enake. Če ti nekdo reče, da 
moraš mačka potegniti iz kanala, ker se je za-
taknil, če nekomu poplavlja voda v kleti ali za-
gori, gremo ne glede na situacijo gasilci z enim 
namenom tja in vsaj jaz ne ločujem med nalo-
gami oziroma intervencijami, ki sem jih naredil. 
V bistvu so vse akcije pomembne in konec kon-
cev nikoli ne veš. Mogoče je bilo to v Gradišču 
interesantno zaradi tega, ker nihče ni vedel, 
kaj se bo zgodilo, niti ni bila silna intervencija, 
bilo je bolj tekanje sem in tja, saj je bilo v istem 
večeru zaradi dežja od 10 do 15 intervencij in 

se je vse dogajalo z zelo veliko hitrostjo. Izpo-
stavil bi tudi požar v papirnici Količevo, saj smo 
imeli gasilci s tega konca možnost, da smo se 
srečali s takšnim požarom, ki ga v naših krajih 
(hvala bogu) ni. Tam se je pokazalo, da je lah-
ko gasilec tudi dva do tri dni na intervenciji, saj 
ogenj ni in ni ponehal. Na takšnih intervencijah 
človek tudi preizkuša samega sebe in vidiš, da 
ne moreš funkcionirati več kot nekaj ur in da je 
zelo pomembno, da imaš nekaj ljudi za sabo, 
ker bolj kot smo gasili, bolj je papir gorel. 
 
Ste se med kakšno intervencijo ustrašili za 
svoje življenje? 
Ne. Iz čisto preprostega razloga. Takrat ko sem 
bil mlajši in niso bile te stvari tako stroge, kot so 
danes, jaz pravim, da si itak mlad pa neumen, 
saj ne razmišljaš, ko te žene adrenalin. Mogoče 
po tem, dan pozneje, ko se usedeš in se vpra-
šaš, če ti je bilo potrebno iti na tistih sedem 
metrov visoko na lestev, ampak takrat ko greš, 
pa niti ne pomisliš. Odkar so v zadnjih dvajse-
tih letih te stvari res poostrene, je na samem 
izobraževanju in usposabljanju gasilcev toliko 
narejenega, da fantje, ki gredo na intervencijo, 
vključno z menoj, smo prepričani, da to znamo 
in zmoremo narediti. Če nekaj ne zmoreš, po-
tem rečeš, da ne boš šel in tudi ne stopiš na-
prej. Vseeno mislim, da ima vsak človek pri sebi 
določeno mero strahu, strah, ki je pozitiven, 
vendar če vidiš, da ni problema, potem greš in 
o tem niti ne razmišljaš.
 
Katere so kvalitete dobrega gasilca? 
Marsikdo bo rekel, da je znanje vrlina, ampak 
meni se ne zdi čisto tako. Znanje je nekaj, kar se 
človek nauči, torej če se hoče naučiti, osebno 
za edino vrlino kot življenjsko štejem vrlino od-
rekanja tudi za ceno lastnega življenja, da po-
magaš nekomu drugemu. Večina ostalih stvari 
je ali naučenih ali priučenih oziroma umetno 
narejenih. K odrekanju spada tudi srčnost pri 
svojem delu in tisto, da greš, ne da bi pomislil 
na to, zakaj pa pravzaprav moram nekam iti. Ko 
ti piska pozivnik oziroma je včasih tulila sirena, 
nihče ni razmišljal, ali me bodo potrebovali, 
ampak si v hipu pustil, kar si delal in si brez po-
misleka šel. Tisti, ki še danes tako razmišljajo, 
zanje lahko rečemo, da so gasilci, malo druga-
če je pri poklicnih gasilcih, ki to delajo za denar, 
vendar ne gre čisto vsak med poklicne gasilce, 
saj če človeka gasilstvo ne veseli, potem si bo 
našel delo, ki bo bolj humano do samega sebe. 
 
Smo po vašem mnenju prebivalci občine Lu-
kovica dovolj osveščeni o požarni varnosti? 
Če bi sodili po številu in tipu intervencij ter vr-
stah nesreč, ki se zgodijo, bi lahko rekli, da ja. 
Intervencije so, ampak niso takšne, da bi bile 
zaradi tega, ker so ljudje malomarni, so tudi iz-
jeme, ki se po navadi zgodijo pri dimniških po-
žarih, ker ljudje pred zimo ne očistijo dimnikov. 
Prav tako, če pogledamo celotno prebivalstvo 
v občini, nas je vmes od 20 do 30 odstotkov v 
gasilskih vrstah, kar tudi pomeni, da je v vsaki 
tretji družini en gasilec. 
  
Na čem je bil glavni poudarek v letošnjem 
mesecu požarne varnosti? 
Osrednja tema letošnjega meseca požarne 
varnosti se glasi »Začetni požar lahko pogasite 
sami« in je bila določena s strani Gasilske zveza 
Slovenije. To je nekaj, kar lahko ljudje dejan-
sko storijo sami in ko so sami pogasili začetni 
požar, so naredili skoraj vse. Gasilska zveza 

Intervju s predsednikom Gasilske zveze Lukovica Robertom Masljem 

Vsaka intervencija je pomembna!
 
Robert Maselj je predsednik Gasilske zveze Lukovica, ki ima za seboj že 37 let gasil-
skega udejstvovanja. Gasilstvo ga spremlja že od malih nog, saj so bili njegovi starši 
gasilci, ljubezen do gasilstva pa se prenaša tudi na njegovo ženo in otroke, ki so 
aktivni člani v gasilskih vrstah. Ker je oktober mesec požarne varnosti, se vprašanja 
v intervjuju dotikajo njegovega udejstvovanja na zvezi in v PGD Lukovica, kjer je še 
vedno član, kot tudi osebnih pogledov na gasilce, tvegano delo in mesec požarne 
varnosti.
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Lukovica posebnih aktivnosti v mesecu po-
žarne varnosti ni pripravljala, saj je pravzaprav 
sestavljena iz društev in preko poveljstev ter 
poveljnikov koordinira in društva izvajajo ak-
tivnosti. V oktobru se je začel nadaljevalni tečaj 
za gasilca, ki se bo izvajal pod okriljem Gasil-
ske zveze Lukovica. V PGD Lukovica bo konec 
meseca akademija, kjer bo društvo svečano 
prevzelo novi pridobitvi, in sicer poveljniško 
vozilo in čoln, v PGD Blagovica načrtujemo sek-
torsko vajo, dan odprtih vrat za otroke iz vrt-
ca in šolarje bo v PGD Krašnja, potekala pa bo 
tudi društvena vaja. PGD Trojane bo v oktobru 
preizkušal opremo, potekal bo pregled hidran-
tnega omrežja na območju Trojan, v Šentgotar-
du bo gasilsko – reševalna vaja, kjer bo poleg 
PGD Trojane sodelovala tudi osrednja gasilska 
enota iz Blagovice. V PGD Prevoje se posveča-
jo izgradnji gasilskega doma in v novem delu, 
ki so ga že prevzeli, bodo imeli del gasilskega 
muzeja. Prav tako so vsa društva aktivna tudi 
med letom, če ne drugače, vsaj vsako soboto 
v rodiščih, organiziran pa bo tudi nadaljeval-
ni tečaji za gasilca, kjer se bo od oktobra do 
predvidoma marca izobraževalo 50 bodočih 
gasilcev, z zaključno vajo v Centru za zaščito in 
reševanje na Igu. 
  
Koliko mladih je med prostovoljnimi gasilci 
v Črnem grabnu? 
Glede na podatke v gasilski evidenci, ki jih kaže 
naša gasilska aplikacija Vulkan, nas je v vseh 
petih društvih 737 članov. Prav tako ne smemo 
pozabiti še na tiste, ki so naši podporni člani 
in nimajo enakega statusa, kot so ga imeli. Od 
tega je mladih članov do 27. leta 330, kar po-
meni, da je 500 članov mlajših od 30 let. 
  
Ali imate občutek, da se ljudje v celoti zave-
dajo, kako pomembno je gasilsko delo? 
V preteklosti, ko še ni bilo Gasilske zveze Luko-
vica, se mi je zdelo, da se je na gasilce gledalo 
drugače kot danes, saj so gasilci po intervenci-
jah po navadi zavili v kakšno gostilno, kjer so 
pogasili žejo, po možnosti z gasilskim kombi-
jem in še vedno oblečeni v gasilska oblačila. 
Potem smo seveda gasilci tudi sami spoznali, 
da tovrstne stvari vplivajo na ugled in mnenje 
ljudi ter naredili pravi korak v pravo smer, da 
smo se v zadnjih desetih letih oddaljili od »eti-
kete«, ki smo jo imeli v družbi. Pomemben je 
odnos, da se ne izpostavljaš na mestih, kjer ni 
potrebno. Ljudem je vse bolj jasno, da so ga-
silci potrebni, da to ni samo en kamenček v 
državnem aparatu, ki porablja denar in okrog 
novega leta po hišah prodaja koledarje, am-
pak da je gasilstvo pomembna aktivnost. Ne-
nazadnje so spoznali, da smo gasilci edini, ki 
lahko ljudem v primeru nesreče pomagamo, 
ker drugih enot naša država praktično nima. 
Vojska je poklicna, enote Civilne zaščite so bolj 
kot ne štabi, imamo jamarje, planince, gorske 
reševalce, ampak v tem sklopu nas je gasilcev 
največ in tudi k temu dojemanju gasilcev so v 
zadnjih letih dosti pripomogle nesreče, kot so 
bile na primer poplave v Železnikih. Ne samo, 
da so ljudje spoznali, da smo potrebni, ampak 
mislim, da so tudi tisti, ki nam dajejo denar, da 
lahko funkcioniramo, ugotovili, da na gasilsko 
organizacijo in na gasilca, se lahko kadarkoli 
nasloniš. 

Bili ste tudi predsednik PGD Lukovica. Ali je 
velika razlika med predsedovanjem v dru-
štvu in v gasilski zvezi? 

Da. Potrebno je vedeti, da ti kot predsednik 
društva komuniciraš z ljudmi iz tvojega do-
mačega kraja, ki jih bolj ali manj poznaš in se 
videvaš z njimi že toliko in toliko časa. Predse-
dnik društva ureja stvari, ki so društveno pri-
stojne in v interesu posameznega društva, ne 
v interesu posameznika. Tudi na gasilski zvezi 
ne gre za interes posameznika, vendar gre za 
potrebo posamezne gasilske enote oziroma 
posameznega gasilskega društva. Čeprav je v 
naši občini le pet gasilskih društev, pa je ta po-
treba zelo, zelo različna. Ker tukaj ni zelo velika 
zveza in da poznam skoraj vse ljudi od Prevoj 
do Trojan, mi je verjetno precej lažje funkcioni-
rati kot nekomu iz Domžal. Najpomembnejše 
je pri predsedovanju zagotovo to, da sestaviš 
različna mnenja in ob tem ostaneš neoprede-
ljen do stvari in težav, problemov in predlogov 
na zvezi, prav tako jih rešuješ neobremenjeno 
z društveno pripadnostjo. Moraš imeti širok in 
nevtralen pogled na predloge, ki jih usklajuješ 
z načrti in obveznostmi. Sam sem že pred dese-
timi dejal, da ni higiensko istočasno opravljati 
obeh funkcij tako predsednika društva kot tudi 
predsednik zveze, saj sta to dve funkciji, ki se 
med seboj izključujeta, in sicer ali boš delal za 
gasilstvo od Prevoj do Trojan ali boš delal za 
gasilstvo lokalno le v enem društvu. Mnogo 
lažje je delati, če delaš samo za eno stvar – dru-
štvo ali zvezo. Prav tako smo postavili meje, da 
ne moreš biti doživljenjsko predsednik, ampak 
le dva manadata, ker se ljudje naveličajo in mo-
tivacija pade. Prav tako si prizadevam, da ni več 
delitve stvari na moje, tvoje, on je kupil, ampak 
so vse materialne stvari skupne, da se usklaju-
jejo mnenja in se na koncu vsakega problema 
najde rešitev, ki je sprejemljiva za vse. 
  
Vloga predsednika gasilske zveze je na nek 
način tudi mediatorska? 
Definitivno, saj toliko kot je ljudi, toliko je različ-
nih interesov. V gasilski zvezi je toliko različnih 
pogledov na to, kako naj bi gasilstvo funkcio-
niralo, kot je društev. Z organizacijskega vidi-
ka je potrebno te stvari sestaviti, treba je biti 
pozitiven do soljudi, ki pravzaprav delajo več 
kot sam predsednik. Predsednik v gasilski zvezi 
ima tako kot predsednik države bolj reprezen-
tativno funkcijo in ne sme početi neumnosti. 
Funkcija mu vseeno ne daje neke silne vloge, 
ker ima zveza zato druge določene komisije, 
ki pa delajo, in je predsednik bolj koordinator 
in mediator. Da stvari lahko normalno tečejo, 
se zagotavljajo sredstva in se najdejo rešitve. S 
temi ljudmi, ki stojijo za menoj, se je treba po-
govarjati, jim prisluhniti, včasih reči ne, najti kje 
drugje denar, da se nekaj zgodi ...  
  

Na katere projekte se pripravljate v priho-
dnje? 
Projektov je kar veliko (smeh). Absolutno se 
dela na prenovi načrta alarmiranja Gasilske 
zveze Lukovica. To je načrt, po katerem se iz 
Centra za obveščanje 112 sprožijo intervencije 
in če ta načrt ni v redu narejen, potem seveda 
tudi naše interveniranje ni dobro. Delamo tudi 
na popravkih operativnih načrtov posameznih 
društev, saj vemo, da se naše okolje zelo hitro 
spreminja. Od zadnjih načrtov imamo na novo 
Gradiško jezero, avtocesto, dve novi bencinski 
črpalki v Lukovici, tunele na Trojanah. Dolžnost 
gasilskih društev je, da so operativni načrti, 
po katerih se izvaja intervencija, usklajeni in v 
koraku s časom. Prav tako je dolgoročni pro-
jekt, ki bi ga vsi želeli izpeljati, modernizacija 
gasilske opreme in vozil, čeprav moram reči, 
da je tega zelo veliko in ko vse sešteješ, prideš 
do takšnih vsot, da ne veš točno, kaj bi najprej 
naredil. Glede na to, kaj smo podedovali, ko 
smo šli iz Domžal pa do danes, lahko rečemo, 
da smo se zelo dobro postavili na noge. Zdaj 
se poraja tudi vprašanje, da bi morali kupiti 
veliko cisterno za podporo, saj je to zelo velik 
projekt in bo moral biti medobčinska zadeva, 
saj takšna stvar ni poceni in nimamo tako viso-
kega proračuna v treh letih, da bi to lahko sfi-
nancirali sami. Potem imamo tudi tiste klasične 
projekte, in sicer da mladina ostane aktivna, da 
jo poskušamo privabljati, da se članice aktiv-
no vključujejo v delovanje gasilskih društev in 
zveze. Za Lukovico lahko rečem, da naj samo 
izrazijo željo, da bi delale in je vsaka dobrodo-
šla, ni nobenih kvot. Prav tako skrbimo tudi za 
veterane, saj smo mi zrasli ob njih in bi bilo zelo 
grdo, da bi jih kar odslovili, tako da bomo kar 
aktivni tudi še naprej. 
 
Na katere stvari bi želeli še posebno opozo-
riti ob mesecu požarne varnosti? 
Zdi se mi, da je pomembno svetovati ljudem, 
da si ob začetku kurilne sezone dajo pregledati 
dimnike in te stvari uredijo. Da ne bo prihajalo 
do tega, da skozi dimnik dim ne gre in potem 
zaradi tega zagori. Ne samo zaradi tega, ker je 
oktober, ampak na splošno svetujem ljudem, 
če imajo opravka z napravami, ki bi lahko bile 
nevarne, naj si preberejo navodila, saj so prilo-
žena zraven ravno zato, da jih preberejo in tudi 
tisti del, kaj storiti, če slučajno naprava zagori. 
Potrebno je imeti red in paziti svoje stvari. Vem, 
da to lahko tudi kaj stane, vendar je to vseeno 
več vredno, kot pa zaradi svoje lastne malo-
marnosti klicati gasilce.

LeA sMrkoLj
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Obisk otrok  
v sadovnjaku 
V ponedeljek, 30. septembra, in v sre-
do, 2. oktobra 2013, so otroci iz vrtca 
Medo obiskali sadovnjak na Brdu pri 
Lukovici. Bilo je lepo, sončno a že je-
sensko hladno jutro, ko smo se takoj 
po zajtrku odpravili izpred vrtca po 
poljskih poteh. Vrtec namreč stoji v 
bližini sadovnjaka, točneje pod klan-
cem na poti do Brda. Tam nas je priča-
kal vodja sadovnjaka Roman Mavec, 
nas prijazno pozdravil in nam ponudil 
jabolka za potešitev žeje. Otroci so z 
veseljem in naglico zagrizli vanje. Go-
spod Roman nam je pripovedoval, ka-
kšno delo opravljajo v jesenskem času 
sadjarji. 

Ker so bile nekatere jablane že obrane, 
nam je pokazal na kakšen način obiralci 
razvrščajo jabolka glede na vrsto oziro-
ma debelino jabolk. Otroci so lahko opa-
zili tudi večje vozove, na katerih so peljali 
mnogo polnih zabojčkov jabolk. 
Prav zanimive so bile okrasne jablane, 
polne manjših okrasnih jabolk, ki služijo 
pticam za hrano v zimskem času. Takšne 
jablane so otroci opazili na začetku vsa-
kega nasada. 
Ko smo se sprehodili po sadovnjaku, 
smo lahko opazovali obiranje jabolk, in 
otroci so se čudili vsem možnim veliko-
stim sadja. Veliko pozornosti so vzbujali 
napisi ob začetku vsake vrste in otrokom 
so bile prebrane besede nenavadne in 
celo smešne. Kolikor vrst, toliko je bilo 
napisov. 
Otroci so upoštevali dogovor in se dre-
ves niso dotikali, niti ne trgali sadja z 
vej, čeprav je bilo vabljivo. Opazili pa so 
različne barve, oblike in velikosti dreves. 
Prav posebno pozornost so otroci na-
menili jablanam s košatimi, razvejanimi 
vejami, ki so ustvarjale temačno zavetje 
pod krošnjami. Prav vsak izmed otrok se 
je skril pod njo in preveril, kako gosta bi 
bila streha v primeru dežja. 
Ugotavljali so, katera jabolka so bolj slad-
ka in katera se jim zdijo kisla. To so seve-
da le ugibali, saj nam je gospod Roman 
povedal, da so jabolka lahko različne bar-
ve in različne kislosti. Komaj smo čakali, 
da se vrnemo na začetek poti, kjer smo si 
iz zabojčka lahko privoščili še eno jabol-
ko. In to je bilo res sladko. 

AnkA jurAs

jesensko srečanje  
v VVe Medo  
na Prevojah
V torek, 8. oktobra 2013, smo se v popoldan-
skem času starši in otroci družili ob ličkanju, 
hoji s hoduljami in igrami, ki so jo poznale že 
naše babice in dedki. 
Z barvo, ki smo jo dobili od podjetja Helios  
d. o. o., smo prebarvali igrala, klopi, mize, hi-
ške za igrače v atriju in tako zaščitili les.
Igrali in zabavali smo se do noči in se seveda 
podkrepili z dobrotami iz naše kuhinje.
Prav lepo nam je bilo.

cvetA rošer

Plavalni tečaj  
v termah snovik
Od 30. septembra do 4. oktobra je za tretješol-
ce z Brda ter podružnic Krašnja in Blagovica v 
Termah Snovik potekal 20-urni plavalni tečaj. 
Poudarek je bil na prilagajanju na vodo in uče-
nju pravilne tehnike plavanja. Seveda je bil 
čas tudi za zabavo in za igrice v vodi, pa tudi 
za kakšen skok na noge ali glavo, džakuzi in 
spust po hitri reki. 

tinA uštAr

tehniški dan v 3. b
V petek, 11. oktobra 2013, smo imeli v 3. 
b razredu tehniški dan. Iz odpadnih škatel, 
škatlic in rolic smo izdelovali modele hišic, 
prevoznih sredstev, robotov, dreves, ipd. 
Učenci so delali v manjših skupinah. Svoje 
izdelke so predstavili, potem smo jih še raz-
stavili.

tinA uštAr

Obisk iz krašnje
V sredo, 9. oktobra 2013, smo povabili med-
se Ljudske pevke iz Krašnje. Niso pele samo 
pesmi iz mladosti, temveč so njihove spretne 
roke izdelale čudežne predmete iz ličkanja, ki 
smo ga pridobili prejšnjo popoldne na delav-
nicah in seveda tudi iz slame. S seboj so prine-
sle nekaj že narejenih predmetov, ki so otroke 
izredno pritegnili. Predvsem tradicionalni sla-
mniki, ki so jih otroci preizkušali, se ogledovali 
in zabavali.
Drage babice, tete, mame iz Krašnje!
Najlepša hvala in upamo, da še kdaj.

otroci vve Medo prevoje in strokovne deLAvke
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Gozd ... ta čudoviti kraj!
V petek, 27. septembra 2013, so se učenci 3.c, 4.c in 5.c PŠ Kra-
šnja udeležili gozdne delavnice , ki jo je v okviru projekta Srce 
narave nas povezuje pod okriljem LAS Srce Slovenije in v orga-
nizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko, izvedla magistrica goz-
darstva in obnovljivih gozdnih virov Natalija Györek. 

Po uvodni predstavitvi in okrepčilni malici so se učenci skupaj z go-
spo Natalijo ter s svojima razredničarkama Katarino Bergant in Hele-

no Urbanija podali v gozd. Poučili so se o drevesnih vrstah, potipali 
so »gabrove mišice« in v rokah »pocrkljali« več močeradov. Nad njimi 
so bili učenci najbolj navdušeni. Kako mila žival s štirimi prstki je to! 
Gozdna pustolovščina se je nadaljevala z raziskovanjem gozdnih tal, 
opazovanjem drobnih živalic v podrasti, nabiranjem gob, gozdnih 
plodov, primerjanjem mahov in praproti ter razlikovanjem med raz-
ličnimi drevesnimi vrstami. Spoznali so tudi pomen gozda za življe-
nje človeka in si zaželeli še več tovrstnih delavnic in učilnic na pro-
stem.  Več o delavnicah si lahko ogledate in preberete tudi na www.
gozdnivrtec.si

heLenA urbAnijA

Obveščanje mladih v prometu
Športno društvo Zlato Polje je tudi letos organiziralo učne ure za mlade s 
temo Mladi na cesti in v cestnem prometu. Zanimanje zanje je bilo tudi 
tokrat veliko, kar dokazuje dobra udeležba tako mladih kot starejših. 

V prvem delu sta predstavnika PP Domžale, policist Andrej Jordan in policistka 
Jožica Boštaj, vodja policijskega okoliša Lukovica Moravče, mlade seznanila z vsak-
danjim delom policista ter kako se moramo vesti na cesti in v cestnem prometu. Pri-
kazala sta tudi opremo in pripomočke, ki jih policisti uporabljajo pri vsakdanjem 
opravilu. Z zanimanjem so spremljali prikaz uporabe prisilnih sredstev, de-
lovanja radarja, preizkusili pa so tudi težo neprebojnega jopiča. V nadaljevanju 
je svoj učni program predstavil JUMICAR, Zmago Berlec s svojim sinom Maticem 
s Prevoj pri Šentvidu. V uvodu se je dotaknil nekaterih osnovnih pravil, osvežitvi 
poznavanja prometnih znakov in vedenja na cesti. Sledil je težko pričakovani 
praktični del, vožnja z avtomobilčki, v kateri so mladi najbolj uživali. Seveda sta 
oba z budnim očesom spremljala vožnjo mladih voznikov, jih opozarjala na ne-
pravilnosti ter jim utrjevala znanje o pravilni in varni vožnji. Športno društvo 
Zlato Polje se zahvaljuje PP Domžale in njenima predstavnikoma za strokovno 
in izčrpno izvedbo programa ter Zmagu in Maticu Berlecu za zavzeto in izčrpno 
opravljeno poučno delo, ki sta ga tudi tokrat opravila brezplačno.

tone hAbjAnič Mladi z velikim zanimanjem spremljajo govor policista.

Šola nekoč ob tednu otroka
V petek, 11. oktobra 2013, torej ob tednu otroka, so nas obiskale 
predstavnice Zveze prijateljev mladine iz Lukovice. Gospe Stana, 
Janica in Lidija so nam predstavile veliko zanimivega iz dogajanja v 
šoli nekoč, predvsem v nižjih razredih osnovne šole. Učenci so z zani-
manjem prisluhnili in nekaterih stvari iz tistih časov si kar niso mogli 
predstavljati. V naši skupini je bila Stana Stopar, ki je zelo doživeto 
opisala tudi dogodke in vragolije na poti v šolo in domov. Pokazala 
nam je tudi primerke lesenih puščic. Ob koncu je sledila še kratka 
delavnica, kjer so se učenci preizkusili v pisanju s peresom, ki so ga 
pomakali v črnilo. 
Vsem trem gospem se najlepše zahvaljujemo za obisk in predstavi-
tev.

tinA uštAr
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tri medalje 
Maje Per
Maja Per je v jesenskem delu at- 
letskih tekmovanj v petih dneh  
obiskala tri tekmovanja in osvo- 
jila tri zlate medalje. Najpresti-
žnejša je bila zmaga na tekmi za 
pokal Slovenije v gorskih tekih 
na Šmarno goro za kar je prejela 
ogromno čokolado. 

Foto: stAne per

Pohod in tek za krof
V Krašnji je v nedeljo, 6. oktobra, potekala tradicionalna športna 
prireditev tek in pohod za krof. Slednji je bil v organizaciji Špor-
tnega društva Krašnja na sporedu v jubilejni dvajseti izvedbi, 
medtem, ko je bil tek že osemindvajseti zapored.

V lanskem letu so premierno pri-
redili tudi krofkov tek za najmlaj-
še, ki so ga ponovili tudi letos, ko 
je moralo 43 malčkov premagati 
slabih 200 metrov proge. Splača-
lo se je, saj jih je na koncu čakala 
slastna nagrada. Krof je šel hitro 
v želodček, v trajni spomin pa je 
ostala medalja, ki so jo prejeli vsi 
udeleženci iz rok Helene Žigon, 
poznane kot najstarejše maraton-
ke pri nas. Za tem se je na startno 
vrsto postavilo 93 tekmovalcev 
v teku za krof. Med njimi je bilo 
prek 20 judoistov iz celjskega klu-

ba Z‘dežele Sankaku na čelu z dobitnico zlate olimpijske medalje Urško 
Žolnir. Pod vodstvom trenerja Marjana Fabjana imajo trenutno priprave 
na Rogli, a so si vzeli čas in so glede na lansko zelo prijetno izkušnjo 
tudi tokrat prišli v Krašnjo. Sproščenost in domačnost je tisto kar krasi 
ta tek. Starter je bil tokrat ultramaratonec Dušan Mravlje, že stari zna-
nec prireditve, ki se je je prvič udeležil leta 1995. Letos je sklenil svojo 
tekmovalno pot in ob tem dejal: »Vsak dan še vedno odtečem 15 do 20 
kilometrov ne glede na to, da nisem več aktiven. Vsakemu svetujem naj 
se giblje. Ni pomembno ali teče, kolesari, pleza ... Pomembno je, da se 
giblje.« Mravlje je pred kratkim izdal tudi knjigo z naslovom Tek – moja 
norost, v kateri opisuje svoje življenje in da ne obstajajo cilji, ki jih ne 
moremo doseči. S kakšnim časom in uvrstitvami so v cilj pritekli tekači, 
si lahko podrobneje ogledate na spletni strani www.krasnja.si. Omeniti 
velja še, da se je 20. pohoda udeležilo 65 posameznikov, v tednu po pri-
reditvi pa so na pohod odšli tudi otroci iz vrtca in šole.

Leon AndrejkA
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nk Črni graben
Po mnogih letih brez nogometa je bil 23. avgusta 2011 s strani predse-
dnika Draga Kolenka ustanovljen Nogometni klub Črni graben. Dom-
žalčan Drago Kolenko je bil drzen, saj je po dolgem premoru in poleg 
tega kot neobčan Občine Lukovica upal v ponovni zagon nogometa v 
Črnem grabnu. To mu tudi uspeva. Pri Medobčinski nogometni zvezi 
je postal predstavnik ženskega nogometa v Sloveniji. K sodelovanju je 
povabil trenerje, ki so iz Črnega grabna, kar učinkuje pozitivno na naše 
otroke, saj jih trenirajo fantje, s katerimi se srečujejo v domačem kraju. 
Starši nadobudnih nogometašev smo veseli, da se je našel nekdo, ki je 
naše otroke spravil na svež zrak z obilo rekreacije, druženja in sprosti-
tve, namesto da dneve preždijo pred računalniki in televizijo.
V dveh letih so bile ustanovljene ekipe U-6, U-8, U-10, U-11, U-13, žen-
ska selekcija in veterani. V klub je včlanjenih 88 igralcev in igralk. Tre-
ningi potekajo vsak dan, med vikendi pa igrajo redne tekme v ligi MNZ 
ekipe U-8, U-10, U-13 in U-11, ki trenutno zaseda drugo mesto. Za naše 
najmlajše U-6 smo ustanovili ligo U-6 NK Črni graben, v kateri sodeluje 
šest klubov. Prav tako smo za žensko ekipo ustanovili ženski nogome-
tni ligaški turnir LEPOTA ZDRAVJE 2013/2014, ki je v polnem teku. Tudi 
tu sodeluje šest klubov z območja celotne Slovenije. S selekcijo vetera-
nov gremo naslednje leto v Ljubljansko veteransko ligo. 
Junija letos je NK Črni graben organiziral mednarodni veteranski tur-
nir za pokal Občine Lukovica. Sodelovalo je pet ekip iz treh držav. Prav 
tako se je v Domžalah na dan mladosti odvijal zdaj že tradicionalni tur-
nir v ženskem nogometu. Za naše najmlajše NK Črni graben vsako leto 
organizira Miklavžev turnir, kjer ob koncu turnirja sv. Miklavž obdari vse 
prisotne otroke. 
V osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu ima NK Črni graben dvakrat te-
densko nogometni krožek v okviru interesnih dejavnosti, ki ga vodi 
trener NK Črni graben. Krožek je zelo dobro obiskan. V okviru interesne 
dejavnosti se lahko otroci udeležujejo šolskih nogometnih tekem, ki se 
odvijajo med osnovnimi šolami. Veseli bomo vsakega novega člana ali 
članice.
NK Črni graben deluje skozi vse leto. Poleti so treningi na travnatih po-
vršinah nogometnega igrišča RCU, pozimi pa v telovadnicah. Za leto-
šnjo zimo si je klub po težkih in dolgotrajnih pogajanjih z vodstvom 
šole uspel pridobiti proste termine telovadnic v OŠ Janka Kersnika na 
Brdu in v Blagovici. Tako smo zmanjšali stroške najema v primerjavi z 
lansko zimo. Žalostno je, da imajo pri izbiri terminov prednost klubi iz 
drugih občin. 
NK Črni graben je poleti praznoval drugo obletnico obstoja in kljub go-
spodarski krizi, ki se je dotaknila vseh področij – tudi nogometa, nam 
uspeva pokrivati stroške najemnine nogometnih igrišč v RCU, in vse 
ostale stroške, ki sproti nastajajo. Kljub podpori s strani občine, spon-
zorjev in donatorjev se dogaja, da se najdejo tudi nasprotniki vizije 
naše športne dejavnosti.

Zlatopoljci so blesteli
Približuje se zaključek nogometne sezone na zunanjih igriščih, s tem pa 
tudi organiziranost turnirjev v malem nogometu na prostem. Med 
zadnjimi v jesenski sezoni je bil tudi v Zlatem Polju.

Čeprav nam sonce ni bilo naklonjeno, so bili pogoji za nogomet izredni. Na 
obnovljenem igrišču smo gostili dobre ekipe, ki so prikazale gledalcem borbe-
nost in dopadljive igre. Domačini so ponovno blesteli in vse po vrsti prepričljivo 
premagovali. Homogena in uigrana ekipa Zlatega Polja je s svojo hitro igro in 
tehnično dokončanimi akcijami nadigrala nasprotnike in si tako zagotovila za-
ključni nastop v velikem finalu. Do tja pa se je priborila tudi ekipa AMATERJI 
– fantje vseh vetrov, ki so bili prav tako uspešni v predtekmovanju. Seveda si do-
mačini niso privoščili zaključnega spodrsljaja. Nasprotniku so vsilili svojo igro in 
si tudi v velikem finalu priigrali visoko zmago.
Tokrat je najboljšim podelil unikatne pokale direktor BS Tehnika iz Lukovice 
Franci Stoschitzky, ki je tudi dolgoletni sponzor in član športnega društva Zlato 
Polje. Tudi on ni skrival svojega zadovoljstva, v izjavi pa je pohvalil dejavno dru-
štvo in zagotovil podporo tudi v bodoče.
Sledila je tudi zahvala predsednika društva vsem udeležencem, vsem gle- 
dalcem, Franciju Stoschitzkiyju, obema sodnikoma iz Kamnika, ki sta odlično 
opravila sodniško poslanstvo, in vse povabil na spomladanski turnir v pri- 

Želja NK Črni graben je občinsko nogometno igrišče, kot ga imajo dru-
gi klubi, s katerim bi morda odpadli stroški najemnin. S prihranjenimi 
sredstvi bi si klub lahko privoščil organizirati več dogodkov, ki so na-
menjeni otrokom. Otrokom iz socialno šibkejših družin bi bilo omogo-
čeno, da se lahko kljub finančnim težavam v družini pridružijo klubu in 
približajo nogometu.
Nogometni pozdrav!

AntonijA kos in MojcA kAsteLic 

Franci Stoschitzky je najboljšim podelil pokale.

hodnjem letu. Najboljše tri uvrščene ekipe: 1. mesto ŠD Zlato Polje,  
2. mesto Amaterji – fantje vseh vetrov, 3. mesto ŠD Šmartno

tone hAbjAnič
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Viktor Jemec iz Rafolč je novi mednaro-
dni mojster v dopisnem šahu. Je odličen 
dopisni šahist, dejaven pa je tudi kot ša-
hovski delavec, sodnik in mentor mladim 
igralcem. Obe normi za naziv mednaro-
dnega mojstra je dosegel v reprezentanč-
nih bitkah. Prva norma je stara že nekaj 
let, dosežena pa je bila v velikem slogu 
in s presežkom rezultata na tekmovanju 
Slav Cup III. Pika na i pa je padla v finalu 8. 
ekipnega prvenstva Evrope.

Čestitke za osvojeni naziv! Nam lahko ra-
zložite, kaj sploh pomeni naziv mednaro-
dni mojster in kakšna je klasifikacija nazi-
vov v šahu?
Naziv mednarodni mojster IM (International 
Correspondence Chess Master, rating okoli 
2400) dopisnega šaha je prvi šahovski na-
slov, sledita mu še SIM (Senior International 
Correspondence Chess Master, rating okoli 
2450) ali višji mednarodni mojster in najvišji 
naslov je velemojster GM, rating preko 2500.

Kaj je potrebno storiti za naslov medna-
rodnega mojstra in kako ste ga vi osvojili?
Začel sem s polfinalnim turnirjem v dopi-
snem šahu, ki je bil razpisan na Šahovski zve-
zi Slovenije – dopisni šah v letu 2004 in do-
segel 3. mesto, kar je bilo dovolj, da sem se 
uvrstil na državno prvenstvo. Tu sem dose-
gel 8. mesto in dosegel rating preko 2200, da 
sem se lahko prijavil na mednarodni turnir. 
Na dveh takih turnirjih sem dosegel 2. me-
sto. Tako sem dobil normo, da se lahko ude-
ležim turnirja višje kategorije, kjer je že bila 
možnost osvajanja tudi šahovskih naslovov.
Na pokalu slovanskih narodov Slav Cup III z 
začetkom leta 2008 sem dosegel 2. mesto in 
osvojil prvi bal za IM in SIM. Nato sem imel 
smolo in sem na dveh turnirjih dosegel samo 
pol točke premalo za drugi bal IM. Letos pa 
mi je uspelo doseči drugi bal na 8. Evrop-
skem ekipnem prvenstvu, kjer sem igral za 
Slovenijo, in dosegel drugo mesto v svoji 
skupini in s tem dosegel normo za IM. Tako 
je trajalo skoraj 10 let predvsem nočnega 
analiziranja partij in zadovoljstva ob dosegu 
IM. Trenutno nas je 5 IM, 7 SIM in 5 GM v Slo-
veniji.

Naslov ste osvojili v dopisnem šahu. Kaj 
je dopisni šah in kako se razlikuje od na-
vadnega?
Dopisni šah je uradna vrsta šaha, ki je pote-
kal še pred desetimi leti preko dopisnic, ko 
smo napisali potezo na dopisnico in jo po-
slali našemu nasprotniku po pošti. Z nastan-
kom internetnih povezav pa je možno po-
teze pošiljati preko internetnega strežnika 
ICCF in soigralec dobi potezo v trenutku, po 
klasični pošti pa je trajalo tudi do mesec dni 
za oddaljenejše kraje na naši Zemlji. 
Dopisni šah se imenuje tudi totalni šah, ker 
so dovoljena vsa sredstva za igranje šaha (li-
teratura, internet, šahovske baze, računalni-
ki, pomoč dobrih igralcev, lahko ti pomaga 
tudi svetovni prvak, če ga lahko plačaš ...), 
vendar pa zadeva ni tako preprosta, ker tudi 
tvoj nasprotnik lahko uporablja enake ali še 
boljše pripomočke.
Razlika dopisnega od navadnega šaha je 

tudi v času igranja. Redni šah se igra hitropo-
tezno do 15 minut (Ro5), pospešeno do ene 
ure na igralca (Ro60), normalni tempo pa je 
navadno 90 minut z dodatkom 5 sekund na 
potezo za zapisovanje potez, kar omogoča-
jo sodobne digitalne šahovske ure. Dopisni 
šah omogoča pet dni za odgovor na potezo, 
vendar, če igraš tri turnirje naenkrat s po 17. 
Igralci, je to 51 partij. Tako je treba na dan 
poslati 10 potez. Partije v dopisnem šahu so 
veliko bolj preanalizirane kot v rednem. Tudi 
večina šahistov rednega šaha ne more več 
hitro napredovati brez uporabe računalnika, 
šahovskih baz in šahovskih programov za 
analizo.
Večkrat se sliši očitek za dopisni šah, da igra 
računalnik proti računalniku, vendar je taka 
trditev daleč od resnice. Še vedno se dosega 
najoptimalnejše rezultate ob uporabi šaho-
vskega znanja, baz partij, računalnika in člo-
veškega razuma.

Kje ste se naučili igrati šah in kako izpo-
polnjujete svoje znanje?
Šaha me je naučil moj oče v sedmem letu 
starosti, ko sem začel obiskovati osnovno 
šolo. Ker ni bilo denarja za pravi šah, mi je 
oče prinesel karton iz Papirnice Količevo in 
izrezal sem šahovske figure iz kartona in jih 
postavil na kartonasto ploščo. Ko sem kihnil, 
je odneslo vse figure iz plošče in takrat sem 
spoznal, da imam odličen spomin, ker sem 
vse figure točno postavil na prejšnja polja. Po 
enem letu sem očeta že premagal. V osnov-
ni šoli na Brdu nas je profesor Franc Jagnje 
treniral v otvoritvah, srednji igri in končni-
cah. Skupaj s Viktorjem Hribarjem, Andrejem 
Majdičem, Janezom Mavom, Francem Lipov-
škom in Mihom Andrejko smo bili večkrat 
občinski prvaki takrat še občine Domžale, 
na regijskem prvenstvu pa so nas vedno pre-
magali Bežigrajčani, tako da se nismo uvrstili 
na državno prvenstvo. Bil sem tudi občinski 
mladinski prvak. V srednji šoli sem bil prvi ali 
drugi vsa štiri leta, na fakulteti pa nisem imel 
prave konkurence, saj sem bil vseskozi prvak 
Fakultete za strojništvo v Ljubljani in sem se 
udeležil Mašinjade (jugoslovansko tekmova-
nje strojnih fakultet) v Zagrebu, Poreču in na 
Tjentištu (Bosna).
Za dopisni šah me je navdušil naš najboljši 
občinski šahist, mojstrski kandidat Janez Hri-
bar. Skupaj sva preverjala razne variante z ra-
čunalnikom in se jezila, ker ponujene poteze 
niso bile najboljše in se čudila, kako slab je 
računalniški program. Leta 1999 je IBM Deep 
Blue s preko 1000 procesorji prvič premagal 
svetovnega prvaka Garija Kasparova in to je 
bil konec prevlade človeškega razuma nad 
računalnikom.
Šahovsko znanje izpopolnjujem predvsem 
s pomočjo najnovejših šahovskih baz vseh 
odigranih partij, ki jih je trenutno že blizu 
šest milijonov. Važne so predvsem poteze 
v otvoritvi, ki morajo biti čimbolj aktivne in 
strateško pravilne, kar je še vedno težava 
za računalnike, zato se je treba zanašati na 
človeške izkušnje, pri reduciranem materialu 
pa je močnejši računalnik. Kako je šah težak 
tudi za računalnik, nam pove podatek, da 
imamo točne izračune možne za samo šest 
ali manj figur na šahovnici. Pomagajo mi ša-

hovski motorji (engines kot Rybka, Houdini, 
Komodo), ki pa so za pomoč; končna odlo-
čitev je še vedno na človeku. Veliko je treba 
brati knjige in analizirati partije starih moj-
strov vse do današnjih svetovnih prvakov.

S šahom se torej ukvarjate vse od mlado-
sti. Dejavni ste tako v Občini Lukovica kot 
izven nje. Kakšne so vaše aktivnosti na 
področju šaha? 
Lani sem končal v okviru Olimpijskega komi-
teja Slovenije izobraževanje za učitelja šaha. 
Imam uspešno opravljeno izobraževanje za 
učitelja izbirnega predmeta v osnovni šoli za 
7., 8., in 9. razred, ŠAH 1, ŠAH 2 in ŠAH 3, sem 
izobraževalec učiteljev – pripravnik, sem član 
projektne skupine Šah v okviru Slovenskega 
izobraževalnega omrežja, sem član komisije 
za mladinski šah pri Šahovski zvezi Sloveni-
je ter član Šahovskega društva Domžale in 
Šahovske sekcije ŠTD Rafolče. Sem šahovski 
sodnik za redni šah in prirejam turnirje na 
Srednji šoli Domžale kot tudi drugod. Sem 
tudi član izvršnega odbora za dopisni šah RS, 
zadolžen za mladinski dopisni šah. 

Kaj v vašem življenju pomeni šah? Kako 
bi to kraljevo igro opisali z vaše perspek-
tive?
Kot je že rekel Cervantes, je šah miniatura ži-
vljenja. Vsak dan, vsak dogodek je nova par-
tija, nova pozicija in vedno znova se je treba 
spoprijemati z novimi izzivi, novimi strategi-
jami in taktikami, poskušati najti najboljšo 
potezo. Uporabiti je treba vsa možna najno-
vejša dognanja, ker drugače žalimo človeški 
um in se še naprej smešimo, kar je postala 
že kar slovenska folklora … Šah je sicer igra, 
vendar nam s porazi in zmagami kaže stalno 
težnjo za novim in stalnim premagovanjem 
problemov, kar dosežemo predvsem tudi s 
premagovanjem slabih navad. To nam omo-
goča tudi stalno osebno rast in s tem življenj-
sko zadovoljstvo. Gens una sumus (smo ista 
družina, šah združuje narode).

Leon AndrejkA

Foto: www.dopisni-sAh.eu

Mednarodni mojster v dopisnem šahu 
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Uspešna ekipa Gašper s Prevoj
V okviru občinskega praznika Občine Mengeš so balinarji mengeške 
Loke organizirali balinarski turnir.

V številni udeležbi so poleg domačinov sodelovale ekipe Mengša, Kamnika, 
Duplice, Ihana, Domžal in Količevega, tudi Gašperjeva ekipa s Prevoj. Že v 
predtekmovanju so bili uspešni in z dobro igro izločali nasprotnike. Uspešno so 
se borili tudi v nadaljevanju in uspeh je bil popoln. V velikem finalu so nadigrali 
tudi ekipo Budničarja s Količevega in se tako veselili osvojenega prvega me-
sta, zlatih kolajn in lepega pokala.
Balinarska ekipa gostilne Gašper s Prevoj se zahvaljuje organizatorju za povabi-
lo, pogostitev in odlično organizacijo tekmovanja, mi pa Gašperjevi ekipi za 
uspeh iskreno čestitamo.

tone hAbjAničPrevojski zmagovalci

beli balet slavil na brdu
Športno društvo Lukovica je 14. septembra organiziralo tradicionalni 
jesenski futsal turnir na Brdu pri Lukovici. Letos se je turnirja udeležilo 
11 ekip, med katerimi so bile za razliko od lanskega turnirja tudi števil-
ne ekipe iz naše občine. Tekme v skupinskem delu so nam postregle z 
domiselnimi akcijami in borbenostjo ekip, za preboj v zaključne dvobo-
je pa so bila odprta le štiri mesta. Prvi polfinalni dvoboj je bil tako med 
ekipama Belega baleta in Šipca okna&vrata, zmage pa so se presene-
tljivo lahko s 4:0 veselili prvi. Drugi polfinalni dvoboj je bil pravi nogo-
metni in navijaški derbi med domačo ekipo ŠD Lukovica ter sosedi iz 
ŠD Prevoje. Rezultat 2:1 v prid gostiteljem turnirja priča o tesni tekmi, 
ki bi se lahko obrnila tudi kako drugače. Finalni dvoboj je bolje začela 
ŠD Lukovica, ki je kmalu povedla in ugoden rezultat držala do zadnjih 
minut. Beli balet je vršil silovit pritisk in v igri z vratarjem prišel do izena-
čenja. Redni del se je tako končal z rezultatom 1:1. Sledili so streli z bele 
točke, kjer je bil Beli balet natančnejši in je zmagal s 4:3. Tretje mesto je 
osvojila ekipa ŠD Prevoje, prav tako s streli s šestih metrov. Za uspešno 
izvedbo turnirja se zahvaljujemo našim zvestim sponzorjem, OŠ Jan-
ka Kersnika, PGD Lukovica, Občini Lukovica, Sebastijanu Čemažarju in 
seveda članom Športnega društva Lukovica za pomoč pri organizaciji. 

Bralce Rokovnjača vabimo, da nas obiščejo na naši Facebook strani, kjer 
si lahko ogledajo foto utrinke turnirja.

šd LukovicA, robert pestotnik

Obnovili smo igrišče
Po lanski sanaciji in preplastitvi igrišča so se Zlatopoljci odločili 
sanirati in obnoviti tudi zaščitno ograjo ob njem. S pomočjo 
Občine Lukovica so se spet resno lotili dela, tokrat zamenjave 
celotne zaščitne mreže, ki je bila po sedemnajstih že dodobra 
načeta in zarjavela.

Potrebna je bila tudi izravnava 
nosilnih stebrov, ki smo jih tudi 
v celoti očistili in prepleskali. S 
skupnimi močmi in delom izva-
jalca domačina Saše Korošca smo 
staro ograjo nadomestili z novo 
pocinkano mrežo ter PVC mrežo, 
ki v višini petih metrov obdaja 
celotno igrišče. Na novo smo ob-
novili in prepleskali tudi celotno 
konstrukcijo z nadstreškom nad 
tribuno in celotno stopnišče. Pri 
zajetnih delih je bilo opravljenih 
prek tristo prostovoljnih ur de-
lavnih članov društva in številne 
traktorske ure.
Obsežna dela smo zaključili z no-
gometno tekmo z občinsko eki-
po in s prijetnim druženjem, na 

katerem nas je nagovoril tudi župan Matej Kotnik in med drugim dejal: 
»Vesel sem, da ste složni in tako delavni, zato vam občina tudi poma-
ga.« Pohvalo je društvu namenil tudi navzoči predsednik KS Zlato Polje 
Janez Pavlic in dejal, da je igrišče sedaj res lepo obnovljeno.
Viktor Pogačar, predsednik društva, se je zahvalil delavnim članom za 
zavzeto delo, županu in Občini Lukovica za pomoč, prav tako pa tudi BS 
Tehniku, ki nam je tudi tokrat pomagal.

tone hAbjAnič

Občinska ekipa je premagala Zlatopoljce. Pri delu sodelovali tudi mladi. 
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dober glas seže v deveto vas 
pa tudi v sosednje Moravče
Občina Lukovica premore kar precej mladih, ki se ukvarjajo z glas-
bo. Nekateri že postajajo prepoznavni, drugi mogoče še bodo, vsi 
pa si zaslužijo priložnost, da se pokažejo občinstvu. To možnost 
daje Društvo krajanov Limbarska gora na vsakoletni prireditvi Slo-
vo poletju z glasbo, ki je bila prvotno na Limbarski gori, sedaj pa že 
nekaj let v Kulturnem domu v Moravčah. Z njo nekako tudi povezu-
jejo obe sosednji dolini.

Kot glavni gost se je na letošnjem 
osmem koncertu predstavil an-
sambel Zajc, ki vedno bolj navdu-
šuje staro in mlado. Vodja zased-
be Anže Šuštar iz Zlatega Polja in 
Jure Zajc, ki sta vnuka pokojnega 
godca Nika Zajca, rojenega v Če-
pljah, skupaj s Primožem Loga-
jem, Tjašo Hrovat in Petrom Mere-
lo nadaljujeta njegovo glasbeno 
izročilo. Pred kratkim so posneli 
tudi svojo prvo lastno skladbo, 
prelep valček Tiho jočem, ki je 
bila zelo dobro sprejeta, nad če-
mer je Anže, ki je avtor besedila, 
kar presenečen. Ker nad njimi bdi 
budno oko mentorja Milana Ko-
kalja, sami pa so polni delovne in 
mladostne vneme ter dobesedno 
izžarevajo energijo in ljubezen do 
glasbe, se za njihovo glasbeno 
prihodnost ni bati.  
Veliko bomo gotovo slišali tudi 
še o ansamblu Skrivnost. Dekleta 
so, kljub rosnim letom, tako kot 
že marsikje, navdušila tudi v Mo-
ravčah in si prislužila tudi pohvalo 
priznanega glasbenega strokovnjaka Milana Kokalja. Pa odkrijmo, da so 
te Skrivnostnice Ema Smolnikar z Gorjuše in sestre: Ana, Ema ter Kri-
stina Oražem iz Trnjave, druge skrivnosti pa naj za enkrat še ostanejo 
njihove. Svojo priložnost je dobili tudi harmonikar Uroš Cerar iz Preserij 
pri Lukovici. Mlad, a samozavesten in pogumen fant, je energično razte-
gnil svoj meh in njegovim veselim melodijam je pritegnila cela dvorana. 
Uroš se je tokrat predstavil sam, povedal pa je, da je ustanovil skupino 
Bojsi, tako da ga bomo v prihodnosti lahko poslušali v družbi. Poleg 
njih so nastopili še Ansambel Poljanšek (podmladek bratov Poljanšek) 
ter vokalni solistki Erika in Karmen Vehovec, ki ju je na kitari spremljala 
Patricija Štefan. Johanca, ki vsako leto v pristnem moravškem narečju 
predstavi kakšen star običaj ali opravilo, je letos razmišljala o ženskih 
kmečkih opravilih, pevski del pa so prispevale pevke ljudskih pesmi 
KUD Domžale pod vodstvom Mare Vilar, znane tudi kot Moravška Mara. 
Vsi nastopajoči so s svojo pozitivno energijo občinstvu pričarali zares 
prelep večer in tega so bili deležni tudi številni obiskovalci iz doline Čr-
nega grabna, ker tisto o dobrem glasu drži tudi obratno. Tudi iz Moravč 
gre v Črni graben dober glas.

FrAnckA toMAn

Foto: AnitA gAntAr 

klemen Gerčar že petič 
državni prvak
V Orehovi vasi se je 6. oktobra s peto dirko končalo letošnje dr-
žavno prvenstvo v motokrosu. V kraljevi kategoriji Open je šel 
prestižni naslov državnega prvaka v roke Klemenu Gerčarju, ki je 
tako na popoln način končal izjemno sezono. Ta je seveda doživela 
vrhunec septembra, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka MX3.

Edini resni konkurent Gerčarju, mladi, komaj 17-letni Tim Gajser, je z 
dvojno zmago na zadnji dirki sicer dokazal, da je v odlični formi in je bil 
v kombinaciji s poltovarniško Hondo 450 pretrd izziv tudi za Klemena, 
ki je tokrat tekmoval z motorjem za trening. Prvi motor je namreč izdih-
nil v Nemčiji na dirki za pokal narodov, ta mu je pa tudi med dirko začel 
nagajati, saj je bil material že precej utrujen. Predvsem je znake obrabe 
kazal menjalnik. »Naslova sem seveda zelo vesel in mi pomeni piko na 
i k odlični sezoni, ki jo bo seveda kar težko ponoviti. Na vsaki dirki se-
veda vedno startam na zmago, a danes proti izredno razpoloženemu 
Timu enostavno ni šlo. Bila sva tesno skupaj, res pa je, da bi s pretiranim 
tveganjem lahko staknil le še kakšen padec ali poškodbo, kar pa bi bila 
velika neumnost, saj sem zaradi Timove odsotnosti na dirki v Šentvidu 
pri Stični moral prvo vožnjo le končati in naslov je bil moj,« je bil prvi 
komentar Klemena po končani dirki. S tem je osvojil že svoj peti naslov 
državnega prvaka v karieri. Sedaj je že v polnem zamahu priprav za na-
slednjo sezono, ko se po vsej verjetnosti seli v elitno kategorijo MXGP.

peter kAvčič in Leon AndrejkA, Foto: peter kAvčič
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VI. konjeniški dan Škd bregar
 
Jesen je čas, ko pospravimo pridelke in se počasi pripravimo na 
dni, ko bomo uživali sadove našega dela. Lepi jesenski dnevi so 
kot nalašč primerni, da se še malo poveselimo na prostem. In ob 
koncu pestre konjeniške sezone se tudi konjeniki radi udeležijo 
kakšne tekme, kjer ni čas tisti, ki bi krojil usodo tekmovalnega 
dne. Tekmovanje, kjer gre predvsem za druženje in zabavo, v kate-
rem uživajo vsi, tako konji kakor jezdeci in obiskovalci. 
 
Tako so v nedeljo, 22. septembra, popoldne prizadevni člani ŠKD Bregar 
na kmetiji Pr´ Bregar pripravili tokrat že VI. konjeniški dan, ki je prinesel 
mnogo novosti v res lepo sončno in prav toplo jesensko nedeljsko po-
poldne. Novo tekmovalno progo za jahače in konje z novimi ovirami, ki je 
od konja in jezdeca zahtevala popolno skladnost in ubogljivost, je posta-
vila Špela Kraševec Pošebal. Z nekaterimi novimi je ovirami naredila, lah-
ko bi dejal, zmedo med konjeniki. Nad nekaterimi ovirami namreč konji, 
navajeni lepe ježe, niso bili ravno navdušeni. A z malce potrpljenja je šlo, 
morda z več poskusi in če ne gre, s kazenskimi točkami. Poleg tega so pri-
pravili še tekmovanje za otroke, ker so želeli dati poudarek družinskemu 
tekmovalnemu duhu. Medtem ko so pripravljali progo za nov tek konje-
nikov, so se namreč v vožnji z gokarti na pedala pomerili otroci, ta-stara 
in ta-star. Tekma z obilo smeha in navijanja se je zavlekla kar v pozno po-
poldne. A ker je bil to konjeniški dan in to že VI po vrsti, poglejmo najprej, 
kako je šlo tekmovalcem na konjskih hrbtih. Najbolje je progo dvakrat, 
sicer z malce slabšim časom, a z manj kazenskimi točkami, prijezdila Nina 
Cerar na Miši, sledil je že legenda konjeniških dni Franci Lisjak na Mon-
du, tretja je bila Lina Lauko na Savani. Kot se spodobi, so prvi trije prejeli 
pokale, vsi ostali tekmovalci pa bogate nagrade in tudi tolažilne tokrat 
niso bile kar tako. Tako kot vedno so člani ŠKD Bregar dobro poskrbeti 
za vse obiskovalce in tekmovalce. jahači so lahko po ugodni ceni kupili 
kakovostna jahalna oblačila priznanega proizvajalca Dali. Obiskovalci so 
se lahko okrepčali z okusnim golažem in tudi grla niso ostala suha. Še 
bolj napeto je bilo na poligonu za gokart na pedala, kjer so se pomerili 
v treh starostnih skupinah. Med najmlajšimi je prvo mesto pripadlo Žigi 
Copotu, drugo Lovru Pošebalu in tretje predstavnici nežnejšega spola, ki 
je premagala fantovsko vrsto, Evi Hribar. Prvo mesto je pri ta starih osvojil 
Franci Oražem, drugi je bil Aleš Avbelj in tretji Matic Poznič. Dame so si 
mesta razdelila takole: Nataša Derganc pred Danijelo Cerovak in Marjano 
Hribar. Za veselo razpoloženje pa že tradicionalno poskrbijo članice ans-
ambla Skrivnost, na katere smo vsi prav ponosni, saj so domačinke iz naše 
vasi. In če bi radi videli brhke glasbenice in se popeljali s kočijo, potem se 
nam pridružite prihodnje leto. Pridite, ne bo vam žal!

drAgo juteršek

V nedeljo, 13. oktobra 2013, ob 8. uri se je 23 pohodnikov poho-
dniške sekcije ŠTD Rafolče, od tega 6 otrok, podalo v petih avto-
mobilih na letošnji najvišji vrh na 1678 m nadmorske višine, na vrh 
še julijskega gorstva – Ratitovec, nekoč bogatega z železovo rudo, 
nad Železniki v občini Škofja Loka. Dvakratni prestavitvi je sledil 
uspešen podvig s 1110 metrov visokega Prtovča na premagovanje 
več kot 600 metrske višinske razlike.
 
Po celotedenskem deževju je sledilo sončno jutro z opranim razgledom 
po naših gorah. S Prtovč je takoj za parkiriščem sledil vroč vzpon po 
poti prek Razorja. Z nekaj kratkimi počitki smo premagali prvo strmino, 
se spočili na ravnini in se spet začeli vzpenjati. Najmlajša petletna Kata-
rina Barle je občasno zajahala svojega očija in se uspešno dvigala proti 
vrhu. Uživali smo v prelivajočih barvah, ki jih v dolini še nismo videli v 
taki lepoti. Nekaj gobark je spet našlo bujne jurčke. Proti vrhu je ved-
no bolj pihalo, oblaki pa so občasno prekrili še vedno vroče sonce. Po 
tapecirani zeleni podlagi smo prispeli do Krekove koče. Poleg vročega 
čaja smo si privoščili tudi ocvrte flancate. Koča je bila nabito polna, kar 
kaže na vedno večjo osveščenost Slovencev za zdravo življenje, polno 
razmišljanj in osebnostne rasti. 
Po počitku in malici smo si pogledali še znamenito tovorno vrv in se po 
poti skozi Poden vračali v dolino. Sledilo je še nekaj krasnih fotografskih 
posnetkov v vetrovnem in sončnem popoldnevu. Nekaj sto metrov 

Pohodniki Štd Rafolče letos na najvišjem vrhu – Ratitovcu

niže pa se je veter umiril in zadihali smo v mirnem poznojesenskem 
svežem zraku. 
Pot je bila na več mestih še rahlo poplavljena, vendar nas je voda 
navduševala v igrivih in šumečih slapovih.  
Kljub rahli utrujenosti smo se odločili, da gremo naslednjič, 10. 
novembra 2013, na Čemšeniško planino.

viktor jeMec
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE 

Z novim kombijem do še 
prijetnejših trenutkov 
Medobčinsko društvo invalidov Domžale, ki združuje skoraj 2.000 
invalidov z območja občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče 
in Trzin, bo svoje humanitarno in plemenito poslanstvo v priho-
dnje lahko uresničevalo še v večji meri. Ob pomoči Rotary kluba 
Domžale ter drugih donatorjev, med katerimi je preko Ane Lukner, 
nosilke projekta Anina zvezdica, veliko pomagal tudi Rotary klub 
San Jose iz Kalifornije v ZDA, svoj del pa je prispevala tudi Občina 
Lukovica, so na že 38. srečanju svojih članov in članic ob dnevu in-
validov dobili novo kombinirano vozilo, ki jim bo omogočilo več 
mobilnosti pri njihovem delu za prijetnejše počutje članov in čla-
nic, predvsem pa težkih invalidov. 

Člani in članice Medobčinskega društva invalidov Domžale, več kot 700 
se jih je zbralo na prisrčnem srečanju v hali Komunalnega centra Dom-
žale, so z veliko hvaležnostjo sprejeli darilo, ki so si ga želeli že dolgo, 
hkrati pa so v družbi s povezovalcema Ano Zupan in Nejcem Lisjakom, 
domžalsko godbo, Ženskim pevskim zborom Stane Habe, DU Domžale, 
pevkama Tanjo Žagar in Brigito Vrhovnik Dorič ter citrarko Tanjo Zajc 
Zupan preživeli prijeten dan. 
Predsednica Medobčinskega društva invalidov Domžale Vida Perne se 
je prisrčno zahvalila obema Rotary kluboma in vsem donatorjev ter po-

Člani ansambla Zajc so me povabili, naj se jim pridružim na doma-
čiji Nika Zajca. Razlog za tokratno srečanje je bila predstavitev pro-
jekta v počastitev glasbe Nika Zajca.

Verjetno so tovrstni večeri bolj znani starejši populaciji bralcev. Tokrat 
nam vnuki Nika pripravljajo pester večer, poln glasbe in veselja. Ansam-
bel nadaljuje tradicijo, ki jo je začel Niko, tokrat pa so prišli na idejo, da bi 
v počastitev dela Nika pripravili večer njegove glasbe. Tako imenovani 
večer bo 6. decembra 2013. Do takrat je še daleč, vendar so priprave 
pri njih že v polnem teku. Zahvaljujoč tudi TOD Brdo-Lukovica bo tak 
dogodek malce lažje izpeljati. Dogovarjanje z ansambli, ki so se odzvali 
povabilu, je že zaključeno, prav tako bodo na večeru prisotni tudi posa-
mezniki. Niko bi letos praznoval 70 let. Rad je imel glasbo in to ljubezen 
je zlil tudi na sina in hčerko, seveda pa se s tem tradicija ni ustavila. Ni-
kovi vnuki, ki so pobudniki tega koncerta, so prav tako glava ansambla, 
ki se danes lahko že pohvali s samostojno skladbo, kar pomeni, da se ta-
lent prenaša naprej. Tako bo večer povezal ne samo naše kraje, temveč 
tudi kraje, v katerih je Niko živel in delal. Kot sem že v naslovu povedal, 
se nam po predvidevanjih obeta zanimiv večer, ki bo še popestril doga-
janje v naši občini v decembru. 

MArko juteršek, Foto: AnitA gAntAr

Obetajo zanimiv Miklavžev večer Zajčevih melodij

Ponujamo moško in žensko 
konfekcijo - oblečemo pa vas  
tudi za svečane priložnosti.  
Šivamo po meri in vaših željah.

LILA, trgovina s tekstilnim blagom
Nova lokacija: Ljubljanska c. 9, 
Dob (pri piceriji Kapra)
tel.: 01 72 14 085
delovni cas: non-stop 9.00 - 19.00
 sobota 9.00 - 13.00

kamniške novice  
za družine v stiski
V ponedeljek, 7. oktobra 2013, so Kamniške novice na Centru za 
socialno delo Kamnik izvedle še zadnje dejanje 1. dobrodelnega 
pohoda Kamniških novic. 

Vodja projektov IR image Miha Uhan je direktorici centra mag. Eliza-
beti Pristav Bobnar izročil ček v višini 1.404 evre, ki so jih skupaj s po-
hodniki namenili družinam v stiski. Zbrana sredstva bodo na CSD do 
konca leta razdelili družinam v stiski. V tem jesenskem obdobju bo 
pomoč namreč več kot dobrodošla za tiste, ki bodo imeli težave pri 
plačilu ogrevanja in nakupih zimske garderobe.

udarila: »Vaše darilo – novi kombi je združil vašo odločenost, da nam 
pomagate, in našo hvaležnost, da z vašim darilom olajšamo življenja 
vseh, ki so doslej imeli veliko težav s prevozom. Najbrž ta trenutek 
ne veste, kako hvaležni smo vam, mi pa vemo, da brez vaše pomoči 
kombija ne bi bilo. Še enkrat iskrena hvala celemu društvu, še posebej 
predsedniku Janku Gedrihu, hvala tudi Rotary klubu San Jose in vsem 
donatorjem. Vsem želimo, da se na poteh svojega dela čim večkrat sre-
čate s hvaležnostjo vseh, ki jim pomagate s srčnostjo.«

verA vojskA
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Pasji tek okoli Gradiškega jezera
Kinološko društvo Polarius je 22. septembra ob Gradiškem jezeru 
organiziralo tekmovanje Dryland, namenjeno ljubiteljem psov in 
njihovim ljubljenčkom. 

Tekma je privabila predvsem lastnike polarnih pasem (huski, aljaški ma-
lamut). Dobro poznana, 3,9 km dolga proga okoli Gradiškega jezera, je že 
večkrat gostila pse in njihove lastnike, ki so se pomerili v treh disciplinah. 
Aktivni tekmovalci so se pomerili v tekmi bikejoring, kjer pes na elastični 
vrvi, pripeti na oprsnico, vleče kolesarja. V tekmi canicross na podobni, 
a manj raztegljivi vrvi, vleče tekača. Na koncu je sledil še netekmovalni, 
promocijski del, v katerem so se udeleženci pomerili v lahkotnem teku 
ali sprehodu s psom okoli jezera – dogging. Del startnine so namenili 
psom v azilih in Slovenskemu društvu za pomoč hrtom.
Druženje je bilo zanimivo tudi za druge ljubitelje psov, saj so dogajanje 
popestrile stojnice s pasjo hrano in pripomočki, predstavila se je celo 
pasja pekarna, svoj prostor je imela veterinarska ambulanta, po tekmi pa 
je sledila še predstavitev službenih psov policije.

igor FAbjAn

DRUŠTVO IZGNANCEV DOMŽALE 

na slovesnosti na Rabu
Društvo izgnancev Domžale, v katerem so aktivni tudi izgnanci in 
žrtve vojnega nasilja iz občine Lukovica, je že večkrat organiziralo 
obisk spominske slovesnosti, s katero se vsako leto spomnimo ne-
človeškega trpljenja ter osvoboditve koncentracijskega taborišča 
Rab. Letos smo Rab obiskali skupaj z Društvom vojnih invalidov 
Domžale. 

Petdeset udeležencev je spoznavalo Rab in glavno mesto Rab, obiskali 
pa smo tudi Goli otok, se seznanili z njegovo zgodovino, na poti domov 
pa si ogledali še trdnjavo in cerkev Trsat ter se sprehodili po Reki.  
Člani in članice Društva izgnancev Domžale, ki tudi v letošnjem letu na-
daljuje s svojimi dejavnostmi, ponovno obveščamo, da so uradne ure 
ob ponedeljkih od 9. do 10. ure v prostorih Društva vojnih invalidov 
Domžale, na Ljubljanski cesti 87 (tik ob slaščičarni Lenček). 

verA vojskA

Barbara Hočevar, 
mag. farm., vodja lekarne

Odprla se je nova 
LEKARNA LUKOVICA, 
Stari trg 4, 1225 Lukovica

V LEKARNI LUKOVICA 
BOMO NUDILI:

•  strokovno izdajo zdravil na recept 
in brez recepta, s svetovanjem,

•  široko paleto prehranskih dopolnil za 
ohranjanje zdravja in dobrega počutja,

•  raznovrstne medicinske pripomočke,

•  pestro ponudbo kakovostnih 
dermokozmetičnih izdelkov.

Ob tej priložnosti vam bomo, ob vsakem nakupu do 30. 10. 2013, 
podarili praktično darilo. Vabljeni v našo lekarno! 

Številne ugodnosti za imetnike Kartice zvestobe 
Lekarne Ljubljana!

Odpiralni čas
ponedeljek – četrtek: 7.00 – 19.00petek: 7.00 – 16.00sobota: 8.00 – 13.00nedelje in prazniki: 

zaprto

NOVA LEKARNA V LUKOVICI

oglas nova lekarna Lukovica 90x126 mm_tisk.indd   1 10/16/13   3:25 PM

KJE:
Pred OŠ Janka Kersnika, 
Brdo pri Lukovici, 
Brdo 5.

KDAJ:
V ponedeljek, 
11. november 2013 
med 15.00 in 
17.00 uro.

Imate tudi vi v omari kose odvečnih oblačil in ne 
veste kam z njimi? Vašega rabljenega tekstila bomo 
zelo veseli na projektu Tekstilnica.

Tekstilnica ima več zbirnih točk po Sloveniji za 
oddajo tekstila. V mesecu novembru pa se bomo 
oglasili tudi pri vas v Lukovici pri Domžalah.

KAJ ZBIRAMO: 
- OBLAČILA in OBUTEV
- MODNE DODATKE
- HIŠNE TEKSTILIJE (posteljnino, rjuhe, pregrinjala, 
prešite odeje, brisače, prte, zavese in metrsko 
blago)

Prosimo vas, da prinesete čista oblačila, obutev v 
parih, vse pa zapakirate v večje vreče.

S podporo projekta Tekstilnica naredite nekaj 
dobrega za naše okolje! Hvala.
“Projekt Tekstilnica delno financira Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti.”

AKCIJA ZBIRANJA RABLJENEGA TEKSTILA
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Rešitev za stabilnosti 
je  sprememba  
volilnega sistema

Državni proračun je vlada sprejela v uradu pa so napovedali, da bo 
naslednje leto gospodarski padec večji, kot je bil napovedan. Zato 
bo padec gospodarske rasti v 2014, 0,8%  in nastala bo 200 milijon-
ska luknja. Če so poslali tak proračun z nasprotujočimi se podatki v 
Bruselj, potem že vemo kakšna bo ocena? O očitku, politika  se ne 
zmore ničesar dogovoriti in da bodo prepiri v parlamentu toliko časa, 
dokler bomo imeli formalno demokracijo. Ta špetir bo vedno, kar ne 
pomeni, da se v demokraciji ne dela za skupno dobro. Ključen pro-
blem je, da se ne da stopiti skupaj takrat, ko gre za usodne teme za 
državo. Opozorjali smo, da bo prišel račun in sedaj računi prihajajo, 
Do situacij, ko bodo koalicije razpadale in ko bo stvar nestabilna, bo 
v Sloveniji še prihajalo, dokler bomo imeli takšen volilni sistem. Zato 
je rešitev sprememba volilnega sistema, kjer bomo imeli volivci ne-
posreden vpliv na to, kdo bo izvoljen. V SDS nasprotujemo dodatnim 
davčnim obremenitvam podeželja preko nepremičninskega davka in 
dviga katastrskega dohodka ter ostalih dajatev. Pogovarjati bi se mo-
rali o tem, kaj narediti, da bodo vse plače večje. Vsako leto Slovenija 
izplača okrog 40 milijonov za privilegirane dodatke tistim prejemni-
kom nadpovprečne pokojnine.. Vlada ne stori nič, da bi se vplačila v 
pokojninsko blagajno povečala. Letni pokojninski primanjkljaj je 1,5 
milijarde. Pričakujemo tudi, da se bo evropska sredstva v prihodno-
sti uporabljalo v skladu z namenom za zmanjševanje razvojnih razlik 
med podeželjem in nadpovprečno razvitimi.

oo sds LukovicA

Spoštovani člani in članice, dragi prijatelji in simpatizerji,
če bi radi obiskali 7. kongres Nove Slovenije, ki bo 9. novembra 
2013 na Vranskem ste lepo vabljeni in dobrodošli. Prosimo vas, 
da nam na elektronsko pošto kongres@nsi.si  in lukovica@nsi.si 
pošljete svoje podatke. Za vse obiskovalce bo organizirana poseb-
na tribuna in spremljevalni program, ki bo vključeval tudi ogled 
Vranskega. 
Vljudno vabljeni!

oo n.si LukovicA

Izjava N.Si za javnost 14.10.2013: Revija Reporter se že skoraj 
leto dni načrtno trudi, da bi diskreditirala delovanje stranke NSi 
in vodjo njene poslanske skupine mag. Mateja Tonina. Novinarji v 
Reporterju se pri tem početju sklicujejo predvsem na nepreverje-
ne govorice in polresnice, pogosto pa različne izjave predstavni-
kov NSi preprosto iztrgajo iz konteksta, jih enostransko predelajo 
po svojem okusu in potem prikazujejo kot edine zveličavne resni-
ce. Ustvarjanje in objavljanje takšnih »resnic« v stranki razumemo 
kot jasno namero, da se Novo Slovenijo in njene vidne člane dis-
kreditira in posledično okrni zaupanje javnosti v njihovo delo. Več 
si lahko preberete na strani: http://www.nsi.si/pogrom-reporterja-
-nad-nsi-se-nadaljuje.html

oo n.si LukovicA

     Pisarna stičišča nVO na terenu:  
     Vse na enem mestu za društva
VAS ZANIMA: 
•	 Kako do statusa društva v javnem interesu?
•	 Kako urediti pridobitno dejavnost v društvu?
•	 Kako lahko sami pravilno vodite računovodstvo? 
•	 Kako razrešiti računovodsko dilemo? 
•	 Kje še lahko pridobite sredstva za vaše delovanje?
•	 Kako izboljšati promocijo in vidnost vašega društva ter dogodkov, ki jih izvajate?

Na ta in druga vprašanja vam bodo odgovorile svetovalke Stičišča NVO osrednje Slovenije, ki nudi brezplačno podporo dru-
štvom na področju razpisov, računovodstva, promocije, prava in mednarodnega povezovanja.

Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije vam bo na voljo na dveh lokacijah od 15. do 17. ure:
•	 četrtek, 7.11. 2013, v prostorih Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1 
•	 sreda, 27.11. 2013, v sobi 17, Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik

Zaželene so predhodne prijave na svetovanje na 040 786 939 ali info@consulta.si. 
Več o brezplačnih storitvah za društva, zasebne zavode in ustanove si lahko preberete na www.consulta.si.

Stičišče NVO osrednje Slovenije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.



oktober  2013 27

Hvaležni za vsak trenutek,
ki smo ga preživeli skupaj
v naročju njene topline,
se z ljubeznijo spominjamo

mame, babice, prababice, 
sestre in tete

ŠTEFKE STOSCHITZKY,
ki je pred petimi leti odšla v večnost.

Hvala vsem, ki se je spominjate z dobro mislijo!

Vsi njeni

Ti veš, kako pogrešamo te mi.
Spočij si trudne zdaj oči.
Za vse še enkrat – HVALA TI!

ZAHVALA

VERONIKA AVBELJ, roj. BIRK
(9. 3. 1953 – 18. 9. 2013)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
naše ljube žene in mamice Veronike se iskreno 

zahvaljujemo prav vsem, ki ste nam in nam še vedno 
v teh težkih trenutkih stojite ob strani, nas spodbujate 
z besedami tolažbe ter poguma in upanja. Hvala vsem, 

ki ste našo mami obiskovali in ji lepšali dni – 
prav vsakega je bila vedno vesela. 

Hvala njeni zdravnici dr. Starbkovi 
in patronažni sestri gospe Irmi – obema za skrb 

in veliko pozornost do nje. Hvala osebju Onkološkega 
inštituta in dr. Škofu. Hvala duhovnikom Ivanu, Igorju, Norbertu 

in posebej našemu gospodu župniku Andreju Svetetu, ki ste 
mami prinašali upanje, in hvala za lepe misli o njej ob njenem 

slovesu pri sveti maši. Hvala tudi združenemu pevskemu zboru 
(Mešani in Mladinski PZ Brdo in Šentvid, MoPZ J. Kersnik Lukovica) 

za tako lepo petje na njeni zadnji poti. Hvala za vse molitve, 
darovane svete maše, sveče, cvetje, telegrame 

in darove za cerkev. 

Hvala vam dobri sorodniki 
in dobri sosedje. Hvala prav vsem, 

ki ste jo v tako velikem številu pospremili 
na njeni zadnji poti. 

Njeni: mož Franci in otroci: 
Klemen z družino, Petra, Rok, Matej in Tomaž 

V SPOMIN 

IRENI
Človek po prestopu sedemdesetih let nekako čuti, da je doživel že prav 
vse. A pride dan, kot je v zadnjem tednu septembra zaokrožila novica, da 
je svojo kratko življenjsko pot sklenila Irena Hrovat.
Preprosto novice ne moreš sprejeti, sploh če si osebo poznal. Celotno 
življenje jo je res spremljala neodpravljiva bolezen, a disciplinirana, kot 
je bila, ji je dnevna terapija pomenila že rutino. Njen kraj odraščanja so 
bile Domžale in postala je odgovorno dekle, ki je zaposlitev našla v istem 
okolju. Prišel je dan, ko je na njeno milino in umirjen pristop postal po-
zoren Gradiščan Miran. Ne bi bilo mogoče najti boljše partnerice, kot je 
bila Irena. Znanstvo je rodilo ljubezen in odločila sta se stopiti na skupno 
pot, saj sta oba že služila vsak svoj kruh. Bila sta čudovita zakonca in v 
njunem komuniciranju nikoli nisi zasledil kakršnega koli povzdigovanja 
glasu. Lahko bi se reklo: bila sta skoraj popolna. Živela sta pri Ireninih 
starših. Družina se jima je povečala najprej s sinom in pozneje še s hčer-
ko. Oba sta na srečo že odrasla,  a izguba mame je zanju neizmerna. V 
starševski vlogi sta potomce naučila vse, kar je potrebno za življenje. Pri 
tem sta bila vztrajna, ker sta se zavedala, da je to naložba za prihodnost. 
Poklicno sta delovala vsak na svojem področju in počasi razmišljala, da si 
ustvarita lasten dom v domačem kraju moža Mirana. Ni se jima mudilo. 
Načrti so se tkali tako, da bosta v »zrelih letih« domovala na mirni lokaciji 
v okolici, ki jo je po toliko letih zakona že zelo dobro poznala tudi Irena. 
Življenje ima vedno svoja pota. Ireni je nagajalo tudi srce, zato so se 
zdravniki odločili za poseg, ker je bila to najboljša rešitev. Vse je bilo tako, 
kot mora biti, vse do dne, ko je tudi prav vse zatajilo. Kako kruta je usoda, 
da nam jemlje ljudi, ki jih imamo radi, in so končno premladi, da sklenejo 
življenjsko pot. Začela bom razmišljati, da nam je življenje res dano »na 
posodo«. Nihče ne ve, kdaj bo nastopila njegova ura, da pa morajo življe-
nje zaključiti tako mladi, je okoliščina, ki nima razjasnitve. Tolažba je v 
dejstvu, da je do usodnega dne bilo življenje Irenine družine obogateno 
z njenim nežnim značajem, polnim ljubezni. Vem, da je njena izguba na-
redila tako veliko brezno, kjer bo težko zgraditi most za prehod. Otroci 
so res odrasli in prej ali slej bodo tudi oni stopili na svoje nove življenjske 
poti. Mož Miran je ostal sam, in upam, da bo razmišljal o domu, kot sta 
si ga zamislila z Ireno. Irena se je v svoj dom že vselila in bo iz vrha hriba 
bedela na pobočje. Drugače, odšla si na zadnje potovanje, vrnila si se 
domov.
Irena, od tebe predraga prijetna znanka, se poslavljam s kitico pesmi 
Svetlane Makarovič:

Mar prav zares odšla si tja v neznano?
Kako si mogla, ko smo mi še tu…. ?
Nositi moramo vsak svojo rano
molče,
da ji ne zmotimo miru.
Počivaj v miru!

MArijA vodušek

ZAHVALE

Združenje borcev  
za vrednote NOB Lukovica  

vabi na

žalne slovesnosti ob dnevu 
spomina na mrtve.

Združenje borcev za vrednote NOB bo tako tudi letos  
ob dnevu spomina na mrtve organiziralo žalne slovesnosti  

ob spomenikih NOB.

Žalne slovesnosti bodo:
•	 26. 10. 2013 ob 11.00 pri spomeniku NOB na Golčaju
•	 1. 11. 2013 ob 9.00 pri spomeniku NOB Lukovica
•	 1. 11. 2013 ob 10.00 pri spomeniku NOB Prevoje
•	

Želimo, da se vseh slovesnosti udeležite v čim večjem številu.

predsednik MArjAn križMAn



Hofer sporoča

Mrežna 
pečenka
iz hladilnika

Nadevan  
piščanec
s krušnim  
nadevom,
iz hladilnika

Kislo zelje  
za sarmo
iz hladilnika

Kakovost iz

Kakovost iz

Mlada goveja 
rebra
iz hladilnika Prekajen  

svinjski vrat
iz hladilnika

Prleška  
tünka

iz hladilnika

Prekajena 
prednja krača
iz hladilnika

Kakovost iz

Kakovost iz

Kakovost iz

Kakovost iz

3,49
za kg

 

3,99
za kg

 

7,69
za kg

 

5,99
za kg

 

4,49
za kg

 

5,99
za kg

 

1,49
za kg

 

 Pisana jesenska ponudba 
ki popestri še tako hladne dni ...

Hoferjeva resnica št. 33: V Hoferju se vedno OKREPČATE in KREPKO PRIHRANITE!

iz zamrzovalnika

iz zamrzovalnika

Cmoki z 
različnimi nadevi
•	 s kremnim polnilom z okusom čokolade ali
•	 s slivovim polnilom ali
•	 z mareličnim polnilom ali
•	 z borovničevim nadevom
560–370 g

Bučna 
semena
•	 fino nasekljana ali
•	 pražena in soljena ali
•	 rahlo pražena ali
•	 pražena in grobo  
 nasekljana
200 g

Kakovost iz

Ješprenj
1 kg

Kakovost iz
Ajdova 
kaša
1 kg

2,39
za kos

 

1,79
za kos

 8,95/kg

1,79
za kos

3,20– 4,84/kg

0,89
za kos

 

www.hofer.si
Hofer trgovina d.o.o.

Prodaja samo v količinah, običajnih za gospodinjstva. Cene veljajo za izdelke brez dekoracijskih dodatkov.
Slike so simbolične. Cene so v evrih in vključujejo DDV. Steklena embalaža je nevračljiva, 
cene vključujejo vse dajatve. Za napake v tisku ne odgovarjamo. 
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