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

TEČAJ CPP: 6.1.2014
Zbiramo prijave za tečaj za traktor.

Tečaji CPP so BREZPLAČNI! 

Želimo vam lepe praznike,  
srečno, zdravo in zadovoljno novo leto 2014  

in veliko prijetnih ter varno prevoženih kilometrov.

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

SREČNO IN

VSE DOBRO 

V LETU 2014!
SREČNO IN

VSE DOBRO 

V LETU 2014!

ZMAGUJEMO 
NAPREJ
Združili smo najboljše z najboljšimi. Ob bok Fordovim večkrat nagrajenim vozilom, ki 
jih odlikujejo odlična vozna dinamika, brezkompromisna varnost, zmogljivost in 
napredne tehnologije, smo postavili slovenske smučarske skakalce, ki tudi letošnjo 
sezono nadaljujejo v slogu zmagovalcev. Pridružite se nepremagljivi ekipi, s katero 
vam bo v vsakem trenutku uspel veliki skok.

smučarski skakalec Jurij Tepeš

Uradna poraba goriva: 3,3-6,6 l/100 km.
Uradne specifične emisije CO2: 87-154 g/km.
Ford je sponzor slovenskih nordijskih reprezentanc. Slika je simbolična. Cena ne vključuje stroška transporta. 

FORD FIESTA

10.030 ŽE
 O

D

FORD FOCUS

11.960 ŽE
 O

D

FORD C-MAX

13.780 ŽE
 O

D

FORD B-MAX

12.360 ŽE
 O

D

Go Further

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:

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
  prilagajanjem po sistemu Ivobase
• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

Zdravo in uspešno 2014!

Vsaka zgodba se začne s preprosto idejo in njeno 
vizualizacijo. Naj se preprosto začne tudi leto 2014 
in naj bo to vaša zgodba o uspehu. Srečno!
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Naslednja številka Rokovnjača izide 31. januarja 
2014. Rok za oddajo člankov je 20. januarja 2014 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni 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 informa-
cij 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 rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. 
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Voščilo  
uredniškega  
odbora
Ni lepšega kot voščiti vam zdravja za vse 
leto, dobre volje za veliko dni v letu, dovolj 
denarja za vsak dan v letu. Vse skupaj pa 
vam povežem z veliko pentljo sreče in ve-
selja. Naj vas vse to najde v vašem domu 
in zaprite vrata, da ne odide!

Milena Bradač

Leto je naokoli, v rokah imamo zadnjo šte-
vilko Rokovnjača za leto 2013. Verjamem, 
da ste ga radi brali. Naj bo tako tudi v letu 
2014. Mi pa bomo poskrbeli, da bo glasi-
lo redno izhajalo, četudi so krizni časi na 
vseh ravneh.
Vsem občankam in občanom naše občine, 
na čelu z županom Matejem Kotnikom, 
želim vesele božične in lepe državne pra-
znike ter srečno in zdravo novo leto 2014!

Vinko Jeras

Ob novem letu želim vsem bralkam in 
bralcem veliko osebnih zmag, naj se jim 
uresničijo vsi skriti in razkriti načrti ter da 
bi vsi skupaj začeli bolj optimistično gle-
dati na prihodnost. Ob božiču pa naj vam 
novorojeno dete prinese obilo božjega 
miru.

Marko Juteršek

Za Slovenijo nesrečno leto 2013 se poča-
si izteka. Upam, da nas v naslednjem letu 
čaka več dobrih novic in da se ekonomska 
slika izboljša. Denar sicer ni vse, a ga za 
dostojno življenje vseeno rabimo, mar ne? 
Od srca vam želim vse tisto, česar denar 
ne more kupiti – sreče, zdravja in veselja 
... vseeno pa vam želim tudi blaginje, da 
bo življenje kar se da lahko. Srečno v 2014!

Jaka kersnik

Tako kot v lanskem letu smo tudi tokrat 
ob decembrski številki Rokovnjača za vas 
pripravili darilo v obliko koledarja. Naj bo 
to skromen kamenček v mozaik uspešne-
ga vstopa v leto, ki prihaja. Naj bo torej res 
uspešno 2014! Ob tem vam želim, da vas 
ves čas spremlja sreča in vam zdravje služi 
vse dni v letu. Vse najboljše tudi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti!

leon andreJka

v četrtek, 26. 12. 2013, ob 18. uri

Povezovalka: Andreja Čokl

v soboto, 28. 12. 2013, ob 18. uri

s koncertom Godbe Lukovica

Občankam in občanom čestitamo ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter voščimo  
blagoslovljene božične praznike, v novem letu pa veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva.

Župan Matej Kotnik, občinska uprava in občinski svet Občine Lukovica
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Pred nami so praznični dnevi, dnevi v pričako-
vanju božiča, novega leta in vseh tistih drob-
nih radosti, ki ustvarjajo vzdušje tega časa. K 
temu vzdušju smo pridali droben kamenček s 
skromno, a po mojem mnenju in opažanjih vas 
mnogih lepo okrasitev Starega trga v Lukovici. 
S trga se je na novo lokacijo preselila Pošta Slo-
venije. Kot zanimivost naj zapišem, da je nova 
lokacija peta stavba, v kateri deluje pošta v Lu-
kovici. V našem kraju smo s pošto začeli že v letu 
1573, ko je bil poštni urad v Stari pošti v Luko-
vici vse do leta 1867, ko se je pošta preselila v 
nadstropje Pungartnikove hiše; v omenjeni hiši 
je pošta poslovala vse do časa pred drugo sve-
tovno vojno, ko se je pošta preselila k Turku v 

Slaparjevo hišo. Po izgradnji Zadružnega doma 
v letu 1952 se je pošta preselila tja, kjer je ostala 
do letošnjega leta. 
O uporabi izpraznjenih prostorov pošte sem se-
znanil tudi občinski svet na zadnji seji – in sicer, 
da je najprimerneje, da bi prostore uporabljali 
za društveni in medgeneracijski center. Vlogo 
za najem prostorov je že dalo Društvo upoko-
jencev Lukovica. Prostore bi lahko uporabljalo 
tudi več društev, prav tako prostore, ki jih sedaj 
uporablja Društvo upokojencev Lukovica. Ide-
ja, da bi preselili občinsko upravo iz Šentvida v 
prostore nekdanje pošte, ni uresničljiva, ker za 
ta namen ni dovolj prostora. 
Podpisana je pogodba o nakupu Pungartniko-
ve hiše. S to pogodbo občina pridobi v last ves 
trg pred Pungartnikovo hišo, vzhodni del Pun-
gartnikove hiše, prostore, kjer je do nedavnega 
gostovala banka, vrt ob hiši in travnik za hišo – 
do gozda. S tem je izpolnjen pogoj za ureditev 
tega objekta, in enkrat, upamo, tudi za prostore 
občine, in tudi za druge dejavnosti, ki jim bo 
tam na voljo prostor. Naj se na tem mestu iskre-
no zahvalim gospe Mariji Pungartnik, ki je več 
kot desetletje spoštovala dogovor, s katerim je 
Občina Lukovica izrazila željo po odkupu celo-
tne Pungartnikove posesti. 
Ko govorimo o trgu, se mnogim poraja vpraša-
nje, zakaj se niti v teh decembrskih dneh na trgu 
nič ne dogaja. Pri mnogih društvih, ki ste na tak 
ali drugačen način aktivni v naših krajih in ste 
finančno podprti s strani občine, se upravičeno 

Pogumno v novo leto!
pričakuje, da bi se kaj zganilo in bi v teh pra-
zničnih dneh trg zaživel. Mislim, da ni potrebno 
veliko, da bi trg oživel in bi v kraj privabili veli-
ko domačih ter bližnjih in daljnih obiskovalcev. 
Vesel sem bil ponovne obuditve Miklavževega 
večera Zajčevih melodij, kjer se je pokazalo, da 
mnogi med nami znajo biti dobri organizator-
ji, in da dobro organizirano prireditev v našem 
kraju lahko obišče tisočglava množica. Čestitke 
Zajčevim, ki so prireditev organizirali, kar naj bo 
za zgled vsem; da se da, če se hoče.
Mir! Božič je praznik miru, pa ne le tistega miru, 
ki si ga želimo okrog naših domov, mir, ki ga 
nekateri motijo s prižiganjem petard, ki prav 
nič ne sodijo k temu prazniku. Božič je praznik 
tistega miru, ki ga iščemo v sebi, v svoji duši in 
srcu – še posebej v teh časih, ki so tako zazna-
movani s potrošništvom, stresom, pehanjem za 
mnogimi stvarmi, ki pa največkrat ne prinesejo 
ne sreče, ne miru. Pa so prav ti časi tisti, ki nam 
dajo najbolj razumeti božično sporočilo: »… in 
na zemlji mir ljudem«. 
Miru vam želim. Miru v duši, miru v družinah, v 
skupnosti in miru v narodu. Narodu, ki je bil do-
volj močan in složen, da je ne tako dolgo nazaj 
na šestindvajsetega decembra razglasil svojo 
samostojnost in neodvisnost.
Želim vam lepe in vesele božične praznike ter 
izpolnitev vseh želja, v kar se da zdravem letu 
2014! 
Srečno!

MateJ kotnik

Pungartnikova hiša
Lukovica je naselje, ki se ponaša s starimi 
domovi, nekdanjimi velikimi hlevi, preure-
jenimi v stanovanja in poslovne prostore. 
Del tega prostora je Pungartnikova hiša, ki 
skupaj z okoliškimi stavbami sooblikuje in 
hkrati še vedno kaže žalostno podobo trške-
ga prostora.  

Pungartnikova domačija, v sedanji podobi iz 19. 
stoletja, je vključena v register kulturne dedišči-
ne kot profana stavbna dediščina. Kot sestavni 
del trškega jedra je v prostorskem pomenu in 
identiteti Črnega grabna ohranjen tip stavbe, 
ki predstavlja nekdanji način gradnje stavb in 
načina življenja stanovalcev in dejavnosti tega 
območja. Vendar pa je Pungartnikova hiša v da-
našnji podobi le še odsev nekdanje mogočne 
in pomembne stavbe v Lukovici. Njena obnova 
in ohranitev je in mora biti v javnem interesu, 
zaradi česar je Občina Lukovica že odkupila še 
preostali del stavbe v zasebni lasti, vključno s 
prostori banke in pripadajočim funkcionalnim 
zemljiščem, ki predstavlja del ceste in parkirišča 
pred objektom ter terasasto zasnovan vrt ob 
hiši.
Zakon o varstvu kulturne dediščine obvezuje 
lastnika oziroma posestnika kulturne dedišči-
ne, da mora z njo ravnati kot dober gospodar. 
To pomeni zagotavljanje čim večje ohranitve 
njenih kulturnih vrednot za prihodnost in druž-
benega pomena. Občina je tako s prevzemom 
Pungartnikove hiše v last in posest prevzela 
tudi odgovornost dobrega gospodarja, ki bo 

moral še naprej slediti ciljem Razvojnega pro-
jekta Celostnega razvoja podeželja in obnove 
vasi Lukovica z Brdom (CRPOV). Projekt je leta 
1998 deloval pod okriljem takratnega ministr-
stva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 
je kot prioriteto vključeval ureditev središča 
Lukovice z namenom lepše ureditve in večje 
turistične privlačnosti, dviga kakovosti življenja 

in ustvarjanja pogojev za razvoj malega gospo-
darstva in storitvenih dejavnosti. V tem sklopu 
je bil podprojekt Odkup in obnova Pungartni-
kove stavbe in zemljišča zastavljen kot cilj, do 
uresničitve katerega bo še dolga pot. Vendar 
prvi korak je že narejen z dokončno ureditvijo 
lastništva stavbe. Občina je in bo tudi v pri-
hodnje sledila zastavljenim ciljem na temelju 
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Rekonstrukcija občinskih cest se je nadaljeva-
la tudi v novembru in v decembru. Pretežno 
so se izvajala dela na območju krajevnih sku-
pnosti Češnjice in Trojane. Glede na ugodne 
vremenske razmere v decembru bomo uspeli 
izvesti vsa predvidena dela na področju no-
vogradenj in rekonstrukcij občinskih cest. Na 
najbolj kritičnih odsekih občinskih cest so 
bile dobavljene in vgrajene varnostne ograje. 
Zgrajeno je bilo tudi meteorno odvodnjava-
nje občinske ceste na plazovitem območju 
ceste proti vasi Veliki Jelnik. Aktivno se tudi 
izvajajo geodetske storitve, to je odmera ka-
tegoriziranih občinskih cest.  

 oBčinska upraVa: priMož dežMan

Mraz in ponekod tudi že poledica nas opo-
zarjata, da smo prestopili prag zime. res je, 
da smo na cestah mnogo bolj pozorni v času 
sneženja kot v suhem vremenu. Vendar nas 
lahko tudi same nizke temperature nepriča-
kovano presenetijo. Bodimo pripravljeni na 
poledenele površine, zamrznjeno steklo in 
ključavnico na avtu, skratka ne pustimo, da 
nas karkoli preseneti.

Želimo vas ponovno spomniti in opisati pro-
gram zimskega vzdrževanja cest v zimskih 
razmerah. V skladu s predpisi so naše ceste 
opredeljene po prednostnih razredih za vzdr-
ževanje v zimskih razmerah.
Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se 
mora zagotoviti prevoznost med 5. in 20. uro 
(možni so tudi zastoji do 2 ur), so ceste, po 
katerih poteka promet med deli cest v občini 
oziroma med občinami in po njih poteka tudi 
avtobusni in šolski prevoz.

Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 
7. in 20. uro. Tudi tu so ravno tako možni krajši 
zastoji.
Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju na-
selij, so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji 
do enega dne.
Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so 
ceste prevozne z zimsko opremo. 
Na zgoraj podana pravila se v naši občini pluži-
jo ceste, glede na potrebe in prioritete. Na vseh 
cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj je do 
te mere možen promet z uporabo zimske opre-
me na vozilu. S posipanjem se začne ob vsaki 
poledici ali začetku sneženja, ko se sneg zač-
ne oprijemati cestišča oziroma po izvedenem 
pluženju. 
Zaradi boljše obveščenosti in varnejše vožnje 
na nevarnejših delih cest lahko postavimo 
opozorilne znake, s katerimi so vozniki še do-
datno obveščeni o razmerah na cesti. 
Upravljavci vzdrževanja zimske službe v naši 

Zimsko vzdrževanje javnih cest v občini Lukovica
občini opravljajo to nalogo v skladu s predpisi 
oziroma boljše.
Razumeti je potrebno, da je ceste v času zim-
skih razmer, za katere skrbi Občina Lukovica, 
nemogoče očistiti vse naenkrat. Te so lahko 
splužene v nekaj urah. Število kapacitet strojev 
in voznikov je optimizirano glede na potrebe 
in možnosti oziroma razpoložljivo število stro-
jev in voznikov. 
Dovoz k stanovanjskim, gospodarskim in osta-
lim objektom čistijo lastniki sami. Odlaganje 
snega z zasebnih na javne površine ni dovo-
ljeno.
Vsak udeleženec v prometu je dolžan skrbeti 
za svojo lastno varnost in za varnost vseh dru-
gih udeležencev v prometu. Bodimo strpni. Kot 
pešci ali kolesarji poskrbimo, da bomo na cesti 
kar najbolj vidni, kot vozniki pa prilagodimo 
hitrost vremenskim in drugim razmeram, pred-
vsem pa se na pot odpravimo pravočasno. 

oBčinska upraVa

Izvajanje del na področju prometne infrastrukture

začetnih odločitev in usmeritev. Stavba je bila 
doslej prepuščena uničevanju in propadanju, 
posledice pa se kažejo v odpadanju ometa 
zaradi vlage v zidu, v razpokah (stavbo je po-
trebno osušiti), v poškodovanosti večjega dela 
fasade, v dotrajani strešni kritini in v ogroženo-
sti statične stabilnosti stavbe. Strokovna ocena 
ohranjenosti stavbe je 60% - objekt ni preveč v 
dobrem stanju in je potreben celovite prenove. 
Na južnem in severnem zidu so številne izrazite 
deformacije, v zidovih je precej velika vlažnost, 
zaradi česar prepereva opeka in odpada omet. 
V vogalih so vidne razpoke, ki segajo od tal do 
stropa. V notranjosti so poškodovani oboki in 
tlaki, prisotne so razpoke. Vzhodni del objekta, 
ki se za enkrat še uporablja kot stanovanjska 
enota, je bolje ohranjen zaradi rednega osnov-
nega vzdrževanja.
Obnova Pungartnikove hiše mora slediti tudi 
usmeritvam in določilom ureditvenega na-
črta, ki ga je občinski svet sprejel leta 2004 z 
namenom ponovne oživitve centra Lukovice. 
Načrt med drugim določa ohranitev in razvoj 
poslovno-stanovanjskih, trgovskih in storitve-
nih dejavnosti v pasu pozidave ob trgu, zago-

tovitev manjkajočih vsebin občinskega središča 
ter ustrezno prenovo in predstavitev kulturne 
dediščine znotraj območja. Z njim so določene 
glavne smernice oblikovanja obnove osrednje-
ga dela naselja. Na tej podlagi sta bila leta 2007 
urejena park na osrednjem trgu ter promet 
skozi središče. S spremembami in dopolnitva-
mi ureditvenega načrta se med drugim načr-
tuje obnova Pungartnikove hiše, da bo lahko 
Lukovici v ponos, hkrati pa bo lahko smotrno 
uporabljena za delovanje občinskih organov, 
za izvajanje protokolarnih dogodkov, razstav, 
srečanj in kakšne druge dejavnosti. Prostor se 
bo našel tudi za lokale oziroma za storitveno 
dejavnost. Oživljanje kraja kot občinskega sre-
dišča ni samo infrastruktura, temveč predvsem 
uvajanje zanimivih programov v vsebino hiš.
Zadnja leta se je intenzivno pripravljala idejna 
zasnova rekonstrukcije Pungartnikove hiše, ki ji 
je bila posvečena posebna skrb, saj so z njo do-
rečene strokovne rešitve sanacije. Pri njihovem 
oblikovanju je s svojimi zahtevami in pogoji 
ves čas sodelovala tudi predstavnica spomeni-
škega varstva. Nadgradnja idejne zasnove bo 
projektna dokumentacija za pridobitev grad-

benega dovoljenja, ki je eden izmed pogojev 
na razpisih za pridobitev evropskih ali državnih 
sredstev iz naslova obnove kulturne dediščine.
Projektantska vizualizacija obnovljene Pungar-
tnikove stavbe izkazuje pomembnost investi-
cije za oživitev središča občine tako prostorsko 
kot vsebinsko z novim programom. Pungartni-
kova hiša bo s tem pridobila svoj nekdanji po-
men kot mogočna trška hiša. Osnovno vodilo je 
doseči cilj obnove iz davnega leta 1998 in nima 
nobene zveze s političnimi razmerami v občini. 
Vedeti moramo, da obnova takega objekta, ki 
poteka pod strogim nadzorom ter v skladu s 
pogoji in smernicami spomeniškega varstva, 
zahteva znatna sredstva in veliko časa, pri tem 
pa se menjajo tudi sodelujoči akterji. Projekt se 
izvaja za lepši in prijetnejši videz kraja in za lju-
di, ki bodo v njem živeli in delali v prihodnosti. 
Vse, kar se bo uredilo s Pungartnikovo hišo, bo 
ostalo v kraju in bo služilo ljudem, domačinom. 
V primeru odstopa od projekta bo objekt še na-
prej propadal, morebitna poznejša sanacija pa 
bo od zanamcev zahtevala bistveno več truda 
in denarja.

tatJana suhadolc, oBčinska upraVa
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Pošta 1225 Lukovica, ki posluje že vse od leta 1867, je 28. novem-
bra dobila nove prostore. Na slovesnem odprtju s kulturnim pro-
gramom, v katerem so nastopili Godba Lukovica, klapa Stari trg 
in Folklorna skupina TD Sv. Vid, so namenu predali prostore, ki 
obsegajo 177 kvadratnih metrov površine, so pa v poslovni stavbi 
Avtomehanike Kveder na naslovu Obrtniška ulica 1.

Prvi govornik, župan Občine Lukovica Matej Kotnik, je najprej orisal 
zgodovino pošte v Lukovici in ob tem dejal, da je ta dogodek zelo po-
memben, saj pošta s krajem nepretrgoma živi dolga stoletja. Poštni 
uslužbenci so po več kot desetletju iskanja primernih prostorov ven-
darle dočakali take, ki so primerni za delo. Na stari lokaciji so bili namreč 
zelo utesnjeni, pa ne samo za uslužbence, ampak tudi za uporabnike.

Pogoji za delo so se precej izboljšali
Nove pridobitve so bili najbolj veseli prav zaposleni. Trenutno jih je se-
dem, od tega štirje pismonoše. Ob tem je upravnica pošte Bogdana 
Gerčar dejala: ”Presrečni smo. Prej smo imeli 40 kvadratnih metrov, se-
daj jih imamo 170. Pogoji za delo so se zelo izboljšali. Prostor je velik in 
svetel. Pohvalno v vseh pogledih.” 
Uporabnikom poštnih storitev bosta na voljo dve sodobno opremlje-
ni okenci za sprejem in izročanje poštnih pošiljk, opravljanje denarnih 
storitev in 58 poštnih predalov. V prostore je omogočen tudi neoviran 
vstop invalidom na vozičkih.

Vrednost naložbe je 420 tisoč evrov
Trak ob odprtju naložbe v vrednosti skoraj 420.000 evrov sta poleg 
župana Matej Kotnika in upravnice pošte Bogdane Gerčar prerezala 
tudi direktor PE Pošte Slovenije v Ljubljani Evgen Zadnik in namestnik 
generalnega direktorja Pošte Slovenije mag. Igor Marinič. Slednji je v 
nagovoru spregovoril o trenutnem položaju Pošte Slovenije in dejal, 
da je to družba, ki nikakor ni monopolist, ampak je na trgu. Pozneje je v 
pogovoru poudaril, da je odprtje takšnih novih prostorov za pošto ved-
no velik dogodek in dodal: ”Poskušamo obnavljati tudi druge pošte, 
odpirali bomo tudi nove, vendar v malo manjšem obsegu. Moramo 
upoštevati vse omejitve, ki jih ima sedaj pošta. Določene pošte bomo 
centralizirali, določene spreminjali v premične pošte in tudi v pogod-
bene pošte. Temu se je potrebno prilagoditi.“

Delovni čas za zdaj nespremenjen, sprememba po 
novem letu
Pošta 1225 Lukovica pokriva območje s 1284 gospodinjstvi in opravlja 
vse vrste storitev. V šestkrat tedensko dostavo je vključenih 108 gospo-
dinjstev, medtem ko ima 1176 gospodinjstev petkrat tedensko dosta-
vo. Delovni čas za zdaj ostaja nespremenjen in sicer od ponedeljka do 
petka od 8. do 10.30 in od 14.30 do 17. ure, ob sobotah pa od 9. do 11. 
ure. Evgen Zadnik, direktor PE Pošte Slovenije v Ljubljani, nam je o tej 
temi povedal: ”V prihodnosti mislimo centralizirati dostavo na tem ob-
močju. Pismonoše, ki domujejo na pošti na Trojanah, bomo preselili na 
novo lokacijo. Delovni čas bomo s centralizacijo prilagodili potrebam 
krajanov, tako da načrtujemo v začetku naslednjega leta podaljšati de-
lovni čas s 17. na 18. uro.

leon andreJka

Odprtje novih poslovnih prostorov pošte v Lukovici
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Jesenski večer
Turoben, deževen in pust je bil večer v petek, 22. novembra. Vendar so 
vse naše prijateljice s Koroške, Hajdine, Ribnice, Polšnika, Zasavja in Tu-
hinja našle pot v Lukovico in se nam pridružile. Skupaj z Zvezo kmetic 
Slovenije smo pripravile prijeten večer ljudskega petja in zabave. Do-
mačinke smo pod vodstvom Magde Kreft na odru predstavile že poza-
bljeno Stoji tam gora Limbarska. Čudovit je bil nastop vseh zbranih pod 
vodstvom voditeljice Irene Ule in ob spremljavi citer Tanje Zalokar in 
ansambla. Večer pa nebi uspel brez pomoči članic Društva podeželskih 
žena Lukovica, ki so nas in vse gledalce bogato pogostile s svojimi do-

Planinsko društvo Blagovica je pripravilo prireditev ob 20-letnici 
delovanja društva. Slovesnost je potekala v domačem vzdušju, ki 
so ga planinci pripravili sami.
 
V soboto, 16. novembra 2013, smo blagoviški planinci pripravili priredi-
tev ob 20-letnici delovanja društva. Slovesnost je potekala v domačem 
vzdušju, ki smo ga planinci pripravili sami, s poudarkom na tem, ali smo 
že stari 20 let ali šele. Poleg govora je pri marsikomu obudilo spomine 
predvajanje starih slik s pohodov in res smo se vprašali - smo stari ŽE 20 
let ali ŠELE. Mladina je pripravila krasen utrinek z njihovih pohodov in 
malih taborov, zapeli so nam mladi pevci iz našega kraja pod vodstvom 
Robija in Monike Juvan, na harmoniko je zaigral Andraž Slapar, Maja in 
Luka Per sta program obogatila na trobenti in prihodnost mladih virtu-
ozov je le še vprašanje časa.
V Planinskem društvu Blagovica nam je uspelo v kratki zgodovini nare-
diti tudi nekaj večjih korakov od tega, da smo postavili bivak na najviš-
jem vrhu občine Lukovica, na Špilku (957 m), uspelo nam je postaviti 
razgledni stolp na Rebru, vsako leto imamo tradicionalni pohod Golčaj 
- Špilk, prav tako pa je že skoraj tradicionalna udeležba pri planinski 
maši na Golčaju in nočni pohod na Limbarsko goro. Največji del uspe-
hov pripada vodniško-izletniškemu odseku, ki je v vseh teh dvajsetih 
letih varno vodil veliko število pohodov in izletov. Tudi nekaj posebnih 

Dvajset let Planinskega društva blagovica

brotami. Posebno zahvalo namenjamo še prikupnim puncam ansam-
bla Skrivnost, ki so poskrbele za ozvočenje in za pravo temperaturo v 
dvorani. Obljubljamo jim, da bomo v finalni oddaji Rakete glasovale 
za njih.
Ob izteku leta se Društvo podeželskih žena Lukovica zahvaljuje vsem, 
ki so nam pomagali  pri našem delu. Članicam in vsem bralcem Rokov-
njača želimo miren in lep božič ter srečno, zdravo in uspešno leto 2014!

društVo podeželskih žena lukoVica 

akcij smo pripravili, bos na Špilk, ob polni luni na Špilk, najbolj »nor« pa 
je bil pohod s Špilka do Triglava. Sledijo markacisti, ki so v tem času tra-
sirali in markirali Rokovnjaško planinsko pot, ki je dolga približno 58 km 
in ima 13 kontrolnih točk. Tudi mladina skoraj od ustanovitve društva 
aktivno sodeluje v akcijah in bogati program v društvu. Pridružili so se 
še kolesarji, ki se trudijo in poganjajo pedala v hrib in z vriskom v doli-
no, ob tem pa se držijo pravil in priporočil, kje se smejo gorski kolesarji 
voziti in kje ne. Kulturni odsek skrbi za redne prireditve, izobraževanja, 
predavanja, delavnice in še bi lahko našteval. Odsek za varstvo nara-
ve je nedavno začel z delom pod strokovnim vodstvom naše članice. 
Uspelo nam je na vseh področjih zagotoviti strokovni kader, ki ga še 
nadgrajujemo. Da pa je prireditev dobila na teži, smo bili počaščeni s 
prihodom številnih gostov, od župana občine Lukovica do podpred-
sednika PZS, predsednika meddruštvenega odbora Kamniško-bistri-
škega območja, sosednjih društev, društva podeželskih žena Blagovica 
- Trojane, ki so nam pripravile še okusne sladice in velike množice naših 
članov kot tudi simpatizerjev. Kot krajan lahko rečem - hvala društvu za 
tako iskreno vnemo in delo, kot član pa bi dodal, da sem ponosen na 
to, da sem del društva, da lahko ustvarjam v njemu. Če bi radi ustvarjali 
prihodnost z nami, pa le pridite - vabljeni.

BoJan pustotnik

Velika množica planincev in simpatizerjevMladinski odsek PD Blagovica
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Zelišča zdravijo
Marija Jamnik se je o tem prepričala na lastni koži in se po uspešno ozdravljeni bolezni v 
mladosti začela z zeliščarstvom resneje ukvarjati. Danes je priznana slovenska zeliščarka, 
ki z veseljem in brez zadržkov predaja svoje znanje vsem, ki jih to zanima. 

Marija Jamnik svoje znanje predaja brez zadržkov.  
(foto: Jerneja Strmšek)

Mnogim je poznan izrek »imam sanje« v ori-
ginalu, ki ga je izrekel Martin Luther King leta 
1963, to je bilo leto , ko so The Beatles izdali 
svoj debitantski album Please Please Me, ko je 
na pesmi za Evrovizijo zmagala Danska, ko se 
rodi Kekčeva pesem Marjana Vodopivca, ko sta 
luč sveta zagledata Depp in Brad Pitt, ko sta se 
rodila Srečko Katanec in Helena Blagne in od-
delek Glasbene šole Domžale na Brdu. Prvega 
septembra 1963. leta je učiteljica klavirja vsto-
pila z debelim svitkom not pod pazduho proti 
šolski kuhinji in s tem dejanjem začela pisati 
zgodovina glasbenega oddelka na Brdu. Njeni 

poti na Brdo se danes lahko nasmejemo, a bi 
opis, ki je sila zanimiv in zabaven, zavzel pre-
več prostora. Mogočno, s fanfarami, se je tokrat 
začel slavnostni koncert, v katerem so se nam 
predstavili sedanji in nekdanji učenci, še pred 
tem pa so nas razveseljevali godbeniki Godbe 
Lukovica, ki jim niti mraz ni preprečil nastopa 
pred dvorano Naj ob tem zapišem, da je veči-
na fantov in deklet, godbenikov in godbenic. 
svoja prva glasbena znanja prejemalo prav v 
oddelku GŠ na Brdu. Program, ki ga je pove-
zoval Marjan Bunič s svojim značilnim humor-
jem, so začeli najmlajši, tisti, ki še ne špricajo, 

Pol stoletja oddelka Glasbene šole Domžale na brdu

Pravi, da znanja ne skriva, saj želi, da bi čim več 
ljudi spoznalo visoko vrednost zelišč in njihovih 
pozitivnih učinkov na zdravje. Na prvi predsta-
vitvi, ki jo je organiziralo Turistično društvo Sv. 
Vid iz Šentvida, smo spoznali kar lepo število 
zelišč, ki jih lahko gojimo v svojem vrtu ali pa jih 
moramo poiskati na bolj nedostopnih, včasih 
tudi višjegorskih predelih. Po izjemno dobrem 
odzivu udeležencev na prvi predstavitvi nas je 
Marija Jamnik v novembru obiskala še drugič in 
nam tokrat predstavila konkretno izdelavo ma-
zil in sirupov. Pripravila je ognjičevo in smolno 
mazilo ter dva sirupa, ki odganjata prehlad: s 
čebulo, hrenom in medom. Vse, kar je skuhala 
in zmešala, nam je potem tudi razdelila, vmes 

pa natančno opisala vse postopke, tako da si 
vsi udeleženci, ki smo bili na delavnici, lahko 
mazila in sirupe pripravljamo doma. Jamnikova 
je prava zakladnica znanja in njeni nasveti nam 
dejansko lahko olajšajo in obogatijo življenje. 
Že samo zdravljenje z domačimi zdravili je ne-
precenljivo, saj ima naše telo od njih le koristi 
in nikakršnih stranskih učinkov, pa tudi stroški 
so bistveno manjši kot pri nakupu farmacevt-
skih izdelkov. Da za vsako bolezen rož‘ca raste, 
so vedele že naše babice in prababice in prav 
je, da zeliščem ponovno postavimo vrednost, ki 
jim pripada, zato si tovrstnih predavanj in de-
lavnic lahko samo še želimo!

MaJda kočar

Prvega septembra je praznovala GŠ Domžale že 63. rojstni dan. Pred tolikimi leti so začeli 
z zavzetim delom vzgajati odlične glasbenike, saj glasba plemeniti naša življenja. Pa ne 
samo tistim, ki glasbo izvabljajo iz inštrumentov in svojih glasov, ampak tudi tistim, ki jim 
prisluhnejo. Številni vrhunski glasbeniki so ponesli sloves Glasbene šole Domžale ne samo 
do bele Ljubljane, ampak tudi v svet in šola je nanje še kako ponosna. Za njihov uspeh, ki 
je plod odrekanj in vaj, so zaslužni tudi njihovi mentorji. Glasba , če že ne spreminja sveta, 
pa pomembno vpliva na njegov razvoj in je obenem bogastvo, ki dela ta svet bolj človeški.

so povedali, in nas s pesmijo popeljali v sanje. 
Sicer pa, kdo sploh bi v šoli, kamor vsi prihajajo 
z veseljem, sploh šprical? Nato smo prisluhni-
li še ostalim majhnim in velikim virtuozom na 
različnih inštrumentih, videli in slišali štiriroč-
no, kaj štiriročno, šestročno igranje klavirja, 
prisluhnili znanim napevom domačih in tujih 
avtorjev in poleg glasbe je bilo tudi nekaj go-
vorjenja. Najprej nam je spregovoril v. d. ravna-
telja prof. Miran Juvan, nato pa župan Občine 
Lukovica Matej Kotnik, tudi sam nekdaj učenec 
Glasbene šole Domžale. Ponosni smo lahko, 
da je v pol stoletja dal oddelek Brdo številne 
dobre glasbenike, da glasba posamezniku da 
ogromno znanja, poleg glasbenega tudi splo-
šnega, je spregovoril pred podelitvijo plakete 
Občine Lukovica oddelku GŠ Brdo. Koncert je 
minil v prijetnem vzdušju, na koncu je Marjan 
Bunič zapel še Rokovnjaško himno skupaj s pi-
halnim orkestrom Brdis, ki ga vodi Tomaž Pir-
nat in v katerem so tako nekdanji kot sedanji 
učenci. Prijeten večer se je nadaljeval ob dru-
ženju in obujanju spominov in mogoče je ob 
tem nastal tudi kak zapis nam še nepoznanega 
utrinka iz dolge zgodovine oddelka Glasbene 
šole na Brdu, ki tokrat ni bil zapisan v prepro-
stem, a lično urejenem koncertnem zvezku. 
Sicer pa se srečamo čez petdeset let na istem 
mestu v isti zasedbi, le nastopajoči bodo takrat 
malo mlajši. Slavje se je zaključilo s prijetnim 
druženjem učiteljev prejšnje in novejše gene-
racije in prav tako učencev in staršev. 

drago Juteršek
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Pridne trojanske 
otroke je obiskal 
Miklavž
Krajevna skupnost Trojane je tudi letos pri-
pravila Miklavžev večer za najmlajše. Polna 
dvorana vznemirjenih malčkov je prisluhnila 
zgodbam žabca Leopolda in Odvratnim rimam 
Roalda Dahla, ki jih je otrokom predstavil Bo-
štjan Gorenc – Pižama. Otroci so se spet najbolj 
razveselili prihoda Miklavža in pisanih daril. 
Krajevna skupnost Trojane se zahvaljuje Trgo-
vini Andrej za pripravo paketov, Gostinskemu 
podjetju Trojane, ki je spet odstopilo prostor za 
srečanje, in Boštjanu Gorencu - Pižami, ki se je 
drugič zapored odpovedal honorarju. Lepa za-
hvala tudi Miklavžu in njegovim pomočnikom!

MoJca gorenc, foto: lado goričan

Melodije  Nika Zajca v novi preobleki so to-
krat privabile staro in mlado, ki so v petek, 
6. decembra, imeli kaj slišati in videti.
 
V prostorih RCU so nam za uvod in zaključek 
tokratnega večera Zajčevih melodij najprej 
zaigrali člani in članice Godbe Lukovica pod 
taktirko Petra Šale. Nato so na oder prišli člani 
ansambla Zajc, mlajši zajčki, vnuki Nika Zajca in 
nam zaigrali tisto Leto je naokrog in smo dvi-
gnili kupico, tudi v spomin na Nika Zajca, ki bi 
dan prej praznoval 70 let. Čas med prihodom 
enega in odhodom drugega ansambla sta 
nam z bogatim in duhovitim tekstom krajša-
la Bogdan Osolin in Janja Ulaga. »A ni ta tista 
iz Veseljaka? Ja, tista iz radia,« so dejali spret 
drugi tam zadaj. Ansambel Vikend se nam je 
predstavil tudi s pesmijo Ljubezen je kriva za 
vse, pa moram dodati, da za vse pa ravno ne. 
Kar nekaj poguma so rabili člani ansambla Po-

gum za nastop pred tako številno množico. Za 
konec so zaigrali še Zajčevo V Volčjem Potoku 
in marsikomu, predvsem starejši generaciji, je 
bilo ob tem pri srcu posebno toplo. Anže Šu-
štar, vnuk Nika Zajca, sin hčerke Alenke, je bil 
tokrat na odru kar nekaj minut tiho in to na 
ukaz učiteljice petja Alenke Gotar. Pa je kaj 
kmalu prišel do besede, saj je nastopil s solom 
in ga nadaljeval skupaj z Alenko. Tjaša Horvat, 
pevka ansambla Zajc, je skupaj z Alenko Gotar 
zapela čudovito Alelujo. In tako smo spoznali, 
da se narodno zabavni ansambli spogledujejo 
tudi z drugimi zvrstmi glasbe. Pred več kot šti-
ridesetimi leti so glasbeno pot začeli ansambel 
Nika Zajca in pevski kvartet Fantje z Gozda in 
dva od njih sta se tokrat ponovno predstavila 
poslušalcem. Miro Dolinšek in Jože Spruk, ki je 
napisal tudi nekaj uspešnih pesmi za ansambel 
Nika Zajca. Srčni nemir nas je obdal, ko smo 
prisluhnili pesmi Palme in valovi ansambla Sve-

tlin in se nato prepustili še zvokom ansambla 
Zajc z Rokovnjaško in Očetov dom, ki opevata 
lepote domačega kraja in doline Črnega grab-
na. Obljuba dela dolg in ker jabolko ne pade 
daleč od drevesa, smo poslušalci ugotovili, 
da bodo morali mladi še pošteno trenirati, da 
bodo dohiteli Alenko Šuštar. Geni Nika Zajca so 
se tudi tokrat pokazali pri igranju harmonike, 
ki jo dečva prav dobro obvlada. Ansambel, ki 
je bil pobudnik tokratnega Miklavževega veče-
ra Zajčevih melodij, sestavljajo pevec in vodja 
ansambla Anže Šuštar, harmonikar Jure Zajc, 
kitarist Primož Logaj, basist/baritonist Peter 
Merela in pevka Tjaša Hrovat. Poleg njih sta bila 
glavna akterja še Nataša Zajc in Bogdan Capu-
der ter sveti Miklavž, ki je obdaroval najmlajše 
obiskovalce. Kar pa se tiče tistega direndaja, ki 
ga je bilo slišati med koncertom, pa verjetno ni 
potrebno posebej pisati, da so ga povzročali 
parkeljni. Res lep večer se je tokrat zaključil z 
besedami enega izmed organizatorjev: »Nasvi-
denje prihodnje leto!«

drago Juteršek

Miklavžev večer Zajčevih melodij
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adventni venčki
Na sestanku društva TD Preserje pri Lukovici je bilo sklenjeno, da bi le-
tos adventne venčke delali kar v vasi sami. Rečeno, storjeno. 
Zbrali smo se pri Sonji Šuštar in začeli z delom. Venčke smo izdelova-
li z naravnih materialov. Najbolj kreativni so bili otroci, ki so izdelovali 
venčke iz slame, borovničevja in mahu, seveda z dodatki, ki jih je moč 
dobiti v naravi. Pri izdelovanju venčkov so otroci zelo uživali. Izdelova-
nje adventnih venčkov je bila ena zadnjih stvari TD Preserje v tem letu. 
Zadnja stvar, ki jo bomo še imeli letos, je pohod z baklami okoli Gradi-
škega jezera in polnočni ognjemet.  Lepo vabljeni tudi ostali. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo Sonji Šuštar za prostor in mentor-
stvo. 

Jerica cerar

Prvi izmed dobrih mož v decembru, sveti Miklavž, ima bogato zgo-
dovino, tako po času obiskovanj kakor po svojih dobrih delih. Sve-
ti Miklavž je obdaroval že naše dedke in babice in še prej njihove 
dedke in babice. Seveda pa se je spremenila vsebina daril. Če so 
bili včasih zadovoljni že s krhlji suhega sadja in pomarančami, so 
sedaj želje naših otrok in darila zelo drugačna.
 

sveti Miklavž obiskal tudi Lukovico

Čeprav je v preteklem letu sv. Mi-
klavž nekaj zmajeval z glavo, še 
bolj pa sveti Anton, da je v knjigi 
vse preveč črnih pik, sta letos vse-
eno tudi prišla v naše kraje. Kaj se 
dogaja v marsikateri hiši na Mi-
klavžev ali kak večer prej, so nam 
na v kratki igrici na odru kulturne-
ga doma Janka Kersnika pokazali 

mladi igralci. Prav zanimivo je bilo 
primerjati dogajanje z razmerami 
doma. Da, zelo podobno se godi 
doma. Še sreča, da ne povsod. Pa 
je prišel tudi tokrat sveti Miklavž 
skupaj z zlobnim parkljem, ki pa 
ga je sv. Miklavž že pred dvorano 
dobro poučil, da ja ne bo počel 
neumnosti, da ne bo takšen kakor 

Martin in Nataša iz igrice. S knjigo 
dobrih del je prisopihal še sveti 
Anton, pred njim pa sta prišla dva 
angelčka, ki smo ju opazili že med 
igro, ko sta pokukala v sobo Mar-
tina in Nataše in se zgrozila nad 
njunim pismom. In je sveti Miklavž 
poklical k sebi otroke najprej dru-
gega razreda in župnika Andreja, 
da so povedali, kaj so se pri ve-
rouku naučili. Tudi otroci prvega 
razreda so zapeli in navdušili, bolj 
tiste na odru kot tiste v dvorani, saj 
so v dvorani vsi že nestrpno čakali, 
da pridejo na vrsto in prevzame-
jo darilo. Potem so bili na vrsti vsi 
ostali, žal po sistemu, kdo bo prej 

in kdo bo šel prej domov. Tisto 
pravo domačnost in potrpljenje 
pa že tako nekaj let sv. Miklavž 
zelo pogreša . Dvorana je po ne-
kaj minutah prazna in sv. Miklavž 
lahko pomaha v slovo le še red-
kim, ki si vzamejo čas in počakajo 
do konca, do njegovega odhoda. 
Tudi letošnji obisk sv. Miklavža 
je ob pomoči Občine Lukovica, 
krajevnih skupnosti in mnogih 
drugih dobrotnikov pripravila žu-
pnijska Karitas Brdo –Zlato Polje. 
Zborček je za nastop pripravila 
Petra Avbelj, igralce pa Marija Ju-
teršek. 

drago Juteršek

Občina Lukovica ponovno  
iz ptičje perspektive
Občina Lukovica je v decembru 2013 izdala kar dvanajst razgle-
dnic različnih naselij in znamenitosti z območja občine.

Konec leta 2012 je izšla knjiga z naslovom Občina Lukovica – kot jo vidi-
jo ptice avtorja Primoža Hienga. Njegove avtorske fotografije je Občina 
Lukovica v letošnjem letu uporabila že pri izdaji novejše različice občin-
ske karte, tokrat pa v obliki dvanajstih razglednic s fotografijami iz zraka. 
Nekatere razglednice samostojno predstavljajo naselja, nekatere razgle-
dnice pa poleg naselij tudi posamezne znamenitosti. Iz ptičje perspektive 
tako lahko ugotovimo, kako se posamezna naselja razvijajo in kako člo-
vek še vedno skrbno obdeluje kulturno krajino.

oBčinska upraVa: katka Bohinc, uniV.dipl. geog.
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PGD Lukovica želi vsem občankam in ob-
čanom Občine Lukovica veselja polne pra-
znike ter obilo sreče, osebnega zadovolj-
stva, uspehov in zdravja v letu, ki prihaja.

Z voščilom se zahvaljujemo vsem prebival-
cem našega območja za podporo in sodelo-
vanje pri našem delu. Posebna zahvala je na-
menjena vsem, ki nas pri delu tudi finančno 
podpirate, in vsem, ki ste skozi celo leto so-
delovali v naši akciji zbiranja starega papirja 
in nam na tak način priskočili na pomoč pri 
nakupu prepotrebne opreme.

gasilke in gasilci pgd lukoVica

Pogovor z dirigentom  
Godbe Lukovica
Godba Lukovica bo 26. in 28. decembra izvedla dva novoletna kon-
certa. Že tretje leto zapored deluje pod taktirko Petra Šale, ki je di-
rigentsko palico orkestra prevzel v začetku leta 2011. Diplomanta 
Akademije za glasbo v Ljubljani, ki sicer službuje na Glasbeni šoli 
Ljubljana Vič-rudnik, smo prosili za kratek pogovor.

Poudaril je, da je za izvedbo kon-
certa potrebno veliko truda, saj 
so dirigenti in glasbeniki vseskozi 
na delu: »Slišimo dobro glasbo na 
radiu v avtu, gremo na koncert, 
slišimo lokalno muziko na dopu-
stu … in že razmišljamo, kako bi 
to zvenelo pri našem orkestru, 
ali imamo vse inštrumente, ali so 
godbeniki sposobni tega, kje is-
kati note … Ko ideja preživi vse 
te faze, se note znajdejo pred 
najtežjo preizkušnjo – godbeniki. 
No, z godbeniki pa je drugače. Ve-
čina jih opravlja kup del in nalog, 
ki niso nujno povezani z glasbo, 
zato v pripravah na koncert bolj 
ali manj intenzivno obiskujejo 
vaje od septembra, verjamem pa, da marsikdo vadi tudi doma. Pogosto 
se zgodi, da obiskovalci naših nastopov rečejo, kako nam je glasbeni-
kom luštno, da gremo na oder, malo zaigramo in smo za to še nagrajeni. 
Večina se jih ne zaveda, da je nastop samo rezultat dolgotrajnega in na-
tančnega dela. To je približno tako, kot bi mislili, da najboljši sprinter na 
svetu Usain Bolt na polno dela samo 9,58 sekunde.«
Kdo bo gost tokratnega novoletnega koncerta, je ostala skrivnost, nam 
je pa zaupal, da je zato, ker ima Godba Lukovica samo en letni koncert, 
v program uvrstil za vsakega nekaj: »Program bo zato zelo raznolik – od 
glasbe z velikih in malih ekranov, do koračnic in valčkov. Po tradiciji v 
goste povabimo tudi inštrumente, ki v godbi praviloma niso zastopani, 
pa naj bo presenečenje, kateri inštrument bo to letos.«
Po skoraj treh letih vodenja orkestra se Peter Šala med godbeniki počuti 
odlično. V letu 2013, ki gre proti koncu, pa je izpostavil: »Posebnost leto-
šnjega leta je bilo vsekakor praznovanje 15-letnice godbe. Ostalo delo 
je potekalo po vzorcu iz prejšnjih let in ga zato ocenjujem kot dobro.« 
Za prihajajoče obdobje ostaja kar nekaj izzivov: od novi skladb, festi-
valov, gostovanj do tekmovanj. Njegova velika želja je tudi posneti CD 
ploščo, a kot pravi, se na veliko žalost prav vse zaključi pri denarju.

leon andreJka

Ko zbrani zamaški nekomu 
uresničijo sanje
Vsem občankam in občanom se gasilke in gasilci PGD Lukovica iz 
srca zahvaljujemo za ves trud pri zbiranju zamaškov, ki smo jih po 
vaši zaslugi predali v prave roke. 

Rok Korošec je fant, ki je letos 
dopolnil 16 let, vendar je njego-
vo življenje zaznamovala mišična 
distrofija, bolezen, pri kateri miši-
ce šibijo in krnijo. Kljub bolezni, 
ki so mu jo zdravniki odkrili pri 
petih letih, je fant velik optimist, 
nasmejan in dobrega srca. Obi-
skuje zavod CIRIUS v Kamniku 
in se izobražuje v smeri računal-
ništva. Računalnik pa ni njegova 
edina strast. Rok se kljub svoji 
bolezni ukvarja tudi s športom, 
ki je prilagojen osebam s takim 
obolenjem, in sicer s hokejem na 
električnih invalidskih vozičkih.
To je šport, pri katerem lahko sodelujejo posamezniki z zelo težkimi 
obolenji, saj je mogoče fizično moč nadoknaditi z močjo električnega 
invalidskega vozička. Pogoj oziroma sredstvo za sodelovanje pri tem 
športu je električen invalidski voziček, ki pa mora imeti določene omeji-
tve. Te so: hitrost, višina pod vozičkom (za neoviran prehod žoge), ome-
jeni sta tudi višina in širina vozička. Nakup takega vozička stane več kot 
nakup novega osebnega vozila. In vi, drage občanke in občani, ste s 
pomočjo zbranih zamaškov pomagali, da so se Roku uresničile sanje. 
Njegov stari električni voziček ni zadostoval pogojem, kar je povzročilo, 
da se Rok ni mogel udejstvovati na tekmovanjih. S pomočjo donatorjev 
in zbranih zamaškov si je lahko privoščil nakup vozička, ki ga bo varoval 
in ga popeljal v svet zmage.
Rok se vam iz srca zahvaljuje in obljublja, da bo na tekmovanjih dal vse 
od sebe, da opraviči vaš trud pri zbiranju.
Več o klubu in hokeju na električnih vozičkih si lahko preberete na sple-
tni strani slovenske ekipe pod imenom THE TROUBLE MAKERS. 

aleš tkalec

Koncertni program  
Godbe Lukovica 2013
KOrENJAKI - D. Lorbek
CONQUEST OF PArADISE - Vangelis
ČEBELICA MAJA - K. Svoboda, arr. Norbert Studnitzky
ADAGGIETO FOr FLUTE - T. Huggens - solo: flavta Brigita 
Pavlin
GO WEST - arr. raplh Ford
OČE IN SIN - J. Bach - solo: pikolo Nejka Dimc in tuba Urh 
Štempihar Jazbec

GOSTJA VEČErA

SCHINDLErS LIST - J. Williams, arr. Calvin Custer
PrEPELICA - J. Umek, arr. V. Štrucl
MINUTE S SVETLINI-VALČKI - A. Svetlin, arr. V. Štrucl
ANTON AUS TIrOL - M. Padinger
BOEMISCHEr TrAUM - N. Galle, arr. S. rundel
INSTANT CHrISTMAS CONCErT - arr. E. Osterling
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Člani Godbe Lukovica
vam želimo vesel božič ter srečno 
in glasbe polno leto 2014!

Besede, vzete iz predstavitvenega filma ansambla Skrivnost, ki 
so ga dekleta posnela za oddajo raketa, ki jo predvajajo na Pla-
net TV, so dovolj velik razlog, da »skrivnost« razkrijemo tudi v 
našem glasilu. V naši občini je vse več mladih, ki se tako ali dru-
gače udejstvujejo na glasbenem področju. Vse več je tudi dobrih 
ansamblov. Med mladimi upi narodno-zabavne glasbe pa že nekaj 
časa mlade punce iz Trnjave. To so Ema, Ana in Kristina Oražem ter 
Ema Smolnikar, čeprav slednja prihaja z Gorjuše, pa jo lahko kljub 
temu štejemo za »Trnjavčanko«, saj v Trnjavi prebivajo njeni stari 
starši. Dekleta obiskujejo srednje šole, prav tako pa so pridne tudi 
doma, kar zatrjujejo tudi starši. To pomeni, da morajo uskladiti ur-
nike šolskih in domačih obveznosti ter obveznosti ansambla. Da 
jih bomo malce bolje poznali, smo se na uredništvu odločili, da z 
njimi opravimo krajši pogovor.

Nekateri niti ne vedo za ansambel Skrivnost. Nam lahko poveste, 
čigava je bila ideja za ansambel in seveda, kako ste prišle do imena 
Skrivnost? 
Idejo za ansambel smo dobile sestre Oražem lani poleti in nato smo k 
sodelovanju povabile našo prijateljico Emo Smolnikar. Med poletnimi 
počitnicami smo pridno vadile in že septembra smo začele nastopati. 
Na začetku so nas na nastopih spraševali, kako se imenujemo in smo 
rekle, da je to zaenkrat še skrivnost. To ime se je »prijelo« in tako smo 
še zmeraj skrivnost.
Se je bilo težko odločiti za narodno-zabavno glasbo, ker mladi raj-
ši poslušajo »moderno« zvrst? 
Odločitev ni bila težka, ker nas ta glasba spremlja že od otroštva in ob 
njej res uživamo in menimo, da mladim čedalje bolj ustreza narodno-
-zabavna glasba.
Vsaka bi lahko povedala svojega vzornika. Kateri pa bi bil vsem 
skupen, mogoče kak ansambel? 
Naši vzorniki so tisti, ki so v svojo glasbeno pot vložili veliko truda, 
energije in  ljubezni do te glasbe. To so predvsem Avseniki, Modrijani 
in Navihanke. 
Vsak, ki se podaja na neko novo področje, ima navadno mentorja. 
Verjetno je tako tudi pri vas. 
Skupnega mentorja nimamo. Vsaka pa svoj inštrument izpopolnjuje pri 
odličnih in izkušenih glasbenikih. To so Franc Mihelič, Primož Ilovar in 
Milan Kokalj. 
Imeti resen ansambel je »resen posel«, kako vam uspe uskladiti ur-
nike za nastope. Kje nastopate?
Z voljo se vse da. Ker nas glasba in igranje v ansamblu veseli, nam ni 
težko uskladiti šolo, vaje in nastope. Ker se je začel veseli december, 
smo tudi me kot drugi glasbeniki zdaj zelo zasedene. 
Letošnje leto ste sodelovale z radiem Veseljak, posnele ste video-
spot, nam lahko malce več poveste o tem projektu?

»Ni več skrivnost, da smo skrivnost.«

Sodelovale smo na Veseljakovem pikniku, skupaj z drugimi glasbeniki. 
Na željo Društva stari traktor Moste smo posnele videospot za njihovo 
himno v slovenščini in angleščini. 
Ko se bližamo koncu, pa seveda k aktualnim zadevam, to so na-
stopi v oddaji raketa na planetu. Kako ste prišle do ideje, da se 
prijavite na to tekmovanje?
Andrej Svetlin nas je povprašal, če bi se udeležile tekmovanja v oddaji 
Raketa. Tako smo v nekaj dneh morale izbrati pesem, s katero smo se 
predstavile. Sledil je polfinale, ki nas je z glasovanjem popeljal v finale. 
Zdaj pridno vadimo, da se 22. decembra 2013 čim bolje izkažemo. Ve-
sele bomo vsakega glasu, ki nas mogoče popelje v zmago.

Predlagam da tu zaključimo. Pred nami je novo leto, v imenu ure-
dniškega odbora vam želim še veliko ustvarjalnosti v prihajajo-
čem letu. Vse skupaj seveda povabim, da za vas stiskajo pesti 22. 
decembra v finalu oddaje raketa na Planet TV.

Marko Juteršek

RD Črni Graben čestita in želi vsem
občanom prijetne božične praznike, 

dan samostojnosti in enotnosti
ter srečno novo leto 2014! 

MOTO KLUb ROKOVNJaČI

vam želi prijetne in mirne božične praznike, 
v novem letu pa veliko srečnih dni 

s čim manj skrbmi!

Pa srečno na vseh vaših poteh ...
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Na povabilo veteranov HK Vojvodina, sedaj HK 
gentelmeNS, smo se prijavili na mednarodni 
veteranski hokejski turnir Novi Sad 2013. Na 
turnir je bilo povabljeno 12 moštev, tri iz Slo-
venije, tri iz Srbije, dva iz Slovaške ter po eno 
iz Bolgarije, Bosne in Makedonije. Kot smo si 
na slavnostni akademiji ob 40-letnici hokeja 
na Prevojah obljubili, smo sestavili veteransko 
moštvo HK Prevoje. Večletne priprave s trenin-
gi na ledu so nas vodili k druženju in tekmoval-
nosti. Odpravili smo se na hokejski turnir pod 
imenom HK PREVOJE – ALL STARS.
Polni pričakovanj in veselja do novih izivov 
smo se v četrtek, 21. novembra, podali na pot. 
Vožnja je potekala normalno in na mejah ni-
smo imeli težav razen megle, ki je bila povsod 
okoli nas, vendar smo v poznih večernih urah 
prispeli do hotela ob Donavi. Po prespani noči 
smo se zbudili ob zvoku rečnih ladijskih siren 
in velikih dvigal, ki so dvigovala težke kose 
novega mostu čez Donavo. Odpeljali smo ho-
kejsko opremo do športnega centra Spen, v ka-
terem imajo tudi ledeno dvorano. Nato smo si 
šli ogledali znamenitosti mesta ob Donavi. Ko 
smo prispeli nazaj v dvorano, so nas zaparkirali 
avtobusi, ki so prihajali na glasbeni koncert in 
plesno evropsko prvenstvo v sosednjih dvora-
nah. Čeprav je bilo že nekaj odigranih tekem, 
je bila ob 16. uri slavnostna otvoritev mednaro-
dnega hokejskega turnirja Novi Sad 2013. Prvo 
tekmo smo imeli ob 17. uri s favoritom turnirja 

Drvenimi Nogicami iz Beograda. Kljub našemu 
vodstvu 1:0 so po čudni odločiti sodnikov iz-
ključili našega igralca in tako smo v igri z igral-
cem manj prejeli gol. Tekma se je v rednem 
delu končala neodločeno 1:1, nato pa smo po 
izvajanju penalov izgubili z 2:1. Prva tekma je 
bila mimo in že smo se pripravljali na nasle-
dnje nasprotnike. Ker smo v predtekmovanju 
osvojili dovolj točk, smo se uvrstili v finalo sku-
pino, ker smo igrali z domačini GentelmeNS za 
tretje mesto.V zelo izenačani igri, ker je naša 
klop štela le sedem igralcev, smo povedli z 1:0. 
Živčnost se je preselila na domačine, ki so dela-
li veliko napak, naša obramba in golmani niso 
pustili, da bi pak končal v naši mreži. Spet so tu 
sodniki odločali v korist domačinov in dosodili 
penal minuto pred koncem tekme in rezultat je 
bil 1:1. Takoj zatem je bil izključen njihov igra-
lec. Vendar so igrali do konca tekme s petimi 
igralci in dosegli še en gol ter zmagali z 1:2. Po 
zaključku tekmo smo vložili pritožbo zaradi 
petega igralca ki bi moral sedeti na kazenski 
klopi. Sodniki so tekmo odločili s tehnično ko-
misijo, da se je tekma v rednem delu končala 
1:1. Ker pa ni bilo več možno izvajati penalov, 
smo si skupaj delili tretje mesto. Prijateljstvo 
in vse najboljše o hokeju je skupno sporočilo, 
ki smo ga pustili v Novem Sadu. Prvo mesto je 
osvojila ekipa PR501 iz Slovaške, druge so bili 
Drvene nogice Beograd, tretje mesto pa HKP –
ALL STARS Prevoje in HK GentelmaNS Novi Sad.

Po razglasitvi končnih rezultatov in podelitvi 
pokalov smo se odpravili proti domu. V kombi-
ju smo imeli celo sanitetno klop v vlogi doktor-
ja, psihologa in voznika reševalca, ki nas je tudi 
varno pripeljal domov vse zdrave in nepoško-
dovane. Zahvaljujem se vsem, ki so kakorkoli 
pripomogli pri izvedbi tega turnirja in seveda 
hvala gre tudi soigralcem. Vsem občanom pa 
želim – Srečno 2014!

danilo kastelic

Mednarodni veteranski hokejski turnir Novi sad 2013

Skupinska fotografija

Podelitev pokala

Klemen Gerčar –  
moto športnik 
leta 2013
 
V Termah Zreče je 21. novembra 2013 
potekala tradicionalna podelitev priznanj 
najuspešnejšim slovenskim moto špor-
tnikom. Naziv slovenskega moto športni-
ka leta 2013 po izboru AMZS si je prislužil 
Klemen Gerčar, ki je letos osvojil naslov 
svetovnega prvaka v motokrosu, razred 
MX3. 
Prvič so podelili tudi priznanja za najbolj-
šega športnika po posameznih panogah 
in priznanja so prejeli že omenjeni Gerčar 
za motokros, Matej Žagar za speedway, 
Igor Jerman za cestno hitrostni motoci-
klizem, Martin Mihič za karting, Uroš Na-
stran za supermoto, Miran Stanovnik za 
enduro in cross country ter Albin Štern za 
starodobni motociklizem. 
Podelili so tudi tri kristalne čelade za 
pet osvojenih naslovov državnih prva-
kov. Prejemniki so bili Klemen Gerčar in 
Nick Škorja v panogi motokros ter Janez 
Potočnik v panogi starodobni motocikli-
zem. 

erik logar, aMZs šport, foto: uroš Modlic 

Zaključek sezone 2013
Že vrsto let se s tekmo STARI : MLADI na 
Martinovo zaključuje nogometna sezona 
za tekoče leto in prav tako je bilo tudi letos. 
Čeprav je skozi leto potekala obnova igrišča, 
zato nekaj časa na njem ni bilo mogoče igra-
ti, so Zlatopoljci v letu 2013 odigrali kar 24 

nogometnih tekem in iz turnirjev iztržili pet 
lepih pokalov ter tako dopolnili lepo zbirko v 
vitrini, ki krasi njihov društveni prostor.
V vzponu je mlada generacija, kar je vzpod-
budno in razveseljivo za člane društva in vse 
krajane, ki so s svojim delom pripomogli, da 
ta kraj krasi tako lep športni objekt, ki daje 
mladim prostor za rekreativno življenje in 
uspešno nadaljevanje druženja s starejšo 
generacijo.
V hladnem in vetrovnem vremenu smo se 
skupaj poveselili in odigrali že trinajsto med-
sebojno zaključno tekmo, v kateri je bila 
mlada ekipa spretnejša in boljša ter zabele-
žila sebi v korist še eno zmago. Misli hitijo že 
v zimsko rekreacijo in pričakovanja zimskih 
razmer, ki bi nam omogočile organizacijo 
smučarskih skokov in veselje na snegu.

tone haBJanič



Rokovnjač14 INTErVJU

Vrh nad Krašnjo je vaš dom od leta 1982. Se 
tu zdaj že počutite kot doma?
Sem smo se z družino preselili 1. oktobra 1982. 
Hiša je bila popolnoma v razsulu. V petih mese-
cih smo bivalne prostore uredili za silo, vendar 
še danes, po tridesetih letih, ni takšna, kakršne 
si želim. Tudi vključitev v novo okolje ni bila 
lahka, saj smo bili priseljenci iz mesta. Našel se 
je kak sovaščan, ki ni mogel sprejeti, da želimo 
tisto, kar smo kupili, tudi uživati. Sem take na-
rave, da nikoli nikomur ne bi ali bom zavestno 
in namerno škodovala, ampak na tista prva leta 
bivanja vseeno ostaja grenak spomin.

Izguba življenjskega sopotnika je zagoto-
vo hud udarec in pušča v človeku globoko 
rano.
Osem let sem z možem in sinovoma na Vrhu 
preživljala lepe in težke dogodke. Potem pa 
udarec, o katerem sploh ne razmišljaš. Dobila 
sem sporočilo, da je mož umrl v prometni ne-
sreči. Tistega decembra 1990 se mi je dejansko 
podrl svet in me za tri leta pahnil v temo, saj 
sploh nisem vedela, da živim. Čas bolečino 
ublaži, nikoli je pa ne izbriše. To temno ob-
dobje, te težke noči in dneve sem izkoriščala 
tudi za to, da sem poskušala risati in pisati. 
Moje risanje je nekega dne opazil Mitja Beguš 
in mi predlagal, da se vključim v likovno sku-
pino KUD v Krašnji. V društvu je aktivna tudi 
igralska skupina in tako sem se preskusila še v 
igranju. Ko smo igrali Partljičevo literarno delo 
Čaj za dva, sem odigrala glavno vlogo. Pletilje 

slamnatih kit, ki tudi delujejo v društvu, so ple-
tenje popestrile včasih s prepevanjem in tako 
sem se pobliže seznanila tudi z ljudsko pesmi-
jo.  

Torej se je verjetno takrat začelo vaše zani-
manje za ljudsko petje in ostale društvene 
dejavnosti.
Že od rosno mladih let sem rada prepevala, saj 
sem in smo bili otroci poklicnega glasbenika 
(bilo nas je devet otrok). Začutila sem, da bi pe-
tje poživilo delo pletilj, ki je bilo dejavno v KUD 
Fran Maselj Podlimbarski. Proti koncu leta 2003 
sem predsednici društva Veri Beguš predlagala 
ustanovitev skupine, ki bi pela skupaj s pleti-
ljami. Vera je predlog sprejela in že v decem-
bru istega leta organizirala srečanje vaščanov. 
Več kot trideset se nas je zbralo v osnovni šoli 
v Krašnji. Pogovarjali smo se, tudi zapeli in se 
dogovorili, da se spet snidemo prvo sredo po 
novem letu in začnemo z vajami.
Kot bi bilo samo po sebi umevno, sem postala 
vodja skupine. O ljudskem petju sem vedela 
malo ali pa skoraj nič. Res sem že vrsto let pela 
v MPZ Litostroj, pa pred tem tudi v otroškem 
in mladinskem zboru, imela tudi nekaj glasbe-
ne vzgoje, a voditeljskih sposobnosti in toza-
devnega znanja prav nič.

Od kje ste torej črpali poznavanje, znanje in 
sploh ljudsko petje, od kje so prihajale v vaš 
repertoar tako stare pesmi?
Tista prva sreda se je zelo hitro bližala in iskala 

in brala sem knjige, iz katerih bi dobila vsaj ne-
kaj informacij o ljudskem petju in o ljudskih pe-
smih. Vseeno je bil to že skromen začetek in na 
prvo vajo sem prinesla razmnožena besedila 
štirih pesmi, čeprav nisem vedela, koliko ljudi 
sploh pride. Če nas je bilo na prvem srečanju 
trideset, je na drugo vajo prišlo le sedem lju-
di, sedem pevcev. Malo sem podvomila, ali bo 
sploh možno sestaviti pevce v tri glasovne sku-
pine. Ko smo poskusno zapeli, je moj dvom iz-
ginil. V sopransko višino so prišle: Jožefa Lavrič, 
Marinka Pervinšek in Pavla Lavrič, v alt sva prišli 
Draga Pervinšek in jaz, tenor je pel Janez Roka-
vec, bariton in če bo šlo bas, pa Jože Pustotnik. 
K sreči je k tretji vaji prišel Anton Osek in k četrti 
Viktor Prašnikar, oba s petjem v basovski legi. 
To so bili začetki. V naslednjih letih so se nam 
pridružili Stanka Pustotnik, Alojz Jager, Vilma 
Perme, Peter Dragar in Franc Bajde. Nekateri 
so zaradi drugih obveznosti skupino začasno 
zapustili, nekateri žal, so se za vedno poslovili, 
spet drugi so prišli na novo.
Kot že omenjeno o ljudski pesmi nisem vedela 
ničesar, sem pa omenila zborovodji MPZ, v kaj 
se spuščam in mi je dejal dobesedno: »Želim ti 
veliko uspehov, vendar vedi, nisi izbrala najlaž-
je zvrsti«. Podaril mi je knjižico Slovenska pe-
smarica, tretji del ljudskih pesmi. K njej je uvod, 
izbiro pesmi in ureditev pripravila dr. Zmaga 
Kumer. Drugi del te knjižice mi je podaril Silvo 
Cerar. Dobronamerne pripombe gospoda Gač-
nika sem se velikokrat spomnila, ko sem iskala 
besedila ljudskih pesmi, še večkrat pa, ko sem 
iskala melodije ljudskih pesmi. Veliko ljudskih 
pesmi je brez notnega zapisa. Prvi zbiratelji in 
zapisovalci ljudskih pesmi niso imeli tehničnih 
pomagal kakor tudi ne znanja notnega zapiso-
vanja. Zanesti so se morali le na svoj posluh in 
spomin.

Kako bi opisali ljudsko pesem, kako se je 
prenašala?
Dlje časa sem se poglabljala v ljudsko pesem, 
bolj sem spoznavala, da je ljudska pesem ne-
kaj lepega, nekaj našega. Najlepše je ljudsko 
pesem opisala dr. Zmaga Kumer in sicer z be-
sedami: »Ljudska pesem je nekaj živega, zato 
je vsaka beseda o njej prazen zvok, če njene le-
pote človek ni nikoli doživel.« Kaže da sem se z 
ljudsko pesmijo »zastrupila«, saj kadar pojem s 
kolegi iz MPZ, seveda ne po harmonizirani ver-
ziji, pesem nadaljujem s četrto, peto kitico, ki 
jo ti pevci ne poznajo in presenečeno utihnejo.
Prav gotovo je iskanje in zbiranje ljudskih pe-
smi poseben podvig in zato je vsaka novo pri-
dobljena pesem čudoviti dragulj v naši zbirki 
pesmi, ki jih pojemo kot skupina in so zbrane 
na dveh zgoščenkah, ki smo ju posneli. Prvo 
smo posneli leta 2008 in drugo 2012. Pesmi 
smo šli včasih »iskat« k ljudem, ki so nam jih 
priporočili, dobili smo jih tudi po pošti, udele-
ževali smo se vseh preglednih srečanj pevcev 
ljudskih pesmi in godcev ljudskih viž Gorenj-
ske. Pokojna preužitkarica Micka Jamšek mi je 
ob neki priliki narekovala besedilo pesmi Sino-
či sem postlo zapustil. Ni poznala melodije in 
kar nekaj časa mi je vzelo, da sem našla »vižo« 
te pesmi. Lepo število pesmi, ki so jih peli njeni 
starši, nam je posredovala naša, žal že pokojna 
pevka Jožefa Lavrič. Na dom smo šli v Poreber v 
Tuhinjski dolini k Antoniji Brezovšek, ki nam je 
zapela kljub svoji visoki starosti. Leta 2004 smo 
v Kompoljah obiskali Lukovega ata, ki je v mla-
dosti veliko prepeval in upali, da dobimo kako 
podoknico. Žal nam je povedal le besedilo na-

Intervju z Magdo Kreft, poznavalko in ljubiteljico ljudske pesmi 

O ljudskem petju sem vedela malo  
ali pa skoraj nič
 
Nekoč je bilo mestno dekle, žena. Nevajena kmečkega življa, še več, nevajena tudi 
svojeglavosti nekaterih. Ni se vdala, z možem in sinovoma si je na Vrhu nad Krašnjo 
preuredila staro kmečko hišo v prijeten, prijazen in ljubeč dom. Čeprav jo je izguba 
ljubljene osebe za nekaj časa pahnila v obup, je kot vsaka dobra in skrbna mati sto-
pala naprej skozi življenje z dvignjeno in ponosno glavo.
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gajive podoknice. Opomba avtorice prispevka: 
Ta pesem je tako nagajiva, da jo želim podeliti 
tudi z našimi bralci in glasi takole: Poglej skoz 
okno ljubica, magar če pade dol kahlica, tvoj-
ga pogleda si želim, čeprav zato smrdim. Zares 
maš lepo glavico in sploh celo postavico, ko pa 
vidim tvoje fejst noge, mi v hlačkah nekaj gori 
gre.«
»Še veliko jih je, ki jih zaradi pomanjkanja pro-
stora ni moč omeniti, pa se jim tako ob tej pri-
liki zares lepo zahvaljujem,« nadaljuje Magda 
Kreft.

Če se povrneva k vaši skupini, kolikokrat 
so vaje, koliko nastopov in srečanj je že za 
vami?
S prvo vajo naše skupine smo začeli v začetku 
januarja 2004, že prvi nastop pa smo imeli v za-
četku februarja istega leta v Čebelarskem cen-
tru na Brdu pri Lukovici. Že pri prvi vaji smo se 
dogovorili in sprejeli sklep, da bomo poleg pri-
ložnostnih nastopov letno pripravili tudi dva 
celovečerna nastopa in sicer ob materinskem 
dnevu in ob božično-novoletnih praznikih. Že 
prvo leto nastopanja je bilo zelo naporno, saj 
smo imeli trinajst priložnostnih nastopov in 
dve celovečerni prireditvi. V tem letu sem se 
tudi spoznala s filovskimi pevkami iz Filovc v 
Prekmurju in te pevke so bile naše gostje že na 
prvem srečanju skupin pevcev ljudskih pesmi 
in godcev ljudskih viž ter izdelovalcev doma-
če obrti v Krašnji na zdaj že tradicionalnem 
srečanju Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo 
zapojo.  
V naslednjih letih smo imeli povprečno 25 na-
stopov, od tega dva celovečerna. Na leto smo 
se naučili tudi po 12 novih pesmi. V grobem 
naj navedem, kje vse smo peli, pa se s tem ni-
smo prav veliko hvalili. Karkoli se je dogajalo v 
Krašnji v vseh teh letih, povsod smo bili zraven, 
dvakrat v letu v vseh osmih letih smo peli ob 
podelitvi poklicnih certifikatov kmetovalcem, 
ki jih podeljuje KGZ Slovenije, vsako leto v Če-
belarskem centru na Brdu, ob predstavitvi ob-
čine Lukovica v Arboretumu Volčji Potok in na 
Gospodarskem razstavišču. S pesmijo smo bili 
prisotni na vseh spominskih slovesnostih na 
Korenu in v Zlatem Polju. Peli smo na Ptuju, v 
Ormožu, Rogatcu, Vnanjih Goricah, na Vrhniki, 
v pobratenem mestu St. Lambrecht v Avstriji, v 
Pliberku in v mnogih drugih slovenskih krajih 
ter na mnogih drugih prireditvah, proslavah, 
slovesnostih, kulturnih in drugih dogodkih. 
Leta 2006 nas je s svojo ekipo obiskala gospa 
Vidakovič, kjer smo zapeli za prvi program Ra-
dia Slovenija v oddaji Slovenska zemlja v pesmi 
in besedi.
Na pobudo skupine smo na predvečer Dneva 
boja in upora proti okupatorju leta 2010 prvič 
pripravili večer petja pesmi boja in upora. Ude-
leženci večera so dobili izvode pesmi, ki smo 
jih prepevali, in peli smo skupaj. Tudi ta večer 
se je »prijel« in pojemo vsako leto skupaj.

Kako skupina deluje danes, je kaj novih 
članov?
V skupini od februarja 2011 poje Tilka Močnik 
in od marca 2012 Meta Cerar. Skupina se manj-
ša in trenutno šteje deset pevcev. V skupino bi 
z veseljem sprejeli še kakega pevca. Da bi petje 
ne bilo preveč enolično, ga vedno popestrimo 
s kakimi skeči. Odvisno tudi od koncerta ali 
drugačne prireditve tudi z ofiranjem, s kratkimi 
igranimi prizori, s harmoniko. 
Naj povem, da morda res ne zapojemo tako, 

kot so včasih peli ali tako, kot pričakujejo 
strokovni sodelavci Glasbeno narodopisnega 
inštituta Slovenije, vendar se trudimo, da se 
tudi z našim petjem ohrani čim več besedil in 
melodij. Skupina zna zapeti več kot 120 pesmi. 
Skupina pevcev ljudskih pesmi iz Krašnje lahko 
zapoje kadarkoli in ob kateri koli priložnosti.

Obisk pri Magdi Kreft se je končal pozno, 
vendar še zdaleč ni zapisano vse. Magda 
Kreft je prijetna in pozorna sogovornica, 
polna znanja, topline in tiste nežnosti, ki 
jo premore samo mati in oseba, ki jo je ži-
vljenje vodilo po poti tako trnja kot lepih 
cvetočih travnikov.

Milena Bradač

Magda z možem pri obnavljanju hiše  Magda z materjo in sestrami s sprehoda po okolici doma

Poje tudi v MPZ Litostroj Ljubljana. Tukaj so peli v Krašnji.

Na vaji pevske skupine v Krašnji
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Druga vseslovenska razstava  
rož iz krep papirja
Rože iz krep papirja so človeka spremljale ob vseh pomembnejših do-
godkih, od poroke do smrti. Iz krep papirja je imela narejen nevesta 
šopek, naprsni šopki  za ženina in svate. Poročne pogače so bile okraše-
ne z rožicami in zelenjem. V vseh hišah so bili okrašeni »bohkovi koti«, 
kapelice so vsako veliko noč okrasili z novimi venci z rožami, prav tako 
tudi na obcestnih križih; šopki iz krep papirja so bili postavljeni na cer-
kvenih oltarjih. Venčke v laseh so imele neveste in prvoobhajanke. Ko 
so se ljudje poslavljali s tega sveta, so nagrobne vence iz smrekovih in 
borovih vej krasile povoskane rože iz krep papirja.
Iz mest se je tovrstna umetnost razširila na podeželje, kjer se je na sre-
čo ohranila vse do današnjih dni. Tako smo tretji novembrski vikend 
uživali na 2. Vseslovenski razstavi rož iz krep papirja na Vranskem, kjer 
se je več kot petdeset slovenskih izdelovalk rož predstavilo v neformal-
nem združenju Rožce in pokazalo svoje umetelno izdelano cvetje. Za 
to, da so se zbrale na enem mestu, je zaslužna Martina Felicijan, ki s 
svojo energijo in znanjem širi svoje znanje doma na Vranskem in širom 
Slovenije. Razstave sta se udeležili tudi rokodelki Lojzka Zajc iz Vrbe in 
Branka Bizjan iz Dešna, ki sta pripravili poročno mizo nekoč. Miza je 
dobila veliko pohval obiskovalcev, zato sta imeli prav, ko sta se odločili 
za tako predstavitev.

Branka BiZJan, rokodelci MoraVške doline

Naj vas v prihajajočih prazničnih dneh objameta občutek 
miru in zadovoljstva s preteklim letom, v prihajajočem 
2014 pa vam želimo veliko uspehov, zdravja in sreče, ki je 

prava le, če jo deliš z drugimi.

Ob tej priložnosti se tudi zahvaljujemo vsem, ki kljub neu-
godnim časom na kakršenkoli način podpirate naše delo in 

prizadevanja.

Skupaj z vami in za vas! 

PGD Krašnja

V prihajajočem letu 2014 želimo vsem občankam 
in občanom zdravja in sreče ter vesele  
božične in novoletne praznike! Vsem  
čestitamo ob dnevu samostojnosti!

oBčinska organiZaciJa 
ZVeZe BorceV Za Vrednote noB lukoVica

Prvi ples folklorne  
skupine sv. Vid
V turističnem društva sv. Vid iz Šentvida pri Lukovici je letos začela 
delovati folklorna skupina sv. Vid, ki je bila v ustanavljanju kar nekaj 
časa. S sodelovanjem in pridobljenimi izkušnjami v drugih folklornih 
skupinah sem namreč ugotovil, da bi folklora lahko delovala tudi v 
naši občini, kar bi popestrilo kulturno življenje. 
Po dolgotrajnem iskanju mentorja in pogovorih s predstavniki ob-
čine, krajevne skupnosti, turističnega društva sv. Vid in z župnikom 
o uporabi dvorane, smo začeli s spomladanskimi vajami s sodelo-
vanjem kar sedmih parov plesalcev. Zaradi službenih obveznosti 
je v začetku jeseni prva mentorica Beti prepustila vodenje skupine 
drugemu učitelju Tomažu Boletu iz FS Emona iz Ljubljane. Z rednimi 
in intenzivnimi vajami smo tako začeli konec septembra letos, v dvo-
rani A. M. Slomška v Šentvidu.
V skupini je trenutno 10 parov, kjer prevladujejo ženske. Glasbo 
posredujemo trije godci, dve harmoniki in klarinet. Zaradi dobrega 
mentorja in učinkovitosti vaj smo se v dveh mesecih naučili devet-
minutni folklorni splet štajerskih pustnih plesov, imenovan Srečanje. 
Pri odprtju nove pošte v Lukovici se nam je ponudila priložnost za 
naš prvi javni in uradni  nastop. Prireditelji so nas med drugimi pova-
bili, da zaplešemo v kulturnem programu. Povabilo smo z veseljem 
sprejeli. Kljub malo treme je bil ples suvereno izveden, na kar smo 
zelo ponosni. 
Kostumi, v katerih smo plesali, so bili izposojeni pri FS Emona. Ob 
tej priložnosti se skupini zahvaljujemo za vse, ker nam vsestransko 
pomaga in na to računamo tudi v prihodnje. 

kaMilo doMitroVič, folklorna skupina sV. Vid

srečo je treba srečati. Povsod je. 
skrita je v drobnih trenutkih  
in malih pozornostih. 
Iskrenost je korak do nje. 
Vesel božič ter sreče, zdravja  
in zadovoljstva v letu 2014!
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Europa Donna je slovensko združenje za 
boj proti raku dojk in organizira predava-
nja po vseh slovenskih krajih.

Tudi na naše povabilo, KORK Blagovica v sode-
lovanju z DPŽ Blagovica-Trojane, so se prijazno 
odzvali in nas obiskali v četrtek, 28. novembra 
2013, v prostorih PŠ Blagovica.
Gostili smo predsednico prim.dr. Mojco Sen-
čar, ki je tudi prebolela raka dojk, in podpred-
sednico prim. dr. Gabrielo Petrič-Grabnar.
Po uvodnem pozdravu sta nas seznanili s 
pomenom zdravega načina življenja (redno 
gibanje, zdrava prehrana, izogibanje stresu, 
kajenju in čezmernemu pitju alkohola) in s po-
menom metode samopregledovanja (več na 
www.breast.com). 
Z rednim in pravilnim mesečnim pregledova-

V soboto, 7. decembra, smo člani Konjerejskega društva Lukovica (KD Lukovica) spet do-
kazali, da želimo le najboljše za naše konje in pridobiti nova znanja v njihovo dobrobit. 
Združili smo prijetno s koristnim in se odpravili na celodnevno strokovno ekskurzijo, kjer 
smo obiskali dva večja rejca konj, in se tudi kulturno izobraževali.

europa Donna na obisku v blagovici

strokovna ekskurzija članov Konjerejskega društva Lukovica

Pohodniška sekcija ŠTD rafolče je zaključila 
pohodniško sezono v nedeljo, 17. novem-
bra 2013, ko se je pod vodstvom Marijane 
Grošelj povzpela na Čemšeniško planino. Z 
osebnimi avtomobili so se pripeljali do Pr-
vin, potem pa so se razigrano dvigovali v 
skupini štirih otrok in starejših. Po približno 
eni uri prijetne hoje so se mladi zagnali v 
igrala, starejši pa v žgance s klobaso in ze-
ljem. Najstarejša pohodnica, Zajčeva Franc-
ka, je seveda na vrhu veselo zavriskala.
 
V prijetni in gostoljubni sobi so se kar dolgo 
časa zadržali, treba je bilo natančno predvideti 
dogodke za naslednje leto. Sekcija je začela z 
resnim delom šele junija letos in člani so zelo 
zadovoljni, ker so opravili šest pohodov, enega 
na višino blizu 2000 metrov. 

njem bomo odkrili zgodnje spremembe dojk 
in s tem pripomogli k zgodnjemu odkrivanju 
raka ter omogočili uspešno zdravljenje. Na sili-
konskemu modelu, z vgrajenimi posameznimi 
bulami, ki smo jih lahko tipali, smo spoznali, 
kako se začuti tumor dojke.
Zaključili smo z optimizmom in mislijo, da be-
seda RAK ne pomeni priprave na slovo, ampak 
bitko za življenje in spremembe v njem.
Ob slovesu in iskreni zahvali smo jima zaželeli 
predvsem zdravja, sreče in uspeha pri uresni-
čevanju ciljev na njuni poti poslanstva.           
Ob tej priložnosti bi se zahvalili ravnateljici dr. 
Anji Podlesnik Fetih, OŠ Janka Kersnika Brdo in 
osebju PŠ Blagovica, ker so nam prijazno od-
stopili prostore in nam omogočili predavanje, 
ki nam bo ostalo v prijetnem spominu. 

Malči leVec

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili pro-
ti Trebnjem, kjer smo sprva obiskali Domačijo 
Gorc, ki se ukvarja z vzrejo konj slovenske hla-
dnokrvne pasme. Družina Gorc nam je pred-
stavila vizijo svoje vzreje in način dela s svoji-
mi konji. Predstavili so nam svoje konje pod 
sedlom, v vpregi in vleko hloda. S tem so želeli 
predstaviti, kaj morajo konji hladnokrvne pa-
sme obvladati za vzrejni test delovne sposob-
nosti. Bili smo tudi dobro postreženi, da smo 
lažje premagovali jutranji zimski mraz. Pot nas 
je nato vodila na Gorenjsko, kjer smo si ogle-
dali grad Strmol, ki je sedaj odprt tudi za obi-
skovalce in visoke goste. Obiskali smo nekdaj 
samostanko, zdaj župnijsko cerkev Oznanjenja 
Devici Mariji in samostan v Velesovem, kjer nas 
je prijazno sprejel in pogostil župnik Slavko Ka-
lan. Predsednik društva Matej Kotnik nas je na 

zanimiv način poučil o zgodovini teh kulturnih 
spomenikov.
Naslednji postanek je bil na domačiji Peternel v 
Globokem na Gorenjskem, v bližini Podvina in 
Mošenj, kjer se ukvarjajo z vzrejo in treningom 
konj lipicanske pasme pod skupnim imenom 
Vzrejna hiša lipicancev Barbana. Svoje konje 
trenirajo predvsem za vprego v tekmovalne 
namene na državni in mednarodni ravni. Janez 
Peternel nas je poučil, kako se konju pravilno 
namesti vprežno opremo in nam omogočil 
vožnjo z njegovimi najboljšimi konji. Njegova 
žena Nina nam je predstavila trening mladega 
konja za vprego, z vajo na tleh na dolgih vajetih.
Dan smo zaključili ob dobri jedači in pijači ter 
ob veselem vzdušju v gostišču Pr‘ Kovač na Ko-
ličevem.
Ekskurzijo so odlično organizirali člani KD 

Lukovica, konjerejski del je bil pod okriljem 
podpredsednika Janeza Razborška in Staneta 
Cerarja, kulturno-zgodovinski del pa pod okri-
ljem predsednika Mateja Kotnika. Preživeli smo 
resnično čudovit dan v družbi konj in sočlanov 
društva. Teme za naslednjo strokovno ekskurzi-
jo so že predlagane, tako da se nam v prihodnje 
spet obeta prijetno doživetje.

tea žnidaršič, foto: helena Mesarič

Zaključni pohod ŠTD Rafolče na Čemšeniško planino
V nedeljo, 8. decembra 2013, je bil ob 18. uri 
zaključek sezone pohodništva v brunarici ŠTD 
Rafolče, kjer je po nagovoru vodje Marijane V. 
Jemec izvedel projekcijo slik s pohodov. Ob 
obilici duhovitih komentarjev ter sladkem in 
mesenem prigrizku, za kar so poskrbele poho-
dnice, so udeleženci obljubili, da gredo na prvi 
zimski pohod po Rahuški poti v nedeljo, 5. janu-
arja 2014, ob 9. uri izpred brunarice. Imenovana 
je bila tričlanska komisija M. Grošelj, S. Osolnik 
in I. Mav za načrtovanje prihodnjih pohodov. 
Na koncu se je vodja Marijana zahvalila vsem 
udeležencem, povabila k še večji udeležbi, 
predvsem pa pohvalila mamice, očke, babice 
in dedke, ki so pripeljali na pohode tudi otroke, 
da se čim prej utrdijo in postanejo trden temelj 
naše bodočnosti.  

Viktor JeMec
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Romanje mežnarjev in 
mežnaric v belo krajino
Slovar slovenskega knjižnega jezika o njih pravi, da so to ljudje, ki oskr-
bujejo cerkve - cerkovniki, ki skrbijo za zvonjenje in druga opravila. 
Tako poznamo farne in podružnične mežnarje in mežnarice ali cerkov-
nike. Večina ljudi, predvsem mlajših, misli, da so to tisti strički in tete, ki 
pobirajo denar v cerkvi, saj drugih opravil v večini niti ne opazijo. Tako 
je v glavnem povsod, da ljudi iz ozadja enostavno spregledamo.
In vendar se jim za njihovo delo oddolži nadškofija in jih tako enkrat 
letno povabi na romanje ali duhovne vaje. Letos nas je nadškofijski 
animator za mežnarje in mežnarice Marko Košir povabil na romanje v 
Belo krajino. Tako smo se v jutranjih urah odpeljali izpred župnišča v 
Šentvidu pri Ljubljani v Belo krajino, deželo belih brez, prijaznih ljudi 
in odličnega vina. 

 drago Juteršek

Učimo se pri čebelah: pridnost bogati, pogum krepi, 
enotnost nas napravi močne. Naj v letu, ki prihaja, 
vedno najdemo pogum, da se soočimo s težavami in z 
lepo besedo za sočloveka. In naj bo zdravo, zadovoljno 
in predvsem naj medi – na vseh področjih. 

Prijetne praznike in vse dobro v letu 2014 želimo 
članice in člani Čebelarskega društva Lukovica!

Prodnik nadigral Zlatopoljce
Dolgoletna tradicija druženja Zlatopoljcev z vrstniki Javnega komu-
nalnega podjetja Prodnik iz Domžal se nadaljuje. Tudi tokrat sta se 
Zlatopoljca, zaposlena v Prodniku, Viktor in Milan Pogačar, potrudila 
in dala svoj prispevek k ponovnemu srečanju v Zlatem Polju.
Izbrali smo si dan pred koncem delovnega tedna, ki smo ga po kon-
čani službi zaključili v prijetnem športnem okolju, z nogometnim 
srečanjem kot že vrsto predhodnih let. Pozdrav obeh nogometnih 
ekip in borbenost na obeh straneh, to je bil moto tudi tokratnega 
srečanja. Ekipa Prodnika si je z boljšo igro že v prvem polčasu zago-
tovila vodstvo, v drugem delu pa so svojo premoč le še potrdili in se 
ob koncu veselili zaslužene zmage.
Prijetno jesensko vreme nam je omogočilo, da smo se poveselili, iz-
menjali mnenja, popoldansko druženje pa nadaljevali v garderob-
nem prostoru ob igrišču. Ob obojestranskem zadovoljstvu sta nam 
koordinatorja Viktor in Milan zagotovila, da se v prihodnjem letu za-
gotovo spet dobimo.

tone haBJanič

Čebelarsko društvo Lukovica 
ob zaključku leta
"Čebela prinaša svoj med v skupni panj in potem ne ve, katera kaplja 
medu je njena. A panj je poln obilja in sladkosti za hude čase. Zanjo in 
za vse ostale. Tudi jaz sem lahko čebela. Ko ob doživeti krivici najdem 
moč, da se povežem z drugimi, jim podarim nekaj svojega, kar jih hra-
ni," razmišlja pisateljica Alenka Rebula.
In kaj smo se od čebel letos naučili v Čebelarskem društvu (ČD) Luko-
vica? Da se čebele ne predajo in tako samo poskušali delovati tudi mi. 
Sodelovali smo ob postavitvi učnih tabel v okolici Čebelarskega doma, 
uspešno izvedli tradicionalni spomladanski delovni akciji, ko so pridne 
roke čebelarjev uredile okolico doma na Brdu. Po številčnem obisku 
čebelarskega praznika v Radovljici je v juniju ČD Lukovica na pobudo 
Čebelarske zveze Slovenija že drugič organiziralo Dan odprtih vrat. Do-
poldne so tako člane društva pri društvenem čebelnjaku na Brdu obi-
skali otroci iz vrtca, ki so z veseljem opazovali, kako se ravna s čebelami 
in kaj čebelice počnejo. Popoldanske ure so bile namenjene članom 
društva in ostalim obiskovalcem, ki jih čebelarstvo zanima. 
Poletni meseci so namenjeni delu s čebelami in potrebna je vsa pozor-
nost, da čebelar dobro pripravi čebele na mrzlo in dolgo zimo. V ta na-
men se čebelarji skozi celo leto dobivajo na rednih mesečnih debatnih 
večerih vsako prvo sredo v mesecu, kar je priložnost, da se pogovorijo 
o morebitnih težavah, dilemah ali vprašanjih pri delu s čebelami. V le-
tošnjem letu so se čebelarjem na debatnih večerih pridružili tudi gostje 
Pavel Zdešar, Anton Koželj in Alexandar Uzunov (doktor čebelarstva s 
Fakultete za kmetijstvo in hrano v Skopju). Tiste, ki jih čebelarstvo zani-
ma, lepo vabimo, da se nam na takih večerih pridružite.
V avgustu smo se čebelarji odpravili na strokovno ekskurzijo proti Do-
lenjski, kjer smo obiskali muzej in čebelarstvo Koželj, si med drugim 
pogledali Deželo kozolcev, graščino Lanšprež, kjer je deloval Peter Pa-
vel Glavar, in še nekatere druge znamenitosti. Septembra smo se udele-
žili tudi čebelarskega tekmovanja v Lescah, kjer smo ustvarili zanimivo 
ekološko novoletno smrekco in se pomerili v številnih družabnih igrah 
na temo čebelarstva. V novembru smo sodelovali pri Tradicionalnem 
slovenskem zajtrku v vrtcu na Prevojah in na šoli v Krašnji, med pa smo 
podarili tudi otrokom brdske šole.
Leto 2013 v ČD Lukovica zaključujemo z zadovoljstvom, saj se zaveda-
mo, da delo s čebelami ni zgolj delo, ampak je učenje in nadgrajevanje 
znanja, prav temu pa želimo dajati poudarek. Tudi v prihodnjem letu 
tako vsem želimo predvsem zdravja, da se bo delo z našimi čebelami 
lahko nadaljevalo.
Več informacij o delovanju in dogajanju v ČD Lukovica je dostopnih 
tudi na spletni strani www.srce-me-povezuje.si/cebelarji-lukovica/.

katJa nakrst, taJnica čd lukoVica
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26. oktobra smo veterani vojne za Slovenijo v 
vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah na Dolenj-
skem praznovali obletnico izgona zadnjega 
vojaka Jugoslovanske ljudske armade.
Odhod zadnjega vojaka JLA iz Slovenije pred-
stavlja zaključek oboroženega obrambnega 
procesa slovenske osamosvojitve, ki se je za-
čela že v aprilu leta 1990, s prvimi demokratič-
nimi volitvami. To je bil zgodovinski dogodek, 
saj je Slovenija na ta dan postala suveren go-
spodar na svojem ozemlju.
Največjo težo zaključne operacije je nedvo-
mno nosila takratna milica, saj je vsega 152 
policistov nadzorovalo umik zadnjih 2400 
vojakov zavojevalske armade. Proces umika je 
potekal od 20. pa vse do noči med 25. in 26. 
oktobrom 1991, ko je še pred polnočjo zadnji 
trajekt s sovražno vojsko zapustil Luko Koper.
Sedaj razpolagamo z nekaj manj kot osem ti-
soč vojaki, ki so vpeti v strukturo NATA, in se-
stavljajo del mirovnih sil, ki po svetu skrbi za 
zagotavljanje miru in podpira demokratične 
procese.

J. gregorič

Obletnica izgona zadnjega vojaka JLa

Postroj veteranskih praporščakov v Cerkljah

NOVOLeTNO VOŠČILO

Policijsko veteransko združenje 
seVeR Ljubljana odbor 

Domžale želi vsem občankam 
in občanom vesel božič in 

zdravja ter uspešno  
v letu 2014!

Že v preteklem letu sem zapisal, da je du-
hovna ritmična glasba, s kratico DrG, zvrst 
sodobne popularne glasbe, ki se tematsko 
osredotoča na krščanstvo. Če zanjo upora-
bljajo izraz slavilna glasba, ni nič narobe, saj 
se nanaša na slavljenje Boga in je kot taka 
prisotna tudi pri bogoslužju. Priznati pa mo-
ramo, da gre veliko bolj v uho mlajšim gene-
racijam. 
 
Čeprav ji raje prisluhnejo mladi, ki jo tudi izva-
jajo, pa se je tokrat v dvorani cerkve sv. Jožefa 
na Viru zbralo tudi veliko starejših, ki so prišli 
prisluhnit drugemu večeru DRG v domžalski 
dekaniji. Prvi so se kar med sveto mašo pred-
stavili domačini in nam zapeli tako Alelujo Leo-
narda Cohena in Luč (prir. Nada Žgur). Mladin-
ski pevski zbor župnije Domžale je tokrat zapel 
Zamenjam skrbi (prir. Nade Žgur) in Tell me 
now (Daj povej) v priredbi Sare Trontelj in Ane 
Beno s kratkim vložkom rapa, ki se je lepo podal 
k skladbi. Številčni otroški pevski zbor župnije 
Jarše se je predstavil s spremljavo in pesmima 
Vsa zemlja govori (Judita Kavčnik) in Ti si z me-

Revija duhovno ritmične glasbe
noj (Leonid Zamuda in Tadej Hrovat). Mladinski 
pevski zbor župnije Brdo je pod taktirko Petre 
Avbelj zapel Jezus, k tebi hitim (Emanuel Son-
gs) in Angeli (Gloria). Dekliški pevski zbor Pro-
teja župnije sv. Martina iz Moravč, za katerega 
so dekleta dejala, da bo kmalu postal ženski, 
pa se nam je predstavil s pesmima You raise me 
up (prir Roger Emerson) in Že trka nam na vra-
ta nebeški Gospod (Gregor Čušin). Preden smo 
prisluhnili patru Janezu Ferležu in njegovemu 
spremljevalnemu ansamblu, smo spoznali še 
mladinski pevski zbor župnije Jarše in pesmi 
Poj ljubezni (Darlene Zschech) in Dež ljubezni 
(Ed Bolduc/Nada Žgur). Seveda se nismo razšli 
brez petja, saj smo skupaj s patrom Janezom 
prepevali njegove znane pesmi in kakor je de-
jal, smo molili precej časa, saj kdor poje dvakrat, 
moli. Tokratni drugi DRG smo zaključili s pogo-
stitvijo in klepetom ob misli, kako privabiti še 
ostale zbore k sodelovanju, saj vemo, da jim 
pesmi niso neznane, le pogum je treba imeti. 
Mogoče pa se v še večjem številu srečamo na 
tretjem koncertu DRG v domžalski dekaniji .

 drago Juteršek

NOVOLeTNO VOŠČILO

Člani športnega društva Zlato 
Polje želijo vsem krajankam in 
krajanom ter vsem občankam 

in občanom vesel božič, zdravja 
in sreče ter uspešno v letu 2014!

Hkrati se vsem zahvaljujemo  
za pomoč in podporo!

NOVOLeTNO VOŠČILO
Vsako jutro malo smeha, 

vsak dan kanček sreče in uspeha 
ter vse leto zdravja in veselja, 

da se vam vsak dan izpolni 
ena mala skrita želja!

Vsem krvodajalcem, krajanom in 
ostalim občanom želimo prijetne, mirne 

božične praznike ter zdravo, srečno in 
uspešno leto 2014!

Čestitamo tudi ob dnevu samostojnosti 
in se hkrati zahvaljujemo vsem,  

ki nam pri našem delu pomagate  
in nas podpirate!

kraJeVni odBor rk s BlagoVica
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Hrana, pridelana v domačem okolju, je bo-
gastvo, ki ga z veseljem ponudimo našim 
otrokom. Da otroci to spoznajo, sprejmejo 
in seveda radi pojedo, je pomembno tako 
za strokovne delavce vrtca kot tudi za starše 
otrok. 
Proces, ki je potreben za ozaveščanje in uče-
nje, je dolgotrajen. V našem vrtcu smo imeli 
kar nekaj aktivnosti, ki so pomagale, da otroci 
radi posegajo po zelenjavi in sadju, mi pa se 
trudimo, da ta hrana čim večkrat prihaja iz do-
mačega okolja. Radi imamo sadje, predvsem 
jabolka. Sadni krožnik je del vsakodnevne pre-
hrane v našem vrtcu.

V tem tednu smo povabili medse tiste, ki nas 
najbolj razvajajo in crkljajo. To so naše babice 
in dedki. 
Dopoldne so preživeli z nami ob skupnem 
oblikovanju gline. Nastajala so prava umetni-
ška dela, še več pa je pomenilo skupno biva-
nje in druženje. Čas, ki smo ga preživeli skupaj, 
je bil napolnjen z ljubeznijo, nežnostjo in na-
klonjenostjo.
Starejše skupine otrok so povrnile skrb babic 
in dedkov s piškoti, ki so jih napekli sami. Stari 
starši so z zadovoljstvom priznali, da so tako 
dobri piškoti  narejeni le z rokami njihovih naj-
dražjih vnukov.

cVeta rošer

Pisanje  
razglednic v 3. b
V petek, na Miklavžev dan, smo v 3. b pi-
sali razglednico prijatelju, sorodniku ali 
domačim. Vsak si je naslovnika izbral sam. 
Predhodno smo se že pogovarjali o pošti, 
o opravkih, ki jih lahko opravimo na pošti, 
opažanjih in izkušnjah z obiska pošte, o po-
menu znamke, si ogledali druge napisane 
razglednice  v delovnem zvezku ipd. 
Vsak učenec je s kartico nekoga razveselil in 
vsi čakajo, da jih bodo o lepi prejeti kartici 
tudi obvestili in seveda tudi povedali, da so 
bili veseli prijetnega presenečenja.

tina pergar

babice in dedki z nami in med nami

Dan slovenske hrane – tradicionalni slovenski zajtrk
Otroci so obiskali sadovnjak na Brdu, sami su-
šili jabolčne krhlje in jih z veseljem tudi pojedli. 
Čebelarski dom je tudi v našem okolju. Otroci 
so ga obiskali in spoznali in plemenitili svoj 
okus z različnimi vrstami medu. 
Zelenjavo tedensko ponudimo otrokom tudi v 
obliki zelenjavnega krožnika. Čeprav v naši ku-
hinji lepo pripravijo zelenjavni krožnik, otroci 
največkrat posegajo po korenčku in redkvici, 
po ostalih vrstah zelenjave pa manj. Obiskale 
so nas študentke in skupaj z Gospodarskim 
interesnim združenjem SLOVENSKA ZELENJA-
VA pripravile delavnico, kjer so otroci poku-
šali različno zelenjavo in si iz delov zelenjave 
sestavili svojega ZELENJAVKA in ga nato tudi 
pohrustali.
Lukovica slovi tudi po Čebelarskem domu in 
produktih pridnih čebel. Zadnji dan, 15. no-
vembra 2013, so nas obiskali čebelarji in se 
nam pridružili pri zajtrku. Po zajtrku so pri-
pravili otrokom ogled satovja, panja, voska in 
cvetnega prahu. Otroci so navdušeno vrtali z 
drobnimi prstki v satovje in lizali sladki med. 
Tudi cvetni prah je bil nekaj posebnega. Vsaka 
kroglica posebej je poiskala usta in jih poslad-
kala.
S tradicionalnim zajtrkom se seveda naša na-
loga, da otroke navajamo na zdravo, doma pri-

delano hrano, ni končala. Še vnaprej se bomo 
trudili otrokom ponuditi zdravo hrano, pride-
lano v domačem okolju.

cVeta rošer, VodJa VVe Medo
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Veselje za otroke in starše
Veliko otrok ima danes doma cele gore igrač, dostikrat veliko pre-
več. razlog gre iskati tudi v zelo poceni igračah, ki jih je mogoče 
dobiti na trgu. Žal so v večini plastične mojstrovine, ki spuščajo 
najrazličnejše zvoke, se svetijo, igrajo in predstavljajo včasih pra-
vi ognjemet svetlobnih efektov, tudi slabe kakovosti. Podobno je 
pri oblačilih za otroke. Velja pravilo, da večkrat ko je neko oblačilo 
oprano, manj strupov vsebuje. 

Prav zato so izjemno dobrodošli dogodki, kot je Otroški bolšji sejem, ki 
so ga letos že tretje leto zapored organizirali člani Turističnega društva 
Sv. Vid. V soboto, 23. novembra, se je tako v Kulturnem domu Antona 
Martina Slomška odvijala prava zabava za otroke, in roko na srce, tudi 
za starše. Sejem se je očitno med ljudmi že „prijel“, saj se je na njem 
poleg prodajalcev trlo tudi obiskovalcev in seveda kupcev, kot se za 
pravi sejem spodobi.
Otroci so na sejmu našli kup zanimivih zadev – od igrač, oblačil, opre-
me, smuči in najrazličnejših zadev, ki jih eni otroci potrebujejo, drugi 
so jih pa že prerasli. Na stojnici knjižnice smo na primer našli knjige, 
ki jih naši otroci sicer verjetno nikoli ne bi videli, tako pa smo na kupu 
odpisanih knjig uspeli ujeti tudi košček zgodovine, ki jo bomo otrokom 
skozi pesmice in zgodbice laže predstavili. Prijetno je bilo opazovati 
vznemirjenje na otroških obrazih prodajalcev, še večje veselje pa je bilo 
na strani otroških kupcev, ki so brskali po stojnicah in našli najrazličnej-
še predmete, ki so jih bolj ali manj zanimali in seveda tudi premamili k 
nakupu. Dobrodošla novost na letošnjem Otroškem bolšjem sejmu je 
bila dodatna ponudba smuči in smučarske opreme za otroke podjetja 
Erdani. 
Da pa otrokom zares ni bilo prav nič dolgčas, so bile na voljo ustvarjal-
ne delavnice, za kulturno popestritev pa so poskrbeli otroci podružnič-
ne osnovne šole iz Blagovice s predstavo o čebelici Maji. 
Sejem bil je živ, kupci in prodajalci zadovoljni, nihče pa ni ostal lačen in 
žejen, saj so člani društva poskrbeli tudi za njih. 

MaJda kočar

Gozdni vrtec se predstavi - 
Vrtec Lukovica
V začetku decembra se je zaključil projekt Srce narave nas pove-
zuje, ki je bil namenjen vrtcem in šolam, ki želijo vključiti gozd 
oziroma naravo kot odprto učno okolje v redne učne programe. 
Za razvoj otrok je to zelo pomembno, saj se izkazujejo mnogi po-
zitivni učinki nanje.

Prav v Srcu Slovenije so pred štirimi leti med prvimi v Sloveniji podprli 
idejo o gozdnih vrtcih in šolah. V teh letih so se na tem območju zvr-
stili trije tovrstni projekti, katerih nosilci so bili Občina Kamnik, Lokalna 
razvojna fundacija Pogum in Inštitut za gozdno pedagogiko. V dose-
danjih aktivnostih je sodelovalo 22 enot šol in 18 vrtcev s podružnica-
mi, med njimi tudi vrtec in šola iz Lukovice. V gozdne delavnice je bilo 
vključenih 221 otrok iz OŠ Janka Kersnika Brdo. Učiteljica Helena Urba-
nija je povedala, da si učenci želijo še več tovrstnih delavnic in učenja 
na prostem.
V projektih je sodelovalo doslej prek 300 pedagoških strokovnih delav-
cev, gozdnih delavnic se je udeležilo 3100 otrok. Projekti so bili pred-
stavljeni na petih mednarodnih strokovnih dogodkih in zbudili veliko 
zanimanja. Petdeset pedagoških strokovnih delavcev si je v Nemčiji 
ogledalo dobre prakse tamkajšnjih gozdnih vrtcev. Med pomembnimi 
pridobitvami je tudi vzpostavitev Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. 
S pomočjo mreže se ideja odprtih učnih okolij v gozdu širi iz Srca Slove-
nije tudi v širši slovenski prostor. Prek spletne strani www.gozdnivrtec.
si lahko pedagoški delavci izmenjujejo ideje in izkušnje, v pripravi so 
tudi nekatera strokovna gradiva.
Projekt Srce narave nas povezuje je izvajal kamniški Inštitut za gozdno 
pedagogiko. Podprt je bil s strani LAS Srce Slovenije in sofinanciran s 
strani Evropske unije.

nataliJa györek, inštitut Za goZdno pedagogiko

MiJa Bokal, raZVoJni center srca sloVeniJe

Čebelica Maja se predstavi. (foto: Matevž Kotnik)

Prodajamo in kupujemo. (foto: Matevž Kotnik)

ZaHVaLa LeKaRNI 
LJUbLJaNa Za DONaCIJO

Ob odprtju nove lekarne v Lukovici je v mesecu novembru Javni zavod Lekarna 
Ljubljana prispeval 1.000 evrov kot finančno pomoč šolskemu skladu.

Za pomoč se zahvaljujemo!

Upravni odbor šolskega sklada

in ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih
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Smo v časih, za katere govorimo, da so težki, pa vendar je čas, 
ko moramo vse skupaj vzeti drugače. Prazniki, ki so pred nami, 
nam ponujajo možnosti, da pozabimo na težave in si s tem vli-
jemo upanje, da bo v prihodnjem letu še lepše in boljše.
Vodstvo KS Krašnja se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem do-
brim krajanom in občanom, ki se trudite za dobrobit skupnosti 
in nas podpirate pri uresničitvi naših skromnih planov in želja.
Blagoslovljene božične praznike, sreče, veselja, predvsem pa 
zdravja v letu 2014 vam želi

ks krašnJa

Želimo vam, 
da bi hiša trdno stala, da bi trta vino dala, 

da bi črede se množile, jablane težko nosile, 
da bi stare pesmi peli, zdravi in veseli bili. 

Bog daj vam srečno, lepo, mlado  
in zdravo novo leto ter veliko

 športnih užitkov brez poškodb!

podeželsko društVo BlagoVica
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ŽUPNIJSKA KARITAS BRDO IN ZLATO POLJE

OBVESTILO
Objavljamo nadaljevanje urnika za delitev hrane  
iz naslova pomoči za prve tri mesece v letu 2014:

16.01.2014 od 19. do 20. ure

20.02.2014 od 19. do 20. ure

20.03.2014 od 19. do 20. ure

Če bomo hrano iz naslova pomoči v naslednjem letu 
še prejemali, bo nadaljevanje urnika objavljeno.

DrUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA
Stari trg 1, Lukovica

ObVesTILO 
Obveščamo vse svoje člane, da bomo članarino za leto 2014 pobi-
rali po naslednjem razporedu:

LUKOVICa: 
11.01.2014 od 8.00–9.30 v pisarni društva

PReVOJe: 
11.01.2014 od 10.–12. ure v prostorih KS Prevoje, Šentvid

bLaGOVICa: 
18.01.2014 od 9.00–10.45. v pisarni GD Blagovica    

KRaŠNJa: 
18.01.2014 od 11.–12. ure v Gostilni Lipa

TROJaNe: 
25.01.2014 od 9.30–11. ure v Bistroju 91

Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati 
naši člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši 
pisarni v Lukovici vsak četrtek od 15. do 17. ure. Društvena člana-
rina znaša 8,00 €, vzajemna članarina pa 10,00 €, skupaj 18,00 €.
Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 27. februarja 2014, ob 16. uri 
v dvorani v Lukovici.

Želimo vam, da smelo in odločno stopite v novo leto 2014. V bo-
žičnih praznikih naj vam srca napolni toplina in prijateljstvo. Pa 
mnogo zdravja! Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.

društVo upokoJenceV lukoVica

Miklavž med otroci iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost 

Zahvala Rotary Clubu Domžale 
Po prisrčnem pozdravu Martine Oražem iz Rotary kluba Domžale smo v 
četrtek, 5. decembra 2013, vstopili v Miklavžev večer z Miklavževo zgod-
bo in pesmimi Otroške skupine in pevskega zbora veroučne skupine iz 
Župnije Jarše. Za njimi je v do zadnjega kotička polno dvorano Kulturne-
ga doma Groblje vstopil težko pričakovani dobri mož Miklavž s svojimi 
angelskimi pomočniki. Otroci so z velikim žarom in navdušenjem čakali 
na svoj trenutek rokovanja z njim, mu iskreno odgovarjali, ko jih je spra-
ševal, kako upoštevajo starše in izpolnjujejo svoje obveznosti. Pregledal 
je njihova ravnanja v svoji črni knjigi, kjer so zapisane reči kot ''pozabil na 
umivanje, ne pospravi za seboj, brez domače naloge, nagaja bratcu ...'', in 
beli, v kateri je bilo k sreči bistveno več beležk o tem, kaj vse otroci znajo, 
kako izpolnjujejo svoje naloge, pomagajo drugim, povedo po resnici za 
svoje napake, kar ga je prepričalo, da si zaslužijo lepa darila, ki mu jih je 
pomagal pripraviti že 16. leto zapored ROTARY CLUB DOMŽALE, tokrat za 
126 otrok iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost.
V Centru za socialno delo Domžale ter v Društvu rejnic in rejnikov Dom-
žale se v imenu vseh otrok in vseh, ki smo ta večer delili srečo z njimi, 
iskreno zahvaljujemo Martini Oražem ter vsem njenim kolegom in kole-
gicam iz Rotary cluba Domžale, ki so angažirano sodelovali in pomagali 
s svojimi sredstvi in časom, da smo lahko skupaj preživeli tako lep večer. 

Marta toMec

staro leto živi od spominov,  
novo leto od pričakovanj. 

Naj bo 2014 radodarno  
z zdravjem, ljubeznijo,  

srečo in uspehi.
kraJeVna skupnost BlagoVica

Zabojnika  
za zbiranje  
rabljenih oblačil,  
obutve in igrač
Občina Lukovica bo v decembru 
postala bogatejša za dva nova zabojnika, 
namenjena zbiranju rabljenih oblačil, obutve in 
otroških igrač, kamor jih bodo lahko po novem odlagali občani.

Občina in njeni občani se bodo lahko na tak način pridružili in poma-
gali neprofitni zadrugi Dobrote z. b. o., ki deluje po načelih socialnega 
podjetništva. Z zbranim blagom iz zabojnikov ustvarjajo nova delov-
na mesta za težje zaposljive osebe na področju zbiranja in predelave 
rabljenega tekstila. Del tekstila tudi donirajo ljudem, ki so v stiski ali 
dobrodelnim organizacijam. Njihov projekt TEKSTILNICA, ki ga uresni-
čujejo skupaj z društvom Ekologi brez meja, je podprt tudi s strani Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve (www.tekstilnica.si).
Vabljeni torej, da vse svoje odvečne, stare obleke, obutev in igrače 
odložite v zabojnika v Lukovici in na Prevojah ter s tem pripomorete 
k zmanjševanju odpadkov, hkrati pa podpirate zelena delovna mesta 
slovenske neprofitne zadruge.

MateJ MiJatoVič
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Vpis otrok v 1. razred
V skladu s 44., 45. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. 
rS, št. 12/96 in spremembami) obveščamo starše otrok, ki so 
rojeni v letu 2008 (torej od vključno 1. 1. 2008 do vključno 31. 
12. 2008) in imajo prebivališče v šolskem okolišu Osnovne 
šole Janka Kersnika Brdo, da bo vpis otrok v 1. razred osnovne 
šole za šolsko leto 2014/2015 potekal v februarju po sledečem 
razporedu:

•  v PONEDELJEK, 3. 2. 2014, od 16.00 do 17.30 
v prostorih Podružnične šole KrAŠNJA − 1. razred (za vse otro-
ke, ki spadajo v šolski okoliš podružnične šole Krašnja)

•  v TOREK, 4. 2. 2014, od 16.00 do 17.30 
v prostorih Podružnične šole BLAGOVICA − 1. razred (za vse 
otroke, ki spadajo v šolski okoliš podružnične šole Blagovica)

•  v SREDO, 5. 2. 2014, od 16.00 do 18.00 
v prostorih vrtca MEDO − 1. razred (za otroke, ki spadajo v oko-
liš matične šole Brdo in imajo začetnico priimka od A do M)

•  v ČETRTEK, 6. 2. 2014, od 16.00 do 18.00 
v prostorih vrtca MEDO − 1. razred (za otroke, ki spadajo v oko-
liš matične šole Brdo in imajo začetnico priimka od N do Ž)

•  v PETEK, 7. 2. 2014, od 8.00 do 9.30 
v prostorih vrtca MEDO − 1. razred (za vse, ki se zaradi službe-
nih in drugih obveznosti ne morejo udeležiti vpisa v popoldan-
skem času)

 
 Podrobnejše informacije in vabilo boste starši šoloobveznih 

otrok prejeli tudi po pošti.

šolska sVetoValna služBa: ana Valič in Jasna Malkoč
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Noč, tako zelo drugačna od ostalih noči. 
Noč, tiha in sveta, ki nam v svoji tišini 
pripoveduje o veliki ljubezni Boga do ljudi.
Noč, ki nam daje priložnost, da ogrejemo srce.
Noč, v kateri je svetloba za vedno premagala temo,
ko je Dobrota razgrnila svoje naročje usmiljenja za vse ljudi, 
ki hočejo videti, ki iščejo, dojemajo in sprejemajo.

Tudi pesmi Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon 
bodo v teh dneh odmev skrivnostne noči; prisluhnite nam na

koncertu božičnih napevov
25. decembra 2013 ob 19. uri 
v cerkvi sv. Petra in Pavla na Vrhpolju pri Moravčah

27. decembra 2013 ob 19. uri 
v cerkvi sv. Vida v Šentvidu pri Lukovici

3. januarja 2014 ob 19. uri 
v frančiškanski cerkvi pri Tromostovju v Ljubljani

6. januarja 2014 ob 16.15 
v Domu upokojencev Domžale

Prisrčno vabljeni!

Vabljeni tudi na vse prireditve, s katerimi bomo v tej pevski sezoni 
počastili naše jubilejno leto – 25 let prepevanja.

peVke in peVci MepZ šentViški ZVon

Želimo vam blagoslovljene božične praznike, 
v novem letu pa obilo zdravja, sreče, veselja in 

dobre volje. Tudi v novem letu bomo veseli vaše 
družbe na dogodkih, ki jih pripravljamo za vas!

turistično društVo sV. Vid
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spoštovane občanke in občani,

čestitamo vam ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike ter srečno,
zdravo in uspehov polno leto 2014.

oBčinski  odBor  sls  lukoVica

POLITIKA

Lista za Ks Prevoje in Ks Rafolče 
želi vsem krajanom in občanom 
občine Lukovica v novem letu 2014 
polno zdravja, sreče in uspeha!

Voščimo vam blagoslovljene božične praznike.
V upanju na boljše in poštene čase ponosno praznujmo dan slovenske samostojnosti in 
enotnosti z izobešenimi zastavami na naših domovih.
V novem letu vam želimo obilo zdravja, zadovoljstva in miru ter preudarnih odločitev 
na evropskih in lokalnih volitvah 2014.

oBčinski odBor n.si krščanski deMokrati lukoVica

Želimo vam 
poln koš zdravja, 
zvrhano mero 
optimizma in 
širok krog iskrenih 
prijateljev.  

Veliko sreče 
in lepih sanj 
naj vam prinese 
božični dan. 
V novem letu 
pa nič skrbi, 
polno ljubezni 
in lepih dni. 

srečno 2014 !

lista Za BlagoVico, 
češnJice in troJane
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»Če kdaj, potem danes 
slovenska družba 
potrebuje politično 
aktivnega kristjana«

»SDS si niti v sanjah ne lasti politične opredelitve, ki je v Evropi 
znana kot krščanska demokracija, vendar pa si pravice, da se 
kristjani organizirajo znotraj nje, ne pusti vzeti,« je na kongre-
su Krščanskega foruma SDS dejal predsednik SDS. 7. 12. 2013  v 
Stični je potekal 4. kongres Krščanskega foruma SDS, na katerem 
je bilo izvoljeno novo vodstvo in sprejeta resolucija:»Za prenovo 
slovenske družbe«. Razpravljavci:župan Ivančna Gorica Dušan 
Strnad, podpredsednik SDS Zvone Černač, predsednik Sveta SDS 
France Cukjati, članica IO SDS dr. Andreja Valič Zver, član Evropske 
akademije znanosti dr. Janez Juhant, poslanec Robert Hrovat in 
predsednik SDS Janez Janša. Krščanstvo novejšega časa je temelj, 
na katerem je postavljena sodobna Evropa: »12 zvezd na evropski 
zastavi izhaja iz Marijinega venca, ne iz števila držav, kot se je go-
vorilo ob vstopanju Slovenije v Evropsko unijo. Tudi trije ključni 
ustanovitelji Evropske unije Adenauer, De Gasperi in Schuman 
so bili krščanski ljudje, ki so želeli na temeljih pogorišč v Evropi 
vzpostaviti trajno skupnost, ki bo v prihodnje preprečevala, da se 
takšno zlo ponovi«. Izpostavil je Schumanove besede, ko je de-
jal: Nič se ne zgodi brez ljudi, toda tudi nič ne traja brez institucij. 
V teh besedah najdemo zgled za delovanje Krščanskega foruma 
SDS. Vsi kazalci in dokončani projekti govorijo, da smo v OO SDS 
v zadnjih treh letih delali dobro za vse občane. Vsem občanom 
želimo prijetne Božične praznike. Čestitamo vam ob dnevu samo-
stojnosti in enotnosti ter SREČNO 2014.

oo sds lukoVica

smo slovenci res narod hlapcev?
Nikoli nisem in nikoli ne bom pritrjeval pri-
spodobnim trditvam slovenskega dramatika 
Ivana Cankarja o Slovencih in hlapčevstvu. Da 
slovenski narod ogromno potrpi, da je vztra-
jen v svoji kleni, dostojanstveni, ponosni drži, 
je zlahka dokazljivo. Da je hlapec? Nikoli! Ko so 
zgodovinske zadeve pripeljane do roba, po-
tem zna in zmore iskreno, spontano in složno 
združiti vse sile. Vse to bi morala imeti gospa 
premierka Alenka Bratušek z velikimi črkami 
natisnjeno v vseh prostorih, kjer se giblje. 
Gospa premierka si domišlja, da bo cca 300 
mio, ki naj bi jih dacarji iztrgali iz naših žepov, rešilo slovenski proračun! 
Kakšno metanje peska v oči! Najmanj 1,5 mlrd “luknja” bo zazevala že v 
prihodnjem letu in z nepremičninskim davkom lahko gospa premierka 
“nafila” le slabo petino te “luknje”. Kje je torej smisel, da se zopet udari 
po ljudeh in se jih zopet poniža? Smisel je v omami vladanja in pose-
sive oblasti. Ljudem tipa Alenka Bratušek, Igor Lukšič in Roman Jakič 
ter vsemi “strici iz ozadja” je očitno vseeno za slovenski narod. 300.000 
ljudi na slovenskem živi na pragu revščine ali pod njim. Nov nepremič-
ninski davek bo v juniju 2014, ko bodo do teh ljudi priromale položni-
ce – šok! Nasrkal bo spet – narod; podjetniki mali, kmetje, podeželje, 
lokalne skupnosti, vsi tisti, ki jim socialistično-samoupravno balkanska 
miselnost ni sprala zdrave slovenske kmečke pameti iz glav. Flancanje 
o krutosti kapitalizma, zavajajoče poveličevanje časov SFRJ, s Titom na 
čelu, ustvarjanje nostalgije ne le po simbolih Jugoslavije, ampak vse 
bolj tudi po njenih časih, je kratenje osnovnih človekovih pravic svobo-
dnih ljudi. Tega bi se morala zavedati tudi gospa premierka, skupaj  z 
vsemi koalicijskimi »kimavčki«.
Vsem bralkam in bralcem Rokovnjača voščim miren in blagoslovljen 
Božič, ob 26. decembru - Dnevu samostojnosti in enotnosti pa, da bi se 
z veseljem spominjali plebiscita za samostojno Slovenijo. Naj vam leto 
2014 prinese novo upanje, veliko zdravja in sreče. 

roBert hroVat, poslanec sds V držaVneM ZBoru rs

Veliko zdravja, zadovoljstva in čim manj 
političnih pretresov Vam želi OO DesUs Lukovica!

Nove barve
Schwarzkopf

Nove tehnike
barvanja

FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.

Ljubljanska cesta 104
1230 Domžale

Tel.: 01 724 15 00
GSM: 041 620 050

info@frizeraj.si
www.frizeraj.si
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Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši.

(Janez Medvešek)

 
ZAHVALA

Mnogo prezgodaj je sklenila življenjsko pot

TErEZIJA rAZPOTNIK
roj. Urankar iz Loga pri Blagovici

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi naše žene 
in mami Rezke se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam 

v času njene težke bolezni kot angeli sočutja darovali svoj 
dragoceni čas. Hvala, ker ste nam in nam še vedno stojite 

ob strani, nas spodbujate z besedami tolažbe, 
poguma in upanja. 

Vsakemu posebej hvala za izrečena 
in pisna sožalja, stisk roke in objem ob naši bolečini 

in hvala za darovano cvetje, svete maše in sveče. 

Hvala osebju Onkološkega inštituta in patronažni sestri 
Irmi Markovšek za skrb in nego v času njene bolezni.

Hvala duhovnikom Janezu Bernotu 
za lepe misli o njej ob njenem slovesu pri sveti maši 

ter Marku Pajku, Andreju Svetetu, Tonetu Perčiču 
in Jaki Barletu za somaševanje.

Hvala Viktorju Matjanu za poslovilni govor, 
pevcem kvarteta Krt, trobentaču in pogrebni 

službi Vrbančič.

Ne nazadnje iskrena hvala vsem, ki ste našo Rezko 
spoštovali in ob zadnjem slovesu v tako velikem številu 

pospremili k večnemu počitku.

Hvaležni, da je živela z nami: mož Jože, hči Natalija, sin Domen in 
ostalo sorodstvo

PISMA BrALCEV, ZAHVALA

Pozdravljeni!
V Rokovnjaču sem prebral rubriko odprtje ceste pri Zajčevih,kar je 
prav,da se je del javne ceste končno uredil. Ravno na to rubriko bi rad 
opozoril prebivalce Občine Lukovica,da Župan,ter bivši vodja projek-
tov Cerar Tomaž,nista imela enakih meril do vseh prebivalcev v Čepljah. 
Javna cesta 673 K.O. Lukovica,je že vrsto let neprevozna in neurejena. 
Leta 2003 je bilo na to cesto postavljen prizidek za garažo brez gradbe-
nega dovoljenja,za kar je bila obveščena Občina Lukovica,inšpekcijska 
služba za okolje in prostor,inšpekcija za ceste,vendar ni nihče ukrepal 
zoper takratnega črnograditelja Golob Stanka,še več,leta2004 pa je 
g Tomaž Cerar podpisal soglasje Občine Lukovica, čeprav je vedel,da 
je ceste ostalo samo 40 cm,ter je naša družina ostala brez javne 
ceste,graditelj pa je na upravni enoti Domžale brez preverjanja stanja v 
naravi pridobil gradbeno dovoljenje,nato pa hišo prodal. Sedaj je meja 
ceste sodno določena z obeh strani,vendar odgovorni na Občini neče-
jo nič slišat o ureditvi te ceste,namesto tega pa je sto m nižje Občina 
postavila škarpo in to brez ustrezne meritve,ter tudi tam cesto zožala iz 
4m na 2,5m,tako,da je onemogočen prevoz za vsa tovorna vozila,kom 
odpadke moramo vozit 200m daleč.Odgovorne na Občini pa sprašu-
jem KDAJ bo naša družina lahko uporabljala javno cesto 673 v vasi Če-
plje?

loVrenc  reMs

čeplJe  8, 1225  lukoVica

Odgovor občinske uprave  
na pismo bralca g. Remsa
Cesta št. 673 je prevozna v vsej dolžini in jo režijski obrat Občine Luko-
vica tudi vzdržuje, tako, da družina Rems lahko nemoteno dostopa do 
svoje hiše z vsakim vozilom. Meja ceste je dejansko sodno urejena in 
skladno s tem je Občina Lukovica g. Remsu tudi ponudila odkup spor-
nega zemljišča po ceni, ki jo je določil sodni cenilec, a g. Rems ponudbe 
ni sprejel. Vozilom Prodnika je prepovedal obračanje na svojem zemlji-
šču, vzvratno pa zaradi predpisov ne smejo voziti. Če torej dejansko 
morajo odpadke voziti 200 m daleč, je to izključno posledica njegove 
prepovedi.

 oBčinska upraVa

Miklavž in parkeljni iz Zgornjih Lok. Obiskali so potujočo knjižnico. Niso nič brali, le malo 
ponagajali. (foto: Ilija Medič)
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