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OGLASI

Rokovnjač

NOVO!
NOVO!
NOVO!

VLJUDNO VABLJENI

FAST FOOD ŠIME
V Lukovici ob cesti Ljubljana – Trojane
Začetek obratovanja – torek, 1.4.2014, ob 9. uri

Otvoritev v soboto,
5. aprila 2014, ob 18. uri
Zabava z Mladimi gamsi, za pijačo in jedačo
poskrbljeno. Vabljeni!
Ponudba: • kebab – jufka • hamburger
• cheesburger • pleskavica v lepinji
• čevapčiči
• pommes frites
• odojek z žara 1-2x tedensko
• piščančje peruti z žara
• kranjska klobasa z žara
• razni napitki
Vse jedi z žara se pečejo na oglju!

Vljudno vabi FAST FOOD ŠIME!

Simon Avbelj s.p., Maklenovec 3, Lukovica

!

OBVESTILO

OBVEŠČAMO VAS, DA BOMO OPRAVLJALI
LETNE TEHNIČNE PREGLEDE ZA

TRAKTORJE
– ZAVAROVANJA –
Kraj in lokacija
KRAŠNJA – pred gasilskim domom
BLAGOVICA - dvorišče
ČEŠNJICE – pri Petru Čebulu
TROJANE – pred gostilno
RADOMLJE – pred kulturnim domom
MORAVČE – pred gostilno Peterka
PEČE – pred gasilskim domom
KANDRŠE – pred gasilskim domom
DOB – športno igrišče

dan
tor, 22.4.2014
tor, 22.4.2014
pon, 28.4.2014
tor, 29.4.2014
pet, 25.4.2014
sre, 23.4.2014
čet, 24.4.2014
sre, 30.4.2014
sre, 30.4.2014
pon, 5.5.2014

ura
8.00 – 14.00
15.00 – 19.00
9.00 – 15.00
10.00 – 17.00
10.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
10.00 – 14.00
15.00 – 19.00
10.00 – 18.00

DODATNE INFORMACIJE: 01/723 68 44 ali 041 877 800
AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00
TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

Tu bi lahko bil vaš oglas.
Ekskluzivno trženje oglasnega prostora
v glasilu Rokovnjač: 01 839 6400

www.ir-image.si

Urednik Rokovnjača
napaden v Sevilli
V četrtek, 27. februarja so v španskem mestu
Sevilla napadli novinarsko ekipo RTV Slovenija. Skupaj s snemalcem in reporterjem se je
povratne tekme šestnajstine finala evropske
lige med NK Maribor in Sevillo udeležil tudi
športni novinar Leon Andrejka, ki urednikuje
Rokovnjaču.
V Sevillo so prispeli v ponedeljek, od torka naprej pa sta s snemalcem delala zgodbe izključno
o nogometnem klubu Maribor in nogometnem
klubu Sevilla, ne pa tudi o navijačih, kot so se
pojavile napačne informacije v medijih. Napad
se je zgodil sredi dneva, in sicer po kosilu, ko so
se vračali proti hotelu, ki je bil oddaljen nekaj
sto metrov od restavracije. Nihče izmed njih ni
imel ob sebi kamere ali mikrofona, tako da niso
z ničemer opozarjali nase, vendar so jih v nekem
trenutku, ko so hodili po pločniku avenije, iz grmovja manjše zelenici ob blokovskem naselju,
napadli neznanci. »Vse, kar vem, je to, da sem se
znašel na tleh,« pojasnjuje Leon. »Ne vem, kdo
me je, koliko jih je bilo in s čim so me napadli.
Hodil sem namreč desno, oba kolega pa levo od
mene in bili smo v pogovoru. V trenutku napada sem gledal levo, napadli pa so z desne tako,
da jih nisem videl in se nisem imel niti možnosti
braniti. Čutil sem, da sem dobil z nekim trdim
predmetom močan udarec ob arkadi, padel po
tleh in nato še enega višje na glavi, z nogo še
udarec v predel rame oziroma lopatice in udarec
v meča. Dobil sem približno 25 šivov, 15 na arkado in preostale na zadnjem delu glave, tako da
sem 24 ur ostal tudi na opazovanju v Sevilli. Rad
bi pohvalil ljudi, ki so na mestu urgirali, saj se
je vse skupaj dogajalo približno 30 sekund. Mimoidoči in sodelavca, ki sta napadalcem uspela
pobegniti, so mi takoj pomagali, nato pa so me z
rešilnim avtomobilom odpeljali na urgenco, kjer
so me strokovno oskrbeli in naredili vse potrebne preiskave oči ter glave. Zahvaliti se moram
tudi veleposlaniku Republike Slovenije v Španiji
gospodu Aljažu Gosnarju, ki me je obiskal v bolnici ter nudil vso podporo. Pomagali so mi tudi
v obeh klubih, hipno pa je seveda takoj ukrepal
tudi RTV Slovenija,« dodaja.
Leonovo zdravstveno stanje se spreminja iz
dneva v dan, glede na dane okoliščine (dva
močna udarca v glavo) pa pravi, da se počuti
v redu, bo pa ta napad pustil posledice za vse
življenje. Zdravniki v Sloveniji so po pregledu
ugotovili tudi, da ima počeno čelno kost oziroma orbito, v kateri je desno oko. Napad je zelo
vplival tudi na njegov vid, saj je bil ta, ob prvih
pregledih na očeni kliniki v Ljubljani, na desnem
očesu precej poslabšan. Stanje se je nekoliko izboljšalo in obeti po zadnjih pregledih so dobri,
ampak končno stanje bo jasno šele po zaključku
zdravljenja. Predvideno bo odsoten še kakšen
mesec, dokler se njegovo zdravstveno zdravje
ne stabilizira, vsi pa mu želimo čimprejšnje okrevanje.
Lea Smrkolj
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Kontaktni podatki prostovoljnih gasilskih društev, zdravstvenega doma in civilne zaščite na območju občine Lukovica:
Gasilska zveza Lukovica, Stari trg 1, Lukovica
T: 01/ 834 57 02
PGD Blagovica, Blagovica 2, 1223 Blagovica
T: 01/ 834 57 04
PGD Trojane, Trojane 35, 1222 Trojane
PGD Lukovica, Vevrov trg 2, 1225 Lukovica
T: 01/ 834 57 02
PGD Prevoje, Gasilska ulica 3, Šentvid pri Lukovici, 1225 Lukovica
T: 01/ 723 55 15
PGD Krašnja, Krašnja 10, 1225 Lukovica
ZD Domžale, Zdravstvena postaja Lukovica, Trojanska cesta 13, 1225 Lukovica T: 01/ 723 50 06
Civilna zaščita: poveljnik štaba Mirko Bergant
M: 041 341 801
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. Na naslovnici: Zima se
poslavlja, foto: Stojan Majdič.

Naslednja številka Rokovnjača izide 25. aprila 2014. Rok za oddajo člankov je do 15. aprila 2014 do 12. ure.
Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500
znakov s presledki, lahko pošljete po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih vnesete v sistem
www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.
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Rokovnjač

Marec kliče pomlad…
Pa se je zgodila zima v svoji nenavadni obliki.
Čeprav je danes, ko to pišem, sončen dan in
narava že kaže znake pomladnega prebujenja, nam misel še vedno uhaja k problemom,
ki nam jih je povzročil žled. S tem se najbolj
soočate vsi, ki imate v lasti gozdove, in ste
prisiljeni počistiti posledice te naravne nesreče. Kot največkrat do sedaj nas je tudi tokrat
nesreča obiskala v prizanesljivejši obliki. Imel
sem si priložnost ogledati Postojno in okolico
ter videti res grozne razsežnosti žledoloma.
Tam je res katastrofa, saj praktično nisem videl drevesa, ki bi bilo celo, in ko vidiš zvite in
zmečkane elektro-drogove, osupneš nad silo,
ki jo narava zmore. V tej nesreči se je pokazalo
predvsem to, kako zelo smo odvisni od električne energije in kaj za nas pomeni večdnevni
izpad. V to smer mora iti tudi naše razmišljanje, kako in na kakšen način se moramo pripraviti za podobne primere v prihodnje. Tu
ne mislim samo na družbo, ampak predvsem
tudi na nas posameznike. Kako dragoceno
se lahko pokaže, če je v hiši peč na drva in
morda tudi tak štedilnik, kako dobro je imeti tranzistor na baterije, sveče in morda celo
agregat. Seveda, ali bo taka naprava opravičila svoj nakup, je težko reči, saj ni rečeno, da
bomo priča takim nesrečam pogosto. Morda
se nam kaj takega spet pripeti čez pet, deset
ali pa petdeset let. A glede na to, kako smo
sami po mojem mnenju premešali ozračje, je
enostavno vse mogoče. Kaj bi se zgodilo, če bi
se zemlja na nek način razmagnetila in bi bila
elektrika neizvedljiva? Kam bi se vrnili? Sploh
pa, (še) znamo živeti brez elektrike? Pojavljala so se tudi vprašanja, kako priti do kontakta
gasilcev? Nič lažjega, ko vas ob novem letu
gasilci obiščejo na domu, imajo po navadi s
seboj tudi koledar in na njem so vsi potrebni
podatki in kontakti, ki jih potrebujemo. Takega koledarja z informacijami ni dobro vreči
stran. Pa tudi odsloviti gasilce ni lepo, sploh če
jih nato nek poseben dan želimo imeti takoj
pri hiši oziroma jih nujno potrebujemo. Gasilci so tudi tisti, ki vrše večino nalog in pristojnosti zaščite in reševanja, torej nalog Civilne
zaščite. Glede na vse opravljeno gre njim kot
prostovoljcem največja zahvala! Ne znamo si
več predstavljati življenja brez njih. Plemenito
poslanstvo kliče po novih članih in članicah,
ki boste na ta način koristen del naše družbe.
Tokrat je bilo v akcijah kar precej gasilk deklet
in žena, kar kaže na vedno večjo vključenost
žensk tudi v operativno delo gasilcev in prav
je tako. Pohvalno! Ne smemo pozabiti tudi ne
mnogih posameznikov in Režijskega obrata
Občine, ki ste sodelovali pri odpravi posledic
žleda. Tudi vsi kooperanti, ki plužite sneg, ste
morali pri tem odstranjevati padlo in polomljeno drevje. Veliko je bilo urgentnega dela,
ki ste ga reševali sproti, in na ta način omogočili čim hitrejšo prevoznost in dostopnost do
vseh vasi. Hvala tudi tistim, ki ste šli na pomoč
električarjem, ki so sanirali polomljene daljnovode in vlagali velike napore v to, da so čim
prej zagotovili elektriko do vseh hiš. Spet se
je izkazala solidarnost in medsebojna pomoč.
Večino od vas bodo bolj kot žled prizadeli
novi davki. Najprej dve graji. Ne razumem,
kako lastnik zemljišča, ki ima v lasti malo površino na, ne veliko parcelah, ne ve za vsak svoj
meter premoženja; kakšna je namembnost

njegovega zemljišča in kaj se z njim dogaja.
Razumel bi človeka, ki ima 200 hektarjev in
400 parcel, da ne ve za vsako parcelo vsega
povsem točno. Pri petih hektarih ali manj je pa
že treba vedeti za vsak mejnik. Če imaš nekaj
v lasti, moraš za to skrbeti. In drugo Geodetska uprava, opažam, s smešnimi izgovori neopravičeno pošilja ljudi na občino. Evidence, ki
jih imajo, so katastrofalne, in je res, da so bile
pred 200 leti mnogo boljše. Tako ljudje hodite
po nepotrebnem sem in tja. To pa, da nihče od
nas ne ve, kaj pravzaprav bo, in kakšen bo davek, je pa sploh povsem slovensko. Vsak dan
drugačne informacije in podatki. Zmešano
po dolgem in po čez. Mislim, da prostorsko in
upravno nastaja velika škoda, ki jo bomo morali čez čas še kako popravljati. Davki pa tudi
za občine ne bodo prinesli nič dobrega. In
kako bo z občinami v prihodnje? Še manj bo
denarja, to je gotovo, pri isti ali večji količini
dela. Cest bo ravno toliko za splužiti in očistiti,
le za obnove bo manj denarja in tako dalje …
Pričakujmo najhujše, upajmo, da bo zmerno ...
V zaključni fazi je izbira izvajalca za energetsko sanacijo šole na Brdu in v Krašnji. Takoj ko
se postopki zaključijo, se bo pričelo z deli. Za
kaj gre? Obnovili bodo strehe, okna in fasade
z izolacijo in fasadnimi elementi. S tem naj bi
se izboljšale razmere v obeh šolah, predvsem
pa bomo prihranili pri energiji.
Odprt je razpis za izvajalca obnove Kulturnega doma v Lukovici. Tudi tu je namen stavbo
energijsko sanirati in ustrezno izolirati. Strop
nad dvorano praktično nima nobene izolacije.
Tako je dvorana poleti vroča, pozimi pa strašno mrzla. Dobrodošli ste domači izvajalci –
prijavite se na razpis. Seveda pa so znani tudi
kriteriji razpisa, ki so oblikovani po predmetni
zakonodaji.
Čeprav se je skozi Krašnjo pred leti gradil nov
magistralni vodovod, je v samem jedru vasi še
veliko starih razvodov in priključkov, kar nas
je oviralo, da nismo začeli z obnovo osrednje
ceste skozi Krašnjo že v lanskem letu. Zdaj so
izdelani projekti in najprej bo na vrsti obnova vodovoda, nato pa še cesta, razsvetljava in
pločnik.
Povsem podobno je v Lukovici od Cerarja do
Orehka. Tudi tu je problem pod zemljo in tega
se je treba lotiti. Seveda pa predvsem v Lukovici računam na sodelovanje prebivalstva, da
bi tudi ta del kraja dobil lepšo podobo. In kar
upam, je, da bomo kdaj zbrali dovolj korajže in
začeli eden za drugim obnavljati fasade hiš ter
s tem obudili podobo kraja. Ja, vem, porečete,
da v kraju ni tega in onega. Vsega je toliko, kolikor se ponudnikom izplača. Posel pa je toliko
uspešen, kolikor ima uporabnikov in kaj nam
koristi banka, če je ne uporabljamo dovolj, pa
kaj še vse bi moral župan »zrihtati«. Za koga?
Če ne bomo koristili vseh teh stvari, bodo šle
od nas. Opažam, da smo z eno nogo še kar v
socializmu in čakamo, da bo vse prišlo k nam.
Pa imamo kapitalizem, ta sistem pa gleda na
dobiček in z izgubo ne bo nihče preživel. Življenju v svojem kraju moramo sami prispevati. Jaz pa, če se na glavo postavim, sam brez
vas ne morem.
Isto je s kanalizacijo in cestami. Letos bodo za
kanalizacijo in obnovo vodovoda na vrsti Sp.
Prapreče. Velikokrat slišim: smo dali občini zemljo za cesto. Glejte, jaz je sam ne rabim ne

moji sodelavci. Zaradi mene, če je, ali pa ne.
Ljudje ste sami dajali zemljo in sredstva, da so
v kraj prišle spodobne ceste. Zakaj? Ker ste, so
hoteli boljše življenje in pogoje zase in za otroke. In kar se mi zdi razumljivo, je, da se te ceste
odmerijo. Da se pa odkupujejo, pa ne vem za
koga iz denarja koga? Iz denarja davkoplačevalcev (nas) naj bi kupovali ceste od samih
sebe, za same sebe? Nikogar ne bomo silili k
ničemur. Če kdo, recimo, kanalizacije ne želi,
se je ne bo delalo, enako s cesto, če kdo želi,
naj jo vzame nazaj in sam vzdržuje. Poznamo
pa kakšna je zakonodaja in 2017 bomo vsi
morali imeti ali kanalizacijo ali malo biološko
čistilno napravo. Po pravilniku države lahko
vsak zgradi priključek na kanalizacijo v dolžini
50 metrov na prebivalca v hiši. Pet ljudi v hiši
je enako 200 metrov kanalizacije. Torej, ni mar
bolje stopiti skupaj in v trenutku, ko se dela
tak projekt, pristopiti in skupaj z občino stvari
urediti na način, kot se zagre? Kolikokrat sem
že rekel, da občina ni župan, ampak mi vsi in
svojega prispevka kraju se moramo zavedati.
Prav tako kot so se ga naši predniki in mnogi
med vami, ki ste z lastnimi rokami gradili vodovode, ceste in tako dalje. Danes plačujemo
vsi za obnovo in menjavo teh vodov (sami z
lastnimi rokami pač ne kopljemo več jarkov),
hkrati pa vzporedno gradimo novo komunalno infrastrukturo.
Obiskal sem mnoge občne zbore društev,
ki so me povabila. Vseh se ni dalo, saj so se
mnoga prekrivala. Pohvaliti je treba aktivnost
in delavnost v večini društev. Prostovoljstvo
ima težave, a kam pridemo, če se to preneha?
Moje mnenje je, da bi moral biti vsak občan
aktiven vsaj v eni dejavnosti ali društvu. Nekateri ste v mnogih in vam za to čestitam.
Drugim pa: korajža velja! Vključite se kam in
sodelujte, ustvarjajte, predvsem pa spodbujajte tudi svoje otroke, saj bodo s tem mnogo
pridobili, pa končno tudi dali naši družbi.
Želim vam lepo in sončno pomlad!
Matej Kotnik
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Poročilo GZ Lukovica o intervenciji

Žled – februar 2014
Čeprav občina Lukovica ni utrpela tako velike škode kot nekateri
drugi deli naše države, smo imeli gasilci vseeno zelo veliko dela in
je tudi naše delovno orodje utrpelo škodo.
V dneh od 1. do 7. februarja 2014 je 462 gasilcev naših gasilskih društev
opravilo 1101 uro v 66 intervencijah. Na teh intervencijah smo opravili 73
izvozov z gasilskimi vozili, kar skupaj znaša 1413 prevoženih kilometrov
in na teh vožnjah smo porabili 589 litrov goriva. 174 litrov goriva smo porabili za motorne žage in 37 litrov za agregat. Naše delo je bilo zahtevno
in nevarno in pri tem je bil uničen tudi en agregat, ena motorna žaga in
dvajset verig za motorne žage, polomljeno ogledalo na gasilskem vozilu,
a k sreči ni bil poškodovan noben gasilec, strgane so bile samo ene hlače.
Čeprav gasilci delamo prostovoljno, so te intervencije za nas precejšen
finančni zalogaj. Iz proračuna GZ Lukovica bomo povrnili stroške posameznim PGD-jem v višini 6.071,59 EUR, kar je več, kot je bilo društvom
izplačano v preteklih letih za celoletne intervencije in če k temu dodamo
še uničeno opremo v višini 1.650,00 EUR, ugotavljam da je to za GZ kar
precejšni izdatek.
14. februarja 2014 smo opravili analizo intervencije ŽLED 2014, kjer smo
skupaj poveljniki posameznih PGD, župan občine, direktor občinske
uprave in poveljnik CZ v občini Lukovica analizirali potek intervencije ter
se dogovorili o problemih, ki so nastali, in o odpravljanju le-teh v morebitnih naslednjih intervencijah. Prav tako se na GZ dogovarjamo o izpeljavi
tečaja za varno delo z motorno žago, saj smo ugotovili, da nam pri tovrstnih intervencijah primanjkuje na to temo izobraženih gasilcev.
Blaž Judež, poveljnik GZ Lukovica VGČ I. st.

Žled
Žled je med 30. januarjem in 12. februarjem tudi na območju Občine
Lukovica povzročil nekaj težav in posledic, ki so vidne še danes. V prvih dne je bilo celotno območje občine brez elektrike, motena je bila
oskrba z vodo, neprevozne so bile občinske ceste. Kot upravljavec
občinskih cest smo s pomočjo gasilcev, oračev kooperantov, režijskega obrata in krajanov uspeli zagotavljati prevoznost občinskih cest.
Pomoč smo ponudili tudi upravljavcu elektro omrežja za čimprejšnjo
zagotovitev oskrbe z električno energijo. K sreči nihče od sodelujočih ni
bil poškodovan. Žled je najbolj prizadel gozdove in elektro omrežje. Po
prvi oceni je poškodovanih okoli 680 ha gozdov, 190.000 m3 gozdnih
sortimentov, ocenjena škoda znaša okoli 3.500.000,00 €. Ocena škode
na prometni infrastrukturi – javna razsvetljava - 30,000,00 €. Tudi ocena
intervencijskih stroškov ni zanemarljiva; v njo so vključeni materialni
stroški intervencij ter ocena prostovoljnega dela, kar znaša 61.957,98 €.
Občinska uprava, Primož Dežman

Obisk vranskih generalov v Občini Lukovica
V sosednji občini Vransko v Savinjski dolini za pusta prevzamejo
oblast generali vranarji, lovke njihove oblasti pa segajo tudi v sosednje občine.
Vranski pustni karneval letos praznuje 55-letnico. Iz skromnih začetkov
je prerasel v največji pustni karneval v Spodnji Savinjski dolini. Prepoznavi lik vranskega karnevala so vranski generali – zgodovinski lik Vranskega. Na Vranskem je potekala meja Napoleonovih Ilirskih provinc, tu
je bila postavljena mitnica, tu so bili vojaki, oficirji in generali, zato tudi
današnji liki temeljijo na zgodovini kraja.
Dober teden pred pustom tako vranski generali prevzamejo oblast v
Občini Vransko. Že naslednji dan se odpravijo na svoj zmagoviti pohod
po okoliških občinah. Letos so obiskali tudi Občino Lukovica. S seboj so
prinesli slastne vranske krofe ter povabilo na Vranski pustni karneval. V
imenu Občine Lukovica jih je sprejel direktor občinske uprave Stojan
Majdič.
Mojca Cerar, občinska uprava
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Žled v začetku februarja v občini Lukovica
Območje občine Lukovica je bilo v zadnji naravni katastrofi, ob žledenju, močno prizadeto.
Več kot 30 zaselkov je bilo več dni brez elektrike, v približno dvajsetih naseljih pa je bila
motena tudi oskrba z vodo. Do srede, 5. februarja, je bila oskrba z električno energijo ponovno vzpostavljena v večini zaselkov, za nekatere pa bo potrebno še nekaj časa, da jim
bo to možno zagotoviti. S strani pristojnih državnih organov smo prejeli pomoč v obliki
električnih agregatov šele v četrtek 6. februarja, čeprav bila pomoč ustno obljubljena, in
so bila nekatera naselja brez elektrike več kot tri dni.
Že v nedeljo se je izdal ukaz župana, da se naslednji dan ne opravljajo prevozi otrok s kombiji, nekaj pozneje istega dne pa se je skupaj
z vodstvom šole sprejel sklep, da pouk zaradi
nastalih razmer v ponedeljek odpade. V torek je
bilo stanje že boljše, v naslednjih dneh pa so se
razmere za šolarje normalizirale ter pouk in delo
vrtca sta normalno stekla … Sedmega februarja
so vsi otroci s celotnega območja občine lahko
normalno prišli do šole.
Podrta drevesa so začasno blokirala veliko večino od 140 kilometrov lokalnih cest, za kratek
čas pa je bila tudi neprevozna magistralna cesta
Ljubljana – Celje na območju Trojan. Ker koncesionar za vzdrževanje cest, CGP Grosuplje,
ni uspel odstraniti podrtih dreves, so to morali
storiti občani in uslužbenci občinske uprave ter
s tem zagotoviti prevoznost pomembne povezovalne ceste.
V ponedeljek, 3. februarja 2014, je bila čez dan
zagotovljena dostopnost vseh naselij in zaselkov v naši občini. Neočiščene so ostale le nekatere povezovalne ceste. Je pa tekom tedna
prihajalo do občasnih zapor nekaterih odsekov
zaradi padanja drevja, kar pa je bilo sproti urejano. Levji delež odstranjevanja padlih dreves so
nosili gasilci vseh PGD, v okviru zmožnosti pa
tudi delavci režijskega obrata Občine Lukovica,
pogodbeniki, ki drugače izvajajo pluženje občinskih cest, krajani sami, pa tudi ostali.
Predvsem pripadniki prostovoljnih gasilskih
društev in zaposleni v režijskem obratu Občine
Lukovica so v dneh do 4. februarja uspeli zagotoviti prevoznost skoraj vseh cest, razen na odsekih, kjer zaradi še vedno padajočega drevja ni
bilo možno zagotoviti varnosti delavcev. Prostovoljni gasilci so v teh dneh opravili več kot 900
delovnih ur.
Menimo, da je bilo glede na razsežnosti nesreče
in ob upoštevanju dejstva, da moramo v naši
občini skrbeti za 150 kilometrov občinskih cest,
prevoznost zagotovljena zelo hitro.
Do petka, 7. februarja 2014, je bila vzpostavljena oskrba z elektriko v vseh zaselkih, v večini
primerov iz javnega omrežja, v dveh primerih
pa z agregati, ki jih je zagotovilo Elektro Ljubljana. Gre za zaselka, ki se z elektriko napajata iz
sosednje, kamniške občine. Mislim, da je vsem
občanom razumljivo, da v primeru takšnega izpada ni možno takoj zagotoviti nemotene preskrbe vseh porabnikov. Prav tako so pristojnosti
občinskih delavcev pri tem omejene na fizično
podporo in odstranjevanje ovir na trasah pod
nadzorom strokovnih delavcev elektro podjetja.
Ker pa so bila področja številnih drugih občin
še huje prizadeta kot naše, je prišlo do resnega
pomanjkanja strokovnih delavcev, ki so bili tako
tudi preobremenjeni.
Šestega februarja so nas za pomoč zaprosili
predstavniki elektro-distributerja, saj potrebujejo pomoč pri čiščenju koridorjev daljnovodov.
Sodelavci na Občini Lukovica so nemudoma organizirali gasilce in prostovoljce na posameznih

območjih, kjer so pomagali pri čiščenju terena.
Pri odstranjevanju posledic žledoloma na zasebnih zemljiščih je prišlo tudi do poškodb dveh
vaščanov iz Zlatega Polja, pri čemer je eden utrpel večkratni zlom noge in odprto rano, drugi je
izgubil del prsta na roki.
Pri delu na terenu so gasilci utrpeli tudi več strojelomov na opremi, kar smo sprotno odpravljali
in menjali z novo opremo.

Aktivnosti kriznega štaba:

Krizni štab se je večkrat sestal in sicer v sestavi
župan, poveljnik štaba CZ, poveljnik GZ Lukovica in direktor občinske uprave. Na teh rednih
sestankih smo obravnavali stanje, potrebe po
opremi in materialu ter koordinirali delo enot
na terenu. Na enem od sestankov 7. februarja
se nam je pridružil tudi predstavnik Slovenske
vojske, ki je prišel preveriti potrebe po pomoči
vojske in ponuditi pomoč v opremi. Skupaj smo
ocenili, da glede na razmere, ki so bile v nekaterih delih države težje kot te pri nas, sami obvladujemo situacijo in da pomoč vojske na našem
območju ni bila potrebna. Smatrali smo, da bi
potrebovali pomoč vojske pri odstranjevanju
posledic ujeme pozneje, ko se razmere nekoliko
stabilizirajo.
Opozorili smo na nenačelnost države, saj je bilo
po medijih veliko govora, kako država ponuja pomoč, pa je občine ne sprejmejo, na našo
prošnjo takoj v ponedeljek zjutraj pa je prišel
odgovor, da je prošnja posredovana na višjo instanco, in naj si v nastalih razmerah sami pomagamo po svojih najboljših močeh.
Tretjega februarja 2014 je bilo Upravi RS za reševanje sporočeno, da nujno potrebujemo agregate za zagotavljanje preskrbe z elektriko vsaj
v minimalnem obsegu. Žal smo šele v četrtek,
6. februarja 2014, prejeli šest agregatov majhnih moči, isti dan pa je bila že v večini zaselkov
vzpostavljena preskrba z elektriko iz omrežja.
Štab je odšel tudi na teren, kjer smo sodelovali z
ekipami. Vsak pa je posebej glede na zadolžitve
izvajal naloge.
Sprejeli smo odločitev, da tudi v prihodnjih
dneh na celotnem območju občine gasilci še redno izvajajo kontrole po terenu ter sprotno odstranjujejo – predvsem manjša drevesa in veje,
ki padajo na cesto. Gasilci so ostali v stalni pripravljenosti; že v preteklih dneh so opravili veliko delo skupaj z Občinskim režijskih obratom.
Pohvaliti je potrebno tudi mnoge občane, ki so
se prostovoljno vključili v reševanje in pomoč
gasilcem ter elektro upravljavcem.
Na zadnjem zasedanju županovega kriznega
štaba smo izpostavili predvsem nevarnost plazov, ki smo jih pričakovali ob napovedanem
močnejšem deževju v dneh, ki so sledili, tudi iz
razloga polomljenih in porušenih dreves, ki so
se nagrmadila v vodotoke in odvodnike.
Črni graben velja namreč za izredno plazovito
območje …

Na kriznem štabu smo se poleg rednih srečanj
tudi ves čas koordinirali po zvezah. Sklenjeno
je bilo, da potrebe po sklicu vseh članov štaba
CZ ni, saj so bili vključeni vsi, ki so koordinirali
akterje, ki so pri tej nesreči lahko aktivno sodelovali in ki izvršujejo pristojnosti tehničnega
reševanja v okviru nalog CZ. V primeru poslabšanja stanja ali posledičnega pojava drugačnih
nezgod ali tragedije večje razsežnosti bi se sklical celoten štab. V danem trenutku pa ni kazalo take potrebe. Aktivirani so odgovorno ter z
vso močjo in znanjem izvrševali naloge. Treba
je tudi povedati, da žled do sedaj ni veljal kot
potencialna nevarnost, tako kot recimo požari,
poplave, potresi …
Na kriznem štabu župana smo analizirali tudi
pomanjkljivosti in stvari, ki jih moramo izboljšati. O tem smo se tudi pogovarjali na štabu poveljstva GZ Lukovica, ki je bil prvi tak dogodek
pri nas. Vse analize skupaj so prinesle z novimi
izkušnjami tudi nekaj konkretnih rešitev, ki jih
velja spremeniti v samem načinu dela vseh organov, vključenih v zaščito in reševanje. Tako se
je pokazalo, da tudi sistem alarmiranja in obveščanja, ki ga ima postavljenega država v primeru, ko ni elektrike, dalj časa odpove in da je treba
za te primere iskati nove rešitve.

Stroški intervencij

Ob intervencijah so nastali določeni stroški,
uničeno je bilo tudi nekaj opreme PGD. Na kriznem štabu je bilo dogovorjeno, da se bodo
nujni stroški nadomestitve uničene opreme in
porabljenega goriva Gasilski zvezi povrnili iz
proračuna Občine Lukovica, namenjenega za
krizne situacije. Plačilo za opravljeno delo bodo
prejeli vsi občinski delavci, ki so delali na terenu,
nadomestil ali plačil za delo, opravljeno s strani
vodstva občinske uprave pa ni in jih ne bo.
Nova nesreča, ki nas je prizadela, je pokazala,
da smo sposobni reševati tudi take situacije, da
se moramo pripraviti in biti pripravljeni vedno
tudi na presenečenja. Narava je nepredvidljiva!
Še nadalje je treba vlagati v opremo in znanje
na vseh področjih. O teh stvareh moramo razmišljati tudi po domovih, ker ste se mnogi počutili zelo izgubljene. Obiskujte odprte dneve,
ki jih prirejajo gasilska društva, pozanimajte se
o vseh možnostih, ki jih imate v zvezi s potrebami v času nesreče takrat, ko tega še ni. Službe v
okviru občine so vedno in bodo vedno aktivne
in prve, ki priskočijo na pomoč, seveda v skladu
z možnostmi in prioritetami, ki jih narekuje situacija in možnosti.
Hvala vsem, ki ste tako ali drugače odgovorno
pristopili k reševanju situacije ob težavah z žledom!
Matej Kotnik
župan
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Z letnega zbora veteranov vojne za Slovenijo
Veterani izkazali solidarnost in z donacijo
pomagali veteranskemu kolegu s Planinskega polja pri Logatcu, ki mu je narasla
voda do polovice zalila hišo. (podnaslov)

veteranske organizacije. Poudaril je predvsem
dvajsetletnico ZVVS in podelil posebni priznanji za dvajsetletno delo Marku Trampužu in
Janezu Gregoriču. Opozorili so na seznanjanje
s tematiko novejše zgodovine učence osnovnih šol domžalske upravne enote, pohod Po
poteh vojne za Slovenijo, na katerem mlade
Srednje šole Domžale na inovativen način
seznanjajo z dogodki pred dvajsetimi leti ter
še vrsto drugih komemorativnih in športnih
dejavnosti.
Veliko odobravanja je požel sklep, da OZVVS
Domžale donira del sredstev veteranskemu
kolegu s Planinskega polja pri Logatcu, ki
mu je narasla voda do polovice zalila hišo. Po
umiku vode, kar traja več kot mesec dni, bo
potrebna temeljita sanacija hiše, da bo spet
primerna za bivanje. Prav solidarnost je ena
temeljnih vrlin, ki krasi ljudi, ki so leta 1991
stopili v bran domovini.
Ker tudi na finančno poročilo sekretarja združenja Romana Ropotarja ni bilo nobenih pri-

Na letnem zboru OZVVS Domžale v Ihanu
se nas je zbralo blizu sto veteranov vojne za
Slovenijo. S svojo prisotnostjo so naš zbor
počastili tudi gostje: župan občine Mengeš
Franc Jerič, podžupan občine Lukovica Bojan
Andrejka, delegacija OZVVS Kočevje in veteranska organizacija Sever.
Z Zdravljico so zbor odprle mlade pevke Urška, Uršula in Vanja. Za njimi je nastopil najmlajši rod ihanskih folkloristov pod mentorstvom Mete Marolt, ki so nas ponesli v čas, ko
smo tudi mi še brezskrbno zrli v svet.
Predsednik delovnega zbora dr. Janez Kušar
je učinkovito nadziral dogajanje. V poročilu
predsednika OZVVS Domžale je bilo naštetih
blizu petdeset akcij in dejanj, ki se tekom leta
zvrstijo ter bogatijo dejavnost in pomen te

Posluh za sočloveka
Tako kot vsako leto je tudi letos 16. in 17. januarja 2014 potekala
krvodajalska akcija v prostorih Domžalskega doma na Ljubljanski cesti 58 v Domžalah. Med udeleženci so bili tudi naši člani RK
Blagovica, nekateri že stari znanci. S svojim dejanjem, ko so darovali kri in s tem del sebe, so dokazali, da skrb in čut za sočloveka še nista zamrla. Zato iskrena hvala vsem in vsakemu posebej.
V decembru smo se spomnili tudi ostarelih krajanov Blagovice. Obiskali smo jih na njihovih domovih, jim izročili simbolična darila, poklepetali in zaželeli vse dobro, predvsem pa zdravja v letu 2014.
Z obiskom smo razveselili tudi nekaj krajanov, ki živijo v domu za
ostarele in v zavodu. Tudi na Vinka Vajdeta iz Blagovice nismo pozabili. Obiskali smo ga v bivalni enoti Hudinja v Celju in mu polepšali
dan. Ob slovesu nam je izročil pozdrave za vse krajane. To njegovo
željo tudi uresničujemo prek glasila Rokovnjač.
Malči Levec, RK Blagovica
Fotografija: Joži Urankar

pomb, je sklepati, da se dela veliko, prostovoljno in v mejah zakonitosti.
Na koncu so gostje pozdravili zbor in združenju zaželeli uspešno delo še naprej, mi pa smo
to vzeli kot poklon, ki se bo, upamo, izrazil v
ne le moralni obliki.
Čisto na koncu smo najzaslužnejšim posameznikom podelili priznanja: bronasto priznanje
OZVVS Domžale je dobil Miran Stopar, bronasto plaketo krovne zveze Lado Skok ter srebrni plakate ZVVS Marjan Galien in Roman Ropotar. Podelili smo tudi pet izkaznic članom, ki
so se nam pridružili v preteklem letu.
Zahvaljujemo se KS Ihan za gostoljubnost in
cvetličarni Slovnik iz Ihana za okrasitev dvorane.
Kot navadno, se je tudi tokrat končalo s prijateljskim druženjem vedrih in ponosnih ljudi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v naši mladi
državi.
J. Gregorič
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Pust krivih in veselih ust
Pust je posebni čas v letu, ko se vrstijo sprevodi maškar in razni plesi. V torek, 4. marca 2014,
smo se 2., 3., 4. in 5. razredi v različnih zanimivih in raznovrstnih pustnih preoblekah odpravili na pustni pohod do središča Lukovice.
Pustno povorko sta vodila harmonikarja Matic
in Marcel. Tudi vse ostale maškare so poskrbele za zelo veselo vzdušje.
Pri povratku mimo gostilne Pri Bevcu nas je
čakalo še presenečenje. G. in ga. Jemec sta

obložena stopila iz gostilne in nas postregla
z zelo dobrimi domačimi krofi in bomboni.
To je bilo zares lepo in sladko presenečenje,
za katerega se jima še enkrat najlepše zahvaljujemo.
Staro izročilo pravi, da obisk pustnih šem prinaša srečo in dobro letino. Upamo, da smo to
srečo po Lukovici ponesli tudi mi.
Tina Pergar

ŠKD Bregar ponovno pripravilo pustni sprevod v Trnjavi
Kar nekaj je prireditev, ki povezujejo člane
in simpatizerje ŠKD Bregar čez leto, pa niso
ravno najbolj povezane s konji. Mednje zagotovo sodi tudi vsakoletni pustni sprevod
od domačije pr' Bregar po vasi in nazaj.
Tudi letos so se, čeprav v nekoliko manjšem
številu, v maskah sprehodili po vasi, saj jim jih
je nekaj prevzel pust na Viru. Priprave na to-

kratno pustno povorko so stekle že kar nekaj
dni prej, da so nastale nekatere res zanimive
pustne kreacije. Za člane, ki so bolj vajeni jezdenja na konjskih hrbtih, je po sprehodu skozi
vas še kako prav prišlo okrepčilo sredi vasi.
Slastni krofi, ki v teh dneh ne smejo manjkati
na mizah, in kuhano vino ter čaj so šli v slast.
Ker pa so k pustni pojedini povabili še bližnje
sosede, so bili deležni še drugih dobrot, ki se

jih ta dan res ni braniti. Sledil je še sprehod po
spodnjem delu vasi, kjer jih je bližnji sosed
zasul z bomboni in drugimi slaščicami, ter odhod proti klubskim prostorom, kjer se je pustovanje nadaljevalo, kako drugače kot z jedačo in pijačo, značilno za pustne dni. Saj stari
rek pravi, da mora biti pust masten okoli ust.
Drago Juteršek
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Pustna povorka
Množica izvirnih in domiselnih maškar v povorki, ki se je vila od
Prevoj do Šentvida, je vsekakor pregnala zimo in priklicala pomlad. Veseli nas, da je v povorki vsako leto več maškar: od najrazličnejših otroških pustnih mask do izjemno izvirnih skupinskih
mask. Za popestritev povorke je z živahnimi zvoki tudi tokrat poskrbela Godba Lukovica.
Letos so komisijo najbolj prepričali prevojski cigani, ki so navduševali že med samo povorko in tudi potem na prizorišču dogajanja pred
Kulturnim domom A. M. Slomška v Šentvidu – obiskovalcem so delili
čaje in mahali z visoko vrednimi bankovci ... Drugo mesto si je prislužila
skupina Prevojska sivka, ki je prav tako navdušila s svojo izvirnostjo in
izvedbo, na tretje mesto so naravnost iz kdove katerega planeta prile-

Solze in kri
V soboto, 15. februarja, je KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje
ponovil predstavo Solze in kri slovenskega vsestranskega umetnika Vinka Möderndorferja.
Predstavo je Vera Beguš že v tretje »razširila« iz prvotnega 20 minutnega skeča. Najprej lani za srečanje gledaliških skupin na Viru na 40 minut, zdaj tretja varianta pa traja eno uro in gledalca pritegne od prve do
zadnje minute. S to zadnjo varianto so se prijavili na letošnje Linhartovo srečanje. Igra odlično prikazuje našo dvoličnost, naše sprenevedanje, ki jo, kako žalostno, opazuje tudi otrok, in na koncu prav on poda
edino iskreno mnenje.
Tudi tokrat je bilo videti, kako so se igralci predali igri. Njihovo energijo
in predanost nastopanju je bilo občutiti v vsej avli krašenjske šole, kjer
se je predstava tudi odvijala.
Milena Bradač

teli Neznani leteči Prevojci ... Nagrade so si prislužili še skupine Akvarij,
ki so ga sestavljale barvite vodne živali, skupina likov Jaz baraba, ki so
bili s svojimi maskami vidni že zelo na daleč in člani vedno aktualnega
Jamajka Bob Teama. Komisija je imela resnično težko delo, da je iz množice ponovno zelo izvirnih mask izbrala najboljše.
Laskavi naziv Naj pustni krof 2014 so si prislužili krofi Tine Pergar, tudi
pri izbiri krofov je imela komisija težko delo, da je izbrala najboljše.
Rajanje nagrajenih in tudi vseh drugih mask, ki bi si sicer tudi vsaka po
svoje zaslužila nagrado, se je nadaljevalo ob zvokih ansambla Skrivnost
– punce so navduševale staro in mlado na prireditvenem prostoru in
poskrbele, da je bilo druženje pustnih mask in drugih obiskovalcev še
bolj prijetno in zabavno.
Majda Kočar
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Občinska proslava ob kulturnem prazniku
Občina Lukovica je tudi letošnji slovenski kulturni praznik ob 8. februarju obeležila z osrednjo občinsko proslavo v Kulturnem domu
Janka Kersnika v Lukovici. Na predvečer dneva kulture so se ob 19. uri
zbrali številni občani in občanke, ki so uživali ob programu in se nato
odpravili v nekdanje prostore banke NLB v Pungartnikovi hiši, kjer je
bilo tudi odprtje razstave Zavoda za spomeniško varstvo Kranj.
V polni dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici so prireditev
začeli pevci Moškega pevskega zbora Janka Kersnika Lukovica, nato pa je
uro in pol trajajoč program prireditve povezovala Ana Zupan, ki je že v
uvodnem nagovoru napovedala, da je to »večer pesmi, glasbe in besed.
Od tistih ljudskih, ki so jih uglasbili skladatelji, povezani z Lukovico, do
slovenske popevke in filmske glasbe«.
Slavnostna govornica na prireditvi je bila mag. Barbara Zupanc Oberwalder, direktorica Knjižnice Domžale, ki je v svojem govoru med drugim povedala, da je veličina velikih, kot je bil to France Prešeren, v njihovi
majhnosti. »Slovenci smo se vedno zavedali, da lahko preživimo le ob
naši močni narodni identiteti. Slovenski kulturni praznik je ravno zaradi
tega tako močan del naše skupne biti. Naš duh in naša kultura sta tista, ki
sta nas že od nekdaj povezovala in združevala. Z močjo kulturne ustvarjalnosti in dediščine smo preživeli vse težke trenutke v naši zgodovini in z
njuno pomočjo postali narod in država.« Med govorom je opozorila tudi
na ogroženost slovenskega jezika in na to, da se naš materni jezik skoraj
ne neguje več in da počasi izginja.
Kulturno-umetniški program je popestril baritonist Matevž Kink ob spremljavi pianistke Tatjane Kaučič, ki nastopa na številnih odrih, tako doma
kot tudi v tujini. Kulturni večer je bil v znamenju plesa, saj so pod mentorstvom Nade Trček nastopili učenci prvega razreda iz Otroške folklorne
skupine Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ki so dokazali, da je folklora
v naših krajih resnično doma. Svoj pečat je na prireditvi pustila tudi priznana citrarka Tanja Zajc Zupan. Na odru se ji je pridružila sopranistka
Teja Saksida, ki je dokazala, da njen repertoar resnično sega od opernih
arij in sodobnega klasičnega repertoarja preko popevk in filmske glasbe pa tja do ljudskih glasbenih priredb. Prireditev v kulturnem domu sta
zaključila z venčkom narodnih Matevž Kink in Teja Saksida ob melodijah
Tanje Zajc Zupan, zbrani obiskovalci pa so se nato napotili v Pungartnikovo hišo v Lukovici, ki je od nedavnega v lasti občine Lukovica. Po dolgem
času je odprla svoja vrata, saj predstavlja lep primerek trške stanovanjske
arhitekture iz konca 19. stoletja. Zbrane je v njej nagovoril župan občine
Lukovica Matej Kotnik, ki je povedal o zgodovini Pungartnikove hiše in
poudaril, da je želja občine Lukovica, da prostor oživi in predstavlja stično
točko za občane in občanke.
V hiši je potekalo odprtje razstave ob 50. obletnici ustanovitve Zavoda
za spomeniško varstvo Kranj, ki bo na ogled do konca februarja in sovpada tudi s 100-letnico spomeniškega varstva na Slovenskem. Prikazuje
najbolj prepoznavne dosežke konservatorske službe na našem in širšem
območju Gorenjske, kamor je vključena tudi cerkev sv. Neže na Golčaju.
Po zaključenih govorih je sledila še pogostitev, kjer so se obiskovalci družili in na predvečer Prešernovega praznika ohranjali slovensko besedo.
Lea Smrkolj

Proslava SBP
ob kulturnem prazniku
Pojem kultura se na splošno nanaša na oblike človeške dejavnosti in simbolične strukture, ki dajejo taki aktivnosti pomen. Različne definicije »kulture« odražajo različne teoretične osnove za
razumevanje oziroma merila za vrednotenje človeške dejavnosti.
V najširšem pomenu označuje izraz kultura vse produkte posameznika, skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo tehnika,
umetnost, znanost kot tudi moralni sistemi in značilna vedenja in
navade. Različne človeške družbe imajo različne kulture, osebna
kultura posameznika pa se lahko razlikuje od kulture drugega.
Namen Slomškovega bralnega priznanja je širiti bralno pismenost in
bralno kulturo, ki se spreminjata in razvijata vse življenjsko obdobje.
Ob tem ko bralci pridobivajo znanja iz knjig, jih animatorji spodbujajo,
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Čajanka, kot je v Krašnji še ni bilo!
V soboto, 25. januarja 2014, je bilo v popoldanskih urah v Podružnični osnovni šoli v Krašnji nadvse živahno. V velikem številu so
se namreč zbrali otroci in tudi starejši občani, ki so se udeležili Tashkine čajanke, ki sta jo organizirala kulturno društvo Fran Maselj
Podlimbarski in Alenka Žumbar Klopčič, avtorica knjige Hišek in
Sonček, ki je bila na čajanki tudi uprizorjena.
Približno 100 zbranih staršev in otrok je v avli Podružnične osnovne
šole Krašnja najprej nagovorila predsednica KUD Fran Maselj Podlimbarski Vera Beguš, ki je s svojimi uvodnimi besedami pospremila igrico
Hišek in Sonček. Gledališka predstava je uprizorjena po eko-energetski
slikanici, premiero pa je doživela že 17. decembra v prostorih Centra za
socialno delo Šiška. Zgodbica izpostavlja pomen sončne energije na
otrokom razumljiv način, saj govori o Hišku, ki se seznani z zimo kot
letnim časom, kjer ni tako veliko sončnih dni. Skozi različne letne čase
in predvsem poleti se zave, da je iz sončne energije mogoče proizvesti
električno energijo in z njo preudarno ravnati. Skozi celotno predstavo je prikazano, da je energija nekaj živega, ki prihaja iz našega okolja,
otroke pa že od malih nog vzgaja k ekološko odgovornemu ravnanju.
Na igrico so se po besedah Vere Beguš pripravljali od jeseni, sama je
tudi napisala scenarij, avtorica knjige ga je pregledala in nato so se začeli vsi skupaj tudi pripravljati. V predstavi so svoje igralske sposobnosti
odlično pokazali Hana Rožič, Katja Tič, Lana Horvat, Lara Vlaj, Iza Tič,
Eva Pervinšek, Tara Dvornik in Gabrijel Gales, hiško pa jim je pomagal
narediti Tone Pestotnik.
Po predstavi so mlajši odšli v šolsko zaklonišče, kjer so svoje vtise o
predstavi narisali na papir, avtorica slikanice Alenka Žumbar Klopčič
in pobudnica Tashke pa jo je starejšim tudi na kratko predstavila. Tashka
je namreč torbica z zgodbo in dobrim namenom, saj hkrati izpostavlja
prodornost slovenskih ustvarjalk in slovensko zgodovino ter spodbuja
k nadaljnjemu širjenju kulturno-družbenih obzorij. Tashkina čajanka v
Krašnji je tako že tretja čajanka, katere namen je širjenje zgodbe o Tashki, spodbujanje mladih k razmišljanju o prihodnosti in k skupnemu
angažmaju za boljši jutri. Tashka namreč ni navadna torbica. Združuje
moderni pridih in umetnost s tradicijo, nosi pa tudi sporočilno vrednost
spodbujanja bralne kulture, obenem pa daje mladim upanje za boljšo prihodnost. Vsaka izmed štirih vrst torbic je unikatna, krasijo pa jih
elementi ilustracij slikarke in ilustratorke Marte Bartolj, z naravo navdahnjeni umetniški simboli Andreje Krašna in unikatni pečati iz fimo
mase Eve Pestotnik iz Krašnje, medtem ko je element tradicije, uradno
priznani rokodelski izdelek, všita pletena slamnata kita, delo Vere Antonin iz KUD Fran Maselj Podlimbarski. Notranjost vsake torbice je tudi
opremljena z besedilom v angleščini, knjige pisateljice Alenke Žumbar
Klopčič, ki je poudarila, da se Tashkina zgodba ne zaključuje na tej točki. Projekt je odprte narave, saj k sodelovanju vabi mlade ustvarjalce z
vizijo in zgodbo, ki se lahko prijavijo na natečaj Energetika jutri.
Tashko zaznamuje tudi prav posebno razvojno poslanstvo – 10 evrov
od vsake prodane torbice je namenjenih v posebni sklad podjetja Eko
knjiga, s sredstvi iz tega sklada pa bo Eko knjiga pod okriljem programa Modri svet za mlade, ki ga je ustanovila skupaj z medijsko-založnida se tudi kako drugače vključijo v utrip SBP. Tako se poleg različnih
delavnic udeležujejo tudi različnih prireditev, kjer sodelujejo s svojimi
talenti. Ena izmed prireditev, ki že vsa leta spremlja SBP, je prireditev ob
kulturnem prazniku in letošnja je bila ponovno nekaj posebnega, saj
je že naslov prireditve S kulturo življenja do nebes obetal mnogo zanimivega. Rdeča nit letošnje prireditve je bilo življenjsko delo nedavno
umrlega velikega moža našega naroda, akademika dr. Jožeta Trontlja,
ki je etiki in kulturi življenja namenil velik del svojega življenja. Spoznavati nekoga je najlažje prek njegovih del in tako smo spoznavali tudi
Jožeta Trontlja, ki so mu mladi in animatorji namenili tokratni večer.
Ob pomoči posameznih bralcev in animatorjev smo spoznavali še dela
Nataše Konc Lorenzutti, Gregorja Čušina, blaženega Slomška in Berte
Golob. Po končanem uradnem delu , ki sta ga zapolnila proza in pesem,
so se bralci pomerili v bolj zabavnem delu, kjer je znanje. pridobljeno
z branjem, še kako prav prišlo. Tokratno druženje na sam kulturni dan
smo končali s pesmijo Angelček, varuh moj in se malce zamislili ob njeni vsebini. In še kako držijo besede dveh animatorjev: »Le kaj se jutri
nam zgodi? Nihče ne ve, ne jaz ne ti.«
Drago Juteršek

ško hišo Energetika.NET, nagrajevala dela in izkušenj željne mlade, ki
jih bo Energetika.NET opremila tudi s praktičnimi znanji, poslovnimi
izkušnjami in seveda priporočili za nadaljnjo kariero.
Alenkini vtisi so bili po predstavi in predstavitvi pozitivni: »Fascinanstno
se mi zdi, da so otroci pod mentorstvom Vere Beguš sploh uspeli uprizoriti
tako zgodbico, ki ima čisto izobraževalni namen in ni pravljica. Všeč mi je
bila njihova interpretacija na odru, prav tako pa je zelo lepo, da je Tashka
in njen celoten koncept tako pozitivno sprejet med ljudmi. Podporo dobiva
tudi od takšnih ljudi, ki mogoče ne bi šli v nakup torbice, ampak jim je všeč
celoten koncept. To tudi kaže, da smo si enotni pri tem, da mladi v Sloveniji
potrebujejo priložnosti.« Celotno druženje se je, kot se za pravo čajanko
spodobi, zaključilo s čajem in slastnimi pitami iz restavracije Marche v
Lukovici.
Lea Smrkolj
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Obisk Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana
V Sloveniji in v drugih državah je veliko zapuščenih in brezdomnih
živali, ki nimajo toplega doma. Za njih poskušajo v zavetiščih skrbeti neprofitna društva in prostovoljci, ki zbirajo hrano, cepiva, zdravila
in drugo potrebno opremo. Žal pa je živali toliko, da nikoli ne zberejo
dovolj. Mnoge živali zaradi bolezni in hudih poškodb potrebujejo posebno nego in zato zmanjka denarja za manj nujne, a zelo pomembne
stvari, kot so udobna in topla ležišča. Četrtega oktobra, ko smo na naši
šoli obeleževali svetovni dan živali, smo se vsi učenci in učitelji matične šole na Brdu ter podružničnih šol v Krašnji in Blagovici odločili, da
bomo z zbiranjem odsluženih rjuh, brisač in odej pomagali zapuščenim
živalim, da pozimi ne bodo več ležale na golih tleh.
Nizke temperature, ki so zajele celotno Slovenijo, pomenijo tudi večjo
porabo odej in rjuh, s katerimi grejejo zapuščene živali v številnih zavetiščih za brezdomne živali. V Zavetišču Ljubljana so počasi pohajale
zaloge odej, rjuh, brisač in ostalega primernega materiala za ležišča. Z
vašo pomočjo, dragi učenci in starši, smo skladišča spet napolnili.
V ponedeljek, 17. februarja 2014, smo skupaj z učenci Lariso, Karin in
Jakom ter Mojco Vehovec obiskali zavetišče za brezdomne živali Ljubljana. Zgodaj zjutraj smo se odpravili v zavetišče s polnim kombijem
odej, rjuh, brisač, hrane in priboljškov za njihove kosmate varovance.
Ko smo dospeli, nas je sprejela vodja zavetišča Maja Horvat in nam podrobneje predstavila zavetišče. Izvedeli smo tudi, kaj storiti, če najdemo izgubljeno žival ali se naš hišni ljubljenček izgubi. Nato smo si še
ogledali živali, ki so trenutno v zavetišču in videli njihove oskrbnike pri
delu. V zavetišču so vedno veseli kakršnekoli pomoči, saj jim trenutno
finančno stanje ne omogoča najboljše oskrbe za izgubljene in brezdomne živali, zato so bili našega, presenetljivo velikega presenečenja za
njihove ljubljenčke, izjemno veseli.
Tako je minil naš počitniški ponedeljek. Bil je vsekakor nepozabno doživetje in nekaj posebnega. Z zbiralno akcijo smo želeli opomniti ljudi,
kako pomembno vlogo imajo živali v našem vsakdanjem življenju ter
dokazati, da nas odlikuje odgovoren odnos in skrb za dobrobit naših

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

TEČAJ CPP: 31.3., 22.5. ob 18h
TEČAJ ZA TRAKTOR: 5.5. ob 16h
TEČAJI VARNE VOŽNJE:
Vsi, ki ste opravili vozniški izpit po 13.08.2010, poskrbite, da opravite vadbo
varne vožnje, ki je potrebna za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Za vso pomoč se lahko obrnete na našo šolo.

prikupnih štirinožnih prijateljev. Ob zaključku dneva je naša učenka Larisa dejala: »Verjemite, ni lepšega občutka, ko veš, da si neki živalci rešil
življenje ali ji vsaj polepšal dan.«
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo ravnateljici Osnovne šole Janka Kersnika Brdo dr. Anji Podlesnik Fetih za podporo pri zbiralni akciji ter skrbi
za prevoz zbranega v zavetišče, učiteljem in strokovnim delavcem šole,
vsem učencem in učenkam matične in obeh podružničnih šol ter staršem, da so akcijo s tako velikim odzivom podprli.
»O veličini naroda in o njegovi moralni razvitosti lahko sodimo po tem,
kakšen je njegov odnos do živali.« (Mahatma Gandhi)
Jasna Malkoč

Zmagovita ponudba
Najboljši zdaj še dostopnejši.

Predstavljamo vam najboljše: Ford Focus, že drugo leto najbolje
prodajani avto na svetu, Ford Fiesta, najbolje prodajani mali avto
v Evropi in Svetovni ženski avto leta 2013 ter Ford C-MAX,
najzanesljivejši enoprostorec leta 2013. Prepričali so že mnoge
zadovoljne voznike po svetu, v zmagoviti ponudbi pa bodo
prepričali tudi vas.

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

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

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

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

FORD C-MAX
Najzanesljivejši
enoprostorec
leta 2013.

FORD FOCUS

Najbolje prodajani
avto na svetu
leta 2013.

Že od 12.900 €

Že od 11.800 €

Že od 9.430 €

Vir: Polk

Vir: Jato

Slike so simbolične.

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

Najbolje prodajani
mali avto v Evropi
leta 2013.

Vir: Dekra

Uradna poraba goriva: 3,3-7,2 l/100 km.
Uradne specifične emisije CO2: 87-169 g/km.
TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522

FORD FIESTA

Go Further
ford.si

marec 2014

narava, zdravje

13

Zdravilni učinke aloe vere
Aloe vera je kaktusu podobna rastlina, ki lahko olajša in prežene
marsikatero težavo. Zanimivo je, da jo lahko gojimo kar doma, paziti moramo le, da dobimo kakovostno sadiko.
Sok, ki ga stisnemo iz listov te zelene mesnate rastline, blaži opekline,
ki nastanejo pri sončenju in manjše opekline, ki jih hitro staknemo pri
vsakodnevnih opravilih, predvsem v kuhinji. Uspešno blaži in odpravlja
bolečine v ušesih ter pomaga pri vnetih očeh in vnetih dlesnih. Marija
Jamnik nam je na tokratni zeliščarski delavnici, ki je bila v znamenju
aloe vere, zaupala kar nekaj receptov za različne pripravke iz te rastline.

Pripravki se razlikujejo po intenziteti in po namembnosti: nekateri so
namenjeni krepitvi imunskega sistema, pomagajo pri čiščenju in razstrupljanju organizma, blažijo želodčne in črevesne težave ter imajo
celo pozitivne učinke pri blažitvi težav po kemoterapiji in obsevanjih.
In ker je Jamnikova prava zakladnica znanja o zeliščih in njihovih zdravilnih učinkih, smo tudi na tokratni zeliščarski delavnici, ki je bila 21.
februarja v Kulturnem domu A.M. ponovno izvedeli veliko zanimivega
in koristnega za naše zdravje.
Majda Kočar
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ŠD Lukovica v letu 2014
Člani ŠD Lukovica tudi v letu 2014 ne sedimo križem rok, saj pripravljamo kar nekaj
dogodkov, ki bodo popestrila športno dogajanje v naši občini.
Začetek sicer ni bil najboljši, saj je zaradi vremenskih razmer težko pričakovani smuk za
pokal Kremenka tudi letos ostal le pobožna
želja. Dogajanje v februarju je bilo že bolj pestro. Ob dobri družbi je čas na smučarskem
izletu v Innerkrems ter bowlingu prehitro minil. Na začetku marca se je končal petmesečni turnir v namiznem tenisu. V konkurenci 20
tekmovalcev je novi mojster namiznega tenisa postal Luka Maselj.
S tem se dogodki v organizaciji ŠD Lukovice
niso končali. Prav nasprotno, osrednji dogo-

dek leta ostaja tradicionalna Lukovca Športa
2014, ki bo na sporedu 6. in 7. junija (malonogometni turnir) ter 8. junija (košarkarski
turnir). Poleg tega bomo na igrišču OŠ Janka
Kersnika organizirali tudi jesenski malonogometni turnir Brdo 2014 (14. 9. 2014). Pred omenjenima dogodkoma bo predvidoma 10. maja
na balinišču gostilne Bevc 3. balinarski turnir
za pokal ŠD Lukovica. Lani je v konkurenci petih ekip zanesljivo zmagala ekipa Škarja, ki je
v finalu premagala favorita BS Tehnik. Konec
junija ali v začetku julija (odvisno od vremenskih razmer) se bomo odpravili na slovensko
obalo, kjer bomo opravili aktiven plavalni dan,
s poudarkom na učenju pravilnih tehnik. Odvisna od vremena sta tudi datuma planinskega izleta v visokogorje, planirana sta med kon-

Smučarski izlet v Innerkrems

cem tedna v juniju in septembru. Jeseni bomo
izvedli tudi tekmovanje v atletskem mnogoboju, ki smo ga izpeljali že lansko leto in se je
izkazal za zabavno novost v našem programu.
Poleg omenjenih dogodkov se bomo trudili,
da bomo izpeljali tudi kakšno nenapovedano
aktivnost, zato ste vabljeni, da nas spremljate
na Facebook strani ŠD Lukovica.
Brez zunanje pomoči ni mogoče izpeljati skoraj nobenega turnirja, zato se na tem mestu
ŠD Lukovica zahvaljuje Tonetu Pestotniku, ker
nam je ponovno odstopil prostor za igranje
namiznega tenisa, Stanetu in Dušanu Jemcu
za odlično pripravljen balin plac in gostoljubje ter Mišotu Urbaniji za pomoč pri organizaciji teniškega turnirja.
Lenart Capuder, Sašo Avbelj

Luka Maselj, zmagovalec v namiznem tenisu

Nove točke kljub tehničnim težavam
Na drugi dirki letošnje sezone MXGP na Tajskem, kjer je bilo za
dirkače vse prej kot prijetnih 30 stopinj Celzija, je Klemen Gerčar
ponovno uspel pripeljati do novih točk. V prvi vožnji je bil 18., v
drugi pa 19., in to kljub temu, da je v obeh imel kar nekaj težav
z zavorami. Prvenstvo MXGP je pač »trdo« in neizprosno, tako do
dirkačev kot do tehnike.

»Ta konec tedna mi sreča ni bila najbolj naklonjena. Z enim stavkom:
obe vožnji sem moral od starta do cilja odpeljati brez zadnje. V prvi
vožnji sem dobro startal, na kvalifikacijah sem bil devetnajsti, a se mi
je že takoj odlepila zavorna ploščica na zadnji zavori in seveda le-ta ni
več delovala. Moral sem voziti toliko bolj previdno, a biti vseeno dovolj
hiter, tako da sem dobro stisnil zobe in v cilj pripeljal kot osemnajsti.
V drugi vožnji pa smole še ni bilo konec. Na njej sem po dveh krogih,
odpeljali smo jih sicer 18, začutil, da je ročica za zavoro postala zelo
trda, saj se je odlomila tačka na motociklu in blokirala zavoro. Kar verjeti nisem mogel, da se vse to lahko dogaja. In spet sem moral biti bolj
kot ne skoncentriran predvsem na to, da sploh pridem do cilja, kar mi je
uspelo in sem spet dobil nekaj točk,« je po preizkušnji na Tajskem povedal Klemen. S tem je število točk povečal na devet, ostaja na 21. mestu
v skupnem točkovanju, veseli pa predvsem dejstvo, da se je lahko ob
takih tehničnih težavah uspel z odlično vožnjo prebiti med dobitnike
točk. Kot zanimivost pa omenimo da je Klemen na Tajskem vseeno tudi
zmagal na dirki. In sicer so v petek pred dirko organizatorji pripravili
zabavno dirko s tam priljubljenimi taksi vozili tuk-tuk, kje je Klemen v
paru s Hondinim dirkačem ekipe 24MX Xavierjem Boogom zmagal.
MXGP, Si Racha (Tajska)
Prva vožnja: 1. Cairoli (Ita, KTM) 34:26,300 min, 2. DeSalle (Bel, Suzuki)
+14,798 sek, 3. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 31,856 sek …, 18. Gerčar
(Slo, Honda) - 1 krog,...
Druga vožnja: 1. Cairoli (Ita, KTM) 35:05,060 min, 2. DeSalle (Bel, Suzuki)
+13,336 sek, 3. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 30,809 sek…, 19. Gerčar
(Slo, Honda) - 1 krog,...
Skupno točkovanje:
1. Cairoli 92, 2. Nagl 76, 3. Paulin 75, …, 21. Gerčar 9, …
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HK Prevoje All Stars na Winter
Classic turnirju veteranov
v hokeju na ledu Subotica 2014
Turnir je potekal od 31. januarja do 2. februarja 2014. Na pot smo se odpravili že dan pred
začetkom turnirja in srečno prispeli na cilj,
kljub sneženju, zametom snega in močnemu
vetru košava. Dve uri po našem prihodu so zaprli vse ceste po Vojvodini. Kljub temu je bilo
vzdušje odlično, saj so se bližale tudi zimske
olimpijske igre v Sočiju, kjer se bodo naši Risi
borili med 12 najboljšimi reprezentancami na
svetu. Zato je bil za veterane HKP ALL STARS
to podoben izziv, kot da gremo na veteranske olimpijske igre. Na turnirju se je pomerilo
16 ekip iz Srbije, Slovaške, Kanade, Bolgarije,
Madžarske in Slovenije. Prvo tekmo smo imeli
s Slovaki (nekdanji reprezentanti v skupini A
svetovnega hokeja), ki smo jim parirali le prvi
polčas, drugi polčas pa smo popustili in tekmo izgubili. Vse napake in pomanjkljivosti v
igri smo analizirali v hotelu in naslednji dan se
je že poznalo in rezultati so bili dobri, saj smo
z enakovrednimi nasprotniki dobivali tekme.
V soboto zvečer smo imeli skupno srečanje
vseh ekip ob jezeru Palič (ki je dvakrat večji od
Gradiškega). Od hotela smo se odpravili peš,
saj je bilo samo 1 km hoda. Košava je pihala
150 km/h in na jezeru so bili visoki valovi. Ko
smo prispeli, smo bili veseli toplih prostorov
in gostitelja HK Spartak. Navezali smo polno
novih poznanstev in prijateljstev ob dobri jedači in dobri kapljici. Ko smo se odpravljali peš
nazaj v hotel, je bilo jezero že zamrznjeno in
nastali so novi snežni zameti, visoki tudi čez
dva metra. Nedelja dopoldan je bila pisana
na kožo nam, ker doma treniramo prav v zgodnjih urah v Domžalah. Na tekmi proti domačemu Spartaku iz Subotice smo igrali navkljub
visokemu mrazu neodločeno v rednem delu
in po prostih strelih dobili tekmo. S to zmago

smo si priborili nastop, da igramo za tretje
mesto na turnirju. Po zadnji tekmi smo bili dobre volje in se že veselili popoldanske tekme.
S tem pa so nastale težave zaradi odhoda domov: ali gremo v nedeljo ali ponedeljek lahko
pa šele sredo glede na vremensko napoved.
Po posvetu med kosilom je večina odločila,
da gremo čim prej domov, da ni vredno čakat
na tekmo do 18. ure, medtem ko so vse ceste
okoli Subotice in proti Hrvaški zaprte. Še bolj
nas je skrbelo, ker smo slišali, da je v Sloveniji
po vsej državi žled in da so ceste zaprte. Razlog več, da gremo na pot, nam je vlila tudi jeseniška ekipa, ki se je odpravljala domov prek
Madžarske. Do meje z Madžarsko so nas spremljala vojaška vozila, od tam naprej pa smo se
odpravili proti Budimpešti in Sloveniji. Pozno
zvečer smo prečkali mejo. V Sloveniji je deževalo in že na počivališču AC pri Murski Soboti
smo videli prva kristalno zamrznjena drevesa,
po tleh pa led. Med pogovorom smo dejali,
da smo se komaj rešili iz okupiranega mesta
Subotica s snežnimi zameti in že smo pristali
doma, ker je vse prekrival led. Od domačih in
prijateljev gasilcev smo izvedeli, da ni elektrike na širšem območju Kamnika. Po kavici smo
se odpravili proti domu, saj je bil vozen le prehitevalni pas na AC. Od Maribora naprej pa so
vse do doma na AC ležala polomljena drevesa.
Ko smo prispeli domov, smo srečali naše gasilce, ki so hiteli reševat neprehodne ceste. Zato
zaslužijo vso pohvalo. Kljub vsem težavam je
doma najlepše. HKP ALL STARS se zahvaljujemo vsem, ki so kakor koli pomagali in prispevali, da smo se lahko udeležili mednarodnega
turnirja v hokeju na ledu v Subotici.
Danilo Kastelic
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Zmaga
v namiznem
tenisu gre
v Spodnje Loke
Zadnjih nekaj mesecev smo se člani ŠD
Lukovica ob četrtkih srečevali na tekmovanju v namiznem tenisu. V krstni sezoni
je Mine Trček s svojo prefinjeno tehniko in
taktično dovršeno igro prišel do zmage in
do t. i. naziva »mojster namiznega tenisa«.
Tokrat, v drugi sezoni, se je število tekmovalcev povečalo s 14 na 20. Tekmovalci so
bili razdeljeni v dve skupini in za zmago
v posameznem dvoboju je bilo potrebno
osvojiti tri nize, ki so se igrali do 11 dobljenih točk. Bolj kot ne je tekmovanje zastavljeno v smislu druženja, a vendarle gre
za tekmovanje. Tako je bilo moč opaziti
močan naboj dokazovanja, kdo je boljši,
močnejši, psihično stabilnejši in tudi kdo
je bolj provokativen. Vse to je na koncu
odločalo in prav je tako. Igralci so za čim
boljše izhodišče pred izločilnimi dvoboji
stare loparje zamenjali z novimi, oblekli
svoje srečne hlačke ali naglavne trakove
in tako tudi preko opreme »kazali mišice«
drug drugemu. Po končanem skupinskem
delu se je v izločilne dvoboje uvrstilo 8
najboljših iz vsake skupine. Najboljša v
skupinah A in B sta bila Luka Maselj s samo
enim porazom in lanskoletni zmagovalec
Mine Trček, ki je bil neporažen. V osmini
finala in v četrtfinalu smo videli tesne in
atraktivne dvoboje, na kar je Gašper Pirman v polfinale prenesel izvrstno formo
in premagal Mineta Trčka (3:0). Drugi polfinale se je odvijal med Juretom Trčkom in
Luko Masljem, več znanja in manj napak
si je privoščil slednji in se z rezultatom 2:3
uvrstil v finale. Finalni dvoboj je bil poln
emocij in atraktivnih točk, po katerih so
gledalci s huronskim navijanjem v nabito
polni garaži dali vedeti, na kateri strani so.
Tesno je bilo vse do konca, zmage v drugi
sezoni pa se je veselil Luka Maselj, ki je s
3:2 premagal Gašperja Pirmana. V imenu
ŠD Lukovica se zahvaljujem organizatorju tekmovanja Gregu Capudru kakor tudi
Antonu Pestotniku, ki je odstopil potrebni prostor za igranje. Ob zaključku vabim
bralce Rokovnjača, da se včlanite v Športno društvo Lukovica in sodelujete v prihajajočih dogodkih, ki bodo objavljeni na
naši Facebook strani.
Robert Pestotnik, ŠD Lukovica
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Šahovsko društvo Črni graben
Šentvid pri Lukovici

Razpis šahovskih
turnirjev 2014
Šahovsko društvo »Črni graben« organizira celoletni cikel mesečnih šahovskih
turnirjev za leto 2014. Turnirji bodo potekali na sedežu društva v KD Šentvid pri
Lukovici vsako tretjo soboto v mesecu.
Prvi turnir bo zaradi obveznosti nekaterih igralcev izveden četrto soboto, 29. 3.,
ob 18 uri, ostali pa po razporedu:
Turnir 1 29. marec 2014, 18h
Turnir 2 19. april 2014, 18h
Turnir 3 24. maj 2014, 18h
Turnir 4 21. junij 2014, 18h
Turnir 5 20. september 2014, 18h
Turnir 6 18. oktober 2014, 18h
Turnir 7 15. november 2014, 18h
Turnir 8 20. december 2014, 18h
Turnirji bodo organizirani po Švicarskem
sistemu, vsak turnir po 9 kol, čas igranja 10
minut na vsakega igralca, začetek turnirja
ob 18 uri, trajanje predvidoma tri ure.
Pravico udeležbe imajo vsi, prijava 15 minut pred začetkom turnirja, cena prijave 2€
po udeležencu, za prvi turnir priporočamo
predprijavo na tel. 041 481 160 (g. Alojz
Cijan). Za izračun skupnega rezultata posameznika bo upoštevan seštevek 8 najboljših rezultatov na turnirjih, v času letnih
počitnic julija in avgusta turnirji odpadejo.
Nagrade: prvi trije uvrščeni prejmejo pokal,
potrudili se bomo še za praktične nagrade.
Vabimo vse šahiste občine Lukovica,
posebej iz krajev, kjer že organizirano
igrate šah (Rafolče, Gradišče, Zlato polje, Krašnja, Trojane) in seveda člane
šahovskega društva Črni graben, da se
turnirjev udeležite, zagotovo vam bo zabavno pomeriti moči z drugimi šahisti.

Rokovnjač

Dekleta do 12 let postale področne
ekipne prvakinje v šahu
Področni center Domžale je organiziral s pomočjo Šahovskega društva Domžale na OŠ
Rodica ekipno področno tekmovanje v šahu za skupine F12 (fantje do 12 let), F15, D12
(dekleta do 12 let) in D15 v ponedeljek, 3. 3. 2013 z začetkom ob 15. uri. Igralo se je po
Bergerjevem sistemu, to je vsaka ekipa z vsemi drugimi s pomočjo šahovske ure, 15 minut
na vsakega igralca. Tekmovanja so se letos udeležile 3 ekipe, združeno šahistke in šahisti z
matične šole na Brdu in podružnične šole v Blagovici.
Po prvem mestu Tajde Tomelj na posamičnem področnem tekmovanju, se je izkazala še
združena ekipa deklet do 12 let z Brda in Blagovice in osvojila 1. mesto na tem področnem
ekipnem tekmovanju. Ekipo so sestavljale
učenke: Tajda Tomelj, Karin Kavčič, Vesna Škofic in Ana Praznik. Čestitamo za zlato medaljo.
Odrezali so se tudi fantje do 15 let in osvojili
bronasto medaljo. Igrali so v postavi Matic Virnik, Matej Volkar, Urban Štiftar in Robi Emeršič.
Fantje do 12 let pa so zasedli nehvaležno 4.
mesto. Za ekipo so igrali: Jakob Podgoršek,
Anže Pavlič, Lovro Zupan, Luka Hribar in Matej Tomelj.
Šahovski krožek na matični šoli vodi učitelj fizike Damjan Gašperič, na podružnični šoli pa
zunanji sodelavec Viktor Jemec. V letošnjem
šolskem letu so si učenke in učenci pridobili
že kar nekaj izkušenj na tekmovanjih. Seveda

pa je potrebno še posamično delo iz knjig,
danes pa je precej gradiva tudi na internetu,
kjer se da trenirati in tekmovati tudi na daljavo preko omrežja. Tekmovalcem želimo še veliko koncentriranega in logičnega mišljenja in
čimveč tekmovalnih uspehov.
»Šah zahteva veliko zbranosti, treninga, logičnega mišljenja, hkrati pa spodbuja tekmovalni duh in spoštovanje vsakega nasprotnika.
Dosežki na tekmovanjih pa so tekmovalcem
spodbuda, da bodo z gojenem te plemenite
igre nadaljevali tudi v prihodnje in navdušili
kakšnega novega učenca« pa je zapisal brdski
mentor na šolski strani http://www2.arnes.
si/~osljjk1s/dogodki_1314/tekmovanja/16_
sah/sah.htm
Zahvaljujemo se vodstvu šole kot tudi staršem
za pomoč pri prevozih in za dobro sodelovanje, da bi otroci dosegali še boljše rezultate.

Zlata dekleta za šahovnicami

Bronasti fantje

Predsednik Šahovskega društva
Črni graben, Janez Pustotnik

Jubilejni 10. turnir v namiznem tenisu za pokal Rafolč
V nedeljo, 2. marca 2014, ob 10.30 uri je bil
izveden jubilejni, 10. tradicionalni turnir
v namiznem tenisu za krajane KS Rafolče
in člane Športnega in turističnega društva
Rafolče v veliki telovadnici OŠ Janka Kersnika na Brdu. Udeležilo se ga je nekoliko
manjše število tekmovalcev kot lani, prisotnih pa je bilo nekaj navdušenih navijačev.
Za posladek so poskrbele članice društva.
Člani ŠTD so pridno vadili vsako sredo v mali
telovadnici OŠ Janka Kersnika Brdo. Vodja turnirja je bil računalničar Marko Breznik.
Pri osnovnošolcih je sodelovalo je 5 učencev, prvi trije so bili 1. Žan Gošte, 2. Gašper
Dečman in 3. Rok Iglič.

Sodelovale so 3 ženske, vrstni red je bil: 1. Urša
Barle, 2. Vesna Iglič in 3. Veronika Iglič.
Sodelovali so 3 dijaki/študentje, vrstni red je
bil: 1. Nejc Dolinšek, 2. Miha Breznik in 3. Lovro
Kveder.
Pri članih je sodelovalo je 8 članov, najboljši so
bili: 1. Igor Tekavc, 2. Aleš Marinčič, 3. Matjaž
Iglič in 4. Stane Breznik.
Najboljši trije v posameznih kategorijah so
prejeli spominske pokale.
ŠTD Rafolče se zahvaljuje ravnateljici dr. Anji
Podlesnik Fetih za gostoljubje na šoli. Dvoboji
so bili zelo bojeviti in v odličnem vzdušju. Organizatorji pričakujejo drugo leto še številčnejšo udeležbo.

Družina Iglič s štirimi pokali
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Priznanje Osnovni šoli Janka
Kersnika Brdo ob 20. obletnici
Slovenske mreže zdravih šol
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo je ob 20. obletnici Slovenske
mreže zdravih šol prejela priznanje za dejavno sodelovanje v mreži zdravih šol, za podpiranje usmeritev promocije zdravja in soustvarjanje zdravju prijaznega šolskega okolja.

… Tralalala, hopsasa, pustne smo šeme …

Pustovanje v vrtcu Medo
Na pustni torek smo v vrtcu Medo pripravili pustno rajanje za male
in velike maškare. Najprej smo se predstavili v pustnem sprevodu v naši telovadnici, nato pa je sledila predstavitev po skupinah.
Otroci so peli in plesali, najlepše pa se je bilo sprehoditi po modni
»pisti«. Nadaljevali smo z rajanjem ob glasbi in ga končali s sladkanjem s slastnimi pustnimi krofi.
Ksenija Capuder

Naša šola sodeluje v mednarodni mreži Zdravih šol pod pokroviteljstvom svetovne zdravstvene organizacije (World Health Organization)
že od leta 1993. Tako letos praznujemo 20. obletnico sodelovanja v
promociji zdravja v šolskem prostoru. Naloge in projekti Zdrave šole
so postali del življenja in učnega načrta naše šole, znotraj
katerega poskušamo razvijati
vrednote duševnega in fizičnega zdravja, pozitivnega
samovrednotenja, kritičnega
in pozitivnega razmišljanja,
zdravega načina življenja,
zdrave prehrane in pridobivanja ter razvijanja kvalitete znanja, ki predstavlja
temelje v razvoju in izobraževanju naših učencev, učiteljev, staršev in
lokalne skupnosti.

airspa
• SEAH H KERATIN
ME
• SUPRE
s
terapija la
FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.
Ljubljanska cesta 104
1230 Domžale
t: 01 724 15 00
m: 041 620 050
info@frizeraj.si
www.frizeraj.si
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Rokovnjač

Praznovanje kulturnega dne na PŠ Blagovica
Sedmega februarja smo na PŠ Blagovica pripravili proslavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Dan slovenske kulture
je dan vseh, ki so to kulturo ustvarjali, soustvarjali in oplemenitili.
Zaradi zavedanja o pomenu naše kulture lahko postanemo dragoceni, kot so dragocene vse majhne in redke stvari. Zato je za nas
Slovence kultura posebnega pomena.
Kaj je kultura, smo se spraševali. Beseda izvira iz latinščine in pomeni
vse, kar so ljudje ustvarili v umetnosti, znanosti, tehnologiji, športu, ideologiji in religiji. Najpogosteje jo v vsakdanjem življenju povezujemo
z omikanostjo, izobrazbo in umetnostjo. Pomeni tudi oplemenitenje
človekove narave, kvalitetno druženje in sobivanje.
Nekatere od teh prvin smo poskušali predstaviti na prireditvi. In kako
je vse skupaj potekalo? Na samem začetku je mogočno zadonela naša
himna, ki so jo zapeli učenci šolskega pevskega zbora pod vodstvom
zborovodje Davida Ropa. Nato so učenci prvega razreda s pesmijo Lipica predstavili, kako zveni Prešernova beseda danes. Ne smemo pozabiti, da so ustvarjalci slovenske kulture tudi ljudski umetniki. Tako nam je

Ogled predstave
Moj dežnik je lahko balon
V ponedeljek, 10. februarja 2014, smo si učenci 2. in 3. razredov v
Lutkovnem gledališču v Ljubljani ogledali lutkovno predstavo z naslovom Moj dežnik je lahko balon, ki je nastala po slikanici Ele Peroci
z enakim naslovom. Predstava je bila zelo dinamična, življenjska in
tudi zabavna.
Tina Pergar

v nadaljevanju proslave pevski zbor zapel še koroško ljudsko Flosarska.
Kako na prijazen – demokratičen način reševati težave z vprašanjem,
kdo je pomembnejši od koga, so predstavili učenci 4. in 5. razreda v
kratki igrici z naslovom Revolucija v kraljestvu bonbonov.
Kulturo povezujemo z izobrazbo, načitanostjo, splošno razgledanostjo.
Vemo, da je knjiga človekova najboljša prijateljica. Ob njej se učimo,
zabavamo, lahko tudi razjočemo ali iščemo informacije. Obnašanje v
knjižnici pripoveduje o človeku in njegovi omikanosti. Irena Orehek,
knjižničarka na PŠ Blagovica, je tudi za šolsko leto 2013/2014 predlagala nekaj učencev, ki dosegajo navedene kriterije za podelitev naslova Šolski Prešernov nagrajenec/nagrajenka. Laskavi naziv in nagrado
(knjigo) je letos pridobila učenka 2. razreda Manca Trdin. Po slavnostnem govoru ji jo je podelila razredničarka Marijana Erjavec.
Plesalke in plesalci 2. in 3. razreda so ob ljudski Špicpolki in modernem
plesu z naslovom Tako ali drugače (koreografijo je pripravila Alenka
Perhavec) poskrbeli za veder in nasmejan zaključek proslave.
Gizela Kosmatin - Ermeny
Foto: M. Erjavec, G. Kosmatin- Ermeny

DRUŠTVA
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Občni zbor
Društva
podeželskih
žena Lukovica
Tudi letos 8. februarja je v gostilni pri
Furmanu potekal občni zbor Društva
podeželskih žena Lukovica. Zbralo se
nas je okoli sedemdeset. Imele smo
kratek kulturni program in še krajši
občni zbor. Morda bomo daljše drugo
leto, ko bomo imele volitve.
Priožnost za druženje večjega števila
članic vedno poizkusimo zapolniti tudi
s koristnimi informacijami. Tokrat smo
se odločile za predavanje na temo Visok
krvni tlak in sladkorna bolezen - tegobi
sodobnega časa. O tem, kako bolezen
prepoznati, si pomagati, se z njo spopasti in morda tudi uspešno premagovati,
nam je zelo dobro povedala sestra Irma
Markovšek. Povabila nas je na preventivne preglede in izrazila željo, da vsaj kak
njen nasvet tudi upoštevamo. Sestri Irmi
se iskreno zahvaljujemo in jo že sedaj
prosimo, da se nam še kdaj pridruži, saj
jo res z veseljem poslušamo.

19

Petindvajset let Šentviškega zvona
V februarju, mesecu slovenske kulture, Slovenci vedno znova potrjujemo, da se je naša
samobitnost utemeljila na bogati kulturni istovetnosti. Na visoki pisani besedi, ki nas je s
Prešernom umestila v evropsko družino razvitih narodov. Najgloblji in prvinski izraz narodne duše pa je pesem, ki se tudi danes manifestira v številnih pevskih zborih po državi
in pobira najvišja priznanja povsod, kjer se predstavi v svojem harmoničnem večglasju.
Tudi Šentviški zvon jo spoštljivo neguje že tretje desetletje in kronika njegovih nastopov je v
25 letih njegovega delovanja pestra in vredna
občudovanja. Za vsakim prostovoljnim družbenim delovanjem pa stojijo ljudje, posamezniki:
močne osebnosti, zanesenjaškega duha, vere v
smisel duhovne nadgradnje človekovega bivanja, v vsakem času. Ljudje so merilo časa, njegova gibalna sila, in kultura je vedno pozitivna
energija. Naš Zvon so gradili takšni ljudje: Jana
Strehar, dosedanji podpredsednik Tone Zajc in
mnogi drugi, ki so z nevidnimi koraki usmerjali
delo zbora in zagotavljali vse potrebno, da smo
kot zbor rasli. Seveda pa je največje breme in
skrb od vsega začetka nosil predsednik Darko
Stupica, duša našega zbora. Človek duhovne
širine in organizacijskih sposobnosti, mentor
in povezovalec, predan, zanesljiv, odgovoren
in iznajdljiv. Predsednik, ki premisli vse podrobnosti, od katerih je odvisen nastop doma ali na
gostovanju. Predsednik, ki sam poprime za tiste
nevidne niti, ki usklajeno vodijo do izvedbe.
Ne šteje ur in večerov, njegovo plačilo je uspeli
nastop in prepoznavnost zbora. Zna potlačiti
slabo voljo, zna navdušiti mlade in v kriznih razmerah pridobiti in obdržati sponzorje. Šentviški
zvon je njegovo življenje. Njegova funkcija se
nam je zdela tako samoumevna kot očetovsko

varstvo v družini. Vendar, čas se vrti in tako je
letošnji občni zbor pevskega zbora, ki obeležuje
četrt stoletja, na Darkovo željo in njegovo videnje prihodnosti to zahtevno funkcijo prenesel
na mlade, ki so zagotovilo za nadaljnjo rast zbora. Tako se vrste pevk in pevcev pomlajujejo in
ohranjajo mladostni polni zven našega Zvona.
Novo vodilno nalogo je prevzel Matej Avbelj, ob
Darkovem mentorstvu, ki bo še vedno nepogrešljivo. Izkustva prenašati na novi rod pa je modrost, zazrta v prihodnost.
Spoštovani in dragi Darko, iščem besedo, ki bi
bila pravšnja in dovolj močna za izraz zahvale,
pa so ob takih mejnikih besede revne in slabotne. Bolj polno izraža naša iskrena občutja
pesem iz naših grl: Hvala ti, predsednik Darko,
za leta sreče, hvala ti za sto stvari …/tako poje
neka pesem/. Tvoja življenjska čaša se polni z zaslužnimi deli, za zgodovinski mozaik o domačih
ljudeh, ki jim je mar za kulturno podobo svoje
doline in njenih ljudi, ki hočejo in zmorejo več.
Počaščeni smo, da si postal tudi častni član našega zbora.
Mateju pa, ki po dobrem zgledu prevzema odgovornost za »zvonjenje« Šentviškega zvona,
pogumen korak ob vsej naši podpori.
Mojca Stoschitzky

Preverjena je, zato so jo izvolile znova
V petek, 21. februarja, so imele članice
Društva podeželskih žena Blagovica – Trojane redni letni občni zbor v telovadnici
podružnične šole v Blagovici.
Niso se še končale letošnje olimpijske igre,
zato je bila uvodna pesmica Ani Pungartnik
posvečena tudi njim, le malce prirejena za
uho tam zbranim. Izpolnile so vse lanske aktivnosti, ki so si jih zastavile. Tako lani kot letos
se bodo urile v novih rokodelskih spretnostih,
se še naprej izpopolnjevale v umetnosti, spretnosti pripravljanja obrokov. V zimskem obdobju bodo nadaljevale z vodeno rekreacijo v
šolski telovadnici. Dilemo, kam bi šle na izlet,
je pomagal rešiti oziroma je dal predlog župan Matej Kotnik. Na slovensko sedanjost se
žal ne povezuje dovolj, tako jim je predlagal
pogled in obisk preko Karavank k našim zamejskim Slovencem.
Enoglasno so potrdile zdajšnjo predsednico
društva Anico Čerin še za naslednja štiri leta.
Če je do takrat teklo vse gladko, se je malce
zataknilo pri predlogu povečanja članarine,
vendar je zmagala večina in članarina je višja.
Medse so tudi tokrat povabile gostje iz sosednjih Društev podeželskih žena, ki so se jim
lepo zahvalile. Lukovčanke pa so demantirale,
kot tudi Ani Čerin, govorice, češ da se ne razumejo najbolje. Povabljeni so bili še predstavniki gasilskega društva in planincev. Pohvalo

so prejele tudi s strani župana, ki je sicer obljubil denarno pomoč za letošnje leto, vendar je
višina pomoči odvisna od točkovanja in koliko je katero društvo dejavno. Odgovoril je na
vprašanje Jelke Markovšek, zakaj se v centru
Blagovice ne podrejo že napol podrti objekti.
Ti objekti niso samo v občinski lasti, ampak
tudi v župnijski in delno od Razvojnega zavoda, ki pa je največji zaviralec sanacije objek-

tov. Tako župan. Na vsakoletno povabilo se
odzove tudi Pavla Pirnat, kjer jim je tudi letos
predstavila dejavnosti, ki bodo potekale prek
leta v okviru KGZ, in jih povabila, da pridejo na
izobraževanje o trženju ter ostalih dopolnilnih
dejavnostih na kmetiji.
Občni zbor so končale še s prijetnim druženjem ob pogostitvi.
Milena Bradač
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DRUŠTVA, obvestila

Rokovnjač

Občni zbor ŠD Zlato Polje
Sredi januarja smo se zbrali na občnem zboru člani Športnega društva Zlato Polje. V uvodnih besedah je predsednik Viktor Pogačar
pozdravil vse navzoče, nato pa za delovnega predsednika predlagal Marka Vrankarja, ki je prevzel vodenje zbora.
Vrstila so se poročila o delu in športnih aktivnostih za preteklo leto. Predsednik pove, da smo s finančno pomočjo Občine Lukovica izpolnili lanskoletni plan. Z zajetnim prostovoljnim delom smo zamenjali in obnovili
vso zaščitno ograjo ob igrišču, obnovili stopnišče in prepleskali celoten
nadstrešek nad tribuno. Uspešni smo bili tudi na športno-rekreativnem
področju, saj smo izpolnili vse začrtane aktivnosti. Odigrali smo prek
dvajset tekem v malem nogometu, organizirali tri turnirje, spomladanski
in jesenski pohod, družabne igre krajanov ter izobraževalni dan – mladi na cesti in v cestnem prometu. Ker so bile snežne razmere ugodne,
smo imeli kar tri tekme v smučarskih skokih. Blagajnik nam je v svojem
poročilu nanizal prihodke in odhodke ter nas potolažil s pozitivnim finančnim stanjem. Podan je bil tudi plan dela za leto 2014, nato je sledila
podelitev plaket in pohval, ki so jih prejeli: Katja Pogačar, Sandi Oražem,
Matej Klopčič, Matic Oražem, za donatorsko pomoč oziroma sponzorsko
pa Jure Dinič iz Vrbe. Pohvale sta prejela Primož Mal in Miran Močnik.
Z nekaj besedami nas je nagovoril tudi Tomaž Cerar, ki se je spomnil
dolgoletnega skupnega dela, in izrazil željo, da bi bili tako uspešni tudi

v bodoče. Ob koncu se je predsednik zahvalil Občini Lukovica, sponzorjem in donatorjem za pomoč, prav tako tudi vsem, ki društvu pomagajo. V prijetni družbi smo skupaj preživeli še nekaj uric.
Tone Habjanič

Srčnost druženja
„Radost, ki jo s kom deliš, je dvojna radost!“ je svoje poročilo o delovanju društva v lanskem letu na občnem zboru 7. marca 2014, zaključila predsednica društva ga. Jerneja Strmšek Turk. Člane društva
povezujeta srčnost in veselje do druženja, in tudi zato se lahko pohvalijo s kar nekaj uspešnimi prireditvami v letu 2013: pustno povorko v
februarju, izdelavo velikonočne butare pred cvetno nedeljo, ob godu
društvenega zavetnika sv. Vida z Vidovim večerom in Vidovim sejmom,
kresovanjem ob dnevu državnosti, jeseni z dvema dobro obiskanima
zeliščarskima delavnicama, s strokovno ekskurzijo, otroškim bolšjim
sejmom ter večerom folklore ob koncu leta. Na občnem zboru je bilo
izvoljeno delovno predsedstvo, verifikacijska skupina, predstavljeno
je bilo finančno poročilo in poročilo nadzornega sveta, upravni odbor
je dobil novega člana. Plan za letošnje leto je bil soglasno sprejet in
potrjen, podani so bili tudi predlogi za letošnjo strokovno ekskurzijo.
Društvo raste, v lanskem letu se je društvu pridružilo 18 novih članov,
zato naj ob tej priložnosti povabimo vse, ki vam je blizu delovanje in
miselnost TD Sv. Vid, da se društvu pridružite!
O prihajajočih dogodkih v letošnjem letu vas bomo sproti obveščali v
Rokovnjaču, veseli pa bomo tudi vašega obiska na spletni strani www.
td-svvid.si ali na www.facebook.com/Turistično društvo sv. Vid.
Majda Kočar

Star papir bo tudi letošnjo pomlad
prinesel novo upanje
S čistilnima akcijama Očistimo Slovenijo so prejšnja leta Ekologi brez meja uspešno čistili
divja odlagališča, letos pa bo pod geslom Mi zbiramo! potekala že tretja izvedba akcije Star
papir za novo upanje 2014, ki jo v društvu pripravljajo skupaj s podjetjem Dinos. Zbiralna
akcija starega papirja, ki bo potekala med 17. marcem in 30. aprilom 2014, bo tako zagotovo ena največjih slovenskih dobrodelno okoljevarstvenih akcij letos. Namen projekta je,
da lahko vsak prebivalec Slovenije doda svoj list k boljšemu svetu. Zbiraj tudi ti in se pridruži
na zbiralni akciji starega papirja v tvojem kraju, katere izkupiček bo tudi letos šel v dobrodelne namene in prijavljenim vzgojno-izobraževalnim ustanovam. Kdaj bo akcija potekala
v tvojem kraju si poglej na: www.ebm.si/papir.
Združimo moči, pomagajmo ohranjati naše okolje in podarimo novo upanje!
Vsak list šteje!

Obvestilo

o vpisu novincev v vrtec Medo
za šolsko leto 2014/15
Starše obveščamo, da poteka vpis v vrtec
Medo za novince, za šolsko leto 2014/15,
do 31. 3. 2014. Komisija bo obravnavala
vse prispele vloge do 31. 3. 2014, v skladu z sdoločili pravilnika.
Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite v
tajništvu VVE Medo ali na spletni strani
vrtca pod rubriko "Vpis v vrtec".
dr.

Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica

obvestila

marec 2014

Razpored odvoza kosovnih
odpadkov - pomlad 2014
			

Datum začetka akcije: 7. 4. 2014
KRAJEVNE
SKUPNOSTI:
KS Blagovica,
KS Češnjice,
KS Krašnja,
KS Lukovica,
KS Trojane

ZAJEMA NASELJA: Blagovica, Brdo, Bršlenovica,
Čeplje, Češnjice, Gabrje pod Špilkom, Gorenje,
Gradišče, Hribi, Jelša, Javorje, Kompolje, Koreno,
Korpe, Krajno brdo, Krašnja, Jelnik (mali, veliki),
Lipa, Log, Loke (spodnje, zgornje), Lukovica, Petelinjek (spodnji, zgornji), Podmilj, Podsmrečje,
Poljane, Prapreče (spodnje, zgornje), Preserje
pri Lukovici, Prevoje, Prilesje, Prvine, Selce, Suša,
Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Videm, Vošce, Vranke, Vrh nad Krašnjo, Zavrh, Zlatenek, Žirovše.

Datum začetka akcije: 9. 4. 2014
KRAJEVNE
SKUPNOSTI:
KS Prevoje,
KS Rafolče,
KS Zlato Polje

ZAJEMA NASELJA: Breg v Imovici, Brezovica
pri Zlatem polju, Dupeljne, Imovica, Mala Lašna,
Obrše, Podgora pri Zlatem polju, Preserje pri Zlatem polju, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče,
Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnovče, Vrba, Vrhovlje, Zlato polje.

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

Razpored odvoza nevarnih
odpadkov - pomlad 2014
Datum: 24. 3. 2014
URA:
14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.30

NASELJE
Trojane
Blagovica
Lukovica

LOKACIJA
Pri gasilskem domu
Pri pošti
Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov,
motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno
jedilno olje.
OPOZORILO:
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos
do zbirnega kraja
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano,
• odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker
lahko pride med njimi do kemične reakcije,		
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju
z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili
z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
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Zdravstveno letovanje otrok
Krk 2014
Zveza prijateljev mladine Domžale kot organizator in podjetje
Leštan & Leštan d.o.o., šport, turizem in rekreacija kot izvajalec,
vabita na letovanje vse šoloobvezne otroke, ki obiskujejo osnovne
šole v Občinah Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče.
Letovanje se bo odvijalo v obnovljenem Domu domžalskih otrok
v Vantačičih na Krku.
Termini: 1. izmena: 05. 07. 2014 do 15. 07. 2014 - 60 mest
2. izmena: 15. 07. 2014 do 25. 07. 2014 - 60 mest
3. izmena: 25. 07. 2014 do 04 .08. 2014 - 30 mest
4. izmena: 04. 08. 2014 do 14. 08. 2014 - 30 mest
Možnost prijave na letovanje imajo vsi šoloobvezni otroci iz zgoraj
omenjenih občin in sicer do zasedbe mest po izmenah.
Cena 10-dnevnega letovanja je 330,00 €.
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci in šolarji,
stari od 5 do 19 let, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise
o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali
so bili pogosteje bolni (zapis v medicinski dokumentaciji več kot
dvakrat v preteklem letu).
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionirana
letovanje in sicer v znesku 16,42 €/ na dan oz. 164,20 €/za 10
dni. Prispevek staršev ali skrbnikov je 164,00 EUR/ po osebi.
Znesek bo mogoče plačati v štirih enakih obrokih po 41,00
EUR.
Za vse informacije nas lahko pokličete na tel. 041/728 179, ali
vsako sredo med 16. in 18. uro na tel. 01/721 27 91, oziroma na
e-naslov: zpm.domzale@siol.net ali vsak dan med 8. in 17. uro na
tel. 01/563 54 78, e-pošta: info@lestan-lestan.si.
Prijavnico lahko najdete tudi na spletnih strani ZPM Domžale:
www.zpm-domzale.si ali www.lestan-lestan.si.

				Čebelarska zveza Slovenije
				Brdo pri Lukovici 8
				1225 Lukovica

Set za prvo pomoč ob piku
čebel in drugih žuželk
Spoštovani!
Čas neusmiljeno teče, bliža se pomlad in čebele se prebujajo. Odgovora glede legalizacije seta za prvo pomoč ob piku čebel in drugih žuželk pa še kar od nikoder. Obrnili smo se tako na Ministrstvo
za zdravje, na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, na vse poslance,
na poslanske skupine, na predsednika države, na predsednico Vlade RS. Od nikogar nič konkretnega. Nekateri obljubljajo, da bodo
po svojih močeh pomagali, ...
Ali resnično ni volje, da do tega seta pridemo? Mogoče čebelarji zahtevamo preveč, ko želimo na legalen način in po navodilih
stroke pomagati ob morebitnem piku čebel in posledični alergijski
reakciji? Sprašujemo se, kdo bo nosil odgovornost za morebitne
posledice, če pride do najhujšega?
Danes ponovno pišemo novi ministrici za zdravje in upamo, da ona
končno spozna, da je tudi na tem področju treba zadeve urediti.
Boštjan Noč, predsednik ČZS

22 OBVESTILA
Na podlagi 4. člena Zakona o volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04, 41/07-ZVRK, 109/09,
9/14) in 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US, 49/08-sklep US), izdaja Okrajna volilna
komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ
IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, v 10. volilnem okraju
4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014
VOLIŠČE 4.10.01
OŠ DOB I., Šolska ulica 7, Dob
Dob: Aškerčeva ulica, Bevkova ulica, Cankarjeva ulica, Češeniška ulica, Čopova ulica, Erjavčeva ulica, Gubčeva ulica, Kajuhova ulica št.1,
Ljubljanska cesta št.1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 7a,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21 ,23, 25, 27, 29, 31 in 33, Prešernova ulica vsa, razen št. 36, 36a, 38 in 40, Šolska ulica,
Tavčarjeva ulica št. 4, 5, 6 in 8, Ulica 7. avgusta št.
1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 in 45, Vegova
ulica in Župančičeva ulica št. 1, 3, 3a in 5,
Gorjuša in Turnše .
VOLIŠČE 4.10.02
OŠ DOB II., Šolska ulica 7, Dob
Dob: Finžgarjeva ulica, Kajuhova ulica vsa razen
št.1, Kersnikova ulica, Kidričeva ulica, Linhartova
ulica, Ljubljanska cesta št. 22, 24, 24a, 26, 28, 28a,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 in 44, Prešernova ulica
št. 36, 36a, 38 in 40, Staretova ulica, Stritarjeva
ulica, Tavčarjeva ulica št.1, 2 in 3, Trdinova ulica,
Ulica Mirana Jarca, Ulica 7. avgusta št. 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 29a, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 in 40a,
Vodnikova ulica in Župančičeva ulica vsa, razen
št. 1, 3, 3a in 5,
Češenik in Želodnik.
VOLIŠČE 4.10.03
DOM KRAJANOV V ŽEJAH, Žeje 10
Brezovica pri Dobu, Laze pri Domžalah,
Sv. Trojica in Žeje.
VOLIŠČE 4.10.04
OŠ KRTINA, Krtina 41
Brezje pri Dobu, Kokošnje, Krtina, Rača,
Račni vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan in
Zalog pod Sv. Trojico.
VOLIŠČE 4.10.05
GASILSKI DOM HOMEC,
Bolkova ulica 46, Homec
Homec: I.ulica, II. ulica, III. ulica, IV. ulica, V. ulica,
VII. ulica - del št. 13 in od 16 do 35, VIII. ulica vsa,
razen št.: 1, 2 in 3, Bolkova ulica, Gostičeva cesta
in Vaška pot št.: 28, 29, 30, 31, 31a, 32, 32a, 33, 34,
34a, 35, 36, 37, 38 in 38a.
Nožice: Gostičeva cesta, Grašičeva ulica, Partizanska ulica, Pionirska ulica in Šeskova ulica.
VOLIŠČE 4.10.06
OŠ IHAN I., Šolska ulica 5, Ihan
Ihan: Bistriška cesta, Breznikova cesta, Češminova cesta, Dragarjeva ulica, Drinova cesta, Emonska I. ulica, Emonska II. ulica, Emonska III. ulica,
Igriška cesta, Ihanska cesta, Lipova ulica, Na ledinah, Pokopališka cesta, Pot na žago, Šolska ulica
in Taborska cesta.
Selo pri Ihanu.

Rokovnjač
VOLIŠČE 4.10.07
OŠ IHAN II., Šolska ulica 5, Ihan
Brdo, Dobovlje, Goričica pri Ihanu,
Prelog: Bistriška ulica, Breznikova cesta, Drinova
ulica, Krožna pot, Pod hribom, Prečna pot, Preloška cesta, Stara cesta, Tablarjeva ulica in Ulica
Slavka Pengova.
VOLIŠČE 4.10.08
SAMOSTAN MALA LOKA, Mala Loka 8
Bišče in Mala Loka.
VOLIŠČE 4.10.09
GODBENI DOM DOMŽALE
Kajuhova cesta 5, Domžale
Domžale: Cankarjeva ulica vsa, razen št.: 1, 2 in
3, Kajuhova cesta št. : 1, 2, . 2a, 3, 4 in 5; Ljubljanska cesta št.: 69 in 71, Radio cesta vsa, razen št. 9,
Savska cesta št. : 2, 4, 6, 12, 12a, 20, 20a, 22, 24,
24a, 24b, 28, 28a, 30, 30a, 32, 34, 36, 37, 38, 38a,
38b, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a, 45a, 45b, 46, 46a,
47, 47a, 47b, 49, 49a, 51 in 51a, Tabor št.: 13, 14,
15 in 15a in Ulica Simona Jenka.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.10
AMD DOMŽALE, Krakovska 18, Domžale
Domžale: Aškerčeva ulica, Brejčeva ulica, Karantanska cesta vsa, razen št.: 1, 3, 5 in 13, Karlovškova cesta, Kasalova ulica, Kopališka cesta,
Krakovska cesta, Mačkovci, Savska cesta št. : 1,
3, 5, 7, 11, 13, 13a, 13b, 15, 17, 19, 21, 21a, 23,
25, 26, 27, 29, 31, 31a, 33, 35, 35a, 39, 41, 43, 44,
45, 48, 55 in 57, Stranska ulica, Študljanska cesta
št. 1 in 5, Ulica Antona Skoka, Usnjarska ulica in
Vodnikova ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.11
GASILSKI DOM ŠTUDA,
Študljanska 86, Domžale
Domžale: Brezova ulica, Hrastova ulica, Javorjeva ulica, Jesenova ulica, Radio cesta št.
9, Savska cesta št. : 50, 52, 53, 53a in 54 in
Študljanska cesta vsa, razen št. 1 in 5,
Šentpavel pri Domžalah.
VOLIŠČE 4.10.12
KULTURNI DOM RADOMLJE I
Prešernova cesta 43, Radomlje
Radomlje: Cesta Radomeljske čete vsa, razen
št.1 in 3, Gregorčičeva ulica, Opekarniška ulica,
Pernetova ulica, Pod hribom, Prečna ulica, Prešernova cesta št. 21, 21b, 23, 25, 25a, 27, 27a,
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 in 41, Ravnikarjeva
ulica, Šlandrova ulica vsa, razen št. 1, 3, 5, 7 in 8
in Trata.
VOLIŠČE 4.10.13
KULTURNI DOM RADOMLJE II
Prešernova cesta 43, Radomlje
Hudo: Hujska cesta, Kovaška cesta, Mlinarska
ulica, Na loki, Ob Mlinščici, Potočna ulica, Prešernova cesta št. 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81 in 83 in
Vrtnarska ulica.
Radomlje: Bukovčeva cesta, Cesta borcev, Cesta
Radomeljske čete št. 1 in 3, Dermastijeva ulica,
Prešernova cesta št. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7,
7a, 7b, 7c, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 24, 24a, 28, 30, 32, 40, 40a, 42, 43, 44,
45, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b, 47c, 48, 49, 50, 51,
52, 53 in 54, Šlandrova ulica št.1, 3, 5, 5a, 7 in 8 in
Triglavska ulica.
Škrjančevo.
VOLIŠČE 4.10.14
GASILSKI DOM ROVA, Žiška c. 10, Rova

Dolenje, Jasen, Kolovec,
Rova: Brezovica, Cesta k cerkvi, Cesta v Dolenje, Hrastičje, Kolovška cesta, Na klancu,
Pod klancem, Pot na Blata, Pot ob Rovščici,
Rovska cesta in Žiška cesta.
Zagorica pri Rovah in Žiče.
VOLIŠČE 4.10.15
DELAVSKI DOM VIR I.
Šaranovičeva cesta 19, Vir
Vir: Bevkova ulica, Borova ulica, Bukovčeva ulica št. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15,
15a, 16, 17, 17a, 17c, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22,
23, 23a, 24, 25, 26, 26a, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 37a, 38, 40, 42, 44, 44a, 46, 46a,
46b, 48 in 54, Čufarjeva ulica, Dvoržakova ulica,
Erjavčeva ulica, Finžgarjeva ulica, Gubčeva ulica,
Hubadova ulica št. 6, 6a, 8, 9 in 10, Ipavčeva ulica, Šaranovičeva cesta št.10a in Zoisova ulica št.
1a, 3, 4, 6, 8, 18, 19, 20, 22, 24, 30, 30a, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45a, 45b in 51.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.16 DELAVSKI DOM VIR II.
Šaranovičeva cesta 19, Vir
Vir: Aljaževa ulica, Bukovčeva ulica št. 1, 3 in 4,
Koliška ulica, Litijska ulica, Rožna ulica, Sončna
ulica, Šaranovičeva cesta vsa razen št.10a, Tkalska ulica in Zoisova ulica št. 1, 2, 2a, 4a, 4b, 5, 6a,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 21, 23, 25,
25a, 26, 27, 28, 31, 46, 46a, 46b, 47, 47a, 47b, 48,
48a, 48b, 49, 49a, 49b, 49c, 50, 50a, 50b, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 60, 60a, 61 in 61a.
Podrečje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.17
VRTEC PALČEK VIR, Dvoržakova ul. 15, Vir
Vir: Bukovčeva ulica št. : 39, 41, 43, 45, 47, 49,
49a, 50, 53 in 53a, Hubadova ulica vsa, razen št.
6, 6a, 8, 9 in 10, Jurčičeva ulica, Kuharjeva ulica,
Linhartova ulica, Maistrova ulica, Metelkova ulica, Nušičeva ulica, Osojna ulica, Parmova ulica,
Robova ulica, Stritarjeva ulica, Šubičeva ulica,
Tolstojeva ulica in Umekova ulica št. : 1, 3, 7, 9,
13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 in 25.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.18
KOLIČEVO KARTON d.o.o. UPRAVA
Papirniška cesta 1, Vir
Količevo,
Vir: Papirniška cesta, Umekova ulica št. : 2, 4, 8,
10, 10a, 12, 14, 16, 18 in 20, Valvazorjeva ulica,
Zrinjskega ulica in Žnidaršičeva ulica.
VOLIŠČE 4.10.19 –
PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Krašnja 14 A, Lukovica
Kompolje, Koreno, Krajno brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Krašnjo in Žirovše.
VOLIŠČE 4.10.20
KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA,
Stari trg 1, Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, razen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Maklenovec, Ulica
Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot v
rovca, Laze, Šolska pot, Maroltova ulica, Kersnikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, Mlaka,
Gradiška cesta in Koseskega cesta.
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici,, Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici in
Zgornje Prapreče.
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VOLIŠČE 4.10.21
KULTURNI DOM ANTONA MARTINA
SLOMŠKA ŠENTVID, Veidrov trg 4, Šentvid
pri Lukovici
Imovica, Lukovica pri Domžalah, Trojanska
cesta 2, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid
pri Lukovici in Vrba.
Volišče je dostopno invalidom.

Vegova 9, Moravče
Moravče: Čebulovna ulica, Detelova cesta, Malova ulica, Marokova ulica, Partizanska cesta,
Šlandrova cesta, Tomanova pot, Trg svobode in
Vegova ulica.
Podstran, Rudnik pri Moravčah, Straža pri Moravčah in Zalog pri Moravčah.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.22
PRI AMALIJI DOBRŠEK, Rafolče 32
Dupeljne, Rafolče, Straža in Vrhovlje.

VOLIŠČE 4.10.28
GOSTILNA NAD LOGOM MORAVČE
Cesta heroja Vasje 13, Moravče
Češnjice pri Moravčah, Drtija,
Moravče: Cesta heroja Vasje, Cesta na Grmače in
Masljeva cesta.
Spodnja Dobrava in Zgornja Dobrava.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.23
ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE,
Podgora pri Zlatem polju 1
Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lašna, Obrše,
Podgora pri Zlatem polju, Preserje pri Zlatem
polju, Trnovče in Zlato polje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.24
PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA
Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša,
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje,
Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke,
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.25
ŠOLA ČEŠNJICE, Češnjice 9, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.
VOLIŠČE 4.10.26
GASILSKI DOM TROJANE, Trojane 35
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici,
Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane,
Učak, V Zideh in Zavrh pri Trojanah.
VOLIŠČE 4.10.27
KULTURNI DOM MORAVČE

VOLIŠČE 4.10.29
PRI URANKARJU,
Gabrje pod Limbarsko goro 6
Gabrje pod Limbarsko goro, Hrastnik, Limbarska
gora, Mošenik, Ples ves, razen št. 8 in 9 in Selce
pri Moravčah.
VOLIŠČE 4.10.30
PRI FRANCU MAJDIČU, Negastrn 8
Negastrn, Pogled, Serjuče, Soteska pri Moravčah
in Vinje pri Moravčah.
VOLIŠČE 4.10.31
PGD KRAŠCE, Krašce 4
Dole pri Krašcah, Dvorje, Gorica, Imenje, Krašce,
Prikrnica in Sv. Andrej.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.32
GASILSKI DOM PEČE, Peče 50
Križate, Peče, Gora pri Pečah, Ples št. : 8 in 9, Podgorica pri Pečah, Pretrž in Zgornje Koseze.
Volišče je dostopno invalidom.

Na podlagi 4. člena Zakona o volitvah poslancev
iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04, 41/07-ZVRK, 109/09,
9/14) in 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 109/06-ZVDZ-UPB1, 54/07-odločba US, 49/08-sklep US), izdaja Okrajna volilna
komisija 11. volilnega okraja 4. volilne enote

Domžale: Karantanska cesta št. : 1, 3, 5 in 13,
Ljubljanska cesta št. : 73, 81, 83, 85, 87, 89, 91,
93, 95, 97 in 99, Lobodova ulica, Mestni trg, Slamnikarska cesta št. : 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 3a, 3b,
5, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 23, 25 in 27, Ulica Matije
Tomca in Župančičeva ulica št. : 1, 3, 5, 7, 9 in 11.
Volišče je dostopno invalidom.

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ
IN OBMOČIJ VOLIŠČ

VOLIŠČE 4.11.03
OŠ DOMŽALE I., Bistriška cesta 19, Domžale
Domžale: Cesta talcev, Miklošičeva ulica št. : 1a,
1b, 1c, 1d, 1e, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 15, 17 in 19 in
Slamnikarska cesta št. : 2, 4 in 6.

za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, v 11. volilnem okraju
4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 25. maja 2014
VOLIŠČE 4.11.01
SREDNJA ŠOLA DOMŽALE
POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA
Ljubljanska 105, Domžale
Domžale: Kamniška cesta št. : 7, 11, 12, 13, 14,
16 in 18, Levstikova cesta, Ljubljanska cesta št. :
96, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106a, 108, 110,
110a, 112, 114, 114a, 116, 118 , 120, 124, 126,
128, 130, 132, 134, 134a, 135, 136, 138 in 140,
Ulica Ivana Pengova, Ulica Nikola Tesla, Vodopivčeva ulica in Župančičeva ulica št. : 4 in 6.
VOLIŠČE 4.11.02GALERIJA DOMŽALE, Mestni trg 1, Domžale

VOLIŠČE 4.11.04
OŠ DOMŽALE II., Bistriška cesta 19, Domžale
Domžale: Gregorčičeva ulica št. : 1, 3, 5 in 7, Miklošičeva ulica št. : 2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b, 4c in 4d
in Slamnikarska cesta št. : 17, 19 in 20.
VOLIŠČE 4.11.05
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE III.,
Bistriška cesta 19, Domžale
Domžale: Bistriška cesta, Detelova ulica, Gostičeva ulica, Gregorčičeva ulica vsa, razen
št. : 1, 3, 5 in 7; Ješetova ulica, Ljubljanska cesta
št. : 105, 107, 111, 113, 117, 119, 119a, 121, 123,
127, 129, 131, 133 in 137, Miklošičeva ulica št.
35, Murnova ulica, Plečnikova ulica, Potočnikova
ulica, Rojska cesta, Sejmiška ulica, Slamnikarska
cesta št. : 22, 26, 28 in 29 in Vegova ulica.

VOLIŠČE 4.10.33
DOM KRAJANOV HRIB, Hrib nad Ribčami 7
Dešen, Hrib nad Ribčami, Katarija, Spodnji Prekar, Velika vas, Zalog pri Kresnicah inZgornji Prekar.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.34
KS VRHPOLJE PRI MORAVČAH,
Vrhpolje pri Moravčah 14
Dole pod Sv. Trojico, Goričica pri Moravčah,
Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, Spodnji
Tuštanj, Stegne, Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica in Zgornji Tuštanj.
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE
Številka: 041-1/2014
Datum: 5. 3. 2014
VOLIŠČE 4.10. 901
DOMŽALSKI DOM,
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.970
DOMŽALSKI DOM,
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča
na območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.

VOLIŠČE 4.11.06
OŠ RODICA, Kettejeva ulica 13, Domžale
Domžale: Adamičeva ulica, Bernikova ulica,
Breznikova ulica, Češminova ulica, Fajfarjeva ulica št. 15, Jarčeva ulica št. : 1, 2, 7, 12, 12a, 13,
18 in 23, Kettejeva ulica št. : 13, 14, 14a, 15, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28 in 30, Ljubljanska c. 150 in
151, Rodiška ulica, Staretova ulica, Šolska ulica
št. : 1, 1a, 12, 14, 17, 19 in 21, Trdinova cesta, Triglavska ulica in Zoranina ulica.
VOLIŠČE 4.11.07
SŠ DOMŽALE, GIMNAZIJA,
Cesta talcev 12, Domžale
Zaboršt: Ihanska cesta, Krumperška ulica, Pot
pod hribom, Pot za Bistrico in Šumberška cesta.
VOLIŠČE 4.11.08
ČISTILNI SERVIS (ZOREC), Depala vas 5
Depala vas.
VOLIŠČE 4.11.09
ZSČ DOMŽALE, Ljubljanska 36, Domžale
Domžale: Kosovelova ulica, Krožna cesta, Ljubljanska cesta od št. 1 do 46 ter št. : 47, 49, 49a,
49b, 51, 53, Na Zavrteh, Poljska pot, Pot na Pridavko, Ravnikarjeva ulica, Stobovska cesta, Tabor št. : 6, 6a, 8, 12, 16, 17, 18 in 19, Taborska
cesta št. : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 in
28, Trubarjeva ulica in Trzinska ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
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VOLIŠČE 4.11.10
DRUŠTVO LIPA DOMŽALE
Ljubljanska 58, Domžale
Domžale: Cankarjeva ulica št. : 1, 2, 2a in 3, Kajuhova cesta vsa, razen št. : 1, 2, 3, 4 in 5, Kersnikova ulica, Ljubljanska cesta št. : 48, 52, 54, 54a,
55, 56, 58, 58a, 59, 60, 61, 61a 62, 63, 63a, 65, 65a,
67 in 67a, Masarykova ulica vsa, razen št. : 18,
19, 20, 21, 22 in 23, Nova ulica, Obrtniška ulica,
Partizanska ulica, Prečna ulica, Prešernova cesta,
Roška ulica, Tabor št. : 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 7, 9, 9a, 10
in 11, Taborska cesta št. : 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19,
21, 23, 25 in 27, Ulica Urha Stenovca, Varškova
ulica, Vodovodna cesta in Železniška cesta.
VOLIŠČE 4.11.11
VARNOST LJUBLJANA d.d., PE DOMŽALE
Ljubljanska 68, Domžale
Domžale: Kamniška cesta št. : 2, 3, 5, 5a, 6, 8, 8a,
9 in 10, Kolodvorska cesta, Ljubljanska cesta št. :
64, 66, 68, 70, 72, 72a, 74, 76, 76a, 80, 80a, 82, 84,
84a, 86, 88, 90, 90a in 92 in Masljeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.12
OŠ DRAGOMELJ, Dragomelj 180
Dragomelj in Pšata.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.13
OŠ JARŠE, Šolska 1a, Spodnje Jarše
Rodica: Dragarjeva ulica, Fajfarjeva ulica, Groblje, Jarčeva ulica, Kamniška cesta št. : 15, 17 in
19, Kettejeva ulica št. : 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11a,
11b, 12, 12a in 14b, Masarykova ulica št. : 18,
19, 20, 21, 22 in 23, Miševa ulica, Perkova ulica,
Petrovčeva ulica in Slomškova ulica.
Spodnje Jarše: Cesta Petra Majdiča, Čevljarska
ulica, Groharjeva ulica, Jakopičeva ulica, Jarška
cesta, Jelovškova ulica, Kamniška cesta št. 2,
Prežihova ulica, Smoletova ulica, Šolska ulica in
Šubljeva ulica.
VOLIŠČE 4.11.14
GASILSKI DOM SREDNJE JARŠE,
Jarška cesta 37, Srednje Jarše
Srednje Jarše: Čevljarska ulica, Gasilska pot,
Golčajska ulica, Jarška cesta, Kamniška cesta,
Kokaljeva ulica, Mlinska cesta, Rožičeva ulica,
Ručigajeva ulica, Rudniška ulica, Volfova ulica.
Zgornje Jarše: Brigadirska ulica, Gregorčičeva
ulica, Industrijska cesta, Kamniška cesta, Krožna
cesta, Preserska cesta, Puhova ulica in Rusjanova
ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.15
OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH
Pelechova 83, Preserje pri Radomljah
Preserje pri Radomljah: VI. ulica, VII. ulica-del od
št. 1 do 14, razen št. 13, VIII. ulica št. : 1, 2, 3, 22
in 30, Bistriška ulica, Gajeva ulica, Igriška ulica,
Kajuhova ulica, Kamniška cesta, Levstikova ulica, Pelechova cesta, Staretova ulica, Tovarniška
ulica, Vaška pot od št. 1 do 27, ter št. 27a, 27b,
27c, 27f , 28a, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55 in 56.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.16
OŠ TRZIN I., Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Habatova ulica, Jemčeva cesta, Kmetičeva ulica, Ljubljanska cesta št. : 1, 2, 3, 3a, 4, 4a,
5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e,
12f, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g in 14,
Mengeška cesta in Za hribom št. : 6, 7, 8, 8a, 9,

Rokovnjač
9a, 10, 11, 11a, 11b, 11c, 12, 12a, 12b, 13, 14, 14a,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30 in 36.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.17
OŠ TRZIN II., Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Cankarjeva ulica, Kidričeva ulica št. 5, Košakova ulica št. 1 in 2, Ljubljanska cesta št. : 15,
16, 16a, 18, 18a, 20 in 24, Lobodova ulica, Mlakarjeva ulica vsa, razen št. : 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Na
jasi, Onger št. : 5, 7, 9, 11, 13, 15 in 17, Partizanska
ulica št. : 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21
in 26, Ploščad dr. Tineta Zajca, Prešernova ulica,
Reboljeva ulica, Ulica kamniškega bataljona, Ulica OF, Ulica pod gozdom, Ulica Rašiške čete vsa,
razen št. : 1, 5 in 5a, Vegova ulica, Za hribom št. :
1, 1a, 2, 3, 4, 4a in 5 in Župančičeva ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.18
OŠ TRZIN III., Mengeška cesta 7b, Trzin
Trzin: Bergantova ulica, Blatnica, Borovec, Brezovce, Brodišče, Dobrave, Gmajna, Hrastovec,
Kidričeva ulica vsa, razen št. 5, Kratka pot, Mlakarjeva ulica št. : 4, 4a, 6, 6a, 7, 7a in 8, Motnica,
Ljubljanska cesta št. : 17, 19, 19a, 19b, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51 51a, 52a
in 55, Pernetova ulica, Peske, Planjava, Prevale,
Špruha, Trdinova ulica, Ulica Bratov Kotar, Ulica
Rašiške čete št. : 1, 5 in 5a in Zorkova ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.19
GASILSKI DOM TOPOLE, Topole 21
Topole
VOLIŠČE 4.11.20
OŠ MENGEŠ I., Šolska ulica 11, Mengeš
Mengeš: Aljaževa ulica, Čopova ulica, Dragarjeva ulica, Drnovo, Erjavčeva ulica, Finžgarjeva
ulica, Glavarjeva ulica, Glavni trg 8 in 9, Gorenjska cesta, Gostičeva ulica, Jalnova ulica, Jama,
Japljeva ulica, Jurčičeva ulica, Kamniška cesta,
Kolodvorska cesta vsa, razen št. : 2a, 2b in 2c,
Kopitarjeva ulica, Krekova ulica, Lavričeva ulica,
Levstikova ulica, Medvedova ulica, Novakova
ulica, Prelovškova ulica, Prešernova cesta, Sadnikarjeva ulica, Staretova ulica, Steletova ulica,
Svetčeva ulica, Valvazorjeva ulica, Veselovo nabrežje, Zavrti št. : 45 in 47 in Zupanova ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.21
OŠ MENGEŠ II., Šolska ulica 11, Mengeš
Mengeš: Balantičeva ulica, Detelova ulica, Glavni trg ves, razen št. : 8, 9, 13, 15 in 17, Janševa
ulica, Jarška cesta, Kersnikova ulica, Linhartova
cesta št. 33, Mehletova ulica, Ogrinovo, Slamnikarska ulica št. : 1, 1a, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13a, 15, 17,
19 in 21, Slovenska cesta od št. 1 do 57, Šolska
ulica, Šubljeva ulica, Trdinov trg št. 18 in Zavrti
od št. 1 do 32 in št. 34.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.22
DOM POČITKA MENGEŠ,
Glavni trg 13, Mengeš
Mengeš: Glavni trg št.: 13, 15 in 17, Kolodvorska
cesta št. : 2a, 2b in 2c, Levčeva ulica, Slamnikarska ulica št. : 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 12, 14 in Zavrti št. :
33, 35, 36, 37, 39, 41 in 43.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.11.23
GLASBENA ŠOLA MENGEŠ I.,
Trdinov trg 8, Mengeš
Mengeš: Dalmatinova ulica, Glasbilarska ulica,
Grobeljska cesta vsa razen št. 100, Jelovškova
ulica št. : 2, 2a, 11, 13 in 15, Linhartova cesta št.
24, Liparjeva cesta št. : 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 7a, 9, 11,
13 in 15, Slovenska cesta št. : 38a, 40, 42, 44, 46,
48, 50, 52, 59, 61, 63, 65 in 67, Stara pot, Šubičeva
ulica, Trdinov trg ves, razen št. 18, Trubarjeva ulica št. : 4, 6 in 8, Vodnikova ulica in Zoranina ulica.
VOLIŠČE 4.11.24
GLASBENA ŠOLA MENGEŠ II.,
Trdinov trg 8, Mengeš
Mengeš: Baragova ulica, Cankarjeva ulica št. : 2,
4, 6, 8, 8a, 10, 12, 14, 16, 16a, 16b, 18, 21 in 23,
Glavičeva ulica, Gregčeva ulica, Jelovškova ulica
vsa, razen št. : 2, 2a, 11, 13 in 15, Koblarjeva
ulica, Linhartova cesta št. : 1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 in 22, Liparjeva
cesta št. : 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22a, 22b, 22e, 22f, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 38, 40 in 60, Muljava,
Pristava, Rašiška cesta,
Ropretova cesta, Slovenska cesta št. : 54, 56, 56c,
56d, 58, 60, 60b, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 in 78
in Trubarjeva ulica št. : 1, 3, 5, 7, 9 in 11.
VOLIŠČE 4.11.25
VRTEC SONČEK, Zoranina 5, Mengeš
Mengeš: Cankarjeva ulica št. : 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17 in 19, Grobeljska cesta št. 100, Hribarjeva
ulica, Liparjeva cesta št. : 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 55, 57, 65, 66 in 70, Maistrova ulica,
Murnova ulica, Slomškova ulica, Slovenska cesta
št. : 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 88, 90, 92, 94, 96, Ulica dr. Zajca in Zadružniška ulica.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.11.26
GASILSKI DOM LOKA PRI MENGŠU
Gasilska cesta 46, Loka pri Mengšu
Loka pri Mengšu: Gasilska cesta, Grajska cesta,
Na gmajni, Pot na Dobeno, Testenova ulica, Trzinska cesta, Za Pšato.
VOLIŠČE 4.11.27
KMEČKI TURIZEM BLAŽ, Dobeno 9, Dobeno
Dobeno.
VOLIŠČE 4. 11.901 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4. 11.970 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
11. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE
Številka: 041-2/2014
Datum: 5. 3. 2014
PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
ANITA JANJOŠ, univ. dipl. prav.
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RAZPISI

Rokovnjač

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) in Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev
na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti
za leto 2014, ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna
Predmet javnega razpisa so programi, ki obsegajo:
• posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij s katerimi prispevajo
k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
• programe humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske
in težave posameznikov in skupin,
• podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci
humanitarnih programov:
• Dobrodelne organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Lukovica, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske
skupnosti,
• Organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
• Invalidske organizacije, kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značil-

nostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Lukovica,
• Druga društva, zavodi, zasebne ustanove in
zasebniki, ki izvajajo programe na področju
sociale, varstva otrok in starejših občanov
ter druge humanitarne programe.
Izvajalci humanitarnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani
občani Občine Lukovica,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu,
• da so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
• da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in
plan aktivnosti za prihodnje leto.
Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago je
3.600,00 EUR.
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci
lahko dvignete na Občini Lukovica, Stari trg 1,
1225 Lukovica, pri svetovalki župana za družbene in društvene dejavnosti ge. Mojci Cerar v

času uradnih ur, in sicer od 21. 3. 2014 do roka
za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija bo
na voljo tudi na spletni strani Občine Lukovica
www.lukovica.si
Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje
do 25. 4. 2014 do 12.00 ure. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele
na sedež naročnika.
V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene v skladu z merili
in kriteriji za vrednotenje humanitarnih programov v Občini Lukovica.
Kandidati bodo o razpisu obveščeni najkasneje v 30-ih dneh od odpiranja vlog.
Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom »javni razpis
- SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014 - ne odpiraj«.
Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalki župana za družbene in društvene dejavnosti, ge. Mojci Cerar (tel. 72 96 310).
ŽUPAN
Matej Kotnik, l. r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. US in
90/2012), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2014 (Uradni vestni Občine Lukovica, št. 3/13 in 10/13) in 9. člena Statuta Občine Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI POZIV

za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2014
1. Predmet javnega poziva

Sofinanciranje obnove nepremične sakralne
kulturne dediščine na območju Občine Lukovica, in sicer:
a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad sakralnih kulturnih
spomenikov, ki so razglašeni za kulturne
spomenike lokalnega pomena na območju Občine Lukovica,
b) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo
streh, oken in fasad nepremične sakralne
kulturne dediščine, ki se nahaja znotraj zaščitenega območja spomenika lokalnega
pomena in ima kulturno zgodovinsko vrednost v zaščitenem območju,
c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na sakralni nepremični kulturni

dediščini,
d) nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve
propadanja sakralne kulturne dediščine,
e) restavriranje in obnova fresk.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja
namenila za projekte obnove nepremične sakralne kulturne dediščine, ki so bili izvedeni
konec leta 2013 in niso bili predmet sofinanciranja javnega poziva iz leta 2013 oz. bodo
izvedeni najkasneje do 15. 4. 2014, vendar
največ do višine 50 % vrednosti obnove oziroma največ do višine določene v razpisni dokumentaciji, do porabe razpoložljivih sredstev. V
kolikor sredstva ne bodo v celoti razdeljena,
se javni poziv ponovi jeseni 2014.
Znesek iz prejšnjega odstavka predstavlja
bruto znesek, do katerega je prijavitelj upra-

vičen. V primeru, da je prijavitelj fizična oseba,
se pridobljeni znesek šteje kot drugi dohodek,
ki se všteva v davčno osnovo. Občina Lukovica je po zakonu dolžna odvesti dohodnino za
fizično osebo.

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu

Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji:
• lastniki ali solastniki sakralne kulturne
dediščine, za katero se dodeljuje sredstva ali
• so najemniki sakralne kulturne dediščine
in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo oziroma pogodbo
o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja

RAZPISI

marec 2014
gornjih vsebin, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:
• da se prijavijo na poziv v zato določenem
roku,
• da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli
sredstva iz proračuna Občine Lukovica,
• prijavljeni projekt ni bil sofinanciran iz
drugih virov proračuna občine Lukovica,
državnega proračuna ali javnih razpisov.
Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime,
sedež in status prijavitelja.

3. Kriteriji za izbor

Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:
• v prijavi je izkazana zaprta finančna konstrukcija za prijavljeni projekt,
• dela so bila izvedena v tekočem letu javnega poziva,
• iz prijave je razviden nepridobitni značaj
prijavljene vsebine,
• mnenje pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine,
• višina sredstev, ki so bila vložena v obnovo nepremične sakralne kulturne dediščine.

4. Okvirna vrednost

Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpolago

je 25.000,00 EUR, od tega 6.000,00 EUR za obnovo fresk in 19.000,00 EUR za ostala dela na
področju obnove in vzdrževanja nepremične
sakralne kulturne dediščine.

5. Potrebna dokumentacija

Prijavitelji morajo prijavi priložiti naslednjo
dokumentacijo:
• natančen opis del ki so bila/bodo izvedena,
• predračun z navedbo količin in obsega
storitev,
• v primeru, da so dela že zaključena, potrjen končni obračun izvedenih del,
• v primeru da so dela že zaključena, morajo prijavitelji priložiti tudi dokazilo o plačilu vseh opravljenih del in storitev,
• izjava, da so v preteklih treh letih izpolnjevali vse pogodbene obveznosti za
prejeta sredstva iz proračuna Občine
Lukovica; v primeru, da niso prejeli sredstev pa izjava, da takšnih sredstev v preteklih treh (3) letih niso prejeli,
• izjava, da za prijavljeni projekt niso prejeli drugih sredstev iz občinskega ali državnega proračuna oz. iz javnih razpisov.
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s pripisom »Javni razpis - SOFINANCIRANJE
OBNOVE NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2014 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 25. 4. 2014 do
12.00 ure. Za pravočasne se bodo štele vse
vloge, ki bodo do navedenega roka prispele v
tajništvo Občine Lukovica.

7. Rok za obveščanje o izidu poziva

V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene skladno z navedenimi kriteriji. Prijavitelji bodo o odločitvi
pisno obveščeni s sklepom v roku 15 dni po
roku za predložitev prijav. S prijavitelji, katerim bo sofinanciranje odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti ter podrobnejši pogoji
koriščenja odobrenih sredstev.

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

6. Rok in način predložitve vlog

ŽUPAN
Matej Kotnik, l. r.

Prijave pošljite na naslov: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti kuverti

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07, 53/07, 65/07, 77/07, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11
in 100/11), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11) in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/05 in 5/12) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2014,
ki jih bo Občina Lukovica sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirale naslednje vsebine:
• redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in drugih društev, ki izvajajo kulturno dejavnost,
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske populacije v delu, ki presega šolske vzgojno
izobraževalne programe
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti
• kulturne prireditve
• nakup instrumentov
• drugi programi in projekti, ki dokazujejo
vsebinsko učinkovitost s področja kulturnih dejavnosti
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
• kulturna društva
• javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
3. Izvajalci kulturnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Lukovica
• da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture in s svojim do-

•

•
•
•
•

sedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture
da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo,
kot to določa Zakon o društvih
dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi
poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi
in statutom
občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov

4. Predviden obseg razpoložljivih sredstev: na
razpolago je 18.000 EUR, od tega 3.600 EUR za
nakup instrumentov.
Za nakup instrumentov se lahko prijavijo instrumentalne skupine oz. društva, katerih št.
aktivnih članov presega št. 20.
5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki župana za družbene in društvene dejavnosti ge.
Mojci Cerar v času uradnih ur, in sicer od 21.
3. 2014 do roka za oddajo prijav. Razpisna do-

kumentacija bo na voljo tudi na spletni strani
Občine Lukovica www.lukovica.si
6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje
do 25. 4. 2014 do 12.00 ure. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele
na sedež naročnika.
7. V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene v skladu z merili
in kriteriji za sofinanciranje programov Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Lukovica.
8. Kandidati bodo o razpisu obveščeni v 30-ih
dneh od odpiranja vlog.
9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom »javni razpis SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA
KULTURE ZA LETO 2014 - ne odpiraj«.
10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri
svetovalki župana za družbene in društvene
dejavnosti, ge. Mojci Cerar (tel. 72 96 310).
ŽUPAN
Matej Kotnik, l. r.
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Zdravje, politika

Rokovnjač

Kaj so človeške vrednote?
Poštenost, iskrenost, nenasilje, ljubezen, notranji mir, radost! Danes na njih mnogokrat pozabljamo. Okolica nas ves čas prepričuje, da so najpomembnejše materialne dobrine in denar, s katerim
lahko vse to kupimo. Res potrebujemo za življenje nekaj osnovnih
stvari, ki jih kupimo z denarjem, vendar lahko sami ocenimo kaj je
to in ne potrebujemo nenehnega prepričevanja o tem, kaj je za nas
najbolje. Zakaj ne?
Zato, ker je kljub takšnim »nasvetom« v današnji družbi preveč nezadovoljnih ljudi. Če pa so ljudje nezadovoljni, pomeni, da navodila niso
primerna.
V našem spominu so še zapisane vse vrednote, vendar današnja družba ceni ravno nasprotno. Zbegani smo, ker ne vemo, kaj je prav. Ali je
prav tisto, kar dela večina, ali tisto, kar sami začutimo, da je prav.
Stremimo za tem, da smo podobni večini, spregledamo pa, da je večina
nezadovoljna.
Če še mi pozabimo na prave vrednote, bomo še mi nezadovoljni!
Z denarjem ne moremo kupiti človeških vrednot!
Ob tem spoznanju nam bo verjetno lažje poiskati pravo pot v življenju!
To je tista, kjer se ceni iskrenost, poštenost, nenasilje, ljubezen,
notranji mir, radost …; in ki upošteva naravne zakone. Osnovni naravni zakon pravi, da kar dajemo, dobimo; kadar dajemo dobro, se nam vrne dobro; kadar dajemo slabo, se nam vrne slabo.
Pomembno je, da mislimo, govorimo in počnemo tisto, kar je istočasno
dobro za nas, za našo okolico in za naravo.
Iskrenost je naravnost. V življenju ne potrebujemo dvoličnosti, največ
vredne so iskrene misli, čustva in dejanja. Iskrenost prihaja iz srca ter ne
pozna barantanja in preračunavanja.
Poštenost pomeni, da tisto, kar mislimo, tudi govorimo in počnemo.
Nenasilje predstavlja usklajenost z normalnim tokom dogodkov. Ne
silimo sebe ali druge v karkoli. Poskusimo raje doseči spremembo s
spoznanjem. Ponavadi nam tisto, kar želimo doseči na silo, prav zaradi
tega nikoli ne uspe.

Krizo lahko premagamo s pametno
družinsko politiko
Slovenija ima zelo slabo demografsko sliko. Rodnost je pri nas precej pod pragom za normalno menjavo generacij, kriza pa je povzročila še nižji standard družin.
Krščanski demokrati se zavedamo, da se v zaostrenih finančnih
razmerah ne da višati standardov in širiti pravic različnim družbenim skupinam.
Pa vendar smo ob ravnanjih trenutne leve vlade ogorčeni! Ta
vlada je samo v enem letu družinam odvzela številne pravice: v
povprečju za tri leta je skrajšala obdobje, ko lahko eden od staršev
zaradi varstva štirih ali več otrok zapusti trg dela in mu država plača
socialne prispevke, znižala je starostno mejo otrok, ki omogoča uveljavljanje podaljšanega starševskega dopusta in ukinila avtomatsko
usklajevanje višine dohodninskih olajšav.
Krščanski demokrati se še naprej trudimo, da bi našli prave rešitve
za prihodnost. Na področju družinske politike predlagamo uvajanje ukrepov, ki omogočajo usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja, zmanjšanje revščine družin in davčne olajšave za velike
družine. Pozdravljamo tudi močno civilno družbo na področju družinske politike.
Pametna država, ki ima vizijo, podpira svoje družine. Zdrave
družine pomenijo svetlo prihodnost.
Od 19. do 25. marca praznujemo teden družine. Iskreno čestitamo vsem materam in očetom, želimo vam obilo poguma v premagovanju družinskih skrbi, vsem pa prijeten začetek pomladi!
Občinski odbor NSi - krščanski demokrati Lukovica

Notranji mir lahko imenujemo tudi čista vest in to imamo, ko počnemo dobro za vse, nikomur in ničemur ne škodimo.
Ljubezen je nesebično dajanje in prejemanje, harmonično ustvarjanje,
pripravljenost pomagati, prijaznost do okolice …
Pravijo, da je ljubezen največja sila v vesolju, je način življenja. Prestavlja gore in ustvarja nove svetove. Vsi jo lahko dajemo in prejemamo.
Radost izhaja iz našega bistva in ne pomeni samo kratkotrajnega zadovoljstva. Radostni so tisti, ki ne posvečajo edine in največje pozornosti našemu potrošniškemu svetu, tisti, ki na svoji življenjski poti opazijo
tudi lepoto narave, petje ptic, šelestenje listja, žuborenje potoka …
Včasih pomislimo, kaj mi bo iskrenost, poštenost, uvidevnost, prijaznost, saj tega danes nihče ne ceni. Takrat pozabimo, da veljajo naravni zakoni, ki poskrbijo zato, da se v neskončnosti življenja vse izravna – da dobimo tisto, kar dajemo. Vsi potem želimo
delovati pošteno, iskreno, nenasilno, saj se nam vse to vrača. Ob
tem zavedanju dobijo človeške vrednote spet svoj smisel.
To je tisto, kar šteje.
Vedno.
Leopold Potnik

Proti zaprtju
arhivov udbe
čeprav smo volivke in volivci leta 2011 na referendumu jasno
povedali, da morajo biti arhivi nekdanje UDBE in njenih funkcionarjev javno dostopni, sta se vlada Alenke Bratušek in koalicijska
v Državnem zboru postavili nad nedvoumno izraženo ljudsko
voljo in ponovno onemogočili dostop do arhivskega gradiva.
V SDS smo si prizadevali za to, da se izognemo referendumu,
zato smo skušali z ustreznim amandmajem zagotoviti stanje,
ki je bilo vzpostavljeno v skladu z referendumsko voljo volivk
in volivcev in ki bi zagotavljalo dostopnost arhivskega gradiva
brez omejitev, a smo bili žal s strani vladne koalicije zavrnjeni in
preglasovani. V praksi novela zakona pomeni, da bodo morali
raziskovalci arhivskega gradiva v večini primerov čakati na to, da
bodo zaposleni v Arhivu Republike Slovenije arhivska gradiva
najprej pregledali in prebrali sami, nato zakrili morebitne »občutljive osebne podatke«, šele nato bodo dostopni javnosti in
raziskovalcem. To pa lahko traja leto, dve, tri ali kdo ve koliko.
Za raziskovalce to seveda pomeni prefinjen način zaprtja tega
dela arhivskega gradiva. Ker vlada in koalicija ne poslušata argumentov, je referendum sedaj edina možnost, da preprečimo ponovno zapiranje arhivov UDBE, vendar ta ne bo povzročil velikih
stroškov, saj ga lahko izvedemo istočasno z volitvami v Evropski
parlament. Razpis referenduma pa lahko zahtevate le vi volivci
z vašim podpisom in glasom na referendumu proti zaprtju arhivov UDBE.
OO SDS Lukovica

dogodki, obvestila

marec 2014
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Serata Slovena v znamenju Okusov Kamnika
SPIRIT Slovenija, predstavništvo v Italiji, je 25. februarja v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik uspešno
izpeljal slovenski večer z uradnim imenom Serata Slovena 2014.
Na tradicionalnem svečanem dogodku se je predstavništvo srečalo z
več kot sto novinarji in drugimi osebami, pomembnimi za promocijo
Slovenije kot turistične destinacije v Italiji.
Dogodek je bil letos v znamenju mesta Kamnika, ki je gostom predstavil svojo turistično ponudbo in znamko Okusi Kamnika, ki je del širšega
kulinaričnega projekta Okusiti osrednjo Slovenijo.
Večer se je začel z novinarsko konferenco, kjer so kot govorniki nastopili Ingrid Sergaš, generalna konzulka Republike Slovenije, Gorazd
Skrt, vodja predstavništva v Italiji, in Urška Kolar, direktorica Zavoda za

turizem in šport v občini Kamnik. Nadaljeval se je s svečano večerjo,
kjer so gostom štirje izvrstni kuharji (Janez Bratovž, Tomaž Bratovž iz
restavracije JB, Janez Uršič iz Gostišča s prenočišči Pri planinskem orlu
in Primož Repnik iz Gostilne Repnik) predstavili gastronomske specialitete kamniškega okoliša.
Štirje novinarji in en fotograf so tekom večerje za najlepše in najboljše
predstavitve Slovenije v italijanskih medijih v letu 2013 prejeli priznanja in nagrade.
Izjemna kamniška kulinarika in pester spremljevalni program sta v dvorani pričarala druženje v sproščenem vzdušju, ki bo zagotovo pripomoglo h gradnji in vzdrževanju dobrih odnosov med kamniškim turizmom in italijanskimi novinarji kot tudi predstavništvom.

Obvestilo
Občina Lukovica objavlja poziv
interesentom za opravljanje del
zimske službe v sezonah 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 in
2018/2019.
Vse, ki bi vas zanimalo opravljanje zimske službe na območju občine Lukovica, kot dopolnilna dejavnost na kmetiji… (z ustrezno
kmetijsko mehanizacijo - traktor in plug), vabimo, da oddate pisno
ponudbo, v kateri morate navesti naslednje podatke:
• razpoložljiva mehanizacija za opravljanje zimske službe,
• osebne podatke.
Ponudbo pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, s pripisom »Zimska služba od 2014/2015 do 2018/2019«,
ali pokličite na telefonsko številko 01/72-96-316, najkasneje do
11. aprila 2014.
Občinska uprava
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OBVESTILA

Rokovnjač

Povabilo
Vabimo vas, da se nam pridružite na

7. tradicionalnem pohodu
okoli Gradiškega jezera
ob materinskem dnevu.
Dobimo se v torek, 25. marca, ob 10. uri na parkirišču.
Malica iz nahrbtnikov, kulturni program
in družabno srečanje z glasbo.
Vsaka udeleženka prejme nagelj.
Prireditev bo v vsakem vremenu.
Društvo podeželskih žena Lukovica

Od Boga pričakujemo
moč, da vztrajamo
in smo po prestani
izkušnji močnejši,
zato potrpežljivo
nosimo svoj križ
in se veselimo
Božje nagrade.

Vabilo Karitas
Spoštovane gospe in gospodje!
Vse gospe in gospode v župniji Brdo in Zlato Polje,
ki ste že dopolnili 70 let starosti, prisrčno vabimo na

PRED-VELIKONOČNO SREČANJE,
v soboto, 12. aprila 2014, v župnišču na Brdu.
• od 15.00-16.00 zbiranje in priložnost za sveto spoved
• ob 16.00 sveta maša
Po maši prijateljsko srečanje, pogostitev in skromna
obdaritev.

Vabimo vas na

En lep, igriv dan
na OŠ Janka Kersnika, Brdo pri Lukovici
v soboto, 12. aprila 2014, z začetkom ob 8.30.

Srečanje je namenjeno tako vernim kot nevernim.
V srcu vsakega človeka je od Boga oblikovan prazen prostor,
ki ga lahko napolni le Bog po svojem Sinu Jezusu Kristusu.
Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje

Za veselo druženje pripravljamo več dejavnosti in delavnic,
ki bodo zanimive za vse generacije. Z nekaterimi dejavnostmi
bomo zbirali sredstva za šolski sklad z namenom nakupa večnamenskega igrala ob šoli. Ob 11. uri pa se bomo poveselili in zaplesali ob narodno zabavni glasbi ansamblov Skrivnost in Zajc.
Naj bo naš hram znanja tudi hram smeha, dobre volje in uspehov.
V pričakovanju lepega in igrivega dne vas lepo pozdravljamo.
Vodja prireditve, Mateja Orehek
Ravnateljica, dr. Anja Podlesnik Fetih

TOD Brdo Lukovica
vas vabi na

praznovanje
materinskega dne

vabi na tradicionalno prireditev

26. POHOD PO NAGELJ
NA LIMBARSKO GORO

ki bo v nedeljo, 30. marca 2014
Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA
v cerkvi sv. Valentina
Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM
Za zabavo bodo skrbeli

v kulturnem domu Janka Kersnika
v Lukovici, v soboto, 21. marca 2014,
z začetkom ob 19.00 uri.
Zabaval vas bo ansambel Toneta Rusa.
Vabljeni!

ANSAMBEL SKRIVNOST
ANSAMBEL ZAJC
Generalni sponzor Nissan Krulc Moravče
Pridite po svoj nageljček in preživite
zadnjo nedeljo v marcu
v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

ČESTITKE, ZAHVALE

marec 2014

Iskrene čestitke ob 99. rojstnem dnevu

Zahvala

Mami Agati Prelovšek
iz Zlatega Polja

Spoštovani,
v vremenski ujmi, ki nas je doletela 3.2.2014 je prišlo do izpada
električne energije. Ker moje zdravstveno stanje zahteva neprekinjeno dovajanje kisika, kar je pogojeno s priključitvijo aparata na
elektriko, bi imel v času izpada električne energije pomanjkanje
kisika. Ob ažurnem posredovanju PGD Prevoje sem imel nemoteno oskrbo s kisikom, saj so mi sprva gasilci, nato pa osebje ZD
Domžale zagotovili neprekinjeno delovanje aparata za dovajanje
kisika. Resnično iskrena hvala in pohvala gasilcem PGD Prevoje za
hitro pomoč.
Piko

V dneh, ko je žled zajel tudi
gozdove od Brda proti Čepljam
in naprej proti Obršam, Podgori in Zlatemu Polju, sva s kolegico Mijo, kljub nelagodju zaradi
številnih vej ob cesti, obiskali
domačijo Pr Ferjan, kjer je 5.
februarja 2014 svoj 99. rojstni
dan praznovala mama Agata
Prelovšek, najstarejša članica
Društva izgnancev Domžale.
Čeprav elektrike ni bilo že nekaj dni, so naju pozdravili prijazni obrazi slavljenke Agate in
sina Tomaža z ženo. Nič slabe
volje ni bilo med njimi, čeprav
jim v tistih dneh ni bilo lahko,
še posebej, ker je v bližnjih
gozdovih pokalo kot med vojno.

Zahvala PGD Krašnja

Jubilantka je vse življenje preživela na danes zelo lepo urejeni domačiji in se dekliško pisala Maselj. Imela je tri sestre ter skrbne in delovne
starše, saj v teh hribih preživiš le, če veliko delaš. Kmetija je zahtevala
precej napora od vseh družinskih članov, gospa Agata je bila še posebej vezana na dom in je niso zanimale »zabave«, kamor so v dolino
hodile njene vrstnice. Poročila se je v letu 1937 in sicer s Francetom Prelovškom. Rodili so se jima trije fantje, najmlajši je imel dobro leto, ko je
prišel 2. avgust 1942, ko so Nemci požgali zlatopoljske vasi, prebivalce
pa odpeljali v izgnanstvo. Družina Prelovšek je bila najprej odpeljana v
Škofove zavode, nato pa v Nemčijo, kjer so v dveh »lagerjih« preživeli
drugo svetovno vojno in si želeli domov. Z Agato je bila ob otrocih še
mama in ena od sestra.
Pot domov je bila dolga, prihod v Zlato Polje pa žalosten, da bolj ni
mogel biti, saj je bilo vse požgano. Še bolj žalostna je bila novica, da sta
mož in sestra Meta 1943 padla kot partizana; mož in ata na Kališču, sestra in teta pa na Kostavski planini. Nekaj časa so živeli pri različnih sorodnikih, nato so, predvsem ob pomoči moževih sorodnikov, postavili
dom, pred tem pa kar precej časa prebivali v baraki – vse do leta 1949,
ko so se vselili v novozgrajeno hišo. Ni bilo srečno to življenje, pa je
mama Agata odločno z otroki hodila naprej in si ustvarila prijeten dom,
ob tem pa dolgo časa skrbela tudi za mamo, ob skrbi za svoje otroke
pa je dom nudila še trem rejencem, ki so v Zlatem Polju 5 ostali kar
precej let. Še danes pa ne pozabi povedati, da je neizmerno hvaležna
vsej žlahti po pokojnem možu, ki so ji pomagali v tistih najtežjih letih
po vojni, ko so tri ženske (mama, sestra in ona) zidale hišo.
Sinovi so se poročili, odšli vsak na svoje, doma je ostal sin Tomaž, ki z
ženo in tremi otroki danes skrbi za kmetijo.
Mama Agata je zelo zadovoljna, zdravje ji kar služi, čeprav si mora pri
hoji pomagati s palico, dobro spi, poje vse od kraja in je vesela obiskov,
ki jih sploh ni malo, saj se je nabralo kar deset vnukov in 13 pravnukov.
Med vnuki je Tomaž župnik in jo prav rad obišče. Od doma ne hodi dosti, bila je tudi v zdravilišču, pa ji ni bilo najbolj všeč. »Najraje sem doma,
je najlepše, Zlato Polje je ta bolj,« pravi čila devetindevetdesetletnica,
ki stopa proti 100. rojstnemu dnevu. Ker gre za trden rod, najbrž ne bo
težko.
Naj bo na vaši poti v prihodnjih 300 in še nekaj dneh predvsem zdravje,
spoštovana mama Agata, veliko obiskov sinov, vnukov in pravnukov,
pa tudi kakšna prijetna pot v dolino, kamor še vedno radi pogledate.
Vera Vojska

Glasilo občine Lukovica
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Hude vremenske nevšečnosti, kakršnim smo bili priča v prvih
dneh februarja (žled, kakršnega ne pomnimo), so nas spomnile
na to, kako krhek je pravzaprav naš svet. Hkrati so k sreči pokazale
tudi, koliko nesebične požrtvovalnosti je v organiziranih skupinah
in posameznikih, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč v težkih
trenutkih. Med take zagotovo spadajo tudi pripadniki Prostovoljnega gasilskega društva Krašnja, ki bi se jim radi na tem mestu
zahvalili za posredovanje, v katerem so z javne ceste odstranili
podrtjo drevje, ki je ogrožalo tudi električno napeljavo. Hvala še
enkrat!
Družina Maselj, Spodnje Loke

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina.
Umre srce, a ostane bolečina
v srcu dragega in večnega spomina.
ZAHVALA
Z bolečino v srcu nas je na dan sv. Valentina,
14. februarja 2014, zapustil naš oče, deda,
pradeda, tast in stric

JERNEJ ŠTEFANČIČ
iz Spodnjih Lok 21
(1923 - 2014)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
krajanom, znancem in lovcem za vsa izrečena sožalja, stiske
rok, darovano cvetje, sveče in svete maše. Zahvala vsem in
vsakomur posebej, ki ste bili v mislih z njim, se mu poklonili v vežici
in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvala LD Čemšenik, ki so
ga pospremili in se prišli poslovit od svojega častnega člana. Hvala
za častno stražo in pevskemu zboru za
lepo odpete pesmi, za zadnje poslovilne besede ob odprtem
grobu ter zadnji lovski pozdrav in pesem roga. Hvala za izpolnitev
njegove želje na njegovi zadnji poti po običajih lovcev. Iskrena
hvala družini Zupančič, našim sosedom, še posebej Mileni
Zupančič, ki mu je večkrat priskočila na pomoč, ga obiskovala
v bolnišnicah in v domu starejših občanov Prebold. Nesebično
nam pomaga ves čas in je kot angel varuh, ki nam stoji ob
strani. Hvala vsemu zdravstvenemu osebju, ki so mu stali
ob strani in mu pomagali, ko je to najbolj potreboval. Hvala
osebju in oskrbovancem doma starejših občanov Prebold za
nego, pomoč in druženje. Zahvala gospodu župniku Antonu
Potokarju in ministrantom za lepo opravljen obred z mašo.
Zahvala praporščakom in pogrebni službi Vrbančič
za vse opravljene storitve.
Vsi njegovi

