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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

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

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.

FORD C-MAX

FORD FOCUS

FORD FIESTA

Že od 12.900 €

Že od 11.800 €

Že od 9.430 €

Vir: Dekra

Vir: Polk

Vir: Jato

Najzanesljivejši
enoprostorec
leta 2013.

Najbolje prodajani
avto na svetu
leta 2013.

Uradna poraba goriva: 3,3-7,2 l/100 km.
Uradne specifične emisije CO2: 87-169 g/km.
Slike so simbolične.

PRI NAS OPRAVITE VSE
NA ENEM MESTU!
PRANJE IN NOTRANJE
AKCIJA
v mesecu maju ČIŠČENJE VOZILA samo 15€

!

•
•
•
•
•
•

polnjenje klim
menjava pnevmatik
optična nastavitev podvozja
servis vseh znamk vozil
tehnični pregledi
registracija
motornih vozil
• zavarovanja,
prepisi,
odjave, ...

Najbolje prodajani
mali avto v Evropi
leta 2013.

Go Further
ford.si

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

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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Uvodnik

Vsebina

Po vandalskem napadu v Španiji odgovorni urednik žal še vedno ni dovolj ozdravel, da bi lahko urejal to številko, zato
jo ponovno ureja začasni urednik. Ni lahko zapolniti mesta, ki se je izpraznilo zaradi Leonove poškodbe. Urejanje glasila
pač zahteva veliko izkušenj, časa, ki nam
ga vsem kronično primanjkuje. V naglici, ki nas dandanes spremlja na vsakem
koraku, se nam lahko kaj hitro prikradejo neljube in nenamerne napake. Kljub
vsemu upam, da je bila prejšnja številka
našega glasila zanimiva in da ste bralci
našli nekaj prispevkov, ki ste jih z veseljem prebrali.
Za to številko smo prejeli mnogo zanimivih
člankov, tako, da je bil izbor med njimi težko
opravilo. Nekaterih žal ne moremo objaviti,
nekateri bodo morda objavljeni v naslednji
številki, ki jo bo ponovno urejal Leon Andrejka. Vsem avtorjem, katerih prispevki
niso objavljeni, se opravičujemo in upamo,
da jih to ne bo oviralo pri nadaljnjem pošiljanju novic. Le tako bo naše glasilo lahko
živelo in aktualno poročalo o dogajanju v
naši občini.
Če pogledamo glasila nekaterih drugih
občin lahko s ponosom ugotovimo, da je
Rokovnjač med najboljšimi. Zasluga za to
ne gre le uredniku in uredniškemu odboru
ampak v prvi vrsti vam, dopisnikom, ki nam
tako zvesto pošiljate novice in s tem sooblikujete vsako številko, ji dajete vsebino in
aktualnost. S skupnimi napori bomo glasilo
še vnaprej ohranjali na tako visokem kakovostnem nivoju kot smo ga doslej.
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Župnijska cerkev Karmelske matere božje v Češnjicah, avtor: Stojan Majdič

Začasni urednik
Stojan Majdič

Čestitka
Vsem občankam in občanom
čestitamo ob dnevu upora proti
okupatorju in prazniku dela in vam
želimo prijetno praznovanje.
Občinska uprava Občine Lukovica
Narava se je odela v pomladne barve, avtor: Stojan Majdič
Naslednja številka Rokovnjača izide 16. maja 2014,
rok za oddajo prispevkov je 6. maj 2014. Članki, ki
bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne
bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500
znakov s presledki, lahko pošljete po e-pošti na
naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih vnesete v
sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški odbor:
Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik;
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV
(Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva
za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih
člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Narava se prebuja; foto: Stojan Majdič
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Pomladni čas
Ko boste brali moj uvodnik, bo velika noč že
mimo, vendar vam vsaj v mislih želim lepe in
mirne velikonočne praznike. Ob tem imam
priložnost, da vam zaželim lepo praznovanje
praznikov, ki so pred nami. In ko smo že pri
prazniku dela, razmišljam o tem, kako se je do
nedavnega delo zelo razvrednotilo in je naše
spoštovanje do trdega dela zelo padlo. Po drugi
strani pa je z recesijo in pomanjkanjem delovnih mest delo vedno bolj iskano in zato cenjeno. Vsakodnevno se srečujem z ljudmi, ki iščete
službe. Nekateri ste mladi in brez prve zaposlitve, ne veste, kako uresničiti svoje življenjske
cilje, ki se jih brez dela, brez službe ne da. Drugi
ste se znašli v težavah, ker ste izgubili službo,
in težko je razumeti, kako je človek pri svojih
petdesetih letih tako malo vreden in si ga kljub
njegovim izkušnjam in znanju nihče več zares
ne želi zaposliti. Vsi upamo, da bo prihodnost
prizanesljivejša in da bo prinesla boljše pogoje
za vse nas, predvsem pa za našo mladino. Vsak
od nas ima pravico do dela in službe, vendar je
realnost povsem drugačna in problemi z odhajanjem mladih v tujino in pomanjkanje ter
vrstami pred dobrodelnimi ustanovami, vse to
nastaja zaradi razvrednotenja družbe in strmenja posameznikov, ki so to družbo pripeljali v
težko situacijo. Iskanje rešitev in stabilizacija
stanja v državi je še dolgotrajni plan in cilj, ki si
ga želi slehernik.
Tako v pogovorih s posamezniki ugotavljam, da
si nekateri občani predstavljajo izvedbo določenih projektov nekoliko po svoje, kar seveda
ni nič novega in nič napačnega. Težko pa si je
predstavljati z moje strani, da bi lahko župan
pri nekih večjih projektih delal vse po svoje, ker
to enostavno ni mogoče. Župan ima možnost,
da si stvari zamišlja po svoje, vendar jih tako
ne more izvesti. Za vsak večji objekt je namreč
potreben projekt z vsemi soglasji, vsak projekt
je potrebno uskladiti in zanj pridobiti sredstva
v proračunu. Proračun pa se obravnava na pristojnih občinskih organih in se sprejme na občinskem svetu, pri čemer je lahko projekt tudi
večleten ter zato organizacijsko in finančno
bolj zahteven. Župan si ne more postaviti spomenika s pokopališčem, ker je za izgradnjo potrebno vse prej našteto – vendar se taki očitki
vseeno pojavljajo in so se že. Če spomnim samo
na mrliško vežico v Krašnji, trg v Lukovici, vrtec

Čistilna akcija
Občina Lukovica je 5. aprila 2014 organizirala čistilno akcijo, ki je potekala po krajevnih
skupnostih občine Lukovica. Zaradi slabega
vremena je bilo nekoliko manj udeležencev.
Vzpodbudna novica pa je, da se količina pobranih odpadkov iz leta v leto zmanjšuje, kar
je zagotovo plod splošnega ozaveščanja in
informiranja javnosti (občanov, otrok in učencev). Trajnostno naravnano ravnanje z okoljem zahteva ravnanje na način, da že v osnovi
s svojim delovanjem povzročimo čim manj
škodljivih vplivov na okolje. Odložimo odpadke, kamor sodijo, in v prihodnje ne bo potrebe
po čistilnih akcijah.
Občinska uprava, Primož Dežman

na Prevojah in še bi lahko naštevali mnoge
projekte, ki so grajeni v javno korist in v dobro
vseh nas. Nič od navedenega župan ne odnese
s seboj. Bi pa verjetno projekt bil cenejši, če bi
tisti, ki o njem razglabljajo, namesto kritik raje
iskali rešitve.
Na OŠ Janka Kersnika Brdo smo že začeli z izvajanjem projekta energetske sanacije, ki je
namenjen obnovi vseh oken, vrat, strehe šole
in toplotne izolacije šole, s čimer se bo prihranilo veliko energije za ogrevanje. Kmalu bomo
nadaljevali na šoli v Krašnji. Dela uspešno potekajo in se redno usklajujejo na rednih tedenskih koordinacijskih sestankih, kjer se srečujejo
predstavniki izvajalca, projektanta in šole ter investitorja – občine, skupaj z nadzorom del. Velika pozornosti namenjamo tudi varnosti otrok,
saj se dela izvajajo tudi v času, ko na šoli poteka
pouk. Vljudno vas prosim, da starši o tem še posebej opozorite otroke.
Finančno je projekt za občino zelo izdaten, vendar verjamem, da ga bomo zmogli do konca
izpeljati; predvsem sem vesel dejstva, da smo
uspeli v projekte vključiti tudi obnovo strehe,
predvsem kritine, saj so slabe strehe na šolah
problem, ki ga izpostavljamo že ves čas obstoja občine. Menim, da bomo z uspešno sanacijo
razrešili in odpravili pereč problem.
Zaključil se je razpis za izvajalca energetske sanacije objekta Kulturnega doma Janka Kersnika
v Lukovici. V doglednem času se bo tako začela
obnova tega objekta, kjer je še posebej energetsko potratna dvorana, ki je povsem toplotno neizolirana. Še posebej je problematičen
strop, kjer energija odhaja naravnost v nebo.
Projekt je zasnovan podobno kot pri šolah – na
objektu bomo zamenjali fasado (ki jo bo nadomestila toplotna izolacija), okna in streha.
Ko smo ravno pri strehah, bi želel pohvaliti gasilce na Prevojah, ki so se odzvali na nagradno
akcijo Bramaca v organizaciji Radia 1. Na začetku tej novici nisem posvečal posebne pozornosti. Danes, ko so prevojski gasilci pridobili novo
streho na gasilskem domu, se mi vsa stvar zdi
čudovita. In lahko gasilcem samo čestitam za
tak velik uspeh. Zanimivo je, da so se v večini
na akcijo prijavljali lastniki stanovanjskih objektov; svetla izjema pa so bili prevojski gasilci, ki
so bili ravno zaradi tega dejstva tudi uspešni,
saj so prijavili javni objekt. Posledično pa ta

akcija ni prinesla samo nove strehe, ampak je
dogajanje v Šentvidu odmevalo prek radijskih
valov po vsej Sloveniji, s čemer je bila narejena tudi velika promocija ne samo gasilcem in
kraju temveč celotni občini. Velika udeležba pa
je bila tudi na kraju samem, saj se je dogodka
udeležilo zavidljivo veliko število ljudi. Uživali
smo v odlični organizacij članov PGD Prevoje, ki
so v celoti poskrbeli za nemoten potek dogodka; hvaležni smo jim za novo streho, promocijo
kraja in odlične domače slaščice.
Pomlad je v svojem razmahu. Začenja se delo
na poljih in vrtovih. Spet prihaja tisti čas leta,
ko je za učence veliko učenja, dijaki in študentje pa imajo pred seboj teste in izpite – pri tem
delu vam želim veliko uspeha in doseženih ciljev.
Občina Lukovica je že v celoti začela z deli na
javni infrastrukturi in drugih projektih, ki se izvajajo v tem času.
Želim vam prijetne pomladne dni in doživete
praznike.
Matej Kotnik

OBČINSKA UPRAVA
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Rekonstrukcija in
novogradnja občinskih cest
V marcu so začele obratovati asfaltne baze, posledično so se začela dela
na rekonstrukcijah občinskih cest in novogradnje. Na področju novogradenj je bilo izvedeno asfaltiranje: dva odseka občinske ceste na območju
krajevne skupnosti Prevoje in en odsek preplastitve betonskega vozišča
v krajevni skupnosti Zlato Polje. Izvedena je bila rekonstrukcija, to je sanacija usadov na najbolj kritičnih odsekih na cesti Brdo – Zlato Polje in
Obrše – Mala Lašna. Aktivno in v povečanem obsegu se izvajajo tudi geodetske storitve oziroma odmera kategoriziranih občinskih cest.
Občinska uprava, Primož Dežman

Energetska sanacija OŠ Janka Kersnika Brdo in POŠ Krašnja
Občina Lukovica je v minulem letu na Javnem razpisu Energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti v okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013, 6. Razvojne prioritete Trajnostna raba energije 1. Prednostne usmeritve Energetska sanacija javnih stavb, uspešno
pridobila sredstva in v septembru 2013 podpisala pogodbo o
sofinanciranju operacije Energetska sanacija OŠ Janka Kersnika
in POŠ Krašnja za sofinanciranje operacije v višini 85% upravičenih stroškov operacije.
V decembru 2013 je tako Občina Lukovica prek portala javnih naročil
začela s postopkom zbiranja ponudb po odprtem postopku. Na javni razpis je prispelo šest ponudb. Na podlagi meril javnega naročila
in veljavne zakonodaje je Občina Lukovica kot naročnik izmed vseh
ponudb izbrala najugodnejšega ponudnika, to je SGP Graditelj d. d.,
Maistrova ulica 7 iz Kamnika. Z izbranim ponudnikom je bila 31. marca 2014 podpisana pogodba za izvedbo del.
SGP Graditelj d. d. je z deli začel 7. aprila 2014, dela pa morajo biti
dokončana najpozneje do 15. avgusta 2014. V sklopu energetske sanacije šole bodo izvedena naslednja dela: toplotna izolacija celotne
fasade, izolacija podstrešja in stropa neogrevanih podzemnih prostorov (zaklonišče), zamenjava energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva (zamenjava oken in vrat), zamenjana pa bo tudi strešna
kritina.
Naložba je ocenjena na 622.000 evrov, pri čemer je občina na javnem razpisu pridobila 85% upravičenih stroškov operacije, in sicer
358.811,31 evra. Ostala sredstva je dolžna kot naročnik zagotoviti
Občina Lukovica.
V maju 2014 bodo z energetsko sanacijo začeli tudi na POŠ Krašnja.
Vse občane, zaposlene na obeh šolah, obiskovalce šole, še posebej
pa starše in otroke obeh šol pozivamo k strpnosti zaradi morebitnih
sprememb dostopa do šol kot tudi k upoštevanju obvestilne signalizacije za varnost in zdravje pri delu.
Občinska uprava, Jasna Sovinšek
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166 let slovenske zastave in 600 let zadnjega ustoličevanja slovenskih knezov in vojvod

Pred 166 leti je prvič zavihrala slovenska trobojnica
Na Geossu pri Spodnji Slivni je 13. aprila 2014 HGV društvo Heraldica Slovenica pripravilo slovesnost ob Dnevu slovenske zastave in ob 600-letnici ustoličevanja zadnjega kneza
na knežjem kamnu in prisege kneza v slovenskem jeziku na Gosposvetskem polju. Hkrati
smo predstavili umetniško stvaritev knežji kamen Zlatka Rudolfa. Na slovesnosti sta sodelovala praporja Občine Lukovica in ZVVS sekcije Lukovica. Umetnostna stvaritev knežjega kamna je spomenik slovenskemu jeziku.
Kamen so v srednjem veku pobrali iz ruševin
mesta Virunum iz neposredne okolice na Gosposvetskem polju in ga izbrali za sedež, na
katerem so ustoličevali svoje vladarje, kneze in
vojvode. Ustoličeni oziroma novo izbrani vojvoda je moral plačati kosezu 60 denarjev za odkup sedeža, dati lisastega bika in lisasto kobilo,
svojo obleko, obenem pa zagotoviti svobodo
kosezove hiše in izvzetost od vseh dajatev. Kosez z udarcem vojvodo še enkrat opomni, da
mora biti dober sodnik, nato pa mu prepusti
mesto. Vojvoda nato s knežjega kamna zavihti
meč na vse strani neba in s tem dejanjem da
vedeti vsemu ljudstvu, da bo res dober in pravičen sodnik vseh. Kosez odide z odkupnino,
vojvoda pa mora še popiti požirek mrzle vode
iz kmečkega klobuka – simbolika skromnosti,
ki se je morajo vsi držati. Zatem zagorijo kresovi, ki jih prižge t.i. požigalec – ustaljena vloga
pri slovesnem obredu ustoličevanja. Nato vsi
skupaj odidejo v gosposvetsko cerkev, kjer
je v čast novemu vojvodi slovesno bogoslužje, med katerim je novemu vojvodi podeljen
poseben blagoslov vpričo vseh pomembnih
svetnih in cerkvenih dostojanstvenikov ter
zbranega ljudstva. Tudi v cerkvi je bil novi vojvoda v preprostih, kmečkih oblačilih, da tako

tudi prisotni dostojanstveniki vidijo, da bo
ostal enak ljudstvu, saj je njemu odgovoren
in od njega izbran. Oblačila je odložil šele pozneje na vojvodskem prestolu – prav tako na
Gosposvetskem polju, ker je podeljeval fevde,
razsojal in izvrševal svoje dolžnosti. Umetniška
stvaritev knežjega kamna je spomenik sloven-

Ob materinskem dnevu tokrat veselo
ob zvokih ansambla Toneta Rusa
Kako pomembna je vloga mame v družini
in družbi, vse pogosteje pozabljamo. Zato
so dogodki, ki nas na to opominjajo, še
kako dobrodošli.
V Turistično olepševalnem društvu Brdo –
Lukovica smo že tretje leto v dvorani Janka
Kersnika v Lukovici pripravili koncert v čast
mamam z namenom, da si vzamejo čas zase
in se imajo v dobri družbi lepo. V sobotni večer, 22. marca, nas je nagovoril znani voditelj
Robert Pečnik – Pečo ter nas s svojimi domislicami in mislimi ter verzi o mamah popeljal
skozi večer, ki je bil predvsem poln glasbe.
Ob znanih zvokih ansambla Toneta Rusa, ki
je v zadnjem času poznan predvsem po zmagovalni Pesmi zime iz oddaje Na zdravje Čas
zavrtel bi nazaj, je tako zaigralo marsikatero
srce in marsikdo je tudi zapel. Zanimiv je bil
tudi nastop folklorne skupine iz Lukovice,
katere člani so se tokrat prvič podali na oder
in pokazali svoje znanje. Ker gre za premierni nastop folklorne skupine, vse, ki ste morda ujeli trenutek na fotografijo, naprošamo,
da jih pošljete na elektronski naslov vinko.

nakrst@gmail.com, da shranimo ta dogodek
tudi na ta način.
Velika zahvala gre Mercatorjema v Krašnji
in na Prevojah ter gostilnama Pri Bevcu in
Furman, kjer je bilo možno kupiti karte, ter

skemu jeziku, ki je bil uradni jezik svojevrstnega predhodnika demokratičnega obreda s
pravico izbire in potrjevanja vladarja. Osrednji
govornik ob dvigu zastave je bil Janez Bogataj.
Po blagoslovitvi umetniške replike knežjega
kamna je Stane Granda orisal tedanje vladarje in sedanje. Kipar Zlatko Rudolf je povedal,
da ta kamen predstavlja tudi slovenske reke,
potoke, gričke in hlebca kruha. Glavni namen
tradicionalnega prirejanja svečanosti v praznik
slovenske zastave je ohranjanje slovenske nacionalne identitete. To priča tudi vedno večje
število obiskovalcev prireditve vsako leto.
Danilo Kastelic, Heraldica Slovenica

sponzorjem Občini Lukovica, Gostinskemu
podjetju Trojane in knjigovodskemu servisu
Karmen d. o. o.
Prijetno vzdušje, glasba in lepe misli so v
obiskovalcih pustile pozitiven vtis in ravno to je tisto, kar nas žene, da bomo tudi v
prihodnjem letu organizirali koncert, ki bo
namenjen mamam in vsem tistim, ki imamo
naše mame radi, zatorej vabljeni že zdaj, da
se koncerta udeležite.
Vinko Nakrst
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Šopek pesmi so zapeli
V petek, 21. marca, je v krašenjski šoli KUD Fran Maselj Podlimbarski pripravil prireditev za vse matere, žene in dekleta, ki v tem mesecu praznujejo. Maruša Čebulj jim je v pozdravnem nagovoru še enkrat zaželela vse lepo in prisotne pozvala k prijetnemu poslušanju.
Štirje mladeniči s srebrom v laseh so prvi zapeli in sicer pesem, ki obudi
vse čute, Pri mami smo se zbrali. Nadaljevanje je bilo zelo prikupno izpeljano. Ljudski pevci iz Krašnje so namreč igraje odpeli pesmi, namenjene
vsem. Posedli so se v polkrog kot na vaji vsak teden, skozi večerno prireditev izmenjavali tako pesem kot klepet na vaji, kamor sodi izmenjavanje novic, »pojamrati« o trganju v kolenih pa križu in še kak vic vmes
za lajšanje bolečin. Pesmi so bile lepe, kot so vedno lepe ljudske pesmi
tako iz njihovih grl, kot je lepa sama ljudska pesem. Po prireditvi so presenetili še Jožeta, kajti niso pozabili na njegovih prvih šestdeset let.
Ljudski pevci iz Krašnje, še velikokrat pridite na vajo, zapojte in potem še
vsem nam. Bilo je lepo za uho in dušo.
Milena Bradač

Tretje ocenjevanje salam

Tudi tokrat so povabili medse dobre poznavalce tega izdelka: Staneta
Jemca, Jožeta Urankarja, Robija Capudra in Viktorja Remsa, ocenjevalce
iz preteklih let. Komisija, ki je ocenjevala zunanji izgled, okus, vonj in notranji izgled mesnega izdelka je imela polne roke dela, saj so imeli letošnji

pridelovalci boljše, lepše in bolj kvalitetne izdelke kot preteklo leto. Medtem ko je komisija opravljala svoje delo, smo se ostali prijetno zabavali in
pokušali izdelke tudi sami. Po dobri uri smo dočakali razglasitve najboljših, seveda vsi radovedni in nestrpni. Z nekaj besedami so nas nagovorili
člani ocenjevalne komisije in enotno ocenili, da tokrat ni bilo domače
salame, ki bi ji lahko rekli, da je slaba. Največje število točk za svoj izdelek je prejel Janko Jamšek iz Podgore, z drugim mestom se lahko pohvali
Igor Vrankar in s tretjim mestom Marko Vrankar, oba iz Obrš. Za vse tri je
društvo pripravilo skromna darila, prav vsi pa so prejeli lepa priznanja za
sodelovanje.
Društvo se zahvaljuje ocenjevalni komisiji za korektno in brezplačno delo
ter za sodelovanje v družabnem večeru.
Tone Habjanič

Člani ocenjevalne komisije

Nasmejani obrazi po razglasitvi

Sredi prejšnjega meseca so Zlatopoljci spet organizirali ocenjevanje
salam iz tamkajšnjih zaselkov. Kako zahtevna je priprava tega mesnega izdelka, vedo le pridelovalci. Zmes mora biti natančno pripravljena z vsemi dodatki. Po končanem dimljenju sledi daljše obdobje
sušenja in zorenja ob redni kontroli in nadzoru stanja zraka in vlage.

Materinski dan
Torek, 25. marca 2014 – turoben, oblačen, pust dan, vsak čas bi lahko deževalo.
Vendar smo bile članice DPŽ Lukovica pripravljene tudi na to. Gospa Jerca in Tone
v Preserjah sta nam prijazno ponudila
streho v primeru dežja. Vendar smo se odločile, da speljemo prireditev kar ob Gradiškem jezeru.
Zbralo se nas je vremenu primerno – nekoliko manj. Vendar dobra volja, smeh, druženje,
glasba, županovo voščilo in nagelj ter seveda
topla pijača in malica naredijo svoje. Izmenjava posebnih in vsakdanjih novic, pa pretresljive življenjske zgodbe nekaterih mam in

babic in kaj kmalu ugotoviš, da je tvoj problem
sila majhen in veselo zakorakamo v nov dan.
Zahvaljujemo se gospodu županu, vsem udeleženkam, TD Preserje za izposojene klopi in mize
ter še posebej Francu Jemcu, ki nam res ogromno pomaga pri izvedbi prireditve. Za nagrado
sodelujočim članicam je poskrbela predsednica Vida. Dogovorila se je za ogled oddaje Moja
Slovenija. Tako smo se v nedeljo, 30. marca, odpeljale v Ljubljano na snemanje oddaje. Lahko
vam sporočimo le, da smo vzorno predstavile
občino Lukovica, da smo ekipi poklonile vrečko
z dobrotami Zakladi Črnega grabna in da nam
je bilo lepo.
Za DPŽ Lukovica: S.Urbanija
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Tečaj za varno delo z motorno žago

opremi sekača, o motornih žagah in ostalih
orodjih, ki so potrebna pri delu in tudi o prvi
pomoči. Teoretičen del je bil le podlaga za
delo na terenu ali v praksi. Vsak udeleženec je
moral podreti drevo in ob tem uporabiti vsa
znanja, tudi tista, pridobljena na tokratnem
tečaju. Preden so se odpravili v “gozd”, so mo-

rali pripraviti motorno žago, kar zahteva obilo znanja in spretnosti. Največ nam povedo
besede enega izmed udeležencev, ki je dejal,
da njegova žaga, odkar jo ima, ni bila deležna
tolike pozornosti kot tokrat na tečaju. In vendar velja pravilo, da je le tehnično brezhibno
orodje varno orodje. Pridobljeno znanje so
udeleženci že ali pa ga še bodo s pridom uporabili pri delu v gozdu in upamo, da bo morda
tudi zaradi tega usposabljanja delo bolj varno
in kakšna nesreča manj. Zaradi velikega zanimanj bodo tečaj v aprilu ponovili.
Drago Juteršek

razvajen, sebičen in hudoben ter poln denarja
in drugih dobrin, kaj vse naredi denar, mu vsa
ta bogastva ne pomagajo, ko odkloni pomoč
revni ženi samo v obliki prenočišča zanjo. Za
pomoč ga ne prosi nihče drug kakor čarovnica, ki grad in princa začara, ostaneta mu le
vrtnica in čarobno ogledalo. Mlado dekle, ki je
malce drugačno od ostalih deklet, saj jo najbolj zanimajo knjige, je postavljeno pred težko
preizkušnjo. Njen oče, ki je izumitelj, zaide na
zakleti grad, in da bi rešila očetovo življenje,
mora za vedno zapustiti dom in oditi živeti
k grozni Zverini na osamljeno graščino sredi
temačnega gozda. Tam se prestrašena sprašuje, kakšne namene ima Zverina z njo. Jo bo
pojedel, mučil ...? Ob življenju na gradu spoznava čudovite prijatelje, ki ji znajo polepšati
dan in ob tem spreminjati tudi Zver. Na koncu

spozna, da se lepota človeka skriva v njegovi
notranjosti in tako lahko reši princa in zakleti
grad. Kakšen naj bi bil konec, če ne srečen take
gledališke predstave, zahvaljujoč tudi ljudem
v ozadju, srečni pa smo bili tudi obiskovalci,
ki smo si tokrat predstavo ogledali v kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici. Še ena
pohvala velja igralcem in vsem, ki so pripravili
igro, da so kljub ne preveč polnemu obisku, saj
je bilo celo igralcev več kakor obiskovalcev, od
začetka do konca odigrali predstavo. In čemu
dvorana ni bila polna? Ni izgovor o lepem vremenu in ne vem še čemu, le na kulturo v Črnem grabnu ne damo preveč in če že domači
nič ne pripravijo, bi bilo lepo, če bi vsaj gostujočim kulturnikom z obiskom izrazili zahvalo
za njihovo prizadevanje na kulturnih odrih.
Drago Juteršek

Podiranje drevja in izdelava gozdnih sortimentov, spravilo, nakladanje, razkladanje in
prevoz gozdnih sortimentov se štejejo za dela z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare. Ta dela naj bi opravljal le delavec, ki je za to delo strokovno usposobljen,
zdravstveno sposoben, ima potrebne izkušnje in je poučen o varnem opravljanju takega
dela.
Pri opravljanju gozdnih del z večjo nevarnostjo za poškodbe in zdravstvene okvare morata
biti na delovišču vsaj dva delavca v vidni in
slušni oddaljenosti. Delavci oziroma delovne
skupine morajo biti med seboj oddaljeni najmanj za dve višini drevesa, na strmem terenu
pa ne smejo delati drug nad drugim oziroma
ena skupina nad drugo. Tako pravijo predpisi.
Žal pa je realnost povsem drugačna, zato so v
ŠKD Bregar iz Trnjave organizirali tečaj za varno delo z motorno žago.
Letošnji žled, ki je uničil dobršen del gozdov,
je poleg velike škode, že terjal tudi življenja.
Tako je pri odpravi posledic žleda pri delu v
gozdu pri nas terjalo že dve smrtni žrtvi in več
huje in lažje ranjenih. V želji zmanjšati število
nesreč in biti pri delu v gozdu bolj varen so
se pri ŠKD Bregar odločili pripraviti v sodelovanju z Grm Novo mesto - Center Biotehnike
in Turizma tečaj o varnem delu v gozdu. Tako
se je tokrat klubska soba na kmetij pr`Bregar
v Trnjavi pri Lukovici, kjer sicer v glavnem
potekajo pogovori o konjih, spremenila v
učilnico, kjer so udeleženci tečaja zavzeto
spremljali predavanja. Poslušali so o zaščitni

Lepotica in zver
Kulturno izobraževalno društvo Limbar iz
Moravč, točneje njihova mladinska in otroška dramska skupina, vsako leto po zaslugi
navdušenih režiserk in ostalega osebja na
odrske deske postavi vedno za oko in uho
zanimivo predstavo. Tokrat so na odrske
deske postavili in širšemu občinstvu na
ogled podali delo Jeanne Marie Laprince
de Beaumont Lepotica in zver. Pod režijskim vodstvom Marjete Capuder in Tatiane
Javoršek nam prek 40 igralcev vseh starostnih stopenj prikaže delo, primerno tako
za odrasle kakor za najmlajše.
Ob plesu, petju in govornem delu mineva
čas, kot bi mignil ob pričakovanju razpleta
zgodbe. Čeravno nas spominja uvodni del na
novodobne tajkune, saj je bil čudoviti princ

DOGODKI

april 2014

9

Razvitje prapora PVD Sever
Člani Policijsko veteranskega društva Sever – odbor Domžale smo
se pred dnevi zbrali na letni skupščini, ki jo je vodil predsednik Maksimilijan Karba.
V uvodnih besedah je pozdravil vse navzoče člane, povabljene goste
in praporščake širšega ljubljanskega območja. Podal je poročilo o delu
za preteklo leto in poudaril, da bi moralo biti članstvo in društvo bolj
aktivno. Trenutno šteje društvo prek 50 članov, res pa je, da jih nekaj še
do danes ni poravnalo članarine. Besedo je prepustil predsedniku PVD
Sever – Ljubljansko območje Emeriku Peterki. Ta je povedal, da je trenutno iz širšega ljubljanskega območja vključenih v društvo skoraj tisoč
članov. Lansko leto je bilo dela na pretek. Številne slovesnosti in športne
aktivnosti so bile po programu uspešno izpeljane. Veliko dela nas čaka
tudi v letošnjem letu, v katerem se bomo morali še bolj boriti za odvzete
pravice ter pomagati številnim članom, ki prosijo za pomoč ob vse večji
socialni stiski.
Z nekaj besedami sta nas nagovorila tudi župan občine Domžale Toni
Dragar in predstavnik občine Trzin Jože Kosmč. Slednji je dejal: »Čestitam vam za dosedanje delo. Vesel sem, da se je društvo odločilo za svoj
prapor.« Sledilo je slovesno razvitje novega prapora PVD Sever – odbor
Domžale.

Predsednik Karba se je zahvalil vsem članom društva in županom sosednjih občin ter vsem, ki so prispevali finančna sredstva za nov prapor, ki
naj bi v bodoče služil svojemu namenu.
Po končani slovesnosti smo se zadržali v prijetni družbi.
Tone Habjanič

Čistilna akcija v Blagovici
V soboto 5. aprila, je potekala čistilna akcija v Blagovici, ki jo je
organizirala KS Blagovica skupaj z vsemi društvi v kraju.
Najprej nas je zjutraj pričakal dež in tako pregnal nazaj k počitku kar nekaj pripravljenih za akcijo. Tisti najbolj zagreti smo kljub slabemu vremenu prišli na zbirno mesto na igrišče in najprej popili kavo v upanju, da
se vreme popravi. Odločili smo se, da akcijo izpeljemo, saj bo težko najti
nov termin. Razdelili smo si teren po KS Blagovica ter na planinski poti
Blagovica – Golčaj in Krašnja - Limbarska gora, ter se dogovorili, da je
malica okrog 11. ure. Akcija je dobro uspela in tudi dež nam je prizanesel,
opažamo pa, da so krajani postali bolj prijazni do okolja, verjetno največ
smeti odvržejo »tujci«, ki se ustavijo ob cesti ali pa kar med vožnjo.
Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali na akciji, seveda pa vsi prihajamo
iz vsaj enega od sodelujočih društev: Podeželsko društvo, Planinsko društvo, Prostovoljno gasilsko društvo, Društvo podeželskih žena in Rdeči
križ. Zahvaliti se je potrebno še KS Blagovica za malico, Podeželskemu
društvu za pijačo, GP Trojane za podarjene krofe in Občini Lukovica za
vreče in rokavice.
Aleš Podbelšek

Velikonočna butara pred cerkvijo v Šentvidu
Tudi letos ponosno stoji ob cerkvi sv. Vida - visoka, pokončna, zelena in pisana butara velikanka. Delo pridnih in iznajdljivih rok, ki
poznajo stare običaje in izročilo ter jih znajo tudi ohranjati.
Cel teden se je pod kozolcem Andrejka v Šentvidu nabiralo zelenje, potrebno za izdelavo butare –pušpan, bršljan, veje cipres, tisa, resje ... Nato
so se v petek zbrale gospe, ki so pripravile čudovite šopke, ki krasijo butaro. V soboto so člani turističnega društva sv. Vid in domačini sestavili
14-metrsko butaro ter jo v zgodnjem sončnem popoldnevu odpeljali in
dvignili pred cerkvijo. Na cvetno nedeljo jo je župnik blagoslovil in tako
razveseljuje poglede in srca mimoidočih vse do velike noči in še naprej ...
Ob tej priložnosti se prisrčno zahvaljujemo vsem, ki ste priskrbeli zelenje
za butaro in cvetličarni Nuši Stupica za trakove, žice in drug nujno potreben material za butaro. Najlepša hvala domačinkam, ki ste v petek pripravile šopke – zaradi vas je bila butara v soboto veliko hitreje narejena.
Hvala tudi članom in vsem, ki ste v soboto sodelovali pri izdelavi butare
in pridnim gospodinjam, ki ste poskrbele za pogostitev. Veseli smo, da
skupaj z nami ohranjate ta lep slovenski običaj pred veliko nočjo.
Majda Kočar za TD Sv. Vid

Takole nastaja butara

Vrh butare v barvah slovenske
zastave
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Zaključek šahovskega turnirja

Cikel šahovskih turnirjev Črni graben 2014

Rezultati prvega turnirja
Šahovsko društvo Črni graben je v soboto, 29. marca 2014, izvedlo prvi šahovski turnir od načrtovanih 10 v letošnjem letu.

Zimski šahovski turnir je tudi letos doživel svoj zaključni epilog v
marcu. Prve igre so se začele takoj po novem letu, razburljiva srečanja pa so se nadaljevala vse do marca, ko je bila odigrana še zadnja šahovska partija.

Udeležba je bila visoka – 15 udeležencev, kar je bilo več od pričakovanega. Igrali smo po švicarskem sistemu, 9 kol, čas 10 minut na
igralca, turnir pa je trajal približno 3 ure in pol.
Rezultati po prvem turnirju:
1. Janez Hribar
9 točk
2. Džemal Veskovič
8 točk
3. Janez Vidergar
5.5 točk
4. Tomo Omahna
5.5 točk
5. Martin Andrejka 5.5 točk
6. Franc Andrejka
5 točk
7. Marko Krulej
5 točk

8. Marjan Dolinšek
9. Franc Erazem
10. Matic Virnik
11. Gašper Čerin
12. Matija Lipovšek
13. Peter Lipovšek
14. Matej Voljkar

4.5 točk
4.5 točk
3.5 točk
3 točk
2 točk
1 točk
1 točk

Razen stalnih članov šahovskega društva so se nam pridružili še trije
mladi šahisti iz Blagovice ter dva mlada šahista iz osnovne šole Janko
Kersnik. Novi šahisti so se hitro vključili v vzdušje in potek turnirja ter
se srčno dobro borili za šahovnicami.
Najboljši Zlatopoljski šahisti

Boji petega kola: v ospredju na desni Janez Hribar,
zmagovalec turnirja

Alojz Cijan, srce in motor
ŠD Črni graben

Na rezultate in vrstni red so v največji meri vplivale izkušnje in znanje
(»kilometrina«) starejših članov, ki so na koncu zasedli boljša mesta.
Vseeno pa so bili dvoboji mlajših s starejšimi za mlajše dobra šola - za
pridobivanje dragocenih izkušenj je to gotovo najboljši način - zato
ne odnehajte. Nekoliko smo pogrešali vsaj še kakega šahista iz Rafolč. Upamo, da se nam bo skupaj z vsemi dosedanjimi tekmovalci
pridružil v naslednjem turnirju, ki bo v soboto, 26.aprila, ob 18.
uri v prostorih šahovskega društva Črni graben v Šentvidu.
Vabljeni – na voljo so dodatna 4 mesta za igranje!
Marko Krulej

Podelitev pokalov in končno razglasitev smo opravili kar po končani
tretji seji upravnega odbora. Zato je bilo na razglasitvi še več prisotnih,
večer pa še bolj pester in družaben. Prvega mesta se je tokrat z največ
točkami veselil Igor Stražar iz Preserij, drugo mesto je pripadlo Viktorju Pogačarju iz Podgore, tretje mesto pa si je priboril Mako Vrankar iz
Obrš. Ob podelitvi pokalov smo se poveselili in se dogovorili, da v aprilu odigramo šahovsko srečanje z ekipo Gradišča. So pa člani Športnega
društva Zlato Polje organizirali tudi spomladanski pohod na Limbarsko
goro in to prav na dan tradicionalnega, že 26. Pohoda po nagelj. Skoraj
trideset pohodnikov se je podalo po zlatopoljskih vaseh proti Vrhu nad
Krašnjo, skozi Krajno Brdo v dolino Črnega grabna.
Po prečkanju avtoceste nas je čakal vzpon proti zaželenemu cilju, Limbarski gori. Lepo sončno vreme je poleg nas na goro vabilo na tisoče
pohodnikov iz vseh krajev naše domovine. Ob množici pohodnikov
smo si ogledali cerkev sv. Valentina, ob prijetnem sproščanju in ob zvokih ansambla Zajc pa smo skoraj pozabili na povratek domov. Zdaj pa
gremo, smo si rekli. Hitro smo se spuščali navzdol, izgubljali so se zvoki
harmonike, ki jo je vse bolj preplavljal hrup avtomobilov z avtoceste,
globoko pod nami. S prijetnega nedeljskega pohoda smo se vračali
polni svežine, nežnemu spolu pa so vse dogajanje popestrili še rdeči
nageljni, podarjeni za dan žena in materinski praznik.
Tone Habjanič

Drugi v zimski ligi
Pred nedavnim je bila v Dobu končana zimska veteranska
balinarska liga 2013/14. Osem sodelujočih ekip iz občin
Domžale, Mengeš, Kamnik in Lukovica se je večmesečno
zimsko obdobje borilo za najboljša mesta na pokritem
dobskem balinišču. Iz naše občine sta v ligi sodelovali ekipa gostilne Škarja in ekipa gostilne Gašper s Prevoj. Prav
slednja, ki jo vodi Božo Pogačar, je bila tudi tokrat uspešna
in se je ob zaključku veselila odličnega 2. mesta. Igralci so
prejeli srebrne medalje in lep pokal.
Za uspešen nastop jim iskreno čestitamo!
Najboljše tri veteranske ekipe:
1. mesto: Mengeš
2. mesto: Gostilna Gašper s Prevoj
3. mesto: Budničar s Količevega

Tone Habjanič

Skupna slika prevojskih veteranskih balinarjev
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Hk Prevoje All Stars gostil veterane

HK Vojvodina GentlemeNS
Teden po končani sezoni hokeja na ledu na
ploščadi v Domžalah so nas obvestili veterani
iz HK Vojvodina gentlemeNS, da nam vračajo
obisk iz januarja leta 2013. Stekle so priprave
za sprejem in potrdili smo jim, da lahko pridejo za vikend med 14. in 16. marcem. Ker so
ledeno ploščo v Domžalah že odklopili, smo
se zmenili za dva termina v Kranju na ledeni
ploskvi Zlato polje, ker bomo veterani odigrali
dve prijateljske hokejske tekme na ledu. Vojvodince smo sprejeli z dobrodošlico v petek,
14. marca, v gostilni Škarja, ker smo skupaj
tudi kakšno zapeli. To pot so hokejisti zamenjali hokejsko palico za kitaro, ki je šla od rok
do rok. Nekdo je rekel, da vsak, ki ga vpraša,
če bi lahko igral za veterane HKP, mu odgovori, da je prvi pogoj igranje kitare. Naslednji
dan so si ogledali okolico in širšo Slovenijo.
Zvečer smo se skupaj z avtobusom odpeljali
izpred gostilne Škarja v Kranj na prijateljsko
hokejsko tekmo. Prevojski navijači so nas pričakali na tribunah z bučnim aplavzom in glasnim navijanjem. Ker gostje niso imeli dovolj
igralcev, smo jim posodili igralca in vratarja.
Sodnik Franc Andrejka s Prevoj je zapiskal in
tekma se je začela. V zelo izenačeni borbi smo

se razšli z neodločenim rezultatom 5:5. Po
tekmi smo se odpeljali do gostišča pri Čebelici na Brdu, ker so bili gostje nastanjeni. Imeli
smo skupno večerjo, ker smo se pogovarjali
o hokeju in prijateljstvu ter o težavah, ki nas
pestijo. Ura je bila že pozna, ko smo odhajali
na zasluženi počitek. V nedeljo smo odigrali
še eno tekmo pred številnimi ljubitelji hokeja
s Prevoj. Tokrat so bili gostje boljši od naše ekipe, ki so ji manjkali nekateri ključni igralci zaradi poškodb in tudi nekaj utrujenosti je bilo
prisotno. Kljub prizadevanju, da bi rezultat
obrnili nam v prid, nas je tudi sreča zapustila,
tako da smo izgubili s 4:7. Ko smo prišli z ledu,
je v Kranju sijalo sonce in pri 22 stopinj Celzija
je bilo prijetno posedeti na vrtu pred dvorano
v Zlatem polju. Gostje so odšli domov dobrih
vtisov poznanstev ob spoznanju, da smo moštvo iz vasi, ki šteje 1.100 prebivalcev in Novi
Sad, ki šteje preko 250.000 prebivalcev. Tako
je minil še en prijeten hokejski vikend HKP
ALL STARS. Konec maja za vikend med 24. in
25. maja veterani pripravljamo hokejsko veselico pri Škarju! Vabljeni!
Danilo Kastelic

Nova osvojena točka
Motokros dirko v razredu MXGP, četrto v letošnji sezoni, ki je bila na sporedu v Italiji v
bližini mesta Arco, je Klemen Gerčar končal
z novo osvojeno točko. Sicer se mu je obetal
precej večji izkupiček, a so tudi to pot tekmeci poskrbeli, da temu ni bilo tako.
»Sobotni rezultati niso bili slabi, motocikel
dobro deluje, nastavitve uspešno iščemo, zdaj
moram samo še najti pravi ritem na motociklu.
V obeh vožnjah v Italiji sem imel kar nekaj težav
zaradi tega. Na prvi sem slabo startal, a sem se
vmes prerinil naprej, prehitel štiri tekmece,
a je ravno takrat tekmec pred menoj padel
in z njim tudi jaz. Tako sem moral spet dirko
nadaljevati iz ozadja, a sem uspel na koncu
prit na 24. mesto. V drugi vožnji pa sem se že
prebil na osemnajsto mesto, a ko so me začeli
vodilni prehitevati za en krog, sem videl modre
zastave in sem se moral umakniti, ta trenutek
pa sta izkoristila dva dirkača, ki sta sicer vozila
za menoj, in me prehitela. Zato sem dirko
končal kot 20., a sem vsaj osvojil novo točko.«

Zdaj sledi dirka v Bolgariji, ki bo na sporedu
20. aprila, Klemen pa dodaja, da mu steza v
Sevlievu leži, zato si tam obeta še boljše rezultate.
MXGP, Italija (Arco)
Prva vožnja:
1. Gautier (Fra, Kawasaki) 35:15,959 min
2. Clement (Bel, Suzuki) + 2,310 sek
3. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 4,616 sek
24. Klemen Gerčar (Slo, Honda) – 1 krog
Druga vožnja:
1. Desalle (Bel, Suzuki) 33:49,752 min
2. Van Horebeek (Bel, Yamaha) + 0,810 sek
3. Strijbos (Bel, Suzuki) + 1,603 sek
20. Klemen Gerčar (slo, Honda) – 1 krog
Skupno točkovanje:
1. Cairoli 172
2. Desalle 158
3. Van Horebeek 154
23. Gerčar 10
Matej Žinkovič
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Klemen Gerčar
drugi na prvi
dirki državnega
prvenstva
Klemen Gerčar se je prve dirke državnega prvenstva v Prilipah udeležil v
razredu MX OPEN in na koncu zasedel
drugo mesto. Klemen je to priložnost
izrabil tudi za druženje z navijači, saj
je letos tako prvič nastopil na domačih
tleh, čeprav ima za seboj že tri dirke v
MXGP. Dirko v Prilipah je izkoristil tudi
za priprave na naslednjo preizkušnjo, ki
je bila 13. aprila v Pietrimurati pri Arcu,
severno od Verone.
»Na dirki za državno prvenstvo sem v prvi
vrsti preskušal nastavitve vzmeti za dirko
v Pietrimurati, saj je tam steza zelo trda.
Iskanje nastavitev je bilo dobro, naučil
sem se veliko, čeravno bi si seveda želel
tudi na domači dirki zmage. S prvo vožnjo
v Prilipah sem kar zadovoljen, v drugi pa
sem naredil nekaj napak, kot da nisem bil
povsem pri stvari, saj sem veliko razmišljal
o nastavitvah in malo eksperimentira. Po
drugi strani lahko zadovoljno ugotovim,
da so posledice poškodbe zapestja iz Brazilije odpravljene. A vseeno, tudi drugo
mesto ni slabo, prava forma prihaja, saj se
je videlo v Braziliji, da se lahko vozim med
prvimi desetimi. Veselilo me je, da je v Prilipe prišlo toliko gledalcev in navijačev, ki
so me vzpodbujali in mi stojijo ob strani za
vsako dirko v MXGP. Seveda sem bom potrudil, da jih razveselim z novimi točkami,«
je povedal Klemen.
Matej Žinkovič
Foto: Peter Vasle
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Zimska liga Avtomehanika Kveder v malem nogometu 2013/14
Avtomehanika Kveder, ki jo predstavlja Marjan Kveder, se je lani preselila v nove prostore
v obrtni coni Lukovica, je še vedno pripravljena pomagati pri dodelitvi nagrad za ekipe v
tekmovanju v malem nogometu. Že peto leto je to tekmovanje pod šotorom, ki ga upravlja Rekreacijski center Urbanija (RCU), z vodjem Mišom Urbanijo, ki poleg dobre hrane
poskrbi s svojo zagnanostjo še za pravo športno klimo. Vseskozi sodelujejo pri vodenju
in organizaciji aktivni člani Športno turističnega društva (ŠTD) Rafolče z računalniškim
vodenjem pod taktirko Marka Breznika. Pohvaliti je potrebno tudi pravičnega sodnika
Tomija Druškoviča.
Tekme lige so se odvijale ob petkih. Nastopilo je 12 perspektivnih ekip, ki omogočajo
mladim, da svojo energijo koristno uporabijo
in z boljšo kondicijo opravljajo tudi ostale naloge in obveznosti v življenju. Videli smo 275
zadetkov na 66 tekmah, kar je 4,2 zadetka na

tekmo. To je v primerjavi z lansko ligo manjša
učinkovitost (lani 4,9).
V soboto, 29. marca 2014, je bil zaključek Zimske lige Avtomehanika Kveder v malem nogometu 2013/14 v RCU-ju. Udeležile so se ga
najboljše ekipe in predstavniki ostalih. Spet je

zmagala ekipa Moravč California z naskokom
kar 8 točk. Druga je bila ekipa ŠD Mlinše in
tretja Antimon-Cosmos s Trojan. Sledile so še
ekipe: Fenix Krašnja, Quercus Dob, Elektro Vili
s.p., Kolektiv Pri čebelici, ŠD Prevoje, GMS – Klimamont, Optika Poznič, FC 2005 in ŠD Krašnja.
Najboljši strelec lige je bil Aleš Medved (California), najboljši vratar lige pa Toni Požar (ŠD
Krašnja). Z lepim igranjem se je izkazala ekipa
ŠD Mlinše, ki je naredila najmanj prekrškov.
Organizator lige ŠTD Rafolče že sedaj vabi na
spomladanski turnir v malem nogometu na
travnatem igrišču ob brunarici v Rafolčah in se
zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
uspešnemu zaključku tega tekmovanja.
Viktor Jemec
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Lov na lisičko
V soboto, 8. marca 2014, smo imeli na POŠ Blagovica pouk. V želji, da bi
nam dan čim bolj sproščeno, zabavno in športno minil, smo se odločili
povezati s PD Blagovica. Skupaj smo organizirali orientacijski pohod −
Lov na lisičko − za učence 1., 2. in 3. razreda. Petra Trdin, Bojan Pustotnik
in Marinka Škrlj so v sodelovanju s šolo pripravili pot, jo označili z »lisičjimi repki« in nalogami. Učence smo v šoli razdelili v 8 skupin, vsaka skupina je dobila svojega spremljevalca, delovne liste in si izbrala tudi ime
skupine. Skupine so startale na pot s štiriminutnim zamikom. Na poti
so morali najti in rešiti 8 lisičjih nalog. Za vsako rešeno nalogo so dobili lisičjo nalepko. Opazovali so znanilce pomladi, določali smeri neba s
kompasom, opazovali gozd iz ptičje perspektive, šteli promet in hlode,
merili razdalje in opazovali posledice žleda v gozdu. Vse skupine so pot
uspešno prehodile in zbrale vse lisičje nalepke. Orientacijski pohod smo
zaključili z razglasitvijo rezultatov. »Gepardi«, »Zajčki«, »Tigri«, »Lovci«,
»Medvedi«, »Delfinčki«, »Volki« in »1« so bili nad »pustolovščino« navdušeni in si v prihodnje želijo še več takih športnih dni. Za organizacijsko in
izvedbeno pomoč se najlepše zahvaljujemo članom PD Blagovica.
Helena Mai Smolej

Prireditev ob 8. marcu
Osmega marca smo na PŠ Blagovica pripravili
prireditev za mamice, očke, sestrice, bratce,
babice in dedke, skratka za celotno družino.
»Mame niso nikdar same, ker so prave mame.
Kjer so mame, to je res, se dobi še očka vmes.

A vsi skupaj družba fina temu pravimo – družina.«
Na prireditvi so se predstavili učenci s pesmijo in plesom ter zaključili kulturno prireditev
z dramatizacijo. Seveda nismo pozabili niti na

obdaritev naših mamic, ki so bile lepih otroških daril zelo vesele. Tako je sonce na ta dan
žarelo ne samo na nebu, temveč tudi v vseh
naših srcih.
Sergeja Kosec

Ogled razstave starega kmečkega orodja v Rafolčah
V sklopu celoletnega projekta Ko medvedek pokuka v babičino skrinjo
smo si s skupinami otrok drugega starostnega obdobja vrtca Medo
ogledali stalno razstavo starega kmečkega orodja na Aleševi domačiji v
Rafolčah, ki jo je pripravil in na katero nas je povabil g. Iglič. Tako smo se

seznanili in dobili vpogled v življenje naših dedkov in babic. Orodje smo
si z zanimanjem ogledali in skupaj ugotavljali, čemu je služilo. Projekt se
bo v vrtcu nadaljeval z zbiranjem starih predmetov in razstavo le –teh.
Andreja Burja
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Iz osnovnih šol
Obiskal nas je Grini

Grini je maskota podjetja Prodnik in je priletel z zvezde Prodnice. Prišel je pomest svojo
obnovljeno hiško na robu gozda, pobrskat po
svoji osveženi spletni strani in odigrat novo
igrico Smeti cel kup. Vmes je naredil še čisto
pravo zabavo za vse svoje prijateljčke. V ponedeljek, 24. marca, je obiskal je našo šolo s svojo spremljevalko. Obdaril nas je tudi z obeski.

Dramatizacija »Zvezdica Zaspanka«

Dramatizirali smo odlomek iz pravljice Frana
Milčinskega o zvezdici Zaspanki. Vsi učenci so
doma izdelali zanimive in raznovrstne lutke in
kostume za zvezdico Zaspanko, botra Meseca
in ostale zvezde ter odigrali svojo vlogo.

Ogled baletne predstave
Picko in Packo

V torek, 18. marca 2014, smo si učenci 3. in 5.
razredov z Brda in učenci s PŠ Krašnja in Blagovica ogledali baletno predstavo Picko in
Packo v SNG Opera v Ljubljani.
Picko in Packo sta dva mulca, ki se neznansko
zabavata ob zganjanju norčij. Predstava je bila
zelo zabavna.
Tina Pergar

Misli o mamici iz 3. b

Sara: Moja mami je prijazna, ni huda, ima me
zelo rada.
Žiga: Ima me rada je prijazna.
Luka: Moja mami je prijazna in zelo lepo skrbi
zame in za sestrico.
Pia: Moja mami je prijazna, mi pomaga in me
potolaži, če se žalostna. Imam jo zelo rada!
Katarina: Moja mami je zelo prijazna, zelo jo
imam rada.
Tjaš: Moja mami je zelo prijazna.
Eva: Mami bi rada, da sem pridna in da tisto kar
reče, bom naredila.
Nina: Moja mami je zelo prijazna. Včasih je
huda. Imam jo rada.

Peka kruha na domačiji »Štempihar«
v Spodnjih Praprečah
V sredo, 19. marca 2014, smo bili otroci skupin Veverice in Medvedki iz vrtca
Medo na Prevojah, povabljeni na domačijo Štempihar. Pot ob reki Radomlji je
bila prijetna in nas je pripeljala naravnost na cilj.
Nasmejana in dobre volje nas je pričakala
gospa Katarina, prav poseben dan pa je bil
tudi za njuna sinova, Tima in Lovra, ki sta
del našega vrtca. Prijazno nas je povabila v
hišo, kjer je že dišalo po sveže zamešenem
kruhu, krušna peč pa je ravno postajala topla.
Otroci so bili od dolge poti žejni in malce
utrujeni, a pričakalo nas je prijetno presenečenje. Lahko smo si postregli z domačim kruhom in salamo. Tudi peciva in
pijače ni manjkalo in za nekaj trenutkov je
vse potihnilo, saj so imeli otroci polna usta
dobrot.
Ko smo se pokrepčali, smo se odpravili v
kuhinjo in spoznali še gospo Ančko, ki je
že zjutraj zamesila testo in je sedaj ravno
pripravljala hlebce za peko. Ob kuhinjski
mizi so otroci lahko potipali in mesili voljno testo ter opazovali spretno grebljanje
po žerjavici v peči, kamor je gospa Ančka
s pomočjo dolgega lesenega loparja zložila vseh sedem kupčkov testa. Otroci so jo
navdušeno opazovali in poslušali.
Med peko je bilo ravno toliko časa, da so se
otroci lahko poigrali na prostranem dvorišču. Razkopavali so pesek, brcali žogo, se
gugali in si med igro ogledali še kokoši, teličke, prašička ter konje in govedo v hlevu.

Otroci so uživali, vzgojiteljice tudi, dobro
voljo in pripravljenost pa je bilo čutiti tudi
pri domačih.
Ko je zadišalo po sveže pečenem kruhu, so
otroci videli še končni izdelek - ravno prav
zapečene hlebce kruha. Za piko na i smo
lahko dva sveža hlebca odnesli v vrtec in
otroci so ga pojedli pri popoldanski malici.
Ta izkušnja je bila za vse nekaj posebnega
in zahvaljujemo se družini Štempihar za
prijazno povabilo in gostoljubje.
Otroci in vzgojiteljice vtrca Medo
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Kaj mi pomeni knjiga,
zakaj rada/rad berem?
Rada berem zato, ker se tako
sprostim in pobegnem iz sedanjosti. Najrajši imam pustolovske
knjige. Moji najljubši pisateljici
sta Enid Blyton in J.K. Rowling.
Če bi lahko, bi brala vse dni.
Hana Rožič, 5.C – Krašnja

Nočitev v vrtcu
No, pa je prišel tisti težko pričakovani dan, ko so otroci iz skupin Miške in Medvedki prespali v vrtcu. O, koliko veselja je bilo
…
Pa pojdimo lepo po vrsti. V četrtek, 27. marca 2014, ni bil običajen dan … pravzaprav noč. Otroci so se ob 18. uri vrnili v vrtec, z
vso opremo, ki so jo potrebovali za nočitev. Sprva smo se zbrali v
igralnici oziroma na igrišču, nato pa se pripravili na prav posebno
dogodivščino. V nahrbtnikih smo poiskali svetilke in se podali na
iskanje skritega zaklada. Joj, koliko nalog smo morali opraviti in
poiskati nešteto smerokazov, ki so nas vodili do skritega zaklada.
A naš trud ni bil zaman. V bližnjem gozdičku se nam je nasmehnila
sreča, ko smo pod vejami odkrili naš zaklad. Veseli smo se vrnili v
vrtec, kjer nas je že čakala slastna večerja, ki nam jo je pripravil naš
kuhar Bogdan. Po večerji smo si ogledali risanko in se pripravili za
spanje. Otroci so bili že kar pošteno utrujeni, tako da so kar hitro
»popadali« v postelje. Sledila je še pravljica za lahko noč in že smo
bili na dobri poti v deželo sanj. Pssst … lahko noč!
Ksenija Capuder

Ko berem knjige, se preselim
nekam, kamor v vsakdanjem življenju ne morem. Posebno me
zanima čas gusarjev in vikingov.
Moji najljubši knjigi sta Čarovnica
pri vikingih in Čarovnica Lili pri
gusarjih. Berem v prostem času
in kadar je slabo vreme. O tem,
da bom Prešernova nagrajenka,
nisem razmišljala. Ko sem dobila
knjižno nagrado, sem se počutila
zelo uspešno in ponosno. Še vnaprej bom ostala zvesta bralka in
ljubiteljica knjig.
Emanuela Trdin – Manca, 3.D - Blagovica

Berem rad, ker se ob tem kaj naučim in je vedno zelo zabavno.
Med knjigami najraje berem poučne knjige. Všeč pa mi je tudi
zbirka Novohlačniki. Trenutno
berem knjigo Titanic, oglasi se.
Kaj bom bral zatem, pa še ne vem.
Matic Urankar Kosec, 4.b
Prebrane knjige nam lahko spremenijo pogled na življenje. Ravno zato jih rada berem.
Vedno, ko preberem knjigo, poskušam razbrati, s kakšnim namenom jo je pisatelj napisal. Mislim,
da bi v zgodbi moral vsak najti
sporočilo, tudi če mu ni bila najbolj všeč.
Vsaka knjiga, tudi otroška ali izmišljena, je napisana s srcem dobrega človeka, ki želi zaradi svojih
izkušenj nekaj spremeniti in nam,
bralcem, to povedati.
Miša Šinkovec, 8.c

Super donacija
V VVE Medo smo preurejali in opremili igrišče z novimi igrali.
Sredstva, ki smo jih pridobili s pomočjo staršev in sponzorjev, so
zadostovala za igrala, za mivko pa jih je zmanjkalo.
V podjetju TERMIT d. d. iz Moravč so se prijazno odzvali na našo prošnjo in nam vso mivko podarili. Otroci vseh starosti se zelo radi igrajo
v peskovniku.
V imenu otrok in delavcev VVE Medo najlepša hvala!

Hana Rožič, 5.C – Krašnja

Emanuela Trdin – Manca, 3.D - Blagovica

Matic Urankar Kosec, 4.b in Miša Šinkovec,
8.c, Brdo
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5. republiško srečanje
gledaliških skupin šol s
prilagojenim programom
Gledališka umetnost kot vse druge umetnosti nudi priložnosti za
učenje, spoznavanje, doživljanje, sodelovanje, daje občutek vrednosti in bogati. V moč gledališča verjamemo tudi na OŠ Roje, saj
vseskozi učence spodbujamo in vzgajamo tudi v tovrstnem izražanju. Ob počastitvi 50. obletnice obstoja šole in 150. obletnice
šolstva v Domžalah smo bili ponosni organizatorji 5. republiškega
srečanja gledaliških skupin. V glavnih vlogah se je v četrtek, 27.
marca, in v petek, 28. marca 2014, v Kulturnem domu Franca Bernika predstavilo prek 170 učencev in učiteljev šol s prilagojenim
programom iz vse Slovenije.
Učenka Teja iz osmega razreda OŠ Roje je četrtkovo dogajanje na prizorišču opisala z naslednjimi besedami:

Rokovnjač

»V četrtek smo s sošolci in razredničarko odšli v Kulturni dom Franca
Bernika v Domžalah. Tam se je namreč odvijalo 5. republiško srečanje
gledaliških skupin osnovnih šol s prilagojenim programom. Naša šola
letos praznuje 50-letnico in smo zato organizirali to srečanje. Najprej so
bili govori. Vse prisotne sta pozdravila tudi naša ravnateljica Marjanca
Bogataj in župan Toni Dragar. Nato smo si ogledali nekaj predstav: Ups,
jaz sem pa zelen, Trije prašički, Bedak Jurček in Pozdravljena pomlad.
Vsaka predstava je bila kratka in zanimiva, le prva je bila daljša in so v
njej nastopali tudi učitelji. Najbolj všeč mi je bila predstava Trije prašički, ker je bila smešna. Igralci so uporabljali lutke na palicah. Najbolj mi je
bil všeč zaključek, ko je volk padel na ogenj in se opekel. Po vsaki predstavi smo imeli odmor. Ostali smo do konca srečanja in vsako predstavo
nagradili z aplavzom. Igralci in mentorji so prejeli priznanja in rožo od
naše ravnateljice, otroci pa še sladkarije. Vsi nastopajoči so zelo dobro
odigrali svoje vloge. Dosti smo se nasmejali. S sošolko Katjo sva čestitali
igralcem moje najljubše predstave. Bil je lep in zanimiv dan.«
Trinajstim različnim gledališkim predstavam je bila skupna pozitivna
energija ter ogromna količina dela in truda, ki so ga učitelji in učenci
vložili v pripravo predstav. Skupaj sta nam uspela dva prijetna gledališka dneva. Mi bomo spet kmalu šli v gledališče, pa vi?
A.Č., OŠ Roje

En lep igriv dan
Tako kot je barvit mesec april, je bil barvito obarvan tudi naš dogodek EN LEP IGRIV DAN, ki smo ga izvedli v soboto, 12. aprila 2014.
Cilj celotne prireditve je bilo prijetno druženje učencev, staršev, zaposlenih in ostalih obiskovalcev. Po krajši uvodni kulturni prireditvi smo
pripravili več dejavnosti in delavnic, ki so bile zanimive prav za vse generacije. Na koncu pa smo se vsi skupaj poveselili in zaplesali ob prijetnih
zvokih narodno-zabavne glasbe ansamblov Skrivnost in Zajc.
Prijetno smo združili s koristnim. Zbirali smo sredstva za šolski sklad z
namenom nakupa večnamenskih igral ob šoli na Brdu. Uspelo nam je
zbrati približno 3.000 evrov.

HVALA vsem zaposlenim, ki ste kakorkoli sodelovali pri načrtovanju, pripravi in izvedbi tega igrivega dne.
HVALA staršem za pomoč pri zbiranju dobitkov, peki peciva in za pomoč
pri posameznih delavnicah.
HVALA učencem za tako doživeto in igrivo sodelovanje, ki nam bo vsem
skupaj še dolgo ostalo v lepem spominu.
HVALA vsem donatorjem, ki ste pomagali tako finančno kot materialno.
V soboto je bila naša šola res hram znanja, smeha, dobre volje in uspehov.
Vodja dejavnosti Mateja Orehek
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Občni zbor Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine
Člani Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine so se 26. marca v
prostorih gostišča Kongo v Grosupljem sestali na rednem občnem
zboru. Po formalnem uvodnem delu in pozdravnem nagovoru
predsednika društva Gregorja Gračnerja so prisluhnili poročilom
in jih po razpravi sprejeli.
V nadaljevanju je predsednik članom predstavil obsežen program dela
za leto 2014. Omenil je tudi težave, ki se obetajo v letošnjem letu, in
bodo neugodno vplivale na realizacija zastavljenih ciljev. Mednje v prvi
vrsti sodi že predviden manjši priliv denarja, ki ga društvo dobi od loterijskih sredstev. Zato bo društvo moralo vložiti vse napore, da bo
vsaj del tega denarja dobilo iz drugih virov. Ker so izpadla tudi loterijska sredstva za nakup novega kombija, so v humanitarni akciji že začeli
zbirati denar za nakup. Po razpravi so člani program dela tudi potrdili.
Na občnem zboru največjega od devetih društev Zveze paraplegikov
Slovenije, je bil prisoten tudi predsednik zveze Dane Kastelic s sodelavci. Na kratko je predstavil celostno poslanstvo zveze, hkrati pa nanizal
tudi smernice za leto za leto 2014. Tudi Kastelic je opozoril na varčevalne
ukrepe, ki so v teh kriznih časih neobhodno potrebni. Tako pri društvih
kot pri zvezi bo treba v ta namen združiti nekatere socialne programe.
Sledila je predstavitev projekta Invalid za invalida in nove sedežne blazine Amovida ter predstavitev medicinsko tehničnih pripomočkov SOČA-OPREMA.
Po zaključku uradnega dela so se člani zadržali še na prijetnem družabnem srečanju ter doživeli nekaj prav lepih in veselih trenutkov. Najprej
jih je navdušil nastop vokalne skupine CANTEMUS s slovenskim in angleškim izborom nepozabnih pesmi. Povemo, da je ta res odlična skupina

nastop pripravila brezplačno, prav tako pa v naslednjem presenečenju
tudi znana klovnesa Eva Škofic Maurer in Miha Dolamič, ki sta uprizorila enkraten Striptiz by Miha. Ob obeh nastopih je bilo navdušenje res
veliko. S tem je društvo članom ob občnem zboru pripravilo še lepo in
pestro druženje. Pa saj so ga potrebni, ker velika večina članov bolj poredko zapusti svoje domove. In prav te so na občni zbor pripeljali s svojimi kombiji in kombiji sorodnih invalidskih organizacij.
Jože Globokar

Društvo združuje člane 38 občin.

V Gradišču se dogaja
Leto 2013 je bilo v Turističnem društvu Gradišče še posebej delovno in aktualno, saj je bilo v znamenju svojega dvajsetletnega delovanja. Ker je bilo o tem slavju ter o jubilejnem desetem teku okoli
Gradiškega jezera že precej napisanega v preteklosti, na tem mestu
velja le opomba, da sta bili obe prireditvi izvedeni zelo uspešno.
To je potrdilo veliko angažiranost in delavnost članov društva, pa
seveda naravno neokrnjenost ter zato priljubljenost kraja samega.
Redne aktivnosti društva so se nadaljevale v novembru, ko smo za strokovno ekskurzijo izbrali Zgornjo Savinjsko dolino. Ogledali smo si nekaj
turističnih znamenitosti te slovenske regije, ki je znana predvsem po lesni industriji. Med drugim nas je navdušil izvirno predstavljen Muzej gozdarstva in lesarstva v Nazarjah. Nadvse zanimiva je bila tudi ob bogatem
materialnem gradivu predstavljena flosarska zbirka, ki nas je poučila o
življenju flosarjev oziroma splavarjev skozi pol tisočletno zgodovino. V
Radmirju smo si v cerkvi sv. Frančiška Ksaverja ogledali bogato zakladnico mašnih plaščev. Zaradi poslabšanja vremena, ki nam je onemogočilo
sprehod do slapa Rinka, smo izlet sklenili z obiskom centra Rinka v Solčavi. To je sodobno večnamensko središče za trajnostni razvoj Solčavskega,
ki povezuje različne dejavnosti in prinaša nove razvojne priložnosti.
V slovo od starega leta in vstop v novo leto 2014 je zagorel priljubljen
novoletni kres pred Mačkovim podom.
Že januarja je nato v društveni brunarici potekal tradicionalni šahovski

turnir, ki velja za enega izmed najbolj priljubljenih društvenih dogodkov.
Na oder za zmagovalce so se uvrstili Gregor Barlič in Alfonz Hrovat, ki sta
si razdelila prvo mesto, tretji pa je bil Janez Kocjančič.
Občni zbor TD Gradišče je bil 21. februarja 2014 v gostišču Čebelica na
Brdu pri Lukovici. Predsednik Aleš Burja je pozdravil uspešno preteklo
leto in izrekel pohvalo vsem članom, pa tudi nečlanom TD, ki so prispevali svoje moči pri lanski veliki prireditvi ob 20. obletnici delovanja društva, še posebej mladini, ki sicer ni vključena v TD. Ob tej priložnosti je
veljal poseben nagovor prav njim, podmladku, ki naj se pridruži društveni ekipi ter s svojim mladostnim elanom in svežimi idejami prispeva k
obogatitvi delovanja.
Preostali plan »del« in aktivnosti za leto 2014 ostaja enak preteklim letom, menjajo se le imena krajev, ki jih bomo obiskali: Srečanje Gradišč
Slovenije bo junija v Trebnjem na Dolenjskem, prva strokovna ekskurzija
pa ogled zeliščnega vrta na kmetiji Plavica v Dolenjskih Toplicah (junij).
In še pomembna sprememba: od lanskega leta dalje organiziramo Tek
okoli Gradiškega jezera v septembru (14. 9. 2014) in ne več v maju, kot je
bilo to do sedaj. Razlog za spremembo je nestabilnost majskega vremena. V aprilu bomo izvedli očiščevalno akcijo, in sicer v okviru vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo.
Med svoje vrste in na naše prireditve v osrčje naravnih lepot in prijaznih
ljudi vabimo vas in vaše prijatelje. Dobrodošli!
TD Gradišče – Bilka Demšar
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Rokovnjač

Uspešno leto Godbe Lukovica
Člani godbe Lukovica se že vse
od konca januarja intenzivno
pripravljajo na za njih, vsaj kar
se nastopov tiče, najbolj aktivne mesece. V sredo, 30. aprila
se bodo podali na tradicionalni
predprvomajski obisk številnih
vasi po celotni občini Lukovica.
S tem so se začeli uresničevati načrti za leto 2014, ki so bili zastavljeni na občnem zboru godbe Lukovica. Ob pregledu minulega leta je
predsednik Bojan Andrejka dejal, da je bilo to zelo uspešno, saj sta bili
izvedeni trije večji projekti. V začetku leta je godba kar tri dni gostila
prijatelje iz hrvaškega Pirovca in pripravila tudi koncert. Glavni poudarek pa je bilo seveda junijsko praznovanje 15-letnice delovanje Godbe
Lukovica s sprevodom in koncertom štirih pihalnih orkestrov na Prevojah in v Šentvidu, ki mu je sledila še veselica. V juliju so godbeniku
iz Lukovice odšli še na dvodnevno gostovanje k pobrateni godbi v St.
Lambrecht. Tako je delovanje godbe v letu 2013 potekalo po začrtanih
poti in se je, kot smo slišali v poročilih organov društva, v vseh pogledih končalo pozitivno. Na občnem zboru je prišlo tudi do nekaterih
kadrovskih menjav v društvu. Na mestu arhivarja je Avguština Galesa
nasledil Miha Andrejka. Do spremembe je prišlo tudi na mestu strokovnega vodje Godbe Lukovica. Dosedanjega dirigenta Petra Šalo je
nasledil Luka Einfalt, ki je tako po štirih letih premora ponovno prevzel
vodenje orkestra. Pred tem je dirigentsko palico v Lukovici že vihtel od
leta 2005 do 2010.

TD Preserje
V začetku leta je bil občni zbor turističnega društva Preserje. Na zboru
smo pregledali delo za leto, ki se je izteklo, in sprejeli plan za letošnje
leto. Začeli smo ga že uresničevati, najprej z očiščevalno akcijo kot vsako
leto. Nadaljevali smo z delavnico, na kateri smo izdelovali butarice po
željah. Sledila je še velika butara kot vsako leto že več kot 20 let. Nadaljevali bomo s prvomajskim golažem. Ob lepem vremenu lepo vabljeni na
sprehod okoli jezera in na koncu še na porcijo golaža.
Za TD Anže Cerar

Priprave na jubilejni koncert

Občinski občni zbor ZB Lukovica

Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon se z vso
pevsko zagnanostjo pripravljamo na naš koncert, s katerim bomo
letos zaokrožili 25 let prepevanja. Da bi našim poslušalcem predstavili kakovosten in obsežen repertoar, smo tokrat svoje znanje
nadgrajevali na intenzivnih vajah na Debelem rtiču.

V petek, 28. marca 2014, je bil občinski občni zbor ZB za vrednote NOB
Lukovica. V uvodnih besedah je predsednik Marjan Križman pozdravil
vse delegate, predsednike krajevnih organizacij in goste. Med gosti so
bili tudi župan Matej Kotnik in predsednica pokrajinskega sveta občine
Domžale Marija Majhenič in predsednik ZB Moravče Jože Kveder. Nato
je predlagatelj za delovnega predsednika predlagal Antona Cerarja, ki je
prevzel vodenje zbora. Vrstila so se poročila za preteklo leto. Križman je
povedal, da je društvo izpolnilo vse, kar smo si kot cilj zadali v lanskem
letu. S praporom smo se udeležili 27 proslav in 4 komemoracij. Letos
imamo še večji projekt, proslavo na Šipku, kajti organizacija je letos v
rokah ZB Lukovica, ki bo 3. avgusta 2014.
V govoru je župan Matej Kotnik vse prisotne lepo pozdravil tern se zahvalil za povabilo in številčno udeležbo. Predsednika in vse prisotne je
pohvalil za dobro delo združenja, za katerega se vidi, da se res dela in
dodal, da podpira vsa društva v občini, ki vlagajo trud zato, da obstojijo.
Marija Majhenič je tudi pohvalila organizacijo in poudarila veliko povezovalnost med predsednikom in člani. Predsednik Križman se je zahvalil
tudi vsem praporščakom in vse povabil k manjšemu prigrizku. V prijetnem vzdušju smo preživeli še nekaj uric.
Marjan Križman

Pravi pevski vikend smo preživeli od petka, 4. aprila, do nedelje, 6. aprila, ko smo zadovoljni zapuščali Primorsko; dva dneva in pol utrjevanja
glasilk, „brušenja“ not in besedila je obrodilo sadove. Najprej vaja po glasovih, ženski del in moški del posebej, nato vsi skupaj. Tudi naša korepetitorka Ana Stoschitzky, ki je pod svoje okrilje prevzela ženske glasove,
je dodala velik delček k uspešnemu zaključku vaj. Pohvalil nas je celo
zborovodja Primož Leskovec, ki je zadovoljen dejal, da že dolgo nismo
tako zveneli. No, pa saj smo zvonovi, kajne?
Ob našem jubileju torej toplo vabljeni na koncert v petek, 6. junija 2014,
ob 20. uri, v Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu. Naš gost
bo tudi citrar Tomaž Plahutnik; ob spremljavi njegovih citer bomo v drugem delu večernega prepevanja zapeli slovenske ljudske pesmi, ob katerih se razneži vsaka slovenska duša. Pridite!
Mojca Stoschitzky

april 2014

DRUŠTVA

125. redni letni občni zbor PGD Lukovica
V petek, 21. marca 2014, z začetkom ob 19. uri je v dvorani Kulturnega
doma Janka Kersnika potekal že 125. redni letni občni zbor PGD Lukovica. Po uspešno opravljenem delu verifikacijske komisije je občni zbor s
pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva Blaž Cerar. Najprej je
bilo potrebno izvoliti delovno komisijo, ki je vodila občni zbor in skrbela
za njegov nemoten potek. Predsednik društva je članom predstavil delovanje društva v preteklem letu. Sledilo je poročilo o delovanju operative
v preteklem koledarskem letu, ki ga je kronološko predstavil poveljnik
PGD Lukovica Zdravko Tkalec. Svoja poročila so podale tudi komisija za
mladino, komisija za veterane, komisija za članice, nadzorni odbor in
računovodkinja društva. Vsa poročila so bila soglasno potrjena s strani
udeležencev občnega zbora. Po predstavitvi delovnega in finančnega
načrta za leto 2013 sta poveljnik PGD Lukovica Zdravko Tkalec in poveljnik GZ Lukovica Blaž Judež gasilkam in gasilcem podelila priznanja, napredovanja in odlikovanja v stopnji čina. Zbrane so nagovorili tudi podžupan občine Lukovica Bojan Andrejka, predsednik GZ Lukovica Robert
Maselj in poveljnik GZ Lukovica Blaž Judež. Občni zbor smo zaključili s
pogostitvijo in prijetnim druženjem.
Luka Horjak, foto: Katja Cerar

V Prostovoljnem gasilskem društvu Blagovica bodo gradili
Dvaindvajsetega februarja so imeli v telovadnici podružnične šole v
Blagovici za svojo lepo novo govornico, ki so jo mimogrede vsi nadvse hvalili, redni letni občni zbor.
Po pozdravu prapora in gasilski himni je predsednik PGD Blagovica Matjaž
Markovšek nagovoril vse goste kakor tudi člane društva, katerih udeležba
je bila res velika. Iz slišanih poročil delovanja društva v lanskem letu, ki
so bila seveda v celoti uresničena, je izstopal ravno ponos vsega društva,
da so opravili vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja, ki so še kako
potrebna za današnje delovanje gasilskih društev. Pohvalijo se lahko s štirimi novimi gasilskimi častniki. Vse pohvale pa je vredno, da imajo veliko
število podmladka in to zelo aktivnega v udeležbi na tekmovanjih, v operativnih dejavnostih društva, rekreaciji in pri delovni akciji čiščenja okolja
ter sodelovanju z drugimi društvi. Lani izvoljeno vodstvo dobro deluje in
sodeluje z vsemi člani ter jih očitno uspešno motivira.
Posebno pozornost na občnem zboru so posvetili projektu gasilski dom,
kjer gradbeni odbor prav zdaj pridobiva projektanta za gradbeno dovoljenje. Igor Trdin, predsedujoči gradbenega odbora, je prikazal v video projekciji vso lepoto in uporabnost novega gasilskega doma. Že predhodno
so s tem prikazom prepričali tudi župana in GZ Lukovica, ki so projekt tudi
podprli. Predvideno bodo temeljni kamen položili letos jeseni, novi gasilski dom pa naj bi bil zgrajen do leta 2018. Pri vsej stvari je največji problem
denar. Seveda bodo tisti, ki so projekt že podprli, prispevali, kolikor bodo
lahko, vendar še zdaleč ne bo dovolj in čeprav tudi blagoviški gasilci varčujejo denar za novogradnjo doma. Zato je predsednik gasilskega društva
Matjaž Markovšek pozval vse prisotne člane, da pomagajo po svojih močeh. Najprej bodo zbirali les za ostrešje, kar pa bo viška, bodo prodali in
kupili kritino. Gasilci verjamejo, da jim bo uspelo, kot je uspelo tudi njihovim predhodnikom pred sedemdesetimi leti. Tudi takrat so bili težki časi.
Spodbudne besede so jim namenili tudi vsi prisotni gosti: župan Matej
Kotnik, predsednik GZ Lukovica Robert Maselj in poveljnik Blaž Judež,
svetnica Ani Čerin, predsednik KS Blagovica Aleš Podbelšek, člani društev
PGD Trojane, Krašnja, Lukovica in Kolovrat, predstavnica DPŽ Blagovica –
Trojane, PD Blagovica in častni člani društva.
Milena Bradač

Opravičilo blagoviškim gasilcem
Za neobjavljeni prispevek iz vašega letošnjega občnega zbora se
opravičujem. Četudi je v današnji številki Rokovnjača, vem, da ni
isto. Ni več tako aktualno in sveže ter ni pravično do vas. Zagotovo
to NI MOJE pišmeuhovsko obnašanje do vas.
Milena Bradač
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V Čebelarskem društvu Lukovica že veselo brenči
V Čebelarskem društvu Lukovica tudi pozimi, ko čebelice počivajo,
nismo mirovali, ampak smo se intenzivno pripravljali in izobraževali, da bo nova sezona uspešna.
Konec prvega meseca v letu, natančneje v petek, 31. januarja, smo se
številni čebelarji in čebelarke ČD Lukovica zbrali v gostišču Čebelica
na Brdu na rednem občnem zboru. V uvodnem pozdravu je navzoče
nagovoril predsednik Mitja Nakrst, ki je vodenje zbora predal Henriku
Omahni. Z minuto molka smo se poklonili pokojnim, v nadaljevanju pa
so poročila o delu v društvu podali funkcionarji. Iz podanih poročil in
nagovorov gostov iz sosednjih društev je razvidno, da je za nami uspešno leto. Predsednik je nato predstavil program dela za tekoče leto, saj
se vsak mesec v našem društvu nekaj dogaja.
Vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri so v društveni pisarni na Brdu debatni večeri, kjer se člani pogovarjamo o aktualnih čebelarskih temah.
Tako je bilo tudi v prvih mesecih letošnjega leta. Na prvem debatnem
večeru v januarju smo se pogovarjali o zimski oskrbi čebel, lotili pa smo
se tudi izdelave panjev. V februarju nas je na debatnem večeru obiskal
priznani in dolgoletni čebelar Janez Kropivšek, s katerim smo se pogovarjali o gozdnem medenju in prezimovanju družin. V marcu smo s
pomočjo mikroskopa preventivno pregledali čebele za prisotnost spor
Noseme, v sadovnjaku na Brdu pa nam je Roman Mavec, ki je tudi naš
član, predstavil pravilne načine obrezovanja sadnih dreves. V aprilu so
nam na debatnem večeru o izkušnjah s čebeljimi pašami spregovorili
Janez Tehovnik ter naša člana Franc Peterka in Anton Cirer.
V aprilu, natančneje v petek, 11. aprila, smo imeli ob kapelici sv. Ambroža sveto mašo za vse pokojne čebelarje in za dobro letino. Mašo je
zaradi odsotnosti našega župnika Andreja Sveteta daroval župnik Ivan
Povšnar z Vrhpolj. Takoj naslednji dan – v soboto – smo se zbrali na
tradicionalni čistilni akciji ter s skupnimi močmi v sodelovanju s Čebe-

larsko zvezo Slovenije, Čebelarskima društvoma Domžale in Grosuplje
ter čmrljarji uredili okolico okrog čebelarskega centra na Brdu. Veseli
smo, da se vedno več članov akcije udeleži, saj le na ta način lahko tudi
kaj več postorimo. Priložnost smo izkoristili tudi za pridobivanje novih
znanj. Oskrbnik društvenega čebelnjaka Anton Cirer je namreč pripravil krajše predavanje in praktično prikazal trenutno aktualna čebelarska
opravila.
Z veseljem sporočamo, da je naš član Albin Zajc prejel najvišje priznanje Čebelarske zveze Slovenije, in sicer priznanje Antona Janše I. stopnje. Pogovor z nagrajencem si boste lahko prebrali v naslednji številki
Rokovnjača.
Katja Nakrst, tajnica ČD Lukovica

Začelo se je s sanjami …
V letu 2007 so člani upravnega odbora sanjali o nakupu novega gasilskega vozila
GVC16/25, leta 2008 so ga kupili in s tem
se je vse začelo. Zaradi velikosti vozila MAN
GVC 16/25 je bil dosedanji gasilski dom
premajhen zanj in začela se je adaptacija
doma. Ob koncu leta 2008 so ga povečali za
garažo, s strešno kritino Bramac, ki jo je gasilski dom dobil februarja 2009.
Samo zidovi in streha niso bili dovolj in tako je
skozi leta dom počasi pričel dobivati današnjo
podobo. V letu 2009 se je dokončno uredilo in
asfaltiralo dvorišče, dom je dobil prelepo fasado in svetlobni inox napis. Potem se je večja
obnova zaustavila, razen nujnih vzdrževalnih
del. V začetku leta 2013 se je začela adaptacija
starega dela doma in podstrešja. Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno popolnoma podreti
strope starega doma, lesene pode in stopnišče
ter tudi stene na podstrešju, ki so omejevale
stari in novi del garaže za namen pridobitve
večjega prostora. Podiranje je bilo hitro opravljeno. Potem se je začelo garaško delo. Nova
pozidava stropov, stopnišča in sanitarij je stekla, vendar se je zaradi drugih prednostnih
nakupov zavlekla. Potrebna je bila ureditev
vseh inštalacij (voda, elektrika, ogrevanje).
Lesena vrata so bila zamenjana z dvižnimi, ki
omogočajo hitrejše izvoze na intervencije.
Zato se je dokončanje in ureditev zgornjih
prostorov prestavilo za delovni načrt v naslednje obdobje.
Tajnik PGD Prevoje je pri poslušanju Radia
1 naletel na oglas, ki je vabil Denisa Avdića

na streho. Ker ima dom pol strehe prekrite s
strešniki Bramac, je društvo v šali in na hitro
prijavil na nagradno igro. Tako se je začelo s telefonskim klicem in obvestilom, da je društvo
v ožjem izboru za izvajanje jutranjega šova.
Najprej seveda sploh nismo pomislili, da bi res
lahko bili izbrani, a ko so si strokovnjaki Bramaca ogledali streho, je padla odločitev. Ponudili
in podarili so strešnike za stari del strehe, ki je
čakal obnove. Tudi radijci so se odločili, da je
streha na gasilskem dom primerna za njihov
projekt. Od tu naprej je vse potekalo z bliskovito hitrostjo. V roku 14 dni je dom dobil čisto
novo podobo. Podjetje Les-tes je donirane
strešnike Bramac namestilo na stari del doma,
namestili so varovalno ograjo ter pripravili podest na novem delu strehe, od koder je potekal

radijski prenos. Podjetje Bramac je poskrbelo za
dokončno pripravo prireditvenega prostora na
strehi. Uredile so se sanitarije - greznica in s tem
tudi okolica za gasilskim domom. Dom je dobil
optični priklop na telekomunikacijsko omrežje
in s tem radijski ekipi omogočil tudi video prenos dogodka. Zaradi izjave Denisa Avdića ob
klicu poveljnika Milana o tem, ali imamo tudi
drog za spuščanje, je podjetje MDM iz Črnuč
prijazno odgovorilo na prošnjo in doniralo
inox drog, ki so ga namestili v simbolični obliki, od stropa do tal v novi garaži, v prihodnje
pa ga mogoče nadgradimo v dejanski drog za
spuščanje iz prvega nadstropja. Dom je bil zelo
potreben tradicionalnega spomladanskega
čiščenja, tako so ga pridni člani in članice pospravili, počistili in pripravili na obisk.
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Ponedeljek, 31. marca 2014, bo v našo in radijsko zgodovino zapisan kot dan, ko je jutranja
ekipa Radia 1 Denis Avdić showa z Jano Morelj
in Miho Deželakom oddajala program od 5. do
9. ure s strehe gasilskega doma PGD Prevoje v
Šentvidu.
Dan se je za nekaj gasilcev začel že ob polnoči,
ko so prvi radijci pripravili vso tehnično opremo ter s pomočjo naših gasilcev, ki so priskrbeli razsvetljavo in dokončno pripravili prireditveni prostor. Ob 5. uri se je dejansko začelo, s
prihodom ekipe na streho, pa se je šov začel in
trajal štiri ure v eter Radia 1. Za vse navzoče je
bilo poskrbljeno. Da obiskovalci niso bili žejni
in lačni, smo jim ponudili kuhano vino, čaj in
kavo Lavazza, ki jo je doniralo podjetje Moja
kava, posladkali so nas s podjetja GP Trojane z
njihovimi 100 še toplimi krofi in potico. Kar nekaj sladkega so spekle tudi naše gasilke. Malico
je priskrbelo tudi podjetje Mlinar.
Ekipa Denisa Avdića je poskrbela za zabavni
program, obiskal nas je Primož Peterka, Samuel Lucas je imel kljub mrzlemu jutru odličen
nastop, v eter sta se javila naš poveljnik Milan
Dernulovec in predsednik Marjan Kveder. Najbolj nam bo v spominu ostala krajša intervencija, ki se je je udeležil tudi Miha Deželak, ki
je uspešno pogasil požar. Veliko vas je dogo-

dek prišlo tudi osebno pogledat in mislim, da
niste-nismo bili razočarani. Kljub kar zgodnji
uri, delavnemu in mrzlemu jutru smo uživali
in se zabavali, predvsem pa se prijetno družili.
Pokazali ste, da nas podpirate in sodelujete z
nami.
Naše misli so uprte že naprej v prihodnost, poleg tekmovanj in izobraževanj, naše sanje in
želje živijo dalje, saj nameravamo urediti dvorano nad garažo, dopolniti vozni park in se še

bolje opremiti, da vam bomo lahko v nesrečah
pomagali z najboljšimi močmi in dali vse od
sebe.
V imenu PGD Prevoje se zahvaljujem vsakemu
posamezniku, ki je prispeval k razvoju dogodka in gasilskega društva na kakršenkoli način.
Krajanom pa en velik hvala za neizmerno izkazano pomoč in podporo pri razvoju gasilstva.
Lepo je biti del take skupnosti.
Za PGD Prevoje Gabi Dernulovec

Strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško
Prva sobota v aprilu je že nekaj let zaporedoma namenjena strokovni ekskurziji
Strojnega krožka Radomlja. Tokrat smo
obiskali avstrijsko Koroško.
Na pot smo se podali v jutranjih urah. Pot nas
je vodila s Prevoj pri Šentvidu, prek Trojan do
Slovenj Gradca in naprej do nekdanjega mejnega prehoda Holmec. Od tu smo nadaljevali
do Pliberka na avstrijskem Koroškem. Tu nas
je toplo sprejel tajnik Strojnega krožka Podjuna Franc Wutte. Predstavil je delo njihovega
strojnega krožka in v nadaljevanju prevzel
vodenje naše strokovne ekskurzije. Tekom
dneva smo si ogledali kmetijo Bastol, kjer
gojijo krave molznice in pitance. Kmetija ima
svojo klavnico, ki služi zakolu doma rejenih
živali. Razpolagajo tudi s svojo kotlovnico na

sekance, s katero ogrevajo svojo hišo in štiri
sosednje. Gospodar kmetije nam je zaupal, da
so za pridobitev vseh soglasij za kotlovnico
potrebovali vsega dva meseca. Kmetija nam
je nudila malico, ki je temeljila na domačih
narezkih in doma pridelani hrani. V popoldanskem času smo obiskali še kmetijo predsednika strojnega krožka Podjuna Marjana
Trampuša. Kmetija se ponaša z novim hlevom. Na dobrih 1.000 m2 hlevske površine v
prosti reji redijo od 300 do 400 prašičev. Tudi
tukaj so se pohvalili z izredno kratkim rokom
pridobivanja gradbenega dovoljenja. Za hlev
dimenzije 70 x 15 m so pridobili gradbeno dovoljenje v slabih petih mesecih.
V Globasnici smo si ogledali sodobno kulturno znamenitost – grad Elberstein, kjer privatni
zanesenjak že vrsto let gradi svoj grad. Svoje

umetniško ustvarjanje izraža v gradnji, lesorezu in kiparjenju.
Strokovnemu delu ekskurzije je sledila večerja
in druženje v slovenski gostilni. Domov smo
se vrnili v poznih nočnih urah.
Na tem mestu se želim zahvaliti Občini Lukovica, ki je prispevala promocijski material
in Gostinskemu podjetju Trojane, ki nam je
podarilo krofe, ki smo jih ponesli našim sosedom. Zahvaljujem se tudi Marjanu Trampušu
in Francu Wutteju za topel sprejem in vodenje
po sosednji avstrijski Koroški.
Za vse člane Strojnega krožka Radomlje in
njihove simpatizerje velja tudi povabilo na
DEMO – Radomlja – SLOGA 2014, ki bo v
nedeljo, 4. maja 2014, pri Gmajnarju na Vidmu.
Strojni krožek Radomlja, Alojz Cerar
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Občni zbor Kulturnega društva (KD) Janko Kersnik Lukovica
V petek, 14. marca 2014, ob 19.30 so se v sejni sobi KD Janka Kersnika v Lukovici zbrali člani društva. Kot v naši družbi postajajo
razmere kritične tudi v društvu. Vedno manj je denarnih sredstev,
stalnim članom pojema sapa, mladi pa se ne vključujejo dovolj.
Svetli izjemi sta moški (MoPZ) in dekliški pevski zbor.
Zbor je protokolarno vodil delovni predsednik Viktor Jemec. Predsednik KD Niko Capuder je poročal, da delujeta samo MoPZ pod vodstvom
dirigenta Igorja Velepiča in dekliški pevski zbor pod vodstvom Simone
Burkeljca, ki jo nadomešča Petra Capuder. Za obuditev dramske skupine se še ni naredilo dovolj, da bi spet zaživela v nekdanjem blišču.
O delu dramske skupine je poročal Niko Urbanija, ki v letu 2013 ni pripravila nobene predstave, člani skupine pa so sodelovali na občinski
proslavi ob petju dalmatinskih pesmi. Sodelovali so pri kratkem filmu
Župan za en dan. Pomagali so pri razsvetljavi in ozvočenju. Gostovalo
je nekaj tujih društev, obisk pa je bil tradicionalno slab, kar še vedno
kaže na veliko vseenost prebivalcev naše občine do kulture.
Predsednik MoPZ Franci Capuder je poročal o dejavnosti zbora, ki je v
letu 2013 imel 53 rednih vaj in dve celodnevni intenzivni vaji. V januarju
so nastopali pri maši na Brdu, v Domžalah in v Plečnikovi cerkvi v Šiški
v Ljubljani ter imeli na koncu krajši koncert koledniških pesmi. Samostojni koncert, dobrodelni pa so imeli v Plečnikovi cerkvi na Barju v Črni
vasi z gostjo, pevko starih slovenskih narodnih pesmi, Ljobo Jenče. S
tema nastopoma so nadaljevali projekt Petje v Plečnikovih cerkvah.
Nastopili so še na obletnici Planinskega društva Domžale v Bernikovi
dvorani. Sodelovali so na koncertu Godbe Lukovica in jeseni peli gasilcem ob njihovem jubileju. Nastopili so na 53. območnem srečanju
odraslih zborov v marcu v Grobljah. Udeležili so se s petjem tudi ko-

memoracij v Lukovici in na Prevojah ob spomenikih padlih vojnih žrtev
ob Dnevu mrtvih. Zbor šteje 16 članov. V maju gre zbor na festival v
rudarsko mesto Aumetz v Francijo.
Petra Capuder je poročala o delu vokalne skupine Mladost, ki šteje 18
pevk. Zbor je imel 24 rednih vaj in tri intenzivne celodnevne vaje. Nastopale so kot gostje na koncertu dalmatinske glasbe s Pihalnim orkestrom Pirovac iz Dalmacije v februarju, na koncertu godbe ob njihovem
15-letnem delovanju v juniju in na 53. območnem srečanju odraslih
zborov v marcu v Lukovici.
Blagajničarka Sonja Urbanija je poročala o velikih stroških, vendar je
stanje uravnoteženo.
Vabimo mlade in manj mlade občane, da se vključijo v delo društva, da
bi ohranjali slovenski jezik, lepe naše pesmi in navade, da ne bi več celo
na občinski proslavi poslušali same hrvaške pesmi.
Viktor Jemec

Občni zbor ŠTD Rafolče

Občni zbor društva Sever

V petek, 22. marca 2014, ob 20. uri je bil v brunarici v Rafolčah letni
občni zbor ŠTD Rafolče. Zbor je uspešno vodil že tradicionalni delovni predsednik Aleš Marinčič. Zbora se je udeležilo precej članov
tako mladih kot manj mladih. Predsednik ŠTD Rafolče Blaž Jemec
je navedel vrsto uspešno izvedenih dejavnosti v preteklem letu.
Zbor je pozdravil tudi podžupan občine Bojan Andrejka ter pohvalil prizadevno in uspešno delo.

V začetku marca je bila v Ljubljani letna skupščina PVD Sever Ljubljana. Nekaj uvodnih besed nam je namenil Anton Povzek, člani
policijskega orkestra pa so zaigrali slovensko himno.

Člani ŠTD Rafolče so izvedli v lanskem letu organizacijo lige v malem
nogometu na RCU. Dokončali so ligo sezone 2012/13 in organizirali ligo
2013/14. Ekipe ŠTD Rafolče so nastopale po malonogometnih turnirjih.
Izveden je bil 9. turnir v namiznem tenisu, 8. turnir v malem nogometu za
pokal KS Rafolče, 5. vaške igre Rafolč, 8. božično novoletni turnir v šahu za
krajane KS Rafolče in člane društva ter še vrsto manjših aktivnosti.
Zelo aktivna je bila pohodniška sekcija pod vodstvom neustavljive Marijane Grošelj, ki je na koncu sezone izvedla slikovno projekcijo pohodov
(Kolosej 2013) v brunarici. Potekale so športne aktivnosti v šoli, posebno pa
bi pohvalili mladino. Opravljeno je bilo veliko dela z urejanjem brunarice
in okolice. Izvedeno je bilo zbiranje starega papirja, ki društvu prinese dodatna denarna sredstva. V letu 2014 se bodo nadaljevale vse že opisane
dejavnosti, poleg tega pa še številne aktivnosti pri vzdrževanju brunarice
in okolice, igrišča in igral. Nadaljevala se bodo športna tekmovanja in
srečanja v malem nogometu, namiznem tenisu in šahu. Zaživeti mora še
kolesarska sekcija. Vabimo vse krajane, da se vključijo v delo društva.
Avtor: Viktor Jemec

Spomin na osamosvojitveno vojno nam je osvežil filmski zapis resničnih dogodkov iz leta 1991, ki so jih mnogi žal skoraj pozabili, mnogi
mlajši pa zanje sploh ne vedo. Sledil je pozdravni govor in prisrčna
dobrodošlica predstavnikom vojnih organizacij, prisotnim županom
širšega ljubljanskega območja in ostalim gostom. Poročilo o delu je
podal predsednik PVD Sever ljubljanskega območja Emerik Peterka in
dejal, da smo v celoti izpeljali vse začrtane naloge, bilo je obilo dela,
vsa dogajanja pa so vidna tudi na spletni strani. Rekel je, da je potrebno
vztrajati, da se odvzete pravice veteranom vrnejo, sicer za koga smo
se sploh borili. V letu 2013 so bile organizirane številne proslave, udeležili smo se spominskih komemoracij, bilo pa je odkritih tudi nekaj
spominskih obeležij. Zelo aktivni in uspešni smo bil tudi na športnem
področju. Podana so bila tudi ostala poročila, na katera navzoči niso
imeli pripomb. Prisluhnili smo planu dela za leto 2014, v katerem naj bi
se nadaljevale vse dosedanje aktivnosti, med večje proslave pa sodi 20.
obletnica Združenja Sever. Podeljena so bila priznanja, med katerimi
sta praporščak Vinko Bizjak in Tone Habjanič iz domžalskega odbora, ki
sta prejela bronasti znak Sever.
Ob zaključku smo ponovno prisluhnili melodijam policijskega orkestra,
nato pa smo ob prijetnem druženju izmenjali svoj vsakdan.
Tone Habjanič.
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Obvestilo zavezancem
za plačilo nadomestila
za uporabo stavbnega
zemljišča
Občina Lukovica vse zavezance za plačilo nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča obvešča, da je rok za vse zavezance za sporočanje morebitnih sprememb podatkov, ki so
podlaga za odmero tega nadomestila, 30. 4. 2014.
Dejstvo je, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije dne 28. 3.
2014 razglasilo svojo odločbo, št. U-I-313/13-86 z dne 21. 3. 2014,
na podlagi katere se je:
• razveljavil Zakon o davku na nepremičnine (Ur. list RS, št.
101/13),
• ugotovilo, da je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(Ur list RS, št. 50/06 in 87/11) v neskladju z Ustavo ter
• da pristojna davčna uprava za leto 2014 odmeri nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča od 1. 4. 2014 dalje v celoletni
višini.
Ker mora podatke za odmero tega nadomestila pristojni davčni upravi na podlagi 404. člena Zakona o davčnem postopku,
ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/2006, 24/2008 - ZDDKIS, 125/2008,
85/2009, 110/2009, 1/2010 - popr., 43/2010, 97/2010) posredovati občina, vas obveščamo, da morebitne nastale spremembe in
verodostojne podatke, ki omogočajo odmero tega nadomestila,
lahko do 30. 4. 2014 posredujete na naslov: Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica.

Občinska uprava, Katka Bohinc

Številka: 041-1/2014/2
Datum: 26. 3. 2014
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) izdajam naslednji

Sklep o spremembi in
dopolnitvi sklepa 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.
V sklepu št. 041-1/2014 z dne 5. 3. 2014 se spremeni ime volišča
4.10.09 – GODBENI DOM DOMŽALE, Kajuhova cesta 5, Domžale
tako, da na novo glasi:
VOLIŠČE 4.10.09 – SLAMNIKARSKI MUZEJ, Kajuhova cesta 5,
Domžale
V sklepu št. 041-1/2014 z dne 5. 3. 2014 se spremeni sedež volišča
4.10.22 – PRI AMALIJI DOBRŠEK, Rafolče 32 tako, da na novo glasi:
VOLIŠČE 4.10.22 – ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO RAFOLČE,
Rafolče 11
Predsednica okrajne volilne komisije:
Helena Mejač, univ. dipl. prav.
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Geodetska uprava svetuje
lastnikom nepremičnin,
da kljub odločitvi ustavnega
sodišča uredijo podatke
Ljubljana, 2. april 2014 - Ustavno sodišče Republike Slovenije je v petek, 28. marca 2014, razveljavilo zakon o davku
na nepremičnine. Geodetska uprava je prenehala z vsemi
aktivnostmi za izračun davka. Poziva pa lastnike nepremičnin, da podatke o nepremičninah uredijo, saj se podatki in
vrednost nepremičnin še vedno uporabljajo tudi za druge
namene.
Glede na manjši obisk in upadanje števila klicev na brezplačni
telefonski številki, geodetska uprava s prihodnjim tednom ukinja brezplačno telefonsko številko in sistem naročanja ter delo
ob sobotah. Vse že naročene stranke bodo sprejeli.
Vse lastnike, ki imajo neskladje v podatkih pozivajo, da podatke
uredijo v času uradnih ur na območnih geodetskih upravah in
pisarnah. Geodetske evidence se urejajo stalno in ne samo do
30. aprila, ki je bil kot časovni presek določen v Zakonu o davku
na nepremičnine.
Katere podatke je potrebno urediti?
Če podatki o nepremičninah niso ustrezni, jih je potrebno urediti. Lastniki nepremični naj bodo najbolj pozorni na pravilnost
naslednjih podatkov:
• za izračun vrednosti nepremičnin so ključni podatki:
- lokacija nepremičnine,
- dejanska raba dela stavbe,
- površine,
- leto izgradnje in obnov.
• za pravilno uporabo podatkov o nepremičninah so najbolj pomembni:
- podatki o lastništvu,
- naslovu stavbe (hišni številki),
- številki stanovanja.
Geodetska uprava bo vpoglede v podatke o nepremičninah in
izpis zbirnih podatkov o nepremičninah uredila skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča. Spremembe podatkov bodo vidne v
vpogledih v podatke o nepremičninah naslednji dan po spremembi podatkov.
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Obvestilo in poziv občanom za prevzem gradbenih projektov
Upravna enota Domžale obvešča, da na podlagi 196. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007,
115/2007, 122/2007, 31/2008, 35/2009,
58/2010, 101/2010 in 81/2013), iz zbirk dokumentarnega gradiva odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih
stanovanjskih in drugih objektov, ki jim je po-

tekel rok hrambe, oziroma letnik 2003. Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v
letu 2003 in se izvod gradbenih projektov nahaja v arhivu Upravne enote Domžale, lahko
prevzamejo gradbene projekte v času uradnih
ur od 10.4.2014 do 28.5.2014.
Prevzem projektov bo v Glavni pisarni Upravne enote Domžale, po predhodnem osebnem
dogovoru oziroma naročilu na telefonsko

številko 01 72 20 100 int. 36170 ali 36164 ali
na elektronski naslov ue.domzale@gov.si. Ob
naročilu morajo stranke navesti točno številko
gradbenega dovoljenja in ime investitorja.
Po poteku roka za prevzem, bodo gradbeni
projekti iz navedenega obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Domžale in uničeni.
mag.

Branko Heferle, univ. dipl. prav.
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Obvestilo PP Domžale
Policisti PP Domžale v zadnjem času pri opravljanju rednih
nalog zaznavamo povečano število tatvin drv.
Letos februarja je naravna nesreča prizadela večje območje naše
države, v kateri je žled v gozdovih povzročil veliko materialno
škodo. Naravni nesreči se prav tako niso izognila območja občine
Lukovica in Moravče. Materialna škoda se predvsem odraža na poškodovanih drevesih. V ta namen lastniki gozdov sanirajo nastalo
škodo, pri tem pa v veliki meri »skladiščijo« že cepljena in pripravljena drva, kar na zemljišču oz. na obrobju gozdov. Velikokrat so
pripravljena drva, ki so zložena stran od urbanih naseljih, lahko
dostopna po urejenih gozdnih vlakah, po katerih je mogoč promet različnih vozil. Navedene okoliščine izkoriščajo neznani storilci, ki z namenom protipravnega okoriščanja, izvršujejo tatvine
že pripravljenih drv, pri čemer oškodujejo lastnike le-teh. V zvezi
navedenega policisti svetujemo povečano intenziteto samozaščitnih ravnanj, predvsem da v primerih, ko je to mogoče, drva
lastniki pripeljejo bližje k urbanemu naselju. Naselja so praviloma
v nočnem času razsvetljena z javno razsvetljavo, prav tako pa je
prisotnost občanov celodnevna. K temu bodo prispevali tudi policisti z občasnimi obhodi v smislu preventivnih kontrol kot tudi
opravljanje kontrol s ciljem izsleditve morebitnih storilcev tovrstnih kaznivih dejanj.
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Znamka »Zakladi Črni graben«
v letu 2014
Korenine kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Črni
graben« segajo ducat let nazaj, ko je bila znamka v letu 2002 prvič
registrirana pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino za šest razredov nicejske klasifikacije blaga in storitev. Občina
Lukovica je kot nosilka znamke le-tej podaljšala veljavnost v letu
2012 za obdobje 10-ih let. Trenutno znamka šteje 27 uporabnikov,
pričakujemo pa, da se bo število uporabnikov povečalo, saj je Občina Lukovica v letu 2013 na pobudo posameznikov in društev pri
istem uradu pričela postopek za registracijo dodatnih razredov, ki
vključujejo: rokodelske izdelke, izdelke domače obrti in spominke.

Vodja policijskega okoliša Sašo Vecej

Sajenje
medovitih
rastlin
ČZS si že več let prizadeva, da bi na vseh javnih površinah, ki so v
lasti države in občin, sadili le avtohtone medovite rastline. Seveda
je to potrebo urediti z ustrezno zakonodajo.
Žal so v večini naša prizadevanja zaman. Če bi država upoštevala naš
predlog, bi v naših parkih rasle avtohtone rastline in avtohtona drevesa
(na primer lipa, kostanj, ..). Naše čebele, čmrlji in ostali opraševalci bi
imeli naravno hrano, …
Slovenija bi bila torej tudi na področju »flore« spet bolj SLOVENSKA!
Sedaj pa v parkih gledamo raznorazne tuje rodne rastline in drevesa, ki
v večini niso prilagojena na naše klimatske razmere in razmeroma hitro
tudi propadejo. In na žalost v večini tudi niso medovite in s tem
popolnoma nekoristne za naše čebele, čmrlje, …
Čebelarska društva prosimo, da se tudi oni obrnejo na svoje župane in
svetnike, da skušajo vplivati, da se na javnih površinah sadi le avtohtone medovite rastline.
Čebelarska zveza Slovenije bo v naslednjem tednu to pobudo še enkrat
posredovala pristojnemu ministrstvu, vsem 90 poslancem in vsem občinam v Sloveniji.
Boštjan Noč, predsednik ČZS

Rojenje čebel
Čebelje družine se razvijajo in kmalu bo prišel čas, ko bodo čebele
toliko razvite, da bo čas njihovega razmnoževanja – rojenja. Veliko
rojev pobegne čebelarjem. Če jih čebelar ne ujame, pobegli roji v
naravi žalostno propadejo. ČZS prosi vse, ki vidijo pobegle roje (po
navadi na drevesih na svojih vrtovih) da o tem obvestijo ČZS (01
7296 100 – Barbara Dimc). Poskrbeli bomo za roj in ga rešili pred
propadom. Hvala!
Čebelarska zveza Slovenije

Uporabniki znamke za svojo promocijo uporabljajo stojnice, ki so
že od daleč razpoznavne po logotipu znamke. Tako boste v množici stojnic lahko uporabnike znamke enostavno prepoznali, v tem
letu pa bodo vključeni v naslednje prireditve, katerih se znamka
sedaj že tradicionalno udeležuje:
•
•
•
•
•

Peregrinov sejem – nedelja, 27.4.2014,
Vidov sejem – sobota, 14.6.2014,
Dan odprtih vrat sadovnjaka Brdo – sobota, 6.9.2014,
Lukov sejem – sobota, 18.10.2014,
Novoletni koncert Godbe Lukovica, nedelja, 28.12.2014.

V letu 2014 predstavlja novost sodelovanja znamke na Rokovnjaški tržnici, ki bo prvič odprla svoja vrata v soboto, 26.4.2014, pod okriljem
Zavoda Jurlina Seydla.
V letošnjem letu je znamka že sodelovala v prodajnem centru Breza
Domžale na tradicionalnem predvelikonočnem sejmarjenju, ki ga že
več let zapored organizira upravnik centra družba Mazur d.o.o..
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tako organizatorjem prireditve kot
tudi uporabnikom znamke za korektno sodelovanje v preteklem letu.
Vabimo vas, da nas obiščete na navedenih prireditvah, saj za znamko
še vedno velja slogan znamke »Dolina Črnega grabna s hribi obdana ter
dobroto ljudi njenih obsijana«.
Katka Bohinc, skrbnica znamke na Občini Lukovica

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

TEČAJ CPP: 12.5., 31.5.
TEČAJ ZA TRAKTOR: 5.5., 16.6.
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.

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

Rokovnjač

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 27/02, 11/02, 15/03), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03 in 4/12) Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2014
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica z naslednjimi vsebinami:
• Programi športnih društev:
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok
• Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
• Interesna športna vzgoja mladine
• Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
• Kakovostni šport
• Vrhunski šport
• Športna rekreacija
• Razvojne strokovne naloge v društvih (materialni stroški, prireditve)
• materialni stroški društev
• prireditve društev
2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
• športna društva in druga društva, ki imajo
v svojih aktih opredeljeno športno dejavnost,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa,
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje

dejavnosti v športu in so splošno koristne
in neprofitne.
3. Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno
izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano
športno dejavnost,
• da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
• da imajo za določene športne programe
zagotovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
• da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
• da imajo urejeno evidenco o registriranih
tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
Če vrhunski športnik, ki ima stalno prebivališče v Občini Lukovica, nima pri športnih društvih s sedežem v Občini Lukovica, objektivnih možnosti za izvajanje dejavnosti, se lahko
sofinancira tudi društvo s sedežem izven Občine Lukovica, pri katerem trenira posamezni
vrhunski športnik.

Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki župana za družbene in društvene dejavnosti
ge. Mojci Cerar v času uradnih ur, in sicer od
25. 4. 2014 do roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija bo na voljo tudi na spletni strani Občine Lukovica www.lukovica.si
6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje
do 23. 5. 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
s pogoji, merili in normativi za vrednotenje
športnih programov 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 ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014 ne odpiraj«.

4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago
je 40.000 EUR.

10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri
svetovalki župana za družbene in društvene
dejavnosti, ge. Mojci Cerar (tel. 72 96 310).

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi
obrazci lahko dvignete na Občini Lukovica,

Župan
Matej Kotnik, l. r.

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2014 (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 3/13 in
10/13) ter Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 9/11) objavlja

JAVNI POZIV

za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2014
(v nadaljevanju: javni poziv)
1. Predmet javnega poziva
Predmet sofinanciranja so programi dejavnosti društev, ki izvajajo aktivnosti za občane
Občine Lukovica v tretjem življenjskem obdobju.
Dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v
Občini Lukovica, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne bodo sofinancirale.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni poziv lahko predložijo društva
upokojencev in druga društva, ki izvajajo aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju za
občane Občine Lukovica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
• so že vsaj eno leto registrirana kot društva
in imajo urejeno evidenco o članstvu;
• imajo sedež v Občini Lukovica

• imajo zagotovljene organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih aktivnosti
• imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Lukovica
3. Splošni kriteriji javnega poziva
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, če:
• je celovit in ima jasen, utemeljen koncept,
ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v
občinskem javnem interesu;
• ima predvideno izvedbo v letu 2014, v občini oziroma za občane Lukovice.
4. Merilo za ocenjevanje predlogov programov
• število članov društva s stalnim prebivališčem v občini Lukovica: 1 točka/člana
• obseg programa v letu 2014: 0-200 točk

5. Obseg razpoložljivih sredstev:
Na razpolago je 1.800,00 EUR.
6. Dokumentacija javnega poziva
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko prevzamete v času uradnih ur na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki župana za družbene in
društvene dejavnosti ge. Mojci Cerar, in sicer
od 25. 4. 2014 do roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija bo na voljo tudi na spletni
strani Občine Lukovica www.lukovica.si
7. Rok in način predložitve vlog
Prijave pošljite na naslov: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom »Javni poziv - Sofinanciranje aktivnosti
v tretjem življenjskem obdobju v letu 2014 ne odpiraj.

RAZPISI

marec 2014
Rok za prijavo je najkasneje do 16. 5. 2014 do
12.00 ure. Za pravočasne se bodo štele vse
vloge, ki bodo do navedenega roka prispele v
tajništvo Občine Lukovica.
8. Rok za obveščanje o izidu poziva
V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene skladno

z navedenimi kriteriji in merili. 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.
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9. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Vse informacije glede poziva lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba:
Mojca Cerar, tel. 01 72 96 310.
Župan
Matej Kotnik, l. r.
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OBVESTILA

Rokovnjač

GODBA LUKOVICA

VAS VABI NA TRADICIONALNE

PRVOMAJSKE NASTOPE
SREDA, 30. APRIL 2014
(na predvečer praznika)
14.30 – LUKOVICA
15.30 – TROJANE
16.30 – JAVORJE
17.30 - KRAŠNJA
18.30 – PRESERJE PRI LUKOVICI
19.30 – VRHOVLJE
20.30 – PREVOJE

obvestila

april 2014

V nedeljo, 27. aprila 2014, bo ob 11. uri v dvorani Janka
Kersnika v Lukovici v okviru Peregirnovega sejma zanimivo predavanje priznane specialistke za zelenjadarstvo
in okrasne rastline in avtorice večih knjig o vrtičkarstvu
Miše Pušenjak. Aktualno predavanje za ta letni čas bo
predvsem na temo Kako do zdravih rastlin na vrtu, po
predavanju pa bo strokovnjakinja na voljo za svetovanje.
Vabljeni, da priložnost izkoristite in se pred aktivno vrtičkarsko sezono o morebitnih težavah posvetujete.
Turistično olepševalno društvo Brdo – Lukovica

organizira

9. NOGOMETNI TURNIR ZA
POKAL KS RAFOLČE,
v nedeljo, 1. junija 2014.
Turnir bo potekal na travnatem igrišču v Rafolčah, z začetkom ob 9. uri in bo potekal po običajnem turnirskem razporedu. Sodeluje lahko največ 12 ekip.
Informacije in prijave:
Mare 041 603825 ali std.rafolce@gmail.com.
Vabijo člani ŠTD Rafolče

OTVORITVENA VOŽNJA
MK ROKOVNJAČI
4. 5. 2014 od 10h do 16h, Bar Lenček, Šentvid, Lukovica
Vabljeni na skupinsko vožnjo ob uradnem pričetku sezone.
Dobimo se ob 10:00 na kavi v Baru Lenček v Šentvidu pri Lukovici. Od tam krenemo v koloni na cca 200km dolgo traso
s postankom. Ob zaključku vožnje pripravljamo okrepčitev.
Organizator: AMD Lukovica - MK Rokovnjači
www.mkrokovnjaci.com

AKCIJA ZBIRANJA RABLJENEGA TEKSTILA
KDAJ:
V ponedeljek,
26. maja 2014
med 15.00 in 17.00 uro*.
* V primeru, da se kombi napolni
s tekstilom prej,
bomo akcijo predčasno zaključili.
Hvala za razumevanje!

KJE:
Parkirišče pri
Vrtcu MEDO - Prevoje,
Zaboršt 2,
Lukovica.

Imate tudi vi v omari kose odvečnih oblačil in ne
veste kam z njimi? Vašega rabljenega tekstila bomo
zelo veseli na projektu Tekstilnica.
KAJ ZBIRAMO:
- OBLAČILA
- OBUTEV
- MODNE DODATKE
- HIŠNE TEKSTILIJE (posteljnino, rjuhe, pregrinjala,
prešite odeje, brisače, prte zavese in metrsko blago)
* ne sprejemamo zelo poškodovanih, umazanih oblačil in krojaških
ostankov

Prosimo vas, da prinesete čista oblačila, obutev v
parih, vse pa zapakirate v vreče, težke do 6 kg!
S podporo projekta Tekstilnica naredite nekaj dobrega za naše okolje!
Hvala.
“Projekt Tekstilnica delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.”
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obvestila

18. ŠRAUFOV
SPOMINSKI POHOD
Datum:
sobota, 17. maja 2014
Organizator:
ŠD Krašnja, Krašnja 14, Lukovica
Informacije:
www.krasnja.si, 041/612 702
Prijave:
na dan pohoda od 5.30 - 8.30 ure
Start in cilj:
pri baru »Pod lipo« v Krašnji
Prijavnina:
7,00 €
Dolžini poti:
daljši pohod 27 km, krajši pohod 16 km;
Gosta prireditve:
Marija in Andrej Štremfelj - vrhunska alpinista.
Vabljeni in že vnaprej vam želimo varen korak in
prijeten dan ter obilico lepih spominov na Staneta
Belaka - Šraufa.

Rokovnjač

ROKOVNJAŠKA TRŽNICA LUKOVICA
OTVORITEV 26. 4. 2014 ob 8. uri
Odprta vsako soboto od 8. - 13. ure
Prodaja ekološke zelenjave ter izdelkov
blagovne in storitvene znamke

»Zakladi ČRNI GRABEN«

Lokacija: poleg gostilne Furman, Lukovica
Info: 041/704 701 ali 041/629 523

POLITIKA, ZAHVALA

april 2014

Lojze Peterle: Sporazum pomeni pomladni
politični signal za Slovenijo in EU
Konec marca sta predsednica NSi Ljudmila Novak in predsednik
SLS Franc Bogovič podpisala sporazum o skupnem nastopu na letošnjih evropskih volitvah. Nosilec skupne liste, dosedanji evropski poslanec Lojze Peterle, je ob tem dejal, da ta sporazum pomeni
pomladni politični signal za Slovenijo in tudi za Evropsko unijo.
Izrazil je zadovoljstvo, da so to sodelovanje v organih obeh strank
potrdili demokratično ter s prepričljivo večino. Po njegovem mnenju so s tem dokazali, da je v Sloveniji politično sodelovanje v dobro države in v evropskem duhu še vedno mogoče. Peterle je ob
tem izrazil tudi prepričanje, da bodo sodelovanje obeh pomladnih
strank pozdravile tudi volivke in volivci v Sloveniji.
Njegove besede potrjujejo tudi najnovejše javnomnenjske raziskave, ki kažejo, da bi skupna lista NSi in SLS na volitvah 25. maja
dosegla več kot 20 odstotkov glasov oziroma tri poslanska mesta
v evropskem parlamentu.
Predsednica NSi Ljudmila Novak je podpis sporazuma pospremila
s prispodobo, da je Evropska ljudska stranka lokomotiva Evrope,
prvi vagon v Sloveniji pa je rezerviran za skupno listo NSi in SLS
oz. »modro-zeleno koalicijo«. Svoj nagovor pa je zaključila z naslednjimi besedami: »Očetje Evrope so gradili na povezovanju, dialogu,
solidarnosti in medsebojnem spoštovanju. Tudi Nova Slovenija in
Slovenska ljudska stranka sta se odločili, da bosta gradili na povezovanju, sodelovanju, dialogu in novi politični kulturi, ki jo v Sloveniji
močno primanjkuje.«.
Občinski odbor NSi - krščanski demokrati Lukovica

19. tradicionalni
Tabor Slovenske
ljudske stranke,
Rogla – nedelja, 18. maj 2014
Osrednja prireditev z nagovorom predsednika SLS
Franca Bogoviča ob 11.30 uri
Spoštovani,
Veseli me,da vas lahko povabim na letošnji že19. tradicionalni Tabor Slovenske ljudske stranke v enega od mnogih biserov naše
domovine Slovenije, na Roglo med mogočne pohorske gozdove.
V SLS povezujemo kmete, obrtnike, delavce in vse državljane, ki
uporabljajo zdravo kmečko pamet! Verjamem, da se bo na 19. Taboru SLS na Rogli zopet zbrala Slovenija v malem!
Franc Bogovič,
predsednik Slovenske ljudske stranke
PROGRAM: - Sv. maša v kapeli na Rogli – glavni dogodek z nagovori, predstavitvijo kandidatov na listi NSi in SLS za poslance v
Evropskem parlamentu in predstavitvijo županskih kandidatov
za lokalne volitve 2014 – tradicionalno taborsko praznovanje SLS
bomo popestrili z nastopom ansambla SPEV in zabavo ob humorju,
petju in plesu. Prireditev bo ob vsakem vremenu – Poskrbljeno bo
tudi za brezplačen obrok – kulinarično posebnost pohorski lonec.

Ali je edini cilj vlade
Alenke Bratušek
zadolževanje
državljanov!?
Vsak Slovenec je že danes zadolžen za 14.000 evrov. Za odplačilo tega dolga bi moral vsak brezplačno delati skoraj 2 leti.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste na UE Domžale oddali podpis
proti zapiranju arhivov Udbe. Na neracionalno porabo sredstev glede referenduma za 4. maj o kateri je odločila vlada
in koalicija v DZ da naj bi bil skupaj z volitvami za evropske
poslance je Ustavno Sodišče zadržalo in s tem dalo krepko
zaušnico koaliciji in Vladi A.B. Ta vladna ekipa brez vizije je
propad za državo. Hvalijo se, kakšni so njihovi dosežki, prodaja
državnega premoženja, najemom kreditov z visokimi obrestnimi, višanje davkov na vse. Odhodke povečujejo, ščitijo tajkune,
ki so spravili banke na kolena, ščitijo vodilne v bankah, , da ne
bodo sankcionirani kljub ogromnim izgubam. Tudi Vlada Boruta Pahorja ni v treh letih toliko zadolžila Slovenije kot Vlada
Alenke Bratušek v enem letu ( 8 miljard €). Skupno sta zadolžila
vse Slovence o l. 2008 iz 35% BDP na 80% BDP. Plačali bomo vsi
državljani. Od vodilnih ne bo nihče odgovarjal, ki so negospodarno vodili državo. Tako zapirajo samo kurje tatove in politične
nasprotnike vladajočih. Kaj še lahko pričakujemo v prihodnjih
letih, da bo še sedem suhih let za vse Slovence. V SDS imamo
jasno strategijo, kako je treba prav in pravično voditi državo, da
bo izšla iz gospodarske in politične krize. Zmagovita ekipa SDS
za poslance v EU parlament potrjena na seji Sveta Slovenske Demokratske Stranke.
OO SDS Lukovica

S svojim smehom
vsakogar osrečiti si znal,
a pred usodo sam
nemočen si ostal.

ZAHVALA
V 37. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, oče, sin, brat, stric, nečak, svak in zet

BOJAN URANKAR
iz Korena 6, Lukovica

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom,
sodelavcem Karton Količevo, sodelavcem Hofer trgovine, DPŽ
Lukovica, ŠD Krašnja, PGD Krašnja, KS Krašnja, OŠ Janko Kersnik
Brdo ter podružnici Krašnja, sošolcem in sošolkam ter njihovim
staršem, vrtcu Medo, Jesenskem cvetu, ZB Krašnja, pevcem
Karton Količevo in Ljudskim pevkam Krašnja.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga tako v velikem številu
pospremili na zadnji poti, Boži Požar in Francu Novaku za
poslovilni govor, župnikoma Antonu Potokarju in Milošu Košerju
in pogrebni službi Vrbančič ter pogrebcem za lepo
opravljen obred.
Iskrena hvala vsem!
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