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Rokovnjač2 OGLASI

PRI NAS OPRAVITE VSE

TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844       
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00

PRI NAS OPRAVITE VSE 
NA ENEM MESTU!

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

motornih vozil
• zavarovanja,  

prepisi,
 odjave, ...

NA ENEM MESTU!

!POLNJENJE KLIME 40€AKCIJA
v mesecu juniju

Go Further

Nova Ford KUGA.
Samodejno navdušuje.

Predstavljamo vam popolnoma novo športno terensko vozilo Ford KUGA, 
ki navdušuje s prostorno notranjostjo in velikim prtljažnim prostorom. 
Navdušuje, ko se ji polnih rok približate in odprete vrata prtljažnika z 
enostavnim zamahom noge. Navdušuje z naprednimi tehnologijami in 
preprosto zato, ker je popolnoma nova Ford KUGA. Že za 19.990€.

 ford.si

Uradna specifična poraba: 5,3 do 7,7 l/100 km. 
Uradne specifične emisije CO2: 139 do 179 g/km.
Slika je simbolična. Cena ne vključuje stroška transporta.

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale,
GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

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

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA:  01/7234-522

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515

MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212 WWW:

 

b-dent.com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

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

STROJNI TLAKI • ESTRIHI • OMETI
hitro, kvalitetno in ugodno

031 689 832 - Boštjan

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

GODBA
     DOMŽALE
S(M)O LJUDJE

Slavnostna akademija 
Kulturni dom Franca Bernika, Četrtek, 5. Junij, ob 19.30

Slavnostni koncert z gosti
Katrinas, Eva Černe, Ajda Stina Turek, Zoran Potočan
Poletno gledališče Studenec, petek, 6. Junij, ob 21. uri
Darilo za vse poslušalce: nova zgoščenka Godbe Domžale 

Povorka po domžalskih ulicah
10 gostujočih godb in mažoretnih skupin
Češminov park – Športni park Domžale, sobota, 7. Junij, ob 15. uri
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Naslednja številka Rokovnjača izide 4. julija 2014. 
Rok za oddajo člankov je do 24. junija 2014 do 12. 
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktual-
ni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški odbor: 
Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365 
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; 
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV 
(Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva 
za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih 
člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Slepi in slabovidni na Domačiji Rus; foto: Lea Smrkolj
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evropske volitve
Po vsega treh 
tednih je izšla 
nova, maj-
ska številka 
Rokovnjača. 
S strani ob-
čine in tudi 
v okviru seje 
o b č i n s k e g a 
sveta je bila 
izpostavljena 
pobuda, da 
glasilo ne bi 
izšlo prepozno, saj so pred nami volitve 
v Evropski parlament. Volitve več kot 500 
milijonov državljanov v 28 državah, člani-
cah Evropske unije, bodo potekale od 22. 
do 25 maja, ko bo izvoljenih 751 poslan-
cev. Slovenci bomo svojih osem izbrali v 
nedeljo, 25. maja. Šlo bo za najpomemb-
nejše volitve do sedaj, saj so prve po spre-
jetju Lizbonske pogodbe leta 2009, ko je 
Evropski parlament pridobil številne po-
membne nove pristojnosti. Ima ključno 
vlogo pri izvolitvi predsednika Evropske 
komisije. Na spletni strani Evropskega par-
lamenta so zapisali, da to pomeni, da ima-
jo sedaj volivci jasen vpliv na odločitev, 
kdo bo prevzel krmilo vlade EU, in dodali, 
da bo nova politična večina, ki se bo izo-
blikovala po volitvah, v naslednjih petih 
letih oblikovala tudi evropsko zakonodajo 
na področjih, ki segajo od enotnega trga 
do državljanskih svoboščin. Parlament, ki 
je edina neposredno izvoljena inštitucija 
EU, je zdaj v osrčju evropskega sistema 
sprejemanja odločitev, njegova beseda pa 
velja toliko kot beseda nacionalnih vlad 
skoraj pri vseh zakonih EU.
Volitvam sta v tej številki namenjeni dve 
strani, na preostalih pa si lahko preberete, 
da se je v teh treh tednih od zadnje šte-
vilke veliko dogajalo. V Lukovici smo do-
bili novo tržnico, ob 1. maju so zadonele 
koračnice, motoristi so pripravili budnico, 
turistično društvo pa slasten golaž. Pred-
stavljamo vam mlado športnico Petro 
Pavlič in lokal s hitro prehrano Šime. V 
osrednjem intervjuju z Bogdanom Barto-
lom, vodjem domžalske enote Zavoda za 
gozdove Slovenije, smo se pogovarjali o 
žledu, kakšne škodo je naredil v naših kra-
jih in kako naj lastniki gozdov ukrepajo tri 
mesece po ujmi. 

Leon AndrejkA

VaBILO
V pozdrav poletju in prazniku Mešanega pevskega zbora Šentviški  
zvon bo zadonela slovenska pesem – 25 let prepevanja, druženja in 
nadgrajevanja pevskega znanja pevk in pevcev predstavlja nov mej-

nik v delovanju našega petja.

Jubilejni koncert ob tej obletnici bo

v petek, 6. junija 2014, ob 20. uri,
v Kulturnem domu antona Martina slomška 

v Šentvidu.
Dragi prijatelji in ljubitelji naše pesmi, pridite in prisluhnite nesmrt- 
nim narodnim napevom ob spremljavi citer našega dolgoletnega pri-

jatelja in spremljevalca Tomaža Plahutnika.

Toplo vabljeni!

Pevke in pevci
MePz Šentviški zvon
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Tujec na svoji zemlji
Spoštovane občanke in občani, od prejšnje 
izdaje lokalnega glasila Rokovnjač ni pre-
teklo veliko časa, zato je samo po sebi ra-
zumljivo, da bi se kar preveč ponavljal, če 
bi ponovno opisoval projekte, ki so v nasta-
janju in se v tem času izvajajo. Prav gotovo 
bo več o tem mogoče napisati v prihodnji 
številki, ko bo še posebej na šolah na brdu in 
v Krašnji že dejansko viden poseg, ki ga izva-
jamo v okviru energetske sanacije. 

V eni od prejšnjih številk glasila sem pozival do-
mače izvajalce, da se javijo na razpis za obnovo 
Kulturnega doma v Lukovici. Od vseh, ki so se 
javili na razpis, je bil samo en izvajalec iz naše 
občine, pa še ta žal ni oddal popolne dokumen-
tacije. Vendar sem mu vseeno hvaležen, da se je 
vsaj odzval na ta razpis. Prava škoda je, da se ne 
javijo tudi drugi; še večja pa bo, ko bo spet kdo 
razglašal, kako v naši občini ne delajo domači 
podjetniki. Povsem identično je bilo tudi pri za-
poslovanju kadrov na občinski upravi, in potem 
slišimo, kako župan zaposluje »tujce«. Nihče, ki 
je zaposlen na Občini Lukovica, ni tujec. Med 
mnogoštevilnimi kandidati na vsako razpisano 
mesto se je najprej ugotavljala ustreznost raz-
pisnim pogojem, ti pogoji pa so določeni v sis-
temizaciji delovnih mest, ki mora biti skladna z 
zakonodajo in mora upoštevati normative v slo-
venski javni upravi. Žal kljub nekaterim željam, 
da zaposlimo koga, ni važno kaj je – samo, »da 
je naš«, to danes ni več mogoče. Morda v pre-
teklosti, danes ne. Tudi sam strmim k temu, da 
iščemo ustrezen kader, ne pa »naš kader«. Tako 
kot vsak delodajalec v tej občini – zato ni nič 
nenavadnega, če je v naši občini (ne na Občini) 
zaposlenih mnogo ljudi iz drugih občin, ravno 
tako, kot je mnogo vas zaposlenih kje drugje. 
Imel sem priložnost spoznati angleškega novi-
narja, ki je trenutno v Sloveniji, in dela za turi-
stično promocijsko agencijo In Your Pocket. V 
sklopu svojega dela, kjer pridobiva turistične 
informacije po celotni Sloveniji, se je oglasil tudi 

v Lukovici. Glede na odsotnost sodelavke sem 
se mu posvetil kar sam in skupaj sva obšla ce-
lotno občino. Želel sem mu pokazati vse naše 
pomembne in znamenite objekte ter lepe in 
zanimive kraje. Moram priznati, da čeprav sam 
zelo dobro poznam celotno območje občine, 
mi je ta tujec, ki se sicer profesionalno ukvarja 
s turističnim novinarstvom, odprl marsikateri 
nov pogled na moj domači kraj. Prav začuden 
sem bil, kakšno navdušenje je pokazal nad našo 
dolino in njenimi malimi biseri. Sam je poime-
noval te kraje kot »ene najbolj slikovitih«. Spo-
mnil sem se, da jih je verjetno na enak način 
začutil slikar Ivan Grohar, ko je kratek čas imel 
priložnost ustvarjati tudi pri nas. Vse te naše hri-
be je ta angleški novinar videl kot nekaj meh-
kega, zelenega, lepega; kot nekaj čudovitega in 
vabljivega. Morda jih, tako kot vi, tudi sam več-
krat vidim kot hribe, ki jih morate z veliko truda, 
pridnimi rokami in v znoju obdelovati, da vam 
dajo svoj skromen sad. A če odmislimo vse to 
in jih pogledamo kot neko naravno danost, lah-
ko res rečemo, da živimo na lepem koščku naše 
dežele, na lepem koncu sveta. Morda ti mora 
včasih res tujec odpreti oči, da se spet zaljubiš 
v prostor in kraje, s katerimi si si blizu, s katerimi 
živiš in iz katerih si se rodil. 
S sodelavko Leo sva obiskala našega nekdanje-
ga sodelavca Janeza Barliča, ki preživlja svoje 
dneve v domu ostarelih na Bokalcih. Praznoval 
je rojstni dan. In čeprav nosi težek križ bolezni, 
se naju je zelo razveselil in se z nasmehom spo-
mnil preteklih dni, ko je še kot sodelavec na 
Občini, takrat še kar s svojim traktorjem obhodil 
vse kraje in vasi v občini. Spomnili smo se mno-
go veselih dogodivščin iz tistega časa. Z Leo sva 
mu zaželela vse najboljšein čim lepše prihodnje 
dni.
Eden od dogodkov v preteklih dneh je bila tudi 
vsakoletna razstava v Arboretumu Volčji Potok. 
V dneh med prazniki smo v enem od dni, ki so 
jih zaznamovale tudi sosednje občine, imeli 
svoj prostor, kjer smo se lahko predstavili. Za-
hvaljujem se vsem, ki ste nas tam zastopali ter 
na svojstven način prikazali življenje in dejav-
nosti v naši občini. 

Vesel sem bil tudi povabila na odprtje tržnice na 
trgu v Lukovici, ki jo organizira gostišče Furman. 
Ideja, ki jo je zasnovalo več ljudi pod okriljem 
Stanislava Smrkola, je zelo dobra in glede na 
kmetije, proizvajalce in tudi glede na blagovno 
znamko Črni graben zelo zaželena. Upam, da 
bo tržnica privabila mnogo kupcev, ne samo 
iz ožje okolice ampak tudi od drugod, in da bo 
zato tudi ne le lepa, zanimiva in simpatična, pač 
pa tudi poslovno zanimiva. Kaj naj rečem – va-
bljeni od sobotah na tržnico v Lukovico.
Ker menda do Dneva državnosti še ne bo izšel 
naslednji Rokovnjač, vam seveda čestitam ob 
tem prazniku. Najraje bi še enkrat zapisal be-
sede, ki sem jih zapisal ob tej priložnosti v lan-
skem letu, a se ne bi rad ponavljal. Ponavlja pa 
se največkrat vse na državni ravni, ko gremo na 
volitve, volimo tega, naslednjič onega, pa spet 
tega in naslednjič onega, z državo pa ni še nič 
bolje. 
Draga Slovenija, želimo ti res veliko sreče!

MAtej kotnik

Občina Lukovica je v letu 2013 na 8. javnem razpisu za dodeljeva-
nje sredstev iz naslova ukrepa 322, Obnova in razvoj vasi pridobila 
nepovratna sredstva programa razvoja podeželja sofinanciranega iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v zne-
sku 111.437,26 evra za obnovo Kulturnega doma v Lukovici. 

Celotna investicija je ocenjena na 263.508 evrov. Delež nepovratnih sred-
stev, ki jih je Občina Lukovica pridobila na javnem razpisu, je 60%, ostala 
sredstva je dolžna zagotoviti Občina Lukovica kot naročnik.
Občina Lukovica je v aprilu prek portala javnih naročil izvedla postopek 
zbiranja ponudb po odprtem postopku. Na javni razpis je prispelo osem 
ponudb. Ko bo postopek oddaje javnega naročila zaključen, bo podpisa-
na pogodba za izvedbo del z izbranim ponudnikom. Predviden začetek 
del je v drugi polovici maja. 
V okviru energetske sanacije bo izvedena toplotna izolacija celotne fasa-
de, izolacija podstrešja, izolacija stropa neogrevanih podzemnih prosto-
rov, zamenjano bo stavbno pohištvo (zamenjava starih oken in vrat – tistih, 
ki še niso bila zamenjana) ter obnova ostrešja in zamenjava strešne kritine. 
Cilj izvedbe operacije je učinkovitejša raba energije glede na obstoječe 
stanje, zmanjšanje rabe energije in izpustov emisij CO2 toplogrednih pli-
nov v okolje ter posledično tudi znižanje stroškov ogrevanja. 

jAsnA sovinšek, občinskA uprAvA

Obnova kulturnega doma Lukovica
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Dela na objektu Osnovne šole Janka Kersnika 
Brdo potekajo po predvidenem terminskem 
planu. Izvajalec, SGP Graditelj d. d. iz Kamni-
ka, je izvedel pripravljalna dela (organizacija 

energetska sanacija OŠ Janka Kersnika Brdo

Med 1. in 3. majem 2014 je v okviru spomladanske razstave tu-
lipanov v Arboretumu Volčji Potok predstavilo območje Srca 
Slovenije v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca 
Slovenije. V treh dneh se je na razstavnem prostoru Srca Slove-
nije ob glavni sprehajalni poti zvrstilo prek 150 nastopajočih. 
Dogajanje so popestrile glasbene skupine, s prikazom svojih 
spretnosti pa so se predstavljali tudi rokodelci z območja.
 
V četrtek, petek in soboto so na razstavnem prostoru Srca Slovenije 
nastopili: Folklorna skupina Trzinka iz Trzina, Tamburaški orkester 
Senožeti, pevci iz Krašnje, ansambel Skrivnost iz Lukovice, Harmo-
nikarski orkester Mihaelovega sejma, Godba Domžale, ansambel 
Novi sosedje in Leseni rogisti. 
Rokodelske dejavnosti so predstavili rezbarji in vezilje Turističnega 
društva Kanja Trzin, Čebelarstvo Kokalj, Vrt zdravilnih rastlin, pletar 
Radovan Pajić, pletilje slamnatih kit iz KUD Fran Maselj Podlimbar-
ski, lončarka Tatjana Hlačer, rezbar Milan Kosec in oglarji iz Oglarske 
dežele. 
Predstavitev območja Srce Slovenije v Arboretumu Volčji Potok je 
potekalo v okviru projekta Promocija turističnega območja Srca 
Slovenije, ki se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Partnerji v projektu so občine Dol pri Ljubljani, Domžale, Kamnik, 
Litija, Lukovica, Mengeš in Trzin.

rAzvojni center srcA sLovenije

srce slovenije med tulipani v arboretumu Volčji Potok 

Pletilje slamnatih kit iz KUD Fran Maselj Podlimbarski

zidarske obdelave. Datum predvidenega za-
četka del na POŠ Krašnja je 25. maj 2014. 

občinskA uprAvA, jAsnA sovinšek

gradbišča, gradbiščna pisarna, tabla) in začel 
izvajati dela na starem delu šole. Izveden je 
bil izkop jarka ob objektu in postavljen fasa-
dni oder. Trenutno so dela v fazi čiščenja in 
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Pozdrav prazniku Dneva upora proti okupatorju
Šestič zapored so pevci ljudskih pesmi KUD Fran Maselj Podlim-
barski Krašnja na predvečer praznika Dneva proti okupatorju pri-
pravili prijetno druženje ob partizanskih in domoljubnih pesmih 
skupaj s poslušalci ter vedno dobrodošlimi harmonikarji.

Predsednica društva Vera Beguš je bila vesela tako velikega obiska, kar 
tudi potrjuje, da ljudje spoštujejo praznik in našo zgodovino, ki je ne 
moremo izbrisati. Silvo Andrejka je modro dodal, da nas že dve leti po-
snemajo tudi v Ljubljani.
Med prepevanjem pesmi upora in domoljubja prav vseh navzočih, so 
bile rdeča nit večera recitacije pesmi Igorja Pirkoviča, novinarja in ure-
dnika na nacionalni televiziji, ki jih je izdal v samozaložbi z naslovom 
Slovenska pesem. Magda Kreft je s pomočjo recitatork njegovih pesmi 
Brigite Rožič in Maruše Čebulj vodila naše čute k nepozabnemu doži-
vetju. Člani skupine ljudskih pevcev so vsako naslednjo zapeto pesem 
napovedali z recitacijo prve kitice. 
Tudi harmonikarji in golaž so bili že šestič zapored enako dobri.

MiLenA brAdAč

Prvomajski golaž
Na predvečer 1. maja smo v Preserjah imeli 
budnico Godbe Lukovica. Na vasi so že pote-
kale priprave na prvomajski golaž. Prvomajsko 
jutro je bilo lepo in sončno, ravno pravšnje za 
praznovanje. Na jasi za jezerom je bilo že zgo-
daj zjutraj prijetno vzdušje. Obiskovalci se vsa-
ko leto vračajo in prihajajo novi. Letos so tudi 
gasilci predstavili svoj novi avto. Obiskovalci 
so si lahko ogledali opremo in vprašali, kar jih 
je zanimalo. Končali smo v popoldanskih urah. 
Nasvidenje prihodnje leto!

zA tdp Anže cerAr

Prvomajski pozdravi Godbe Lukovica
Vsako leto pred prvomajskimi prazniki se člani Godbe Lukovica 
podajo po večjih krajih naše občine in razveselijo ljudi, ki imajo 
radi pihalno godbo. V naši po dolgem in počez razpotegnjeni obči-
ni kraji tako pridejo na vrsto vsaki dve leti za obisk godbe.

Letos je bilo med drugim na vrsti tudi Javorje nad Blagovico. Že tretjič 
je domačija Pustotnikovih gostila nastopajoče. Dež je vse opral pred na-
stopom in tudi čisto na koncu spet vse pomil. Vaščani Javorij, Loga, Suše, 
Petelinjeka, tudi nekaj drugih obiskovalcev, se je predalo zvokom God-
be Lukovica. Kot vedno so gostitelj in domačini iz vseh naštetih vasi pri-
spevali svoje kulinarične dobrote tako nastopajočim kot obiskovalcem.  
V pogovoru s kapelnikom sem izvedela, da se povsod, kjer nastopajo, 
potrudijo po svojih močeh s prijaznostjo in gostoljubnostjo. Je pa res, 

da bolj so kraji odmaknjeni od centra, bolj je čutiti tisto pristno veselje 
ob njihovem nastopu. Pristno veselje in zadovoljstvo je bilo prisotno 
tudi v Javorjah, kjer so mi poslušalci povedali, da jim je všeč, ko pridejo 
godbeniki, da so veseli, ko se lahko ob taki priliki tudi družijo in se mar-
sikaj pomenijo. Skratka, ta predpraznični dogodek jim je všeč in upajo, 
da se bo nadaljeval tudi v prihodnje.
Oba praznika, tako 27. april kot 1. maj, sta praznika delovnega ljudstva, 
praznika svobodnega ljudstva, ki je to slednje čedalje manj, glede na 
politične razmere, kot še bolj na pohlep kapitalizma. Zato nas morajo 
bogatiti taki mali, pristni, prijazni dogodki, ki nas povezujejo v ljudi s pri-
jaznimi obrazi in mislimi. Hvala Godbi Lukovica, ki tudi prispeva k temu.

MiLenA brAdAč

Godbeniki v Javorjah Veliki in mali gledalci v Javorjah
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čeprav se praznik dela ne praznuje tako kot nekoč, s praznova-
nji, na katerih se je dobro jedlo, pilo in imelo. Nekaj pa je vsee-
no ostalo od praznovanj nekdaj. Tako na predvečer praznika še 
vedno prižgejo kresove, le jutranja budnica se je v vseh teh letih 
močno spremenila. če so včasih okoli vozili godbo na vozovih, po-
zneje na tovornjakih, danes to opravijo s sodobnejšimi prevozni-
mi sredstvi.

Tako so se tudi letos člani in simpatizerji AMD Lukovica odpeljali na tradi-
cionalno prvomajsko budnico. Z različnimi motornimi sredstvi (mopedi, 
motornimi kolesi, starodobnimi vozili, štirikolesniki in predelanimi avto-
mobili) so se najprej zbrali v centru Lukovice. Ob 5.30 je dolga kolona, 
kar prek 100 udeležencev se je zbralo, s posebnim vozilom na čelu kre-
nila na pot po naši in sosednji občini. Prebudili so občanke in občane po 
Lukovici, Šentvidu, Prevojah, Vrbi, Imovici, Rafolčah, Vrhovljah, Rovah, 
Radomljah, Dobu, Krtini, Studencu, Vidmu, Kosezah, Preserjah, Gradišču, 
Praprečah, Trnjavi do Krašnje, kjer so udeležence pričakali s toplimi flan-
cati, piškoti, prigrizkom in dišečo kavico pri baru Pod Lipo. Po okrepčilu se 
je kolona odpravila proti Krajnemu Brdu, naprej proti Vošcam, Blagovici 
in Zgornjim Lokam, kjer so pri Baru Pr' Mih budničarje pričakali z odlič-
nim prvomajskim golažem. Po okrepčilu so pot nadaljevali proti Lukovici, 
Spodnjim Praprečam do končnega cilja Kava bar Lenček, kjer je gostitelj 
pripravil veliko pogostitev. Vsem gostiteljem Urošu, Močnikovim, še po-

Prvomajska budnica aMD Lukovica

sveti Florjan - zavetnik gasilcev
 
Kako hitro smo pozabili na dni, ko smo bili 
brez elektrike, telefona in kar je še huje, 
mnogi tudi brez cestne povezave. Letošnja 
zima je pokazala moč v vsej svoji veličini in 
nam dala vedeti, da smo še kako nemočni 
in ranljivi.
 
V vsej tej nemoči in ranljivosti smo bili dele-
žni pomoči gasilcev, ki so sicer imeli doma 
verjetno tudi sami podobne težave kot mi. 
V nedeljo, 4. maja, smo se tako pri sveti maši 
najprej zahvalili Bogu, da jih je obvaroval ne-
sreč in vsega hudega in nato še gasilcem za 
njihovo nesebično pomoč, kadarkoli je po-
trebno. V nedeljo je namreč godoval zavetnik 
gasilcev sv. Florjan, ki se mu gasilci priporo-
čajo in zahvalijo vsako leto v cerkvi sv. Luke 
v Sp. Praprečah. Zahvalo za njihovo delo je 
izrekel najprej domači župnik Andrej Svete, 
nato pa je v nagovoru o zavetniku gasilcev in 
njihovem delu spregovoril tudi mašnik Jaka 
Barle-lazarist. Po končani sveti maši je doma-
či župnik še blagoslovil novo vozilo za prevoz 

oseb in opreme, ki bo gasilcem pri njihovem 
delu v veliko pomoč. Z željo po številnih sreč-
no prevoženih kilometrih in s tistim starim 

pozdravom Bogu v čast – narodu v korist,«Na 
pomoč«. 

drAgo juteršek

sebno pa Dušanu Lenčku se v imenu AMD Lukovica in vseh udeležencev 
prav lepo zahvaljujem. Takšnih običajev ne smemo pozabiti, zato so se 
vsi strinjali, da se naslednjega 1. maja spet vidimo na prvomajski budnici 
2015, do takrat pa varno v prometu. 

drAgo juteršek

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

TEČAJ CPP: 2.6., 23.6.
TEČAJ ZA TRAKTOR: 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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Peregrinov sejem v Lukovici
 
Kar dva dogodka, ki pozitivno vplivata 
za kmetijstvo in gospodarstvo v črnem 
grabnu, sta si tokrat sledila eden za dru-
gim. V soboto smo tako lahko kupovali na 
Rokovnjaški tržnici, že v nedeljo pa ba-
rantali na Peregrinovem sejmu v centru 
Lukovice. 
 
Če prisluhnemo izkušenejšim vrtnarjem, 
kdaj kaj saditi in sejati, se zaradi njihovih raz-
ličnih mnenj vedno postavlja vprašanje, kdo 
ima prav. Prvi pravijo, da pozneje, ko sadiš, 
bolj odporne so sadike, spet drugi trdijo, da 
je treba čimprej, da rastlina počasi začne z ra-
stjo. O tem in onem je tokrat tekla beseda na 
Peregrinovem sejmu v nedeljo, 27. aprila, ko 
je zbranim v dvorani Kulturnega doma Jan-
ka Kersnika spregovorila o zelenjadarstvu 
Miša Pušenjak. Poleg zelenjadarstva je stro-
kovnjakinja tudi za okrasne rastline in kdo si 
ne želi imeti lepega vrta in balkona. Prejeto 
znanje so lahko takoj prenesli v prakso, saj 
je bila ponudba sadik tokrat na sejmu res 
izdatna. Sicer se je april prevesil že v drugo 
polovico in je tu že maj, čas, ko bo potrebno 
urediti marsikaj na vrtu in na balkonih oziro-
ma okenskih policah. Ker delo brez orodja ne 
gre tako, kot je treba, je tokrat še kako prav 
prišla velika izbira raznovrstnega orodja. 
Kakšno orodje uporablja in kako nastane iz 
nekega kosa lesa rezbarija, nam je predstavil 
Janez Jarc-Žan. Težko je bilo iti mimo števil-

nih ponudnikov domačih dobrot, posebno, 
če jih ti ponujajo najprej tudi v pokušino. Se-
jem bil je živ zahvaljujoč tudi vremenu, ki je 
tokrat organizatorju, Turistično olepševalne-
mu društvu Brdo Lukovica, prizaneslo, kako 
bo pa na Lukovem sejmu, bomo videli jeseni. 

Člani Turistično olepševalnega društva Brdo 
Lukovica, ki vneto pripravljajo sejemske pri-
reditve, se bodo ponovno potrudili, da ne 
bomo prišli zaman v Lukovico.

drAgo juteršek

Motoristi smo med vami

akcija Motorist varno na cesti 2014 uspela 
 

Ob začetku motoristične sezone člani AMD 
Lukovica pripravimo preventivni dogodek, 
z namenom širjenja ozaveščenosti v pro-
metni varnosti vsem udeležencem, pred-
vsem pa motoristom. V ta namen povabimo 
inštruktorja policista na motorju, motori-
sta reševalca, AMZS, prostovoljna gasilska 
društva iz okolice ter seveda vse mopediste 
in motoriste k udeležbi na poligonu.
 
Na parkirišču pred objektom Avto Kveder v 
Lukovici nas je tudi letos gostil naš podpred-
sednik društva Marjan Kveder, za kar se mu ob 
tej priložnosti najlepše zahvaljujemo. Policist 
na motorju je pripravil krajši poligon z zahtev-
nimi manevri, se posvetil vsakemu posamezni-
ku in z navodili pomagal k izboljšanju vožnje. 
Tako se je na poligonu skozi dopoldne zvrstilo 
prek 15 udeležencev, za katere upamo trditi, 
da so pridobili nova znanja in izkušnje. Ostali 
obiskovalci so se lahko preizkusili v pravilnem 
izstopanju iz prevrnjenega avtomobila, zave-
zovanju otroka v sedež, simulatorju vožnje, 
najmlajši pa na ločenem poligonu s kolesi 
oziroma električnimi avtomobili in trial motor-
ji. Policisti iz PP Domžale so predstavili svojo 
opremo in delo z njo, prav tako so na ogled 
svoja vozila in opremo postavili člani PGD 
Lukovica in Prevoje, motorist reševalec iz RP 
Ljubljana pa je prikazal nudenje prve pomoči 
poškodovanemu motoristu. 

Sejemska nedelja nam je bila naklonjena tako 
z obiskovalci kot tudi z vremenom, saj v času 
prireditve ni bilo dežja. V upanju na večjo ude-
ležbo predvsem okoliških motoristov v nasle-
dnjem letu trkamo na vest vsem udeležencem 

v prometu, naj v teh mesecih še posebno po-
zornost na vsakdanjih poteh posvetijo najbolj 
ranljivim – pešcem, kolesarjem, mopedistom 
in motoristom. 

Anže kočAr
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Butara 
velikanka
Tudi letos smo Preserjani naredili 
butaro velikanko. To je že dvain-
dvajseto leto, vse od leta 1992. 
Še posebno bi se zahvalili gostilni 
Bevc iz Lukovice Stanetu in Du-
šanu Jemcu za sponzorstvo skozi 
vsa ta leta, obenem pa veselimo 
se nadaljnjega sodelovanja.

zA tdp Anže cerAr

Tržnica v Lukovici
Po zgledu nekaterih drugih mest in občin je tudi Lukovica dobila svo-
jo tržnico. V soboto, 26. aprila, je namreč pred gostilno Furman pote-
kalo odprtje Rokovnjaške tržnice, kjer se je zbralo kar nekaj domačih 
ponudnikov, manjkalo pa ni niti kupcev. Tržnica bo obratovala vsako 
soboto med 8. in 13. uro, sprva kot zunanja tržnica na stojnicah, jese-
ni pa se bo preselila v nove pokrite prostore v centru Lukovice.

vanja pokrite tržnice v Lukovici, ki 
bo predvidoma konec leta 2014, 
bo potrebno predelati poslovne 
prostore, pripraviti haccap načrt 
in nekatere druge varnostne na-
črte, ki jih zahteva zakonodaja za 
delovanje pokrite tržnice, kate-
re glavni namen ostaja na enem 
mestu povezati domače kmete 
ter kupce kmetijskih izdelkov in 
pridelkov brez posrednikov, z za-
gotovljeno sledljivostjo izdelka, 
ponuditi kupcu kakovost izdelkov 
domačega podeželja in podpreti 
lokalno kmetijstvo v prizadevanjih 
najti pot do domačega kupca. Per-
še torej pravi, da na tej tržnici ne 
bo prostora za trgovce, dobrodošli 
so predvsem ponudniki doma-
čih izdelkov iz občine Lukovica in 
tudi sosednjih krajev. Povezava z 
imetniki blagovne znamke Zakladi 
Črni graben bo dala tržnici še po-
seben pečat in dobro popotnico 
za delovanje.

Leon AndrejkA

Projekta sta se lotila Stanislav 
Smrkol, lastnik omenjene gostil-
ne, in Zavod Jurlina Seydla. Njen 
predstavnik Matjaž Perše nam je 
povedal, da gre za zavod za ra-
zvoj podeželja in turizma, ki je 
samostojna neprofitna enota. Na-
menjena je članom kmečkih go-
spodarstev s potencialom razvoja 
dopolnilnih dejavnosti in osebam, 
ki želijo opravljati dejavnosti na 
podeželju. Zagotavlja potrebno 
podporo posameznim projektom 
in posameznim nosilcem dejav-
nosti pri zagotavljanju kakovosti 
izdelkov in storitev ter njihovemu 
trženju. Tako so pred objektom 
Furman v okviru projekta Rokov-
njaška tržnica postavili deset stoj-
nic za prodajo kmečkih proizvo-
dov vsako soboto dopoldne med 
8. in 13. uro in naredili koncept 
delovanja kmečke tržnice.
Celotna investicija v tržnico se 
bo gibala okoli 150.000 evrov. Do 
končnega odprtja in začetka delo-
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Na vabilu na dogodek, ki je bil v petek, 9. maja 2014, so organizatorji zapisali: Vabimo vas 
na Večer prižiganja luči v temi, kjer boste s svojo pozitivno prisotnostjo pomagali ustvar-
jati modno obarvan večer, na katerem bodo slepi s pomočjo znanih osebnosti predstavili 
modna oblačila in blagovne znamke. Njihovemu vabilu se je na topel majski večer odzvalo 
veliko ljudi, med drugim tudi predsednik republike borut Pahor.

na domačiji Rus so s prijetnim večerom 
prižgali luč v temi slepim in slabovidnim

ginja Aksinija Kermauner, Martin Medak, Urška 
Krišelj Grubar, Lidija Novak, Špela Lenček, Miro 
Slana, Stan iz skupine Rok'n Band, Joži Osolnik, 
Tanja Divac, Ines Verbič, miss Alpe Adria 2011 
Nastja Breg, eden najbolj znanih slovenskih al-
pinistov Anton Škarja, pesnica Magda Šalamon, 
glasbenik Franci Peternel, vodja ansambla Sve-
tlin Aleš Svetlin, direktorica kadrovske službe v 
Petrolu Helena Krištofelc, Ivan Esenko, arhitekt 
Janko Rožič, Slavica Vanderman, Vesna Žorga, 
lastnica trgovin By American in Funky Fashion, 
ki je poskrbela za predstavljena oblačila in sti-
listka Alja Vöroš, ki je oblekla poleg manekenov 
tudi povezovalko programa Andrejo Čokl in del 
ekipe.  
Spremljevalni program so popestrili tudi sle-
pi, ki so med drugim tudi zapeli in zaplesali 
rock'n'roll, vsem pa se je zahvalila tudi Tanja 
Šubelj, ki je bila res izjemno vesela vseh, ki so 
prišli in podprli prizadevanja organizatorjev ter 
soustvarili res lep večer. 
Fotograf Arne Hodalič je po dogodku pove-
dal, da je že imel fotografske delavnice s sla-
bovidnimi, sam pa dela z otroci s posebnimi 
potrebami in se med drugim ukvarja tudi z 
dobrodelnostjo.«Zdi se mi, da je treba biti ak-
tiven tudi na tem področju, še posebno tisti, 
ki smo zdravi in nam nič ne manjka in lahko 
pomagamo, da naredimo tudi nekaj za druge. 
Celotna prireditev se mi je zdela zelo ganljiva, 
upam, da je veliko pomenila tudi tistim, zara-
di katerih smo ta dogodek pripravili.« Slednji 
so bili videti srečni in zadovoljni, saj so neka-
teri izmed njih spoznali tudi svoje vzornike in 
se bodo tega dne še dolgo spominjali. V vlogi 
manekena se je preizkusil tudi slabovidni Atos 
Agatić iz Postojne, ki obiskuje Zavod za slepo 
in slabovidno mladino in vidi od rojstva le 10%. 
»To je bil zagotovo dogodek, ki mi bo najbolj 
ostal v spominu. Največji užitek je bila vožnja s 
starodobniki, z našimi novimi spremljevalci pa 
smo se odlično ujeli, zanimalo jih je tudi, kako 
se znajdemo s slabovidnostjo. Sam že od majh-
nih nog tudi pomagam slepim in jim poskušam 
pokazati pot, da lahko naprej nadaljujejo sami,« 
še dodaja. 
Odlično vzdušje se je prevesilo tudi v dobršen 
del večera, domačija Rus pa je ponovno pripra-
vila odličen dogodek, na katerem je bilo priso-
tnih kar nekaj novinarjev iz večjih medijskih hiš. 
Njihovi dogodki kažejo na to, da se v naši občini 
dogajajo zanimive stvari, krajani pa imajo toč-
ko, kjer se lahko med seboj podružijo in so del 
takih dogodkov.

LeA sMrkoLj

Čeprav so organizatorji na vabilu zapisali, da se 
dogodek uradno začne ob 19. uri in da zaradi 
okoliščin vabijo goste na druženje že 30 minut 
prej, je bilo v okolici domačije Rus živahno že 
uro in pol pred začetkom dogodka. Protoko-
larni del se je začel že ob 17.30, ko so doma-
čijo obiskali evropska poslanka Tanja Fajon ter 
minister za izobraževanje, znanost in šport dr. 
Jernej Pikalo. Povabilu idejne vodje dogodka 
Tanje Šubelj so se odzvali tudi župani različnih 
slovenskih občin, in sicer Andrej Ocepek iz Bo-
rovnice, Martin Rebolj iz Moravč, Miran Zadni-
kar iz Preddvora, Jurij Lep iz občine Selnica ob 
Dravi ter župan občine Lukovica Matej Kotnik 
in podžupan Bojan Andrejka. Poleg njih so bili 
tudi direktorica Centra za razvoj Litija Aleksan-
da Gradišek, ravnateljica Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana Katjuša Kopriv-
nikar, ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo pri 
Lukovici Anja Podlesnik Fetih, Anton Polutnik in 
Simona Gerenčer Pegan iz Društva gluhoslepih 
Slovenije Dlan, predsednik združenja borcev 
za vrednote NOB Lukovica Marjan Križman in 
Meta Jarc, predsednica društva za ohranjanje in 
oživljanje kulturne dediščine Skrinjca ter Tanja 
Šubelj, ki je bila zaslužna, da je bil ta dogodek 
na domačiji Rus. Glavni namen prvega dela do-
gajanja, kjer se je predstavila tudi klapa Sidro, je 
bilo, da se predstavi tudi odgovornim proble-
matika slepih in slabovidnih v Sloveniji. Ti nima-
jo več zavoda za slepe, ki bi jim omogočal lažjo 
pot skozi življenje. »Ko se človek znajde v takšni 
situaciji, da oslepi, mu ne pomaga veliko le ra-
čunalnik z brailovo pisavo. Potrebna je tudi psi-
hološka pomoč, nasveti, pogovor, nasveti, kako 
naj se nauči hoditi in gibati, česar pa ni, odkar 
ne deluje več Zavod za slepe in slabovidne 
Škofja Loka. Vsak je odvisen čisto od sebe, prej 
pa je imel še večjo možnost, da je kljub okvari 
ali izgubi vida lahko živel aktivno življenje. Če 
danes oslepiš ti lahko pomaga drušstvo, vendar 
pa ni več učenja in bivanja v zavodu, kakršno je 
bilo omogočeno prej,« pravi Meta Jarc. Organi-

zatorji so s tem dogodkom želeli opozoriti, da 
to manjka v naši državi, glavna pobudnica pa je 
bila Tanja Šubelj, ki se je po porodu soočala štiri 
leta s slepoto, danes pa vidi 1%, vendar kljub 
svoji bolezni dokazuje, da lahko naredi vse, kar 
si zamisli. Je večna bojevnica za pravice slepih 
in ena najbolj glasnih, zgovornih in energije 
polnih ljudi.  
Med tem časom je bilo zelo živahno na parkiri-
šču pred domačijo in dvorišču za njo. Parkiranih 
je bilo kar nekaj starodobnikov Društva ljubite-
ljev starodobnih vozil Avto Antika iz Slovenske 
Bistrice, ki so čakali, da manekene in manekenke 
večera popeljejo en krog. V tej vlogi je namreč 
nastopilo 34 slepih in slabovidnih, ki so po be-
sedah Tanje Šubelj uživali v svojem pravljičnem 
večeru. Čeprav se je program malo zamaknil, to 
ni odvrnilo, kvečjemu privabilo veliko obisko-
valcev, ki so se družili na dvorišču in uživali ob 
glasbi pevca Dadija Daza, skupine Sam's Fever, 
Staneta Vidmarja in Damirja Kovačiča. Zunaj se 
je prireditev začela z besedami grajskega pisar-
ja, ki je v svoje pozdravnem nagovoru povedal 
lepo zgodbo, s sporočilom: materialne stvari, za 
katere smo se trudili, so minljive in hitro lahko 
izginejo. Tisti, ki bodo ostali trajni, so naši od-
nosi in ta večer bo zagotovo ostal mnogim v 
lepem spominu še dolgo časa.  
Vsi manekeni so se po domačiji Rus sprehodili 
s svojimi spremljevalci iz sveta glasbe, športa, 
duhovnosti, skratka osebami, ki so v svojem 
življenju že nekaj ustvarile in so se z veseljem 
odzvali povabilu. Med drugim so Tini, Mirjani, 
Ani, Zoranu, Gregorju, Sari, Damijanu, Urošu, 
Mirjanu, Elvisu, Melkini, Stefaniji, Petri, Gorda-
ni, Dinu, Atosu, Matiji, Silviji, Urhu, Mii, Antonu, 
Pavli, Metki, Alešu, Tini, Anji, Tanji, Leonu, Anto-
nu, Marjani, Stanislavi, Anji in Vinku polepšali 
njihov večer fotograf Arne Hodalič, profesor 
Franc Pohleven, Falski grof Milan Slavič, mane-
kenka Sabina Remar, organizatorka dogodkov 
Simona Pirnat, Laura Podgodnik iz idrijskega 
Kolektorja, pesnica, pisateljica in tiflopedago-
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ki jih ponujajo, trenutno ne morejo privošči-
ti. V svoji ponudbi imajo kebab, hamburger, 
chicken burger, cheese burger, pleskavico 
s pomfrijem, čevapčiče s prilogo, piščančje 
peruti s prilogo, hot dog, občasno pa se v po-
nudbi znajde tudi burek. Posebna ponudba je 
tudi ob petkih, ko ponujajo odojka na žaru in 
še nekoliko podaljšajo svoj delavnik. Od pone-
deljka do srede obratujejo od 9. do 23 ure, ob 
četrtkih so do polnoči, ob petkih in sobotah 
pa podaljšajo do druge ure zjutraj. Eno uro po-
zneje, ob 10. uri začnejo ob nedeljah in delajo 
do 22. ure zvečer.  
Avblji so našemu okolju približali hitro prehra-
no, vendar pa je njihov namen, da se stranke 
okrepčajo v miru. Ravno zaradi tega svoje go-
ste postrežejo in jim naročeno prinesejo na 
mizo. V poletnih mesecih lahko pri njih priča-
kujemo tudi sladoled, kavo za seboj pa imajo v 
ponudbi že sedaj.

LeA sMrkoLj

sveže pečeni pek prest
Verjetno najbolj poznan bavarski pekovski 
izdelek so preste, ki jih v tej južnonemški 
deželi srečaš tako rekoč na vsakem koraku. 
Torej ni nič čudnega, da se je pek iz Slove-
nije odločil, da se s strani profesionalcev 
pusti podučiti, kako spečeš prave bavarske 
preste.

Na osnovi prijateljskih vezi med županom ob-
čine Lukovica Matejem Kotnikom in Franzem 
Grablom iz Herbertshausna na Bavarskem je 
prišlo do zanimivega srečanja. Rok Božič je iz 
Lukovice odpotoval v Dachau, kjer se je pri 
pekovskem mojstru Thomasu Obeserju učil 
izdelave tipičnih bavarskih vrst kruha, žemelj 
in seveda prest. En teden je preživel v tem 
nemškem kraju ter po pričevanju mojstra in 
njegovih sodelavcev pokazal veliko vnemo.
Rok, ki trenutno obiskuje srednjo šolo, si želi 
nekoč v prihodnosti postati samostojen pek v 

domačem kraju in strankam ponujati tudi ba-
varske specialitete. Seveda pa takšne preste 
spremljajo tudi druge bavarske specialitete, 
kot so na primer mesni sir ali bele bavarske 
klobase, ki jih Bavarci uživajo s sladko gorčico.
Da pa njegov obisk ni bil samo delaven, je Rok 
pokazal zadnji dan svojega bivanja, ko sta sku-

paj s prijateljem Michaelom, s katerim sta ves 
teden delala skupaj, uprizorila pravi koncert 
slovenske narodno zabavne glasbe in požela 
navdušen aplavz vseh sodelavcev. Domov se 
je vrnil s posebnim tovorom – testom za prave 
bavarske preste in vsemi potrebnimi dodatki.

povzeto po čLAnku kLAusA rAbLA

V Fast Foodu Šime prvi kebab v naši občini
 
Simon Avbelj in njegova žena barbara sta v začetku aprila ob regionalni cesti v Lukovici 
odprla Fast Food Šime. Marsikdo se je ob tej novici začudil, saj v dolini črnega Grabna 
nismo bili vajeni restavracij ali lokalov s hitro prehrano. Ravno zaradi tega sta se odločila, 
da poskusita s to dejavnostjo in z rezultatom sta več kot zadovoljna. Po mesecu in pol 
obratovanja kolektiv ne sestavlja več le družina, temveč tudi štirje sodelavci.

Letošnji prvi april bo zagotovo ostal v spomi-
nu družini Avbelj iz Lukovice, saj so začeli z 
obratovanjem Fast Fooda Šime in se tega lotili 
brez šale. Sokrajanom sta Simon in Barbara že-
lela ponuditi nekaj novega, prav tako pa jima 
to predstavlja nov izziv, pri katerem sodeluje 
celotna petčlanska družina. 
Avblji iz Lukovice se z obrtništvom ukvarjajo 
že od leta 1991, Simon in žena Barbara pa sta 
med leti 1995 do 2000 že imela dostavo hrane 
na dom, vendar v domžalskem SPB-ju. Čeprav 
se je Simon prej ukvarjal s športom in je po-
magal očetu v pečarski delavnici, sta se z ženo, 
ki je gostinka, skupaj lotila tovrstnega dela in 
tudi leta 2005 vzela v najem današnji BS bar v 
Lukovici. Ker ju je kar nekaj časa mikala ideja, 
da bi imela nekaj čisto svojega, sta se v pol leta 
odločila in na domači parceli postavila kiosk 
ter se odločila, da v juniju zaključita z BS-ovo 
zgodbo pri trgovini. 
»Malo smo potipali, saj nas je zanimalo, kako 
bi se hitra prehrana obnesla v tem okolju in po 
dobrem mesecu dni smo zadovoljni nad odzivi 
sokrajanov in tudi ljudi, ki nas obiščejo iz dru-
gih koncev Slovenije. Pred kratkim sta nas tako 
obiskala tudi dva motorista s celjskega konca, 
saj ju je zanimalo, kakšen kebab imamo tukaj. 
Domov sta se vrnila zadovoljna in na tak način 
gradimo svojo zgodbo,” pravi Simon. Tudi ime 
ni naključje, saj so ga Šime klicali prijatelji, ne-
kateri od njih pa ga še vedno tako pokličejo.  
Na uradnem odprtju 5. aprila so imeli kljub 
dežju odlično vzdušje, kjer so nastopili Gam-
si, obiskovalci pa so se lahko okrepčali z novo 
pridobitvijo v občini. Tisti dan so jim na pomoč 
priskočili tudi fantje iz PGD Lukovica, saj se je 
na odprtju zbralo veliko število obiskovalcev. 
“Sprva smo mislili, da bomo lahko celotno 
zadevo z obratovanjem izpeljali le v družin-
skem krogu, saj imava sina Davida, ki nama 

zelo veliko pomaga, hči Alenka pa študira v 
Mariboru in prihaja domov ob koncih tedna. 
Zelo kmalu se je izkazalo, da ne bomo mogli 
vsega sami, tako da imamo sedaj še štiri fante, 
ki nam pomagajo. Da smo res osvojili veščine, 
ki so potrebne pri pripravi hitre prehrane, kot 
je kebab, nas je učil prijatelj Sebastijan, lastnik 
kamniškega kebaba, in ostal z nami tudi teden 
dni po začetku. Zelo nam je pomagal, prav 
tako pa nam je na pomoč k realizaciji tega pro-
jekta priskočila tudi občina, s katero imamo 
pozitivne izkušnje,” še dodaja. V bodoče bodo 
poskusili priti tudi v stik z okoliškimi kmeti za 
zelenjavo, ki jo potrebujejo pri pripravi hrane, 
vendar pa si dražjih sestavin zaradi nizkih cen, 
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Ljudje, ki so v preteklosti utirali pot v vesolje in odstirali meje neznanega, nevidenega 
in težko predstavljivega, so bili v svojem času tudi dostikrat nerazumljeni in posledično 
spregledani. Med znanstveniki, ki so premikali meje verjetnega, so bili tudi Slovenci in še 
vedno imamo Slovenci na tem področju vidne predstavnike, le slišimo ali beremo o njih 
bolj poredko, ker morda niso medijsko zanimivi širšim množicam ...  
  

 

 

   

   
 

VIDOV VEČER
v petek, 13. junija 2014, ob 20.30 
v KD Anton Martin Slomšek, Šentvid pri Lukovici

Pridružite se nam na 
nepozabnem glasbenem večeru!
Gostje večera: ŽPZ SIRENE ob spremljavi 
Tomaža Pirnata in KLAPA SIDRO

VIDOV SEJEM

vabi na 

VIDOV SEJEM
 v soboto, 14. junija 2014, ob 9.00 
 na Veidrovem trgu v Šentvidu pri Lukovici

 STOJNICE s ponudbo domačih, 
 pristnih slovenskih izdelkov in 
 prikazom domačih obrti

 VLEČENJE VRVI 
 (tekmovanje ženskih, moških 
 in otroških ekip)

 VIDKOVA DEŽELA 

 otroških norčij

Več informacij na www.td-svvid.si.

Preživimo skupaj čudovit dan v prijetnem 
druženju za vso družino! Prisrčno vabljeni!

Rokovnjači spoznavamo vesolje 

Otvoritvena vožnja MK Rokovnjači

Herman Potočnik je bil na primer pomembna 
slovenska, evropska in svetovna osebnost na 
področju raketnih in vesoljskih tehnologij, bil 
je tudi prvi inženir vesoljske tehnologije. Svojo 
– za tisti in tudi današnji čas – izjemno napre-
dno knjigo Problem vožnje v vesolje je v nem-
ščini izdal v letu svoje smrti 1929. leta, kmalu 
zatem je bila prevedena v angleščino in rušči-
no, v slovenščini pa je izšla šele leta 1986. Veli-
ko o njegovem revolucionarnem delu smo iz-
vedeli v KSEVT – Kulturnem središču evropskih 
vesoljskih tehnologij. Pa ne samo to – pobliže 
smo se seznanili z bivanjem v orbiti in si pogle-
dali, kako se astronavti spopadajo z vsakdanji-
mi opravili, kot so hranjenje, pitje, umivanje in 
podobno. V KSEVT je prvič na svetu postavljen 
na ogled originalni instrument PLS, ki na sondi 
Voyager kot prvo delo človeških rok že potuje 
izven našega sončnega sistema. Eden glavnih 
projektantov tega instrumenta je bil prav tako 
Slovenec, dr. Anton Mavretič. Simpatična vo-
dička je vesoljske tehnologije, ki so v centru, 
predstavila na razumljiv in jasen način – tako 

za vesoljske telebane, ki smo se s tem srečali 
prvič, pa tudi za tiste, ki jih zadeve malo bolj 
podrobno zanimajo in o tej temi že več vedo. 
KSEVT je bil tokrat naš glavni postanek v okvi-
ru vsakoletne otvoritvene vožnje. Proti Vitanju 
se nas je dopoldne izpred Kava bara Lenček v 
Šentvidu odpravilo prek 30 motorjev. Vreme 
nam je bilo izjemno naklonjeno, prav tako 

razmere na cestah, zato smo naš cilj kar hitro 
dosegli. Proti Vitanju smo se peljali čez Dobr-
no, nazaj pa smo potovali prek Vojnika, Celja, 
Laškega, Kandrš in čez Moravče na naš osre-
dnji popoldanski dogodek – piknik ob Džoko-
tovem bajerju. Tu smo se še malo družili, zbrali 
vtise in se seveda najedli – za odlično dobro-
došlico lačnim motoristom sta tokrat poskr-
bela Lado in Ivi, ki sta nas ob treh popoldne 
pričakala z na žaru pečenimi dobrotami.
Sezona je tako s 4. majem uradno odprta, zdaj 
si želimo le še varnih poti, motoristom prija-
znega vremena in polnih rezervoarjev. 

MAjdA kočAr

Ekskluzivna izdaja knjige Problem vožnje v vesolju Prihod v Vitanje
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člani moškega pevskega zbora Janko Ker-
snik iz Lukovice smo se skupaj s prijatelji 
med 25. in 30. aprilom mudili v tujini. Od-
pravili smo se na festival zborov v Francijo v 
mesto Aumetz.

Na pot smo se člani in prijatelji odpravili v zgo-
dnjih nočnih urah ter se prek Avstrije in Nemčije 
pripeljali v Francijo. Pri vmesnih postankih na 
postajališčih smo se okrepčali z domačimi do-
brotami, ki so jih gospodinje napekle, nekatere 
postaje pa smo izkoristili tudi za same pevske 
vaje. Ko smo pripotovali v okolico Aumetza, 
smo se najprej namestili v hotelu, in nato že od-
šli na uvodno srečanje. Kmalu za tem je že sle-
dil prvi koncert, na katerem so sodelovali zbori 
iz domačega Aumetza, Irske in Italije. Domači 
pevci, večina jih ima slovenske korenine, so za 
vsak gostujoči zbor pripravili skladbo, ki je tako 
ali drugače povezana z deželo, iz katere pevci 
prihajajo. Tako so nam zapeli Zdravljico na prav 
poseben način. Sam nastop moškega zbora so 
obogatile solistke Urška Pavli, Marta Zabret in 
Danaja Koren. Po slavnostnem koncertu je sle-
dila večerja, ki smo jo zaradi strogih zakonov, ki 
jih morajo avtobusni šoferji upoštevati, zapustili 
malce bolj zgodaj kot ostali. Vendar smo že v 
prvem večeru dokazali da smo »za žur« in ko je 
Tomaž Pustotnik raztegnil svoj meh, so nas vsi 
prosili naj še ostanemo. Žal ni šlo drugače, kot 
da se družno odpravimo proti hotelu. Naslednji 
dan so nam domačini predstavili rudniški mu-
zej. Zanimiva zgodba, ki nas je popeljala skozi 
čas, ko se je v tem mestu še rudarilo. Popeljali 
so nas tudi na vrh rudniškega stolpa in tam smo 
pevci zapeli pesem Oj, Triglav, moj dom, kar ne-
kaj okoliških prebivalcev je prišlo na svoja dvori-
šča in ob koncu pesmi smo bili deležni aplavza. 
Nekateri pevci, ki so podrobno spremljali razsta-
vo, so opazili tudi napis, ki dokazuje da je rudnik 
sodeloval z našim idrijskim rudnikom. 
Ker navada postane železna srajca, smo tudi 
pred rudnikom naredili svoj »šov«, ponovno je 
Tomaž raztegnil meh, Niko Capuder je prijel za 

Turneja po Franciji, Švici in Italiji
svojo kitaro, pevci pa smo se pridružili v petju. 
Naš član Marinko Pintar je ostalim z veseljem 
natočil svoje vino in postregel, kot se ob vinu 
spodobi, s pravim tolminskim sirom. Plesa in 
smeha je bilo na pretek. Malce nas je že priga-
njal čas in kaj hitro smo se odpravili na kosilo 
ter nato na prvi nastop, kjer sta se zborom iz 
prejšnjega večera pridružili še zbora iz Belgije in 
Francije. Vseh šest zborov je ta dan nastopilo na 
dveh koncertih, popoldanskem in slavnostnem 
večernem, kjer smo zapeli tudi skupne pesmi. 
Pri slavnostnem večernem koncertu je naš har-
monikar Tomaž Pustotnik zaigral nam dobro 
znano pesem Pastirček, in pri tem požel stoječe 
ovacije občinstva. 
V nedeljo, 27. aprila, smo si ogledali mesto Metz 
in se nato odpravili proti mestecu Ronchamp, 
kjer smo v kapeli Notre Dame du Haut po večer-
nicah, ki so jih vodile tamkajšnje sestre, zapeli 
nekaj pesmi. Cerkev in kapela je delo znanega 
francosko-švicarskega arhitekta z imenom Le 
Corbusier. Ta dan smo prespali pri domačinih, ki 
so bili zelo prijazni, čeprav smo se malce težje 
sporazumevali. 
Sledil je ponedeljek, vožnja skozi Švico, kjer smo  

Godba Lukovica se je 10. maja skupaj s sku-
pino Mambo Kings v razvedrilni televizijski 
oddaji Raketa na Planet TV predstavila v 
natečaju Raketa napitnice in poskočnice. 
Potem ko so pred šestimi leti godbeniki 
zaigrali venček skladb skupine Abba v ne-
deljski oddaji TLP na TV Slovenija, je bil to 
njihov drugi televizijski nastop.

Kot so predvideli ustvarjalci oddaje, v nateča-
ju sodelujejo slovenski solisti ali glasbene sku-
pine skupaj z godbami. Lukoviške godbenike 
so k sodelovanju povabili člani priznane pop 
skupine Mambo Kings, ki letos praznujejo 20 
let delovanja. Ni bilo potrebno reči dvakrat. 
Hitro je bilo vse dogovorjeno ter tudi uskla-
jeno za skupni nastop in premierno izvedbo 
skladbe Dajte mi pivo, katere avtor je Dare 
Kaurič. Kot so zapisali na spletni strani oddaje, 
se bo vsak izbrani izvajalec v oddaji Raketa do 
velikega finala pojavil predvidoma dvakrat, 

Godba Lukovica v oddaji Raketa na Planet TV
prvič ob predstavitvi nove pesmi, drugič pa 
teden dni pred velikim finalom, ki bo 6. juni-
ja v Tivoliju v Ljubljani. V tednu pred velikim 

finalom bodo gledalci s telefonskim glasova-
njem izbrali zmagovalno pesem.

Leon AndrejkA

se ustavili v Lucernu, si ogledali mesto in zape-
li v dveh cerkvah. Peljali smo se skozi prelepo 
pokrajino Švice, višinski deli naše poti pa so bili 
ta čas še malce odeti v snežno odejo. Pot nas je 
ta dan pripeljala vse do Milana, kjer smo tudi 
prespali. Zadnji dan naše turneje smo preživeli 
v Milanu in si ogledali to prestolnico mode. Ne-
kateri so si ogledali znano operno hišo milanska 
Scala, drugi smo se podali na streho katedrale 
in si Milano ogledali z vrha, spet drugi pa so si le 
ogledovali zadnje modne smernice. Pot nas je 
nato vodila do Padove, kjer smo si ogledali cer-
kev, v kateri so relikvije in kripta svetega Antona 
Padovanskega. 
S tem se je končala še ena turneja moškega 
pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice. V 
tem članku se lahko še enkrat zahvalim gospo-
dinjam, ki so poskrbele, da na poti nikoli nismo 
bili lačni, čebelarju Henu Omahni, da so naše 
glasilke ostale zdrave, Marinku Pintarju za kuli-
narične dobrote in vsem ostalim, ki so poskrbeli 
za komične vložke na avtobusu. In seveda na 
koncu vsem, ki so pripomogli, da smo se varno 
in srečno vrnili domov. 

MArko juteršek
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Nam lahko najprej razložite, kaj sploh je 
žled in kako pride do tega pojava?
To je meteorološki pojav, ko dežuje na pod-
hlajeno podlago in se nanjo oprijema, v na-
šem primeru na drevesa. Pride do velikih 
obremenitev. Najprej se lomijo veje, nato 
pride do lomljenja vrhov ter sčasoma tudi do 
lomljenja in podiranja celih dreves. Lahko se 
pojavi tudi t. i. domino efekt, ko pade cela se-
rija dreves.

Kako močnemu žledenju smo bili priča? 
Pomnite kaj takega?
Šlo je za izreden pojav. Na nadmorskih višinah 
okoli 300 metrov je to bolj redkost. Poleg tega 
se je žled nalagal več dni zapored. V zadnjih 
15 letih pri nas ni bilo česa podobnega. Obi-
čajno se žled pojavlja na nadmorskih višinah 
600 do 700 metrov, predvsem na listavcih. 
Sedaj je zajel tudi nižje predele, poškodova-
no je praktično vse. Močno je poškodovana 
obvodna vegetacija (jelše, vrbe, topoli); od 
gospodarsko pomembnih listavcev je najbolj 
poškodovana bukev, ki jo je od listavcev v na-
ših gozdovih največ. Med iglavci so smreke 
manj poškodovane, polomljeni so predvsem 
vrhovi. Bolj je bil tokrat prizadet rdeči bor, ki 
ga je v teh krajih precej, saj porašča grebene, 
težje dostopne strme predele gozdov, pa tudi 
ravnine, kot so Prevojske gmajne. Bori imajo 
pogosto asimetrično krošnjo. Ko se na njej 
nabere preveč žleda, se ponavadi v celoti od-
lomi.

So že dostopni podatki, kakšna škoda je 
nastala v občini Lukovica? 
Imamo predvsem ocene. Žledolom v občini 

Lukovica, ki se pokriva z našo gozdnogospo-
darsko enoto Blagovica, smo ocenili na 83.000 
kubičnih metrov. Od tega je iglavcev 28.000, 
listavcev pa 55.000 kubikov. 

Kaj to predstavlja za lesno maso, ki raste na 
tem področju? 
Celotna površina občine Lukovica je približno 
7.500 hektarov, od tega je 4.500 hektarov goz-
da, kar pomeni 60-odstotno gozdnatost ob-
močja. Če od žleda poškodovano lesno maso 
primerjamo s celotno lesno zalogo, ugotovi-
mo, da je bilo poškodovane 7% lesne zaloge 
gozdov. Pri iglavcih je ta odstotek nekoliko 
manjši. Poškodovane je bilo 4% lesne zaloge, 
pri listavcih pa 9%. Zanimiva je primerjava z 
letnim posekom. Žled je “pospravil” približno 
štiri etate, torej štirikratno količino letnega 
poseka. Letno naj bi se tu posekalo do 20.000 
kubikov lesa. Pri iglavcih je bilo tega spet ne-
koliko manj, 2,5 etata, pri listavcih pa skoraj 6 
etatov, torej šest letnih posekov.
Težava je v tem, ker je bilo vse to naenkrat na 
tleh. V teh razmerah ni možno vsega pravoča-
sno pospraviti. Zavod za gozdove Slovenije je 
lastnikom izdal generalno odločbo, kar jim je 
omogočilo takojšen začetek sanacije, da jim 
ni bilo treba čakati na obisk gozdarja, saj to 
preprosto ni bilo možno. Lastniki so dolžni 
le obvestiti svojega revirnega gozdarja, da so 
začeli s sanacijo in na koncu sporočiti količino 
posekane lesne mase.
Z ukazom o razglasitvi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o gozdovih se do 30. 
aprila 2015 namesto prevoznic uporablja Li-
stina o uporabi in prometu z gozdnimi lesnimi 
sortimenti, ki jo mora voditi lastnik gozda.

Kaj torej svetujete lastnikom v teh razme-
rah?
V generalni odločbi sta določena dva roka. 
Prvi se izteče 15. maja in s tem rokom smo 
želeli lastnikom povedati, da naj čim hitreje 
pospravijo iglavce, da ne pride do dodatne 
škode zaradi napada podlubnikov. Zlasti na 
smreki, ki v lesni zalogi s 37% predstavlja naj-
močneje zastopano drevesno vrsto (bukev 
je na drugem mestu s 30%). K sreči smreka 
ni bila najbolj prizadeta, slaba stran pa je, da 
je bilo veliko polomljenih vrhov. To samo po 
sebi ni težava, saj takšne smreke lahko preži-
vijo, ker lahko oblikujejo nov vrh. Težava je v 
odlomljenih vrhovih na tleh, ki jih velikokrat 
naselijo podlubniki. Lastnikom svetujemo, naj 
pospravijo vrhove ali jih vsaj razžagajo, zloži-
jo v kupe in prekrijejo z drobnejšimi konci ter 
tako onemogočijo lubadarja.
Nujno je potrebno pospraviti samo tisto, kar 
je odlomljeno in ni več živo-zeleno. Les, ki leži 
na tleh, začne propadati. Če neko drevo stoji 
pokonci in ima le polomljene veje, lahko osta-
ne v gozdu, saj se bo verjetno obraslo.

Kdaj je drugi rok?
Drugi rok za spravilo vsega ostalega je 31. 
december 2016. Do takrat računamo, da bi se 
gozdovi lahko realno očistili. Če bi pri iglavcih 
reagirali do poletja in naredili osnovni gozdni 
red, bi bilo storjenega že veliko. Listavci bi 
prišli na vrsto potem, recimo to jesen in na-
slednjo pomlad. Ko drevo oz. njegov les leto 
in več leži na tleh, začne les trohneti, bukova 
drva npr. postanejo pirava, njihova ogrevna 
moč se manjša.

Spravilo lesa je izjemno nevarno početje. 
Kaj svetuje Zavod za gozdove Slovenije? 
Videli smo kar nekaj usposabljanj, tudi v 
občini Lukovica jih je bilo nekaj.
Svetujemo, da se tisti, ki so vešči dela v goz-
du, tega lotijo zelo previdno. Vsakemu, ki se 
uspe na tovrsten tečaj prijaviti, udeležbo to-
plo priporočamo. Vedno se izve kaj novega in 
zlasti v razmerah ujme je potrebnega veliko 
znanja. Poleg osnovnega znanja o tem, kako 
se z motorno žago in traktorjem dela v gozdu, 

Intervju: Bogdan Bartol, Zavod za gozdove Slovenije

Žled je “pospravil” štiri letne poseke
V začetku februarja je velik del Slovenije prizadela ledena ujma. Močno je bila pri-
zadeta tudi občina Lukovica, saj je bilo brez elektrike več kot 30 vasi, motena je bila 
oskrba z vodo. O tem, kako je bilo z gozdovi, ki prekrivajo 60 odstotkov površine črne-
ga grabna in kako ukrepati tri mesece po naravni katastrofi, smo se pogovarjali z bog-
danom bartolom, vodjem domžalske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije.
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je potrebno biti pozoren na razne napetosti, 
vpetost dreves, obvisele krošnje. Običajno ne 
gre samo za eno drevo, ampak je več dreves 
naslonjenih eno na drugo. Potrebno je biti iz-
redno previden. Dela v gozdu naj se lotijo le 
poučeni in izkušeni, vendar nikoli sami. Naj bo 
poleg še kdo, ampak ne otroci, temveč odra-
sli, ki so poučeni o nevarnostih, sposobni hitro 
reagirati, se med seboj sporazumevati in če se 
slučajno kaj zgodi, tudi pomagati. Torbica s 
prvo pomočjo naj bo vedno pri roki.
Ljudem bi res svetoval previdnost. Najbolj je 
pomembno življenje in zdravje. Tudi če bo ne-
kaj lesa strohnelo v gozdu, ne bo katastrofe. 
Navsezadnje bo nastal humus in bo iz tega 
zraslo nekaj novega. Ljudje naj predvsem pa-
zijo nase.

Kako naj ravnajo lastniki, ki niso usposo-
bljeni za delo v gozdu?
Če sami niso usposobljeni, je potrebno dobiti 
usposobljene izvajalce, vemo pa, da jih trenu-
tno primanjkuje. V normalnih razmerah jih je 
dovolj, sedaj pa je potrebno na dobrega izva-
jalca čakati kar precej časa. Tudi na Zavodu za 
gozdove Slovenije nudimo pomoč lastnikom 
gozdov. Če ti sami ne uspejo najti izvajalca, 
lahko svoje potrebe po izvedbi del v gozdovih 
sporočijo revirnemu gozdarju ali na Krajevno 
enoto Domžale. Zavod za gozdove Slovenije 
bo s podatki o lastnikih, njihovih količinah 
lesa za posek, spravilo in prevoz ter lokaciji 
preko spleta seznanil potencialne izvajalce 
del. Zainteresirani izvajalci se bodo povezali z 
lastniki, ki potrebujejo pomoč pri izvedbi po-
trebnih del v svojem gozdu. Pomembno je, da 
se lastnik z izvajalcem podrobno dogovori in 
z njim sklene pisno pogodbo.

Pojavila pa se je še ena težava, trg z lesom 
je nasičen. Ponudbe je ogromno. Kaj stori-
ti? Kam gre ta les?
Ljudje so si les, ki ga rabijo zase, recimo drva, 
večinoma že pripeljali domov. Ostanek bi radi 
prodali, a je trg zasičen. Odkupovalci lesa so 
običajno dogovorjeni s predelovalci lesa za 
odkup določene količine lesa in več kot toliko 
ne gre. Če želijo prodati večjo količino, cena 
zagotovo pade. Pojavljajo se ponudbe izvajal-
cev, kjer lastnikom gozdov praktično ne osta-
ne nič, zato tudi ni interesa lastnikov zanje. 
Potrebno bi bilo najti bolj oddaljen trg, ki ni 
toliko zasičen.

Kakšno pa je trenutno stanje v gozdovih 
v Lukovici? Je že veliko počiščenega glede 
na to, da se prvi rok izteka te dni?
Odzivamo se na obvestila zainteresiranih la-
stnikov, za druge stvari niti ne ostane veliko 
časa. Evidentiranih imamo približno 15.000 
kubičnih metrov poškodovanega drevja, ra-
čunamo pa, da je pospravljeno 20-25% oce-
njene količine lesa poškodovanih dreves. To je 
kar veliko. V nekaterih najbolj prizadetih delih 
Slovenije predvidevajo, da bo končna količina 
spravljenega lesa po žledolomu le 20% vsega 
poškodovanega drevja, v občini Lukovica pa 
je tolikšen delež saniran že sedaj.
Če lastniki do roka, predpisanega z odločbo, iz 
objektivnih razlogov ne bodo uspeli zagotovi-
ti izvedbe sanitarne sečnje iglavcev oz. poško-
dovanega drevja in preventivnih varstvenih 
del, lahko na krajevno enoto, ki je odločbo iz-
dala, pisno ali ustno na zapisnik vložijo vlogo 
za podaljšanje roka na odločbi.

Kakšna pa bi bila sicer vaša splošna ocena 
gospodarjenja z gozdovi na območju obči-
ne Lukovica?
Lastnikom gozd ni samo neka rezerva, ampak 
večina redno skrbi zanj. Ne tako daleč stran, 
v bolj mestnem okolju, znaten delež lastni-
kov sploh ne ve točno, kje ima svoj gozd. Tu 
je nekoliko drugače. Povprečna velikost goz-
dne posesti je od 1 do 5 hektarov. So torej 
nekoliko večji lastniki in ti so bolj odvisni od 
gozda, znajo bolje delati z njim, so bolje uspo-
sobljeni in glede tega mislim, da je situacija 
boljša. Veliko torej naredijo sami in ne čakajo 
na nekoga tretjega. Verjetno je realizacija ne-
koliko višja tudi zato, ker znajo lastniki veliko 
postoriti sami.

Lastniki na tem območju pa so združeni 
tudi v društvo. Kako pomembno je to?

Na tem območju deluje Društvo lastnikov 
gozdov TISA. Ta zadeva je v današnjem času 
zelo pomembna, ker lastniki lahko združeno 
nastopajo na trgu. Izmenjujejo si informacije, 
ki jih k njim prinesemo tudi gozdarji. S temi 
znanji se je lažje odzvati na trgu, priti do iz-
obraževanja, saj društvo redno vsako leto or-
ganizira izobraževanja. Če se lastniki včlanijo 
v tovrstna društva, dobivajo novice, obvestila 
in vabila za vse dejavnosti. Pridobljena sred-
stva društvo v največji meri porabi za izobra-
ževanja. Ključ do uspeha je tudi, da se lastniki 
spoznajo med seboj, si izmenjajo dobre ideje 
in izkušnje, si pomagajo pri delu v gozdu in 
premagovanju administrativnih ovir, hkrati pa 
se med sabo opozorijo na pasti in nevarnosti, 
s katerimi se srečujejo pri gospodarjenju z 
gozdom.

Leon AndrejkA
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Izlet na Koroško
V soboto, 26. aprila, smo se članice DPŽ 
blagovica – Trojane, odpravile na izlet 
po Koroški. čeprav se je vreme kazalo v 
oblačni in klavrni podobi, se nismo dale 
motiti, in smo se z veliko dobre volje od-
pravile novim dogodivščinam naproti.

Pot nas je peljala proti Velenju, kjer smo si 
ogledale vrtni center, nakupile rože in sadike 
ter se nagledale lepega cvetja.
Skozi oblake je posijalo sonce, kot bi vedelo, 
da ga potrebujemo za našo drugo postajo, ki 
je bila vožnja s splavom po reki Dravi. Po ob-
veznem skupinskem slikanju smo malo pre-
strašene stopale na splav. Čas, ki smo ga pre-
živele s koroškimi splavarji, je bil nepozaben. 
Tako kot so včasih s splavi prevažali les po 
reki Dravi, tako smo tudi me obujale spomi-
ne z odličnimi imitatorji, ki so nam predstavili 
življenje splavarjev. Ob igranju harmonike, 
petju, plesu in dobremu golažu s polento 
nam je čas prehitro minil in vrnili smo se na-
zaj na kopno, kjer nas je čakal avtobus in nas 
odpeljal na turistično kmetijo Klančnik, ki je 
v Podklancu pri Dravogradu, kraju na sotočju 
treh dolin: Mežiške, Dravske in Mislinjske. Za-
četki njihovega kmetovanja segajo že v 18. 
stoletje. Tam se ob vzreji govedi in prašičev 
ukvarjajo tudi z gojitvijo divjadi. Gospodar 
Marko nam je povedal, kako živijo na kmetiji 
tri generacije skupaj, kako imajo razporejeno 
delo in da si vsak kmet lahko privošči dopust, 

Spomladanski sejem kmetijske, gozdarske, komunalne mehanizaci-
je, vrtnarske in ogrevalne opreme ter razstava govedi v Komendi je 
drugi konec tedna v aprilu privabil številne kupce in obiskovalce, saj 
so imeli na sejmu kaj videti.
 
Letošnja ujma v obliki žleda je spremenila tudi naš pogled na svet, vsaj 
kar se ogrevanja tiče. Mnogi so se odločili, da bodo svoje hiše opremili 
dodatno še z možnostjo gretja na klasično peč na drva in za njih je bil 
kakor naročen tokratni Spomladanski sejem v Komendi. Žled, ki je objel 
pred meseci Slovenijo, je bil še vedno glavna tema številnih prek 500 raz-
stavljavcev, a ne žled sam, ampak odprava njegovih posledic. Že znanim 
predstavitvam Zavoda za gozdove Slovenije o varnem delu v gozdu in 
TP Gozd, Miha Jurančič s.p., ki je poskrbel za praktičen prikaz dela z goz-
darskimi prikolicami in različnimi cepilniki, so se poleg vseh predstavitev 
in predavanj pridružili še člani Govedorejskega poslovnega združenja 
Domžale z razstavo govedi. Spomladanski sejem kmetijske, gozdarske, 
gradbene in komunalne mehanizacije, vrtnarske in ogrevalne tehnike 

Tradicionalni spomladanski sejem v Komendi
privabi vsako leto številne kupce iz vse Slovenije in mnogi od njih so do-
mov odšli z malce tanjšimi denarnicami. Zavedajoč se pomena sejma so 
letos organizatorji izboljšali možnosti ogleda, mogoče tudi zaradi manj-
šega števila razstavljavcev, saj so jih morali zavrniti preko 150, a je zaradi 
tega sejem prej pridobil kakor izgubil. Je pa res, da ne velja več pregovor, 
da če prideš prvi dan, ni gneče, ne glede na dan in uro je bil sejemski utrip 
živahen. Za njim pa ni nič zaostajala dodatna ponudba, tako gostinska 
kakor glasbena, saj smo lahko prisluhnili številnim mladim sedaj že uve-
ljavljenim talentom. V nedeljo so se zaprli dostopi na sejemski prostor in 
za nove nakupe in prodaje ter za srečanja s prijatelji, s sejemskimi znanci 
bo potrebno počakati do Jesenskega sejma v Komendi, ko bo tema mo-
goče malce drugačna kakor tokrat ali pa tudi ne. Medtem pa le pazite 
nase pri delu na polju, vrtu ali gozdu, da se čili in zdravi vidimo jeseni v 
Komendi. Sicer pa sta tudi tokrat uspešno zastopala barve Črnega grabna 
na Spomladanskem sejmu v Komendi Pečarstvo Avbelj iz Lukovice in v 
zabavnem delu ansambel Skrivnost iz Trnjave.

drAgo juteršek

stvar je le v organizaciji, skratka kljub stanju 
v naši državi, je optimističen, pozitiven kmet 
z dušo, ki ga je bilo veselje poslušati. S turi-
stičnim vlakom smo se popeljale na ogled 
damjakov in muflonov, ki smo ga združile z 
obiskom njihove lovske koče z bogato zbirko 
lovskih trofej. Polne pričakovanj smo se od-
pravile še k zadnji točki.
V Slovenj Gradcu smo obiskale edinega ev- 

ropskega medičarja in svečarja s tradicijo iz 
leta 1757. Vsa znanja in spretnosti se iz roda v 
rod prenašajo na sedaj že deveto generacijo 
tega družinskega podjetja. Po ogledu mede-
ne galerije in nakupu izdelkov smo se polne 
lepih vtisov odpravile proti dolini Črnega 
grabna.

zA dpž bLAgovicA – trojAne, Ani čerin
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V marcu smo veterani vojne za Slovenijo v prostorih Knjižnice 
Domžale organizirali pogovor z nekaterimi akterji osamosvoji-
tvene vojne. Gostili smo Vida Draščka, nekdanjega inšpektorja 
Milice in obenem tajnega sodelavca obveščevalne službe. Opisal 
je svoje tajno delovanje leta 1990 in 1991. Stanoval je na Vrhni-
ki, prav tam pa je bila ena največjih vojašnic nekdanje JLA. Prek 
svojih zvez znotraj vojašnice je pridobival občutljive informacije 
o oborožitvi, o kadrih in namerah naše nekdanje armade.

Poseben gost je bil tudi udeleženec bitke v Trzinu in sicer na strani 
agresorja, major Frane Radobuljac, poveljnik za zveze v vojašnici na 
Vrhniki. Že nekaj mesecev prej je zaslutil vojno nevarnost in se pove-
zal s slovensko Teritorialno obrambo. Bil je njen tajni sodelavec, ker 
ni bil srbske narodnosti, mu vrh ni v popolnosti zaupal. Tako so mu 
27. junija 1991, ko so v zgodnjih jutranjih urah z Vrhnike krenili proti 
Brniku kot pomembni strateški točki, »prilepili« svojega zanesljivega 
človeka, častnika za varnost, stotnika I razreda Popovića. Njegov po-
gled na takratna dogajanja je bil zelo zanimiv.
Zastavnik nekdanje JLA Milomir Lilić, ki je bil vodja mehanične delav-
nice v vrhniški vojašnici, sicer po nacionalnosti Srb, doma iz Požarevca 
(kot velikosrbski vodja Milošević). Poznal je družino Miloševićevih in 

Pogled v zakulisje osamosvojitvene vojne 1991

ko je prišel njihov član na oblast, se mu je že zdelo, da to ne bo dobra 
zgodba in tudi on se je odločil sodelovati s Teritorialno obrambo.
Vojna ni drugega kot nadaljevanje politike na grob način. Poskrbimo, 
da se bomo znali dogovarjati, sklepati kompromise in živeti v miru, 
kar je ena največjih vrednot današnjega časa.

j. gregorič

Jasna in suha majska nedelja je 4. maja 2014 v Videm pri Lukovici 
privabila okrog 200 članov in simpatizerjev Strojnega krožka Ra-
domlja. Tudi letos so zbrali pri družini Avbelj, po domače pri Gmaj-
narju, ki so jim gostoljubno odstopili dvorišče. Lani so srečanje pri-
pravili skupaj s podjetjem SIP iz Šempetra, ki je tudi prodalo nekaj 
kmetijskih strojev med obiskovalci, letos pa je pri dogodku priso-
stvovala Kmetijska zadruga Sloga iz Kranja. Med znamkami, ki jih 
zastopajo, so Reisch, Kuhn in John Deere, tako da je potekala pred-
stavitev njihove kmetijske mehanizacije ter praktični prikaz košnje 
in spravila sena. Nedeljski dogodek so popestrile tudi narodno-za-
bavne viže in topli prigrizki, ki so jih pripravili aktivni člani krožka.
 
Ena izmed težav, s katerimi se srečujejo kmetje danes, so po besedah 
člana krožka Lojzeta Cerarja vedno višje cene goriv, po drugi strani pa 
se nižajo cene poljščin, vendar pa je – ne glede na krizo – potrebno ku-
piti mehanizacijo, če jo potrebujejo na kmetijah. Ena izmed prednosti 
krožka je tudi ta, da si člani med seboj pomagajo in si posojajo oziroma 
je mogoče najeti tudi določene kmetijske stroje. Na pomoč so si prisko-
čili tudi po letošnjem žledolomu, saj ima večina kmetov tudi gozdne 
površine, ki so bile zaradi tega prizadete. Čeprav v naši občini ni bilo 
tako hudih posledic kot drugod po Sloveniji, pa kmetje pravijo, da se 
bo vseeno poznalo pri denarju, ker so sedaj tudi nižje cene pri odkupu 
lesa. Kmetje iz strojnega krožka si pri odstranjevanju lesa pomagajo, saj 
nekateri nimajo ustreznih strojev, spet drugi niso dobro usposobljeni za 
to delo, kjer je večje tveganje za kakšno nesrečo.Tudi predsednik Stroj-
nega krožka Radomlja Janez Cerar pravi, da kmetom, ki jih je prizadel 
žledolom, ostane bolj malo, če plačajo usposobljene sekače, ki jim po-
magajo odstraniti podrta ali zlomljena drevesa. Poleg tega dogodka je 
kmete presenetila tudi mila zima in zelo topel marec, saj je začela trava 

Majsko srečanje strojnega krožka Radomlja
rasti prej in jo bodo že kmalu začeli kositi. Še pred vsemi večjimi kmeč-
kimi opravili so imeli člani strojnega krožka, ki letos obeležuje že 18. leto 
svojega delovanja, tudi letos ekskurzijo v Avstrijo. Tam so si s koroški-
mi Slovenci iz strojnega krožka Podjuna izmenjali mnenja in izkušnje 
s področja kmetovanja, ena izmed bistvenih razlik, ki so jo med svojim 
obiskom opazili, pa je tudi večji red v sosednji Avstriji, kjer kmetje lažje 
in hitreje dobijo dovoljenja za gradnjo kmetijskih poslopij. Na tovrstnih 
ekskurzijah jih spremljajo tudi članice in mlajši člani, ki se z veseljem 
udejstvujejo v različnih aktivnostih. Konec poletja jih čaka jih še obisk 
Kmetijsko-živilskega sejma v Gornji Radgoni, sami pa bodo gostili člane 
strojnega krožka iz Žetal iz Haloz, s katerim so tudi povezani. Njihove 
prireditve v Vidmu se je udeležil tudi župan občine Lukovica Matej Ko-
tnik, ki je zbrane ob pozdravu nasmejal z izjavo: »Kupite traktor John 
Deere, da bo pri hiši mir.“ Pravi, da se v naši občini spreminja struktura, 
saj nastajajo kmetije, ki se iz leta v leto večajo, po drugi strani pa ljudje 
tudi opuščajo kmetovanje, ker vidijo, da se jim to ne izplača. „Dogodek 
se mi zdi simpatičen, saj si ljudje lahko ogledajo stroje, ki jim morda tudi 
burijo domišljijo, kakšen izmed njih pa se bo zaradi tega tudi odločil za 
nakup kmetijskega stroja. Danes je eno izmed tistih druženj, ki upravi-
čuje obstoj strojnega krožka, in v ta konec prinaša zanimivo dogajanje.“ 
Po njegovih besedah bi bilo potrebno ne samo promovirati samooskr-
bo, ampak mlade bolj ozavestiti glede kmetovanja in jim dati tudi mo-
žnost, da pridejo do tega. Lojze Cerar pa še dodaja, da so nekateri mladi 
precej neodločeni in ne vedo točno, kaj bi v življenju počeli: „Mladi so in 
delajo, vendar mora človek priti do določene točke v življenju, ko začne 
drugače razmišljati. Potrebno si je postaviti cilj, kaj bo počel v prihodno-
sti, dokler pa tega ni, niso s srcem pri stvari in se še ne aktivirajo tako, 
kot bi se lahko.“ 

LeA sMrkoLj

V nedeljo, 4. maja, je Strojni krožek Radomlja v Vidmu pri Lukovici organiziral tradicionalno srečanje. Praktični prikaz



Rokovnjač18 ŠOLSTVO, MLADINA

V soboto, 12. 4. 2014, je na podružnični šoli v 
Blagovici potekala prireditev En lep igriv dan. 
Otroci, starši in drugi obiskovalci so lahko izbira-
li med različnimi dejavnostmi: gasilska delavni-
ca, planinska delavnica, plesna delavnica, špor-
tni poligon, ustvarjalnica, kvačkanje, kino, play 
station, lahko so si privoščili masažo, obiskali 
zdravstveni kotiček, spoznali kačo, se okrepčali 
v »gostilnici« in kupili domače pecivo ali kokice.
Dan je bil res igriv, vsi udeleženi smo uživali v pi-
sani paleti dejavnosti. Za konec smo si ogledali 
intervencijo gasilcev z gašenjem vozila. 
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.

vodjA dnevA dejAvnosti AnA deutsch sodnik

V soboto, 12. aprila, smo na šoli v Krašnji orga-
nizirali res en lep igriv dan. Povabili smo starše 
učenk in učencev, njihove bratce in sestrice pa 
babice in dedke, strice in tete, skratka vse, ki jih 
je zanimalo, kako lepo se imamo lahko v šoli. 
Naša tržnica je bila zelo pestra, obiskovalci so se 
sprehodili mimo banke in prodajalne z igračami 
in knjigami, lahko so kupili semena in sadike. V 
različnih delavnicah so izdelovali lesene med-
vedke in gosenice, poslikali so si majice, izde-
lovali so vrtnice iz krep papirja, najmlajši pa so 

en lep igriv dan v Blagovici

Lep igriv dan na PŠ Krašnja
se ustavili v kotičku s kockami. Imeli smo tudi 
pravi kino s kar štirimi predstavami in velikooo 
kokic. Naša vedoželjnost je segla vse tja do Indi-
je, saj smo pripravili delavnico o indijski kulturi, 
nekatere mamice pa so se prelevile v indijske 
princese, oblečene v sari. Na svoj račun so prišli 
tudi športniki, ki so se pomerili v igranju golfa 
in bowlinga, možgančke pa so napenjali v šaho-
vskih dvobojih. Magične kocke so napovedova-
le prihodnost v vedeževalskem kotičku. Mamice 
in babice naših učencev so poskrbele za obilo 

dobrot, ki smo si jih privoščili v McKrašnji: čo-
koladne piškote, pehtranovo potico, kokosove 
kroglice … Na koncu  ni manjkal niti topel čaj iz 
rožic, ki so jih učenci v preteklem letu nabrali na 
taboru na Veliki planini.
Sobotni dan smo zaključili z nastopi  učencev, ki 
so ponosno peli, recitirali in plesali pred občin-
stvom ter se za sodelovanje in podporo tudi za-
hvalili. Z nasmehom na obrazih smo se poslovili 
in v mozaik spominov dodali En lep igriv dan.

heLenA urbAnijA

Tudi najmlajši radi sodelujemo v humanitarnih 
akcijah. V torek, 23. aprila 2014, smo izvedli Tek 
podnebne solidarnosti, ki jo organizira sloven-
ska Karitas. Otroci in strokovne delavke so pre-
tekle skupaj 75.200 metrov, kar je izredna razda-
lja za 253 otrok in 31 odraslih. Tudi najmlajši so 
prispevali svoje metre, starejši pa so določeno 
razdaljo pretekli tudi večkrat. Na pomoč pri iz-
vedbi sta priskočila še hišnik in vodja kuhinje, ki 
je poskrbel za posladek in napitek. 

Tek podnebne solidarnosti
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Glasbena 
popestritev v 3. b
Takole nam Marcel Volavšek na harmoniki 
in Žiga Copot na kitari popestrita pouk. Mi 
se zraven zabavamo in veselimo še novih 
velikih uspehov dua Marcel & Žiga.

tinA pergAr

Ali lahko imajo žabice alergijo na vodo? To 
vedo naši otroci, ki so s sodelovanjem zavo-
da VISTA iz Murske Sobote spoznavali življe-
nje žabic na prav poseben način. 

Slikanica malo drugače, v obliki plakata, jih je 
ponesla v zgodbo o žabici. Namen branja te 
prav posebne slikanice je bil spodbujati bralno 
kulturo otrok s primerno interpretacijo in s po-
glabljanjem čustvenega odnosa do narave
Otroci so zgodbo podoživljali na tisoč in en na-
čin, se učili o žabicah in o varovanju narave.

Na natečaju Planetu Zemlja prijazna šola je v 
okviru devetnajstih različnih projektov letos 
sodelovalo več kot 124 vrtcev in šol, med njimi 
tudi naša. Čeprav smo majhna šola, smo aktiv-
no sodelovali pri več projektih. Učenci prilago-
jenega programa so v okviru projekta Zemljo 
so nam posodili otroci, v kategoriji osveščanje, 
nominirali občino Domžale, saj le-ta izvaja šte-
vilne aktivnosti, s katerimi želijo izboljšati osve-
ščenost občank in občanov o pomenu čistega 
okolja in ekološko pridelane hrane. Kot prilogo 
pisni obrazložitvi nominacije so pripravili kratek 
film o tem, kako občina ureja pešpoti, gozdne 
učne poti, parke, kolesarske poti, zeleno os – 
rekreacijsko pot ob Kamniški Bistrici, organizira 
prireditev Bio dan ter kako se župan in pred-
stavniki občine večkrat udeležijo eko dogod-
kov na posamezni izobraževalni ustanovi, tudi 
naši, in s svojo prisotnostjo pokažejo zavedanje 
o pomembnosti izobraževanja otrok in mlado-
stnikov ter o ozaveščenem ravnanju z okoljem. 
Pri projektu eko beri so učenci 5. a stopnje, bra-
nje in ozaveščanje o zmanjšanju porabe vode, 
odpadkov, kompostiranju in ostalih ekoloških 
temah vključili v vzgojo in učenje za življenje, ki 
je del posebnega programa. Med šolskim letom 
so se seznanjali s knjigami, ki na zanimiv, učen-
cem primeren način obravnavajo omenjene te-
matike, nato pa so prebrano upodabljali – risali, 

slikali in izdelovali različne izdelke. Pri projektu 
Veliki nemarni škornji so se četrtošolci spozna-
vali z zgodbo gozda in njegovih prebivalcev, ki 
se srečujejo z nemarnim ravnanjem ljudi v goz-
du ter se spraševali, kaj vse še lahko naredimo 
za naravo in ohranjanje njenih lepot.
Poleg udeležbe pri projektih naša šola izpolnju-
je tudi ostale kriterije. Šola deluje kot celota in 
skrbi za boljšo kakovost dela in bivanja. Prizade-
vamo si pridelati lastna zelišča in nekatere dru-
ge vrtnine in v to aktivno vključujemo učence. 

Pridelana zelišča in vrtnine nato uporabljamo 
pri pripravi jedi in izdelkov za prodajo in promo-
cijo šole. Različne dokumente tiskamo oziroma 
kopiramo obojestransko in izvajamo ločeno zbi-
ranje odpadkov – starega papirja, kartuš, baterij 
in organskih odpadkov.
Na podlagi vsega naštetega smo si prislužil na-
ziv Planetu Zemlja prijazna šola v šolskem letu 
2013/14.
Dogodek je spremljal tudi Eko bazar, kjer so se 
naši učenci zabavali, fotografirali s predsedni-
kom države in družili z znanimi osebnostmi ter 
maskotami posameznih sponzorjev. V šolo smo 
se ponosni vrnili z nagradami, vrečkami dobrot 
in trdno odločeni, da se bomo tudi v prihodnje 
trudili ostati planetu Zemlja prijazna šola.

Mentorici dArjA gruden in LucijA kodrcA 
z učenci oš roje

OŠ Roje – Planetu Zemlja prijazna šola

Sodelovanje v vseslovenskem projektu 

Žabja alergija – alergija na vodo
O čem pripoveduje zgodba?
Zgodba govori o žabi Greti, ki živi v žabjem kra-
ljestvu z imenom Žabji Dol. Nekega dne se ji 
pojavijo vijolični srbeči mozolji po vsem telesu. 
Ko obišče zdravnico, ji ta pove diagnozo: žabja 
alergija – alergija na vodo. Žabec Urh se domisli, 
da ji bo pomagala potapljaška obleka. Kmalu 
zbolijo vse žabe in v kraljestvu Žabji Dol se vse 
spremeni. Greta in žabec Urh poiščeta pomoč 
pri treh svetih žabah in ena izmed nalog je ra-
stlinska čistilna naprava.

vodjA vve Medo

Ob svetovnem dnevu Zemlje, 22. aprila 2014, so na Gospodarskem razstavišču s slavnostno 
podelitvijo priznanj zaključili vseslovenski natečaj Planetu Zemlja prijazna šola. častni po-
krovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije borut Pahor, ki nas je na prireditvi 
tudi nagovoril. Srečanja so se udeležili tudi minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej 
Pikalo, psihiatrinja dr. Zdenka čebašek Travnik, ustanoviteljica slovenske mreže ekošol Nada 
Pavšer, glasbenici Tinkara Kovač in Jadranka Juras, stand up komik Tin Vodopivec, judoistka 
Raša Sraka, voditeljica Saša Einsiedler in mladinska igralka Zala Linea Rutar.
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Športni dan na Rakitni
V torek, 15. aprila 2014, smo imeli 2. in 3. razredi športni dan na Rakitni. 
Avtobus nas je pripeljal do hotela pri jezeru. Najprej smo se sprehodili 
po okolici, odšli pa smo tudi do Mladinskega klimatskega zdravilišča na 

Medvedkova olimpiada

Zmoremo? seveda!
Otroci, starši in delavci VVE Medo smo se zbrali na MEDVEDKOVI 
OLIMPIADI. Strokovne delavke so pripravile zanimive, a hkrati raz-
lično zahtevne gibalne izzive za otroke in starše. Hišnika sta po-
stavila zastave, pripravila ozvočenje, v kuhinji pa so poskrbeli za 
nujno zdravo okrepčilo. V začetku je vse prisotne pozdravila rav-
nateljica dr. Anja Podlesnik Fetih. Otroci so zapeli MEDVEDKOVO 
HIMNO, ki so jo spesnile vzgojiteljice.

Druženje je preplavilo prijateljstvo in sodelovanje, vsak je tekmoval le s 
seboj in požel aplavz prijateljev ter si prislužil MEDVEDKOVO MEDALJO.
Ob koncu je bil dobrodošel topel čaj, poleg tega še sadje in slano pecivo, 
ki so ga nekaj spekli tudi otroci.
Vsi menimo, da bi podobno obliko sodelovanja med starši, otroki in de-
lavci vsako leto ponovili, saj nas skupno druženje spodbuja k sodelovanju, 
povezuje in bogati. To dokazuje velika udeležba staršev in otrok.

vodjA vve Medo

Rakitni. Tam smo si ogledali dva konja in se igrali na igralih in na igrišču 
za nogomet. Na koncu smo se pri jezeru posladkali še s sladoledom in 
tako zaključili športni dan.

tinA pergAr

Medvedkova  
olimpijska himna
(Melodija: Kekčeva pesem)

Mi ponosni smo medvedki,
čisto pravi športniki.
Skačemo, se kotalimo,
tečemo in plazimo.

Refren: 
Zdaj pojdimo vsi na igre,
starši in junaki mi,
se borimo za medalje,
vendar to pomembno ni.

Ni nam važno zmagovati,
da le sodelujemo,
vsi smo zbrani na Prevojah,
Krašnjo zdaj gostujemo.

Refren
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Petra Pavlič je 21-letna krajanka Podgore pri Zlatem Polju, ki je 
konec februarja na Sredozemskem pokalu v Tuniziji nastopila za 
slovensko reprezentanco dviganja uteži in izboljšala kar dva slo-
venska rekorda. Petra je lastnica rekorda v potegu 60 kg, dvigne v 
sunku 80 kg v biatlonu pa kar 140 kg in je najboljša članica Težko-
atletskega kluba v Domžalah. čeprav pravi, da se je s tem športom 
začela ukvarjati čisto po naključju, je v njem nadvse uspešna in 
obenem usklajuje treninge tudi s študijem ter študentskim delom. 
 
Simpatična Petra se je s športom začela ukvarjati v tretjem razredu 
osnovne šole, ko je začela s treningom atletike. Že v otroštvu je bila bolj 
aktiven otrok, saj je večino časa preživela skupaj s svojimi prijatelji. Poleg 
ukvarjanja z atletiko je za osnovnošolsko ekipo nastopila tudi v košarki 
in rokometu ter tekmovala tudi v badmintonu in odtekla kakšen šolski 
kros. Resneje je začela trenirati atletiko tudi v atletskem klubu Domžale, 
kjer je metala kopje, kladivo, disk in kroglo, nato pa se je preusmerila v 
olimpijsko dviganje uteži. V tem športu vztraja od marca 2009, vendar pa 
se je prvič srečala z dvigovanjem uteži že pri atletiki, saj predstavlja velik 
delež atletskega treninga. Pravi, da je prišlo to tega čisto po naključju, 
ko je njen atletski trener Danilo Slavko Emberšič v tistem času tekmoval 
v olimpijskem dvigovanju uteži in ji rekel, da bi fantje iz TAK Domžale 
potrebovali dekle, ki bi z njimi nastopilo na mednarodnem tekmovanju 
v Italiji. Zlatopoljčanka se je vabilu odzvala in iz nedolžnega povabila se 
je oblikovalo navdušenje nad tem športom v Sloveniji. 
Trenutno vikende namenja usposabljanju za trenerko olimpijskega dvi-
ganja uteži A, ki je najvišja stopnja usposobljenosti trenerjev na tem 
področju. Ob vikendih potekajo tudi tekmovanja, ne zanemarja pa niti 
fakultete, ki ji nameni kar precejšen delež svojega časa. Študij zdravstve-
ne nege zahteva tudi praktično usposabljanje v UKC Ljubljana, kamor se 
odpravi od 4. do 6. ure zjutraj ali pa se odpravi v službo, kjer dela prek 
študentske napotnice. Po praktičnem usposabljanju ali službi se odpra-
vi v domžalsko knjižnico, kjer se do treninga uči, nato pa končno pride 
na trening, kjer poskuša dati vse od sebe. Vseh obveznosti ne bi zmogla 
usklajevati brez samodiscipline, ki je Petri zagotovo ne manjka, saj želi s 
študentskim delom finančno razbremeniti starše in celotno družino, ki ji 
tako finančno kot tudi psihično stoji ob strani in verjame vanjo. Pravi, da 
si želi, da bi imela občina več posluha tudi za amaterske športnike, ki de-
lujejo v individualnih športih, in širijo pozitivni glas o občini Lukovica po 
vsej Sloveniji in tudi v mednarodnih vodah. Tudi v naši državi ni zadostne 
podpore olimpijskemu dviganju uteži, na kar vplivajo tudi rezultati, ki jih 
Slovenci dosegamo zaradi prepozne usmeritve v ta šport. Vsi starši se 
bojijo poslati svojega otroka na trening dviganja uteži, češ da je to neva-
ren šport, s čimer se Petra ne strinja. Ta šport je po številu poškodb, ki se 
zgodijo, na zelo nizkem mestu in je po njenem mnenju zelo koristno, če 
imaš nekoga, ki ti zna pokazati tehniko pravilnega dviganja uteži. 
Njeni treningi potekajo pod budnim vodstvom trenerja Romana Dimca, 
ki natančno ve, koliko je zmožna dvigniti in ji vedno pomaga z nasveti. 
Eden izmed najkoristnejših je zagotovo tisti, ki ji ga je dal na tekmovanju, 
in sicer »ne razmišljaj, samo naredi, kar znaš«. Čeprav se z dvigovanjem 
uteži ne ukvarja profesionalno, se lahko pohvali z nazivom petkratne dr-
žavne prvakinje v olimpijskem dviganju uteži in drži kar nekaj državnih 
rekordov v različnih starostnih kategorijah in kategorijah, ki so razpore-
jene po teži. Petra je tudi eno izmed prvih deklet v naši državi, ki se je 
navdušila nad tem športom, ki je še pred nekaj leti veljalo za domeno 
moških. Ko je začela z olimpijskim dviganjem uteži, je bila edina v klubu. 
»Mislim, da je bil za moške to kar zanimiv dogodek, ko se kar naenkrat 
v moškem športu, kjer že dolgo časa ni bilo ženske predstavnice, pojavi 
neko dekle, ki pravi, da bo dvigalo uteži. Sem kar zadovoljna, da se tega 
športa poslužuje čedalje več žensk, in bomo v Sloveniji kmalu imeli tudi 
žensko ligo v olimpijskem dviganju uteži,“ še dodaja.
V prihodnosti si želi končati kariero dviganja uteži z zavidljivimi rezultati, 
dobiti službo v zdravstvu in preizkusiti veliko novih stvari v življenju. Če 
bo najboljša na državnem prvenstvu, bo imela letos možnost nastopiti 
tudi na mednarodnem tekmovanju Alpe Adria, ki bo po dolgem času 
organizirano v Sloveniji. Prav tako jo čaka še Evropsko prvenstvo v olim-
pijskem dviganju uteži U23, ki bo v Limassolu, če bo šlo vse po njenih 
načrtih. Njena želja je podreti še dosti državnih rekordov in nadaljevati z 
enakim tempom in brez poškodb, na olimpijske igre pa glede na trenu-
tni rezultat ne more računati. Tam jo bomo lahko spremljali, če se zgodi, 
da bi organizatorji nanje povabili našo državo, ki bi jo v tem primeru lah-
ko zastopala. 

LeA sMrkoLj

najboljša slovenska dvigovalka uteži je doma v občini Lukovica 
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Cikel šahovskih turnirjev Črni graben 2014

Rezultati drugega šahovskega turnirja  
in skupna razvrstitev po dveh turnirjih

Na Trojanah je v začetku maja potekal že 18. tradicionalni turnir 
v malem nogometu Trojane 2014. Turnir velja za enega najbolje 
organiziranih v širši oklici, kar potrjuje tudi zadovoljstvo ekip, ki 
se vsako leto z veseljem vračajo na Trojane. Da na turnirju poteka 
vse brez zapletov, poskrbijo člani ŠD Trojane, ki so si v teh letih pri-
dobili ogromno izkušenj, tako da nobena malenkost ni prepušče-
na naključju, razen vremena, ki nam na Trojanah že tradicionalno 
ponagaja.

Letošnjega turnirja se je udeležilo 18 ekip iz vse Slovenije. Ekipe so bile 
na žrebu razporejene v šest skupin. V izločilne boje se je tako uvrstilo 
osem ekip: Turisti, Šipca steklarstvo Ljubljana, KassaPOS Izlake, Ultra 
okno Velenje, KMN Juventus Hrastnik, Divascaffe Mozirje, Atmos Ma-
ribor in ŠD Mlinše.

Dvoboj med prvouvrščenim (J. Hribar) in drugouvrščenim (D. 
Veskovič), na levi J. Vidergar, stojita M. Dolinšek in T. Omahna.

na Trojanah že 18. malonogometni turnir
V četrtfinalu smo gledali izjemno zanimive tekme s številnimi goli, svo-
je nogometno znanje so prikazovali števili prvoligaški malonogometni 
igralci. Tudi tribune so se dodobra napolnile. Tako je bilo vse pripravlje-
no za vrhunec turnirja – polfinale in finale.
V prvem polfinalu sta se pomerili ekipi Šipca steklarstvo iz Ljubljane in 
KMN Juventus iz Hrastnika. Zasavci so pokazali več znanja in se zaslu-
ženo uvrstili v finale.
V drugem polfinalu sta se pomerili ekipi, sestavljeni iz samih prvoliga-
ških malonogometnih igralcev, in sicer Atmos Maribor in Ultra okno 
Velenje. Starejši kolegi iz Velenja so morali priznati premoč mlajšim 
Štajercem, ki so se drugič zapored uvrstili v finale turnirja na Trojanah.
Pred finalom sta se za tretje mesto v streljanju kazenskih strelov po-
merila poraženca polfinala, več sreče so imeli igralci ekipe Ultra okno 
Velenje.
Finale med KMN Juventusom in Atmosom se je začelo z lepimi prilo-
žnostmi na obeh straneh, izkazala pa sta se oba vratarja. Nato je stvari v 
svoje roke vzel najboljši strelec in igralec turnirja Dejan Bojkić in s tremi 
goli popeljal hrastniški Juventus do zmage na turnirju na Trojanah. Naj-
boljše ekipe so poleg atraktivnih pokalov prejele tudi bogate denarne 
nagrade in nagrade sponzorjev.

Končni vrstni red turnirja Trojane 2014:
1. mesto: KMN Juventus Hrastnik
2. mesto: Atmos Maribor
3. mesto: Ultra okno Velenje
4. mesto: Šipca steklarstvo Ljubljana

Naj vratar: Denis Govekar (Atmos Maribor)
Naj strelec: Dejan Bojkić (KMN Juventus)
Naj igralec: Dejan Bojkić (KMN Juventus)

Člani športnega društva Trojane se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k temu, da na Trojanah lahko organiziramo malonogome-
tni turnir. Posebej hvala Gostinskemu podjetju Trojane, ki nas že vrsto 
let podpira pri organizaciji turnirja.
Se vidimo na 19. tradicionalnem malonogometnem turnirju na Troja-
nah v maju 2015!

V soboto, 26. aprila 2014, nam je uspelo 
spraviti »pod streho« drugi šahovski tur-
nir od dvanajstih načrtovanih v letošnjem 
letu. Zaradi bližine prvomajskih praznikov 
udeležba na tem turnirju ni bila tako velika 
kot pri prejšnjem. Manjkali so predvsem 
mladi, od zvestih starejših članov nas je 
prišlo osem. 

Igrali smo po sistemu Berger – vsak z vsakim, 
7 kol, čas 10 minut na igralca, turnir je trajal 
približno 3 ure, doseženi pa so bili naslednji 
rezultati:
1.  Franc Erazem
2.  Janez Hribar
3.  Džemal Veskovič
4.  Alojz Cijan 
5.  Marjan Dolinšek
6.  Janez Vidergar
7.  Marko Krulej
8.  Martin Andrejka

Vrstni red po dveh turnirjih- točke:
  1. Hribar Janez       13.5
  2. Veskovič Džemal     12.5
  3. Erazem Franc        9.5
  4. Vidergar Janez     8.5
  5. Dolinšek Marjan     8.5
  6. Krulej Marko               7.5
  7. Omahna Tomo        5.5
  8. Andrejka Martin     5.5
  9. Andrejka Franc 5
10. Cijan Alojz       4.5
11. Virnik Matic               3.5
12. Čerin Gašper               3
13. Lipovšek Matija            2
14. Lipovšek Peter             1
15. Voljkar Matej              1

Vrstni red ni dokončen, ker so se nekateri 
igralci udeležili le enega turnirja, in temu pri-
merni so tudi začasni rezultati. Vendar je do 
zadnjega tekmovanja ob koncu leta še dovolj 

časa, da bodo nadoknadili manjkajoče igre in 
pričakujemo ogorčen boj prav za vsa mesta. 
V aprilski številki Rokovnjača smo lahko pre-
brali novico o zaključku šahovskega turnirja v 
Zlatem Polju in nameravanem dvoboju s ša-
histi Gradišča. Predlagamo in vabimo šahiste 
obeh krajev, da se udeležite tudi našega tre-
tjega turnirja, ki bo v soboto, 24. maja 2014, 
ob 18. uri v prostorih Šahovskega društva 
Črni graben v Šentvidu
Vabljeni tudi šahisti iz ostalih krajev občine 
Lukovica.

           zA šAhovsko društvo M. kruLej
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Glasbena šola Domžale

Učenci in učitelji Oddelka Brdo  
Glasbene šole Domžale 
vas vabimo na 

VeLIKI ZaKLJučnI KOnceRT  
OB KOncu ŠOLsKeGa LeTa, 

ki bo v ponedeljek, 2. junija 2014, ob 19. uri 
v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici. 

Vstopnine ni!  Zelo vas bomo veseli!

Planinsko društvo Kamnik vas vabi na

24. nočni rokovnjaški pohod
v soboto, 24. maja 2014 ob 20.30 uri, izpred
Gostinskega podjetja Trojane na Trojanah.

Pot bo udeležence vodila po trasi: Trojane - Javorje - greben pod  
Špilkom - Selce - Poljane nad Blagovico - Češnjice - Brezovica - Ku-
merčev  mlin - dolina potoka Vasenščica do Vasena in naprej preko 
zaselka Potok - Loke v Tuhinju - Sela - Rožično - Markovo - Poreber 
- Tučna - Vodice nad Kamnikom - Stahovica - Gostišče PRI PLANIN-
SKEM ORLU. Celotne dolžine poti, ki je razgibana, je 34 km.
Kdor se želi udeležiti pohoda, lahko za podrobnosti pokliče v času 
uradnih ur na Planinsko društvo Kamnik (http://www.društvo-pd-
kamnik.si): 01 8391 345, ali svoje vprašanje posreduje po e-pošti: 
pdkamnik@siol.net, kjer sprejemajo tudi prijave za organizirane 
skupine pohodnikov.
Za dodatne informacije lahko pokličite: 031 395 094 (Miran) ali 041 
727 918 (Jana). Kontaktna številka v času pohoda: 031 395 094.
Od udeležencev pohoda se pričakuje dobra telesna in psihična 
pripravljenost za hojo v nočnem času in ustrezna oprema tudi za 
morebitne neugodne vremenske razmere. Ponoči je orientacija 
slabša, zato naj pohodniki ne zapuščajo skupine! Obvezna bate-
rijska svetilka!
Prijavnina je 10 evrov; plača se ob prijavi na dan pohoda (velja tudi 
za predhodne prijave). Avtobus bo iz avtobusne postaje Kamnik 
odpeljal ob 19. uri; pot bo nadaljeval na Duplico in nato mimo Ar-
boretuma - Radomelj na Vir in v smeri Dob - Lukovica do Trojan. 
Pohodnikom priporočamo, da se z avtomobilom pripeljejo do Ka-
mnika in se na start odpeljejo z avtobusom.
Prijavnina vključuje avtobusno vozovnico, vodenje in zavarovanje 
za čas pohoda, diplomo, izkaznico za prvo udeležbo na pohodu, 
krof, čaj, malico in rokovnjaški golaž. Za mladino do 15. leta starost 
v spremstvu staršev prijavnine ni. Udeleženci prejšnjih pohodov 
naj ne pozabijo doma svojih že žigosanih izkaznic.
Pohod bo organiziran v vsakem vremenu s tem, da si organizator 
pridržuje pravico, da traso prilagodi vremenskim razmeram.

VABLJENI VSI LJUBITELJI POHODNIŠTVA IN DRUŽENJA V NARAVI!

                                                                         

                                  

                            

 

Vedno bližje vrhu,  
v žepu pa nove točke

Na sedmi dirki letošnje sezone 
motokrosa v razredu MXGP v Špa-
niji je Klemen Gerčar prišel do no-
vih točk. Nasmihala se mu je celo 
veliko boljša uvrstitev, a tudi izku-
šnje, ki si jih nabere na vsaki dirki, 
so neprecenljive. Kajti na prostih 
treningih in ogrevanju je bil celo 
tretji oziroma četrti, med samo dir-
ko se je vozil med najboljšimi de-
setimi, dolgo držal mesto okoli 15, 
potem pa mu je zmanjkalo nekaj 
moči za doseganje najboljšega re-
zultata sezone. A vseeno Klemen 
ni razočaran, saj se zaveda, da je 
to njegova prva sezona v kralje-
vem razredu MXGP, kjer si dirkači 
ne odstopajo niti centimetra steze,  
in da si mora nabrati še nekaj izku-
šenj. Dirka v Talaveri de la Reini pri 
Madridu je bila, po njegovi oceni, 
ena najboljših njegovih do sedaj.
V prvi vožnji je bil sicer 21, čeprav 
je dolgo časa držal 14. mesto, v 

drugi pa je bil še višje, a mu je na koncu zmanjkalo nekaj moči in jo kon-
čal kot 18. »Lahko sem zelo zadovoljen s to dirko, saj sem prišel do novih 
točk, predvsem pa do res dragocenih izkušenj. Videlo se je, da se lahko 
vozim v družbi najboljših, da držim korak z njimi, a po drugi strani moram 
še izpiliti tehniko. Zdaj namreč vozim precej na moč, zato mi proti koncu 
dirke zmanjka nekaj moči v rokah, in ne morem zadržati boljših mest na 
dirki. A to je proces, skozi katerega moram iti, naučiti se čim več. Tretje 
in četrto mesto na prostih treningih in na ogrevanju nista naključji, zdaj 
moram to le še prenesti na dirko,« je po dirki, na kateri je osvojil tri nove 
točke, povedal Klemen Gerčar.

MAtej žinkovič

Občina Lukovica

Pomoč na domu 
Dom počitka Mengeš izvaja storitev pomoč na domu na pod-
lagi koncesije v občini Lukovica. Storitve izvajajo socialni 
oskrbovalci, ki so usposobljeni za oskrbo na domu. 

Storitve, ki jih izvajamo v okviru pomoči na domu, so: 
•	 Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
•	 Gospodinjska pomoč
•	 Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

Podrobnejše informacije dobite na tel. št.: 051 327 317 ali  
01 723 72 28 ter e-naslovu: zavod@dom-pocitka-menges.si.
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Centralna enota

Poziv lastnikom gozdov
Spoštovani lastniki gozdov!
Žled je ob koncu januarja in v februarju 2014 prizadel zelo 
veliko gozdov v Sloveniji. V gozdovih je ogromno polomlje-
nega in podrtega drevja, ki ga je potrebno izdelati in spraviti 
iz gozda.

Zaradi izjemno velikih količin lesa, ki ga je potrebno izdelati v so-
razmerno zelo kratkem času, in izjemno velikega obsega gozdne 
higiene, ki jo je prav tako treba izvesti kar najhitreje, mnogi lastni-
ki gozdov obojega sami ne bodo zmogli opraviti dovolj hitro, ali 
pa sploh ne bodo zmogli izvesti sami. Na Zavodu za gozdove Slo-
venije (dalje ZGS) smo se zato odločili lastnikom gozdov pomaga-
ti tudi pri organiziranju izvedbe potrebnih del v gozdovih.
ZGS bo pomagal lastnikom gozdov z zbiranjem podatkov o nji-
hovih potrebah po izvedbi poseka, spravila in prevoza (podatki 
o količini lesa lesa/m3 in lokaciji) in nujnih varstvenih del (gozdna 
higiena) ter s seznanjanjem potencialnih izvajalcev del z njihovimi 
potrebami.
Pozivamo lastnike gozdov, da svoje potrebe po izvedbi del v 
gozdovih sporočite svojemu revirnemu gozdarju ali na krajevno 
enoto ZGS. Na krajevni enoti ZGS bodo vaše podatke vnesli v 
bazo podatkov o količinah lesa, ki ga je potrebno izdelati oziro-
ma o površinah, na katerih je treba opraviti dela gozdne higiene. 
Prek spletne strani ZGS bomo s podatki seznanili potencialne iz-
vajalce del. S ponudbami izvajalcev del bomo povratno seznanili 
lastnika(e) gozda in po želji za izvajalca del in lastnika(e) gozdov 
izvedli dogovorjena strokovna opravila.

Na spletni strani ZGS bomo v zvezi s tem objavili naslednje po-
datke:

ldentif. št. Oe Ke Količina 
(m3)

Možnost 
strojne sečnje

Gozdna higiena 
(zunaj območja sečnje)

Kontakt  
na Ke

OEKErevirxxx     Igl. List. Da/Ne ha KE Tel. Naslov

ZGS bo potencialnim izvajalcem del proti plačilu ponudil informa-
cije o lastnikih gozda s potrebami za izvedbo del ter o okvirnih 
količinah in lokacijah in po potrebi izvedbo katero od strokovnih 
opravil, ki ne spadajo v okvir nalog javne gozdarske službe. ZGS 
lastnikom gozdov usluge pridobitve izvajalca ne bo zaračunal, 
proti plačilu pa bo opravil morebitna strokovna opravila, za ka-
tera bi lastnik gozda želel, da jih zanj izvede ZGS, pa ta opravila 
ne spadajo v okvir zakonskih nalog javne gozdarske službe. Taka 
opravila so: določitev normativov za posamezna delovna opravila, 
ocena strukture gozdno lesnih sortimentov, izračun cene lesa na 
panju, klasiranje lesa, nadzor izvajanja del, prevzem zaključenega 
delovišča, priprava pogodbe z izvajalcem del ipd.. Cenik opravil je 
na spletni strani ZGS.
Lastnikom gozdov zelo priporočamo, da se med seboj povežejo 
pri pripravi na izvedbo sanacije gozda še preden se oglasijo pri 
revirnem gozdarju oziroma na krajevni enoti. Priprava del za sa-
nacijo gozdov bo bistveno učinkovitejša, če bodo ZGS zaprosili 
za pomoč povezani v skupino, saj bo za večje količine del lažje 
poiskati izvajalce del, izvedba del pa bo tudi cenejša. ZGS bo pri 
organizaciji izvedbe del prednostno pomagal tistim lastnikom 
gozdov, ki bodo povezani oziroma se že povezujejo.

dAMjAn orAžeM, v.d. direktorjA, zAvod zA gozdove sLovenije

10 LET DOKUMENTARNEGA FILMA

F E N O M E N   b R U N O   G R Ö N I N G
Dokumentarni film Fenomen Bruno Gröning, Po sledeh čudodel-
nega izceljitelja, ki se po svetu predvaja že 10 let. Kdor išče pomoč, 
tega filma ne bi smel spustiti. Bruno Gröning je dejal: Ne bodite 
lahkoverni, sami se prepričajte. Film objektivno poroča o drama-
tičnih dogodkih takratnega časa. Ta film je veliko več kot samo do-
kumentarni pogled nazaj. Mnogi gledalci poročajo, kako so med 
gledanjem filma zaznali moč, mravljince, tok po telesu...

Kulturni dom Janka Kersnika Lukovica,  
sobota, 17. maja 2014
14.00 – 19.30 (vklj. z dvema odmoroma)

Vstop prost, prosimo za prostovoljne prispevke

Prireditelj: Krog prijateljev Bruna Gröninga

Info in rezervacije: filmbgdomzale@gmail.com, 040/630-758 

Informacije na internetu:
www.bruno-groening.org
www.gh-verlag.de
www.bruno-groening-film.org
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OBDRŽITE TO POGODBO IN NAS DRŽITE ZA BESEDO! 25.5. bo odločal vaš glas. SLOVENIJA V SRCU
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Ni svet tisto kar nas loči 
in življenje ni kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje 
so razdalje, kraj in čas.

Od tega sveta se je v 85. letu poslovil naš dragi

FRANC GRILJ
iz Šentvida pri Lukovici

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,

 za podarjene sveče, rože, denarne prispevke in darovane
svete maše. Zahvala gospodu Andreju Svete za lepo opravljen 

obred, govornici Mateji Orehek, dr. Lobodi za pomoč in 
oskrbo na domu, vsem, ki ste nam v težkih trenutkih 

kakorkoli pomagali in seveda vsem tistim, ki so 
našega ata pospremili na njegovi

 zadnji poti.

Vsi njegovi

Tvoje srce je utrujeno in bolno,
za nas bilo ljubezni polno.
Mnogo lepega si nam
v življenju dala,
zdaj pa mirno in spokojno 
si zaspala 

    7. 1. 1923 – 12. 4. 2014
ZAHVALA  

Svojo življenjsko pot je v 92. letu starosti sklenila draga mami, 
babica in prababica 

PAVLA PUSTOTNIK
Zarebrova mama iz Lipe

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
 sosedom, prijateljem, znancem in vsem, ki ste jo 

pospremili na zadnji poti, za izrečena sožalja, tolažilne
 besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se g. župniku Avguštinu Klobučarju 
za lep poslovilni obred in pevcem za doživeto 

zapete pesmi.

Žalujoči vsi njeni 

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu mirno spala.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 80. letu starosti sklenila

PAVLA KOTNIK
rojena Štiftar
iz Imovice 11.

Ob boleči izgubi naše drage mame, 
stare mame, tašče in tete se iskreno zahvaljujemo 

vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče, darovane 
prispevke za svete maše in cerkev ter za vse pisne 

in ustne izraze sočutja. Hvala župniku Andreju Svetetu 
za lepo opravljen obred, Mateji Orehek za besede slovesa 

in domačemu Kvintetu Zarja pod vodstvom Matevža Kinka.
Še enkrat iskrena hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste 

nam kakorkoli pomagali ter našo mamo v tako 
velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

 Pogrešali jo bomo!

Vsi njeni!

POLITIKA, ZAHVALE

Spoštovane občanke in občani,

vabimo vas, da se udeležite volitev v Evropski parlament, 
ki bodo v nedeljo, 25. maja 2014, in obkrožite številko

6
pred Skupno listo NSi in SLS 

za volitve poslancev v Evropski parlament.
Kandidatu iz skupne liste, ki vas je najbolj navdušil 

pa lahko namenite svoj preferenčni glas.

VERJAMEMO
V LJUDI.

Občinski odbor NSi - krščanski demokrati Lukovica
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