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Rokovnjač2 OGLASI

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

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

PRI NAS OPRAVITEPRI NAS OPRAVITE 
VSE NA ENEM MESTU!VSE NA ENEM MESTU!

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

NOVO V LUKOVICI!

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

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

Tečaji CPP: 27.10.
Tečaj za traktor: 10.11.

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

•	 prevoz	živali	v	klavnico	in	nazaj
•	 uslužnostno	klanje
•	 razsek	mesa	

•	 zasilni	zakol	
 
 
 

041	853	586
Aleš Pestator
nosilec dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji
Gradišče 23, Lukovica
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Naslednja številka Rokovnjača izide 21. novembra 
2014. Rok za oddajo člankov je 10. november 2014 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko pošlje-
te po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa 
jih vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več infor-
macij 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: jesensko tihožitje foto: Leon Andrejka
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Konec
Maja leta 2011 
sem napisal 
uvodnik z na-
slovom Zače-
tek, po treh 
letih in pol 
se je naslov 
uvodnika po-
nujal kar sam. 
Z izvolitvijo 
novega občin-
skega sveta je 
namreč po-
tekel mandat 
odgovornemu uredniku in uredniškemu 
odboru glasila Rokovnjač. V tem obdobju 
smo pripravili 36 številk in se trudili za vas. 
Eni bolj, drugi manj, a to je vaša presoja. 
Upam, da vam je bil v tem obdobju Rokov-
njač všeč, da smo vam pričarali dogajanje 
v občini, vam povedali kaj novega, vas in-
formirali. Uvedli smo nekaj novosti, ki so 
sprva pri nekaterih naleteli na negativne 
odzive, dobili pa smo kar precej pohval o 
pogumnih odločitvah in Rokovnjač ni bil 
več prostor za obračunavanja, kot je bilo 
to v preteklosti. Delali smo tudi napake, 
prav gotovo ne namerno, in se vam za vse 
še enkrat opravičujemo.

Zame osebno je bila to nova in dobra izku-
šnja. Na začetku je bilo kar nekaj pritiskov, 
česar si ob prevzemu te funkcije nisem 
predstavljal, a so se pozneje umirili. Opazil 
sem, da je občinski medij v več pogledih 
zelo specifičen in s trenutno ureditvijo, 
omejitvami in kadri težko kljubuje zahte-
vam sodobnega časa. Po daljšem obdobju 
bi tako na tej točki veljalo temeljito razmi-
sliti, kako in kaj naprej. Kaj pravzaprav že-
limo od občinskega medija in kakšen naj 
bo?

Še ena zadeva, ki bi jo rad izpostavil in se 
je pokazala kot zelo pozitivna, je sodelo-
vanje z medijsko platformo Mojaobcina.
si, s katero nam je uspelo dobro povezati 
svetovni splet in tiskani medij.

Ob koncu bi se rad članom uredniškega 
odbora in vsem, ki ste v tem obdobju ka-
korkoli sodelovali pri nastajanju glasila Ro-
kovnjač, najlepše zahvalil.

Leon AndrejkA

Rubrika ZaPRaŠene PODObe: 
fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica  
vabita k sodelovanju pri novi rubriki

ZAPRAŠENE PODOBE: Fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije je v dar prejel prek 4000 najrazličnejših posnetkov Lukovi-
čana Franceta Cerarja. Posnetki, ki so nastali med leti 1920 in 1960, žal velikokrat niso dokumen-
tirani in marsikdaj se o ljudeh na fotografijah ali dogodkih ve zelo malo ali nič. 
Fotografije so večinoma vezane na območje Lukovice in bližnje okolice. France je namreč v svoj 
fotografski objektiv poleg svojcev, prijateljev in sovaščanov ujel tudi najrazličnejše dogodke, 
proslave in tudi čisto vsakdanje življenje. Morda se boste na njih prepoznali tudi vi. 
Vsak mesec bomo zato v Rokovnjaču objavili eno do dve fotografiji iz Francetove fotografske 
zapuščine. Spoštovane bralke in bralce pa pozivamo, da z nami delijo svoje spomine, informa-
cije, kdo je na fotografiji, kje je fotografija posneta, kdaj, …itd. Veseli bomo vašega sodelovanja.
Vse informacije o fotografijah lahko posredujete: 

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana
Kustosinja: Andreja Zupanec Bajželj, andreja@muzej-nz.si, t: 01 300 96 24

Do 2. novembra 2014 vljudno vabljeni v prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije, kjer si 
lahko  še vedno ogledate občasno fotografsko razstavo Zaprašene podobe: fotografska zapu-
ščina Franceta Cerarja. Razstava bo v letu 2015 gostovala tudi v prostorih Občine Lukovica. 
Vljudno vabljeni!

NOVA VOZNA LINIJA
Obveščamo potnike, da smo s 1. oktobrom 2014 podaljšali voznoredno linijo na relaciji 
Ljubljana-Blagovica do Trojan in sicer z odhodom iz Ljubljane ob 15. uri. 

 dArko rihter, Prometnik-rAzPorednik kAm-BUS d.o.o. 
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Čestitke ob ponovni izvolitvi! So misli po 
nekaj tednih že zbrane?
Za aktualnega župana je vedno težko pred vo-
litvami, saj morajo dela potekati naprej. Pred 
volitvami so bili veliki projekti, ki jih je bilo po-
trebno reševati. Zaključevali smo projekta šole 
Krašnja in Brdo, dela potekajo na kulturnem 
domu v Lukovici, na cestah v centru Krašnje in 
Lukovice, pločnik na Brdu in še bi lahko našte-
val. To zahteva tudi prisotnost v službi in opra-
vljanje dela. Volitve so bile postranska naloga, 
ki jo je bilo potrebno izpeljati. Tokrat sem se 
tega loteval sam z malo pomoči. In hvala Bogu 
se je rezultat izšel.

Anketa Gorejskega glasa je napovedovala 
vašo prepričljivo zmago. Na koncu razlika ni 
bila tako velika.
Ni pa bila tudi ne majhna. Opažam pa, da kar 
nekaj ljudi ni šlo na volitve v primerjavi s prej-
šnjimi. Vedno gredo na volitve tisti, ki želijo 
spremembo. Opaziti pa je bilo tudi, da si je na 
podlagi te ankete marsikdo rekel, saj Kotniku 
kaže dobro in zato mogoče ni videl potrebe, da 
gre na volitve. Zelo sem vesel tudi zmage moje 
liste, ki je dosegla rezultat, ki mu v naši občini 
že dolgo časa nismo bili priča. Tisti, ki so me 
tako ali drugače podpirali, so dobili veliko šte-
vilo glasov. Upam, da se bo dalo v občinskem 
svetu delati naprej, in da bomo lahko uspešno 
realizirali zadane projekte, ki nas čakajo.

Če se dotaknemo volilne kampanje, bi kot 
njeno pozitivno stran omenil, da ni bilo ne-
gativizma, negativne kampanje. Se mi zdi, 
da je bilo to prvič po daljšem času.
Tudi pri volitvah, ko sem prvič kandidiral, je 
bilo zelo umirjeno. Potem je bilo vsakič huje. 

Intervju: Matej Kotnik

Potrebno je iskati čim bolj ugodne 
trenutke za izvedbo projektov
V začetku oktobra so volivci in volivke šestič, od kar je bila ustanovljena občina Lukovica, 
izbirali župana. Odločili so se, da na tem mestu ostaja Matej Kotnik, ki tako začenja že svoj 
četrti štiriletni mandat. Z njim smo se pogovarjali o volitvah, dosedanjem delu in načrtih 
za prihodnost.

Sedaj pa je bilo ponovno zelo umirjeno. Mi-
slim, da sem svojo kampanjo vedno gradil na 
izogibanju dotikanja in obtoževanja kogarko-
li, ampak predvsem na predstavitvi dela, pro-
grama, moje vizije. Nikoli tudi ne uporabljam 
obljub, kaj se bo delalo, ampak vedno govorim 
samo o možnostih, ki jih imamo in o tistem kar 
bi morali izkoristiti. Negativizem gre največkrat 
v škodo. So svetniki, ki so se ukvarjali pred-
vsem z mano in manj z občino. Mislim, da je to 
potem tudi rezultat teh volitev in ljudje takih 
ne nagradijo. V kampanji so vedno takšni ali 
drugačni očitki, ampak tistega hujšega ni bilo 
in tudi jaz se nisem ukvarjal s prepričevanjem 
ljudi, ampak sem navedel tisto, za kar sem me-
nil, da je pomembno za napredek. Pogrešal 
sem pri teh volitvah malo več treznosti. Veliko 
je bilo: kaj je potrebno narediti, kako se bo na-
redilo, nikjer pa nisem zasledil kakšnih obetov 
ali spodbud kogarkoli, ki bi govoril o tem, da je 
potrebno denar tudi pridobiti. Nihče ni obljubil 
nobenih sredstev. Samo pri meni in še pri eni 
od list je bilo zaslediti, da je potrebno varčeva-
ti, da bodo težki časi pred nami, da bomo imeli 
finančno še večjo streznitev, kot jo imamo se-
daj. Pri večini je bilo zaslediti, kot da ni nobenih 
problemov, kot da je denarja dovolj in da se da 
vse narediti. Temu verjetno ne bo tako. Truditi 
se bo potrebno za iskanje sredstev, če hočemo 
neke projekte izpeljati. Za to je potrebno zago-
toviti tudi finančna sredstva, kot smo jih sedaj 
za šole, za kulturni dom in hkrati varčevati zno-
traj samih sebe. 

Vi ste dobili štiriletni mandat. Kje so rešitve 
za vse to, kar ste sedaj omenili? Kje boste 
pridobili sredstva in kakšni so pravzaprav 
sploh projekti ter načrt za to obdobje?

Nadaljevati je potrebno s tistimi stvarmi, ki so 
naša obveza. To je izgradnja kanalizacijskega 
omrežja, kar smo dolžni storiti do leta 2017. 
To je velik projekt in ker država zmanjšuje sub-
vencije, ki jih je dajala za ta namen, bo za nas 
še toliko težje. Pri tem je soudeležba občanov 
nujna, kar nam omogoča tudi zakonodaja. Po 
drugi strani pa iskanje čim cenejših možno-
sti za izgradnjo le-tega. Za večje projekte, kot 
so prizidek k osnovni šoli, ki ga bo potrebno 
uresničiti, pa bo potrebno poiskati kakšno fi-
nančno pomoč na takšen ali drugačen način, 
da bomo lahko to zagotovili. Ali s finančnimi 
rešitvami ali s kandidiranji, kjer se bo pokaza-
la možnost, čeprav je potrebno vedeti, da se 
evropska sredstva zmanjšujejo. Razpisi, ki so 
bili odprti, se končujejo, in Slovenija bo šla v 
naslednje obdobje. Razpisi se bodo začeli zno-
va v letu 2015. Pripraviti je potrebno projekte, s 
katerimi lahko kandidiramo, po drugi strani pa 
je s temi skromnimi sredstvi – tako kot smo do 
sedaj delali –, potrebno iskati čim bolj ugodne 
trenutke za izvedbo in da na podlagi tega z 
malo denarja naredimo čim več. To je tudi naše 
vodilo, kot sem zapisal v svojih brošurah, od 
kar občina stoji.

Ena izmed bolj perečih tem je sprejetje no-
vega prostorskega načrta. Vaši nasprotni-
ki pravijo, da v dvanajstih letih tega niste 
uspeli izvesti. Kako je s tem, kako delate, 
kdaj bo?
To je zagotovo ena izmed zadev, ki mi jih ne-
kateri radi očitajo, ampak ni tako hudo, kot se 
vidi, kar se tiče same procedure. Hujši je ta čas, 
ki teče, in marsikdo pri vsem tem čaka. Vedno 
opozarjam, da marsikdo, ki čaka, tudi ne bo 
dočakal, ker enostavno ne bo šlo skozi vse te 
državne mline tisto, kar je njegov predlog. Tega 
se je potrebno tudi zavedati. Očitki, da občina 
ali župan želi na nekih kmetijskih zemljiščih 
nekaj postavljati, absolutno ne držijo. Pri nas 
je trenutno problem širitev v Prevojskih gmaj-
nah, ki niso nobeno prvo območje kmetijskih 
zemljišč. vse ostalo kar je na prvih območjih 
kmetijskih zemljišč, so pa pretežno vloge na-
ših občanov. Tu pa tudi nastaja problem, ker 
moraš vsak poseg na prvo območje kmetijskih 
zemljišč utemeljiti. Tukaj pa vedno ni enostav-
no. Po drugi strani imamo tudi veliko vlog za 
izvzem iz stavbnega zemljišča. Predvsem iz 
razloga plačevanja davkov. Tu se pojavlja zelo 
zanimivo vprašanje, o katerem smo se tudi z 
določenimi strankami pogovarjali, da na eni 
strani je želja ljudi v nekem določenem času po 
zazidljivem, čez čas za izvzem iz zazidljivega in 
pravzaprav ne upoštevamo dovolj strokovne-
ga pogleda in mnenja v naši občini. Pojavilo se 
je recimo, in tega tisti, ki bi radi zidali, razumlji-
vo sploh ne razmišljajo, da so se nekatera na-
selja povečala za 50 odstotkov, pa niso vodilna 
in so označeni pri plačevanju komunalnih pri-
spevkov za nižje vrednotena naselja, medtem 
ko se tista višja ali vodilna naselja niso tako raz-
širila. Če pogledamo primer Rafolč ali Prevoj, 
se slednje praktično niso nič razširile, Rafolče 
ogromno. In kaj to pomeni v politiki prostora, 
se je potrebno zamisliti. Ali je res to, da dajmo 
ljudem zazidljivo tudi najbolj logično za širitev 
novega naselja ali s tem za sabo potegnemo 
veliko več problemov. Ali s tem, ko ne razvi-
jamo nekega naselja, ki bi se moralo razvijati, 
pridemo spet do podobnih posledic. Premalo 
je upoštevana stroka pri prostorskem planu. 
Govorimo samo o tem, kaj si nekdo želi, ne pa, 
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kaj bi bilo dobro za ta kraj. Mislim, da je potreb-
no ponovno prevetriti celotno situacijo občine, 
in določiti nove prioritete tudi v prostoru, ker 
se je ta stvar v zadnjih desetih letih izredno 
spremenila zaradi posledic iz let še prej in tudi 
v nasprotju s takratnimi pričakovanji. 

Ali lahko obljubite, kdaj bo sprejet ta načrt?
Ta načrt bo moral biti kmalu končan glede na 
vse to, kar je bila zahteva tudi države po doda-
tnih utemeljitvah in preiskavah na terenu, kar 
se tiče okoljevarstvenih vidikov. Ko se to za-
ključi, gremo skozi kmetijski vidik, utemeljitve 
posegov na prva območja kmetijskih zemljišč, 
tukaj so pretežno zasebni vlagatelji, in potem 
zaključek. Mislim, da bomo to v roku enega 
leta ali enega leta in pol sprejeli, kar pa ne po-
meni konca teh težav.

Kako ste zadovoljni s preteklim štiriletnim 
obdobjem? Je bilo storjeno, kar ste želeli?
Vem, da je bilo večino tistega, kar je bilo napi-
sanega v programu, tudi izvedenega. Vse stva-
ri, ki smo jih imeli v planu, ker je bil realen, so se 
realizirale. Tega sem zelo vesel. So pa tudi stva-
ri, ki so nad pričakovanji, recimo obnova kul-
turnega doma v Lukovici ni bilo tisto, kar bi si 
kdorkoli upal misliti, da bomo uredili, pa sedaj 
dobiva novo podobo in energetsko ureditev, 
kar omogoča tudi veliko varčevanje. Tudi ener-
getske sanacije obeh šol si nisem upal pred-
stavljati, da bosta stekli tako. Pred štirimi leti 
zagotovo ne, sploh pa ne, da bomo rešili tudi 
obe strehi, ki sta bili v celoti strošek občine. To 
je bil zalogaj, ki se je vlekel vseh 20 let občine. 
To je bil problem, ki smo upali, da se bo rešil, 

in v letošnjem letu smo to tudi zaključili. Zelo 
sem vesel, da smo uresničili ogromno izgra-
dnje kanalizacijskega omrežja, uredili kar nekaj 
cest, plazovi so se pojavili, odprli smo prizidek 
vrtcu, uredili dodatne prostore v Krašnji, uredili 
dodaten prostor za nov prvi razred in še in še. 
Kar nekaj tega, kar lahko označujemo za ta čas, 
za katerega smo vsi vedeli, da ne bo finančno 
bogat, za uspešnega.

Odprto ostaja vprašanje šole. Prazna ostaja 
industrijska stanovanjska cona v Lukovici. 
Nekateri pravijo, da je bilo s strani občine 
storjeno premalo na tem področju. Se stri-
njate?
V območje L6 je bil vložen velik trud. Lastnik 
pretežnega dela je Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije in kot lastnik odloča o tem, kako 
bo stvari uresničil. Glede na situacijo, ki je v 
Sloveniji, je politika vlade taka, da gre pred-
vsem v rešitev ekonomsko neupravičenih iz-
gradenj v Ljubljani, kjer v zadnjem času lahko 
spremljamo, da je šlo na slabo banko več tisoč 
stanovanj, ki jih mora po nizkih cenah prodati. 
Stanovanjski sklad pa se glede tega ne znajde 
preveč dobro oziroma ga vlada drži v rezervi, 
ker pričakuje, da bodo najprej odprodali zmo-
gljivosti, ki so predvsem v mestu. Naš kraj ima 
zato nerealiziran projekt in neugledno lokacijo. 
Kar se tiče ostalih zadev, bi bil vložek občine, 
če bi hotela komunalno opremiti celotno ob-
močje, izredno velik. Govorimo o več milijonih 
evrov za območje L6. Po drugi strani pa je ze-
mlja predraga, da bi bila zanimiva za vlagate-
lje. Problem ni v komunalni opremi, ampak v 
ceni zemlje. Komunalna oprema vemo, da je 

gradbena storitev, ki je danes na nižjih cenah. 
Problem je v ceni zemlje.
Kar se šole tiče, smo vsi pred štirimi leti govo-
rili, kako bi bilo dobro narediti novo šolo in res 
bi bilo. Ampak v tej finančni situaciji zbrati 10 
milijonov evrov, ni tako zelo enostavno in to 
primerjavo sem delal že v enem izmed uvodni-
kov Rokovnjača. Projekt šole na Brdu v Lukovici 
je za nas enak enajstim stadionom Stožice za 
Ljubljano. Pripravili smo že idejno zasnovo za 
prizidek k šoli in da zagotovimo obstoječi šoli, 
ki smo jo sedaj sanirali, tudi zadostne zmoglji-
vosti. To so: 9 razredov, knjižnica in zbornica, 
manjša telovadnica, jedilnica, kuhinja in seve-
da kotlovnica, ki bi delovala na sistemu višje 
energetske učinkovitosti. Ta projekt je cenejši 
kot celotna nova šola, ampak še vedno velik 
zalogaj za nas. Pred volitvami se nisem hotel 
hvaliti s to idejno zasnovo, ker se mi zdi, da se 
potem porajajo prevečkrat očitki, da je to na-
rejeno samo za namen volitev. S šolo smo se o 
tem že pogovarjali in računam, da bomo o tem 
kmalu začeli govoriti z novim svetom staršev in 
novim občinskim svetom ter pripravimo pro-
jekte, ki bodo vodili v to smer. 

Bila sva kar izčrpna. Bi za konec še kaj spo-
ročili občanom in občankam?
Trudil se bom še naprej, da bom v zadovoljstvo 
čim večjega števila prebivalcev naredil čim več 
in da bom upravičil zaupanje ljudi, za katerega 
se iskreno zahvaljujem. Vesel sem tega zaupa-
nja in upam, da bodo na koncu lahko opazili, 
da je bilo to zaupanje tudi upravičeno. 

Leon AndrejkA 
 

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe 
LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so 
simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja do 6. 11. 2014 oziroma do 
prodaje zalog v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v Lekarna24ur.com.
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V soboto, 11. oktobra, je bilo na Osnovni šoli Janka Kersnika na Brdu 
in na podružnični šoli v Krašnji še kako živahno. Delovna sobota je 
bila hkrati tudi priložnost za pripravo prireditve ob odprtju prenov-
ljenih šolskih zgradb. Ob tem smo slišali, da nova in prijazna podoba, 
tople barve zunanjosti in notranjosti šole motivirajo ter spodbujajo 
h kreativnemu razmišljanju in izrazitejšemu ustvarjanju.

Ob 9. uri so krati program najprej pripravili šolarji v Krašnji. Z dvema pes-
mima se je predstavil otroški pevski zbor, prvi razred z deklamacijo Jesen-
ska, drugi in tretji razred s kratko igro Šola ima noro preobleko, četrti in 
peti razred s plesom na skladbo Happy, dramski krožek pa z igro Pika gre 
v šolo. V govoru je ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih orisala zgodovino 
krašenjske šole. Ob tej je dejala, da so se pričakovanja in načrti ob prenovi 
šole uresničili ter se ob tem zahvalila vsem, ki so sodelovali pri izpeljavi 
celotne prenove, saj je ob energetski sanaciji in novi podobi, šola dobi-
la mnoge prenove tudi v sami notranjosti. Zbrani so se nato preselili na 
dvorišče pred šolo, kjer sta ob pesmi krašenjskih šolarjev slavnostno trak 
pred prenovljeno zgradbo prerezala ravnateljica Anja Podlesnik Fetih in 
župan Občine Lukovica Matej Kotnik. Po druženju in manjšem prigrizku 
je sledila še prireditev na matični šoli na Brdu.
Sončno in toplo vreme je omogočalo, da so pester program izvedli na 
šolskem dvorišču. Začeli so s kratko igro in spomini na spomladanske 
mesece, ko je šolski vsakdan moral sobivati z ritmom delavcev. S pes-
mijo Tinkare Kovač in ob spremljavi Miše Šinkovec se je predstavila Bar-
bara Pavlič, Larisa Vehovec je pripravila baletni nastop, Eva Kralj in Maša 
Korošec pa gimnastičnega z obroči. Tretješolci so recitirali pesem, za glas-
beno popestritev je poskrbel še trobilni kvintet. Tudi tu je spregovorila 
ravnateljica šole, se zahvalila vsem, ki so sodelovali pri projektu in pouda-
rila veliko složnost. Spomnila je na zelo dolgo tradicijo šolanja na Brdu, ki 
se je začelo leta 1837 in na številne prenove ter razširitve zgradbe. Zadnji 
prizidek je bil zgrajen 1989 in ob tem dodala: „Danes se soočamo z novi-
mi izzivi in spremembami, a kjer je volja, je tudi pot v smeri izboljšav in 
napredka. Prenovljene, lepo urejene in varčnejše šolske stavbe smo vsi 
skupaj zelo veseli.”
Slavnostni trenutek je bil kot naročen, da so Anja Kralj, Miša Šinkovec 
in Barbara Pavlič premierno predstavile šolsko himno, njihovo avtorsko 
delo, ki so jo poslušalci sprejeli z navdušenje. Ravnateljica in župan sta 
nato slovesno prerezala trak pred glavnim vhodom v šolsko poslopje.
Župan Matej kotnik je v govoru na obeh šolah izpostavil, da ta projekt 
sprva ni bil predviden za letošnje leto, a ko je bil odprt razpis za 
energetsko sanacijo objektov, so se ga seveda lotili. Poudaril je, da je 
bilo nekaj upravičenih oziroma priznanih stroškov in nekaj, ki niso bili 
predmet razpisa, pa so se jih vseeno lotili. „Takšna je na primer streha 
na šoli v Krašnji, ki je bila dolgo časa največji problem in se nam je zdelo 
pravilno, da ga odpravimo“, je dodal Kotnik. V Krašnji je bilo prejetih 
evropskih sredstev 58 tisoč, sredstev občine pa 67 tisoč evrov. Skupaj je 
bilo tako v obnovo te podružnične šole letos investirano 125 tisoč evrov. 
Govor v šoli na Brdu je župan začel z besedami: “Lahko smo ponosni, da 
stojimo pred šolo, ki je lepa in topla že na pogled. Poleg zdravega okolja, 
v katerem odraščate, nudi tudi zdravo bivanje v šoli, kjer bo sedaj toplo 
in se bo manj pokurilo in tudi streha že na daleč kaže na prijazno stavbo.“ 
Opisal je potek izvedbe projekta, pri katerem brez zapletov ni šlo, saj so 
prejeli prijavo in ministrstvo je zaustavilo izplačila evropskih sredstev. 
Dobili so inšpekcijski nadzor, ki je pokazal, da nepravilnosti ni bilo, in tako 
so bila nakazila sredstev naposled le izvedena. Za matično šolo je bilo 
pridobljenih evropskih sredstev za energetsko sanacijo 301 tisoč evrov, 
občina je prispevala 191 tisoč, skupno je torej prenova šolskega objekta 
na Brdu stala 492 tisoč evrov.
Celoten strošek obnove obeh šolskih objektov je tako znašal 627.077 ev-
rov, od tega je bilo 311.252 evropskih sredstev (85% upravičenih stroškov), 
315.825 evrov pa je sofinancirala Občina Lukovica za stroške, ki niso bili 
upravičeni oziroma niso bili predmet razpisa. Poleg energetske sanaci-
je, ki je obsegala toplotno izolacijo celotne fasade, izolacijo podstrešja 
in poda, zamenjavo energetsko neučinkovitega stavbnega pohištva (za-
menjava oken, tudi strešna okna in vrata) ter zamenjava strešne kritine, 
so bila izvedena še ostala dela kot so popravilo ali nove žaluzije, prane 
plošče, protiglivični premaz letev). Po koncu prireditve je tudi na Brdu 
sledila manjša pogostitev, ki so jo priskrbeli donatorji in ogled razstave 
o prenovi šole. Tudi v notranjosti pa je bilo mogoče opaziti kar nekaj no-
vosti. Kot je povedala ravnateljica, so bile sanirane sanitarije, investirano 
je bilo v izboljšavo pogojev dela in preureditve nekaterih prostorov.

Leon AndrejkA, foto: rok mAjhenič

Odprtje prenovljenih šolskih zgradb



oktober  2014 7DOGODKI

Iz zgodovine krašenjske šole
Ko sem v soboto, 11. oktobra, stala na šolskem dvorišču naše po-
družnične šole in bila med krajani in starši, ki so prišli na prireditev, 
namenjeni večji prenovi šolske stavbe, so mi ušle misli 40 let nazaj. 
Takrat smo si v Krašnji prizadevali, da bi dobili novo šolo. 

Krašnja je najstarejše župnijsko središče v Črnem grabnu in verjetno je 
bil redni šolski pouk v Krašnji že med leti 1740 in 1780, to je v obdobju 
Marije Terezije. Takrat sta bili šoli še v Moravčah in Dobu. Iz pisanih virov 
je znano, da je tudi šola v Krašnji najstarejša v Črnem grabnu. Leta 1792 
je bilo na Kranjskem registriranih 26 šol in med njimi je bila tudi šola v 
Krašnji. Dobski župnik in dekan Frančišek Rejovic je 25. junija 1804 po-
ročal konzistoriju, da so bile v kamniški dekaniji šole v Dobu, Moravčah 
in v Krašnji. Ker pa starši svojih otrok niso pošiljali v šolo, potrebovali so 
jih namreč za delo doma, so šole prenehale delovati. V preurejeni stavbi, 
ki je bila prej Španova gostilna, se je začel pouk 28. novembra 1859, prej 
pa je v Martinkovčevi hiši poučeval župnik Jurij Varl. To leto je obisko-
valo v vsakdanji šoli 58 dečkov in 39 deklic ter 26 dečkov in 34 deklic v 
nedeljski šoli. Skupaj je obiskovalo šolo 157 otrok.
Do leta 1976 smo imeli pouk v več kot 350 let stari stavbi, ki ni bila več 
primerna za šolo. Krajani so večkrat izrazili potrebo po novi šoli. Vendar 
gradile so se šole v večjih krajih, nam pa ni nihče prisluhnil. Takrat so se 
gradile šole iz samoprispevka občanov in po nekaj letih je bil sprejet 
občinski sklep, da se bo v Krašnji zgradila nova šola. V naslednjem ob-
činskem časopisu pa smo prebrali, da ni bil sklep pravilno sprejet in šola 
v Krašnji je spet izpadla iz programa samoprispevka. Za tem je bilo kar 
nekaj glasnih sestankov krajanov. Starši, učitelji in krajani smo vedno 
bolj opozarjali, da je stavba nevarna in neprimerna za pouk. 
6. maja 1976 je močnejši potres povzročil večje razpoke na šolskem po-
slopju. V spodnji učilnici smo strop podprli s tramovi. V začetku šolskega 
leta 1976/77 je bil opravljen pregled stavbe. Strokovna komisija je na-
pisala mnenje, da je stavba v celoti dotrajana in ne zagotavlja varnosti 
za bivanje otrok in učiteljev v njej. Takšno strokovno mnenje komisije, 
ki je bilo napisano le 14 dni pred ponovnim septembrskim potresom, 
je vodilo Občinski štab civilne zaščite, da je šolo po potresu zaprl. Tako 
nismo imeli pouka od 15. do 24. septembra 1976. Po ponovnem ogledu 
strokovnjaka z Zavoda za varstvo pri delu so inšpekcijske službe Občine 
Domžale prepovedale pouk v tej stavbi. Nihče ni več sprejel odgovor-
nosti za varnost otrok in učiteljev. Na voljo sta bili dve možnosti: otroci 
naj bi se do izgradnje nove šole (za katero pa ni bilo takrat predvidenih 
nobenih sredstev) vozili na Brdo ali pa se v vasi poiščejo primerni pro-
stori. Takrat so se podružnične šole zapirale in vedeli smo, da bomo šolo 
v Krašnji izgubili, če se bodo učenci začeli voziti na Brdo. Štefan Levičnik 
se je prav v tistem času izselil v novo hišo in tako je njegova izpraznjena 
hiša postala začasna šola. Opraviti je bilo potrebno nekaj del in 2. no-
vembra 1976 smo začeli s poukom v Levičnikovi hiši. 
Ker gradnja šole ni bila v programu samoprispevka, je bilo potrebno is-
kati sredstva drugje. Delavci so izrazili solidarnost tako, da so tovarne 
odvedle del sredstev za gradnjo naše šole. Prav tako so prispevale sred-
stva vse samoupravne interesne skupnosti občine Domžale. Izvoljen je 
bil gradbeni odbor, ki so ga sestavljali: Brane Močnik, predsednik, Evgen 
Ličen, Franc Dragar, Živko Burja in Vera Beguš. Gradbenemu odboru so 
v veliki meri pomagali Ernest Ličen, Mitja Beguš in Maks Štrukelj ml. Ker 
je bilo odločeno, da bo šola montažna, gradbeni odbor ni mogel vplivati 
na način zidave. Člani odbora so uporabili veliko časa in energije, da se 
je gradnja čimprej začela, sodelovali pa so pri nastajanju načrta šole. Na-
menili so nam namreč samo šolsko stavbo z dvema učilnicama. Tako bi 
bil pouk v novi šoli dvoizmenski. Ogledali smo si šolo v Blanci, ki je bila 
sicer veliko večja osemletka in izrisali načrt, kakšno šolo si želimo. Skico 
načrta smo predložili OIS Domžale, ki je naše želje v veliki meri sprejel. 
Uspeli nismo, da bi dobili večjo telovadnico in podkletenih prostorov 
pod razredi.
Krajani so se množično udeleževali delovnih akcij, izkopali so jarke za 
vodovod, uredili okolico šole, utrjevali prostor za poznejše igrišče. Noč 
pred odprtjem smo urejali notranjost šole, da je prihodnje jutro, 30. juli-
ja 1978, vsa slovesna pričakala goste in krajane. Krašnja je bila v praznič-
ni podobi. Veseli obrazi ljudi so dokazovali, kako smo si šolo vsi želeli.
Z novo šolo je dobil kraj tudi prostore za kulturne in športne dejavnosti, 
kar se je poudarilo na odprtju šole. Veliko šolsko avlo smo v skici zahte-
vali prav z namenom, da dobi kraj prostor za kulturne dejavnosti. Kraja-
ni so na številnih sestankih poudarjali pomen šole in šolskih prostorov 
za kraj. Če ne bi bili krajani, starši in učitelji tako enotni v zahtevi po novi 
šolski stavbi, najbrž že dolgo ne bi bilo več šole v Krašnji. Tako pa so 

imeli učenci v svetlih šolskih prostorih poleg pouka številne aktivnosti, 
ki so jih vodili brezplačno tudi zunanji sodelavci – starši, člani društev in 
zaposleni iz bližnjih tovarn.     
6. julija 1980 smo imeli še eno slovesnost: odprtje športnega igrišča.
Vesela sem, da se nadaljuje povezanost šole s krajem ter da občina in 
vodstvo šole najdejo sredstva, da šola ne propada, ampak je spet taka, 
kot bi bila nova. Tudi okolica je lepo urejena, za kar zgledno skrbi hišnik 
Vinko. Ko prideš v krašenjsko šolo, čutiš ustvarjalnost, prijaznost in tudi 
red. Brez tega pa dobrega pouka ne more biti. Povezanost vrtca in šole 
daje otrokom dodatne pozitivne izkušnje. Pregovor: »Šola pade in raste 
z učiteljem« še kako drži. Z vzgojiteljicami in učiteljicami v Krašnji ra-
ste. Zato težko razumem starše, ki podvomijo, da je pouk v majhni šoli 
s kombiniranim poukom slabši kot na veliki šoli. Iz izkušenj vem, da je v 
taki šoli mnogo več individualnega pouka, hkrati pa se otroci navajajo 
samostojnega dela. Zdi pa se mi pomembno za otroka tudi to, da začne 
hoditi v šolo s svojimi sosedi, sovaščani, da pri pouku spoznava svoj kraj, 
svojo vas. Le tako bo začutil pripadnost kraju, kjer je doma. 
Prijeten je občutek, ko vidiš, da ni bilo prizadevanje neke generacije, da 
zgradimo novo šolo, zaman. 

VerA BegUš

Stara šola

Krajani gradijo šolsko igrišče

Prireditev ob odprtju šole leta 1978
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Izvajanje del na gospodarski javni infrastrukturi
Izvedena je bila sanacija brežine na kategorizirani občinski cesti na 
Trojanah pri gasilskem domu. Zaključena so dela na dostopni poti v 
naselju Veliki Jelnik. Na območju celotne občine je v izvajanju ureditev 
meteornega odvodnjavanja cest – izgradnja dodatnih asfaltnih muld. 
Na cesti Zlato Polje v naselju Obrše je izvedena preureditev meteorne-
ga odvodnjavanja in zgrajeno drenažno rebro za zajem zalednih voda. 
Zaključena je izgradnja pločnika Brdo in parkirišče pred pokopališčem 
Šentvid. 

Investicijsko vzdrževalna dela na vodovodu in rekonstrukcija cestišča 
Krašnja ter vzdrževalna dela na vodovodu Lukovica VH Brdo in rekon-
strukcija cestišča Trg Lukovica faza II. potekajo po terminskem planu 
in bodo zaključena v drugi polovici novembra. V sklopu obnove vo-
dovoda in rekonstrukcije cest se gradi kabelska kanalizacija optičnega 
omrežja, kabelska kanalizacija javne razsvetljave in kabelska kanaliza-
cija NN elektro omrežja. 

oBčinSkA UPrAVA, Primož dežmAn

nova učilnica v Vrtcu Medo
S 1. septembrom 2014 je v prostorih vrtca Medo zaživel 3. od-
delek 1. razreda devetletke. V šolskem letu 2014/2015 tako na 
treh različnih lokacijah, poleg Vrtca Medo, še na Podružnični 
šoli v Krašnji in na Podružnični šoli v Blagovici, skupaj deluje 
pet oddelkov 1. razreda devetletke.

Številčno močna generacija otrok letnika 2008 je narekovala izgra-
dnjo dodatne učilnice. Prostor se je tako našel v mansardi vrtca 
Medo, kjer sta že doslej delovala dva oddelka 1. razreda.
Med poletnimi počitnicami je potekala izgradnja in preureditev 
dela mansarde in terase vrtca v novo učilnico. Investicijo v vredno-
sti slabih 30.000 evrov je v celoti financirala Občina Lukovica, izva-
jalec del pa je bilo podjetje Bruma, d. o. o., ki je investicijo izvedlo 
v dogovorjenem roku.
Pouk v novi učilnici obiskuje 21 nadebudnežev 1. E razreda. Znanje 
jim podajata učiteljici Tina Majcen in Mateja Orehek, prav vsi pa se 
v novih prostorih odlično počutijo. 

mojcA cerAr, VišjA SVetoVALkA zA drUžBene in drUštVene dejAVnoSti

Že tretja podjetniška 
priložnost v PVsP 2014
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je 17. 
oktobra 2014 na svoji spletni strani www.rralur.si tretji poziv 
za operacijo Podjetno v svet podjetništva 2014 (PVSP 2014) 
za občine LUR, v okviru katere bo za obdobje štirih mesecev 
zaposlila deset oseb.

Poziv je prednostno namenjen brezposelnim, ki imajo šesto ali 
višjo stopnjo izobrazbe katerekoli smeri, so stari manj kot 35 let in 
imajo stalno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije. 
Strokovna komisija bo pri izboru upoštevala izpolnjevanje pogo-
jev ter podjetniške lastnosti, znanje in izkušnje kandidatov, po-
slovno idejo in njeno uresničljivost, karierne cilje in motiviranost 
kandidatov. Zadnji rok za oddajo vlog je 7. november 2014.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Regional-
ne razvojne agencije LUR rralur.si, dobiti pa jo je mogoče tudi na 
sedežu agencije, kjer kandidati dobijo tudi vse dodatne informa-
cije in pojasnila (Roman Medved, tel. 01 306 1905 e-pošta: roman.
medved@ljubljana.si, in Meta Koprivšek Tomažič, tel: 01 3061904, 
e-pošta: meta.koprivsek-tomazic@ljubljana.si). 
Posebna predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v ponede-
ljek, 27. 10. 2014, ob 13. uri v prostorih Tehnološkega parka Lju-
bljana, stavba B.
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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 
- Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. 
US in 90/2012), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2014 (Uradni vestni Občine Lukovica, št. 3/13, 10/13 in 5/14) in 9. člena Statuta 

Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

Javni poziv
za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2014 II

1. Predmet javnega poziva

Sofinanciranje obnove nepremične sa-
kralne kulturne dediščine na območju Obči-
ne Lukovica, in sicer:
a) obnove, povezane z adaptacijo in preno-

vo streh, oken in fasad sakralnih kulturnih 
spomenikov, ki so razglašeni za kulturne 
spomenike lokalnega pomena na obmo-
čju Občine Lukovica,

b) obnove, povezane z adaptacijo in pre-
novo streh, oken in fasad nepremične 
sakralne kulturne dediščine, ki se nahaja 
znotraj zaščitenega območja spomenika 
lokalnega pomena in ima kulturno zgo-
dovinsko vrednost v zaščitenem obmo-
čju,

c) restavratorske in sanacijsko-konservator-
ske posege na sakralni nepremični kul-
turni dediščini,

d) nujna vzdrževalna dela zaradi prepreči-
tve propadanja sakralne kulturne dedi-
ščine,

e) restavriranje in obnova fresk.

Občina Lukovica bo sredstva sofi-
nanciranja namenila za projekte obnove 
nepremične sakralne kulturne dediščine, ki 
so bili izvedeni oz. se izvajajo v obdobju od 
15. 4. 2014 do najkasneje 14. 11. 2014, ven-
dar največ do višine 50 % vrednosti obnove 
oziroma največ do višine določene v razpis-
ni dokumentaciji, do porabe razpoložljivih 
sredstev. 

Znesek iz prejšnjega odstavka predsta-
vlja bruto znesek, do katerega je prijavitelj 
upravičen. V primeru, da je prijavitelj fizična 
oseba, se pridobljeni znesek šteje kot drugi 
dohodek, ki se všteva v davčno osnovo. Ob-
čina Lukovica je po zakonu dolžna odvesti 
dohodnino za fizično osebo.

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu

Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji:
•	 lastniki ali solastniki sakralne kulturne 

dediščine, za katero se dodeljuje sredstva 
ali 

• so najemniki sakralne kulturne dediščine 
in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoroč-
no najemno pogodbo oziroma pogodbo 
o sovlaganjih v objekt ali ustrezno soglas-
je lastnika objekta.

Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja 
gornjih vsebin, če izpolnjujejo naslednje po-
goje:
• da se prijavijo na poziv v zato določenem 

roku,
• da so v preteklih letih redno izpolnjeva-

li pogodbene obveznosti, če so prejeli 
sredstva iz proračuna Občine Lukovica,

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

Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede 
ime, sedež in status prijavitelja.

3. Kriteriji za izbor

Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani 
naslednji kriteriji:
•	 v prijavi je izkazana zaprta finančna kon-

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

nega poziva,
• iz prijave je razviden nepridobitni značaj 

prijavljene vsebine,
• mnenje pristojnega zavoda za varstvo 

kulturne dediščine,
• višina sredstev,	 ki	 so	 bila	 vložena	 v	

obnovo	nepremične	sakralne	kulturne	
dediščine.

4. Okvirna vrednost

Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpo-
lago je 17.266,00 EUR.

5. Potrebna dokumentacija

Prijavitelji morajo prijavi priložiti nasle-
dnjo dokumentacijo:
• natančen opis del ki so bila/bodo izvede-

na,
• predračun z navedbo količin in obsega 

storitev,

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

• v primeru da so dela že zaključena, mora-
jo prijavitelji priložiti tudi dokazilo o pla-
čilu vseh opravljenih del in storitev,

• izjava, da so v preteklih treh letih izpol-
njevali vse pogodbene obveznosti za 
prejeta sredstva iz proračuna Občine Lu-
kovica; 

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

6. Rok in način predložitve vlog

Prijave pošljite na naslov: OBČINA LUKO-
VICA, STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA, v zaprti 
kuverti s pripisom »Javni razpis - SOFINAN-
CIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE SAKRAL-
NE KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2014 
II- ne odpiraj.

Rok za prijavo je najkasneje do 14. 11. 
2014 do 12.00 ure. Za pravočasne se bodo 
štele vse vloge, ki bodo do navedenega roka 
prispele v tajništvo Občine Lukovica.

7. Rok za obveščanje o izidu poziva

V roku prispele popolne in pravilno iz-
polnjene prijave bodo ovrednotene skla-
dno z navedenimi kriteriji. Prijavitelji bodo o 
odločitvi pisno obveščeni s sklepom v roku 
15 dni po roku za predložitev prijav. S prija-
vitelji, katerim bo sofinanciranje odobreno, 
bo sklenjena pogodba, v kateri bodo ure-
jene medsebojne pravice in obveznosti ter 
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 
sredstev. 

8. Kontaktna oseba za dodatne infor-
macije

Vse informacije glede poziva lahko dobi-
te na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontakna 
oseba: Mojca Cerar, tel. 01 72 96 310.

žUPAn

 mAtej kotnik, l. r.

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je 
župan Občine Lukovica, dne 25. 09. 2014 pod 
številko 3501-092-17/2013, sprejel SKLEP 
O SPREMEMBAH STALIŠČ DO PRIPOMB 
IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE 
IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM 
NAČRTU OBMOČJA L8 LUKOVICA.

Spremembe stališč do pripomb in predlo-
gov so na vpogled pri pristojni službi Občine 

Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 
7, 1225 Lukovica (I. nadstropje – nad knji-
žnico), dostopne pa so tudi na spletni strani 
Občine Lukovica: www.lukovica.si.

Občinska uprava

Obvestilo za javnost
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V nedeljo, 12. oktobra 2014, se je na parkirišču AvtoKveder v Lukovici odvijala spretnostna 
vožnja v organizaciji AMD Lukovica. Poligon na asfaltnem parkirišču je bil pripravljen za raz-
lične kategorije motorjev, na peščenem delu pa za štirikolesnike. Tekmovalci so bili povečini 
domačini zelo različnih starosti, saj je bil najmlajši udeleženec star 5 let, najstarejši pa 68. 
 

Spretnostna vožnja v Lukovici 

Preizkus spretnosti za Pokal avto Kveder

kota, Tomaž Ahčin in Vladimir Andrejka, ki je 
skupaj z Urošem Dovjakom sodeloval tudi v 
kategoriji nad 350 ccm. Zmagovalci Moto-
cross Enduro so Uroš Dovjak, Simon Avbelj in 
Griša Kersnik. Najboljši vozniki štirikolesnikov 
pa so bili Jure Stražar, Rok Zupančič in Ki-

kiCerar. Pa še nekaj zanimivih statističnih po-
datkov: najhitrejši čas je dosegel Iztok Gostič 
s 24,75 sek, najhitrejša ženska je bila Mateja 
Kavšek. 
Vsi so si prislužili pokale in aplavz navzočih. 
Ker je dan pred spretnostno vožnjo na isti lo-
kaciji potekala dirka za Veliko nagrado Luko-
vice, je bil v veliki meri prisoten še adrenalin 
prejšnega dne in nekateri vozniki so se pome-
rili na obeh preizkusih. 

Anže kočAr

Vsi so odpeljali dve vožnji, štirikolesniki pa 
tri. Upoštevali so najboljše čase in po dobrih 
dveh urah smo dobili vse najboljše voznike. 
V kategoriji do 50 ccm so bili na stopničkah 
Iztok Gostič, Miha Mahkota in Drejc Cvetko, v 
kategoriji do 350 ccm so slavili Gašper Mah-

Dan odprtih vrat z upokojenci
Društvo upokojencev Lukovica in Medgeneracijsko društvo Jesen-
ski cvet iz Domžal sta na prvi jesenski dan, 23. septembra, pripravili 
pester Dan odprtih vrat v Pungartnikovi hiši.

Lepo število obiskovalcev se je zbralo ob odprtju prireditve v obnovljenih 
pritličnih prostorih častitljive hiše. Pod kamnitimi oboki so predstavnice 
obeh društev predstavile njihovo delovanje ter želje in načrte za priho-
dnost. Za popestritev je Marija Radkovič iz društva Jesenski cvet prebrala 
še nekaj zanimivih odlomkov iz del različnih avtorjev. Seveda ni manjkal 
tudi prigrizek v obliki privlačnih sladic, ki so šle še posebno v slast ob 
ogledovanju razstavljenih mojstrovin, ki jih izdelujejo upokojenci in drugi 
starejši člani obeh društev. Vse do 17. ure so bile tako na ogled papirnate 
rože, različne pletenine, izdelki iz slame, ogrlice in še kaj bi se našlo. 
Društvo upokojencev Lukovica ima okoli štiristo članov, a le nekateri iz-
med njih imajo izkušnje s Skupinami starih ljudi za samopomoč. Za slednje 
na območju bivše domžalske in kamniške občine skrbi Medgeneracijsko 
društvo Jesenski cvet. To je prostovoljno, humanitarno, nepridobitno 
združenje fizičnih oseb na področju samopomoči starejših oseb in social-
nega varstva, ki trenutno skrbi za delovanje 24 skupin starejših ljudi. Prva 
tovrstna skupina je bila ustanovljena leta 1987 v Domu upokojencev Izola. 
Za uspešno delovanje programa so začeli usposabljati prostovoljce. Izo-
braževanje za vodenje skupin danes poteka znotraj Zveze društev za soci-
alno gerontologijo Slovenije (ZDSGS), ki skrbi za razvoj Skupin starih ljudi 
za samopomoč na nacionalni ravni. Z delovanjem tovrstnih skupin se tako 
trudijo preprečevati socialno izključitev starejših v posameznih krajih. 
Skupine so običajno manjše in se srečujejo enkrat tedensko za poldrugo 
uro. V osnovi gre za pogovorna druženja, med katerimi skušajo vodje po-
vezati sokrajane tako, da zaživijo kot velika družina. Tako vodja vsakokrat 
pripravi temo pogovora, seveda pa se najde čas tudi za lahkotnejše vse-
bine, od različnih delavnic, petja, družabnih iger pa do sprehodov, izletov, 
obiskovanja morebiti bolnih članov na domu in druženja z drugimi po-
dobnimi skupinami. Skupine pa niso namenjene le najstarejšim, saj še bolj 
zaživijo, če se v njih srečujejo krajani različnih generacij, vključno z otroki.
Trenutno v občini Lukovica deluje le ena medgeneracijska skupina – Kore-
nine. Nastala je leta 2001 v vasi Koreno, njena prva voditeljica je bila Pavla 
Pirnat, danes pa ji pomaga pri organiziranju srečanj še Milovanka Jurjevec. 
Dvanajst članic in članov se srečuje enkrat tedensko v popoldanskih urah, 
prihajajo pa kar iz treh generacij. Njihove ure najpogosteje minejo v po-
govorih in branju življenjskih zgodb, pravljic pa tudi aktualnih dogodkov. 
Pogosto srečanja popestrijo tudi z miselnimi igrami, redno pa skupaj pra-
znujejo rojstne dneve.

Še letos ali pa kmalu po novem letu bo v naši občini zaživela še ena po-
govorna skupina za starejše. Za njeno ustanovitev si prizadeva Majda Ko-
vačič, ki zaključuje izobraževanje za voditelja takšnih skupin. Vsi, ki bi vas 
utegnilo zanimati prijetno druženje s sokrajani, ste dobrodošli! Za več in-
formacij pa lahko pokličete kar Majdo na telefonsko številko 041 742 422.

igor fABjAn

Razstavljenih je bilo nekaj izdelkov spretnih upokojenk in upokojencev.

V privlačnih prostorih Pungartnikove hiše se je zbralo kar veliko obiskovalcev.
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V Lukovici je na sončno soboto, 11. oktobra,  zadišalo po dvotaktnih 
motorjih in v zraku je bilo čutiti pravo dirkaško vzdušje. Dvajset ekip 
s po tremi vozniki se je pomerilo v štiriurni vztrajnostni dirki z mope-
di do 50 ccm. Proga je potekala na asfaltni dovozni cesti in parkirišču 
AvtoKveder, krajši del pa tudi na makadamskem platoju. Kakšen je 
interes po tovrstnem dogajanju, so pokazali vozniki že ob prvih na-
povedih dirke, saj so tekmovalci zapolnili prosta mesta že deset dni 
pred dogodkom, tako da, žal, za vse zainteresirane ni bilo prostora.
 
Organizatorji, člani AMD Lukovica in sekcije motoristov Moto kluba Ro-
kovnjači, smo poskrbeli za vso organizacijo dogodka. Seveda nam s po-
močjo naših prijateljev in sponzorjev to ne bi uspelo v takšni meri. Najbolj 
je našim željam prisluhnil Marjan Kveder, ki je poleg gostovanja dogodka 
poprijel za marsikatero nalogo. Na prizorišču smo največjo pozornost po-
svetili varnosti tekmovalcev in gledalcev. V ta namen je bilo potrebno za-
gotoviti dovolj ograj, gum, bal sena in skrbno pripraviti progo z ravno prav 
odprtimi ovinki. Pred dirko so bili vsi mopedi na tehničnem pregledu, kjer 
se je izmerila tudi največja dovoljena hitrost in teža voznikov, preverilo 
delovanje zavor in odstranitev morebitnih nevarnih delov. Ekipe smo raz-
delili v dve kategoriji, glede na maksimalno hitrost motorja in skupno težo 
voznikov. Vsaka ekipa je imela ob progi prostor za servisiranje svojih dir-
kalnikov, saj se v štirih urah lahko zgodi marsikaj. Poleg standardnih okvar 
z verigami, nastavitvami zavor, odpadlih vijakov, je bilo potrebno zavariti 
počen okvir, zakrpati predrto pnevmatiko, hladiti agregat zaradi pregre-
vanja … Za marsikateri poseg se je izkazala bližina mehanične delavnice 
AvtoKveder zelo dobrodšla. Veliko število obiskovalcev oziroma navijačev 
je vsem sodelujočim vlilo še dodatne energije in po štirih urah smo vsi 
zadovoljni in brez večjih poškodb ob zvokih godbe pričakali razglasitev 
rezultatov ter podelitev pokalov in nagrad. Za vztrajnost je nagrado do-
bila ekipa Kregar & Co., ženske Meta, Doris Natalija in Barbina iz Topol so 
si prislužile največji pokal, v kategoriji SUPER HITRI so na najvišji stopnički 
stali Mitja, Benjamin in Aleš iz FLEXER RACING TEAM, v kategoriji HITRI pa 
ORANŽNI DIRKAČI Luka, Anže in Andraž. Seveda so si vsi tekmovalci zaslu-
žili velik aplavz za vztrajnost, saj so prav vsi odpeljali dirko do konca. 
Za zaključek fantastičnega dirkaškega dneva so poskrbeli še glasbeniki. 
Najprej so nastopili mladi rokerji iz Moravč - THE MINT, za njimi super bend 

Vztrajnostna dirka za Veliko nagrado Lukovice 

260 krogov v štirih urah

PODSTREŠJE iz bližnjih Domžal ter za vrhunec 6 PACK ČUKUR in njegove 
Hangover ladies, ki so ustvarili pravo žurersko vzdušje. Čisto na koncu so 
bili na vrsti še Spankakes s Primorske. Moramo priznati, da smo v večer-
nem delu pričakovali več obiska mladine, ki pa je dandanes zelo nepredvi-
dljiva. Kljub temu smo zadovoljni v nedeljo pospravljali prizorišče in se od-
pravljali novim zmagam naproti, ampak ta vsebina sodi že v drug članek.

Anže kočAr

Za varnost na progi je bilo poskrbljeno. 

S pripravo proge je bilo ogromno dela.

Zmagovalci kategorije SUPER HItRIZmagovalci kategorije HItRI

Združenje borcev za vrednote NOB Lukovica vabi na

žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve
Združenje borcev za vrednote NOB bo tako kot vsako leto tudi letos ob dnevu 
spomina na mrtve organiziralo žalne slovesnosti ob spomenikih  NOB.

Žalne slovesnosti bodo:
•  25. 10. 2014 ob 11.00 pri spomeniku NOB na Golčaju
•  1. 11. 2014 ob 9.00 pri spomeniku NOB Lukovica
•  1. 11. 2014 ob 10.00 pri spomeniku NOB Prevoje

Želimo, da se vseh slovesnosti udeležite v čim večjem številu.
PredSednik mArjAn križmAn
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Zadnja septembrska nedelja. Sončen dan kot 
nalašč za družabno srečanje. In prav ta dan 
smo si vaščani Korena izbrali za 2. tradicional-
no srečanje. Klasičnemu nedeljskemu kosilu 

Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne 
napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivi-
ce, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. 
 

2. tradicionalno srečanje vaščanov Korena

Zlata poroka Jelice in Jožeta Zupana iz Krašnje

smo se tokrat odpovedali in se po 12. uri poča-
si zbirali na dogovorjenem mestu (Matičevem 
kozolcu). Lepo število se nas je zbralo (mlado, 
srednje, staro), medgeneracijsko, bi lahko re-

kli. Prav lepo je bilo videti nasmejane obraze 
vaščanov, prisluhniti veselemu pogovoru, ša-
lam, smehu. Ves ta hrušč se je počasi umirjal, 
ko je zadišalo po specialitetah z žara. Fantje, 
ki so to pripravili, so se stoodstotno potrudili. 
Krožniki so se hitro praznili, želodčki polnili ... 
Prav tako so se potrudile sovaščanke z doma-
čimi dobrotami. Izbira je bila res pestra, od 
kvašenih, biskvitnih do sadnih in kremastih. 
Vse to se je zalilo s tekočino, s sokom ali pa z 
domačim pivom Rokovnjačem – temnim, sve-
tlim ali pa mešanim. 
Prijetno vzdušje je popestril harmonikar Miha. 
Njegovi spretni prsti in domače viže so nas 
spodbudile k petju. Po dobri jedači in pijači 
smo se nekateri tudi razgibali. Razporejeni v 
pare smo metali balinčke. Ostali pa so z gla-
snim navijanjem kaj hitro spodbudili tekmo-
valnega duha. Celo najstarejša vaščana sta 
sodelovala v igri parov. Oh, koliko smeha in 
zabave!
V večernih urah smo zaključili prijetno dru-
ženje z obljubo: dobimo se čez eno leto na 3. 
tradicionalnem srečanju. 

B.V.

Tako sta se vzela pred 50 leti tam v Čemšeniku, 
kjer je za dobro vzdušje skrbel ansambel Rudija 
Bardorferja, kjer je igral tudi Jože. Potem sta si 
dom ustvarila v Ljubljani na Ježici in nato prišla 
v Krašnjo. Njun zakon bogatijo trije otroci in pet 
vnukov, ki so pri starih starših preživeli najlepša 
leta otroštva. Preko dvajset let že vodita mešani 
cerkveni pevski zbor, nekaj let, kar deset, tudi 
otroškega v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji. A tokrat 
sta za slovesnost zlate poroke dala domačim 
pevcem prosto, saj so z veseljem prišli prepe-
vat k sveti maši člani Domžalskega komornega 
zbora in že tako lep obred polepšali še s petjem. 
Ker jabolko ne pade daleč od drevesa, smo po-
leg pevcem prisluhnili še glasbilom, na katere 
sta igrali vnukinja in nečakinja. Od doma sta se 
tokrat napotila kar peš in Jože je svojo izvoljen-
ko z roko v roki popeljal proti cerkvi sv. Tomaža, 
kjer so ju že pričakali številni sorodniki, prija-

telji in znanci ter pevci domačega cerkvenega 
pevskega zbora. Domači župnik Anton Potokar 
je tokrat v svojem nagovoru izrazil najprej za-
hvalo Bogu za njunih skupaj preživetih 50 let 
in ob tem poudaril, da ne vemo, koliko jima 
jih še nameni. Potem pa je spregovoril o tem, 
da je življenje sestavljeno iz solza, hrepenenja 
po višinah, iskanja sreče in verige razočaranj. 
Obenem je življenje pesem veselja, radosti, 
žalosti in trpljenja. Zakonca pa nista bila pove-
zana samo med seboj, ampak tudi z glasbo in 
njuna skupna ljubezen in ljubezen do glasbe 
ju je pripeljala do častitljivega jubileja. Ob tem 
ne moremo mimo tega, koliko je zakonov, kjer 
ljubezen traja kratek čas in se ob prvi večji oviri 
ustavi. Vajino življenje, življenje polno svetlih 
trenutkov, veselja, toplih žarkov je lahko vodi-
lo mnogim zakoncem. Obenem jima je zaželel 
še obilo radosti in veselja ter lepih trenutkov, ki 
jima jih pripravlja Bog v svoji dobroti na njuno 
jesen življenja. Na koncu svete maše, po po-
novni obnovitvi zakonskih obljub, se je v imenu 
zlatoporočencev zahvalila Jelica vsem zbra-
nim, posebno še župniku Antonu Potokarju za 
obred obnovitve zakonske zveze, Domžalske-
mu komornemu zboru, organistki in violinistki 
za prelepo petje in igranje ter vsem zbranim, ki 
so s svojo prisotnostjo praznično vzdušje nare-
dili domače in prijetno. Na koncu smo prazno-
vanje sklenili kar na prostoru pred cerkvijo, kjer 
se je veselo razpoloženje ob pijači in jedači na-
daljevalo še v čas kosila. In, da ne boste mislili, 
da je bilo brez petja, kje pa, kar tekmovali so, 
kdo bo pel, vmes pa še harmonika in naj še kdo 
reče, da zlata poroka ni dogodek. Tokrat je bil 
tako za Jelico in Jožeta, kakor za vse prisotne, 
zato, draga slavljenca, naj vajino že tako boga-
to skupno življenje krepijo zdravje, zvestoba in 
potrpljenje še na mnoga skupna leta. 

drAgo jUteršek

Pred petdesetimi leti, ko sta pred oltar stopila 
šolnik in “muzkontar”, si mnogi niso mislili, da 
bo zakon trajal tako dolgo in, da bo tudi še po 
tolikih letih poln ljubezni in očarljivih zalju-
bljenih pogledov. Kajti, kako naj gresta skupaj 
šolnik, navajen reda, in “muzkontar”, ki ga sko-
raj nikoli ni doma in ima svoje pojme o redu? 
In ravno to, da ljubezen premaga vse ovire, sta 
nam tokrat dokazala Jelica in Jože, čeprav je v 
njunem skupnem življenju poleg otrok glavno 
violino igrala še glasba. In ravno glasba ju je 
tudi združila tistega davnega leta 1956. Na sku-
pnem koncertu pevskega zbora Glasbene šole 
iz Ljubljane in simfoničnega orkestra je namreč 
preskočila iskrica, ki sem in tja skače še sedaj. 
In na prvi zmenek je Jože prišel z šopkom, a ne 
takšnim, kot ga je imela Jelica na zlati poroki, 
ampak s šopkom gozdnih jagod in mogoče je 
bilo ravno to odločilno, da je Jelica rekla da. 
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RD Črni graben je priredila že 12. vsakoletno tekmovanje ribičev s 
plovcem na skupno težo ujetih rib. Zbrali smo se na prvo septembr-
sko soboto ob 7. uri na Tončevem ribniku na Prevojah. Naše veliko 
tekmovanje zaznamuje tudi 20. obletnica praznika Občine Lukovica. 

Pred začetkom tekmovanja smo opravili obvezen protokol s prijavami in 
dobrodošlico vsem ribičem. Nato smo nahranili ribe in tekmovanje se je 
ob 8. uri začelo. Jutro je bilo po dežju prijetno in sveže. Zato smo priča-
kovali dober prijem. Zmagovalci so prejeli pokale in praktične nagrade 
za dosežena prva tri mesta. Prehodni pokal je šel iz rok lanskoletnemu 
zmagovalcu Ignacu Korošcu v enoletno varstvo zmagovalcu Juriju Miku-
letiču, drugi je bil Božo Štupica in tretji Janez Križman. Prav tako smo kon-
čali klubsko ribiško tekmovanje za pokal Naj ribič RD Črni graben 2014. 
To tekmovanje je potekalo preko celotne ribiške sezone od 19. aprila do 
20. septembra 2014. Na posameznem tekmovanju je vsak tekmovalec do 
desetega mesta prejel točke. Seštevek točk na vseh tekmovanjih pa je 
končni vrstni red. Tako je pri mladincih zmagal Benjamin Bartol, druga 
je bila Karin Bartol, tretji je bil Jakob Bartol. Pri članih je bil zmagovalec 
Henry Bartol, drugi Ignac Korošec in tretji Jurij Mikuletič. Res je, da je 
bila sezona obarvana z družino Bartol, zato ji čestitamo. Še bolj pa smo 
bili veseli tabora mladih ribičev, ki je bil letos 27. in 28. avgusta 2014 na 
Prevojah ob Tončevem bajerju in ob Zelenem gaju – na bivši Štefanovi 
cegunci. Mladi so lovili in taborili preko noči pod budnim očesom staršev 
in mentorjev. Mentorja sta imela program spoznavanje ribiških opravil in 
priprav na lovljenje kakor tudi spoznavanje sladkovodnih rib. V športnih 
dejavnostih so se pomerili v odbojki in nogometu. Poseben izziv pa je bil, 

12. veliki prehodni pokal Občine Lukovica in RD Črni Graben

Jesenski sejem v Komendi
 
Sejem kmetijske, gozdarske, gradbene, komunalne mehanizacije, 
vrtnarske in ogrevalne opreme v Komendi že vrsto let pripravljata z 
roko v roki Konjeniški klub Komanda in Občina Komenda. Že leta je 
privlačen tako za razstavljalce kakor obiskovalce in ob lepem vre-
menu je obisk res številčen.

Sejem je idealna priložnost za promocijo in predstavitev. Če sta do se-
daj barve Občine Lukovice zastopala ansambel Skrivnost in Pečarstvo 
Avbelj, se jim je tokrat v sklopu predstavitve posameznih kmetij pri-
družila še kmetija Kašnik iz Vrbe pri Lukovici. Na kmetiji se ukvarjajo 
z živinorejo in ekološko pridelavo jabolk in tako je na sejmu ponujala 
jabolka in proizvode iz njih. Sejemsko pestrost bogati pester program 
predavanj in predstavitev ter ne nazadnje tokrat tudi razstava sloven-
skih avtohtonih vrst konj. Vse skupaj je jamstvo za velik obisk in zado-
voljstvo obiskovalcev. Poleg številnih proizvajalcev kmetijske in druge 
mehanizacije smo na sejmu izvedeli tudi o vseh novostih na področju 
ogrevanja in ker je glavni element gretja les, tudi z njim povezano od-
pravo škode nastale po žledu. Zanimivi so tudi nastopi že znanih ali 
malce manj znanih glasbenih skupin ter celotna živahna sejemska de-
javnost, ki so ji tokrat dodali še nekaj otroških delavnic. Tako je bilo po-
skrbljeno za vso družino – otroci v delavnico, starši pa na razstavo, po 
nakupih ali samo ogledih. Ker za ogled sejma ni dovolj le urica, se lahko 

podpremo pri številnih degustacijah in odlični ponudbi hrane, ki so ji 
letos dodali še pridih morja. Prihaja lepa jesen in lahko bomo, če smo 
kaj kupili na sejmu, še s pridom uporabili, zagotovo pa žlico in metlo od 
Ribnčana, če smo jo le kupili.

drAgo jUteršek

kdo bo vrgel trnek najdalj v daljavo. Tu niso bili pod vprašaji centimetri, 
decimetri pa že. Najbolj pa jih je veselil nočni ribolov, saj so lučke, ki so 
svetile na plovcih, stalno migale gor in dol ter sem in tja. Najmanjša ne-
pozornost in riba ti je ušla. Veliko lepih vtisov in dogodkov so si mladinci 
delili med vrstniki, ko se je začel pouk v šoli in je bilo brezskrbnih počitnic 
konec. Tako se je končala že dvanajsta sezona RD Črni graben. Lovimo pa 
še naprej in želimo vsem dober prijem!

dAniLo kASteLic

tabor mladih - vsaka riba šteje

Podelitev nagrad Naj ribič 2014Veliki pokal občine Lukovica
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Vsakoletnih strokovnih ekskurzij, ki jih organizira Kmetijsko gozdar-
ski zavod Ljubljana v sodelovanju s Združenjem ekoloških kmetov 
Zdravo življenje, se ekološki kmetje radi udeležujemo, saj vedno 
vidimo kaj novega in zanimivega. Poleg tega so tudi priložnost za 
druženje in izmenjavo mnenj. Pavla Pirnat, terenska kmetijska sve-
tovalka na Izpostavi Domžale, skrbno in premišljeno izbere ekološke 
kmetije, ki so vredne ogleda in tudi letos je bilo tako.

Na Barju, v Črni vasi, je v vsej svoji veličastnosti zasijalo posestvo Trnulja. 
Prijazna lastnika, Urša in Miha Pupis, sta nas vsakega posebej pozdravila 
s stiskom rok, kar je bilo za nas nekaj novega, za njiju, ki pogosto gostita 
prestižne goste, večinoma tujce, pa nekaj samoumevnega. Oba prihajata 
iz mestnega okolja, sta visoko izobražena, razgledana, s službami v čisto 
drugih poklicih, a sta si zaželela drugačnega življenja. Po dolgem iskanju 
sta leta 2002 našla spečo Trnuljčico, kot sta poimenovala v trnje ovito hi-
šico ter jo po nakupu iztrgala iz krempljev zaraščenosti in propada. Za-
sadila sta prvo njivo konoplje, počasi dokupovala zemljo in dala zgraditi 
po lastnih, edinstvenih zamislih več kmetijskih stavb, kot tudi bivalno-
-gostinski prostor in apartmaje. Stavbe so narejene izključno iz naravnih 
materialov, kot je les, posekan na točno določene dneve, ilovnat omet in 
kamen, za izolacijo pa je konopljina volna. Za tla so uporabili opeko iz sta-
re hiše. Imajo lastno kotlovnico na biomaso, od koder talno ogrevajo pro-
store in vodo. Kot je za barjansko gradnjo značilno, se morajo odpovedati 
kletem, v temeljih pa so zabiti 10-metrski piloti, ki tam ostanejo za večno.
Na zdajšnjih 20 ha lastnih in približno toliko najetih površinah pridelujeta 
industrijsko konopljo, buče, druge oljnice in žita, nekaj direktno za proda-
jo, nekaj za izdelavo olj, moke in drugih izdelkov in nekaj za krmo živalim. 
Konji so bolj za ogled, za meso pa redita koze in osle, na katere budno 
pazijo abruški ovčarji. Usluge klanja nudijo v klavnici Mokronog, kjer jima 

Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov

Od prebujene Trnuljčice do kraških posebnosti

tudi izdelajo salame, klobase in hrenovke, kar se potem znajde skupaj z 
drugimi domačimi izdelki na krožniku gosta. Ostalo ekološko hrano mo-
rata dokupiti, poudarek dajeta lokalno pridelani hrani. Svoje izdelke po-
nujata tudi v prodajnem avtomatu na dvorišču, ki je odprt 24 ur na dan. 
Vse to je pod budno kontrolo, ne samo slovenske ekološke kontrolne or-
ganizacije, temveč tudi avstrijske. Sta edina iz Slovenije v svetovni verigi 
Bio hotels, ki ju sicer drago stane, a se očitno splača, kot tudi v sistemu 
rezervacije gostov, imenovanem booking, ki se ga prav tako poslužuje-
ta. Za pomoč pri številnih in raznovrstnih opravilih najemata pogodbene 
delavce. Med prikazom hladnega stiskanja olja smo lahko poskusili nekaj 
njunih izdelkov, tudi kaj kupili, obenem pa ugotavljali, da je počutje v 
takem prostoru res prijetno. 
Nato smo se podali proti Divači. Tam nas je pred vasjo Kačiče-Pared pri-
čakala Andreja Cerkvenik in nam najprej predstavila eno od ledenic, ki je 
namenjena obnovi. To je 19 metrov globoka jama, premera 17 metrov, ki 
je bila zgrajena kot suhozid leta 1850. Tu so čez zimo shranjevali ogromne 
klade ledu, ki so jih poleti vozili v Trst in z njimi precej zaslužili. S priho-
dom hladilnikov so ledenice izgubile funkcijo. 
Potem nas je popeljala na Belajevo domačijo, kjer živi. Tu smo si ogledali 
etnološko zbirko v stari hiši s črno kuhinjo in se seznanili s posebnostmi 
kraške arhitekture. Precej časa smo se zadržali na njenem lepo urejenem 
in pestro zasajenem zeliščnem vrtu, kjer smo poleg pokušine kruha in 
začimbnic izvedeli ogromno zanimivega o vsem, kar raste tam. Verjetno 
si bomo vsi najbolj zapomnili, za kaj je dober kraški šetraj, saj smo se ob 
tej informaciji zelo zabavali.
Obiskal nas je tudi predsednik čebelarskega društva Sežana Ivan Atelšek 
in nas seznanil s posebnostmi kraške flore, zavoljo katere je tudi okus kra-
škega medu, za katerega so v EU pridobili naziv zaščitena označba po-
rekla, drugačen, poseben, v kar smo se lahko s pokušino tudi prepričali. 
Premraženi zaradi slabega vremena smo se nato na turistični kmetiji Vr-
bin ogreli in ob poznem kosilu strnili svoje vtise.

frAnckA tomAn, foto: PAVLA PirnAt
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Čebelarski medeni wellness
Po sklepu UO ČZS je ČZS izdelala projektno doku-
mentacijo za izdelavo ČEBELARSKO MEDENEGA 
WELLNESSA. Projekt je dokončan (slike so vizual-
ni del projekta). Velikost prostorov, ki bi jih name-
nili temu, je več kot 100 kvadratnih metrov. ČZS 
sedaj išče ustreznega najemnika, saj bomo šli v 
izvedbeni del takoj, ko ga najdemo. 
Več informacij na nocb@czs.si ali v tajništvu ČZS.
 

BoštjAn noč, PredSednik čzS
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Obisk nanosa in Višarij
Ženske društva podeželskih žena Lukovica smo se 19. avgusta 
kljub slabemu vremenu primerno opremljene odpravile na vrh Na-
nosa. Vodnika France in Herman sta že v dolini napovedala slabo 
vreme, ker je bil vrh ovit v meglo. 

Začetek poti je bil še zelo dober. Sredi poti na vrh pa so nas ovijale me-
glice, veter in rahel piš dežja. Pohvala prav vsem pohodnicam, kajti kljub 
letom ni prav nobene zajela panika in smo srečno vse prišle do koče. 
Ta pa je bila žal zaprta. Iz nahrbtnikov smo si privoščile v zavetju pla-
ninskega doma malico in prisluhnile vodniku Hermanu Rednaku, ki nam 
je posredoval svoje znanje o slovenskem pohodništvu in pomenu hoje 
za zdravje. Podobno vreme smo doživele tudi v četrtek, 11. septembra, 
ko smo se odpravile na ekskurzijo. Ustavile smo se na kmetiji Matijovc 
v Podbrezju. Lepa in zelo urejena domačija, ki so jo iz klasične govedo-
rejske preuredili v sadjarsko-zelenjadarsko, in se dodatno ukvarjajo še s 
stacionarnim turizmom. Pot smo nadaljevale mimo Kranjske Gore in Tr-
biža do Žabnic. Tu pa smo se z gondolo odpeljale na 1766 metrov visoke 
Svete Višarje. Veter, dež in že skoraj sneg. Zanimivi občutki, ki pa dobre 
volje in namena udeleženk niso uspeli pokvariti. Srečne in zadovoljne 

Izlet RK blagovica na bizeljsko 
Obetal se je lep sončen dan, ko smo se v soboto, 4. oktobra zjutraj, 
člani RK Blagovica ter nekaj članov iz Krašnje in Rafolč odpravili 
na izlet na Bizeljsko. 

Odpeljali smo se proti Dolenjski, kjer smo se okrepčali s kavico in tro-
janskimi krofi. Iz Brežic smo nadaljevali pot proti Dobovi, kjer se nahaja 
edinstveni zasebni lovski muzej Polovič. Ogledali smo si 50 različnih 
vrst živali afriške divjine, slovenskih gozdov in severno ameriške stepe.
Izlet smo nadaljevali na vinorodno Bizeljsko, kjer smo obiskali žu-
pnijsko cerkev sv. Lovrenca. Znana je po blaženemu Antonu Martinu 
Slomšku, ki je tu začel duhovniško pot kot kaplan. Le temu je posvečen 
tudi del stalne razstave v župnišču. Po kosilu je sledil ogled repnice 
Najger. Repnice so kleti, skopane v kremenčev pesek, v katere so ljudje 
že od nekdaj spravljali svoj pridelek. Danes v njih shranjujejo in starajo 
odlična bizeljska sortna vina. Razpoznavnost repnice Najger je narav-
no poslikan strop. V čudoviti naravni stropni freski se z nekaj domišljije 
vidi najrazličnejše motive, ki ob pripovedovanju domače gospodinje 
izzovejo salve smeha. V drugem delu repnice je prostor za shranjeva-
nje odprtih vin in za degustacijo domače žlahtne kapljice. Čas je ob 
smehu in dobri volji hitro mineval. Popoldne se je prevesilo v večer 

OO RK Rafolče na letnem izletu 
 
V soboto, 13. septembra 2014, so se člani in simpatizerji OO RK Ra-
folče zbrali v Vrhovljah in v Rafolčah, da se odpeljejo z avtobusom na 
oglede v okolico Postojne. Člani so večkratni darovalci krvi, ki je še 
vedno nujno potrebna za reševanje človeških življenj. To častno na-
logo opravlja tudi veliko prostovoljcev iz Krajevne skupnosti Rafolče.   
 
Po jutranji kavici ob avtocesti so si ogledali posestvo na grdu Pre-
stranek, kjer sta poglavitni dejavnosti kmetijstvo in turizem. Videli so 
črede konj pasme islandski pony in si ogledali ekološke kmetije Pre-
stranek s pridelavo ekološkega mleka, govejo mesno pasmo Nemški 
črni Angus, ki je na prostem vse dni v letu kot tudi zeliščni vrt in prikaz 
tehnike sokolarstva. Zelo zanimiv je bil ogled Parka vojaške zgodovine  
v Pivki z zelo strokovnim vodstvom. Najbolj zanimiva je bila podmorni-
ca, za katero večina obiskovalcev ni vedela, da jo Slovenci sploh imamo. 
Sledila je malica ob avtobusu. Ogledali so si še grad Prem in Kettejevo 
hišo, v spomin na našega pesnika moderne. Da so se izletniki podali 
še v duhovna razmišljanja, je dala marsikatrero spodbudo cerkev sv. 
Helene v Premu, kjer se je izkazal župnik. Že rahlo utrujeni so se izletniki 
ustavili še v prijetnem gostišču, kjer jih je zabaval Lenart in se opomogli 
z okusno hrano. Ples pa je odprla predsednica Mili, ki ji gre glavna 

in napovedal povratek proti domu. Poslovili smo se z obljubo, da se 
čez leto dni spet srečamo. Na koncu bi se radi zahvalili GP Trojane za 
podarjene krofe!

zA rk BLAgoVicA mALči LeVec

smo se vrnile v dolino. Ustavile smo se še v trgovini Gorenjke in seveda 
še na Brezjah. Tako smo zaključile letošnje poletje in ugotovile, da je tudi 
v dežju lahko lepo. Le s pravo družbo in dobro voljo. 

S. UrBAnijA, foto: frAnc jemec 

zahvala za uspešen izlet.  Zahvala vsem, ki so pripravili okusne dobro-
te, sodelovali pri organizaciji, še posebej pa Jožetu za dobre klobase. 
Zahvala tudi občinskemu odboru RK v Domžalah za finančno podporo. 

Viktor jemec, foto: StAne gerčAr
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Čebelarska delagacija iz združenja MacBee 
je v tednu od 15. do 20. septembra obiskala 
čebelarje, čebelarske strokovnjake in čebe-
larski inštitut v Nemčiji. 
 
Na poti v Nemčijo so v torek, 15. septembra, 
obiskali Kmetijski inštitut Slovenije. Na so-
bodno dopoldne, 20. septembra, preden so 
se vračali domov, pa smo čebelarske kolege 
gostili člani ČD Lukovica. Makedonskega če-
belarskega strokovnjaka in znanstvenika dr. 
Aleksandra Uzunova smo člani že spoznali kot 
gosta na enem od rednih mesečnih debatnih 
večerov. Tokrat pa je bilo srečanje z omenjeno 
skupino pod njegovim vodstvom predvsem 
predstavitev našega dela in čebelarstva na 
našem območju. Kranjska sivka, naši poslikani 
panji, čebelnjak in Čebelarski dom je za make-
donske čebelarje nekaj novega in zanimive-

Deset let sodelovanja
Kako hitro čas mineva, sva se strinjala v pogovoru z gospodarjem gostile Soklič v Zalogu pod 
Sveto trojico Francijem Cerarjem konec prejšnjega meseca, ko smo se Zlatopoljci pomerili z 
njihovo ekipo v malem nogometu.

Čebelarji iz Lukovice smo gostili makedonske kolege
ga. Vsekakor je pomembno tudi medsebojno 
sproščeno druženje in možnosti prijateljevanja 
oziroma sodelovanja. Z njihove strani smo že 
na samem srečanju in pozneje ob zahvali dobili 

povabilo k sodelovanju in obisku njihove de-
žele. Upajmo, da nam bo obisk uspel in dopri-
nesel nekaj koristnega tudi našim čebelarjem. 

kAtjA nAkrSt, tAjnicA čd LUkoVicA

Če motoristično sezono uradno odpremo 
z otvoritveno vožnjo, je pošteno, da jo z 
zaključno vožnjo tudi uspešno zaključi-
mo. Tako smo v nedeljo, 5. oktobra, ura-
dno zaključili letošnje vožnje z motorji, 
čeprav seveda še vedno računamo na ka-
kšen topel vikend v oktobru, da motorjev 
le še ne bo treba popolnoma pospraviti ...
 
Nedeljske zaključne vožnje se je udeleži-
lo približno 30 motorjev iz MK Rokovnjači, 
odlična pa je bila tudi udeležba motoristov 
iz prijateljskih klubov. Startali smo iz Luko-
vice, nadaljevali pot čez Mengeš proti Ško-
fji Loki in se ustavili na Visokem, kjer smo si 
ogledali delček prireditve Blatfejst. Vožnjo 
smo preko Gorenje vasi in Horjula nadalje-
vali proti Ljubljani in jo na Dolenjski cesti v 

Uradni zaključek sezone 

Zaključna vožnja MK Rokovnjači
Lea baru tudi zaključili. Po prevoženih dobrih 
100 kilometrih smo se tako še malce okrepčali, 
se pogovorili, naredili nekaj načrtov za priho-

dnje leto in seveda na koncu uspeli sestaviti 
še skupinsko fotografijo. 

mAjdA kočAr

Ja, že deseto leto mineva od prvega 
srečanja, prav vsakič na ponedeljek po 
tamkajšnji žegnanjski nedelji, na dan “se-
jmule”, kot ti rečejo. V sončnem vremenu in 
lepi nogometni predstavi smo se prepustili 
športnemu užitku na travnatem igrišču ob 
gostilni. Tokrat je bila domača ekipa z rezul-
tatom bolj vesela, saj so slavili zmago z 2:1. 
Po končani tekmi smo slišali rezultate vseh 
dosedanjih deset let, v katerih sta bili ekipi 
enakovredni. Zlatopoljci so gostitelju podel-
ili posebno plaketo v zahvalo za dolgoletno 
sodelovanje in gostoljubje. Naj povem, da 
gostilna Soklič letos praznuje dvajset let ob-
ratovanja pod Francijevem okriljem, seveda 
pridno in vzorno dela vsa družina. V tem 

času so vidno povečali zmogljivost, tako da 
sprejmejo istočasno več večjih skupin gos-
tov. Poskrbeli pa so tudi za najmlajše, saj se 
zunaj ob gostilni na zanimivih igralih zaba-
vajo in si krajšajo prosti čas. Ne morem pa 
mimo njihove pestre in izvirno domače po-
nudbe ter strežnega osebja, ki se trudi gostu 
postreči prijazno in kar se da hitro. Tudi nas 
so kot vedno pogostili in to z jedmi zimske 
kulinarike, vsakdo pa si naroči jedi tudi po 
naročilu.
V prijetnem druženju smo se zadržali do 
večernih ur, razšli pa z zahvalo in dogovo-
rom, da se dobimo na naslednji “sejmuli”.

tone hABjAnič
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Čudovit večer s čudovitimi gosti
Na tradicionalno prireditev Slovo poletju z glasbo, ki je bila 19. 
septembra v Kulturnem domu v Moravčah in že 9. po vrsti, so bili 
tako kot vsako leto povabljeni mladi glasbeniki pa tudi obiskoval-
ci iz lukoviškega konca. Eden njenih namenov je namreč  povezo-
vanje dveh sosednjih dolin v duhu glasbe. Številnim ljubiteljem 
se tako ni bilo težko odpraviti v sosednjo dolino, saj so ponovno 
preživeli čudovit večer.

Pohod na Zasavsko sveto goro
Po nekaj predlogih, kam na jesenski pohod, so se Zlatopoljci odlo-
čili za priljubljeno izletniško točko Zasavsko Sveto goro, ki je med 
Litijo in Izlakami.

Po nenehnem tarnanju, ali nam bo ta dan vreme služilo, smo se v ne-
deljskem jutru prebudili v soncu. Voznik Kambusovega avtobusa Jože 
nas je popeljal skozi Moravško dolino do Kandrš, kjer smo izstopili. 
Oprtamo nahrbtnike in krenemo kar po široki cesti, ki nam omogoča pri-
jeten pohod, klepet in druženje med samo hojo. Ker ni bilo naporno, so 
pohod uspešno premagovali tudi najmlajši. Med krajšim postankom se 
oko nehote zazre globoko po gozdnem pobočju, kjer je polno podprte-
ga in izruvanega drevja, ki se ga je neusmiljeno lotila narava. Vijugasta 
cesta nas vodi proti vrhu 502 m visoke Zasavske Svete gore. Ogleda-
mo si župnijsko cerkev Marijinega rojstva, župnišče in urejeno okolico. 
Sončno vreme nam je omogočilo lep pogled na Posavsko hribovje vse 
do Snežnika, prek Julijskih do Kamniško-Savinjskih Alp. Z daljnogledom 
si pomagamo in pridno ugotavljamo imena bližnjih domačih pobočij. 
Po skupnem fotografiranju se spustimo do lepo urejenega planinskega 
doma, kjer si med množico gostov le priborimo prostor za daljši od-
dih, ki ga popolnimo z druženjem, strežno osebje pa nas postreže po 

Zajca, Anžetovega in Juretovega 
dedka. Svojih pet minut slave je 
pred skoraj polno dvorano tokrat 
imel priložnost doživeti tudi de-
setletni Lenart Lah s Prevoj, ki je 
odlično odigral vsem znani viži 
Ne prižigaj luči in Kaj mi nuca 
planinca, pa čeprav še ne igra 
dolgo. Fant očitno ima talent, pa 
tudi dobrega mentorja, Gamsa 
Toneta Omahna. Oboji, tako Le-
nart kot vedno bolj popularni 
Zajčki, so publiko navdušili in ta 
ob njihovih vižah ni ostala ravno-
dušna. 

frAnckA tomAn, foto: AnitA gAntAr 

naši želji. Ura je minila, pripravite se za odhod, se zasliši glas nekoga v 
bližini. Kar hitro se zberemo in krenemo navzdol v dolino, kjer nas čaka 
avtobus. Odpeljemo se naprej proti Izlakam čez Trojane v dolino Črnega 
grabna. Čas nam je omogočil, da se ustavimo v gostišču RCU Lukovica. 
Hitro in prijazno nas postrežejo z napitkom in slastno pico, to pa je bila 
tudi nekakšna pika na i jesenskemu pohodu Zlatopoljcev.

tone hABjAnič

Ansambel Zajc, katerega vodja 
je Anže Šuštar iz Zlatega Polja, 
je na prireditvi redni gost, saj je 
njihov kitarist Primož Logaj član 
organizatorjev Društva krajanov 
Limbarska gora. Predstavili so 

se z obema lastnima skladbama 
Tiho jočem in Všeč mi je, ko se 
smejiš, za katero so letos na Šte-
verjanskem festivalu dobili na-
grado za najboljši trio. Seveda pa 
ni smela manjkati kakšna od Nika 

Športno društvo Krašnja skoraj vsako leto v času poletnih poči-
tnic organizira sproščeno in koristno zabavo za najmlajše. Ob tem 
seveda poskrbijo za razvoj gibalnih sposobnosti otrok in njihovo 
druženje izven zaprtih prostorov ter brez sodobnih tehnologij, ra-
zen fotoaparata, ki ovekoveči njihove prijetne trenutke.
 
Čeprav je od poletnih počitnic minilo že kar nekaj časa, so spomini na 
razgibane poletne dni pri krašenjski mladini še kako živi. V sredini julija 
so se namreč preizkusili v smučarskih skokih, kar so jim poleg ŠD Kra-
šnja omogočili tudi Občina Lukovica, Krajevna skupnost Krašnja, KUD 
Fran Maselj-Podlimbarski Krašnja in gostinski lokal Bar Pod lipo z Uro-
šem Cerarjem. Medse so povabili nekdanjega smučarskega skakalca 
in geologa Francija Petka, ki je v karieri osvojil tudi naslov svetovnega 
prvaka in omogočil, da so v Krašnjo pripeljali mini mobilno skakalni-
co. Ta je navdušila več kot 3000 otrok iz vse Slovenije, v štirih urah na 
otroškem igrišču v Krašnji pa tudi med 25 in 30 pogumnih otrok, ki so 
se preizkusili v skokih. 
Vendar pa mladina ni le skakala, temveč so se v obeh poletnih mesecih 
tudi enkrat tedensko udeležili športne vadbe, ki je temeljila na atletiki. 
Za njeno izvedbo je poskrbel Atletski klub Domžale, v katerem je včla-
njeno kar nekaj športnikov in športnic iz Črnega grabna. Mladi med 
četrtim in trinajstim letom starosti so tako spoznavali osnove atletske 
abecede, različne igre za razvoj njihove hitrosti in spretnosti, se pre-
izkusili v metu vortexa, tekli čez ovire in še marsikaj. Namen aktivnih 
poletnih počitnic je bil v prvi vrsti ta, da se otroci družijo z vrstniki, 

Krašenjski otroci se družijo tudi med športnimi aktivnostmi

sosedi in prijatelji, kljub temu pa med različnimi nalogami ni manjkalo 
niti kančka pozitivne tekmovalnosti. »Po kar nekaj letih premora smo 
ŠD Krašnja in AK Domžale poleti znova združili moči za otroke in pri-
pravili vadbo, ki je temeljila na razvoju potrebnih motoričnih spretno-
sti na atletski osnovi. Nekoliko nam je nagajalo kislo poletno vreme, 
a smo vse skupaj odlično izvedli v 16 vadbenih enotah. Včasih je bilo 
res potrebnih nekaj trme, prepričevanja in spodbudnih besed, da je 
motiviranost ostala prava,« je svoje misli strnil Domen Jarc, trener in 
vodja poletnega programa. 

LeA SmrkoLj, foto: LeA mAkoVec
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Skoraj se že končuje drugi mesec 
novega šolskega leta in kmalu 
bodo tu krompirjeve počitnice. 
Tudi potujoča knjižnica je kon-
čala poletne počitnice in je spet 
med vami. Polna je novih knjig 
in neknjižnega gradiva, ki si ga 
pridno izposojajo zvesti bralci.

Ne mine mesec, da ne bi pridobili 
novega bralca potujoče knjižnice. 
Vabljeni ste prav vsi, tudi tisti, ki ste 
že vpisani v Knjižnico Domžale ali 
katero od njenih enot. V tem pri-
meru boste na obstoječo člansko 
izkaznico dobili novo nalepko, s 
katero boste postali še člani naše 
knjižnice na kolesih. Izposoja je 
računalniška. Rok izposoje knjig je 
en mesec, za 14 dni pa lahko dobi-
te DVD-je in CD-je.
Ko takole z voznikom Urbanom 
potujeva po naših lepih krajih, po 
hribih in dolinah in voziva besedo 
v vaše domove, so se med nama in 
bralci spletle prijateljske vezi. Iz-
menjamo si novice, povemo kako 
prigodo, dava ali dobiva kak na-
svet. Najbolj prisrčni pa so tisti naj-
mlajši bralci, ki vneto iščejo svoje 
bralno gradivo. Lepo je videti več 
generacij, ki obiščejo našo potujo-
čo knjižnico. 
Potujoča knjižnica deluje v naši do-
lini že od leta 1996. Pred dvema le-
toma smo dobili novo vozilo, saj so 
prejšnjega hribi v Črnem grabnu in 
Tuhinjski dolini že dodobra utrudi-
li. Novo vozilo je nekoliko večje. Z 
velikim veseljem se pripeljemo do 
vas vsakih štirinajst dni.  Na veselo 
snidenje vama kličeva Milena in 
Urban.

miLenA BrAdAč

Potujoča knjižnica med nami Društvo skrinjca širi glas  

Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca v tem 
letu predstavlja svoje delovanje in Lukovico skozi oblačilno tehniko. 
Z veseljem se udeležijo različnih dogodkov, na katere jih povabijo, 
tako v Sloveniji kot tudi v tujini, kjer so vedno bolj prepoznavni in 
pritegnejo pozornost.
 
V septembru so se v Slovenski Bistrici na povabilo Srečka Stambaherja, 
direktorja zavoda za spomeniško varstvo Maribor, udeležili dnevov kultur-
ne dediščine. Dogodek je potekal na gradu Slovenska Bistrica in se ga je 
udeležilo več članov društva. Tam so predstavili občino Lukovica, Janka 
Kersnika in oblačilno tehniko, ki zaznamuje tudi letošnje leto. Pot pa jih je 
vodila tudi izven naših meja, natančneje na avstrijsko Koroško v Železno 
Kaplo. Zelo zanimivo se jim je zdelo, ker so naknadno poklicali njihovega 
župana, da jih je prišel pogledat in nato ves dan ostal z njimi. »Tam smo 
se počutili res dobrodošle, ravno takrat so imeli tudi praznik sv. Mihaela in 
so nas povabili tudi v cerkev. Župan Smrtnik je bil nadvse navdušen nad 
nami, prav tako pa zelo dobro pozna tudi našega župana in okoliške kraje. 
Videli smo, da ljudje tam dojemajo kulturno dediščino čisto drugače kot 
pri nas in kar je najpomembnejše - držijo skupaj! Upam, da bodo ljudje 
sčasoma ugotovili, da to, kar delamo v društvu, ni namen samo sebi, am-
pak da želimo izpeljati projekte in dogodke, ki bodo z zanimanjem priva-
bili tudi občane in občanke, ne le ljubitelje kulturne dediščine in drugod 
po državi,« razmišlja Šubljeva o prihodnosti delovanja društva. Ljubezen 
do tega, kar počnejo, in brezpogojni trud za boljši jutri in osveščanje o kul-
turni dediščini jih žene naprej. Tako organizirajo različne razstave, dogod-
ke in delavnice v Dvorcu Rus in se le, če jim to dopušča čas, odpravijo tudi 
na različne dogodke. Kjerkoli se pojavijo, s svojim izgledom povzročijo 
zanimanje javnosti in tako živo ohranjajo korenine in dediščino slovenske 
kulture, ki v Dvorcu Rus in društvu Skrinjca še zdaleč ne izginja. 

LeA SmrkoLj

V petek, 10. oktobra 2014, ob 19. uri se je iz Dvorca Rus razlegala 
glasba iz starih gramofonov. V društvu Skrinjca so odprli razstavo, 
ki obsega zbirko starih vinilnih plošč, gramofonov in glasbil Florja-
na Sušnika. Na ogled bo do prvega petka v novembru.
 
Da je glasba iz starih gramofonov še kako živa in poslušana, so se stri-
njali zbrani obiskovalci v Dvorcu Rus. Nagovorila jih je članica društva 
Skrinjca Tanja Šubelj, ki je bila ta večer oblečena v obleko iz obdobja 
rokokoja, njenemu zgledu pa so sledili še nekateri člani oziroma članice 
društva, ki so nosili oblačila davnih časov. 
Namen razstave je spomniti druge, da gramofonska glasba še obstaja, 
jo velja spremljati in poslušati, saj kljub sodobni glasbi še vedno živi 
med ljudmi. »Vsi smo bolj ali manj v mladosti poslušali te prelepe in 
čudovite glasove na gramofonskih ploščah in pravi užitek je še danes 
poslušati tudi tiste plošče, ki malo hreščijo. Zvok stare glasbe ima meh-
ke prehode, popolnoma drugačen in bolj nežen zvok, kar blagodejno 
vpliva na človekovo počutje. Sam si res rad zavrtim ploščo na gramo-
fonu, še posebno pri srcu mi je Larina pesem iz filma Dr. Živago,« pravi 
Florjan Sušnik, ki ima v svoji zbirki več kot tisoč plošč in si jih je mogoče 
na razstavi tudi ogledati. O njih je na dogodku veliko povedal tudi Ale-
ksander Govekar, eden najboljših snemalcev v Sloveniji, ki izhaja strik-

Žlahtne melodije iz starih gramofonov

tno iz gramofonskih plošč. Razstavo je z igranjem na pianino popestril 
tudi pianist Zoran Škrinjar.

LeA SmrkoLj
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24-urni maraton v balinanju 
V petek, 19. septembra 2014, ob 16. uri se je na balinišču začelo ne-
prekinjeno 24-urno tekmovanje v balinanju pri Škarju in na balini-
šču v športnem centru v Šentvidu. Pred začetkom so se tekmovalci 
malo podprli z domačo hrano. Po žrebu je bil vržen prvi balinček 
med ekipama Škarja in Gašper s Prevoj. Tekmovalci so se menjavali 
po vsaki uri igranja. Vzdušje tekmovalcev je bilo na visoki ravni, saj 
so se bojevali za vsako dobljeno točko. Ekipa Gašper je za nekaj točk 
vodila, ko so se ob 22. uri tekmovalci preselili v Šentvid. Bila je zelo 
temna in oblačna noč, ki naj bi po vremenskih napovedih bila tudi 
z dežjem. Balinarji se niso ustrašili ne noči ne slabe napovedi. Ne-
kateri so si, med tem ko niso tekmovali, spanec krajšali na ležišču v 
bližnjem kombiju. Noč se je prevesila v dan, pogled se je zbistril in 
ob 10. uri je ekipa Škarja zbrala preko 40 točk. Balinarji so odšli na 
balinišče pri Škarju na Prevoje in tam nadaljevali balinarski maraton. 
Veliko dogodivščin in druženje balinarjev je bil glavni moto nepre-
kinjenega 24-urnega balinanja. Tudi sonce, ki se je občasno srame-
žljivo pokazalo izza oblakov, je dalo nove moči balinarjem, ki so 
vztrajali do 16. ure, ko je sodnik zapiskal konec 24-urnega maratona 
v balinanju med ekipama Škarja & Gašper. Rezultat ni bil poglaviten, 
pa vendar je prvi maraton dobila ekipa Škarja. Kar vidno utrujeni 
balinarji so še nadaljevali druženje ter analizirali odzive balinarjev in 
zvestih gledalcev. Konec koncev je zmagala vztrajnost v balinanju, 
zato so bili vsi balinarji zmagovalci.

dAniLo kASteLic, foto BrAne žALAr – ALAmond

Dve zmagi za konec sezone
Motokrosist Klemen Gerčar je uspešno sklenil tudi sezono v 
državnem prvenstvu. Na pokalni dirki v Brežicah, od koder 
je tudi njegov klub, je zmagal v obeh preizkušnjah, podob-
no enako mu je uspelo zmagati tudi na obeh vožnjah za dr-
žavno prvenstvo. To je sklenil na skupnem četrtem mestu.

Na obeh dirkah pokala je Klemen vodil od starta do cilja, na 
zadnji dirki državnega prvenstva, pa je na enak način ugnal 
tekmece. »S to zadnjo dirko se je zame že začela nova sezona. 
Sliši se mogoče malce čudno, a to je bil začetek zimskih priprav, 
predvsem zaradi poškodbe, ki me je stala nekaj dirk. Izpustiti 
sem moral dve dirki državnega prvenstva, zato sem le-to končal 
na skupnem četrtem mestu in se nisem mogel boriti za naslov 
prvaka. V pokalu pa sem dejansko nastopil le na tej dirki. A ne 
glede na vse sem z vožnjo lahko zelo zadovoljen, posebej, ker 
je bila to domača dirka za moj klub. Zahvaliti se moram vsem, 
ki so me letos podpirali, sponzorjem, navijačem, klubu, vsem, ki 
so mi stali ob strani, ne glede, ali je bila dirka v Sloveniji ali kje v 
tujini. Zato toliko bolj upam, da bom lahko v kratkem naznanil 
še kakšno veselo novico, a več o tem seveda, ko bo za to prišel 
čas,« je ob koncu sezone povedal Klemen.

mAtej žinkoVič, foto: AmzS PreSS

Letošnji Tek okoli Gradiškega jezera je bil napovedan za nedeljo, 14. 
septembra, a so se tekači zaradi slabega vremena in razmočenega te-
rena nanj odpravili teden dni pozneje. Dočakalo jih je toplo in sončno 
dopoldne, kar ni ravno značilno za vremenske razmere pred leti.
 
Nedeljsko dopoldne je 21. septembra ob Gradiškem jezeru minilo v 
znamenju rekreativnega športnega dogodka, ki se ga vsako leto udeleži 
več tekmovalcev. Čeprav so organizatorji pričakovali še večje število 
tekačev, se je teka udeležilo 186 tekmovalcev, kar je največ do sedaj. 
»Na enajstem teku po vrsti je teklo 49 otrok in moramo pohvaliti 
osnovno šolo Janka Kersnika, saj se je letos pri teku zelo angažirala in 
aktivno sodelovala,« pravi predsednik Turističnega društva Gradišče 
Aleš Burja. »Da smo imeli toliko obiskovalcev, je zagotovo pripomoglo 
tudi, ker je v Domžalah odpadel mali maraton in so tekače usmerjali k 
nam, vendar pa smo jih pričakovali še več. Lepa in sončna nedelja je 
veliko ljudi privabila tudi na tek v Arboretum Volčji Potok, a smo kljub 
temu zadovoljni z udeležbo,« še dodaja. Same priprave na tek se v 
društvu začnejo že spomladi, ko se je potrebno dogovarjati za spon-
zorstva in pridobiti dovoljenja, nekaj dni pred dogodkom pa skoraj vsak 
izmed že utečene ekipe že ve, kaj mora storiti, da pripravijo vse potreb-
no za dogodek. 
  Med mlajšimi deklicami je bila najhitrejša Maja Per, pri mlajših dečkih 
pa je prvi pritekel na cilj Martin Močnik. Prvo mesto med starejšimi dekli-
cami je tako pripadlo Špeli Borštnar, najhitrejši deček med starejšimi pa 
je bil Maks Gorišek. Odrasli so bili razporejeni v šest kategorij. Tri kro-

Za krog okoli Gradiškega jezera le 13 minut in 46 sekund

ge so v svojih kategorijah najhitreje odtekli Irena Čotar, Gregor Lazar, 
Franci Koder, Robert Kotnik in ravnateljica osnovne šole Janka Kersnika 
Brdo Anja Podlesnik Fetih. Glede na izmerjene rezultate je krog okoli 
Gradiškega jezera tako mogoče preteči le v 13 minutah in 41 sekundah, 
za dva kroga je najhitrejši potreboval 31 minut in 46 sekund, najboljši 
čas treh krogov pa znaša 43 minut in 43 sekund. Letošnji rezultati so 
dobra spodbuda in motivacija za tekače, ki se bodo čez leto pripravljali 
na prihodnji tek. Organizatorji si želijo, da bi poleg teka organizirali tudi 
druženje, ki bi se z dobro glasbo nadaljevalo skozi ves dan.

LeA SmrkoLj
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Na evropskem kadetskem prven-
stvu v francoskem boksu, ki je po-
tekalo v Parizu, se je odlično od-
rezal tudi občan Lukovice Andrej 
Strehar. Andrej je kot slovenski 
reprezentant in kot član Savate 
kluba Domžale (SKD) osvojil svo-
je prvo odličje z mednarodnih 
tekmovanj. Nastopil je v katego-
riji do 65 kg lahko kontaktne (as-
saut) verzije. O kvalitetni vzgoji 

andrej strehar odličen tretji na evropskem  
kadetskem prvenstvu v francoskem boksu

mladih borcev v SKD priča tudi 
dejstvo, da se je ponovno naš 
član v domovino vrnil z odličjem. 
Andrej je tako upravičil zaupanje 
trenerske ekipe SKD in Savate 
zveze Slovenije (SVZS) in poleg 
velike mere novih izkušenj po-
kazal, da bo potrebno tudi nanj v 
prihodnje še kako računati.
Za kakovostno delo in razvoj mla-
dih borcev sta v SKD zadolžena 

Luka Mljač in Rok Topolovec, sle-
dnji je Andreja v Franciji spremljal 
tudi v vlogi pomočnika selektorja 
kadetske reprezentance SVZS.
V SKD v prihodnjih mesecih ne 
bomo počivali, saj se naši člani 
odpravljajo še na odprto prven-
stvo Hrvaške v Varaždinu in na 
svetovno člansko prvenstvo v ita-
lijanski prestolnici Rimu.

Skd     

V Krašnji pojedli 1000 krofov
 
Prva oktobrska nedelja je v Krašnji rezervirana za tradicionalni tek 
za krof. Letos so tako obeležili že 29. tek za krof, 21. pohod za krof 
in 3. krofkov tek, na katerem je vedno več malčkov in mladih družin; 
letos je v cilj priteklo kar 55 nadobudnežev.
 
Prireditev, ki pod okriljem ŠD Krašnja že dolga leta živi v Krašnji, se je 
začela že v petek, 3. oktobra, ko se je na pohod v spremstvu učiteljev 
odpravilo 50 šolarjev PŠ Krašnja. V nedeljo je potekala glavna pri-
reditev, ki se je zaključila v ponedeljek, ko so se na pot podali otroci iz 
vrtca Medo. Enoti Krašnja so se z vzgojitelji in starši pridružili tudi otroci 
s Prevoj, ki jih je bilo kar 280, zato ni rekordna številka 1000 krofov nič 
kaj presenetljiva. 
Tek je specifičen zaradi dolžine same poti skozi Krašnjo, Krajno Brdo, 
Laze, Golovec, Konja s spustom nazaj v Krašnjo in že od samega začetka 
je bila tudi velika udeležba gorskih tekačev. Mlajše kategorije tako 
tečejo 2 km, članske kategorije 8,5 km, pohodniki 10,5 km in najmlajši 
se s starši odpravijo na progo, dolgo 180 metrov. »Nekaterim je bil naš 
prvi tek všeč in so se vedno znova vračali in marsikdo pride še danes. Tisti, 
ki so spoznali, da to ni za njih, jih ni bilo več. Vsako leto pa pridejo novi, 
kot na primer celjski judo klub Z’dežele SANKAKU, ki pridejo na trening 
v Krašnjo. Letos jih je bilo kar 30, med drugim Urška Žolnir, Rok Drakšič, 
Tina Trstenjak in Ana Marija Valenšek,« pravi predsednik društva Marjan 
Štrukelj. Najstarejši tekač se je na progo odpravil s 75 leti, najhitrejši 
Simon Novak, ki je tekel v kategoriji člani od 30 do 40 let, pa se je v 
Krašnjo vrnil že po 33 minutah in 30 sekundah. 
ŠD Krašnja je poznano tudi po tem, da se njihovih prireditev udeležijo 
znani slovenski športniki – nosilci olimpijskih medalj ali prejemniki 
svetovnih in evropskih odličij. Letošnja prireditev je spadala v okvir 
evropskega tedna športa, v ŠD Krašnja pa so tudi člani Športne unije 
Slovenije. Štarterka obeh tekov je bila tako predsednica Športne 
unije Slovenije Leni Fafangel, medalje za krofkov tek so podeljevali 
predsednik KS Krašnja Franc Novak, Brane Močnik, član sveta KS Krašnja 

Zaradi časovnega poteka turnir-
ja so sprejeli dvanajst ekip iz do-
mače in sosednjih občin, celo iz 
Škofje Loke. Skozi potek turnirja 
so se ekipe izločevale, ostajali 
so le najboljši, med katerimi pa 
je bila spet domača ekipa. Člani 
društva so poskrbeli za pijačo 
in prigrizek, sodnika iz Kamni-

Zlatopoljski nogometni turnir
Zadnjo nedeljo v septembru so Zlatopoljci spet gostili številne 
nogometne ekipe in lahko bi rekli pravi nogometni praznik.

ka pa za poštene in pravične igre. 
V poznem popoldnevu so se med 
seboj pomerili najboljši. Za tretje 
mesto so bili po kazenskih strelih 
uspešni domačini, veliki finale pa 
je tokrat pripadel gostujočim eki-
pam. Pokale najboljšim je podelil 
dolgoletni sponzor BS Tehnika 
Franci Stoschitzky, ki je z nekaj 

besedami nagovoril navzoče, po-
hvalil organizatorje in dejal: “Vesel 

sem, da sem tudi član takšnega 
društva.” Ob koncu se je pred-
sednik zahvalil vsem ekipam za 
udeležbo, vsem gledalcem in 
sodnikoma za korektno sojenje 
ter vsem, ki društvu pomagajo. 
Vse pa je povabil na spomladan-
ski nogometni turnir in novo 
nogometno druženje.
Najboljše ekipe: 1. mesto AMA-
TER (fantje vseh vetrov), 2. me-
sto QUERCUS TEAM (Dob), 3. 
mesto ŠD ZLATO POLJE, 4. me-
sto ŠD ŠMARTNO

tone hABjAnič

in predsednik PGD Krašnja, priznanja najhitrejšim je letos podeljeval 
paraolimpijec Darko Đurić. »Zelo smo bili tudi veseli in počaščeni, ker nas 
je letos na dan prireditve obiskal tudi direktor Gostinskega podjetja Troja-
ne Bojan Gasior, ki si je kljub nedeljski gneči na Trojanah vzel nekaj časa in 
prišel k nam,« še dodaja Štrukelj. 
Čudežnega recepta za prireditev, ki živi že vrsto let, ni. Organizacije 
dogodka se lotijo profesionalno, vsem otrokom podelijo spominsko 
medaljo, zmagovalcem teka v vseh 16 kategorijah tudi pokale in 
priznanja, poleg tega pa jih na cilju pričakajo še krofi. Nimajo visokih 
prijavnin in udeležencem vedno ponudijo več, kar se mora seveda 
tudi iz leta v leto ohranjati. To je razlog, da premislijo, preden izvedejo 
neko stvar, kot so na primer pred tremi leti vključili krofkov tek. Delo 
45 ljudi na dan samega dogodka, ki skrbijo za nemoteno izvedbo, je 
prostovoljno, veliko vlogo pa v teh časih igra tudi sponzorstvo GP 
Trojane, saj brez njihovega sodelovanja z društvom prireditve za krof 
v Krašnji ne bi bilo.

LeA SmrkoLj, foto: Andrej noVAk
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Glasilo občine Lukovica

balinarski turnir  
za memorial Mira Hribarja
Kot vsako leto po preminulem navdušenem balinarju Miru Hribarju 
iz Rafolč je tudi letos gospodar gostilne Škarja in vodja ekipe Škarja 
pripravil turnir v njegov spomin. Tekmovanje se je začelo v soboto, 4. 
oktobra, ob 9. uri, ko je potekal žreb med ekipami. Tekmovanje samo 
je bilo zelo sproščeno, navkljub tesnim končnim rezultatom. Sredi po-
poldneva se je bližala finalna tekma med ekipama Škarja in Mengeška 
Loka. Ker je bil v regularnem času rezultat na koncu neodločen, je po 
pravilih balinarske zveze je potreben dodaten met enega od vsake eki-
pe, v katerem odloča tisti met, ki je bliže balinčku. Več sreče so imeli v 
ekipi Mengeška Loka in zmagali na turnirju, druga je bila ekipa Škarja, 
tretji pa ekipa Gašper. Po turnirju je bilo še druženje do večera in spo-
mini na leta, ko je bil med njimi Miro Hribar.

dAniLo kASteLic

Pohodniki ŠTD osvojili še 
najvišji vrh Karavank - stol  

Po osvojitvi najvišjega vrha Alp v Sloveniji - Triglava v ju-
liju smo se pohodniki ŠTD Rafolče odločili priti še na naj-
višji vrh v Karavankah. Na Stol (2236 m) smo se povzpeli v 
nedeljo, 21. septembra 2014. Z Valvazorjeve koče na višini 
1181 m smo morali premagati še preko 1000 m višinske 
razlike, kar ni mačji kašelj.  Z mislijo, da bo po vrnitvi odo-
jek ravno pravšnji, se je 12-članska odprava podala v skale. 
 
Po 20 minutni hoji smo prišli na Žirovniško planino. Po dokaj 
sončnem jutru so se začeli poditi vedno gostejši oblaki, saj se tako 
kljub zelo lepemu pogledu na Bled ni videlo Triglava, ki je bil v 
oblakih. Po že kar utrujajoči tri urni hoji smo prišli do Prešernove 
koče (2174 m). Večina je odšla še na sam vrh – Stol, ki je bil oddaljen 
15 minut, od koder je bil lep razgled na Julijske Alpe, na zahodne 
Karavanke, Visoke in Nizke Ture, tudi na Kamniško-Savinjske Alpe 
in del Gorenjske. Obletavale so nas tudi planinske kavke in vrane, 
ki so nas spominjale na našo minljivost.  
Po izdatni malici smo se pred že grozečimi oblaki hitro vrnili v do-
lino. Ker bi morali še dolgo čakati na odojka ob Valvazorju, smo se 
podali na večerjo v gostišče ob avtocesti in zadovoljni zaključili 
kar naporen pohod. Se vidimo naslednjič na Begunjščici. 

Viktor jemec

7. občinsko prvenstvo v šahu 
v organizaciji ŠTD Rafolče
 
V okviru občinskega praznika v začetku septembra, je bilo 
20. septembra 2014 izvedeno 7. občinsko prvenstvo po-
sameznic in posameznikov v šahu v lepo urejeni brunarici 
ŠTD Rafolče. Udeležilo se ga je 12 šahistk in šahistov, letos 
prvič z medobčinsko udeležbo. Igralo se je 7 kol po švicar-
skem sistemu, zmagal pa je četrtič Janez Hribar in tako pre-
hitel konkurenta Toma Omahno, ki je zmagal trikrat.
 
Turnir je odprl predsednik ŠTD Blaž Jemec in zaželel tekmoval-
cem uspešne miselne boje. Preko računalniškega programa je 
vodil medsebojne obračune šahovski sodnik Viktor Jemec. 
Po zagrizenih dvobojih je pri posameznikih zmagal Janez Hribar 
s 6,5 točkami, sledili so Džemal Veskovič 5,5 in Tomo Omahna s 5 
točkami. Brez pokala so ostali Janez Gerčar, Franc Erazem, Mar-
jan Dolinšek in Marko Krulej. Med ženskami je zmagala nekdan-
ja državna prvakinja Pavla Košir, pri mladih pa sta dobila pokal 
Anže Pavlič in Andraž Barle, sledila pa sta še Tjaš Krnc in Lenart 
Pavlič. 
Zahvaljujemo se Občini Lukovica za denarno pomoč ter ŠTD 
Rafolče za odlično organizacijo in skromno pogostitev. Se vidi-
mo na naslednjem občinskem prvenstvu drugo leto.

Viktor jemec

Ob Prešernovi koči pod Stolom Vesela šahistka in šahisti
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Jesenski kros 
V sredo, 8. oktobra 2014, je na Viru potekal jesenski kros, ki 
ga je organiziral Zavod za šport Domžale. Krosa so se v sprem-
stvu staršev udeležili tudi otroci vrtca Medo iz skupin Miške, 
Medvedki in Palčki.

Kljub številni udeležbi so otroci iz našega vrtca dosegli odlične re-
zultate. Pri deklicah je tretje mesto osvojila Lea Dernulovec iz sku-
pine Medvedki, pri dečkih pa je drugo mesto osvojil Patrick Novak 
iz skupine Palčki. Tudi ostali otroci so se tudi odlično odrezali, saj so 
v cilj pritekli takoj za zmagovalci.  
Za uspehe, trud in pogum vsem otrokom iskreno čestitamo!

nAtAšA B. jUg, kSenijA cAPUder

Teden otroka v blagovici
Lepi jesenski dnevi so pripomogli k temu, da smo lahko na PŠ Bla-
govica popestrili dejavnosti ob tednu otroka od 6. do 11. oktobra.

Ker so bile tema letošnjega tedna otroka igre, so lahko otroci v pone-
deljek prinesli svoje igrače in dokazali, da se tudi v računalniški dobi 
znajo lepo in zanimivo igrati.
Naslednji dan je bil sončen, zato smo se odpravili na Golčaj. Med po-
tjo smo celo sestavili pesmico:

»Dva mala polžka, šla sta na Golčaj, 
komaj sta čakala, da bosta šla nazaj.« 
                                         Kristina Strojan, 3.d

Gremo mi po svoje – 
povabilo k branju 
Knjigam in branju smo na začetku letošnjega šolskega leta na-
menili posebno pozornost. Septembrska bralno-motivacijska 
prireditev na Brdu je bila namenjena vzpodbujanju branja v 
vseh aktivnostih, povezanih z branjem.

Učence od 2. do 9. razreda sta z lastnim navdušenjem do branja v 
knjižni svet povabila tudi brdska Prešernova nagrajenca, Matic Kosec 
Urankar in Miša Šinkovec. Osrednji del prireditve je soustvaril gost Jure 
Kreft. Učenci ga poznajo predvsem iz obeh uspešnih filmov Gremo mi 
po svoje. Juretu sta učenca 9. razreda, Anja Kralj in Urh Štempihar Jaz-
bec, pripravila več zanimivih vprašanj in ga intervjuvala.
Izvedeli smo, da je velik ljubitelj branja in knjig (tudi kot pisec), da v Pilu, 
v rubriki Kompas, piše o odraščanju, da rad snema svoje krajše filme in 
da je tudi sicer zelo aktiven.
Ogledali smo si še humorni odlomek iz filma Gremo mi po svoje 2. Veli-
ko učencev se je z gostom tudi fotografiralo in dobilo njegov avtogram.
Upamo in želimo, da so učenci preko pozitivne knjižne usmerjenosti in 
vzpodbud Jureta Krefta ter ostalih nastopajočih našli tudi zase dober 
bralni izziv. 

dAnicA doLAr

Ampak, ne, mi nismo težko čakali, da bi šli nazaj. Raziskali smo oko-
lico in počivali ob polnih nahrbtnikih. Prvi in drug razred sta si malo 
skrajšala pot, do Vrank je bilo zanje dovolj.
Tretji dan je bil namenjen družabnim igram. Otroci so pobrskali doma, 
učiteljice pa po šoli in odkrili smo zanimive, tudi nekoliko pozabljene 
igre. Ugotovili smo tudi, zakaj se te igre imenujejo družabne: ob njih 
se pogovarjamo, jezimo, smejimo, veselimo, predvsem pa družimo.
V četrtek je bil na vrsti računalnik z vsemi svojimi zmožnostmi. Izkori-
stili smo ga tako, da je bilo poučno in zabavno.
In petek? V petek pa pravi kino s kokicami in udobnimi blazinami, da 
smo se počutili najmanj tako kot v Koloseju.
Ne, ne, ni še konec. Vrhunec dogajanja je bila sobota, ko so se nam 
pridružili starši. Kostanjčkov piknik je bil sicer malo drugačen, kot 
smo načrtovali, ker je letos kostanjeva letina tako slaba. Zato pa so se 
toliko bolj potrudile mamice, ki so napekle toliko dobrot, da nam je 
skoraj zmanjkalo miz. Mamicam se zahvaljujemo, zelo je bilo dobro!
Ob sladkanju smo izdelovali umetnine iz papirja in jesenskih listov, 
rezali buče, ličkali koruzo in luščili fižol. Hvala za vse, ki ste poskrbeli, 
da nam dela ni zmanjkalo. Na koncu pa smo se še pomerili v igri Med 
dvema ognjema, kjer pa smo morali priznati premoč staršev.
Da je dan tako lepo uspel, ste pripomogli vsi, ki ste prišli. Še posebej 
pa se zahvaljujemo gasilcem, ker ste nam posodili klopi in mize ter 
vsem ostalim, ki ste nam jih pomagali postavljati in pospravljati ter 
nenazadnje hvala tudi vodji dejavnosti Gizeli Kosmatin, ki je skrbno 
vodila priprave na ta dan. Prijetno smo bili presenečeni nad tako veli-
ko pripravljenostjo staršev in krajanov za pomoč in dobro voljo.

mArijA demšAr, foto mojcA SUšec

Jure Kreft z nastopajočimi učenci
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CICIbanOVe URICe
(za otroke od 4. do 6. leta, ki niso vključeni v vrtec)

SO SE ZAČELE 13. 10. 2014 OB 16. uri v enoti Medo Krašnja.

Z vašimi otroki bo vzgojiteljica JOLANDA KRESLIN. Vabljeni!

skrb za zobe v vrtcu
Zdravje je naše največje bogastvo. Tako kot je pomembno pra-
vilno prehranjevanje, gibanje in higiena telesa, je pomembna 
tudi higiena ust, s tem pa tudi pravilno umivanje zob.

Ker tudi v našem vrtcu skrbimo za čiste zobe, smo k nam povabili 
Tino Kosec iz Zdravstvenega doma Domžale.
Gospa Tina je otrokom najprej prebrala pravljico Mala zobna vila. 
Nato se je z njimi pogovorila o vsebini pravljice. Sledil je pogovor 
o zdravi prehrani, pravilnem umivanju zob in o rednih pregledih 
pri zobozdravniku.
Otroci so se razdelili v dve skupini. Nekaj jih je odšlo v kopalni-
co, kjer jih je gospa Tina seznanila z načinom pravilnega umivanja 
zob, ostali pa so z malo večjimi zobnimi ščetkami umivali zobe 
različnim plišastim živalim, ki so namenjene osvajanju tehnike 
umivanja zob.
Otroci so zbrano in z velikim zanimanjem poslušali koristne na-
svete. Sedaj jih pridno upoštevajo, saj se tudi oni želijo pohvaliti z 
lepimi in zdravimi zobki.

UršA PogAčAr

Pohod ob tednu otroka
Teden otroka smo v vrtcu Medo v ponedeljek, 6. oktobra 
2014, popestrili s pohodom za krof, ki so se ga udeležile vse 
skupine. Otroci 1. starostnega obdobja so se podali na pohod 
v bližino vrtca.

Za najmlajše otroke, stare od enega do dveh let, je bil to še poseb-
no prazničen dan. Polhki in Pikapolonice so se prvič podali razisko-
vat okolico vrtca. Prvič so zapustili igralnico ter se z vozičkom in t. 
i. bibo podali na krajši sprehod v smeri proti Rafolčam. Polžki so se 
s prijatelji iz skupine Zajčki odpravili na daljši pohod v smeri Rafolč 
in se v vrtec vrnili po poljski poti.
Otroci so uživali v druženju, v igri s senom, ki je ostalo na travniku, 
v nabiranju listja, želodovih kapic, v tekanju, opazovali so spre-
membe v naravi, peli in se predali sončnim žarkom v prelepem 
jesenskem dnevu.
Lačni, žejni in polni novih vtisov so se vsi vrnili v vrtec, kjer so jih ča-
kali dišeči in okusni krofi, ki nam jih je podarilo Gostinsko podjetje 
Trojane. Ob tej priložnosti se jim zanje tudi najlepše zahvaljujemo.

cVetA rošer

botra Jesen
Jesen je čaroben letni čas, ki nas razvaja s svojo barvitostjo, nas 
napolni s prijetnim vzdušjem ter nam podari pridelke in plodove. 
Vrtec pa je prostor, kjer poleg igre spoznavamo tudi kulturno de-
diščino in stare običaje. 

Združili smo jesenske danosti in obujanje starega običaja ter pred vrtec 
postavili Botro Jesen. Otroci so ji naredili obleko. Okrasili so jo s koruzo, 
listjem, ličkanjem in ostalimi jesenskimi plodovi, ki so jih sami nabrali. 
Nad njeno končno podobo so bili navdušeni vsi, predvsem zato, ker so 
sami prispevali svoj trud v izdelek z detajli in tako polepšali Botro Jesen. 
Prijetno vzdušje smo tako popestrili še z rajanjem in prepevanjem je-
senskih pesmi ob spremljavi kitar. Teden otroka nam bo ostal v lepem 
spominu. K temu pa sta pripomogla Botra Jesen in dogodki med tednom. 
Najpomembnejše je to, da smo se v tednu otroka med seboj povezale vse 
skupine našega vrtca in da so se na tak način spletala nova prijateljstva. 
Naši otroci so bili zadovoljni ter polni novih vtisov in prijetnih doživetij.

cVetA rošer
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POROČILO 
O IZIDU GLASOVANJA ZA IZVOLITEV OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LUKOVICA 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve članov 
občinskega sveta Občine Lukovica, ki so bile 5. oktobra 2014, je občinska 
volilna komisija Občine Lukovica na seji dne, 8. oktobra 2014, ugotovila:
1. Glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta Občine Lukovica, ki 

je bilo 5. oktobra 2014, se je udeležilo 2569 volivcev, od skupno 4498 
volivcev z območja občine.

2. Oddanih je bilo 2569 glasovnic. 
3. Veljavnih je bilo skupaj 2457 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 

skupaj 112.
4. Na volitvah, 5. oktobra 2014, so posamezne liste kandidatov prejele 

naslednje število glasov:
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 235 glasov 
LISTA ZA OBČINO LUKOVICA  239 glasov
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 281 glasov
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 138 glasov
„ ZA ČRNI GRABEN”, neodvisna lista 286 glasov
LISTA MATEJA KOTNIKA 479 glasov
LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ  OBČINE  277 glasov
LISTA ZA KS PREVOJE IN KS RAFOLČE 171 glasov
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 102 glasov
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE   90 glasov
NEODVISNA LISTA ZA BLAGOVICO, TROJANE IN ČEŠNJICE 159 glasov

5. Občinska volilna komisija je na osnovi prejetega števila glasov ugo-
tovila, da so v skladu s 86. členom Zakona o lokalnih volitvah LISTE 
KANDIDATOV dosegle naslednje število mandatov:
NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 1 mandat
LISTA ZA OBČINO LUKOVICA  1 mandat
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 2 mandata
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 1 mandat
„ ZA ČRNI GRABEN”, neodvisna lista 2 mandata
LISTA MATEJA KOTNIKA 4 mandate
LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ  OBČINE  2 mandata
LISTA ZA KS PREVOJE IN KS RAFOLČE 1 mandat
SD – SOCIALNI DEMOKRATI 0 mandatov
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE 0 mandatov
NEODVISNA LISTA ZA BLAGOVICO, TROJANE IN ČEŠNJICE 1 mandat

6. Občinska volilna komisija občine Lukovica je ugotovila, da sta dva 
kandidata na LISTAH KANDIDATOV dobila tolikšno število preferenč-
nih glasov, da se je v skladu z 2. odst. 18. člena Zakona o lokalnih 
volitvah spremenil vrstni red kandidatov na posameznih listah, in si-
cer: Franc Barlič, ki je kandidiral na listi SDS – Slovenska demokratska 
stranka je prejel 37 preferenčnih glasov; Tomaž Beden, ki je kandidiral 
na Listi za Občino Lukovica je prejel 32 preferenčnih glasov.

7. Na podlagi izračunanih mandatov, ki jih je dosegla posamezna LISTA 
KANDIDATOV in v skladu s 86. in 87. členom Zakona o lokalnih vo-
litvah je Občinska volilna komisija občine Lukovica ugotovila, da so 
bili v OBČINSKI SVET OBČINE LUKOVICA izvoljeni naslednji kandidati 

iz naslednjih list:
I. NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

JANEZ BERNOT, roj. 19. 12. 1947, stan. Rafolče 34, Lukovica pri Dom-
žalah

II. LISTA ZA OBČINO LUKOVICA
TOMAŽ BEDEN, roj. 12. 03. 1956, stan. Videm pri Lukovici 1, Lukovica 
pri Domžalah

III. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
FRANC BARLIČ, roj. 27. 09. 1952, stan. Blagovica 3, Blagovica
MATEVŽ KINK, roj. 14. 03. 1973, stan. Vrba 3, Lukovica pri Domžalah

IV. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
ZVONKO AVBELJ, roj. 26. 04. 1985, stan.  Zavrh pri Trojanah 6, Trojane

V.  „ ZA ČRNI GRABEN”, neodvisna lista
OLGA VRANKAR, roj. 07. 07. 1963, stan. Obrše 7, Lukovica pri Dom-
žalah
TOMAŽ ANDREJKA, roj. 22. 11. 1957, stan. Rafolče 51, Lukovica pri 
Domžalah

VI. LISTA MATEJA KOTNIKA
TOMAŽ PROHINAR, roj. 02. 11. 1974, stan. Šentvid pri Lukovici, Ul. 
Alojza Škofica 5, Lukovica pri Domžalah
TINA BREGAR, roj. 29. 11. 1987, stan. Prvine 2, Trojane
ROMAN CERAR, roj. 13. 07. 1972, stan. Preserje pri Lukovici 1c,  Luko-
vica pri Domžalah
BARBARA DIMC, roj. 19. 12. 1980, stan. Spodnje Prapreče 9, Lukovica 
pri Domžalah

VII. LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE
VINCENC DRAGAR, roj. 26. 03. 1974, stan. Prevoje pri Šentvidu, Ro-
žna ulica 4, Lukovica pri Domžalah
INES SOVEC, roj. 08. 02. 1977, stan. Rafolče 61, 1225 Lukovica

VIII. LISTA ZA KS PREVOJE IN KS RAFOLČE
BOJAN ANDREJKA, roj. 11. 05. 1972, stan. Prevoje pri Šentvidu, Zu-
panova ulica 9, Lukovica pri Domžalah

IX. NEODVISNA LISTA ZA BLAGOVICO, TROJANE IN ČEŠNJICE
MATEJA PER, roj. 19. 06. 1975, stan. Javorje pri Blagovici 30, Blagovica

8. Volilna komisija je pri ugotavljanju volilnega izida ugotovila nepravil-
nosti, ki zadevajo neveljavnost oz. veljavnost glasovnic. Na podlagi 
prejetih Zapisnikov posameznih volilnih odborov, so se člani OVK SO-
GLASNO odločili, da preverijo vse neveljavne glasovnice. Ugotovitve 
so bile naslednje:

- za volišče 068.01.03 - KD Antona Martina Slomška, je bilo na podlagi 
pregleda 33 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da je 1 glasovnica ve-
ljavna, skladno z določili zakonodaje in podanih navodil;

- za volišče 068.01.04 – Športno turistično društvo Rafolče, je bilo na 
podlagi pregledanih 16 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da sta 2 
glasovnici veljavni, skladno z določili zakonodaje in podanih navodil

9. Sestavni del tega poročila so računalniški izpisi, iz katerih je razviden 
izid glasovanja.

tAjnik: mojcA cerAr, UniV. diPL. PoL., L. r. 
PredSednik: ALekSAnder UrAnkAr, UniV. diPL. PrAV., L. r.
nAmeStnik tAjnikA: ninA kodrin, UniV. diPL. PrAV., L. r.
čLAni: SAšA SmrekAr, L. r., irmA mArkoVšek, L. r., mArko zore, L. r., 
           jUre kASteLic, L. r., jULijAnA BerVAr, L. r.
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POROČILO 
O IZIDU GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ŽUPANA OBČINE 
LUKOVICA 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve 
župana Občine Lukovica, ki so bile 5. oktobra 2014, je Občinska 
volilna komisija Občine Lukovica na seji dne, 8. 10. 2014, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev župana Občine Lukovica, 5. oktobra 
2014, se je udeležilo 2569 volivcev.

2. Oddanih je bilo 2569 glasovnic.
3. Veljavnih je bilo 2485 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 

84.
4. Na volitvah, 5. oktobra 2014, sta kandidata prejela naslednje 

število glasov: 
MATEJ KOTNIK 1456  glasov
BOJAN ANDREJKA             1029 glasov

Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zako-
na o lokalnih volitvah ((Ur. list RS, št. 94/07 -  ZLV – UPB3,  45/08 – 
ZLV-H, 83/12) ugotovila, da je za župana Občine Lukovica izvoljen 
kandidat MATEJ KOTNIK, roj. 19. 8. 1970, stan. Imovica 8, Lukovica 
pri Domžalah.

Občinska volilna komisija iz zapisnikov volilnih odborov ni ugoto-
vila nepravilnosti.

Člani občinske volilne komisije niso imeli pripomb na delo volilnih 
odborov oziroma na ugotovljeni izid glasovanja.

Sestavni del tega poročila so računalniški izpisi, iz katerih je razvi-
den izid glasovanja.

tAjnik: mojcA cerAr, UniV. diPL. PoL., L. r. 
PredSednik: ALekSAnder UrAnkAr, UniV. diPL. PrAV., L. r.
nAmeStnik tAjnikA: ninA kodrin, UniV. diPL. PrAV., L. r.
čLAni: SAšA SmrekAr, L. r., irmA mArkoVšek, L. r., mArko zore, L. r., 
           jUre kASteLic, L. r., jULijAnA BerVAr, L. r.

POROČILO - VOLITVE

POROČILO 
O IZIDU GLASOVANJA NA VOLITVAH ČLANOV SVETOV
 KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI LUKOVICA 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve čla-
nov svetov krajevnih skupnosti v Občini Lukovica, ki so bile 5. oktobra 
2014, na podlagi prejetih zapisnikov 8 volilnih komisij krajevnih sku-
pnosti ter na podlagi zapisnika o delu občinske volilne komisije pri 
ugotavljanju izida glasovanja za izvolitev članov svetov KS v Občini 
Lukovica, je občinska volilna komisija Občine Lukovica na seji dne 8. 
oktobra 2014 ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini 
Lukovica, ki je bilo 5. oktobra 2014, se je od skupaj 4498 volivcev 
udeležilo 2569 volivcev.

2. Oddanih je bilo 2569 glasovnic.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2375, neveljavnih pa 194.

4. Volilna komisija je pri ugotavljanju volilnega izida ugotovila 1 ne-
pravilnosti, ki zadeva neveljavnost oz. veljavnost glasovnic. Na 
podlagi prejetih Zapisnikov posameznih volilnih odborov in Volil-
nih komisij KS, so se člani OVK SOGLASNO odločili, da preverijo vse 
neveljavne glasovnice. Ugotovitve so bile naslednje:

- za volišče 05.1.1 - KD Antona Martina Slomška, je bilo na podlagi 
pregleda 53 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da je 1 glasovnica 
veljavna, skladno z določili zakonodaje in podanih navodil.

Na volitvah 5. oktobra 2014 so posamezni kandidati v krajevnih sku-
pnostih prejeli naslednje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Uroš Vadjunec 136 52.71
2 Vanja Resnik 113 43.80
3 Monika Cerar 91 35.27
4 Miha Prašnikar 135 52.33
5 Joži Urankar 103 39.92
6 Tomaž Kavčič 123 47.67
7 Zdravko Slapar 141 54.65

KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Damjana Urankar 29 78.38
2 Doroteja Matjan 26 70.27
3 Bojan Čebulj 26 70.27
4 Janez Šinkovec 31 83.78
5 Franc Zobavnik 27 72.97

KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA

I. VOLILNA ENOTA

Zap. št. Kandidat Št. glasov % glasov
1 Damjan Urbanija 20 40.00
2 Franc Novak 20 40.00
3 Vesna Zakrajšek 7 14.00
4 Urška Kos 24 48.00
5 Maks Urankar 20 40.00

MATEJ 
KOTNIK
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II. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Jožica	Novak 18 9.73
2 Katarina	Grilj 30 16.22
3 Gregor	Rožič 88 47.57
4 Rok	Kotnik 22 11.89
5 Robert	Pervinšek 92 49.73
6 Brigita	Rožič 43 23.24
7 Franc	Žavbi 31 16.76
8 Vinko	Cerar 37 20.00
9 Uroš	Cerar 91 49.19

III. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Natalija	Pevec 23 38.98
2 David	Novak 22 37.29
3 Jožef	Stražar 9 15.25
4 Boštjan	Keršič 18 30.51
5 Tomaž	Urbanija 14 23.73
6 Milan	Avbelj 39 66.10

IV. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Marjan	Dobrotinšek 17 26.56
2 Vladimir	Lavrič 15 23.44
3 Peter	Pestotnik 34 53.13
4 Janko	Pestotnik 6 9.38
5 Milena	Urankar 33 51.56

KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA

I. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Sebastijan	Čemažar 117 58.50
2 Danica	Avbelj 109 54.50
3 Maksim	Horjak 89 44.50

II. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Anton	Cerar 82 78.85
2 Silva	Burja 67 64.42

III. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Stanislav	Cerar 33 100.00

IV. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Marjeta	Pestotnik 87 63.97
2 Simona	Jamnik	žavbi 72 52.94
3 Bogdan	Kobe 76 55.88

V. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
Simon	Kralj	serša 37 100.00

VI. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Danijela	Cerovak 74 100.00

KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Urška	Rožič 251 43.88
2 Tomaž	Cerar 241 42.13
3 Uroš	Urankar 242 42.31
4 Martina	Oražem 208 36.36
5 Mateja	Orehek 389 68.01
6 Matevž	Kotnik 250 43.71
7 Marjan	Kotnik 211 36.89

KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Mojca	Jeretina 128 54.01
2 Srečko	Gerčar 135 56.96
3 Janez	Bernot 122 51.48
4 Urška	Iglič 147 62.03
5 Vinko	Dolinšek 127 53.59
6 Marjan	Kveder 190 80.17
7 Klavdija	Dermota 127 53.59

KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

I. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Magdalena	Brvar 52 52.53
2 Teja	Smrkolj 60 60.61
3 Lado	Goričan 77 77.78

II. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Verica	Smerkolj 46 88.46
2 Viktor	Matjan 32 61.54

III. VOLILNA ENOTA

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Branko	Pustotnik 38 100.00

KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Zap.št. Kandidat Št.	glasov %	glasov
1 Janko	Jamšek 97 69.29
2 Andreja	Pavlič 82 58.57
3 Zlatko	Pečar 53 37.86
4 Sašo	Štiftar 73 52.14
5 Janez	Pogačar 111 79.29
6 Jože	Kozjek 61 43.57
7 Janja	Močnik 75 53.57
8 Janko	Pavlič 89 63.57
9 Terezija	Bergant 96 68.57
10 Marija	Resnik 53 37.86

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI BLAGOVICA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1. ZDRAVKO SLAPAR, stan. Vranke 5, Blagovica
2. UROŠ VADJUNEC, stan. Zgornje Loke 26, Blagovica
3. MIHA PRAŠNIKAR, stan. Mali Jelnik 4, Blagovica
4. TOMAŽ KAVČIČ, stan. Blagovica 27 A, Blagovica
5. VANJA RESNIK, stan. Mali Jelnik 7, Blagovica
6. JOŽI URANKAR, stan. Zgornje Loke 22, Blagovica
7. MONIKA CERAR, stan. Blagovica 27, Blagovica
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI ČEŠNJICE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1. JANEZ ŠINKOVEC, stan. Češnjice 6, Blagovica

2. DAMJANA URANKAR, stan. Lipa 5, Blagovica

3. FRANC ZOBAVNIK, stan. Lipa 1, Blagovica

4. DOROTEJA MATJAN, stan. Selce 3, Blagovica

5. BOJAN ČEBULJ, stan. Češnjice 3, Blagovica

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI KRAŠNJA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1. URŠKA KOS, stan. Krajno Brdo 23, Lukovica pri Domžalah

2. DAMJAN URBANIJA, stan. Krajno Brdo 3/a, Lukovica pri Domžalah

3. MAKS URANKAR, stan. Vrh nad Krašnjo 4, Lukovica pri Domžalah

Opomba: V I. volilni enoti so 3 kandidati (drugo uvrščeni, tretje uvrščeni 
in četrto uvrščeni) prejeli enako število glasov. Ker se v I. volilno enoto 
uvrstijo 3 kandidati, je Občinska volilna komisija v prisotnosti predstav-
nika kandidature, dne 8. 10. 2014 opravila žreb.

V II. VOLILNI ENOTI

1. ROBERT PERVINŠEK, stan. Krašnja 78, Lukovica pri Domžalah

2. UROŠ CERAR, stan. Krašnja 37, Lukovica pri Domžalah

3. GREGOR ROŽIČ, stan. Krašnja 43, Lukovica pri Domžalah

V III. VOLILNI ENOTI

1. MILAN AVBELJ, stan. Spodnje Loke 8, Lukovica pri Domžalah
2. NATALIJA PEVEC, stan. Spodnje Loke 29, Lukovica pri Domžalah
3. DAVID NOVAK, stan. Spodnje Loke 34, Lukovica pri Domžalah

V IV. VOLILNI ENOTI

1. PETER PESTONIK, stan. Koreno 2, Lukovica pri Domžalah

2. MILENA URANKAR, stan. Koreno 6, Lukovica pri Domžalah

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI LUKOVICA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1. SEBASTIJAN ČEMAŽAR, stan. Mlakarjeva ulica 5, Lukovica pri Domžalah
2. DANICA AVBELJ, stan. Ulica Jelke Komotarjeve 10, Lukovica pri Domžalah
3. MAKSIM HORJAK, stan. Mlaka 5, Lukovica pri Domžalah

V II. VOLILNI ENOTI

1. ANTON CERAR, stan. Gradišče pri Lukovici 30, Lukovica pri Domžalah
2. SILVA BURJA, stan. Gradišče pri Lukovici 48, Lukovica pri Domžalah

V III. VOLILNI ENOTI

	1. STANISLAV CERAR, stan. Preserje pri Lukovici 5, Lukovica pri Domžalah

V IV. VOLILNI ENOTI

1. MARJETA PESTOTNIK, stan. Sp. Koseze 14, Lukovica pri Domžalah 
2. BOGDAN KOBE, stan. Sp. Prapreče 17, Lukovica pri Domžalah 
3. SIMONA JAMNIK ŽAVBI, stan. Sp. Prapreče 6 A, Lukovica pri Domžalah 

V V. VOLILNI ENOTI

 1. SIMON KRALJ SERŠA, stan. Čeplje 4, Lukovica pri Domžalah

V VI. VOLILNI ENOTI

1. DANIJELA CEROVAK, stan. Trnjava 49, Lukovica pri Domžalah

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI PREVOJE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1. MATEJA OREHEK, stan. Imovica 19, Lukovica pri Domžalah
2. URŠKA ROŽIČ, stan. Prevoje pri Šentvidu, Rožna ul. 3, 
    Lukovica pri Domžalah
3. MATEVŽ KOTNIK, stan. Imovica 11, Lukovica pri Domžalah
4. UROŠ URANKAR, stan. Prevoje pri Šentvidu, Rimska ulica 8, 
    Lukovica pri Domžalah
5. TOMAŽ CERAR, stan. Imovica 24, Lukovica pri Domžalah
6. MARJAN KOTNIK, stan. Prevoje pri Šentvidu,  Dunajska cesta 68, 
    Lukovica pri Domžalah
7. MARTINA ORAŽEM,  stan. Šentvid pri Lukovici, Mirna ulica 17, 
    Lukovica pri Domžalah

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI RAFOLČE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1. MARJAN KVEDER, stan. Rafolče 11, Lukovica pri Domžalah
2. URŠKA IGLIČ, stan. Vrhovlje 20, Lukovica pri Domžalah
3. SREČKO GERČAR, stan. Dupeljne 3, Lukovica pri Domžalah
4. MOJCA JERETINA, stan. Vrhovlje 5, Lukovica pri Domžalah
5. VINKO DOLINŠEK, stan. Vrhovlje 18, Lukovica pri Domžalah
6. KLAVDIJA DERMOTA, stan. Straža 5,  Lukovica pri Domžalah
7. JANEZ BERNOT, stan. Rafolče 34, Lukovica pri Domžalah

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI TROJANE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1. LADO GORIČAN, stan. Trojane 33, Trojane
2. TEJA SMRKOLJ, stan. Zavrh pri Trojanah 1a, Trojane
3. MAGDALENA BRVAR, stan. Trojane 10,  Trojane

V II. VOLILNI ENOTI

1. VERICA SMERKOLJ, stan. Učak 8, Trojane
2. VIKTOR MATJAN, stan. Podmilj 12, Blagovica

V III. VOLILNI ENOTI

1. BRANKO PUSTOTNIK, stan. Javorje pri Blagovici 4, Blagovica

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI ZLATO POLJE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1. JANEZ POGAČAR, stan. Trnovče 8, Lukovica pri Domžalah
2. JANKO JAMŠEK, stan. Podgora pri Zlatem Polju 3 A, 
    Lukovica pri Domžalah
3. TEREZIJA BERGANT, stan. Trnovče 20, Lukovica pri Domžalah
4. JANKO PAVLIČ, stan. Obrše 8,  Lukovica pri Domžalah
5. ANDREJA PAVLIČ, stan. Mala Lašna 3, Lukovica pri Domžalah
6. JANJA MOČNIK, stan. Mala Lašna 2, Lukovica pri Domžalah
7. SAŠO ŠTIFTAR, stan. Trnovče 12, Lukovica pri Domžalah

tAjnik: mojcA cerAr, UniV. diPL. PoL., L. r. 
PredSednik: ALekSAnder UrAnkAr, UniV. diPL. PrAV., L. r.
nAmeStnik tAjnikA: ninA kodrin, UniV. diPL. PrAV., L. r.
čLAni: SAšA SmrekAr, L. r., irmA mArkoVšek, L. r., mArko zore, L. r., 
           jUre kASteLic, L. r., jULijAnA BerVAr, L. r.
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Spoštovane občanke in spoštovani občani.

Vsem, ki ste na lokalnih volitvah oddali svoj glas in obkrožili 
listo Nove Slovenije se iskreno zahvaljujemo za izkazano 
zaupanje.

Vsem izvoljenim občinskim svetnicam in svetnikom pa v 
novem občinskem svetu želimo veliko uspeha in dobrega 
dela v dobrobit vseh občanov.

Še enkrat iskrena hvala.

Zahvala pa tokrat ob zadnji številki velja tudi odhajajoče-
mu uredniškemu odboru občinskega glasila Rokovnjač. 
Članom uredniškega odbora se zahvaljujemo za korekten 
odnos v vseh letih njihovega mandata, in tudi njim želimo 
obilo uspeha na nadaljnji poti.

o.o. n.Si LUkoVicA

»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista

Vsem volivkam in volivcem, ki ste na volitvah v 
občinski svet volili našo listo, se lepo zahvaljujemo. 
Še posebej se želimo zahvaliti volivcem iz 
Krajevnih skupnosti Trojane in Krašnja, kjer smo 
dobili največ glasov podpore.

 Trudili se bomo, da upravičimo Vaše zaupanje, ki 
ga zelo cenimo. V občinskem svetu se bosta naša 
predstavnika Olga Vrankar in Tomaž Andrejka 
zavzemala za odločitve, ki bodo v korist vseh 
občanov.

V imenU kAndidAtoV 
»zA črni grABen« , neodViSne LiSte

LAdo goričAn, PredLAgAteLj LiSte 

Spoštovane občanke in občani!

Člani Liste za KS Prevoje in KS Rafolče 
se volivkam in volivcem zahvaljujemo za izkazano 
podporo in zaupanje na lokalnih volitvah. 

Lista je dobila eno mesto v občinskem svetu.

Vsem, ki ste na volitvah za župana oddali glas 
zame, se iskreno zahvaljujem. Kot svetnik se bom 
trudil, da bo del programa, ki sem ga predstavil kot 
kandidat za župana, tudi uresničen.

Izvoljenemu županu in članom občinskega sveta 
pa iskrene čestitke.

BojAn AndrejkA

Spoštovane občanke in občani občine Lukovica!

Prisrčna hvala za izkazano podporo na letošnjih lokalnih 
volitvah in oddan glas 

Neodvisni listi za Blagovico, 
Trojane in Češnjice. 

Lista je tako zasedla eno mesto v občinskem svetu. Vaš 
glas je glas našega razvojnega programa, odgovorne 
politike in povezovanja v dobrobit vseh občanov. 

Ker se zavedamo odgovornosti in želimo delovati 
transparentno, vas bomo celotni mandat preko medijev 
in sodelovanja s krajevnimi skupnostmi informirali o 
delovanju v občinskem svetu. Vaše pobude in vprašanja 
lahko posredujete na naslov: 
Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice, 
Blagovica 7, 
na e-naslov: neodvisna.lista.btc@gmail.com 
oziroma nas spremljate na Facebooku/Neodvisna lista.

Izvoljenemu županu in članom občinskega sveta pa 
čestitke z dobrimi željami!
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Ljubil si zemljo, 
bil njej si predan, 
a prišel je dan, 
ko v njej boš počival. 
In v naši zavesti  
prižgal lučke spomina ...

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 86. letu starosti sklenil mož, ati, ata, 

pradedek, brat, stric in tast

JOŽEF RESNIK 
iz Vošc nad Blagovico

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,  
sosedom in ostalim za pomoč in podporo,  

izrečena sožalja, darovano cvetje, svete maše in sveče.  
Iskrena hvala tudi župniku Janezu E. Rusu za lepo opravljen 

 obred, Irmi Markovšek za vso pomoč in oskrbo v zadnjih dneh 
njegovega življenja, Marku Trdinu za poslovilne besede, vsem 

gasilcem PGD Blagovica, pogrebnemu zavodu Vrbančič,  
cvetličarni Vesel in vsem, ki ste v tako velikem številu  

pospremili Jožeta na zadnji poti.

Vsi njegovi

Tako tiho in skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel, 
zdaj rešen vseh si bolečin, 
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA
Od tega sveta se je v 72. letu poslovil naš dragi

MARJAN CERAR
po domače Fajdigov Marjan iz Rafolč 30

Ob boleči izgubi našega dragega moža,  
očeta, ata, tasta in brata, se iskreno zahvaljujemo vsem 

sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter podjetju Količevo Karton za darovano 

cvetje in petje ter vsem, ki ste nam na kakršenkoli drug način 
pomagali v bolečih trenutkih. 

Posebna zahvala za vso nudeno pomoč patronažni sestri Irmi 
Markovšek, Bojanu Jagru, Dejanu Kobalu, Naderju Beshkoueidehu, 

Ani Peterka ter Andreju Svetetu za lepo opravljen obred.

Pogrešali te bomo!

Vsi domači

Odprto pismo na temo opravljanja teoretičnega in praktičnega preizku-
sa znanja na področju Izpitnega centra za vozniške izpite Domžale

Spodaj podpisani vodje šol voženj in župani občin pošiljamo odgovor-
nim na Javni agenciji RS za varnost prometa in Direktoratu za promet

ODPRTO PIsMO
na temo opravljanja teoretičnega in praktičnega preizkusa znanja 
na področju Izpitnega centra za vozniške izpite Domžale

Vodje šol vožnje skupaj z župani z zaskrbljenostjo spremljamo stanje 
po reorganizaciji dela izpitnih centrov v Sloveniji, ki se je zgodila konec 
letošnjega poletja. Izpitni center za vozniške izpite Domžale se je po 
novem pridružil Izpitnemu centru za vozniške izpite Ljubljana z razlo-
gom boljše organizacije dela in lažje dostopnosti strankam. Že prvi me-
sec po uvedenih spremembah ugotavljamo, da so se čakalne dobe za 
pristop k opravljanju preizkusa znanja podvojile in že presegajo 
zakonsko dopustnih 30 dni od dneva priglasitve.
V jesenskih mesecih se bo uveljavila tudi sprememba načina preizku-
sa teoretičnega znanja – prehod na elektronsko testiranje, kar bo po 
našem prepričanju še dodatno podaljšalo čakalne vrste. Vsaka spre-
memba v procesu usposabljanja pomeni za posamičnega kandidata 
dodaten stres in s tem povišano stopnjo možnosti za neuspeh na preiz-
kusu znanja. V primeru elektronskih pol je pričakovati precejšen padec 
uspešnosti, saj so nova izpitna vprašanja v večjem deležu nerazumljiva 
in postavljena precej abstraktno. Šolam vožnje v postopku priprave in 
pregleda nabora novih izpitnih vprašanj kot zainteresirani strokovni 
javnosti ni bilo omogočeno sodelovati, pripravljalec pa je tudi pozabil 
na zagotovitev uradnih učnih gradiv (knjig, priročnikov), s katerimi bi 
bila kandidatom omogočena kvalitetna priprava na preizkus znanja.
V zvezi z naštetimi dejstvi pozivamo odgovorne osebe Javne agencije 
RS za varnost prometa in Direktorat za promet, da spremljajo stanje 
na področju nekdanjega izpitnega centra Domžale in se držijo javno 
danih obljub, da se po reorganizaciji izpitnih centrov za prebivalstvo 
občin Kamnik, Komenda, Mengeš, Domžale, Lukovica, Moravče in Trzin 
v procesu usposabljanja za voznike ne bo nič spremenilo.
Čas opravljanja vozniškega izpita se z daljšimi čakalnimi dobami daljša. 
Povečujejo se stroški usposabljanja in pada povprečna uspešnost 

kandidatov za voznike. Zaradi navedenih negativnih učinkov je kr-
šitev zakonsko določenega 30-dnevnega roka za pristop k izpitu 
na dolgi rok nedopustna in terja takojšnje ukrepanje odgovornih.
Proces pridobivanja vozniškega dovoljenja je ena izmed prelomnic v 
posameznikovem življenjskem ciklu. Odprt, pregleden in učinkovit na-
čin pristopa k posameznim fazam usposabljanja mora biti poslanstvo 
tako za šole vožnje kot na drugi strani za upravne organe, brez izgovo-
rov kateregakoli izmed deležnikov.
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