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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

CPP:  30.03., 13.04.
TRAKTOR: 20.04.2015

 Vpisujemo v priprave na izpit za čoln.
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

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

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

!OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA BOMO OPRAVLJALI 

LETNE TEHNIČNE PREGLEDE ZA

TRAKTORJE
– ZAVAROVANJA –

Kraj in lokacija dan ura
KRAŠNJA – pred gasilskim domom pon, 20.4.2015 8.00 – 14.00
BLAGOVICA - dvorišče KS pon, 20.4.2015 15.00 – 19.00
ČEŠNJICE – pri Petru Čebulu tor, 21.4.2015 8.00 – 13.30
TROJANE – pred gostilno Potrbin tor, 21.4.2015 15.00 – 19.00
PEČE – pred gasilskim domom sre, 22.4.2015 10.00 – 14.00
KANDRŠE – pred gasilskim domom sre, 22.4.2015 15.00 – 19.00

MORAVČE – pred gostilno Peterka
čet, 23.4.2015 8.00 – 18.00
pet, 24.4.2015 8.00 – 17.00

DOB – športno igrišče pon, 11.5.2015 10.00 – 17.00
RADOMLJE – pred kulturnim domom tor, 12.5.2015 10.00 – 17.00

DODATNE INFORMACIJE:  01/723 68 44   
    041 877 800
S seboj obvezno prinesite: 
• prometno dovoljenje,
• zavarovalno polico, 
• oz. ostale dokumente, potrebne za prvo 

registracijo traktorja in traktorskega 
priklopnika.

Po 1. januarju 2015  je potrebno poleg  
prve pomoči imeti s seboj novi trikotnik  
in zagozdo, ki morata biti homologirana.

VABLJENI! 
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 23. aprila 
2015; rok za oddajo člankov je 14. april 2015 do 12. 
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktual-
ni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; v. d. odgovornega urednika: Leon Andrejka, uredniški 
odbor: Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; 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: Stoti rojstni dan Zlatopoljčanke Agate Prelovšek, foto: Lea Smrkolj
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Uvodnik

Na Občini Lukovica je v minulih mesecih 
med drugim potekalo imenovanje in 
konstituiranje komisij in odborov. Med 
njimi je bil konec januarja imenovan 
novi uredniški odbor glasila Rokovnjač. 
Štirje člani, ena članica je ista kot v pre-
teklih mandatih, trije pa povsem novi, 
so se tako začeli spoznavati z delom v 
odboru in lokalnem časopisu. Njihove 
prve članke že lahko berete v tej šte-
vilki in lahko upamo, da bodo z novo 
energijo pripomogli k še večji kvaliteti 
časopisa.
Pred vami je februarsko-marčna števil-
ka Rokovnjača. Pred dvema letoma smo 
namreč prešli na 10 izdanih številk letno 
in zato poleg poletne nekoliko daljše 
časovno obdobje zajema tudi ta števil-
ka. To se vsekakor pozna na vsebini, ki 
je po mojem mnenju zelo bogata, tako 
kot tudi samo dogajanje v tem času, 
ko smo praznovali kulturni praznik in 
so številna društva na občnih zborih 
analizirala preteklo ter kovala načrte za 
tekoče leto. Omeniti velja še pustni čas, 
ki vrhunec v naši občini doživi s pustno 
povorko od Prevoj do Šentvida. Letos je 
bila organizirana četrtič in se je v tem 
kratkem času razvila v zelo prijetno pri-
reditev z vedno večjim obiskom. Kljub 
slabemu vremenu se je tokrat zbralo 
lepo število občanov in mnogi so pre-
senetili z izvirnostjo mask. Seveda si več 
lahko preberete na naslednjih straneh. 
Nekoliko bogatejše slikovno gradivo 
tega dogodka kot tudi nekaterih osta-
lih pa lahko najdete na internetni strani 
www.mojaobcina.si/lukovica, spletnem 
mestu, ki še naprej uspešno sodeluje z 
glasilom Rokovnjač in Občino Lukovica.

Leon AndrejkA

v. d. odgovornegA urednikA

vabi na

PRIKaZ ReZI SaDneGa DReVJa,
ki bo v soboto, 14. marca 2015, ob 9. uri,

v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije 
na Brdu pri Lukovici.

Prikaz rezi bo potekal v vsakem vremenu.
Pridite vremenskim razmeram in naravi dela 
primerno oblečeni in obuti. Dodatne informacije 
dobite na tel. št. 01 723 67 33 in 031 537 449.
Lepo vabljeni!

oddeLek zA sAdjArstvo, vinogrAdništvo in vinArstvo

MaTeRInSKI Dan
z Beneškimi Fanti, program bo povezovala Ljerka Belak

Vabljeni v petek, 27. marca 2015, ob 19. uri,
v kulturni dom v Lukovici

Prodaja vstopnic Mercator Šentvid in Krašnja, gostilni Bevc in Furman.
tod Brdo-LukovicA
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Stoti rojstni dan Zlatopoljčanke agate Prelovšek
V torek, 5. februarja 2015, je bilo kljub sne-
gu živahno na domačiji Pr’ Ferjan. Najsta-
rejša občanka in edina, ki se lahko pohvali 
s tromestno številko, Agata Prelovšek je 
dopolnila 100 let. Ob tej priložnosti jo je 
obiskal tudi župan Matej Kotnik skupaj z 
ostalimi, ki so se spomnili nanjo in ji voščili 
ob častitljivi starosti. 
 
“Leto je dolgo, več jih pa hitro mine,” je zbra-
nim obiskovalcem med drugim dejala mama 
Agata iz Zlatega Polja. Kljub svojim letom se 
stoletnica odlično drži, čeprav včasih kakšno 
stvar pozabi in malo slabše vidi oziroma sliši, 
vendar to ni veliko vplivalo na prijetno roj-
stnodnevno druženje. Poleg župana Mateja 
Kotnika so jo obiskali tudi predsednik ŠD Zlato 
Polje Tone Habjanič, Janez Pogačar, predse-
dnik društva izgnancev Domžale Jože Kveder, 
predsedik Društva za vrednote NOB občinske 
organizacije Lukovica Marjan Križman, pred-
sednik Krajevne organizacije zveze borcev za 
vrednote NOB Zlato Polje Jože Zupančič in 
Sašo Štiftar, predsednik KS Zlato Polje. Ob tej 
priložnosti je Občina Lukovica slavljenki poda-
rila šopek rož in sliko Draga Jermana, preoris-
bo gradu Brdo, ki jo bo spominjala na domačo 
občino in častitljivi jubilej.  
   Matej Kotnik je ob rojstnem dnevu povedal: 
«Ob stoletnici naši najstarejši občanki iskreno 
čestitam. Ni dano vsakemu doživeti tako viso-
ke starosti. Mama Agata je preživela delovno 
taborišče v Nemčiji med drugo svetovno voj-
no. Takrat je izgubila moža in vzgojila tri sino-

ve: Franceta, Tomaža in Toneta. Skupaj z mamo 
in sestro je ohranila dom in zgradila hišo. Skro-
mno in trdo življenje, modrost in izkušnje, vse 
to jo označuje za močno osebnost, od katere 
se lahko marsičesa naučimo. Agata nam je lah-
ko vsem za vzor in zgled, če nam bo dano, pa 
tudi za leta, kakršna doživlja ona.” 
Čeprav je vdova že 72 let, saj je mož padel v 
partizanih leta 1943, ni nikoli razmišljala, da bi 
se ponovno poročila. “Človek se enkrat poroči 
in enkrat umre,” pravi mama Agata, ob tem pa 
ji želimo, da bi bila čim dlje čila in bi ji zdravje 
dobro služilo. 

Več o življenjski poti mame Agate 
Vera Vojska je ob njenem 99. rojstnem dnevu 
tudi zapisala več o njenem življenju. Jubilant-
ka je vse življenje preživela na danes zelo lepo 
urejeni domačiji in se dekliško pisala Maselj. 
Imela je tri sestre ter skrbne in delovne star-
še, saj v teh hribih preživiš le, če veliko delaš. 
Kmetija je zahtevala precej napora od vseh 
družinskih članov, gospa Agata je bila še pose-
bej vezana na dom in je niso zanimale »zaba-
ve«, kamor so v dolino hodile njene vrstnice. 
Poročila se je v letu 1937 in sicer s Francetom 
Prelovškom. Rodili so se jima trije fantje, naj-
mlajši je imel dobro leto, ko je prišel 2. avgust 
1942, ko so Nemci požgali zlatopoljske vasi, 
prebivalce pa odpeljali v izgnanstvo. Družina 
Prelovšek je bila najprej odpeljana v Škofove 
zavode, nato pa v Nemčijo, kjer so v dveh »la-
gerjih« preživeli drugo svetovno vojno in si že-
leli domov. Z Agato je bila ob otrocih še mama 

in ena od sestra. Pot domov je bila dolga, pri-
hod v Zlato Polje pa žalosten, da bolj ni mogel 
biti, saj je bilo vse požgano. Še bolj žalostna je 
bila novica, da sta mož in sestra Meta 1943 pa-
dla kot partizana; mož in ata na Kališču, sestra 
in teta pa na Kostavski planini. Nekaj časa so 
živeli pri različnih sorodnikih, nato so, pred-
vsem ob pomoči moževih sorodnikov, posta-
vili dom, pred tem pa kar precej časa prebivali 
v baraki – vse do leta 1949, ko so se vselili v no-
vozgrajeno hišo. Ni bilo srečno to življenje, pa 
je mama Agata odločno z otroki hodila naprej 
in si ustvarila prijeten dom, ob tem pa dolgo 
časa skrbela tudi za mamo, ob skrbi za svoje 
otroke pa je dom nudila še trem rejencem, 
ki so v Zlatem Polju 5 ostali kar precej let. Še 
danes pa ne pozabi povedati, da je neizmerno 
hvaležna vsej žlahti po pokojnem možu, ki so 
ji pomagali v tistih najtežjih letih po vojni, ko 
so tri ženske (mama, sestra in ona) zidale hišo. 
Sinovi so se poročili, odšli vsak na svoje, doma 
je ostal sin Tomaž, ki z ženo in tremi otroki da-
nes skrbi za kmetijo. Mama Agata je zelo za-
dovoljna, zdravje ji kar služi, čeprav si mora pri 
hoji pomagati s palico, dobro spi, poje vse od 
kraja in je vesela obiskov, ki jih sploh ni malo, 
saj se je nabralo kar deset vnukov in 13 prav-
nukov. Med vnuki je Tomaž župnik in jo prav 
rad obišče. Od doma ne hodi dosti, bila je tudi 
v zdravilišču, pa ji ni bilo najbolj všeč. »Najraje 
sem doma, je najlepše, Zlato Polje je ta bolj,« je 
dejala minulo leto.

zA oBčinsko uprAvo

LeA smrkoLj

ObvestilO

Očistimo našo občino Lukovica
Na območju občine Lukovica bo organizirana čistilna akcija dne, 
11. aprila 2015 od 8.00 do 12.00. K sodelovanju vabimo vse lju-
bitelje čiste narave: krajevne skupnosti, društva, šolo, vrtec oziroma 
vse, ki želite, da bi imeli čisto občino.
Zborno mesto je v Lukovici - pred občino ali drugih lokacijah: 
Šentvid - pred objektom KS, Rafolče - igrišče, Krašnja - pred šolo, 
Blagovica – na igrišču, Trojane - pred objektom KS, Češnjice - na 
križišču pred bivšo šolo, Zlato Polje – pri igrišču Podgora.
Zaradi večje preglednosti in plana del predstavnike krajevnih sku-
pnosti, društev prosimo, da se predhodno, do 9. 4. 2015 najavite na 
Občino Lukovica kontaktna oseba Primož Dežman lahko osebno ali 
na telefonsko številko 01 7296 316 in sporočite predvideno število 
udeležencev v skupini oz. društvu (ločeno: odrasli, osnovnošolci, 
predšolski).

Čistilna akcija bo ob vsakem vremenu, svetujemo primerno obutev 
in oblačilo. 
Za rokavice poskrbite sami, vreče pa bodo razdeljene na zbirnih 
mestih.

Vse občane, ki kakorkoli poznajo lokacije odsluženih motornih vozil 
v naši občini, ki so zapuščena v naravi – gozdu, prosimo, naj to spo-
ročijo na Občino Lukovica na tel. 01 729 63 16 ali e-pošto: primoz.
dezman@lukovica.si, da bomo zapuščena vozila odstranili in pre-
dali pooblaščenim predstavnikom v razgradnjo. Rok za obveščanje 
teh lokacij je 15. april 2015.

O poteku akcije vas bomo še obveščali na oglasnih deskah in spletni 
strani Občine Lukovica (http.//www.lukovica.si).

Lep pozdrAv, oBčinskA uprAvA
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Župan zadovoljen z dosedanjim delom občinskega sveta
Letošnje leto se občinski svet še ni sestal na 
uradni seji, so se pa skupaj z županom Ma-
tejem Kotnikom dobili na neformalni seji v 
sredo, 28. januarja 2015, kjer so govorili o 
občinskem proračunu.
 
»Skupaj smo šli skozi proračun in predelali vse 
postavke. To pomeni, da smo jim razložili po-
men in namen vsake postavke, način in pravila 
delovanja proračuna ter tudi zakaj so postav-
ke take, kot so,« pravi župan občine Lukovica 
Matej Kotnik. 
Župan je po neformalni občinski seji dejal, da 
so bili odzivi svetnikov pozitivni in da je to res 
pravi način, da se vsi skupaj usedejo in pogo-
varjajo. Čeprav je župan po zakonu predlaga-
telj proračuna, pripravi pa ga občinska uprava, 
je pomembno, da je ob tem odprta širša de-
bata. Skupaj so si pogledali, kako deluje pro-
račun, kako je sestavljen, njegovo delovanje, 
obvezne zakonske sestavine, kako so zgrajene 
posamezne postavke, kaj je potrebno upošte-
vati pri njegovi sestavi ... Občinskim svetnikom 
je bilo tako pojasnjeno, kaj je pri proračunu 
pomembno in zakaj so prisotne določene po-
stavke ter na podlagi česa se zanje tudi odloči. 
»Občinski svet v tem mandatu se mi zdi kon-

struktiven, saj se veliko pogovarjamo, skupaj 
iščemo rešitve. Ni nasprotovanj iz nekih prin-
cipov, ampak čutim, da je volja, da se marsikaj 
naredi ter se vsi skupaj usedemo in pogovarja-
mo o različnih problematikah. Občutim, da je 
v tem občinskem svetu manj politike, manj na-
gajanja ter več pripravljenosti in volje za delo. 
To je dober znak za občino, občinsko upravo in 

župana, saj se s takim občinskim svetom veliko 
lažje naredi več dobrega za vse krajane kot pa 
z občinskim svetom, kjer je veliko neuteme-
ljenega nasprotovanja,« razlaga in obenem še 
dodaja: »Do konca mandata si želim take pri-
pravljenosti svetnikov za delo, kot so jo poka-
zali na začetku!«

zA oBčinsko uprAvo LeA smrkoLj

Klemen Gerčar za svoje uspehe hvaležen tudi Občini Lukovica
Naš izjemni motokrosist Klemen Gerčar se 
je v preteklem letu kot edini Slovenec do 
zdaj uvrstil na svetovno prvenstvo razreda 
MXGP, ki veljajo za dirke najvišjega ranga. 
Kljub vsem obveznostim, ki jih ima 23-letni 
profesionalni športnik s Prevoj, si je 18. fe-
bruarja vzel čas in obiskal župana Mateja 
Kotnika, saj mu bo občina tudi letos poma-
gala pri doseganju zastavljenih ciljev.
 
»Zelo sem vesel, da je v tej občini tak posluh za ta 
šport. Prav tako sem bil nadvse presenečen nad 
zelo lepo gesto občine in tudi župana, da ste mi 
ob mojem uspehu lani pripravili tak sprejem, ki 
ga sploh nisem pričakoval,« je ob svojem obisku 
na občini dejal Klemen Gerčar. Zaveda se, da 
bodo potrebna leta in leta treningov, da bo 
lahko konkuriral ostalim tekmecem v MPXG, 
kjer je popolnoma druga zahtevnostna sto-

pnja, kot jo je bil vajen prej. Za lažjo predstavo: 
»Tukaj smo tako izenačeni, da je med prvim in 25. 
mestom manj kot tri sekunde razlike. To pomeni, 
da so razlike še manjše kot na primer pri smuča-
nju, in odločajo malenkosti, ki si jih je težko pred-
stavljati.« 
Županu Mateju Kotniku je tako v pogovoru 
razložil, kakšni so njegovi načrti za letošnje leto 
in naprej. Trenutno tako sestavlja profesional-
no ekipo, saj v Sloveniji (še) ne obstaja nobena, 
za katero bi lahko nastopal na evropskem ozi-
roma svetovnem prvenstvu. Direktno podporo 
je tako dobil tudi s strani Husqvarne Austria, 
s katero bo nastopal na dirkah svetovnega in 
državnega prvenstva, skupno sodelovanje 
pa vidijo tudi na daljši rok. V prihodnje si želi 
ponuditi neko pomoč vsem tistim, ki niso ime-
li možnosti tekmovati za tako profesionalno 
ekipo in jih pripeljati na nivo, kjer je on sam. 

Vendar pa se bo najprej posvetil sebi, saj želi 
napredovati in doseči še boljše rezultate.  
»Ponosno lahko povem, da mi Občina Lukovica 
tudi finančno pomaga in ne samo potreplja po 
rami, ko dosegam uspehe. S to pomočjo so mi 
omogočeni tudi bolj kakovostni treningi, da se 
tudi lahko udeležim vseh tekem in tudi izpeljem 
cilje. Upam, da vsaj malo pomagam s promocijo 
in pripomorem pri večji prepoznavnosti občine. 
Želim si, da bi lahko v prihodnje še  tesneje sode-
lovali in naredili mogoče kake skupne projekte, s 
katerimi bi se lahko še posebno oddolžil občini za 
vso pomoč pri moji športni karieri,« je še dodal 
Gerčar. Od župana se je poslovil nasmejan s 
svojim izvodom nedavno izdanega Zbornika 
občine Lukovica, za Klemena pa upamo, da ga 
bomo imeli možnost videti tudi na kakem zani-
mivem dogodku v naših krajih.

zA oBčinsko uprAvo LeA smrkoLj

Vrhunski športnik iz občine Lukovica Klemen Gerčar Klemen Gerčar in župan občine Lukovica Matej Kotnik
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Največ poškodb zaradi žleda v naših gozdovih 
je bilo na območju Trnjave, Korena, na Golča-
ju, v Planjavi, Podmilju in na Škalah proti Do-
linam, prav tako tudi okrog Limbarske gore. 
Trenutna evidenca, ki jo poleg Bogdana Bar-
tola vodi še Andrej Žagar, revirni gozdar za 
katastrsko občino Spodnje Koseze, Trnjava, 
Koreno, Krašnja, Blagovica, Šentožbolt, Učak 
in Trojane, kaže: “da je bilo zaradi žledoloma 
podrtih 25.000 kubikov lesa, ocenjeno pa je 
bilo na 30.000 kubikov, da je bilo poškodo-
vanega drevja. Največ je listavcev, od tega je 
bilo sedaj pospravljenega in odpeljanega pri-
bližno 20 odstotkov lesne mase, celoletni po-
sek po gozdno-gospodarskih načrtih pa znaša 
15.000 kubikov v gospodarski enoti Blagovica 
na območju občine Lukovica.” 

Vzdrževanje gozdnih cest 
in gozdnih vlak 
Gozdne ceste, kamor spadajo vse kamionske 
ceste, po katerih se izvaja transport gozdnih 
instrumentov, se vsako leto vzdržujejo iz fonda 
gozdnih cest, torej dela sredstev, zbranih s pla-
čili lastnikov gozdnih zemljišč za vzdrževanje 
gozdnih cest. Preostali del občina letno finan-
cira in namenja 7.000 evrov za njihovo vzdrže-
vanje. Medtem pa so gozdne vlake tiste poti, 
po katerih se s traktorjem vleče hlode do goz-
dne ceste in nanje ne more zapeljati tovornjak. 
Po zakonu je vsak lastnik sam dolžan vzdrževa-
ti gradnjo vlake, je pa res, da je na vsaki dve leti 
na občini Lukovica tudi razpis za gozdne vlake, 
ki jih občina delno sofinancira. Primož Dež-

Stanje odprave posledic žledu  
izpred enega leta v naših gozdovih
V začetku februarja so bili zaradi žleda nekateri kraji po Sloveniji kar odrezani od sve-
ta. Slednji je povzročil veliko škode še posebno v gozdovih, kjer je še leto pozneje moč 
opaziti podrto drevje. Po gozdovih v naši občini ni bilo tako hudo kot nekod drugod po 
državi, vendar pa so bili seveda posamezni lastniki zelo prizadeti zaradi nastale škode. 
Trenutno so gozdne ceste na območju občine Lukovica prevozne brez problemov in po 
večini očiščene tudi gozdne vlake, tako da so zdaj na potezi lastniki gozdov, da podrto 
drevje tudi pospravijo.

man, svetovalec za javna naročila in gospodar-
ske javne službe na občini Lukovica, pravi, da 
so v planu proračuna za leti 2015 in 2016 pred-
videna sredstva za sofinanciranje izgradnje 
gozdnih vlak. Ti razpisi so po navadi objavljeni 
v sredini leta, saj so odvisni tudi od sprejema 
občinskega proračuna in predhodnih ostalih 
postopkov za izvedbo javnega razpisa. 
  

Kaj je pri tem storila država? 
“Država ni glede žledoloma zaenkrat storila 
še popolnoma nič,” razlaga Žagar. Trenutno se 
pričakuje, da bo v marcu objavljen program 
razvoja podeželja in se bo začelo s sofinan-
ciranjem raznih del v gozdovih. Te razpise je 
potrebno spremljati, v tem trenutku pa so 
aktualne trošarine za tiste, ki imajo več po-
škodovanega gozda, lahko uveljavljajo višjo 
trošarino za gorivo, vendar to poteka preko 
Finančnega urada Republike Slovenije (FURS). 
  

Kaj lahko sami storijo lastniki 
gozdov v prihodnjih mesecih? 
Po gozdarjevem mnenju bi bilo potrebno v teh 
mesecih spraviti čim več listavcev iz gozda, ki 
bodo že začeli izgubljati svojo vrednost. Je pa 
problem, ker tudi trg diktira to spravilo, saj je 
vse odvisno od odkupa in ob slabi ceni ljudje 
ne želijo delati izgube. Kljub vsemu bi bilo do-
bro, da bi se tisti, ki imajo večje količine poško-
dovanega lesa, obrnili tudi na izvajalce, ki se s 
tem profesionalno ukvarjajo, in bi jim pomaga-
li pri čiščenju. Vseeno je bolje, da vsaj nekaj do-
biš za ta les, kot pa da ne dobiš popolnoma nič. 
Andrej Žagar ob tem dodaja: “Ljudje v Črnem 
grabnu so kar navajeni delati z lesom v gozdu. 
Že leta 2008 je bilo tudi veliko polomljenega 
zaradi vetroloma in so ljudje kar dobro reševali 
zadeve, niti ni bilo kakšnih večjih hujših nesreč. 
Upam, da bo ostalo pri tem, je pa res, da ljudje 
niti nimajo več veliko časa pri spravljanju lesa, 
saj se trenutno na trgu slabše prodaja les, in vsi 
malo čakajo. A ne smejo odlašati predolgo.”   
  

Razgaljene gozdne površine 
V naslednjih letih se lahko pojavi problem za-
radi razgaljenih ogromnih gozdnih površin, 
saj so gozdovi uničeni. Slednje bi bilo morda 
dobro tudi umetno obnavljati, a na podeže-
lju ne živi več tako veliko ljudi, ki bi imeli čas 
to saditi. “Veliko bo prepuščeno bolj naravni 
obnovi, ki lahko včasih zraste slabše, kot če bi 
bilo umetno nasajeno drevje,” svoje mnenje 
glede na trenutne izkušnje v gozdovih na ob-
močju občine podaja Žagar.

zA oBčinsko uprAvo LeA smrkoLj
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Obvestilo za javnost

Državni prostorski 
načrt za prenosni 
plinovod M9 
Kidričevo - Vodice
Javna razgrnitev študije variant s predlogom 
najustreznejše variante in okoljskega poročila 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za 
prostor, graditev in stanovanja, v skladu z do-
ločbami Zakona o umeščanju prostorskih ure-
ditev državnega pomena v prostor (Uradni list 
RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12) skupaj s 
pobudnikom priprave državnega prostorskega 
načrta Ministrstvom za infrastrukturo, Direkto-
ratom za energijo, organizira javno razgrnitev 
študije variant s predlogom najustreznejše va-
riante za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vo-
dice in okoljskega poročila.

Javna razgrnitev poteka od 9. marca 2015 in 
bo trajala do vključno 9. aprila 2015 v pro-
storih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovi-
ci, Veidrov trg 7, Lukovica (v delovnem času 
občinske uprave), ter na Ministrstvu za oko-
lje in prostor, Direktorat za prostor, graditev 
in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana.

Med javno razgrnitvijo bo organizirana jav-
na obravnava za območje občin Lukovica 
in Moravče, ki bo dne 26. marca 2015, z za-
četkom ob 16. uri v Kulturnem domu Janka 
Kersnika, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 
Lukovica.

Gradivo, ki je predmet javne razgrnitve, obsega:
študijo variant, okoljsko poročilo, dodatek k 
okoljskemu poročilu za območje Natura 2000, 
povzetek za javnost in strokovne podlage, na 
katerih temeljijo rešitve študije variant.

Gradivo je dostopno tudi na spletnih straneh 
Ministrstva za okolje in prostor na naslovu: 
http://www.mop.gov.si/delovna podrocja/pro-
storski nacrti/drzavni prostorski nacrti/javne 
razgrnitve in seznanitve/.

Javnost ima v času javne razgrnitve možnost 
dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gra-
divo, in sicer:
•	 pisno na mestih javne razgrnitve (obrazec 

je na voljo na mestih javne razgrnitve in na 
spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),

•	 po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in 
prostor, Direktorat za prostor, graditev in sta-
novanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripi-
som »DPN Kidričevo-Vodice«,

•	 elektronsko na naslov: gp.mop(at)gov.si, s 
pripisom »DPN Kidričevo-Vodice«.

Ministrstvi za okolje in prostor ter za infrastruk-
turo bosta v roku 60 dni preučili pripombe in 
predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo obja-
vljeno na spletni strani Ministrstva za okolje in 
prostor ter posredovano Občini Lukovica (za 
območje občine Lukovica). Osebe, ki ne želijo, 
da se v stališču objavi njihovo ime in priimek, 
morajo pri dajanju pripomb in predlogov to 
posebej navesti.
VLJUDNO VABLJENI!

oBčinskA uprAvA

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
Na podlagi določil 8. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik 
Občine Lukovica, št. 1/2011), objavlja župan Občine Lukovica naslednji, 

JaVnI RaZPIS 
za izbor odgovornega urednika občinskega 

glasila Občine Lukovica »ROKOVnJaČ«

Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat/ka, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije oziroma države članice 
EU, ki ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika. Biti mora poslovno sposobna oseba, 
ki ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja. Poleg tega 
mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe, katerekoli smeri in dve (2) leti izkušenj s področja 
urejanja glasil ali najmanj V. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri s pridobljeno novinarsko 
licenco in najmanj tri (3) leta izkušenj s področja urejanja glasil, ali novinarskega dela na radiu, 
TV ali drugih javnih ali zasebnih medijih.
Odgovorni urednik ne sme biti funkcionar ali član politične stranke ter ne sme sodelovati pri 
pripravi in izdajanju publikacij in gradiv političnih strank. Odgovorni urednik ne more biti 
zakonec, izvenzakonski partner, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec žu-
pana oz. članov Občinskega sveta. Prav tako je delo odgovornega urednika nezdružljivo z 
opravljanjem nekaterih funkcij, navedenih v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.

Naloge odgovornega urednika so:
•	 izvaja programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem;
•	 zagotavlja vsebino občinskega glasila skladno s sprejeto programsko zasnovo in uredniško 

politiko;
•	 občinskemu svetu Občine Lukovica enkrat letno predlaga programsko zasnovo glasila in 

odgovarja za njeno uresničevanje;
•	 občinskemu svetu posreduje polletno in letno poročilo o poslovanju glasila;
•	 naroča, pripravlja, ureja glasilo;
•	 predlaga spremembe cen avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil;
•	 izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila;
•	 vodi delo uredniškega odbora;
•	 županu predlaga strokovno izobraževanje članov uredniškega odbora in stalnih dopisni-

kov in odloča o višini finančnih sredstev za to;
•	 predlaga organizacijo dopisniške mreže;
•	 odloča o višini finančnih sredstev za izobraževanje novinarskega podmladka.
Odgovornemu uredniku za urejanje glasila pripada honorar v višini 300,00 EUR bruto meseč-
no in službeni telefon, za katerega občina plačuje stroške naročnine in uporabe v višini 50,00 
EUR mesečno. Prav tako pripada uredniku povračilo potnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z 
opravljanjem dela. Odgovornemu uredniku pa ne pripadajo sejnine za vodenje sej uredni-
škega odbora, oz. za udeležbo na sejah občinskega sveta in drugih delovnih teles, prav tako 
mu ne pripadajo avtorski honorarji za prispevke in članke objavljene v občinskem glasilu.

Od kandidata za odgovornega urednika pričakujemo, da ob prijavi na razpis poleg življenje-
pisa predloži osnutek programske zasnove glasila.

Pojasnilo: Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat članov občinskega sveta Ob-
čine Lukovica in delo opravlja nepoklicno.

Prijave z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju meril in kriterijev za izbor s kratkim življenjepi-
som in osnutkom programske zasnove glasila kandidati posredujejo v zaprti ovojnici, na na-
slov: Občina Lukovica, s pripisom »Za javni razpis – Rokovnjač«, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, najkasneje do 30. 3. 2015. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni datum 
prejete do najkasneje 13. ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali 
posredujejo s priporočeno pošto. 

Kandidati bodo o izboru obveščeni najkasneje v 8 dneh po sprejeti odločitvi. Dodatne 
informacije v zvezi z objavo daje direktor občinske uprave (tel.: 01/ 72 96 300). 

Datum: 27. 2. 2015 ŽupAn

Štev.:   613-0001-1/2015 mAtej kotnik, l. r.

Kriteriji:
IZOBRAZBA V. stopnja 10 točk, VI. stopnja 20 točk; NOVINARSKA LICENCA 30 točk; DELOVNE 
IZKUŠNJE do 2 leti 5 točk, nad 2 leti 10 točk; IZKUŠNJE Z UREJANJEM GLASIL LOKALNIH SKU-
PNOSTI do 3 leta 10 točk, nad 3 leta 30 točk; IZKUŠNJE Z NOVINARSKIM DELOM: novinarsko 
delo do 5 let 10 točk, novinarsko delo nad 5 let 20 točk; OBJAVLJENI AVTORSKI PRISPEVKI V 
PUBLIKACIJAH IN MEDIJIH: objavljenih do 10 avtorskih del 10 točk, objavljenih od 11 do 30 
avtorskih del 20 točk, objavljenih 31 ali več avtorskih del 30 točk
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Občinska proslava 
ob kulturnem prazniku
Medijski alarmi o snežnih metežih so očitno nekatere naše ob-
čane prepričali, da se proslave, ki je bila 5. februarja 2015 v Kul-
turnem domu Janka Kersnika niso udeležili trumoma in tako 
zamudili zanimiv medgeneracijski poklon kulturnemu prazni-
ku, 8. februarju.

Začeli smo s himno, ki je zazvenela iz violine in klavirja ter pozdra-
vom Matevža Kinka, ki je proslavo pripravljal v duhu medgenera-
cijskega sodelovanja kot rdeče niti z Društvom Lipa - Univerze za 
tretje življenjsko obdobje iz Domžal. Nenazadnje občina društvo 
Lipa preko razpisa za humanitarna društva tudi sofinancira. Predse-
dnica Metka Zupanek je društvo in njihovih 30 skupin predstavila. 
Začutiti je bilo, da nas čaka pester, ljudski in prisrčen večer, kar se je 
tudi uresničilo in prijetno zlilo z Godalnim orkestrom GŠ Domžale, ki 
ga kot javni zavod prav tako financira naša občina. Dva kontrastna 
dogodka, mladi s klasično zasnovanim programom in starejši z bolj 
ljudskim programom je nadgradila slavnostna govornica, mladin-
ska pisateljica, ustanoviteljica Srečne hiše Alenka Žumbar Klopčič z 
enostavno in dejansko predstavitvijo kulture, ki pomeni tudi nekaj 
narediti za nekoga, ki ima manj oziroma kot je dejala: »Kultura ni 
samo ustvarjanje. Kultura je v vsakem od nas. Kulturo je treba za-
živeti. Zato gre, da se imamo ‚fajn‘.« In imeli smo se. Nekaj prijaznih 
besed, pozdrav nam je namenil tudi župan Matej Kotnik.
Kitaristke, ljudski pevci, pevski zbor, recitatorke Prešernove in svoje 
lastne proze, citrar in citrarke, godala ter Janez Stegen s kitaro in 
orglicami so poveličali Prešernovo Vrbo ter vse prisotne pritegnili v 
skupen pevski zaključek Lepo je v naši domovini biti mlad - lepo je 
biti v naši domovini, povezati ustvarjalnost mladih in starejših. Še en 
zanimiv kulturni dogodek v naši občini.

mArjetkA vrBnjAk

Slavnostna govornica, mladinska 
pisateljica, ustanoviteljica Srečne 

hiše alenka Žumbar Klopčič



marec  2015 9KULTURNI PRAZNIK

Literarni večer v Krašnji
 
Med znamenitimi osebnostmi Črnega grabna bomo zaman 
iskali avtorico čudovitih zgodb iz naših krajev Ilko Vašte. 

Nje in kulturnega praznika so se spomnili člani KUD Fran Maselj 
Podlimbarski iz Krašnje ter v prostorih Osnovne šole in vrtca v 
Krašnji v petek, 6. februarja, zvečer pripravili literarni večer. Spo-
znavali smo življenje in delo nekdanje učiteljice v Krašnji Ilke Va-
šte, ki je znala svoja opažanja tako dogodkov kakor utripa kraja 
prenesti v svoje zgodbe. Luč sveta je zagledala v Novem mestu 
leta 1891 in se je zaradi službe očeta, bil je namreč davčni usluž-
benec, mnogo selila iz kraja v kraj. V Krašnjo je prišla leta 1909 
oziroma 1910, in ker se je prehranjevala v takratni gostilni, je zna-
la prisluhniti tudi govoricam tamkajšnjih obiskovalcev, ki jih je 
zapisovala in pozneje opisovala v svojih zgodbah. V zgodbi Fant 
od fare, o kateri je tokrat tekel pogovor, nam opisuje težko slovo 
fantov od doma, ko so odhajali v vojsko služit cesarju. Skozi ce-
lotno zgodbo nas popelje več delov. Tako prek njih spoznavamo 
celotno pot fantov od slovesa do povratka domov. V njej spozna-
mo Martinkovčevega Grega kot fanta od fare, ki gre v vojsko kot 
fant, ki mu nič ne manjka, vrne pa se kot invalid. Posamezni deli 
zgodbe nam podrobno prikazujejo življenje in delo v Krašnji v te-
danjih časih. Besedo je obogatilo tudi štiriglasno petje fantov, v 
večini članov Moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice, 
ki so se zbrali prav v ta namen. Prepevali so stare pesmi, povezane 
z vsebino zgodbe, ki smo jim prisluhnili v literarnem večeru med 
posameznimi deli zgodbe. Želja Vere Beguš, ki s svojim delom 
prizadevno skrbi za ohranjanje naše kulturne dediščine, je, da bi 

zgodbo v bližnji prihodnosti izdali v knjižni izdaji. Še kar nekaj jih 
je namreč avtorice Ilke Vašte, ki jih mnogi od nas ne poznamo in 
jih nikoli ne bomo, če ne bodo izšle v pisani obliki, kajti s slovesom 
vsakega starejšega izgubimo tudi delček zgodovine. Zato hvala 
Vera za ves trud pri ohranjanju kulturne dediščine krajev Črnega 
grabna, da bi ga opravljali še dolgo časa.

drAgo juteršek

Letošnji slovenski kulturni 
praznik smo na vseh lokaci-
jah OŠ Janka Kersnika Brdo 
obeležili skupaj z Boštjanom 
Gorencem – Pižamo.

S poslušanjem ali petjem slo-
venske himne so učenci na 
začetku pokazali spoštovanje 
do slovenske kulture. Na Brdu 
so vsi zapeli še šolsko himno. 
Nato smo prisluhnili talentira-
nim dekletom na glasbenem 
področju. 
Na Brdu, v Krašnji in v Blagovi-
ci smo razglasili nove knjižne 
Prešernove nagrajence. Vse na- 

grajence povezuje ljubezen do 
knjige in branja, velik čut za 
materni jezik, pogosto obisko-
vanje šolske knjižnice, sodelo-
vanje pri bralno-knjižnih aktiv-
nostih in še marsikaj.
Letošnji Prešernovi nagrajenci 
so postali: Brdo – Jera Ručigaj, 
4. a (razredna stopnja); Eva Si-
mon, 7. a (predmetna stopnja); 
PŠ Krašnja – Uroš Pogačar, 5. 
c; PŠ Blagovica – Julija Gabro-
vec, 3. d.
Vsi so prejeli knjigo, ki jo je pre-
vedel Boštjan Gorenc. Učen-
cem se je gost predstavil tudi 
kot odličen komik. Z lastno 

Slovenski kulturni praznik z boštjanom Gorencem – Pižamo
priredbo zelo napete pravljice 
o Rusici in Grdini ter z drugimi 
deli je vse dodobra nasmejal. 
Svoje nastope je prilagodil sta-
rosti otrok, ki so ob njem zelo 
uživali. Preživeli smo prijetno 
urico vedre slovenske kulture, 
ki jo zelo potrebujemo.
V imenu vseh otroških in tudi 
odraslih nasmehov se Boštjanu 
Gorencu – Pižami zahvaljujemo 
za prisrčno druženje.
Našim Prešernovim nagrajen-
cem iskreno čestitamo!

dAnicA doLAr, foto: mojcA sušec, 
dAmjAn gAšpArič, HeLenA urBAnijA
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Pust krivih in veselih ust
Pust je posebni čas v letu, ko se vrstijo sprevodi maškar in razni plesi. V 
torek, 17. februarja 2015, smo se učenci in učitelji 2., 3., 4. in 5. razredov 
v različnih zanimivih in raznovrstnih pustnih preoblekah odpravili na 
pustni pohod do središča Lukovice. Pustno povorko sta vodila harmo-
nikarja. Tudi vse ostale maškare so poskrbele za zelo veselo vzdušje. 

Dolgoletna tradicija se bo nadaljevala.

Končno je prišel težko pričakovani pust. Na pusti torek, 17. febru-
arja 2015, so v vrtec Medo prišle vile, gusarji, policisti, princeske, 
gasilci, čarovnice, čebelice …

Po zajtrku so se najmlajše pustne maškare zbrale v telovadnici na pu-
stni zabavi, kjer je gospa Snežakova vodila modno pisto. Po njej so se 
sprehodili klovni, gasilci, spajdermeni, pike nogavičke, pikapolonice 
… Vsaka maska je v sebi skrivala pisanost in čarobno moč, s katero je 
pomagala odgnati zimo. S svojimi mojstrovinami nas je zabavala tudi 
gospa Klovnesa. Male maškarice niso odganjale zime samo na modni 
pisti, ampak so vse vesele in razigrane odšle pokazat tudi širnemu sve-
tu na Prevoje. In kdor je šel v tistem trenutku mimo, je lahko videl mno-
žico pustih šem. Starejši otroci pa so se najprej sprehodili po Prevojah, 
nato pa so s pustnim rajanjem nadaljevali v telovadnici, kjer je pustno 
modno revijo vodila nasmejana gospa Klovnesa. Ob zabavnem rajanju 
in sprehodu okoli vrtca niso manjkali niti pusti krofi, ki so bili polnjeni s 
sladko marmelado. Z njimi so se posladkale pustne maškare pri popol-
danski malici. Z glasnim prepevanjem pustnih pesmic so maškare po-
skušale priklicati pomlad. Če pa jim je to uspelo, pa bomo kmalu videli. 

veronikA HriBAr

Dolgoletna pustna tradicija
Za nami so lepi pustni dnevi, prijetni trenutki pustnih običajev, ki jih 
ohranjajo tudi člani športnega društva v Zlatem Polju.

Tokrat beležimo dvaindvajseto leto srečanj, mislim na nogometna sre-
čanja v pustnih maskah ekip Zlatega Polja in Prevoj. Prijetno in zanimivo 
tekmo smo odigrali v dopoldanskem času pustne nedelje, medsebojno 
druženje pa dokaj hitro končali, saj je bil pred nami še popoldanski del, ki 
ga običajno izkoristimo za pohod po zlatopoljskih vaseh. Lepo vreme nam 
je bilo naklonjeno na pustni torek, ko smo se s traktorjem podali v dolino. Od 
vasi do vasi, od hiše do hiše nas je vodila pot, povsod pa z željo po skoraj-
šnji pomladi in dobri letini.
Prehitro je minilo torkovo popoldne, zato nam tudi ni bilo dano, bi se ustavili 
pri vsaki hiši, sicer nas pa vedno preganja večerni mrak, ko moramo zaključiti 
s tem lepim pustnim običajem.

tone HABjAnič

Pust v Vrtcu Medo

Pri povratku mimo gostilne pri Bevcu nas je čakalo še presenečenje. 
Gospod in gospa Jemec sta nas postregla z bomboni. To je bilo zares 
lepo in sladko presenečenje, za katerega se jima še enkrat najlepše za-
hvaljujemo. 
Staro izročilo pravi, da obisk pustnih šem prinaša srečo in dobro letino. 
Upamo, da smo to srečo po Lukovici ponesli tudi mi.

tinA pergAr 

PUST
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Na letošnji že 4. pustni povorki smo ponovno občudovali ve-
liko izvirnih in domiselnih mask. Tudi rahlo pršenje ni zmotilo 
pustnih mask, ki so se udeležile povorke od Prevoj do Šentvida 
in pustnega rajanja pri Kulturnem domu. Povorko je – kot se 
spodobi za tak slavnostni sprevod –, v taktu koračnic spremljala 
Godba Lukovica. 
 
Člani komisije so si maske pozorno ogledali že med povorko in 
nato še na ploščadi pri Kulturnem domu. Ocenjevali so izvirnost, 
domiselnost, vložen trud v pustno opravo ter seveda sam nastop 
maškar. Letos smo maškaram namenili rekordno število – kar 15 
nagrad – pa so imeli člani komisije kljub temu težko delo, da so med 
množico odličnih mask izbrali 15 najboljših. Nagrade so si tako letos 
prislužili: ekipa majhnih in velikih doma izdelanih računalnikov, 
družina gusarjev, Asterix in Obelix, črnski par, otroška kuhinja, ki 
so jo domiselno sestavljali kuharji in hrana, Prešeren s svojo Julijo, 
veliki in mali hudiček, lovec s trofejami, družina žabic, družina 
tigrov, prevojske smreke, zaljubljeni vrt in valentinovo grozdje. Prvo 
nagrado so si letos prislužili prevojski arestanti, ki so imeli v ekipi 
zapornike, policistke in policiste, roparja, potujoči zapor – skratka 
čisto pravi arest. Program je povezoval Anton Praznik. 
Tudi letos so pridne gospodinje ocvrle krofe in jih prinesle v Kulturni 
dom na pokušino. Komisija je letos med sodelujočimi krofi laskavi na-
ziv za Naj pustni krof podelila Veri Kotnik. 
Najlepša hvala vsem, ki ste nam pomagali, da je naša pustna povorka 
s tekmovanjem za Naj pustni krof uspela. To so: Občina Lukovica in 
režijski obrat Lukovica, Godba Lukovica, PGD Prevoje, Gostilna Bevc, 
Pizerija in gostilna Furman, Gostilna Škarja, Gostilna Gašper, Piceri-

Pustna povorka in pustno rajanje 

Pustna povorka od Prevoj do Šentvida

ja RCU Lukovica, Gostilna Pri Čebelici, Kavarna Mia, David Gostič s. 
p., Avtokozmetika Savernik, Gostinsko podjetje Trojane, Društvo 
Skrinca, Žito d. d., DJ DareTratnik, tehnični mojster Damjan Klopčič, 
snemalec Janez Pogačar in fotograf Rado Gostič. Najlepša hvala tudi 
vsem pustnim maskam, ki ste se udeležile povorke in rajanja ter dru-
gim obiskovalcem. 
Se vidimo na pustni povorki in pustnem rajanju naslednje leto!

mAjdA kočAr

Izjemno domiselno – nagrajeno valentinovo grozdje

Arestanti so si prislužili prvo nagrado.Izvirne »prevojske smreke«

PUST, DOGODKI

Letošnja zima nam je bila res naklonjena, saj 
nas je obdarila s kar dobro mero snega. Ne 
samo otroci, tudi odrasli smo bili tega veseli 
in zato nismo sedeli križem rok, temveč smo 
to tudi izkoristili. Na prvo sončno februar-
sko nedeljo smo se zbrali vaščani vasi Vrank, 
Blagovice in Borij. Nedeljsko popolne smo 
preživeli na Golčaju, kjer je čudovit kotiček 
za sankanje in zimsko veselje. Po igrivem in 
adrenalina polnem popoldnevu smo se pre-
mraženi in prijetno utrujeni pogreli in si na-
brali novih moči ob vročem čaju, kuhanem 
vinu in domačih dobrotah, ki so nas pričakale 
na kmetiji pr` Španc.

nAtAšA sLApAr 

Zimske radosti na Golčaju
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Folklorno kulturno društvo Lukovica je v soboto, 31. januarja 
2015, v kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri 
Lukovici priredilo svoj prvi folklorni koncert z naslovom Vzemiva 
se. Nastopajoči so dvignili na noge polno dvorano obiskovalcev. 
Povezovalka programa Mateja Orehek je dejala: »Pred nami pred-
pustni čas in Prešernov dan in današnja prireditev je res krasen 
uvod v čas zimskih radosti in v mesec kulture. Nocoj je z nami veli-
ko nastopajočih, naj vam pričarajo nasmeh in iskrice radosti, mo-
goče pa se bo utrnila tudi kakšna solza sreče.« 

Že lansko leto sem v enem izmed glasil lukoviškega Rokovnjača 
in domžalskega Slamnika napisal nekaj besedi pod naslovom 
Harmonika ne bo zamrla.

Tokrat smo se dogovorili, da se občinstvu predstavijo harmonikarji 
diatoničnih harmonik glasbene šole Gamsi, učitelja in tudi izdeloval-
ca harmonik Toneta Omahna v dvorani v Šentvidu pri Lukovici. In res. 
Začeli so se zbirati v spremstvu staršev, sorodnikov in prijateljev. Prek 
trideset jih je prišlo, da pokažejo svoje znanje, ki so si ga pridobili v 
svojem učnem obdobju. Za nekatere je bil to prvi nastop pred števil-
nim občinstvom, ki je napolnilo dvorano. Nastopajoči iz občin Luko-
vica, Domžale, Kamnik in celo Ljubljane so se predstavili z eno sklad-
bo. Ker je bila prireditev dobro organizirana, je vse skupaj zelo hitro 
potekalo. Moram priznati, da številni zelo hitro pridobivajo znanje 
in spretnosti prstov, še zlasti mladi so prikazali velik harmonikarski 
glasbeni talent. Nekaterim je ponagajala tudi trema, kar pa je običaj-
no pri takšnih javnih nastopih. Napovedovalsko vlogo in povezova-
nje sta prevzela in odlično opravila Nastja in Matej Omahna, s svojim 
mlajšim bratcem pa so ob koncu s pesmijo popestrili prijeten glasbe-
ni večer, ki ga je občinstvo nagradilo z velikim aplavzom. Moram reči, 
da mladi glasbeni ustvarjalci s svojimi lepimi glasbili navdušujejo 
številno občestvo in prepričan sem, da harmonika res ne bo zamrla.
Naj zaključim z zahvalo učitelja glasbene šole Toneta Omahna, Obči-

Vzemiva se – folklorni koncert z veliko začetnico

Na koncertu so gostovali Fol-
klorna skupina Društva upoko-
jencev Moravče, trio harmonik 
glasbene šole Polton, Ljudske 
pevke Kulturnega društva Dom-
žale pod vodstvom Mare Vilar, 
Folklorna skupina Kulturnega 
društva Svoboda iz Mengša in 
ansambel Trobentica.
Naše domače Folklorno dru-
štvo Lukovica se je predstavilo 
dvakrat. Prvič je na oder sto-
pila mlada otroška skupina, 
povprečna starost plesalcev je 
komaj osem let, in zaplesali so 
šaljiv kratek splet plesov, prila-

gojen otroški izvedbi. Da so tudi 
mladi slej ko prej posnemali od-
rasle in zaplesali v paru, je poka-
zala ta prisrčna skupina, izbor 
soplesalcev pa je potekal s po-
znano simboliko – nageljčkom. 
Odrasli iz društva smo se pred-
stavili z novim spletom gorenj-
skih plesov. Avtorica odrske 
postavitve sem pripravila prikaz 
snubljenja in ohceti po starem, 
kot so bile na kmetijah. Ko opol-
noči nevesti snamejo venček in 
ji zapoje godec, se ohcet razživi 
in plesalo je staro in mlado. Na 
vsaki ohceti je nekdaj veljalo, da 

se eden poroči, drug pa zasnu-
bi, kar se je videlo tudi pri tej. 
Nastopili so vsi člani društva.
Večer se je zaključil z družabnim 
srečanjem vseh nastopajočih in 
naši člani društva so z veseljem 
ugotavljali, da bomo prihodnje 
leto spet organizirali dogodek 
na vsaj tako visoki ravni. Zahva-
la gre vsem nastopajočim, vsem 

sponzorjem in vsem obiskoval-
cem, ki so prispevali v namen 
aktivnega delovanja društva. 
Nocoj je ena luštna noč je zape-
la ob koncu koncerta vsa dvora-
na. Res je bila.

simonA droLc, predsednicA 
foLkLornegA društvA LukovicA

Predstavili so se nam harmonikarji
ni Lukovica in športnemu društvu Zlato Polje ter vsem, ki so pomaga-
li pri organizaciji prireditve ter nastopajočim in številnim gledalcem 
za obisk.

tone HABjAnič

Po nastopu so zaigrali še skupaj.

DOGODKI
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Svetloba Slovenije
Letošnji mesec kulture je v torek, 10. februarja, na domačiji Breg 
v Imovici prinesel prav posebno pesniško-multimedijsko dožive-
tje. Založba Obzorja iz Maribora je v lanskem letu izdala pesniško 
zbirko sonetov Zvezdane Majhen z angleškim naslovom Sights & 
Sonnets from Slovenia, SVETLOBA SLOVENIJE. Knjiga sonetov je v 
poznem torkovem popoldnevu v mali dvoranici breške domačije 
doživela prvo javno predstavitev ter druženje z njenimi ustvarjalci 
in gostitelji. 

Otroštvo, zgodnja mladost, odnos do narave, torej življenje Zvezdane 
Majhen, pesnice in samostojne kulturne ustvarjalke, je tesno povezano 
z domačijo na Bregu v Imovici, kjer je preživela otroštvo. Topli, iskreni 
odnosi v družini in ljubezen do narave ter vsega živega sta vrednoti, ki 
ju je s seboj odnesla v svet in še danes pomembno zaokrožata njeno 
osebnost pa tudi literarno ustvarjanje. 
Zbirka sonetov z angleškim naslovom Sights & Sonnets from Slovenia, 
slovenski naslov je SVETLOBA SLOVENIJE, prinaša posebno oblikovno 
drugačnost: 36 sonetov na 150 straneh, posvečenih različnim sloven-
skim krajem (s temi soneti smo se srečali v zbirki Složitje, ki je bila 2007. 
razglašena za najlepšo slovensko knjigo), v slovenščini, nadgrajeni so 
z angleškim prevodom, dopolnjeni pa s fotografijami/vedutami posa-
meznih krajev. 
Na predstavitvi knjige v manjši dvoranici na Bregu so se zbrali vsi, ki so 
ustvarjali in sooblikovali knjigo ter pripravili tudi predstavitev: avtorica 
Zvezdana Majhen, prevajalec dr. Andrej Rijavec, fotograf in glasbenik 
Lado Jakša, urednica Založbe Obzorja Nevenka Richter Peče, pa gosti-
telji – njeni domači Kotnikovi, ter gostje. Avtorica je najprej spregovori-
la o tem, zakaj za predstavitev knjige prav Imovica, ne pa veliko mesto, 
Ljubljana, morda Maribor, in nam kot prvega prebrala sonet o Imovici. 
In potem smo potovali po Sloveniji … Lukovica, Maribor … – razgle-
dnice Slovenije. To nenavadno potovanje je v sebi skrivalo in odkrivalo 
dvoje stvari: blagozvočnost slovenske poezije, prevedene v angleške 

Nosilka laskavega naslova Slovenka leta med desetimi nomi-
niranimi izjemnimi ženskami je v letu 2014 postala Sonja Pun-
gertnik, ki kljub izgubi vida dokazuje, da so tudi invalidi lahko 
enakovredni v družbi. Ljudi navdihuje in navdušuje predvsem s 
svojim optimizmom in željo pomagati. 
 
„V največje veselje mi je, ko ljudje ob meni pozabijo, da ne vidim – 
takrat sem samo Sonja,“ je o sebi povedala Slovenka leta 2014 Sonja 
Pungertnik, sooblikovalka slovenske zakonodaje za invalide, vodi-
teljica oddaje Luč v temi na Radiu Ognjišče, ki ozavešča o invalidih, 
njihovih sposobnostih in talentih, ter s patrom Ivanom Platovnjakom 
vodi šolo odpuščanja v Ignacijevem domu duhovnosti.
„Na tem odru ne stojim sama, ampak z vsemi tistimi, ki so mi poma-
gali postajati to, kar sem – z Bogom, ki mi je dal življenje, zlatima star-
šema, družini in brezštevilnim, ki mi jih je življenje poslalo na pot,“ 
je v čustvenem zahvalnem govoru dejala Pungertnikova. „Vsak vaš 
glas zame razumem kot potrditev vrednot, za katere se zavzemam, in 
znamenje odprtosti do drugačnosti.“ Poleg Pungertnikove so bile le-
tos nominirane za naslov Slovenka leta 2014 še Ivanka Berčan, Kata-
rina Čas, Ana Jug, Manca Košir, Lucija Mlinarič, Lenka Puh, Irena Rotar, 
Marija Sivec in Marijana Sukič. V vseh teh letih je bilo za laskavi naziv 
nominiranih več kot 200 ženk. Ob razglasitvi, ki je potekala v Sloven-
ski filharmoniji, ob spremljavi mladinskega simfoničnega orkestra 
glasbene šole Celje, so o Sonji povedali: „Je neverjetno optimistična 
in topla ženska, prepričana, da je bila slepa poslana na svet z name-
nom. Je svetilnik vsem s podobnimi ovirami, kot jih ima sama. Nikoli 
ni gledala na to, kaj bodo drugi naredili zanjo, temveč kaj bo družba z 
njo pridobila, zato ozavešča o invalidih, njihovih sposobnostih in ta-
lentih – tudi v mesečni oddaji Luč v temi na Radiu Ognjišče, ki jo vodi 
že sedemnajst let. Med drugim je pomagala pri oblikovanju sloven-
ske zakonodaje za invalide, delala kot defektologinja in sodelovala 

pri rehabilitaciji pozneje oslepelih oseb, pripravljala delavnice za sle-
pe in slabovidne otroke ter mladostnike, najraje pa ljudem pomaga 
osebno. Zaposlena je pri jezuitih v Ignacijevem domu duhovnosti, 
kjer s patrom Ivanom Platovnjakom vodi šolo odpuščanja. Energijo ji 
dajejo družina, vera in ljudje.” 
Kot tako smo jo spoznali tudi na Brdu , ko je zbranim v župnišču spre-
govorila na temo Kristjan v naši družbi. Pogovor je stekel o tem, kje 
smo in kje manjkamo kristjani v današnji družbi. A ne le o tej temi, 
tudi o tem, kako slepi v družbi, na delovnem mestu ... Spoznali smo 
se tudi z pisavo in izvedeli še veliko zanimivosti o njenem delu in 
življenju. Svoje bogate življenjske izkušnje nam bo ponovno podala 
v marcu v dvorani Antona Martina Slomška.

drAgo juteršek

Slovenka leta Sonja Pungertnik obiskala brdo pri Lukovici

besede – angleške prevode je bral sam prevajalec dr. Andrej Rijavec –, 
govorjeno besedo (pesnica in povezovalka) pa je dopolnjevala slikov-
no-glasbena kulisa, ki jo je pripravil glasbenik in fotograf Lado Jakša; ta 
nas je popeljala v skrite kotičke krajev, kjer živimo, mimo katerih vsak 
dan hodimo, se v njih gibljemo, a nam nekako ostanejo skriti … Zato 
SVETLOBA SLOVENIJE. Da bi videli! Sama o sebi pravi, da je Evropejka, 
a je knjiga dragocen poklon, oda domovini Sloveniji, njenim krajem, 
dediščini in ljudem. Zvezdanina ljubezen do domovine je bila rojena 
prav tu, tu je spoznavala tudi blagozvočnost in sporočilno moč besede, 
zdaj pa vse to s svojim pesniškim peresom razsipa med nas:
»Tam, kjer z Besedo sonce uročimo
in se zgodimo v samosvoje skice …« (sonet Imovica)  

 mArtA kerŽAn, foto: rok mAjHenič

DOGODKI
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ZaPRaŠene PODObe: fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica  

Med 12. februarjem in 30. majem 2015 je na Ljubljanskem gradu, v 
tamkajšnji Galeriji S, na ogled fotografska razstava Pustolovščina po-
ljubov. Razstava, ki jo je pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije, 
pripoveduje o poljubih na fotografijah. O poljubih, ki so šele v drugi 
polovici 20. stoletja postali vse bolj priljubljen in univerzalen vedenjski 
vzorec, ki je iz zasebnega popolnoma prodrl v javno življenje. Zabe-
leženi so najrazličnejši poljubi in to ne samo med ljudmi, ampak tudi 
med ljudmi in živalmi, med ljudmi in predmeti. Poljubi, ki pripovedu-
jejo o ljubezni, sreči, protokolu, športnih zmagah, združitvi z Bogom 
in še o marsičem. Razstavljena je tudi fotografija iz zapuščine Franceta 
Cerarja. Avtorica razstave Irena Uršič je ob fotografijo zapisala: 

Letos nam je bila zima prav zares naklonjena, saj nam je po mrzlih dneh 
in ledu na bajerjih namenila še nekaj več snega. To smo v ŠD Prevoje s 
pridom izkoristili in v soboto, 7. februarja, organizirali sankanje in ostale 
zimske norčije na bližnjem Krtinskem hribu. Ob res lepem številu udele-
žencev smo izpeljali tudi dve tekmovanji, in sicer v sankanju in bodyzor-
bingu. Pri sankanju smo izpeljali dve vožnji na čas, da pa je bil ambient 
še zanimivejši, je druga vožnja potekala pod žarometi. Bodyzorbing je 
potekal med prvo in drugo vožnjo sankanja, ki nas je ob bučni publiki 
tudi dodobra nasmejal. Najboljši trije posamezniki v obeh disciplinah so 

Sankanje in ostale zimske norčije ... ššc izza ovinka ...

Poljub in materinska ljubezen
Ob upoštevanju, da je poljub relikt, ki izhaja iz načina materinega 
hranjenja otroka, ko je mati odvajala dojenčka od dojenja in ga hra-
nila »usta na usta« s hrano, ki jo je prej sama prežvečila, je poljub 
med materjo in otrokom najbolj prvinski. V prvi polovici 20. stoletja 
poljubljanje med materjo in otrokom ni bilo običajno, zato so tovr-
stni prizori na fotografijah zelo redki. Zelo občuten je poljub, ki ga 
želi Frančiška Jerman ob koncu druge svetovne vojne podariti sinu 
Tonetu, enemu od svojih sedmih otrok. V ozadju ljubeznivega prizo-
ra je župnišče, ki so ga med vojno požgali partizani. Brdo pri Lukovici, 
1945.

Zahvala družini Jerman, zlasti Niku Jermanu, za prijazno sodelovanje 
in prijetno kramljanje ob fotografijah.

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana
www.muzej-nz.si

Kustosinja: Andreja Zupanec Bajželj, telefonska številka: 01 300 96 24
andreja@muzej-nz.si

Vljudno vabljeni v prostore Muzeja novejše zgodovine Slovenije, 
kjer je na ogled razstava, posvečena 100-letnici začetka prve sve-
tovne vojne Take vojne si nismo predstavljali. Povabilo velja tudi 
za ogled fotografske razstave Pustolovščina poljubov na Ljubljan-
skem gradu, Galerija S.

Vljudno vabljeni.

prejeli praktične nagrade, košarice, polne sadja. Po podelitvi so nekateri 
vztrajno še nekaj časa gulili sani. Seveda sta nas tudi tokrat skozi ves čas 
grela odlično kuhano vino in čaj, podprli pa smo se lahko tudi s sladkimi 
dobrotami, ki so jih spekle naše članice. 

Rezultati sankanja: 1. Jure Klopčič, 2. Grega Klopčič, 3. Mitja Šavoren 
Rezultati bodyzorbinga: 1. Miha Capuder, 2. Lenart Lah, 3. Miha Rožič 

rok kerŽAn, šd prevoje
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IMATE DOMA ALI V PODJETJU ODVE^ RA^UNALNI[KO OPREMO ALI PA

OHRANJENE [OLSKE POTREB[^INE? NE VESTE, KAM Z OBLA^ILI, KI JIH 

VI IN VA[I OTROCI NE NOSITE VE^, SO PA [E LEPO OHRANJENA? 

MORDA VAM VI[KA HODIJO TUDI OHRANJENE IGRA^E, KI [E VEDNO

LAHKO NADVSE RAZVESELIJO KAK[NEGA MAL^KA? V SRE^NI HI[I

BOMO POSKRBELI, DA BODO VA[E STVARI PRE[LE V ROKE TISTIH, KI JIH

RES POTREBUJEJO. POMAGAMO OTROKOM IZ SOCIALNO OGRO@ENIH

IN REJNI[KIH DRU@IN, MATERINSKIM DOMOVOM IN VARNIM HI[AM.

POSLANSTVO SRE^NE HI[E JE USTVARITI
LOKALNO VESELJE 

ZA GLOBALNO SRE^O.
POMAGAJTE NAM PRI TEM!

Sre~na hi{a v Lukovici: www.srecnahisa.si, info@srecnahisa.si,
031 673 236 (Alenka) in 031 748 042 (Ajda)
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Po tem, ko smo na valentinovo-pustno 
soboto v Srečni hiši v družbi naše amba-
sadorke Urške Majdič prisluhnili napeti 
zgodbici o treh čarovnicah, ki so začarale 
bližnje Gradiško jezero, smo si izmislili in 
zapisali čisto svojo domišljijsko zgodbico. 
Vse to seveda ob srkanju dišečega čarapi-
na, ki ga obožujejo tudi čarovnice, in ob 
sladkanju s krofki Moj Frosti. – Pozitivni 
februar pa se je v Srečni hiši še nadaljeval, 
saj smo poskrbeli tudi za svojo – zunanjo 
in notranjo – lepoto, obenem pa poskrbe-
li še za nekaj dobrih del, s čimer krepimo 
vlogo Srečne hiše v širšem okolju. Pozi-
tivna nadaljevanja sledijo v pomladnem 
marcu, ko se bomo med drugim družili z 
legendarnima Jurijem Součkom in Palčk-
om Smukom.

 Medtem ko so na valentinovo–pustno so-
boto najmlajši v Srečni hiši uživali v srkanju 
čarobnega čarapina z našo ambasadorko 
– ups, dobro vilo, sicer pa glasbenico in ra-
dijko – Urško Majdič in si z njo izmislili čisto 
svojo zgodbico o zlobnem Van Hlodu, prija-
znem Pingu Jožetu in še prijaznejši risi Lučki 
pa o malem Mihi in Medu Puju (ime mu je 
Medo in piše se Pu), so starejši lahko uživali 
v terapevtskih zvokih gongov ljubezni s Pe-
tro Trtnik, izdelovanju naravne kozmetike s 
Tinkaro Rozina, zadnji dan najkrajšega me-
seca v letu pa še v spoznavanju samih sebe 
s specializantko psihoterapije Ireno Štamfelj 
in grafologinjo Bilko Demšar. 
Za svojo celovito lepoto v Srečni hiši skrbi-
mo tudi s plemenitimi gestami, kot je deni-
mo zbiranje oblačil, igrač in opreme za azilni 
dom, kamor bomo bogat kup zbranih stvari 
odpeljali v prvem marčnem tednu. Vsesko-
zi podarjamo potrebno opremo otrokom 
iz socialno ogroženih in rejniških družin ter 
nudimo brezplačno učno pomoč šolarjem z 
območja Lukovice. 
V marcu sledijo Zeleni prstki (vrtičkanje) z 
Jernejo Pavček za najmlajše, Darfur s pod-
pornikom Toma Križnarja Klemenom Miheli-
čem, predavanje o (ne)plodnosti s Petro Tr-
tnik, osnove retorike z urednico Eko knjige in 
ustanoviteljico Srečne hiše Alenko Žumbar 
Klopčič, predavanje Čarobna energija z Bar-
baro Mihelčič, ki bo vodila tudi sprostitveni 
večer za mamice ob materinskem dnevu, 
pisane risarije z ilustratorkama Nino Me-
glič in Ajdo Erznožnik, ki sta z ilustracijami 
opremili tudi Srečno hišo, otrokom pa bomo 
pomagali premagati strah pred zdravniki in 
jim približali zdravniški poklic z dogodkom 
Zdravniki so kul!. Ne nazadnje bomo v sode-
lovanju z založbo Ocean pripravili tudi kul-
turno čajanko z Jurijem Součkom, ki nam bo 
kot prevajalec Palčka Smuka prebral nekaj 
poglavij iz te nove slikanice, ki je odslej na 
voljo tudi v slovenščini.
Ne zamudite torej dogajanja v Srečni hiši v 
marcu! 

ALenkA ŽumBAr

Pozitivni februar v srečni hiši 

Od valentinovega druženja z Urško Majdič do 
spoznavanja samih sebe in obdarovanja drugih

Gong kopel ljubezni s Petro Trtnik v organizaciji Zgodbe.net

Kaj vse o nas pove naša pisava – grafologinja Bilka DemšarNa dogodku Kdo sem in kdo želim biti

V marcu se bomo družili z 
legendarnima Jurijem Součkom 
in Palčkom Smukom!
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OOZ Domžale dela!
Kot veste, na OOZ Domžale poleg dela s 
članstvom opravljamo še vrsto drugih na-
log. Letos smo začeli s tako imenovano mul-
ti info točko, vsak dan pa imamo polne roke 
dela s samostojnimi podjetniki in lastniki 
družb z omejeno odgovornostjo, ki nas obi-
ščejo v okviru točke e-VEM. Ponosni smo, da 
smo bili v letu 2014 med vsemi OOZ e-Vem 
točka z najvišjim številom vpisov novih pod-
jetij oziroma postopkov sprememb.

Ajpes vsako leto konec januarja pošlje pregle-
dnico vseh aktivnosti v okviru e-VEM točk. To 
pomeni, da za vse izpostave z dovoljenjem za 
opravljanje te dejavnosti preveri, koliko je bilo 

na njej opravljenih vpisov, izbrisov ali spre-
memb s. p. ter koliko registracij ali sprememb 
d. o. o. Oboji lahko pri nas v Domžalah oddajajo 
tudi tako imenovane davčne podatke. 
S ponosom ugotavljamo, da smo uvrščeni prav 
na vrh lestvice: Med vsemi OOZ (in OZS) smo na 
domžalski zbornici po številu postopkov na pr-
vem mestu; samo lani smo jih opravili kar 865! 
Naj za primerjavo povemo, da je OOZ, ki nam 
sledi kot prva v sistemu, opravila (le) 625 takih 
postopkov, najnižje uvrščena e-VEM točka iz 
primerljivo velikega in razvitega mesta, kot so 
Domžale, pa je opravila več kot 100-krat manj 
vpisov, le osem. Ob tem na naši e-VEM točki 
obiskovalcem tudi brezplačno svetujemo in 

odgovarjamo na številna vprašanja, ki so mno-
go širša od postopka vpisa ali spremembe. K 
nam prihajajo stranke iz vse Slovenije in za vsa-
ko se potrudimo s profesionalnim odnosom. 

Med vsemi OOZ (in OZS) smo na domžal-
ski zbornici po številu postopkov na pr-
vem mestu; samo lani smo jih opravili kar 
865! Naj za primerjavo povemo, da je OOZ, 
ki je najnižje uvrščena e-VEM točka v okvi-
ru OOZ iz primerljivo velikega in razvitega 
mesta, kot so Domžale, lani opravila več 
kot 100-krat manj vpisov, le osem.

kAroLinA vrtAčnik
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Zgodba o mesnici s Prevoj

Skupne prijave na evropske razpise, izobraževanje za naše cve-
tličarje, dobrodelni projekt, izmenjave informacij o sejmih … to 
je le nekaj poudarkov z izrazito plodnega enodnevnega obiska 
delegacije OOZ Domžale v Koprivnici, kjer smo se dogovorili za 
tesnejše sodelovanje med nami in tamkajšnjo Obrtniško komo-
ro Koprivničko-Križevačke županije.

Med pobratenima mestoma Domžale in Koprivnica, zlasti po zaslugi 
gasilcev iz obeh držav, že vrsto let poteka redno, toplo in trdno dru-
ženje. Z dogovorom, ki ga sklepamo z njihovim obrtnim združenjem, 
pa bo preraslo še na obrtno in podjetniško plat.
Koprivniške kolege smo obiskali konec januarja, ko so se pripravljali 
na volitve v novem mandatu. Tako smo lahko spoznali tudi njihovo 
kandidatko za predsednico, Ireno Kovačić, izkušeno cvetličarko z bo-
gatim znanjem, ki ga bo predvidoma še letos delila s cvetličarji OOZ 
Domžale. 
Hrvaški kolegi so nas na srečanju navdušili s projekti, s katerimi so-
delujejo na evropskih in hrvaških razpisih za pridobitev nepovratnih 
sredstev. Tajnica koprivniške zbornice Jasmina Mahkota in tajnik kri-
ževniške zbornice Božo Barać sta nam povedala, kaj vse so na ta račun 
dosegli v zadnjih petih letih. Seveda smo ju takoj zaprosili za ogled 
izobraževalnega centra, ki sta nam ga opisala, in strinjali smo se, da 
imamo v okviru OOZ Domžale dobre pogoje za prenos dobre prakse 
ob podobnih projektih za težje zaposljive osebe. Hrvaški kolegi so bili 
takoj za to, da se nam pridružijo še v enem mednarodnem projektu v 

To je zgodba o najboljših hrenovkah Črnega grabna, zgodba o za-
četkih mesarja Robija z željo po svoji mesnici, zgodba, ki se zaple-
te s papirji in začini z medijskem linčem. To je zgodba o zloglasni 
prevojski mesnici, ki pa ima srečen konec, pravzaprav začetek, kaj-
ti na koncu vas čaka povabilo na uradno odprtje.

Robert Dobravec, večina nas ga pozna kot Čednkovega Robija, je že 
več kot pol življenja mesar. Da, tudi izučen. Zato sta zaslužni teti Ivanka 
in Jelka, ki sta mu to srednjo šolo svetovali. Starša sta bila z izbiro šole 
zadovoljna, največje navdušenje pa je kazal zdaj že pokojni stari oče 
Viktor, ki je v tistem času tudi skrbel za to, da je imel Robi dovolj prakse 
s pujski. Izkušnje je nabiral tudi z delom na sosednjih kmetijah, kjer je 
pomagal pri kolinah, hkrati pa je tam pilil tudi svoje recepte. Kombiniral 
jih je s tistimi od 'vaških' mesarjev ter jih še dopolnjeval in nadgrajeval 
po svojem okusu. 
Po srednji šoli se je zaposlil v mesnici Flerin v Črnučah, kjer je vztrajal 
17 let. A že veliko prej se je zavedel, da si v resnici želi svoje mesnice.
Počasi si je doma, k sreči so imeli Dobravčevi ob hiši tudi ogromno go-
spodarsko poslopje, začel pripravljati teren, infrastrukturo za današnjo 
mesnico. Sodobna mesnica potrebuje veliko prostora, zato ima Robi v 
mesnici na Prevojah dve hladilnici, prekajevalnico, prodajalno mesnin 
in še nekaj dodatnih namenskih prostorov. Res je, se zasmeji Robi, pro-
stora je dovolj za pravi predelovalni obrat. 
Tu pa naletimo na pravno državo. Robi je zato, da bi legaliziral svojo 
dejavnost in da s pridobivanjem dovoljenj ne bi bilo težav, zaprosil za 
pomoč arhitekturni biro iz Ljubljane, ki se ukvarja s projektiranjem in 
oblikovanjem. Po prvih pridobljenih podatkih in analizi stanja so pri 
omenjenem biroju ugotovili, da z dovoljenji ne bo težav. Leta 2013 so 
na pristojno ministrstvo vložili papirje za industrijski obrat, ki pa so bili 
zavrnjeni in to večkrat. 
Izkazalo se je, da omenjeni biro očitno ni dovolj podrobno preveril 
oziroma pridobil lokacijskega dovoljenja, ki pravi, da znotraj naselja 
Prevoje ni mogoče postaviti industrijskega objekta, kar bi mesni prede-
lovalni obrat tudi bil. Po dobrem letu so lanskega decembra popolno-
ma prevetrili načrte, papirje in vlogo ter na ministrstvo ponovno vložili 
prošnjo, tokrat za prodajalno mesnin – mesnico. 
Mesnico pa bi Robi lahko odprl že samo s tem, da bi ustanovil podje-
tje, po domače s. p., ki bi mu omogočal izdajo računov in plačevanje 

davkov. Tudi to majhno podrobnost so mu v zgoraj omenjenem biroju 
pozabili povedati. Vmes pa se je zgodila prijava občana, kar je privedlo 
do obiska inšpekcijske službe. Seveda so hitro ugotovili, da obratoval-
nih papirjev ni. Robi je imel v tem času v prekajevanju kar nekaj mesa 
od strank, kar pa pomeni, da ni bilo sledljivosti izvora mesa. Zaseženo 
je bilo za 1700 kilogramov mesnin, večinoma od lokalnih kmetov. Fi-
nančni udarec je bil hud, Robi pa poudarja, da je bil medijski linč še 
hujše doživetje. Pravi, da je lahko le srečen, ker sta mu v teh težkih časih 
ob strani stala mama Olga in oče Martin, še posebej pa partnerka Petra. 
A po dežju vedno posije sonce in tako v tej drami, ki se je odvijala pred 
očmi cele Slovenije, Robi vidi tudi dobro plat. V svetu je znano, da je 
vsaka reklama, če tudi slaba, boljša kot nič. 
Ljudje so vse skupaj sprejeli z razumevanjem, stranke se vračajo, obisk 
se je celo povečal. Za povrhu pa se je tudi starejši sin Aljaž podal na 
očetova pota in se izobražuje za mesarja. 
Mesnica na Prevojah je že odprta, le ustavite se in poizkusite razvpite 
Čednkove hrenovke, 25. aprila ob 10. uri pa vas Robi vljudno vabi na 
uradno odprtje. Konec dober, vse dobro. 

AndrAŽ kopitAr

Širimo čezmejno poslovanje

Mednarodno povezovanje s kolegi iz Koprivnice
nastajanju, o katerem pa bomo morda lahko že več razkrili v naslednji 
številki, ki izide marca.
Od drugih projektov smo se strinjali, da bomo nadaljevali s sekcij-
sko izmenjavo znanj, se skupaj prijavljali na evropske razpise tudi za 
področja, ki presegajo običajno delovanje zbornic, predvsem pa, da 
bomo redno in tesno sodelovali, saj je mednarodno sodelovanje za 
uspeh nujno potrebno.
Srečanje smo zaključili z obilo pregovorne hrvaške gostoljubnosti.

kAroLinA vrtAčnik
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O Silvi in Ivanu Ovca, ki sta prejela republiško priznanje za delo 
v rejništvu lanskega decembra, smo prebrali v prejšnji številki 
našega glasila. Priznanje, ki si ga je prav gotovo prislužila vsa 
družina in še marsikatera druga rejniška v Črnem Grabnu, vse-
eno zasluži še kak stavek ali dva, čeprav je bilo veliko napisa-
nega.

Obiskati Silvo in Ivana je vedno prijetno. Izžarevata resnično pozi-
tivno energijo, ki se razširi tudi na obiskovalce, kaj šele na ostale 
bivajoče člane družine. Silva pravi, da so resnično vsi zelo poveza-
ni, navajeni skupaj razpravljati in sproti reševati nastale težave. »Že 
najmlajši ali komaj dobro sprejeti otrok opazi na nama vsako spre-
membo razpoloženja, molk med nama ali nesoglasje,« pravi Silva. 
Otrok se ne počuti dobro, če vidi, da se midva ne razumeva.
Silva pove, da je prvo službo nastopila leta 1986 v šoli v Blagovici. 
Takrat, pravi, so te še prosili, da sprejmeš službo. Oj, koliko se lahko 
spremeni v slabih tridesetih letih. Zatem je službovala na Petrolu in 
pozneje na Darsu v Blagovici. Zdaj že šesto leto nabira leta za upo-
kojitev z delom v rejništvu, kajti služba in rejništvo je le prenaporno. 
Seveda je pogoj, da imaš v oskrbi vsaj tri otroke. In seveda so tu 
tudi še njuni trije otroci, nekateri že odrasli in imajo svojo družino. 
Veselita se vnukov, saj vemo, kako stare starše vnuki raznežijo in po-
mladijo.
Pogovor nanese tudi na odnose v šoli. »Otrok v rejništvu v času 
moje mladosti v šoli ni izstopal, komajda je kdo vedel za to, danes 
pa je drugače. Nešteto govorilnih ur imam za seboj, ko smo se z uči-
telji pogovarjali, ko sem jih seznanjala z osebnostjo otroka in smo 
skupaj reševali kake zadeve,« se zamisli Silva. Vmes nama Ivan skuha 
dobro kavo in se vključuje v pogovor.  Pravita, da se pogovorov in 
resnih zadev v zvezi z otroki vedno lotita dopoldan, ko so le-ti v šoli, 
da v miru razjasnita in postavita na svoje mesto stvari, ki se tičejo 
vzgoje, prioritet in podobnih potrebnih opravkov.

Vsi so naši, le vsak se drugače piše

Silva in mož Ivan

Silva peče oziroma jemlje kruh iz krušne pečiSilva Ovca sodeluje z Marto Tomec, univ.dipl.
soc.del. iz CSD Domžale, od prvega dne, ko je 
pričela svojo rejniško dejavnost

»Vzgoja otrok je težko in zahtevno delo. Ne da se vsega narediti 
po nekih vzorcih in predpisih. Potrebna je marsikdaj, in bolj zale-
že, zdrava kmečka pamet in logika. To se sme in to ne. Lažje je na 
primer sobo pospraviti sam, kakor pa tega naučiti otroka. Ko pa to 
dojame in ve, da brez tega ne bo šlo, je veliko lažje. Bog mi je menda 
dal ta čut, da otroka razumem in ga poskušam usmerjati po neki 
srednji poti. Poti, ki je primerna zanj in za svet, v katerega bo nekoč 
samostojno vstopil. Menim, da je vzgoja samo dvajset odstotkov, 
ostalo otrok prinese s seboj na svet in tu mu je potrebno pomagati, 
da najde tisto pravo srednjo pot.« Silva in Ivan očitno zelo uspešno 
krmarita to njuno razširjeno družino. Da je temu tako, priča doblje-
no republiško priznanje, kajti tudi stroka je opazila njun trud.

miLenA BrAdAč 

Go Further

Uradna poraba goriva: 3,8-6,3 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 98-146 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro 6, uradne emisije NOx: 0,0180-0,1653 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00053-0,00218 g/km, število 
delcev: 0,140-3,090 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Cena velja za Focus Ambiente 5 vrat 1.6 63 kW in ne vključuje stroškov transporta. Aktivna pomoč pri 
parkiranju je na voljo za doplačilo. Slika je simbolična.

Napredne tehnologije,
ki osrečujejo. 

NOVI FORD FOCUS 
Aktivna pomoč pri parkiranju  
Kako parkirati na parkirno mesto, ki ga niti ne opazite? Zanesite se na novega 
Ford Focusa. Najde tudi najbolj neopazna mesta, nato pa vam nanje pomaga 
tudi parkirati. Bočno in vzvratno. In to je le ena od naprednih tehnologij, ki vas 
bo pri novem Ford Focusu osrečevala.

Že od 12.990 €

Go Further

Nova Ford KUGA.
Samodejno navdušuje.

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

 ford.si

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

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

Uvertura za Veliko nagrado 
Lukovice 2015
 
Kakšno pomanjkanje trpimo motoristi v mrzlih zimskih dneh, je 
čutiti celo zimo, ko v različnih pogovorih in druženjih obujamo 
spomine iz preteklih sezon in kujemo načrte za nove. Prav pozimi 
nas je člane AMD Lukovica in sekcije motoristov Moto klub Rokov-
njači veliko ljudi spraševalo o planih za novo sezono vztrajnostne-
ga preizkusa z mopedi za Veliko nagrado Lukovice. Prav zaradi 
tega je hitro padla odločitev o izpeljavi Kick off party VN Lukovi-
ce‘ – druženje ob pregledu video in foto vsebin pretekle dirke ter 
uvod in predstavitev letošnje sezone.

Vse skupaj se je dogajalo zadnji februarski dan v Kavarni Mia. Prija-
zen kolektiv je vsem obiskovalcem pripravil prijetno vzdušje, kmalu 
je prostor postal skoraj premajhen za vse obiskovalce, želnjih novih 
informacij okrog vztranjostne preizkušnje. Napetost se je stopnjevala 
vse do uradnega začetka s pozdravnim nagovorom. Sledila je predsta-
vitev pravilnika oziroma glavne omejitve. Tako bo na prvi preizkušnji, 
ki bo 24.maja 2015, možnost sodelovanja 40 ekip, ki se bodo pomerile 
v dveh triurnih dirkah, najboljše pa bodo imele prednost za prijavo na 
jesensko šesturno dirko. S prijavami pohitite, saj se seznam že polni. 
Celoten pravilnik in prijavnico najdete na www.mkrokovnjaci.com/do-
godki/vn-lukovice. V nadaljevanju večera smo si z zanimanjem ogledali 
kolaž video in foto vsebin s pretekle dirke, zraven pridno praznili pla-
dnje z narezki in na koncu zapeli ob zvokih harmonike.

AnŽe kočAr

Zimski moto tabor 

S pležuhom do medalje
 
Kdaj bo zdaj sneg? Ga bo dovolj? Koliko časa bo obstal? Vsa ta 
in podobna vprašanja smo si zastavljali na klubskih sestankih 
Moto kluba Rokovnjači vse od začetka zime. V voznem redu je 
bil začrtan dogodek zimski moto tabor, za katerega pa se spo-
dobi, da poteka v zimski idili. V februarju nas je razveselila na-
poved za drugo rundo snežne odeje in že so začele potekati pri-
prave na snežno druženje, ki je bilo 21. februarja. Tudi letos so 
nas prijazno sprejeli na smučišču v Turnšah pri Dobu. 
 
Pred dogodkom je bilo potrebno pregledati klubske pležuhe in 
odpraviti morebitne pomanjkljivosti, zagotoviti ustrezno progo za 
spust in ciljno areno za druženje. Vse to in še več so pridne roke na-
ših članov opravile brez problemov, saj smo iz preteklih let navajeni 
izpeljati veliko večje dogodke. Ker je bil letos zimski moto tabor na-
menjen predvsem članom, simpatizerjem in podmladku, se je začel 
nekoliko prej, da so lahko otroci ob dnevni svetlobi odpeljali dve vo-
žnji in si prislužili bogate nagrade podjetja Elform ter unikatne me-
dalje Mizarstva Stupica in Žig d. o. o.. Za njimi so se v boj podali ostali 
prijavljeni tekmovalci, vsi zelo motivirani z veliko željo po zmagi. Po 
končanem spustu med vratci se je organizacijski odbor odločil za iz-
peljavo še enega tekmovanja in sicer v direktnem spustu, ki je požel 
največji odziv gledalcev. Pod žarometi smo razglasili zmagovalce in 
preostanek večera namenili druženju. Z obljubo, da drugo leto po-
novno izpeljemo tekmovanje za vse zainteresirane, smo se odpravili 
v toplo zavetje našega brloga, kjer smo bili najbolj navdušeni nad 
sladkimi dobrotami, ki jih je spekla naša Mateja.

AnŽe kočAr

Moto klub Rokovnjači na sejmu v italijanski veroni 

Obisk sejma bike expo show
 
Enosledna vozila in vse, kar je povezano z njimi, so verjetno najpo-
gostejša tema v debatah med člani in simpatizerji v Moto klubu Ro-
kovnjači. Da pa smo v koraku s časom, je potrebno ves čas spremlja-
ti novosti in nove trende na moto sceni. Prav zato se je naš Felix tudi 
letos potrudil organizirati skupinski ogled moto sejma v Veroni. 
 
Bike expo show je bil prvič organiziran 1995 v Padovi, od leta 2009 na-
prej pa Veroni. Od začetnih 15.000 obiskovalcev si zdaj sejem v treh dneh 
ogleda prek 100.000 ljudi. Sorazmerno s tem se je povečevalo tudi šte-
vilo razstavljalcev in obsejemskih dogajanj. Tudi letos je bila ponudba 
zares ogromna in z veliko mero potrpežljivosti so bili nakupi nadvse ugo-
dni. Vse to je k udeležbi pritegnilo tudi naše člane in simpatizerje. 
V soboto, 24. januarja, ob 4. uri zjutraj se je na parkirišču pred vrtcem 
Medo zbrala prijavljena druščina. Odhod v skoraj 400 km oddaljeno Ve-
rono je sledil nekoliko pozneje, saj se je Izi doma še pridno tuširal. Po 
izkušnjah je dobro biti na vhodu sejmišča že pred odprtjem, saj se tako 
izogneš stanju v vrstah z glasnimi Italijani. Takoj po prihodu je sledila 
malica, razdelitev kart in razhod za osem ur. V manjših skupinicah in pa-
rih smo se podali na lov po zanimivih ponudbah, ogledih in testih novih 
motociklov, vzdihovali ob vragolijah različnih ‘’stunt’’ voznikov na mope-

dih, motorjih in v avtomobilih. Sejem je razdeljen na različne sektorje, 
glede na razstavljalce, tako sta dve hali polni predelovalcev in njihovih 
izdelkov, katerih uporaba se je v zadnjem obdobju še posebej razširila. 
Velja omeniti še skoraj popolno udeležbo vseh pomembnejših izdeloval-
cev serijskih modelov in vseh najnovejših motociklov. Seveda je vse sku-
paj začinjeno s postavnimi hostesami. Polne glave vtisov smo na potni 
nazaj izmenjali, vmes splanirali še kako poletno vožnjo in se ob prihodu 
na Prevoje malo pred polnočjo poslovili.     

AnŽe kočAr
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Glasbe ne vidiš, ampak čutiš in Zoranova interpretacija glasbe pri-
čara ravno to, čustva. 20. februarja 2015 smo bili smo na koncertu 
pianista Zorana Škrinjarja na dvorcu Rus in si ogledali razstavo o 
Mozartu, ob kateri nam je Zoran razkril tudi veliko zanimivega, nam 
še neznanega iz Mozartovega ustvarjanja in življenja.

Na koncu smo v dvorni sobani prisluhnili še ritmom jazza in bluesa. Nad-
vse prijeten večer v odlični interpretaciji glasbenikov: Zoran Škrinjar, 
klaviature, Klemen Kotar, saksofon in bas kitara, ter Enos Kugler, bobni. 
Ambient dvornih soban na dvorcu Rus v Šentvidu pri Lukovici je večeru 
dodal še poseben čar. Presenečenje večera je bila Helena Hren, Zoranova 
prva profesorica in učiteljica, ki ga je s svojim pristopom navdušila za 
glasbeno pot. Celoten dogodek je nastal v okviru Abrahamovega ključa 
Srca Slovenije, v katerem letos sodelujeta članici društva Skrinjca Tanja 
in Meta.

metA jArc

Utrinki s koncerta pianista Zorana Škrinjarja 

na obisku pri Mihelci Hribar
Gospa Mihelca je v januarju praznovala 85. rojstni dan, obiskali 
pa so jo člani Zveze borcev za vrednote NOB Prevoje.

Mihelca Hribar se je 6. januarja 1930 rodila v Zalogu pod Sv. Troji-
co kot najmlajša od treh sester. Imela je težko otroštvo, z invalidno 
mamo in brez očeta. Kot da vse to ni bilo dovolj, se je kmalu začela 
druga svetovna vojna. Pri desetih letih je zato mala Mihelca morala 
že na svoje prvo delo in sicer za deklo na kmetijo pri Frfrav. Tam je 
opravljala težka kmečka dela, ki so primernejša za moške, ki so bili 
takrat v partizanih ali v taboriščih. Vsekakor ji ni bilo lahko. 
V letih vojne je takrat še mala Mihelca sodelovala s partizani, saj so 
nemalokrat prespali v njihovi hiši, njo pa pošiljali na skrivne naloge, 
ki jih sami niso mogli opraviti. 
Gospa Mihelca nam je zaupala zanimivo zgodbo iz vojnega časa, v 
kateri sodeluje tudi njena starejša sestra Polona. Polona se je namreč 
pridružila SKOJ (Zvezi komunistične mladine Jugoslavije) in za proti-
fašistično organizacijo prenašala pošto in trosila letake. Po izdaji so 
jo ujeli in zaprli v zapor v Begunjah na Gorenjskem. In tu se pokaže 
sestrska ljubezen saj se je Mihelca s kolesom podala tja na obisk. Da 
pa je ta podvig postal tema zgodbe, je poskrbelo zimsko vreme. Med 
potjo tja in nazaj je zapadlo toliko snega, da je Mihelca kolo vlekla 
po snegu in prišla domov pozno ponoči, prezebla in premočena do 
kosti. Mihelca celo pove, da je vmes zaspala kar na kolesu.  
Po vojski se je Mihelca zaposlila v Tosami in tam dočakala upokojitev. 

Poročila se je na Prevoje, v domačijo pri Sušnk, kjer še vedno živi s 
svojo družino. 
Gospe Mihelci Hribar želimo še mnoga leta, polna zdravja in sreče.

AndrAŽ kopitAr

Enkrat letno se  zberejo ključarji obeh župnij, da pregledajo opra-
vljeno delo v preteklem letu in kaj vse bodo v posameznih cerkvah 
postorili v tem letu.
 
Vsa dela, naj si bodo vzdrževanje ali obnova, so povezana s sredstvi, 
ki jih je vsako leto manj. A zahvaljujoč sredstvom, ki pritekajo z občin-
ske strani na podlagi razpisov, se da še kaj postoriti. Poleg del, ki so 
začrtana za to leto pri obnovi posameznih cerkvah, so določili tudi bo-
goslužje v obeh župnijah in na podružnicah. Letos bomo poleg vseh 
praznikov slovesno praznovali s sveto mašo tudi zlato mašo Francija 
Barleta na Brdu. Nekaj besed je bilo na tokratni seji namenjeno tudi 
starostni strukturi in zapolnitvi prostih mest ključarjev posameznih po-
družnic. Veliko se je že postorilo v vseh teh letih, a vendar bo potrebno 
še marsikaj narediti. Za vse, kar so že storili in kar še bodo, se je župnik 
Andrej Svete ključarjem zahvalil v svojem imenu in v imenu faranov na 
koncu tokratne seje. 

drAgo juteršek

Seja ključarjev župnije brdo in Zlato Polje

Na obisku pri Mihelci (druga z desne) so bili (z leve) predsednik ZBV NOB Prevoje Martin Do-
bravec, Majda Gostič in občinski predsednik ZB NOB Lukovica Marjan Križman.
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Konec januarja oziroma zadnji petek v me-
secu, 30. januarja, smo se čebelarji in čebe-
larke Čebelarskega društva Lukovica zbrali 
v gostišču Čebelica na Brdu na rednem 
občnem zboru. 
 
V uvodnem pozdravu je navzoče nagovoril 
predsednik društva Mitja Nakrst, ki je vode-
nje zbora predal Henriku Omahni. Z minuto 
molka smo se poklonili Antonu Kotniku in Ani 
Omahna, dolgoletnima članoma in ljubitelje-
ma čebel. Nato so poročila o delu v društvu 
podali predsednik, tajnica, blagajničarka in 
predsednik nadzornega odbora. Zbor je so-
glasno potrdil plan dela za letošnje leto.
Člane Čebelarskega društva Lukovica so na-
govorili številni gostje, pohvalili so delo, opo-
zorili na aktualne težave, s katerimi se soočajo 
čebelarji, in poudarili, kako pomembno je so-
delovanje na vseh nivojih. 

novo leto, nov občni zbor in novi načrti v ČD Lukovica
Predsednik društva Mitja Nakrst in predsednik 
ČZS Boštjan Noč sta podelila priznanja čebe-
larjem veteranom, in sicer so priznanja prejeli 
Franc Peterka, Jože Kos in Anton Razpotnik. 
Posebno zahvalo za opravljanje vloge prapo-
ščaka je prejel Franc Hribar. 
In kaj se bo letos v društvu dogajalo? Vsak 
mesec se v našem društvu nekaj dogaja, 
člani se tako lahko udeležijo izobraževalnih 
predavanj, urejanja okolice društvenega če-
belnjaka, strokovne ekskurzije, predavanja o 
delu v sadovnjaku, obisk v vrtcu z medenim 
zajtrkom … 
Vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri so v dru-
štveni pisarni na Brdu debatni večeri, kjer čla-
ni razpravljajo o aktualnih čebelarskih temah. 
Vse aktivnosti lahko spremljate na spletni 
strani http://www.srce-me-povezuje.si/cebe-
larji-lukovica. 

kAtjA nAkrst, tAjnicA čd LukovicA

Občni zbor TD Gradišče
Letošnji občni zbor je bil zaradi izvolitve novega vodstva prelo-
men. Ob začetku so se zbrani z minuto molka poklonili v prete-
klem letu preminulemu članu. Sledile so uvodne besede in poroči-
lo dosedanjega predsednika Aleša Burje o delu društva. 

Osrednji letni dogodek, ki ga organizira društvo, je bil tudi v letu 2014 
tek okoli Gradiškega jezera, ki se ga vsako leto udeleži večje število te-
kačev. Predsednik se je posebej zahvalil vsem, ki so bili pri posameznih 
dogodkih, organiziranih s strani društva, aktivni in hkrati poudaril po-
men sodelovanja pri organizaciji tovrstnih aktivnosti tudi v bodoče. 
Po potrjevanju rednih letnih poročil predsednika, blagajnika in nadzor-
nega odbora je 44 prisotnih članov izvolilo tudi novo vodstvo in organe 
društva za naslednji mandat. Novi predsednik društva je tako postal 
Jure Starman, ki je v svojem uvodnem nagovoru poleg vizije razvoja 
društva podal tudi plan dela za leto 2015. Ob tej priliki se članstvo za-
hvaljuje dosedanjemu predsedniku in ostalim članom v organih dru-
štva za opravljeno delo. Posebna zahvala gre tudi Jožici Jeras, dolgole-
tni blagajničarki za njeno skrb in doslednost pri urejanju financ.      

Andrej ovcA

Levo novoizvoljeni predsednik TD Gradišče Jure Starman, desno dosedanji predsednik Aleš 
Burja. (foto: Andrej Ovca)

Občni zbor Godbe Lukovica
V petek, 13. februarja, je potekal občni zbor Godbe Lukovica. Na 
17. rednem letnem srečanju članov društva so, kot veleva statut, 
predstavili poročila organov društva in zelo razveseljivo, bila so 
vsa pozitivna. Kot je dejal predsednik društva Bojan Andrejka, je 
za lukoviško godbo s 44 uniformiranimi člani uspešno 16. leto de-
lovanja društva. 

Opravili so 21 javnih nastopov z vsakoletnimi vrhunci, kot so prvomaj-
ski nastopi in dva novoletna koncerta. Posebnost minulega leta je bil 
izjemno odmeven nastop v televizijski oddaji Raketa na Planet TV, ko 
so godbeniki skupaj s skupino Mambo Kings sodelovali v natečaju Naj 
napitnice in poskočnice, ki se je končala s prireditvijo v ljubljanskem 
parku Tivoli ob praznovanju 150-letnice Pivovarne Union.
Na občnem zboru je prišlo do menjave na samem vrhu godbe. Dose-
danji predsednik Bojan Andrejka, ki je to funkcijo opravljal enajst let, 
je mesto prepustil mlajšim. Sad njegovega uspešnega dela je razcvet 
godbe, ki je ob vsesplošnem napredku dobila tudi svoje vadbene pro-
store in se kljub mladosti razvila v zavidanja vreden orkester. Ob koncu 
se je v govoru zahvalil vsem, ki so mu vsa ta leta pomagali pri delu, in 
zaključil, da mu je bilo v čast biti predsednik Godbe Lukovica. Na mesto 

prvega moža društva je bil ob tem imenovan Nejc Andrejka, ki je tako 
postal tretji predsednik v 17. letu delovanja društva.

Leon AndrejkA
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Na predzadnjo februarsko soboto, 21. fe-
bruarja 2015, je na Trojanah potekal redni 
letni občni zbor Društva podeželskih žena 
Blagovica-Trojane. V prijetnem in gostoljub-
nem okolju trojanskega gostišča se nas je 
zbralo 60 članic. 

Občni zbor smo odprli s pesmijo pevcev KUD 
Fran Maselj Podlimbrski iz Krašnje. S svojim pri-
hodom sta nas letos počastila tudi župan Luko-
vice Matej Kotnik in novoizvoljeni predsednik 
KS Blagovica Zdravko Slapar. Našemu vabilu so 
se odzvali tudi blagovški planinci in predstav-
nice društev podeželskih žena iz Domžal in Lu-
kovice. Župan je pohvalil pripravljenost članic 
društva, da so v preteklem letu s peko peciva 
in ostalih dobrot pomagale sooblikovati občin-
ski praznik ter pozdravil zagnanost in številne 
dogodke, ki se oblikujejo znotraj društva. Tudi 
predsednik krajevne skupnosti nam je zaželel 

Letni občni zbor Društva podeželskih žena blagovica-Trojane

ki ga v tempu hitrega časa tako primanjkuje 
tudi v podeželskem okolju. Vsaj v soboto se je 
za nekaj uric ustavil – za premnoge pridne čla-
nice, katerih delavnik na njihovih domačijah in 
domovih traja skozi ves dan.

kAtArinA HočevAr

Običajno je ob koncu leta čas, ko društva 
opravijo pregled dela in gospodarjenja 
za iztekajoče se leto. Tudi Zlatopoljci so se 
zbrali v sobotnem večeru v društvenem 
prostoru ob igrišču, da prisluhnejo, kako 
so bili uspešni.

V uvodnih besedah je predsednik društva Viktor 
Pogačar pozdravil vse navzoče ter opravičil neude-
ležbo župana Mateja Kotnika, prebral dnevni red 
in za delovnega predsednika predlagal Marka 
Vrankarja. Ta se je navzočim zahvalil za zaupanje 
in začel z vodenjem občnega zbora. Poslušali 
smo poročilo predsednika, ki je poudaril, da se je 
upravni odbor sestal kar na štirinajstih sejah. Tudi 
v letu, ki je za nami, smo bili uspešni in delavni, 
tako pri rednem vzdrževanju objektov in čistoče 
okoli igrišča. Skratka, lahko rečem, da sem zado-

ŠD Zlato Polje pripravilo občni zbor

Ob koncu se je predsednik zahvalil Občini Lukovica, 
sponzorjem in donatorjem za pomoč, zahvalil pa 
tudi članom društva, krajanom in vsem, ki društvo 
podpirajo in nam pomagajo.

tone HABjAnič

Zbor ribičev RD Črni Graben
čaka veliko dela, saj moramo urediti tri ribnike 
na Prevojah, ki jih je zapustil prejšnji najemnik. 
Zato bomo potrebovali veliko vlaganj, saj so 
ribniki prazni, zaraščeni s travo in grmovjem. Pri 
tem pričakujemo, da nam bo občina priskočila 
na pomoč vsaj s svetovanjem pri raznih razpisih 
za sredstva. Voljo imamo, veselimo pa se vsake-
ga novega ribiča, ki bi vstopil v naše vrste, saj 
imamo od vseh RD najnižjo članarino in letne 
karte za ribolov.

dAniLo kAsteLic

uspešno delo v letu 2015 in izrazil podporo pri 
naših aktivnostih. 
Leto 2014 je bilo za društvo pestro, bogato in 
aktivno. Predsednica Ani Čerin nas je v svojem 
nagovoru popeljala skozi mesece preteklega 
leta in nas spomnila na prijetna druženja in do-
godke, ki jih članice rade obiskujemo. Učile smo 
se izdelovati milo, oblikovati cvetlične aranžma-
je, pridobile nove spretnosti in veščine kuhanja 
ter priprave peciv. Udeleževale smo se tekmo-
vanj, srečanj sosednjih društev in obiskovale 
naše članice, ki so v preteklem letu zabeležile 
okrogle jubileje. Več kot 50 članic se je udeležilo 
dveh strokovnih ekskurzij; obiskale smo Prek-
murje in Koroško. Plan dela za leto 2015, ki ga 
je predstavila predsednica društva, kaže, da bo 
delovno tudi v tem letu, saj načrtujemo obilo 
dogodkov, srečanj in novosti. 
Zaključek občnega zbora je minil v prijetnem 
vzdušju in klepetu ter medsebojnem druženju, 

voljen. Zajetno delo smo opravili pri razširitvi 
asfalta okoli igrišča, saj smo vso pripravo opravili 
sami. Nanizana so bila poročila o številnih špor-
tno-rekreativnih aktivnostih ter ostalih dogajanj 
v preteklem letu. Blagajnik je poudaril, da smo 
pozitivno poslovali in privarčevali tudi z lastnim 
vloženim delom.
Prisluhnili smo tudi poročilu inventurne komi-
sije, podan pa je bil tudi plan dela ter ostalih ak-
tivnosti za leto, v katerega smo zakorakali. Tokrat 
plaket ni bilo podeljenih, je pa predsednik dejal, 
da se moramo osredotočiti na prihodnje leto, ko 
bomo beležili že dvajseto leto delovanja špor-
tnega društva Zlato Polje. Z nekaj besedami so 
nas nagovorili tudi Vinko Jeras, Janez Pavlič in Božo 
Pogačar s Prevoj, tudi član društva in donator, ki 
je dejal, da mora pohvaliti naše delo, ste aktivni, 
upam v sodelovanje in uspešnost tudi v prihodnje.

V soboto, 28. februarja 2015, smo imeli člani RD 
Črni Graben petnajsti redni letni zbor ribičev, 
ki se ga je udeležilo prek trideset članov. Zbra-
li smo se v prostorih PGD Prevoje v Šentvidu. V 
letu 2014 smo v letnem planu dela namenili kot 
prvo skrb zdravemu in čistemu okolju, voda in 
vodnega življa. V tej zvezi je prostovoljno delo 
in vsaj 20 obveznih delovnih ur članov. Lahko 
povem, da vsak član opravi več kot 20 delovnih 
ur. Spodbudno je, da mladi in starejši ribiči ve-
dno bolj vstopajo v naše vrste. Tako se udeležu-
jemo skupaj z lovci in občani vsakoletne vseslo-
venske čistilne akcije. Na tem področju se vsako 
leto bolj pozna ozaveščenost občanov o zdravi 
in čisti naravi, vendar brez nas naravovarstveni-
kov še vedno ne gre. Poleg tabora mladih ribi-
čev smo organizirali odprte ribiške tekme, dru-
štvene tekme Naj ribič 2014 ter odprte ribiške 
tekme za prehodni pokal Občine Lukovica in RD 
Črni graben. S članarino in drugimi pridobljeni-
mi sredstvi smo v letu 2014 poslovali pozitivno 
in v dobro RD Črni graben.
Letos je v RD Črni graben volilno leto, zato smo 

volili novo vodstvo. Za novega predsednika je 
bil izvoljen že dosedanji Janez Križman, pod-
predsednik Rudi Gostič, blagajnik je Henry 
Bartolj, tajnica je Nina Puc Zibelnik, mentor 
mladih ribičev Jure Križman, nadzorni odbor 
Jurij Mikuletič, Roman Zupan, Vasja Šinkovec, 
čuvajska služba Tomaž Crajt, Roman Keržan, Da-
nilo Kastelic, gospodarji Sandi Ceglar, Aleksan-
der Križman, disciplinska komisija Metka Ribič, 
Janez Omahna, Žiga Lončar, praporščaka Jurij 
Mikuletič, in Rudi Gostič. V letošnjem letu nas 
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Letošnji občni zbor je potekal v soboto, 7. februarja, pri Furmanu v 
Lukovici. Udeležba je bila tudi tokrat dobra. Poleg župana so se nam 
pridružile tudi predstavnice sosednjih društev. Zatajila nam je le preda-
vateljica, ki jo je dobesedno 'zamedlo'. Vse ostalo je potekalo po planu. 
Po kulturnem programu ter po sprejemu poročil in plana je bila tudi za 
naprej soglasno izvoljena nova - stara predsednica Vida Capuder. Za-
menjali pa sta se blagajničarki. Nova blagajničarka društva je postala 
Breda Pestotnik. Dosedanji vestni, skrbni in natančni Francki Nakrst se 
zahvaljujemo za vse storjeno v minulih letih. Delo društva bo tudi v tem 
letu podobno kot do zdaj. 
Čestitamo vsem ženskam za minuli 8. marec!

Vse matere in tudi ostale vabimo na tradicionalni pohod okoli Gra-
diškega jezera v sredo, 25. marca 2015, ob 10. uri. SKUPAJ BOMO 
PROSLAVILE MATERINSKI DAN. Poleg nageljna vam obljubljamo še 
kulturni program in zabavo. Pridružite se nam!

uprAvni odBor društvA

Občni zbor Društva podeželskih žena Lukovica

Telovadnico podružnične šole Janka Kersnika v Blagovici so v so-
boto, 20. februarja 2015, napolnili gasilci prostovoljnega gasilske-
ga društva Blagovica. V velikem številu so se tako zbrali na letnem 
občnem zboru, kjer so zbrane razveselili tudi z najnovejšo informa-
cijo. Prav v tistem tednu so namreč pridobili gradbeno dovoljenje 
za njihov največji projekt v tem trenutku, to je za izgradnjo novega 
gasilnega doma.
 
Predzadnjo soboto v februarju so se gasilci iz PGD Blagovica udeležili že 
74. rednega občnega zbora, ki ga je sklical predsednik Matjaž Markov-
šek. Zbor je imel devet točk dnevnega reda, in sicer: izvolili so ograne 
občnega zbora, vse sekcije društva so predstavile poročila o delovanju 
PGD Blagovica za leto 2014, predstavljeno je bilo poročilo verifikacijske 
komisije o sklepčnosti zbora,omogočena razprava na podana poročila ter 
glasovanje o njih, bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Prav tako so 
obravnavali in sprejeli program dela in finančnega načrta za letošnje leto, 
obravnavali in sprejeli so pravilnik o organizaciji poslovanja in finančno-
-materialnega poslovanja, nagovor pa so imeli tudi gostje. Med njimi niso 
manjkali župan občine Lukovica Matej Kotnik, občinska svetnica Mateja 
Per, predsednik KS Blagovica Zdravko Slapar, predstavniki Gasilske zveze 
Lukovica in prostovoljnih gasilskih društev iz Krašnje, Lukovice, s Prevoj in 
Kolovrata, planinskega društva ter Rdečega križa Blagovica. 
Blagovški gasilci so v letu 2014 opravili kar 621 ur dela brez kakršnih koli 
poškodb članov, na projektu izgradnje gasilskega doma pa so od začetka 
projekta do občnega zbora namenili že več kot 250 ur prostovoljnega 

PGD blagovica 

Pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo gasilskega doma
dela v časovnem okviru približno enega leta in osmih mesecev. Zbra-
ne člane in članice so tako razveselili z novico, da so pridobili gradbeno 
dovoljenje za izgradnjo novega gasilskega doma, ki predstavlja njihov 
največji projekt v tem letu, prav tako pa bodo aktivno delovali tudi na 
področju pridobivanja novih članov društva, predvsem otrok in mlajše 
populacije.

LeA smrkoLj

LAS Srce Slovenije je bila med prvimi aktivnimi lokalnimi akcijskimi skupinami v 
Sloveniji, po šestih letih delovanja pa se uvršča tudi med najuspešnejše v državi. V 
proračunskem obdobju, ki se končuje, je bilo uspešno izpeljanih kar 83 projektov 
društev, podjetij, kmetov in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Hkrati je bilo na območje skupaj lansirano 
preko 1,8 milijona evrov sredstev Leader in razvojnih sredstev lokalnega sofinan-
ciranja. 

Uspešni rezultati so za Razvojni center Srca Slovenije dobro izhodišče za novo program-
sko obdobje, saj se trenutno že začenja snovanje novega lokalnega partnerstva LAS Srce 
Slovenije. Pri nas projekti ne nastajajo na papirju, temveč resnično nastajajo od spodaj 
navzgor – na temelju pobud ljudi, ki delujejo v realnem času in prostoru. Bolj kot sodelu-
jemo, lažje jih uresničujemo.
 

AnA sAvšek, rAzvojni center srcA sLovenije

Razvoj podeželja v Srcu Slovenije tudi v obdobju 2014–2020
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Glasbeni orkester slovenske 
vojske v vrtcu Medo 
V ponedeljek, 9. februarja, so v vrtec Medo na Prevojah vsto-
pili vojaki, ki so člani glasbenega orkestra slovenske vojske. 
Z umetniško popolnostjo so nam popestrili dopoldan in prav 
vse, tako otroke kot vse zaposlene popeljali v svet glasbe. 

Glasba povezuje ljudi. Ob njej naša čustva dobijo svojo noto. Raz-
vijajo se občutki veselja, žalosti in seveda topline. Za uvod so za-
igrali skladbo Fanfara, nato pa smo gledali in vstali ter z odprtimi 
srci prisluhnili zvokom slovenske himne. Vojaki so nam pokazali 
in nas naučili pravi vojaški pozdrav, nato pa smo skupaj z njimi ob 
igranju na harmoniko zapeli koračnico Naša četica koraka, Kuža 
pazi in še mnoge druge ljudske pesmi. Ker v vojski ne služijo samo 
vojaki, ampak tudi vojakinje, nam je svoje glasbene mojstrovine 
pokazala tudi vojakinja, ki je zaigrala na vibrafon. Otroci so ob gla-
sovih iz tako čarobnega instrumenta obnemeli in z odprtimi ušesi 
prisluhnili. Vojaki so očarali otroke in otroško igrivost zaključili s 
pesmijo o Kekcu. Orkester in glasba bosta tako vedno v naših srcih 
in naj nas moč glasbe vodi na vsakem koraku in naj nam bodo 
vojaki zgled in vzor moči, poguma in borbenosti. 

veronikA HriBAr in tinA pogAčAr

Jaz kot slabovidni otrok
V četrtek, 29. januarja 2015, nas je na podružnični šoli v Kra-
šnji obiskala tiflopedagoginja Mateja Zidarič iz Zavoda za sle-
po in slabovidno mladino v Ljubljani. 

Predstavila nam je težave, s katerimi se srečujejo slabovidni. Po-
govarjali smo se tudi o tem, kako se slepi ljudje počutijo. Poskusili 
smo hoditi z belo palico ter brati in pisati s posebnimi očali. Brali 
smo tudi besedila, zapisana v posebni pisavi za slabovidne, ki se 
imenuje brajlova pisava.  
Vse mi je bilo zelo zanimivo. Vesela sem, da dobro vidim. 

kAtjA tič, 5. c

Foto utrinek
Julija Gabrovec, učenka 3. d iz OŠ Blagovica, letošnja Prešernova na-
grajenka, je tudi pridna bralka knjig iz Potujoče knjižnice. Foto: Milena 
Bradač

Osnovnošolci v Zlatem Polju
Sredi minulega meseca so imeli osnovnošolci šole Janka Kersnika 
Brdo po učnem programu pohod v Zlato Polje. Zbor učencev višjih 
razredov je bil pred šolsko zgradbo.

Pot jih je vodila v smeri Rafolč, skozi Stražo proti Preserjam, njihov cilj pa 
je bilo športno igrišče Zlato Polje. Tod pa zaželeni postanek, čas za spro-
stitev, za potešitev žeje, nekateri so segli po sendvičih, da si napolnijo 
prazne želodčke. Številni so se lotili nogometne žoge in igre z njo. Mo-
ram priznati, da je bil na igrišču pravi vrvež, takšnega tod doživimo bolj 
poredko. Poklepetal sem s prijaznimi učiteljicami, ki so vodile pohod in 
skrbele, da so bili mladi res varni na cesti. Zaupale so mi, da so bili otroci 
res ubogljivi in pridni, pa še lepo sončno vreme je pripomoglo, da je bil 
pohod tako uspešen. Po dobri uri sprostitve je prišel čas kontrole pri-
sotnosti, priložnostno pa je nastal tudi skupni posnetek. Po prisrčnem 
pozdravu so se razvrstili ob cesti in krenili nazaj v dolino do šole, kjer si 
pridno nabirajo znanje, ki jim bo koristilo v nadaljnjem življenju.
Pa še kdaj nasvidenje!

tone HABjAnič
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Razstava

Zdrava šola
Na spodnjem hodniku šole si lah-
ko ogledate pano Zdrave šole, 
na katerem so razstavljeni izdel-
ki učencev od 2. do 5. razreda. 
Učenci so ustvarjali na teme:
•	 prijazna sporočila,
•	 družinske navade,
•	 lepo vedenje,
•	 pomoč drugim,
•	 kartica z imenom.
Teme smo obravnavali pri re-
dnem in dodatnem pouku ter pri 
razrednih urah. 

tinA pergAr

Domači folklorniki  
med vrtčevskimi otroki
V vrtcu Medo so otroci ves februar spoznavali in se seznanjali z raz-
ličnimi ljudski običaji in prazniki ter z ljudskimi plesi in petjem. Go-
stili smo tudi številne goste, ki so mesec kulture popestrili s plesom 
in pesmijo. Tako kot smo mesec začeli, smo ga tudi zaključili, in sicer 
z obiskom folklorne skupine. 

V petek, 20. februarja 2015, smo gostili plesalce folklorne skupine iz 
Šentvida, ki so se predstavili z venčkom ljubkih plesov. Najprej je nekaj 
uvodnih besed povedala Mateja Orehek, nato pa so se folklorniki pod 
vodstvom gospe Simone predstavili z ljudskimi plesi. Najprej so plesišče 
zavzeli najmlajši folklorniki in svoje plesne korake pokazali ob spremljavi 
harmonike, nato pa so s plesom popestrili dopoldan še starejši člani fol-
klornega društva. Gospe z rutami in gospod s klobukom so se zavrteli ob 
spremljavi harmonike in klarineta. S svojim plesom so plesalci navdušili 
vse otroke in zaposlene v vrtcu. Nastopajoči so k plesu povabili tudi otro-
ke in se tako zavrteli še z njimi. Folklorna skupina je tako poskrbela še za 
en lep glasbeni dopoldan in tako otrokom še bolj približala svet glasbe.

veronikA HriBAr 

Mladi iz župnije brdo in blagovica 

Z roko v roki proti Oratoriju 2015
Ideja oratorija je življenjska ideja don Boska, ustanovitelja sale-
zijanske družbe in velikega vzgojitelja otrok. Vse svoje življenje je 
posvetil delu z mladino, njihovi vzgoji, boju za izboljšanje njihovega 
telesnega, predvsem pa duhovnega življenja. 

Mnoge od njih je spravil z Bogom in jih napotil na pot svetosti. Oratorij je 
široko vzgojno prostočasno dogajanje, ki od leta 1988 poteka v mnogih 
slovenskih župnijah. Med seboj združuje otroke, mlade in odrasle, ude-
ležence, animatorje in njihove voditelje. Je veliko ‚dvorišče‘ počitniškega 
življenja, ki ga spremljajo igra, odkrivanje talentov, koristno preživljanje 
prostega časa, druženje z vrstniki, petje, molitev, ročne spretnosti itd. Vse 
to z izdelanim programom in pod nadzorom animatorjev. Da se bodo 
otroci na letošnjih oratorijskih dneh na Brdu imeli čimbolj lepo, so za nami 
že prve priprave na Oratorij 2015, ki so potekale v Podčetrtku. Od 20. do 
22. februarja se nas je zbralo 40 animatorjev oratorija iz župnije Brdo, pri-
družili smo se tudi mladi iz župnije Blagovica. Naredili smo že prve točke 
in osnove programa oratorija. Prvi večer smo se skozi zabavne igre spo-
znavali med seboj, gradili prijateljske vezi in se družili. Smeha ni manjka-
lo. Sobota je bila zelo delovna. Preko sestankov in dela po skupinah smo 
podrobneje spoznali letošnjega glavnega junaka oratorija Dominika Sa-
via, si razdelili naloge in okvirno začrtali oratorijski program. Po dolgem 
dnevu smo se nekateri šli sprostit v Terme Olimia, drugi pa smo uživali ob 
večernem filmu. V nedeljo smo aktivno sodelovali pri sv. maši, sledilo je 
pospravljanje stanovanja, kjer smo bivali, nato pa smo se odpravili domov.
Geslo letošnjega oratorija, ki bo od 28. junija do 4. julija 2015 na Brdu, se 
glasi: »Hočem biti svet!« Tema le-tega govori o življenju petnajstletnega 
svetnika Dominika Savia, ki ga bodo otroci spoznali v obliki zgodbe.
Bolj kot v preteklosti danes otroci potrebujejo okolje, ki je polno s pozitiv-
nimi vrednotami, in to bomo poskusili ustvariti tudi z našim oratorijem, ki 
se ga že zelo veselimo!

AnjA HriBAr in špeLA urAnkAr

Obvestilo o vpisu novincev 
v Vrtec Medo za šolsko leto 
2015/16
Starše obveščamo, da poteka vpis v vrtec Medo za 
novince za šolsko leto 2015/16 do 31.3.2015. Komisija 
bo obravnavala vse prispele vloge do 31.3.2015 v 
skladu z določili pravilnika. 

Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite v tajništvu VVe 
Medo ali na spletni strani vrtca pod rubriko "Vpis v 
vrtec".

dr. AnjA podLesnik fetiH, rAvnAteLjicA
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Učenci OŠ Janka Kersnika brdo  
na prvi izmenjavi v projektu erasmus+
V nedeljo, 1. februarja 2015, se je 32 učencev s štirimi učiteljicami spremljevalkami, ravnate-
ljico in novinarjem Radia 1 odpravilo na prvo izmenjavo v mednarodnem projektu Erasmus+. 
Z vlakom so najprej pripotovali v Avstrijo, od tam pa v Liechtenstein, in sicer v smučarsko sre-
dišče Malbun. Učenci so se najprej spoznali z učenci iz Liechtensteina in zimska dogodivščina 
se je začela. Smučanje, tek na smučeh, sankanje, kolesarjenje po snegu, hokej, plezanje po 
ledenem stolpu, izdelovanje igluja in nato tudi nočitev v njem so le nekatere izmed dogodi-
vščin, ki so jih bili deležni v petih dneh. Lara in Maja sta svoje misli zapisali in jih delili z nami.

nočitev v igluju
V Liechtensteinu je bilo res neverjetno. Uživali 
smo ves čas. Sama sem doživela res fantastično 
izkušnjo in priložnost, ki lahko pride prav tudi v 
vsakdanu. 
Ponudila se nam je priložnost spanja v igluju, 
ki smo naredili sami. Ko sem bila še doma in o 
tem le razmišljala, se seveda ni zdelo nič stra-
šno. Ko pa sem bila v Liechtensteinu, sem začela 
dvomiti, da mi lahko uspe. Ker imam rada nove 
dogodivščine, sem se odločila, da bom vseeno 
poskusila. In res mi ni žal. Ko sem se bližala iglu-
ju, sem se začela zavedati, da bi lahko spala na 
toplem v domu, ampak v meni je bilo preveč 
navdušenja, da bi se s tem ukvarjala. Ko smo se 
namestili, sva s sošolko, ki je bila z mano v igluju, 
začeli razmišljati o živalih zunaj in o vsem stra-
šnem, celo o tem, da bi lahko zmrznili (ha ha). 
Vendar sva se pozneje smejali svojim idejam. 
Bilo je toplo in ko sva se zjutraj zbudili, sva ugo-
tovili, da je bil strah zaman.
Bilo je res nepozabno. Vesela in ponosna sem, 
da mi je nočitev v igluju uspela.

LArA mArko

Zabavali smo se z vrstniki 
v Liechtensteinu 
Tujina … Nove izkušnje …Veliko prtljage … Joj, 
kako naj zaprem kovček … Takih in podobnih 
misli je bila nedeljo, 1. februarja 2015, polna 
moja glava. Že petič sem pregledovala seznam 
stvari, ki jih moram vzeti s seboj v Liechtenstein. 
Na železniški postaji se je kot ponavadi pojavil 
občutek, da sem nekaj pozabila. Ko pa je spalni 
vlak odpeljal s postaje, je te občutke zamenja-
lo veselo pričakovanje. Malo sem bila tudi ner-
vozna in to je meni in večini mojim prijateljem 
preprečevalo, da bi utonili v prijeten spanec. 
Verjetno so svoje prispevale tudi precej neu-
dobne postelje. 

Učiteljica nas je zjutraj zbudila. Zjutraj? Pravza-
prav je bila zunaj še noč. Morali smo se sprija-
zniti s podočnjaki, vendar smo na to pozabili, 
ko smo izstopili iz vlaka in zagledali sneg. Ker 
v Sloveniji zima letos ni bila preveč radodarna, 
smo ga bili toliko bolj veseli (vsaj jaz). Toda mo-
rali smo naprej in spet smo se znašli pred sto-
pnicami … in še enimi …in še enimi ... No ja, 
saj jih sploh ni bilo toliko, vendar ko se moraš 
navsezgodaj zjutraj ves premražen in s štirimi 
kosi prtljage mučiti še s stopnicami, nisi ravno 
srečen. 
Ko smo prispeli, smo bili presenečeni, da so li-
echtensteinski učenci zelo glasni in nič bolj pri-
dni kot mi. Jaz pa še vedno nisem mogla verjeti, 
da imajo čisto zares toliko naravnega snega. 
Bilo ga je dovolj, da so bile odprte vse proge na 
smučišču. Tako smo lahko gradili iglu, plezali na 
ledeni stolp, se preizkusili v teku na smučeh in 
ponoči tavali v temi na nočnem sankanju. Ne-
kateri, ki so se hitro javili, so lahko v iglujih tudi 
spali. Od vseh dejavnosti, ki so nam jih pripravili 
naši gostitelji, smo bili vedno sestradani. Lako-
to smo potešili z dobro hrano, bilo mi je zelo 
zanimivo, da pojedo tako veliko zelenjave in da 
večino hrane tudi precej začinijo. Po obrokih 
smo morali še pomiti posodo. 
Ker v Liechtensteinu ni bilo domače postelje, 
smo bili zjutraj še zmeraj malo utrujeni. S hitrim 
tempom smo nadaljevali še cel teden. Izjemo 
smo doživeli le v petek, ko so nas učitelji pre-
senetili s tem, da so nam pustili spati malo dlje. 
Poiskali smo še skriti zaklad, se malo pozaba-
vali, dobro najedli in se poslovili. Od dolgega 
mahanja v slovo so me že kar malo bolele roke, 
zato sem si zelo oddahnila, ko so rekli, naj damo 
prtljago v dvigalo in gremo po stopnicah brez 
nje. 
Ko smo bili spet na vlaku, sem se počutila kot 
prava turistka, ki komaj čaka svojo posteljo in 
topel čaj iz mamine kuhinje. »Spet te ozke trde 

postelje,« sem razmišljala, a ko sem se namesti-
la, sem bila tako utrujena, da me ni motilo niti 
tresenje vlaka. Ko sem malo odprla oči, sem vi-
dela, da smo že v Sloveniji. 
In tako se je počasi (pa še vseeno prehitro) 
končalo naše potovanje v tujino …  Do maja, 
ko naši tuji vrstniki pridejo k nam v Bohinj, pa 
bomo spet v dobri formi.

mAjA meden

Pižama nasmejal otroke
Dan pred pustim torkom, 16. februarja 2015, je vrtec Medo obiskal 
znani stand-up komik Boštjan Gorenc - Pižama. Ne le da je odličen 
igralec, je tudi priznan prevajalec literarnih del in oseba, ki zna z be-
sedami nasmejati ljudi. Na duhovit način je vsem otrokom in zapo-
slenim povedal znano pesem avtorja Grigorja Viteza Kdo bo z nami 
šel v gozdiček in rezijsko slovensko ljudsko pripovedko o Rusici, ki je 
pregnala Grdinico iz lisičje hišice. Svoje hudomušno pripovedovanje 
je zaključil s pesmijo Frana Levstika Cvilimož in recitacijo pesmi Nika 
Grafenauerja Pedenjped. V svoje pripovedovanje je vključil tudi otro-
ke, ki so s svojimi glasovi in gibi telesa ponazorili posamezne like iz 
zgodbe. S svojo mimiko obraza je poskrbel, da pa je bilo vse še bolj 
smešno. Njegova mimika je otroke kar začarala.
Dopoldan je tako hitro minil v znamenju smeha in veselja. 

veronikA HriBAr

MLADINA, ŠOLSTVO
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Tudi letos smo se v začetku leta zbrali šahisti na tradicionalnem šaho-
vskem turnirju v naši brunarici. Letos namreč mineva že 20 let, odkar se 
v Gradišču igra šah pod okriljem turističnega društva Gradišče. V začet-
ku je šahistom prostor odstopil Matija Cerar. Sedaj se že vrsto let dobi-
vamo v brunarici turističnega društva. Turnirja se je tokrat udeležilo de-
set šahistov iz Gradišča in tudi od drugod. Po petih urah hudih bojev na 
šahovnici smo dobili zmagovalce. Najbolje so se odrezali Gregor Barlič 
(1. mesto), Marjan Prelovšek (2. mesto) in Dušan Drčar (3. mesto). Ostali 
udeleženci so se razvrstili v naslednjem vrstnem redu: Alfonz Hrovat, 
Milan Vesel, Mavricij Vidmar, Viki Hrovat, Niko Kokalj, Stane Dolinšek in 
Vinko Nakrst. Poleg praktičnih nagrad za vse udeležence so prvi trije 
prejeli tudi pokal. Po končanem turnirju in fotografiranju smo imeli še 
obvezno zakusko, ki je trajala še dolgo v noč z obvezo, da se drugo leto 
spet vidimo. 

dušAn drčAr, foto: gregor BArLič

Jubilejni šahovski turnir v Gradišču

V nedeljo, 15. februarja 2015, ob 8. uri smo se z dvema avtomo-
biloma odpeljali v nekoliko turobnem jutru na planinski pohod 
na vedno bolj oblegano izletniško točko Mrzlico (1112 m), ki geo-
grafsko ločuje Zasavje in Savinjsko dolino in je četrta najvišja gora 
zasavskega hribovja ter najbolj obiskana planinska postojanka v 
slovenskem sredogorju. Vsem, ki so se ustrašili slabega vremena, 
je bilo gotovo žal, ko je popoldne posijalo sonce v domačem kraju, 
na Mrzlici in v okolici pa smo doživeli pravo zimsko idilo.   
 
Spotoma smo pobrali še Zajčevo Francko (poročeno Maselj), ki je še 
zelo živahna pri svojih dveh kosah (77. letih). Po parkiranju v Podme-
ji smo takoj stopili v sneg, ki se je z vzpenjanjem dvigal, vendar je še 
omogočal dokaj normalno hojo, za navzdol pa je večina pohodnikov 
nataknila dereze. Po skoraj dveh urah hoje smo si v koči na Mrzlici pri-
voščili zelo dober pasulj s klobaso ali brez, se odpočili in zakorakali še 
na vrh Mrzlice v krasnem sončnem vremenu in si ogledali s pomočjo 
razgledne plošče nekaj vidnih točk okolice, vendar Triglava zaradi ra-
hle zamegljenosti nismo opazili. Kljub nekaj stometrski zgrešitvi poti 
smo se prijetno utrujeni vrnili v svoje jeklene konjičke. Francka nas je 

povabila še na narezek z dobrim vinom in veselo smo se vrnili v tople 
domače hiše, da se pripravimo na naslednji pohod, ki bo 15. marca na 
Slivnico.

viktor jemec

Pohodniki ŠTD Rafolče na Mrzlici

V petek, 20. februarja 2015, smo odigrali 
prijateljsko hokejsko tekmo med ekipo go-
stiteljev HK PREVOJE ALL STARS in ekipo 
Vojvodine iz Novega Sada. Kljub dolgi poti 
so naši gostje takoj stopili na led in začeli 
z igro. Prijateljska tekma se je začela s pi-
skom sodnika ob 19.15. 

Tekmo je spremljalo veliko gledalcev in na-
vijačev HK Prevoje ALL STARS ter občanov 
Domžal. Na tekmo so prišli tudi starejši člani 
HKP. V zelo izenačeni tekmi smo prvi povedli 
Prevojci in vse do zaključka tekme vodili tudi 
po tri gole. Na koncu je bil rezultat Prevoje : 
Vojvodina 8:7. Za ekipo Prevoj so gole dosegli: 
Dušan Zajc 1, Janko Štifter 3, Vinko Dragar 1, 
Zoran Vesel 1, Franci Andrejka 1. Za Vojvodi-
no: Jovan Popov 2, Miroslav Drozdik 1, Miro-
slav Nadaški 1, Ivan Maksimov 1, Aleksander 
Dotlić 1, Atila Danji 1. Kljub naši zmagi so bile 
misli že uperjene na sobotni mednarodni tur-
nir veteranov v hokeju na ledu Prevoje 2015. 
Po tekmi smo imeli srečanje članov obeh klu-
bov na Prevojah, kjer smo govorili o dobrih 
odnosih med kluboma. Pogovor se je nada-

1. Mednarodno prvenstvo veteranov v hokeju Prevoje 2015
ljeval po večerji in bilo je veselo, saj smo tudi 
skupaj zapeli slovenske in srbske pesmi.  
V soboto, 21. februarja 2015, se je začel PRVI 
MEDNARODNI HOKEJSKI TURNIR VETRANOV 
PREVOJE 2015 v Domžalah. Na turnir so se 
prijavile ekipe Prevoje 1, Prevoje 2, Vojvodina, 
Domžale in Ihan. Ker je ekipa Domžal zadnji 
hip odpovedala udeležbo, so sestavili še me-
šano moštvo Prevoje & GentelmaNS. Ker tri 
ekipe niso imele svojega vratarja, zato smo 
jih zagotovili iz HK Prevoje. Tako se je praznik 
hokeja začel s piskom sodnika Franca Andrej-
ke med Prevojami 1 in Ihanom, ki se je po 
neodločenem rezultatu končala po streljanju 
penalov 2:3 za Ihan. Prevoje 2 : Novi Sad 1:2, 
Prevoje&GentelmaNS : Prevoje 1 0:1, Ihan : 
Novi Sad 0:1, Prevoje 2: Prevoje&GentelmaNS 
2:0, Prevoje 1 : Novi Sad 3:2, Prevoje 2 : Ihan 
2:1, Prevoje&GentelmaNS : Novi Sad 2:0. V ne-
deljo, 22. februarja 2015, Prevoje 1 : Prevoje 2, 
1:0, Prevoje&GentelmaNS : Ihan 4:2. V tekmi za 
tretje mesto so Prevoje&GentelmaNS prema-
gali Prevoje 2 z 2:1. V finalni tekmi so Prevoje 
1 premagale Novi Sad s 4:1 in tako zmagale 
na prvem mednarodnem turnirju v hokeju na 

ledu veteranov Prevoje 2015 v Domžalah. 
HK Prevoje ALL STARS se zahvaljuje vsem 
nastopajočim hokejistom, vsem, ki so kakor 
koli pomagali pri izpeljavi turnirja, posebej še 
Zavodu za šport Domžale in skrbniku ledene 
ploskve Petru Korošcu, ki nas je lepo sprejel. 
Verjetno so bile tudi kake napake, vendar je 
hokejski praznik v Domžalah zelo uspel. Na-
slednje leto pričakujemo še večjo mednaro-
dno udeležbo. 

dAniLo kAsteLic

Zmagovalci prvega mednarodnega turnirja Veteranov Prevoje 
2015 Prevoje 1
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Dvoransko prvenstvo slovenije v suvanju krogle 

Petra Pavlič druga
Tekmovalci in tekmovalke v Težkoatletskem klubu Domžale se ponavadi udeležujejo tekem v 
olimpijskem dviganju uteži. Petra Pavlič, državna prvakinja in rekorderka v dviganju uteži, pa 
je izvrstna vsestranska športnica, ki tekmuje tudi na atletskih tekmovanjih. Svojo športno pot 
je začela v Atletskem klubu Domžale, na povabilo katerega se je 15. februarja 2015 udeležila 
državnega prvenstva v metih, ki je bilo v Slovenski Bistrici. Petra je z izjemnim metom 11,89 
metra za več kot en meter popravila osebni rekord in hkrati tudi rekord kluba med članicami. 
Izvrsten rezultat ji je prinesel srebrno medaljo. Dosežek je poseben zato, ker trenira izključno 
olimpijsko dviganje uteži in krogle ni metala že več kot eno leto. Petra je po tekmovanju po-
vedala, da je bila nad rezultatom zelo presenečena, saj takšne daljave resnično ni pričakovala. 
Tudi trener TAK Domžale Danilo Emberšič ni mogel skriti veselja in presenečenja nad drugim 
mestom ter rekordom kluba.

vALentin orešek, tiskovni predstAvnik tAk domŽALe

Zelo pestremu dogajanju v lanskem letu na 
prostoru Avto Kveder d. o. o., ki ga predsta-
vlja Marjan Kveder, še vedno prvi in edini 
podjetnik v obrtni coni Lukovica, se nada-
ljuje v že tradicionalni zimski ligi Avto Kve-
der v malem nogometu 2014/15. 

Še vedno se najde sponzor, ki je pripravljen 
podeliti nagrade za ekipe. Že šesto leto je to 
tekmovanje pod šotorom, ki ga upravlja Rekre-
acijski center Urbanija (RCU), z vodjem Mišom 
Urbanijo, ki še vedno ohranja športni duh v 
občini ter poskrbi za dobro hrano in prijetno 
vzdušje. Pri vodenju in organizaciji sodeluje-
jo aktivni člani Športno turističnega društva 
(ŠTD) Rafolče z računalniškim vodenjem pod 
taktirko Marka Breznika in predsednika ŠTD 
Blaža Jemca. Pohvaliti je potrebno tudi pravič-

natem igrišču ob brunarici v Rafolčah, ki bo 24. 
maja 2015, in se zahvaljuje vsem, ki so kakor-
koli pripomogli k uspešnemu zaključku tega 
tekmovanja. 

viktor jemec

Zimska liga avto Kveder v malem nogometu 2014/15

Na pot v Subotico smo krenili že v četrtek, 
29. januarja, saj je bila po napovedi prva 
tekma že v petek 30. januarja 2015. Turnir je 
potekal od 31. januarja do 2. februarja 2015. 
Namestili smo se v turističnem kompleksu 
Palič ob istoimenskemu jezeru, ki meri pribli-
žno 70 hektarjev vodne površine. Vreme je 
bilo prijetno in ne tako kot prejšnje leto, ko 
je tam pihala Košava in je snežilo, zato smo si 
ogledali mesto Subotica. 

Na turnirju se je pomerilo 18 ekip iz Slovaške, 
Kanade, Bolgarije, Madžarske, Slovenije in do-
mačinov iz Srbije. Nastopili smo v starostni sku-
pini nad 40 let, v kateri se nas je pomerilo devet 
ekip. Prvo tekmo smo imeli z Bolgari (nekdanjo 
reprezentanco skupine C) in odigrali neod-
ločeno 1:1. V drugi tekmi s Slovaki (nekdanji 
reprezentanti v skupini A svetovnega hokeja) 
smo se upirali le prvo polovico, v drugi pa smo 
popustili in slavili so Slovaki. Naslednji dan so 
bili rezultati boljši, saj smo igrali z enakovredni-
mi nasprotniki in dobivali tekme. V sobotnem 
večeru smo imeli skupno srečanje vseh ekip v 
restavraciji ob jezeru Palič. S starimi hokejskimi 
prijatelji smo si imeli veliko za povedat, saj je 

veterani HK Prevoje All stars 

Winter Classic turnir v hokeju na ledu Subotica 2015

leto hitro okoli, zato je večer hitro minil in treba 
je bilo v hotel, saj nas je zgodaj zjutraj v nedeljo 
čakala tekma z domačini Spartakom iz Suboti-
ce. Ker doma treniramo v nedeljskih jutranjih 
urah, so domačini komaj izvlekli remi. S tem 
remijem smo si priborili nastop za tretje mesto 
na turnirju. Ekipa Vojvodine – GentelmaNS je 
zmagala z 1:0. Tako smo osvojili nehvaležno 4. 
mesto. Kljub vsemu smo bili zadovoljni, saj se 
je kljub poškodbi našega igralca že v prvi tekmi 

tudi zanj z zdravniško pomočjo končalo dobro. 
Kljub vsem težavam je doma najlepše. To še 
posebno ve naš Zmago, ki se je tri dni pozneje 
vrnil iz bolnišnice, ko so ga zdravniki odpustili. 
HKP ALL STARS se zahvaljujemo vsem, ki so ka-
kor koli pomagali in prispevali, da smo se lahko 
udeležili mednarodnega turnirja v hokeju na 
ledu v Subotici, še posebej pa podjetju Rodex 
z Rov pri Radomljah.

dAniLo kAsteLic

nega sodnika Tomija Druškoviča. 
Letos nastopa devet ekip: California, Antimon-
-Cosmos, ŠD Mlinše, TD Gradišče, ŠD Krašnja, 
Quercus Dob, Kaps d. o. o., Avto Kveder in Fenix 
Krašnja. Redni ligaški del, v katerem se je vsa-
ka ekipa pomerila z vsemi ostalimi, je končan 
(lestvica je na internetni strani:http://www2.
arnes.si/~sspvjeme/STD_RAFOLCE/). 
Tekmovanje se nadaljuje s končnico, v kateri se 
bo 1. uvrščena ekipa pomerila proti 8. uvrščeni, 
2. s 7., 3. s 6. in 4. proti 5. (točen razpored je 
tudi na internetni strani). Prvi del končnice se 
bo odigral v soboto 7. marca 2015, drugi del s 
polfinalnima tekmama in 4. tekmami za konč-
ne uvrstitve od 1. do 8. mesta ter zaključkom s 
podelitvijo nagrad pa v soboto 28. marca 2015. 
Organizator lige ŠTD Rafolče že sedaj vabi na 
jubilejni 10. turnir v malem nogometu na trav-

ŠPORT
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Dnevi nevladnih 
organizacij bodo 
potekali v marcu
5. dnevi NVO 2015 bodo letos med 13. in 15. marcem 2015 v 
G Konferenčnem Centru na Tržaški c. 330 v Ljubljani. V okviru 
izobraževalnega vikenda bodo na voljo brezplačne delavni-
ce, namenjene društvom, zasebnim zavodom in ustanovam iz 
Osrednjeslovenske regije. 

Udeleženci bodo lahko pridobili ključna znanja s področja prido-
bivanja sredstev in vodenja nevladne organizacije. Letos se posve-
čamo temam od A do Ž o zbiranju sredstev s pomočjo  crowdfun-
dinga, vodenja računovodstva nevladnih organizacij, pridobitni in 
nepridobitni dejavnosti in prijavah na razpise.
Udeležba na dogodku je brezplačna za vse predstavnike društev, 
zasebnih zavodov in ustanov iz osrednje Slovenije. Prednost pri 
prijavi imajo člani Mreže NVO osrednje Slovenije. Podrobnosti o 
dogodku in pristopno izjavo najdete na spletni strani www.con-
sulta.si. 

kLArA krŽišnik, stičišče nvo osrednje sLovenije

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veteri-
narska uprava RS, izdaja pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje šir-
jenja in zatiranje stekline. Na podlagi tega pravilnika bo splošno cepljenje psov 
proti steklini po sledečem razporedu v občini Lukovica.

Razpored obveznega  
cepljenja psov proti steklini
POneDeLJeK, 16. 3. 2015
 8.30–9.00    Čeplje pri križišču
 9.15–9.45    Trnovče pri Antonu Oražmu, Trnovče 6
 10.00–11.00    Lukovica pri Stanetu Bevcu, Stari trg 10
 11.15–11.45    Sp. Prapreče pri Antonu Zoretu, Sp. Prapreče 3
 12.00–13.00    Šentvid pri Andrejki
 13.15–13.45   Rafolče pri Igliču, Rafolče 18

TOReK, 17. 3. 2015
 8.30–9.00   Trojane pri Smrkolj, Trojane14
 9.30–10.00 Šentožbolt pri Kropivšek Lovro, Šentožbolt 4
 10.15–10.30   Zg. Petelinjek pri  kasarni
 10.45–11.30   Blagovica pri Cerar Janezu, Blagovica 32
 11.45–12.15   Češnjice nad Blagovico pri Šinkovec Leopoldu  
 12.30–13.00   Kranje Brdo pri Francu Novaku, Kranje Brdo 11
 13.15–13.45  Zg. Loke pri Ivanu Trdinu, Zg. Loke 7 
 14.00–14.45  Krašnja pri Marjanu Štruklju, Krašnja 31

Cepljenje psov za zamudnike je na krajih ter mestih kot v rednem cepljenju.

SReDa, 18. 3. 2015
14.00  Trojane 15.45  Lukovica 14.30  Šentožbolt 
16.25  Šentvid 14.45  Blagovica 17.00  Rafolče 15.15  Krašnja

Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov POTNI LIST – MODRA IZKAZNICA. 
Ob cepljenju na terenu bo možno kupiti ampule proti bolham in klopom. Imetniki psov 
morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini med 12. in 16. tednom starosti. Breje in 
doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo jih lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem ce-
pljenju morajo biti psi označeni z mikročipom in registrirani v skladu s predpisom, ZATO 
S SEBOJ PRINESITE enotno matično številko (EMŠO) LASTNIKA PSA, številko čipa matere 
mladička in podatke o lastniku matere mladička. Stroški cepljenja znašajo 31,42 evra. Ob 
prvem cepljenju se k tem prištejejo še stroški označitve, izdaje potnega lista in registracije 
v znesku 29,90 evra.

Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM DOMU DOMŽALE, IHANSKA CESTA 19 a, ZABOR-
ŠT, vsak delavnik med 7. in 12. uro ter med 15. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro. 

Razpored odvoza kosovnih  
odpadkov - pomlad 2015
   

Datum začetka akcije: 15. 4. 2015

KRAJEVNE 
SKUPNOSTI: 
KS Blagovica, 
KS Češnjice, 
KS Krašnja, 
KS Lukovica, 
KS Trojane

ZAJEMA NASELJA: Blagovica, Brdo, Bršlenovica, 
Čeplje, Češnjice, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, 
Gradišče, Hribi, Jelša, Javorje, Kompolje, Koreno, 
Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Jelnik (Mali, Veliki), 
Lipa, Log, Loke (Spodnje, Zgornje), Lukovica, Pe-
telinjek (Spodnji, Zgornji), Podmilj, Podsmrečje, 
Poljane, Prapreče (Spodnje, Zgornje), Preserje 
pri Lukovici, Prevoje, Prilesje, Prvine, Selce, Suša, 
Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Vi-
dem, Vošce, Vranke, Vrh nad Krašnjo, Zavrh, Zla-
tenek, Žirovše.

Datum začetka akcije: 17. 4. 2015

KRAJEVNE 
SKUPNOSTI: 
KS Prevoje, 
KS Rafolče, 
KS Zlato Polje

ZAJEMA NASELJA: Brezovica pri Zlatem Polju, 
Dupeljne, Imovica, Mala Lašna, Obrše, Podgora 
pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Polju, Preva-
lje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Straža, Šentvid 
pri Lukovici, Trnovče, Vrba, Vrhovlje, Zlato Polje. 

 
Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo: kopalniška opre-
ma, pohištvo, preproge, oblazinjeno pohištvo, svetila in senčila, 

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:
•	 nevarni	odpadki	kot	so	embalaže	škropiv,	olj,	barv	in	lakov,
•	 avtomobilski	deli,
•	 akumulatorji,
•	 gume,
•	 sodi,
•	 gradbeni	material,
•	 veje	drevja	in	živih	mej.

Kosovni odpadki morajo biti na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih od-
padkov. V primeru morebitnih vprašanj smo vam na voljo na tel. 
številki 01/729-54-30 ali elektronskem naslovu info@jkp-prodnik.si.

Razpored odvoza nevarnih  
odpadkov - pomlad 2015

Datum: 7. 4. 2015

URA: 
14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.30

NASELJE LOKACIJA
Trojane Pri gasilskem domu
Blagovica Pri pošti
Lukovica Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, zdravila, pe-
sticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov, 
motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno 
jedilno olje. 

OPOZORILO:
•	 nevarni	odpadki	naj	bodo	v	embalaži,	ki	omogoča	varen	prenos	

do zbirnega kraja
•	 tekoči	odpadki	naj	bodo	zaprti,	čeprav	improvizirano,
•	 odpadkov	 iz	 iste	 skupine	 ne	 združujte	 v	 večjo	 embalažo,	 ker	

lahko pride med njimi do kemične reakcije,  
•	 odpadke	naj	prinesejo	polnoletne	osebe,	ki	bodo	pri	rokovanju	

z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili 
z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.
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Trnjava potrebuje spremembe
Spremembe so edina gotova stvar v življenju, ki pa ob enem po-
menijo življenje, njegov napredek, izboljšanje. Dejstvo, da se v 
Trnjavi že dolgo ni nič zgodilo, je Trnjavčane združilo, da skupaj 
izrazijo in najdejo poti do potrebnih izboljšav in sprememb. Na 
večer 23. januarja 2015 so se sestali in se praktično soglasno stri-
njali, da je potrebno narediti trdne in gotove korake v smeri špor-
tnega otroškega igrišča, torej prostora, kjer bi se lahko sestajali ne 
le otroci, temveč vsi vaščani. Eno najnevarnejših dejstev je, da je 
Trnjava kot edina večja vas ob naši glavni cesti brez svojega razvr-
stilnega pasu / uvoza v Trnjavo. Hitrostne ovire, semafor za prehod 
za pešce in javna razsvetljava bi dodatno izboljšali varnost.

Matej Juteršek je predstavil idejo možne lokacije za izgradnjo športno 
otroškega igrišča v Trnjavi. Na prostoru naj bi bilo igrišče za mali nogo-
met, igrišče za odbojko na mivki, otroška igrala in parkirišča. Zagotovo je 
potrebno zbrati vse ideje in uskladiti možnosti o tem projektu z občino.
Na spletni strani občine Lukovica so objavljeni statistični podatki pre-
bivalcev z dne 1. 1. 2013, ki Trnjavo uvrščajo na 5. mesto po številu pre-
bivalcev, od tega je 60 otrok, ki obiskujejo vrtec, osnovno in srednjo 
šolo. Torej je Trnjava kljub dejstvu, da je ena izmed večjih vasi po številu 
prebivalcev v občini Lukovica, še vedno brez svojega igrišča. Alternativ-
na ideja igrišču kot takem bi bila lahko travnata površina, ki bi morda 
pomenila nižje stroške same priprave.
Laura Pevc Turk je predstavila problematiko pri zavijanju v vas Trnjava 
iz smeri Lukovice proti Krašnji. Povedala je, da omenjena problematika 
ni v pristojnosti Občine Lukovica, temveč Direkcije republike Slovenije 
za ceste (DRSC). Navedla je, da je v zvezi razvrstilnim pasom in semafor-
jem na prehodu za pešce s strani postaje prometne policije Ljubljana, 
policijske postaje Domžale in sektorja uniformirane policije PU Ljublja-
na bil napisan dopis ter posredovan na DRSC. Regionalno cesto 247 v 
Trnjavi vsakodnevno prečka okoli 50 do 60 otrok, ki se vračajo iz šol. 
Za večjo varnost otrok je bil podan predlog za postavitev semaforja na 
tipko na prehodu za pešce. 

Zaradi prehitre vožnje v vasi Trnjava so se pojavile ideje za postavitev 
hitrostnih ovir, morda postavitev še kakega ogledala za izboljšanje var-
nosti v prometu. 
Trnjavčanom se zdijo tudi nujni ukrepi ojačenje in razširitev mostu med 
hišama št. 29 in št. 18 a, pokritje in popravilo jaškov za meteorno vodo, 
ureditev lastništva javnih cest, povišanje protihrupnih ograj na AC, 
položitev asfalta na neasfaltiranih cestah, ureditev odvodnjavanja na 
makadamski cesti (642/1), možnosti za optični kabel in prostorski plan 
glede smetišča.
Predloge, ideje oziroma neurejene zadeve v Trnjavi so Trnjavčani posre-
dovali na občino, županu. Upajo na aktiven odziv župana in občine in si 
želijo čimprejšnjih premikov v reševanju pereče situacije.

mArjetkA vrBnjAk
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»Hvala, ker vselej si. Nevsiljivo. Nezahtevno. 
Preprosto si. Ob slehernem času na voljo za 
nasvete o kašlju, pravopisu, dobrih knjigah, 
madežih, Mozartu, darilih za prijatelje, 
uporabi knjižic, križankah, itd. Pripravljena 
da prideš če te potrebujem. Takoj. Rama na 
kateri se lahko zjočem. Nekdo, ki mu lahko 
povem novice. Nekdo s katerim se lahko 
smejem šalam. Nekdo z neizčrpno zalogo 
ljubezni. Ne glede na to, kaj storim. Vselej.«

V mesecu marcu smo hvaležni vsem de-
kletom, ženam in materam, zato vam če-
stitamo ob dnevu žena in materinskem 
dnevu in vam želimo obilo dobrega.

ZAHVALA

25. januarja 2015 je v svojem 92. letu 
končala svojo zemeljsko pot in odšla 
v večnost naša draga

IVANA PETERKA
roj. Šinkovec iz. Sp. Kosez

Zahvaljujemo se najprej vsem, ki ste v njenih 
zadnjih urah molili ob njej. Zahvaljujemo se vsem, ki ste 
nam izrekli sožalje, darovali cvetje, svete maše in sveče. 
Zahvaljujemo se g. župniku Andreju za skrbno izbrane 

besede v cerkvi. Zahvaljujemo se pogrebni službi 
Vrbančič, Zvonetu za prebran govor in vsem, ki 

ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Ohranili jo bomo v lepem spominu in počiva naj v miru!

Vsi njeni

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
saj veste, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA
V 52. letu starosti nas je zapustil dragi ati, sin, brat in stric

                                          

METOD PAVLIČ
iz Brezovice pri Zlatem Polju 

 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 

sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na 
njegovo zadnjo pot. Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, 
tolažilne besede, podarjene sveče in svete maše. Zahvaljujemo 

se za lep poslovilni govor, župniku Andreju Svete za lepo 
opravljen obred in pogrebni službi Vrbančič.

Vsi njegovi
Januar 2015

ZAHVALA

Ob smrti 

FRANCA PAVLIČA, 
po domače Štefkovega ata iz Male Lašne

se vsem iskreno zahvaljujemo za izrečena in pisna sožalja. 
Hvala sorodnikom, znancem in sosedom za nesebično pomoč. 

Hvala za darovane maše, sveče in darove za lokalno cerkev. 
Iskrena hvala gospe Martini Škrabec za čustven opis 

življenjske poti in pogrebnemu podjetju Vrbančič
 za lepo opravljen pokop. Hvala gospodu župniku
 Andreju Svetetu za pripravo in vodenje pogrebne

 slovesnosti ter vsem  ostalim duhovnikom.
 Hvala vsem, ki ste pokojnega v tako 

velikem številu pospremili 
na zadnjo pot.

Domači

V SPOMIN

Petega marca 
je minilo deset let od 
mnogo prezgodnje smrti 

FRANCIJA 
PAVLIČA, 
duhovnika lazarista. 

Iskrena hvala misijonski družbi lazaristov, 
da ste omogočili pokop v Sloveniji, vsem, ki postojite 

ob njegovem preranem grobu, skrbite v mislih in 
dejanjih, da ostaja v našem spominu in njegova 

dela ne zamrejo v pozabo. 

Domači

Glasilo občine Lukovica
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