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

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

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522

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

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

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

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

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

CPP: 13.07., 27.07.
Med počitnicami:

10.08., 24.08.
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

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00
TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com
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VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

ŽE OD

77,

45 EVROV*

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB
* V ceno storitve menjave olja je vključeno olje Total 10W40 (3 litri), tesnilo čepa bloka motorja in oljnega
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prevoženih kilometrov in način uporabe vozila in vožnje, zato lahko končna cena posameznega vzdrževalnega
na kuponu. Navedene cene že vključujejo 22 % DDV in so skladne s pravili programa ugodnosti Moj Peugeot, vendar cene za vaše vozilo lahko odstopajo od predstavljenih
primerov. Ponudba velja do 30. 9. 2015.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00
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Slovenija je
minuli teden
praznovala in
naj zato v imenu celotnega
uredništva
vsem bralcem
Rokovnjača
čestitam ob
dnevu državnosti.
Upamo, da ste ga
praznovali
ponosno, kajti
pred 24 leti so se uresničile večstoletne želje in sanje Slovencev o samostojni državi.
V vseh teh dneh je ogromno zapisov, razmišljanj in analiz o tem, kaj smo z našo ljubo državo storili v dobrih dveh desetletjih.
Zato jaz ne bi veliko dodajal. Morda le to,
da se popolnoma strinjam s hudomušnim
zapisom našega občana Boštjana Gorenca
na družabnem omrežju Instagram, ki si ga
lahko ogledate in preberete tudi desno do
tega uvodnika.

Novi sodelavec občine Lukovica
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Foto utrinek in misel ob dnevu državnosti

Zagotovo ste že vajeni, da izid junijske številke premaknemo v prve dni julija in tako
v njej lahko poročamo o občinski proslavi
od dnevu državnosti. Tudi tokrat smo vam
s številnimi fotografijami želeli pričarati
vzdušje ob tem dogodku, ki sta ga skupaj
organizirali občina in osnovna šola. Prireditev je minila v znamenju domovine in
izjemnih uspehov osnovnošolcev, ki so
pokazali, kako številne in raznolike talente
imajo. Dvanajst se jih je vpisalo tudi v zlato
knjigo.
Poleg tega vam v junijski številki Rokovnjača predstavljamo novega sodelavca v
vrstah občinske uprave in odgovarjamo,
kako najeti občinski šotor. Poudariti velja
še 25-letnico znanega podjetja MotoSet,
dogajanje ob Vidovem večeru in sejmu ter
odmevna dogodka, vztrajnostno motoristično dirko za Veliko nagrado Lukovice in
prvi poletni festival v Srečni hiši.
Seveda zadnja številka pred skoraj dvomesečnimi počitnicami ponuja še mnogo
več, zato vabljeni, da jo preberete v celoti,
potem pa se le odpravite na dopust. Če se
vam utrne kaka misel ali pa v fotografski
objektiv ujamete kak zanimiv utrinek iz
naše občine, ne oklevajte in ga pošljite na
že znani naslov rokovnjac@lukovica.si.
Uživajte in se beremo spet avgusta!
Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 27. avgusta
2015; rok za oddajo člankov je 18. avgust 2015 do
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

Vse najboljše, Slovenija. Rad te mam. Lupčka pa dobiš, ko se ti izboljša zadah.
Boštjan Gorenc - Pižama (vir: Instagram)

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: 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 fotografiji: Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti; foto: Rok Majhenič
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Novi sodelavec v vrstah občinske uprave Občine Lukovica
Funkcijo višjega svetovalca za javna naročila in gospodarske javne službe v občinski upravi
Občine Lukovica zdaj opravlja Rok Penec. Univerzitetni diplomirani inženir geologije in magister znanosti s področja varstva okolja se je z naravo dela, ki ga opravlja na občini, že srečal v
preteklosti. Šest let je bil namreč vodja oddelka za okolje in prostor ter eno leto vodja investicij
v občinski upravi Občine Moravče, kot direktor gospodarske družbe s sedežem v Ljubljani je
deloval eno leto, prav tako pa je v prestolnici delal tudi kot komercialist v gospodarski družbi.

»Moja glavna naloga kot višjega svetovalca je opravljanje nalog, ki se nanašajo predvsem na pripravo in izvajanje programov komunalne in cestne dejavnosti. Prav tako tudi pripravo razvojnih
usmeritev in predlogov ukrepov ter spremljanje
njihovega izvajanja na področju gospodarskih
javnih služb. Vodenje in koordiniranje investicij in
projektov na področju komunalne infrastrukture,
kadar Občina Lukovica nastopa kot investitor, a to
je le del mojih delovnih obveznosti,« pravi mag.
Rok Penec.

V občini Lukovica vidi izziv

Ker je podobna dela opravljal tudi že na Občini
Moravče, mu problematika dela, s katero se
srečuje pri opravljanju svojih delovnih nalog v
občinski upravi Občine Lukovica ni tuja, znani

so mu postopki vzdrževanja javne gospodarske
infrastrukture, gradenj, investicij, področna zakonodaja in upravno poslovanje, ki velja za celoten
javni sektor. Prav tako je seznanjen tudi z delom in
nalogami Javnega komunalnega podjetja Prodnik
kot gospodarske javne službe na področju oskrbe
s pitno vodo, odvajanja komunalne odpadne vode
in ravnanja z odpadki, saj gre namreč za podjetje,
ki opravlja enako dejavnost tudi v občini Moravče.
Kljub temu pa je v Občini Lukovica kar nekaj razlik: »V tem okolišu je zanimiva in pestra predvsem
geologija občine, ki se odraža v težkih geoloških
pogojih Črnega grabna, saj gre za izjemno plazovito in nestabilno območje. Glede na mojo izobrazbo vidim v tem tudi nek izziv oziroma možnost,
da s svojim znanjem pripomorem k strokovnemu
reševanju te problematike,« razlaga sogovornik.
Drugi izziv se mu poraja na področju gospodarskih
javnih služb, saj želi v čim večji meri z gospodarnim
ravnanjem, upoštevaje omejena finančna sredstva, ustreči vsem potrebam občanov in občank, ki
se nanašajo na njegovo področje dela.
Prav zaradi slednjega in v dobrobit občanov in
občank, ki jih tarejo številni problemi s področja
urejanja javne komunalne infrastrukture, bo v okviru opravljanja svojih nalog in delovnih obveznosti
s področja upravljanja investicij za njihovo realizacijo vložil veliko truda v pridobivanje prepotrebnih
državnih kakor tudi evropskih sredstev.

5. redna seja občinskega sveta
Občine Lukovica

V sredo, 17. junija 2015, ob 18. uri se je v Kulturnem domu Janka Kersnika
v Lukovici na peti občinski seji zbralo 14 občinskih svetnic in svetnikov Občinskega sveta Občine Lukovica. V približno štirih urah in pol so obravnavali enajst točk dnevnega reda, na posameznih so se jim poleg zaposlenih
v občinski upravi pridružile tudi poročevalke, in sicer ravnateljica Osnovne
šole Janka Kersnika Brdo Anja Podlesnik Fetih, pomočnica ravnateljice Cveta
Rošer, vodja projektov Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je zadolžena za

O naravi svojega dela na Občini
Lukovica

V naslednjih dveh letih se bo pri svojem delu
srečal s poglavitno investicijo, ki je trenutno v fazi
pridobivanja gradbenega dovoljenja – z izgradnjo
kanalizacije za odpadno vodo Spodnje Prapreče
– 1. faza v skupni dolžini 1800 m. Z izgradnjo kanalizacijskega sistema bodo v naselju uredili odvajanje komunalne odpadne vode, ki ga je občina
v skladu z Operativnim programom odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica dolžna zagotoviti. V preostalih naseljih, izven območij aglomeracij, pa se bo problematika
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
reševala individualno, z lastnimi čistilnimi napravami. Za nakup in vgradnjo slednjih bo mogoče s
strani Občine Lukovica pridobiti subvencijo v skladu s predhodno sprejetim pravilnikom.
»V okviru izgradnje kanalizacije za odpadno vodo
bomo v Spodnjih Praprečah izvedli tudi investicijsko vzdrževalna dela na javnem vodovodnem
omrežju, ki je dotrajano in ne dosega zakonsko
predpisanih standardov za zagotavljanje požarne
varnosti. Drugi projekti so še dokončanje del na
pokopališču Šentvid, investicije v cestno infrastrukturo na odsekih cest Lebenice ter Hribi-Velika
Raven,« o načrtih občine za letošnje leto pojasnjuje sogovornik. Kot že rečeno bo prioriteta njegovega dela usmerjena na vzdrževanje cestne in druge
komunalne infrastrukture, načrtovanje investicij
v javno gospodarsko infrastrukturo in reševanje
drugih problemov, ki se tičejo posegov v prostor
in so z njegovim delom v neposredni povezavi.
Za občinsko upravo
Lea Smrkolj

Lokalno akcijsko skupino (LAS) Srce Slovenije Saša Ceglar Vidmar, in direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek.
Zbrani občinski svetniki in svetnice so najprej potrdili zapisnik četrte redne
seje sveta, ki je potekala 22. aprila 2015.
V drugi točki so obravnavali in sprejeli soglasje k sistemizaciji delovnih mest
v Vzgojno varstveni enoti Medo za šolsko leto 2015/2016. Na vprašanja svetnikov je odgovarjala ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika Brdo dr. Anja
Podlesnik Fetih.
Saša Ceglar Vidmar je predstavila poročilo o razvojnem povezovanju v Lokalni akcijski skupini (LAS) Srce Slovenije. S strani občinske uprave je pri tej in
naslednji točki sodelovala Katka Bohinc, zaposlena na občinski upravi.
Pri četrti točki je direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra
Gradišek predstavila delo centra. Razprava je tekla v smislu nadaljnjega povezovanja in sodelovanja Občine Lukovica v RPSS.
V peti točki so občinski svetniki in svetnice obravnavali predlog o imenovanju novega starega direktorja Zdravstvenega doma Domžale Janeza Svoljšaka.
V obravnavi je bil v skrajšanem postopku Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica. Sprejet je bil sklep o podelitvi
priznanj Občine Lukovica ob občinskem prazniku, v nadaljevanju pa tudi
Pravilnik o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica
ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica, oba v skrajšanem postopku.
V deseti točki je sledila obravnava Odloka o podelitvi koncesije za gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje
občine Lukovica. Kot zadnja točka dnevnega reda so sledila vprašanja in pobude članov Občinskega sveta.
Lea Smrkolj
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Kako najeti občinski šotor?
S toplimi meseci prihajajo tudi dnevi in noči, ko se marsikdo udeleži veselice ali organizira
kakšno prireditev, koncert, odprtje, srečanje ali poseben dogodek. Organizatorji imajo v teh
primerih manj skrbi, če si zagotovijo šotor, v katerem bo dovolj prostora za vse obiskovalce v
primeru slabega vremena. Šotor ima v lasti tudi Občina Lukovica, ki si ga je mogoče izposoditi.
»Društva iz naše občine ga dobijo brezplačno,« pojasnjuje Jasna Sovinšek, ki je na občini zaposlena kot svetovalka za javna naročila in gospodarske javne službe, ki ureja dokumentacijo v
zvezi z izposojo šotora.
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najem šotora ne poravna v treh dneh po sklenitvi pogodbe, lahko najemodajalec odstopi od
pogodbe in razveljavi rezervirani termin najema. Po opravljeni storitvi se najemniku izstavi
celotni račun.
Ali si je mogoče šotor izposoditi tudi za nekaj
mesecev?
Da, če bi bil šotor prost, se lahko zgodi tudi
to. Če se najemnik odloči šotor najeti za daljše
časovno obdobje od 30 dni, se najemniku za
vsak mesec posebej izstavi račun. Tukaj je potrebno poudariti, da lahko Občina Lukovica v
primeru nujnosti uporabe šotora zaradi višje
sile, npr. zaščita in reševanje za primer elementarnih nesreč, zahteva vračilo šotora ob vsakem
času.
Ali lahko šotor dostavi tudi Občina Lukovica?
Občina Lukovica najemniku, proti plačilu,
omogoča tudi dostavo in odvoz šotora, kar
znaša 200 evrov brez DDV v obe smeri.

Kdo vse si lahko izposodi šotor Občine Lukovica?
Šotor Občine Lukovica si lahko izposodijo
društva iz naše ali sosednjih občin ter podjetja
ali fizične osebe ne glede na sedež. Društva iz
naše občine ga lahko najamejo brezplačno.
Kakšna je dimenzija šotora?
Dimenzije šotora proizvajalca Petre d. o. o. so
sledeče: 15 m višine, 40 m dolžine in 3 m stranske višine z 8 okni. Možna je postavitev tudi v
manjših dimenzijah.
Koliko ljudi sprejme šotor?
Šotor sprejme do 1000 ljudi.
Kako se šotor odda v najem?
Šotor se oddaja v najem neposredno s sklenitvijo pisne najemne pogodbe, na podlagi pisnega zaprosila fizične ali pravne osebe.
Kolikšen je znesek za izposojo šotora?
Občina Lukovica kot eno enoto obračunava tri
dni – torej dan pred prireditvijo, dan prireditve
in dan po prireditvi. Najemnina za dan izvedene
prireditve za šotor znaša 600,00 evrov brez DDV
in sta v ta znesek všteta tudi dan pred in dan po
prireditvi, ko potekata montaža in demontaža.
Višina dnevne najemnine je enaka ne glede na
velikost šotora, ki ga postavi najemnik.
Društva iz katerih občin imajo 75% na polno
ceno pri najemu šotora?
Društva in ostale neprofitne organizacije, ki so
registrirane na območju občin Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Moravče, Trzin, Dol pri
Ljubljani, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji in
Zagorje ob Savi šotor lahko najamejo za 75%
dnevne najemnine, za lastne potrebe.
Kakšen je postopek za najem šotora, ki ga
mora prosilec upoštevati in kateri so ključni
podatki pri izpolnitvi vloge?
Zaprosilo se posreduje ali dostavi občinski up-

ravi Občine Lukovica, lahko tudi prek elektronske pošte na naslov: info@lukovica.si. Ključni podatki za pripravo pogodbe so poleg podatkov
o najemniku (naziv in sedež, zakoniti zastopnik,
davčna številka, matična številka) tudi: predmet najema (šotor z odrom ali brez), dejavnost,
ki se bo v šotoru opravljala ter kraj in čas trajanja najemnega razmerja.
Kdaj je priporočljivo poslati vlogo?
Vlogo je priporočljivo poslati vsaj mesec (če
se načrtuje prireditev v spomladanskih in poletnih mesecih, ko je zanimanje za šotor večje,
tudi več) pred načrtovano prireditvijo.
Kaj mora poleg poslane vloge še zagotoviti
najemnik šotora?
Šotor mora biti obvezno zavarovan, stroške
zavarovanja pa krije tisti, ki si šotor izposodi.
Najemnik ga mora dodatno zavarovati pri zavarovalnici, zaradi varnosti najetega šotora
in zaradi uporabe pirotehničnih in/ali drugih
sredstev ter zagotoviti varovanje elementov
objekta od prvega dneva začetka del - montaža
do zaključka del – demontaža. Zavarovalna polica je sestavni del pogodbe o uporabi in najemu šotora.
Kdaj je pogodba za najem šotora sklenjena?
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo pisne
najemne pogodbe, ki se sklene najpozneje v
30 dneh po prejetju zaprosila za najem šotora
s strani najemnika. S podpisom pogodbe med
obema pogodbenima strankama stopi v veljavo sama vsebina pogodbe oziroma medsebojne obveznosti in pravice, ki izhajajo iz pogodbe.
Po sklenitvi pogodbe je najemnik takoj oziroma
najpozneje v treh dneh po sklenitvi pogodbe
dolžan plačati 50% predplačilo dnevne najemnine šotora, na podlagi katerega najemnik potrdi svojo rezervacijo termina za najem šotora,
preostanek plačila pa je dolžan plačati najkasneje v osmih dneh po izstavitvi računa. Če
najemnik obveznosti iz naslova predplačila za

Kdaj se prevzame šotor?
Šotor se prevzame dan pred prireditvijo. Ob
prevzemu šotora se podpiše tudi primopredajni zapisnik. V tem zapisniku je točno navedeno,
kdo so odgovorne osebe v zvezi z najemom
šotora, v kakšnem stanju je bil šotor ob prevzemu ter kaj je najemnik s strani Občine Lukovica
prevzel (šotor, po dogovoru tudi oder). Najemnik mora šotor uporabljal kot dober gospodar.
Kaj morajo najemniki upoštevati pri montaži
oziroma demontaži šotora?
Najemnik si je dolžan na lastne stroške zagotoviti tudi strokovno pomoč pri montaži/
demontaži šotora. Znesek za najem takega
strokovnjaka znaša po informacijah Občine Lukovica približno 500 evrov.
Koliko najemov šotora je običajno?
Običajno je med 10 in 12 najemov letno.
Katera društva so si leta 2014 izposodila šotor?
V letu 2014 je z Občino Lukovica pogodbo
o najemu in uporabi šotora podpisalo pet
domačih društev (PDG Krašnja, PDG Lukovica,
PDG Prevoje, LD Lukovica in TD Gradišče) ter
pet društev iz sosednjih občin (PGD Ježica, PGD
Jarše – Rodica, PGD Dob, PDG Študa in PDG Podgorica – Šentjakob).
Kaj se zgodi, če šotor na isti dan rezervirata
dva različna subjekta?
V tem primeru šotor dobi tisti, ki ga je rezerviral
prvi, ne glede na to od kje prihaja.
Za občinsko upravo
Lea Smrkolj
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Rokovnjač

Projekt obnova Pungartnikove domačije

nadgradni reflektorji

IZLOŽBA SE ZAZIDA,
REKONSTRUIRA SE OKNA
IN VRATA

BANKOMAT- LOČENA
GRADBENA ETAPA PO
ZAHTEVAH BANKE

1

5

3

7

OBSTOJEČA FASADA JUG

0,40

0,40

0,40

ozelenjeno na
jeklenicah

00

meja

01

02

03
ostali del obstoječega zidu
ozelenjen

+2,40

+1,43
3,35

zračenje
odprtine+rešetke

2,39

5,94

ostali del sosedoveg zidu
ozelenjeno

tlak v parkirni etaži

tlak dvorišča soseda

20,20

7,80

1,72

2,04

0,30
0,32

6
17,31

Inox jeklenice z
napenjalke - za
ozelenitev na osni
razdalji 40cm

ozelenjeno brez jeklenic

lonicera+ magnolije

2,45
2,45

ograja višine
min. 100 cm 4
nad finalnim tlakom

+5,20

VRT

Obstoječi oporni zid

±0,00
=337,17
pritličje

2

0,15
0,55

0,14

0,21

±0,00

IZLOŽBA SE ZAZIDA,
OHRANI SE POZICIJA
BANKOMATA

telekom. omarica

9

8

+3,65

1,5%

5,04

0,15

1,08

koš na fasadi

3,65

1,63

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2,66

3,92

PREBOJ ZA
NOVO OKNO

3,95

±0,00
=337,17
pritličje

VRH ZIDU

ograja: preprečeno mora biti
vzpenjanje na ograjo
in prehod predmetov s premerom
več kot 12 cm

razstveljava
razstveljava
SE UKINE
SE UKINE
reža za zračenje

izvesek bankomat
1,73

+4,75

1. nadstropje
+3,95

1,08

1,14
sidranje objekta

+7,80

stopnišče po brežini

1,63

2,19
3,18

1. nadstropje
+3,95

347,5

+9,40

+7,45 lahka ograja

mansarda
+7,13

SE ODSTRANI

SE ODSTRANI

PAVILJON

kamnita zložba

mansarda
+7,13

paviljon streha
12,03

granitni obelisk

Obstoječi oporni zid
parcelna

dimnik replika obstoječega

strešna okna v osi fasadnih oken

REPLIKA OKRAŠENEGA
KOTLIČKA

04

05

14,76

kritina bobrovec

parcela OBČINA
3/2k.o. Lukovica

5,19

parcela SOSED
167/27 k.o. Lukovica

07

sleme
12,32

POTREBNO JE PAZLJIVO
DEMONTIRATI OBSTOJEČI
ŽLEBNI KOTLIČEK IN GA
UPORABITI KOT MODEL ZA
NOVE KOTLIČKE

08

sleme
12,32

06

Že nekaj let se na sejah Občinskega sveta okoli Pungartnikove domačije sredi Lukovice na veliko krešejo iskre. Zakaj je pravzaprav Pungartnikova domačija pomemben del Lukovice? Z vprašanjem, na kateri točki se zdaj nahaja obnovitveni projekt, pa smo se obrnili tudi na župana
Mateja Kotnika.

2,93

8,33

NOVAFASADA VZHOD

sleme
12,32

fiksna polkna slepe frčade pri WCjih

R 0,54

R 0,54

R 0,54

R 0,54

R 0,54

R 0,54

R 0,54

1,08

mansarda
+7,13

10,00
1,12

-0,15

COKEL gladek omet
nova lesena vrata

zazidamo okensko
odprtino, da dobimo
prvotno stanje. Pustimo

nova lesena vrata obstoječi bankomat in okoli
njega naredimo enak rob,
kot je okoli oken

vrata v poslovni
prostor
nova lesena vrata

okno spremenjeno
na prvotno stanje

1,60

3

1,12

max 1:9
1,25

1,25
3,78

1,25

jeklo vroče cinkano+barvano RAL
9007 0,5mm

sanacija vratnih kril

pohodni merilni stik v talni dozi

Pungartnikova hiša je del osrednjega – Starega trga v Lukovici. V sedanji podobi iz 19. stoletja je vključena v register kulturne dediščine
kot profana stavbna dediščina. V prostorskem
pomenu in identiteti Črnega grabna je Pungartnikova hiša tipična stavba, ki predstavlja
nekdanji način gradnje, obenem pa tudi način
življenja stanovalcev in dejavnosti tega območja. Žal je Pungartnikova hiša v današnji podobi
le še odsev nekdanje mogočne in pomembne
stavbe v Lukovici. Zato je njena obnova in ohranitev v javnem interesu, to pa je tudi razlog, da
je Občina Lukovica že odkupila celotno stavbo,
vključno s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, ki predstavlja del ceste in parkirišča pred
objektom ter terasasto zasnovan vrt ob hiši.
Zakon o varstvu kulturne dediščine obvezuje
lastnika oziroma posestnika kulturne dediščine,
da mora z njo ravnati kot dober gospodar.
Po strokovni oceni je stavba v slabem stanju,
ohranjenost je ocenjena na okoli 60 odstotkov.
To pomeni, da je objekt potreben celovite prenove. Smola pri projektu je predvsem v tem,
da mora obnova slediti pogojem in smernicam

-0,21
4 DROGOVI ZA ZASTAVE h=10m
3,04

3,04

4

REPLIKA OKRAŠENEGA
KOTLIČKA

LAHKA OGRAJA

+7,75

TLAKOVANA POT

1,17

rustika, barva po dogovoru
s pristojnim konservatorjem zračnik

342,57 oporni zid - kamnita zložba

VRT

+3,65

9
8
6
5
3
2
1

0,08

klop

lonicera+
magnolije

7

4

±0,00
=337,17

-0,25

344,77

WC

3,14

1. nadstropje
+3,92

346,6 oporni zid pod hišo - SE NE POSEGA

2

1,60

žleb LTŽ cev
prašno barvan 9007

0,05

±0,00
=337,17
pritličje

0,13

1,05

1,27

+12,03

granitni obelisk

klop

0,13

1,60

izvesek svetlobna tabla

UTOR ZA STRELOVOD fi8, 2cm širine

sidranje objekta

TON 1 - BELA
TON 2 - KREMNA 1
TON 3 - KREMNA 2
TON4 - SIVA-

1

1,12

1. nadstropje
+3,95

SE ODSTRANI

paviljon streha

BARVE FASADE DOLOČI
PRISTOJNI
KONSERVATOR PO
SONDIRANJU

transparentna
izvedba ure
(steklena osnova)

REPLIKA OKRAŠENEGA
KOTLIČKA

H

KAMNITI OBSTOJEČI ZID -DEL

BETONSKI OBSTOJEČI ZID
OZELENITEV S PREVEŠAVIMI
GRMOVNICAMI OD ZGORAJ

0,95

NOVA FASADA JUG

spomeniškega varstva, kar zahteva veliko večji
finančni vložek, kot bi bila obnova objekta, ki
ni spomeniško zaščiten. Idejna zasnova rekonstrukcije Pungartnikove hiše je bila skrbno pripravljena, saj je občina pri idejnem oblikovanju
ves čas sodelovala tudi s predstavnico spomeniškega varstva. Po obnovi bo hiša smotrno
uporabljena za delovanje občinskih organov,
za izvajanje protokolarnih dogodkov, razstav,
srečanj in še nekaterih drugih dejavnosti. Projektantska vizualizacija obnovljene Pungartnikove stavbe izkazuje pomembnost investicije
za oživitev središča občine z novim programom
– tako vsebinsko kot tudi prostorsko.
Župan Matej Kotnik je na vprašanje, na kateri točki se zdaj nahaja obnovitveni projekt,
odgovoril takole: “V tem trenutku se končuje
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
obnove Pungartnikove hiše, ki smo ga pokazali
občinskemu svetu. Svet je zahteval, da se projekt dokonča, da se bo na podlagi projektnega
predračuna odločal o nadaljnji obnovi. Z deli se
ne sme začeti. Svetniki so seznanjeni s pridobi-

+2,40

KAMNITI ZID- ZAKLJUČEK
DVORIŠČA

OBSTOJEČI OPORNI ZID
OZELENJEN OD ZGORAJ

R 0,54

G

dimniki replike obstoječih

parcela 167/26
parcela 167/5

tipski grebenjaki

F
vsi potrebni zračniki
se izdelajo v obliki
starih opečnih dimnikov
s strešicami

slepa frčada pri wcjih:
namestitev
ALU pločevina 0,75mm prašno barvana RAL 9007
zvonca za uro.
na leseni podkonstrukciji
ZVON
tipski slemenjaki
jarem
obešalo
pogoni na linearne motorje
analogija Sv. Maver Izola
STREŠNA OPEKA BOBROVEC
krmiljenje
glede na zemljepisno lego
fiksna polkna
točkovni snegobrani
prezračevalni kosi

OBSTOJEČI OPORNI ZIDEC, ODSTRANJENA OGRAJA, SLEDEČ TERENU
OZELENJEN OD ZGORAJ

KONICE
kleparski detajl na jekleni konstrukciji
ALU 0,75mm prašno barvan RAL 9007

BETONSKI OBSTOJEČI ZID

sleme
12,32

B

1,45

A
špica
14,23

-0,40
336,77

336,77

±0,00
=337,17
pritličje

OBSTOJEČE FASADA VZHOD
Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na objektu.
Ob vsakršnem odstopanju od načrta je potrebno takoj
obvestiti odgovornega projektanta in odgovornega
nadzornika in nadaljevati po njunih navodilih.
Nobena sprememba ni dovoljena brez soglasja
odgovornega projektanta.

LEGENDA
RUŠITVE

objekt
investitor
vrsta projekta
načrt
identifikacijska označba projekta
vsebina risbe
merilo
ime in priimek odg. projektanta
ident. številka odg. projektanta
datum izdelave risbe
sodelavci

FASADE 1

PUNGARTNIKOVA HIŠA

OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 LUKOVICA

PGD
ARHITEKTURA
009/2011-B
FASADE
1:100
Rok Poles, udia
1316
september 2014
Kaja Kos, mag.inž.arh.

označba risbe

A05a

tvijo sponzorskih sredstev, da smo lahko prebelili vzhodni, v lanskem letu izpraznjen del hiše,
ki ga bomo lahko uporabljali za razne dogodke:
razstave, srečanja, predavanja in podobno. Zahodni del zgradbe nad banko je praktično neuporaben in v zelo slabem, nefunkcionalnem
stanju.
Moje stališče je, da je treba izdelati projekt in
pridobiti gradbeno dovoljenje. Tako bomo lahko konkurirali na razpise za pridobitev sredstev,
tudi evropskih, ki bodo na voljo. Ko sredstva pridobimo, se bomo lahko odločali, ali zmoremo in
na kakšen način obnavljati zgradbo, ki je v lasti
nas vseh. Razmišljati o smiselnosti našega početja zdaj, pa je malo prepozno. To bi morali, preden smo naredili prvi korak k nakupu objekta.
Zdaj je naš in dolžni smo skrbeti zanj. Mislim, da
ni nikogaršnja želja, da objekt propada in dela
sramoto sredi Lukovice. Vsekakor to ni moj interes.”
Andraž Kopitar

julij
junij 2015
2015
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 35. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja Turistične cone Drtijščica
I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za del območja Turistične cone
Drtijščica, ki ga je maja 2015 izdelala RRD, Regijska razvojna družba d. o. o., družba za sonaravno urejanje
prostora, Domžale, pod številko projekta 1/2015 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek OPPN);
2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka
OPPN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka OPPN.
II.
Izhodišča za urejanje območja Turistična cona Drtijščica
so določena v Odloku o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000,
dopolnjenega 1988, (Uradni vestnik Občine Domžale,
št. 9/86, 2/90) in o prostorskih sestavinah Družbenega
plana občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni
vestnik Občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje
občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni
vestnik Občine Lukovica, št. 1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03,
6/04). Območje je namenjeno turističnim in športnorekreacijskim dejavnostim, ureja pa se z OPPN.
Ureditveno območje, površine 3,29 ha, leži na pobočju
v južnem delu naselja Gradišče pri Lukovici, ki se spušča

proti Gradiškemu jezeru (v bližini visoke pregrade), priljubljeni točki sprehajalcev, tekačev, jahačev ipd., in na
ugodni prometni legi v bližini avtoceste, občinskega in
drugih središč.
OPPN obravnava vzhodni del ureditvenega območja,
površine 0,58 ha. Nahaja se v k.o. Spodnje Koseze in
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 792/3-del,
792/4-del, 801/1, 802/1-del, 802/2, 1011/3-del, 1011/5del, 1121/1-del, 1131/3-del, 1131/4-del, 1131/15 in
1131/16. OPPN vključuje tudi izvedbo priključkov
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro izven ureditvenega območja. Po dejanski rabi se večji del površin uvršča med trajne travnike,
manjši del pa med pozidana in sorodna zemljišča ter
drevesa in grmičevje. Z OPPN, katerega zasnova izhaja
iz naravnih in ustvarjenih danosti okolice, se načrtujejo
turistični, gostinski in športno rekreativni programi.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost
pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na dopolnjeni osnutek OPPN. Pripombe in predlogi se lahko do
vključno 10. avgusta 2015 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov
(v delovnem času občinske uprave), pisno ali ustno na
javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov: Občina
Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne
razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge
javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na
spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si,
ter pisno seznanila lastnike zemljišč glede pripomb in
predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgrnitve.

III.
Javna razgrnitev bo trajala od 10. julija 2015 do vključno
10. avgusta 2015.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225
Lukovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine
Lukovica: http://www.lukovica.si
Javna obravnava bo 15. julija 2015 z začetkom ob 17. uri
v Kulturnem domu Janka Kersnika, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

V.
To javno naznanilo se objavi na svetovnem spletu in na
krajevno običajen način.
Štev: 350-03-16/2015
Datum: 12.06.2015
ŽUPAN:
Matej Kotnik

www.208energy.com/si-si

NOVI PEUGEOT 208
PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO

Ob nakupu s pomočjo Peugeot Financiranja prejmete tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za
1 EUR za prvo leto. Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,2 do 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: od 97 do 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. 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.

NOVI PEUGEOT 208

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00
RODEX.indd 1
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DAN DRŽAVNOSTI

Proslava ob dnevu državnosti
Osrednja občinska proslava ob dnevu državnosti je bila 22. junija 2015 na
trgu v Lukovici. K posebnemu slavnostnemu vzdušju so pripomogli člani
častne čete Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale in Zveze
slovenskih častnikov Slovenije s praporščaki in zastavonošami, pripadniki
različnih združenj veteranov vojne za Slovenijo in ostali občinski prapori.
Trg je zaživel v razposajenem tonu osnovnošolcev osnovne šole Janka Kersnika Brdo v živahnih barvitih rumeno-zelenih majicah, ki so skupaj z vsemi nastopajočimi, gosti in vsemi udeleženci počastili slovensko zastavo in
himno.

Z mislimi osnovnošolcev o naši domovini in o njenem pomenu so se vsi prisotni
lahko zamislili, kaj pomeni domovina in kako srečni smo lahko, da jo imamo.
»Bodi ti zmeraj jasno, da je tvoj košček zemlje prav tako dober kot drugi kraji
na svetu in da imaš tu vse tisto, kar je na vrhovih gora ali ob morju ali kjerkoli.«
(Mark Avrelij)
25. junija se spominjamo začetka slovenske neodvisnosti, dneva, ko je bila sprejeta Deklaracija o neodvisnosti in Temeljna ustavna listina o samostojni neodvisni Sloveniji.
Slavnostni govornik, župan Matej Kotnik se je prav tako spraševal in obenem
odgovarjal, kaj pravzaprav je domovina. Prebral je odlomek iz dnevnika Josipa
Štolfe, ki je bil leta 1941 izseljen v Srbijo, v Smederevo in je že takrat sanjal o
slovenski besedi, domovini. Govoril je o naših koreninah, prednikih, ki so bili
prepričani v svoj narod, svoj jezik, v svoje življenje in čeprav nismo francoski revolucionarji, smo iskali in našli svojo resnico in pravico. »Boljših časov ne bo, naš
najboljši čas je sedaj.« Zrelost naroda je v tem, da iz vsega minulega in danega
potegnemo najboljše.
Otroški pevski zbor Kresničke je zapel nabor pesmic in »Kako lepo je v naši domovini biti mlad«.
Odlomek iz Labodjega jezera so zaplesale baletke Zvezde plesne šole Miki.
Mladinski pevski zbor Ciklamen OŠ Janka Kersnika Brdo in vokalna skupina Mladost KD Janko Kersnik so prav tako pod vodstvom Simone Burkeljce in Tomaža
Pirnata prispevali k izjemnemu vzdušju.
Otroška sekcija folklornega društva Lukovica je predstavila nekaj starih plesov
in pokazala, kako zgodaj se začne ljubezen do običajev.
Člani Turističnega krožka OŠ Janko Kersnika Brdo so v poskočnih ritmih poskrbeli, da so vse zasrbele pete.
Konec šole in začetek počitnic je naznanila podelitev priznanj za izjemne dosežke in za izjemen učni uspeh. To so temelji naše družbe, o katerih bomo v bodoče
zagotovo še slišali.
Drugi pihalni orkester GŠ Domžale, oddelek Brdo pri Lukovici Brdis in vsi trije
pevski zbori s solistko Barbaro Pavlič so pričarali vrhunski muzikalni zaključek
same proslave.
Marjetka Vrbnjak
Foto: Rok Majhenič
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Slavnostno izobešanje slovenske
zastave na Mali Lašni
V počastitev dneva državnosti Republike Slovenije smo Veterani ZVVS
1991 Domžale Občinski odbor Lukovica pripravili na Mali Lašni ob pomniku slavnostno izobešanje slovenske zastave. Vsako leto pripravimo
slovesnost v spomin na delovanje zbirnega učnega centra 55. območnega štaba TO Slovenije Domžale, ki je deloval na Mali Lašni. Vsako leto je
bolj slovesno, saj se zbere večje število veteranov vojne za Slovenijo, veteranov vojne za Slovenijo Sever, Zveze slovenskih častnikov in tudi večje
število občanov. Letos so izobešanje slovenske zastave izvedli v spremstvu častne čete slovenskih častnikov v bojnih uniformah. V povorki so
sodelovali še prapori ZVVS 1991 Domžale, odbora Lukovica, Mengeš,
prapori veteranov Sever in še ostali občinski prapori.
V Lukovici praznujemo 24. obletnico razglasitve slovenske države običajno
na kresni dan, letos pa se je to zgodilo na predvečer kresnega dneva. Ob tej
priliki je spregovoril predsednik ZVVS 1991 Domžale Janez Gregorič. Rekel je,
da Veterani Vojne za Slovenijo 1991 s ponosom praznujemo dan državnosti,
ki se je začel 25 junija z razglasitvijo slovenske države na Trgu Republike v

Ljubljani. Naslednji dan je Jugoslovanska armada okupirala Slovenijo na mejnih prehodih, letališčih in s tem začela vojno proti slovenskemu narodu, ki
pa je bil takrat enoten, na kar pa niso računali jugooficirji, saj so pričakovali,
da jim bo po predhodni predaji orožja večine štabov Teritorialne obrambe
Slovenije oficirski kader poslušen. To bi se lahko zgodilo, vendar je bila Manevrska struktura narodne zaščite tista, ki skupaj s TO in milico imela jasen načrt,
kako se upreti takrat eni od petih najmočnejših vojska v Evropi. Klub temu
smo se uspeli ubraniti in premagati tako veliko armado, ki je skupaj s svojimi
slovenskimi zavezniki delna vodstva ZB NOB in Zveza komunistov Slovenije
poskušala ponovno pokoriti in zasužnjiti slovenski narod. Kljub očitno moč-

DAN DRŽAVNOSTI

nejšemu okupatorju JA smo vojno dobili z minimalnimi izgubami človeških
življenj in še več, z nasprotniki vojaki smo delovali spoštljivo v duhu konvencije mednarodnega prava o vojnih ujetnikih. Nismo bili maščevalni nad ujetniki in somišljenikih in nikomur nismo storili zla ali celo vzeli življenja. Vrata so
bila odprta za tiste, ki niso videli svoje prihodnosti v naši novi državi Sloveniji.
Najbolj pa smo bili veseli, ko je Slovenijo v oktobru 1991 zapustil zadnji vojak
JA in s tem dejanjem smo dejansko postali absolutno suvereni na ozemlju RS.
Spregovoril je tudi župan Občine Lukovica Matej Kotnik in med drugim dejal,
da je ponosen na našo državo, ki jo je sanjalo tisoč generacij Slovencev. In
zato si lahko vsi govoreči Slovenci in ostali državljani štejemo v veliko čast, da
smo lahko prisostvovali rojstvu države Republike Slovenija. Slovenci smo prvih 24 let po drugi svetovni vojni napisali veliko knjig o NOB. Veterani ZVVS pa
v 24 letih zelo malo, kot da nas je sram, ker smo premagali takratno JA, ki se
je tudi imenovala Jugoslovanska narodna armija. Vesel sem, da tukaj na Mali
Lašnji izobešamo slovensko zastavo za praznik Republike Slovenije. Tukaj je
tako intimno praznovanje in doživeto v krogu prijateljev veteranov lepše kot
na proslavi v Lukovici. Čestitam vsem ob dnevu državnosti in nadaljujte aktivnosti spomina in pišite o vojni 1991, ki jo boste predali zanamcem, zapisano v
zgodovino in povabljeni ste na proslavo v Lukovico.
Kljub vsem obljubam iz preteklih let, da bo Občina Lukovica postavila nov
jekleni drog (ker so prejšnjega ukradli zbiralci železa), tam še vedno že četrto leto stoji lesen drog, ki ga sedaj najeda zob časa in je bil že dvig zastave
tvegano dejanje, da se ne bi zrušil. Pričakujemo, da ne bo spet minilo leto
in zamenjave droga ne bo. Drugo leto je 25. obletnica in župan je ponovno
obljubil, da se bodo stvari uredile vsem v dobro praznovanja 25. obletnice
dneva državnosti.
Danilo Kastelic
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Četrt stoletja Motoseta na Prevojah
Praktično ni junaka, ki se je kdaj klatil po naših krajih in ne pozna nekaj obpotnih znamenitosti. Pa naj omenimo trojanske krofe, lukoviškega
Furmana, šentviško gostilno Rus (zdaj Dvorec Rus) ali pa trgovine s kolesi na Prevojah. Slednja stoji ob regionalki že četrt stoletja, s kolesi, mopedi
ali pa motornimi žagami pa je Ivo opremil verjetno že večino družin v našem rokovnjaškem koncu in še kje. Zato smo ga ob srebrnem jubileju
povprašali o prevoženi poti in kažipotih za naprej.

vsem svetu prodaja koles poskočila do neba. Po
Armstrongovem obdobju so na sceno prišla nova
treking kolesa, ki so uporabnejša, predvsem pa
udobnejša od cestnih specialk, zdaj pa so kolesarski razredi popolnoma pomešani. Na zalogi imam
cestna kolesa, fitness, športna, treking, mestna in
gorska kolesa z dimenzijami pnevmatik 26, 27,5 in
29 palcev. Pa otroška, poganjalce, skiroje, itd. Izbire kolikor hočeš, se zasmeji Ivo, če pa česa nimam,
pa lahko naročim. Kjer je volja, tam je pot.

tudi neprimerno kvalitetnejša. Za kolo pa poskrbimo tudi po nakupu, saj že od začetkov naprej, ob
prodaji deluje tudi servis koles.

Vse skupaj se je dokaj po naključju začelo pred 25
leti, ko smo začeli s prodajo Tomosovih mopedov,
motornih žag, vodnih črpalk, motorjev za plovila
in delov za njih, začne s pogovorom Ivo. Pove tudi,
da je ta Tomosov prodajni začetek kriv za v tem
času dokaj nenavadno ime za trgovino s kolesi –
Motoset. A po toliko letih se je ime preveč prijelo,
da bi ga spreminjali. Takrat so bili drugačni časi, če
ni bilo denarja za plačilo, si pač dobil stvari v protivrednosti in tako je v trgovino, spet po naključju,
prispelo okoli 40 koles, ki so hitro pošli, zato so trgovino povečali in začeli tudi s prodajo koles.
Seveda se je v 25 letih marsikaj spremenilo, to čutim že v kosteh, se pošali Ivo. Že prodajna osnova,
kolesa, so danes čudo tehnike. Na primer, cestno
kolo znamke Trek model Emonda ima vsega skupaj dobre štiri kilograme in pol, celotno kolo! Spremenila pa se ni le tehnika, tudi navade kupcev so
popolnoma dugačne, včasih so prišli po liter olja
za motor, spotoma pa so kupili še kolo in komplet
opremo. Kar na kredit, ni problema. Tudi brez premisleka, ah, potrebujem novo kolo, prav ta mi je
všeč, ga bom kar odpeljal. Danes, se zasmeji Ivo,
danes kupec prečeše vse trgovine, internetne
strani, tehnične specifikacije pa pozna bolje od
mene. Kupi tam, kjer je cena najnižja. K sreči prodajam vrhunske znamke koles, ki so malce dražje
od raznih diskontnih prodajaln, ampak so zato

Zanimivo je pogledati nazaj, kakšna kolesa so se
prodajala skozi ves ta čas. Do leta 2000 je bil na
udaru bolj kot ne osnovni in srednji razred koles.
Tam okoli leta 2000 pa vse do 2007 so prednjačila
cestna kolesa višjega razreda, tudi zato, ker smo
bili praktično edina specializirana kolesarska trgovina od Ljubljane pa do Celja. V tistem obdobju je
bil zvezdnik kolesarskih dirk Američan Armstrong,
ki je vozil kolo znamke Trek. Ivo se sicer po tihem
in ne rad pohvali, da ga je tudi osebno spoznal. V
svojem slogu doda, saj veš, kaj se je potem izkazalo, ampak dejstvo je, da smo rumene gumijaste zapestnice takrat nosili vsi. Zaradi njega je po

Na vprašanje, kam naprej, odgovori, ah, če smo
zdržali že četrt stoletja, bomo pa še naprej. Ponudbo nekako sproti prilagajam povpraševanju,
pomembno je poslušati, kaj stranke želijo in jim to
tudi ponuditi. Avtorju članka Ivo še naroči, napiši,
da se vsak petek ob 18.00 dobimo pred Vulkanizerstvom Lenček in gremo na standardni krog
Prevoje – Trojane – Izlake – Moravče – Prevoje,
zmeren tempo, primeren za vse 'cestarje'.
V avgustu v Motosetu pripravljajo tudi jubilejno
turo, cestno in gorsko kolesarsko, ki se bo za vse
udeležence končala na pikniku. Točen datum
bomo še določili, prijave pa Ivo že sprejema. Vsi,
ki poznamo Iva vemo, da bo to dober žur, zato je
udeležba obvezna. Za konec pa še dobro znani
rek, ki je po vrhu vsega še resničen, vsi na kolo za
zdravo telo. V Motosetu so že četrt stoletja strokovnjaki za kolesa in opremo, zato ne odlašajte,
obiščite jih.
Andraž Kopitar
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Dirka z mopedi za Veliko
nagrado Lukovice
Pred Avto Kvedrom v Lukovici je bilo v nedeljo, 24. maja 2015, zjutraj na
velik podvig pripravljenih 39 dirkalnih mopedov. Vsi motorji so šli skozi
tehnični pregled, da so bili brezhibno pripravljeni za triurno vztrajnostno dirko za Veliko nagrado Lukovice. Dirkači so z zanimanjem opazovali progo, izmenjevali izkušnje in vloženo delo s sotekmovalci.
Dovoz in dvorišče pred Avto Kvedrom so organizatorji – člani AMD Lu-

kovica – MK Rokovnjači čez vikend spremenili v pravo dirkalno stezo.
Proga je potekala pretežno po asfaltni površini, nekaj zavojev pa po razmočenem makadamu. Precej zaprta in višinsko razgibana proga je onemogočala visoke hitrosti dirkalnikov, z zaščitnimi plastičnimi ograjami so
bile obvarovane ozke cone in ovinki, gledalci pa zaščiteni s kovinskimi
ograjami.
Tekma se je uradno pričela ob 10.00 s startom prve triurne dirke. Sodniki
in redarji ob progi so budno spremljali morebitne nepravilnosti, sproti
urejali progo in kaznovali ''nevarne'' voznike. Kmalu so se začele menjave
in postanki v boksih za popravila. V razburljivem triurnem spektaklu se je
zvrstilo precej menjav tekmovalcev in postankov v boksih za popravila.
Naslednja tekma se je pričela ob 14.00, za razvedrilo med obema dirkama je poskrbela Godba Lukovica.
Po končani drugi dirki je sledila razglasitev rezultatov in podelitev nagrad,
priznanj in pokalov za najboljše ekipe. V prvi dirki si je tretje mesto privozila

ekipa ŠD Homec in dobila bone za slastne pice v Gostilni Furman in storitve v
GAS-u, drugo mesto je pripadalo domači ekipi Kveder racing team, za nagrado pa masaže studia Thai nan in ure vožnje za izpit A oz B kategorije. Najvišje
so pokal dvignili fantje iz ekipe 77C in dobili vikend najem motornega kolesa Avtošole Šmarca. V drugi dirki je tretje mesto zasedla ekipa Flexer racing
team, drugi so bili Prevojski psi, najhitrejši pa Ciao racing team. Vsi so prejeli
enakovredne nagrade kot zmagovalci iz prve dirke. V ženski konkurenci so
tekmovale tri ekipe, najvišje so se uvrstile Wicked chicks in si prislužile urejanje nohtov v MN Group in vstopnice za pustolovski park Geoss, druge so
bile ŠKD Bregar babe, ki bodo šle na fen frizure k Frizerstvu Cerar Sabina, na
tretjem pa so pristale lanskoletne edine predstavnice ženskega spola IKS-EL
Topole, ki so dobile bone za GAS Avtoservis.
Vikend najem novega Seat Leona je pripadel ekipi, ki je vozila najlepši motor,
to so bili Piston heads iz Domžal. Najhitrejši krog s časom 57.406 so dosegli
CIAO Racing-Team.
Prvih 13 ekip iz vsake vožnje ima prednost pri prijavi na šesturno dirko, ki bo
19.septembra 2015.

Prireditev so omogočili: Avto Kveder, Instalacije Bervar, AMZS, Piksel, MPG
tiskarna, Europlakat, Mig Arhitektura, Bar pr'Mih, Kobal Transport, Gostilna
Furman, Kotiko, PGD Lukovica in Prevoje, Mesarstvo Dobravec, Trgovina
Cerar, Optinet.si, Gostilna pri Bevcu, pekarna Srček, Jumni car, Avtoprevozništvo Marjan Dolinšek.
Vsem sponzorjem, ki ste sodelovali na dogodku, se najlepše zahvaljujemo.
Velik poklon namenjamo vsem dirkačem za sodelovanje na dirki! Skupaj
smo dokazali, da je v Črnem grabnu še vedno prisoten dirkaški duh!
Anže Kočar

Nova knjiga in razstava likovnih del
KUD Fran Maselj Podlimbarski je v petek, 12. junija 2015, organiziral kar
dve predstavitvi naenkrat. Dogajali sta se pred podružnično šolo in potem
naprej v šolski avli v Krašnji. Za popestritev prireditve sta bili povabljeni
tudi dve folklorni skupini. Domače Folklorno kulturno društvo Lukovica je
predstavilo naše narodne plese. V počastitev izida knjige se je povabilu odzvalo Srbsko kulturno in humanitarno društvo Desanka Maksimović Celje.
Že dobro znanim slikarskim umetnikom iz Likovnega društva Senožeti Radomlje, Likovnega društva Mengeš, Lipa Domžale in domačemu likovnemu društvu so se letos pridružili tudi malčki iz Vrtca Medo Krašnja in učenci podružnične šole Krašnja. Naslov letošnje likovne razstave je bil Pogled
skozi majhno okno. Torej majhno okno, skozi katero otrok vidi svet. Temu
primerne so bile tudi slike – majhne. Letos so se odrasli likovniki prilagodili
malim otrokom in četudi so tarnali, da je to tako težko, risati na majhno
platno. Slike vseh so bile lepe za velike pohvale.
Predstavitev knjige Izgnančev dnevnik se je nadaljevala v avli krašenjske
osnovne šole. Knjigo je napisala Vera Beguš. Pred leti je dobila v roke dnevnik gospoda Josipa Štolfe iz Krašnje in vedela je, da je ta dnevnik nekaj, kar
predstavlja neko obdobje v naši zgodovini, nekaj kar je pristno, osebno
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doživetje družine, ki je bila izgnana. Nemci so veliko slovenskih družin na
začetku druge svetovne vojne izgnali v druge republike takratne Jugoslavije. Izgnana je bila tudi družina Štolfa iz Krašnje in sicer v Lozovik v Srbiji.
Knjiga pripoveduje, kako težko je bilo tisti čas živeti, kako težko preživljati
tolikšno družino, ker ni bilo dela, ni bilo kaj v roke vzeti, v lonec dati, obleči.
Bili pa so prijazni domačini. Štolfetovi so kmalu spoznali tudi druge izseljene družine, med njimi družino Skok iz Blagovice, ki je bila nastanjena
nedaleč stran v Miloševcu in so se obiskovali, kolikor so jim dopuščale
razmere in čas. Knjiga Izgnančev dnevnik naj bo, kakor pravi Vera Beguš v
uvodnih mislih, kamenček v mozaiku spoznavanja zgodovine Slovencev
med drugo svetovno vojno. V njej najdete veliko originalnih dokumentov,
ki so bili v rabi tisti čas. In vredno jo je prebrati!
Na predstavitvi knjige so sodelovali člani KUD F. Maselj Podlimbarski z recitacijama pesmi Karla Destovnika Kajuha in Mateja Bora ter z odlomki iz
knjige. Zapeli sta obe skupini pevcev ljudskih pesmi iz Krašnje. Veri so se
osebno zahvalili tudi prisotni Štolfetovi in Anton Skok. Zelo lepe besede ji
je namenil tudi vodja gostujoče plesne skupine iz Celja.
Milena Bradač
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Šentviški zvon pozvanjal na letnem koncertu

V petek, 29. maja, je dišalo po pomladi. V visoko majsko prekipevanje vsega živega so ta večer pevke in pevci Mešanega pevskega
zbora Šentviški zvon dodali kamenček v mozaik prazničnih čudes.
Ponosni na svojih 26 let, so se s pesmijo poklonili številnim spomenikom
narodnega duha in žlahtne tradicije, ki nas povezujejo v maju: majske
šmarnične pobožnosti, košnje na pisanih cvetočih travnikih, občutenja
prvobitnosti zemlje pod bosimi podplati; nostalgija ob podoživljanju
sreče mladih maturantov in njihovih sanj, pa tudi ponosnega vstopanja
v slovensko državno zgodovino. Na slovensko pomlad. Rdeča nit večera
je bila pomlad, narava in človek, ki je danes vse bolj izgubljen v virtualnem svetu, odtujen naravi in njeni govorici. Tisti, ki zna vstopiti v tišino,
v čarobnost narave in ji prisluhniti, je neskončno bogat, pomirjen s sabo
in napojen s prvobitno energijo, pa tudi osvobojen programirane napetosti, v stiku sam s seboj. Življenje postane bolj preprosto. Narava pozna
odgovore. Kot je preprosta ljudska pesem, pa vendar tako sporočilna,
tako močna, tako naša.
Na koncertu so poleg slovenskih narodnih in umetnih pesmi zazvenele
tudi melodije iz zlatih let slovenske popevke, klasike slovenske zabavne
glasbe, z nepozabnimi pevci in pevkami, skladatelji, pionirji novega pevskega žanra, ki si je uspešno utiral pot v mednadrodno sceno, z bogatimi
glasbenimi aranžmaji in izvirnimi besedili. Na teh temeljih iz 60. let prej-

5. VIDOV SEJEM –
pristnost domačih
izdelkov in srčnost
druženja
Na sončno soboto, 13. junija 2015, je na Veidrovem trgu v Šentvidu v organizaciji TD Sv.
Vid potekal že 5. Vidov sejem. Veseli nas, da je
na stojnicah vsako leto večja ponudba pristnih
domačih in kakovostnih slovenskih izdelkov
in vsako leto več obiskovalcev.
Kot vsako leto se je tudi letos sejem ob 9.00
uradno odprl ob zvokih Godbe Lukovica.

šnjega stoletja se razvija današnja slovenska popevka, ki se težko izvija
iz prevladujoče angleške poplave dnevnih hitov. Tudi estradna scena bi
potrebovala injekcije naše samozavesti in izvirnosti.
Ko se je zbor pred leti krepko pomladil, so pevci vedeli, da to pomeni
bogatejši zven, optimizem mladih fantov in deklet, novo življenjsko
moč. Zasvojila jih je pesem in sledili so svojemu notranjemu glasu. Veliko obetajo. Iz teh talentov se je rodila pevska skupina, ki si je nadela ime
Klapa Sidro. Zasidrali so se v slovenski narodni pesmi, osvojila pa jih je
tudi dalmatinska melanholija, ki za seboj pušča vonj po morju, borovcih,
vročem soncu in lenobnem počitku. V njih je večno hrepenenje, samota
ribiških noči in večni boj z neizmerno in neskončno, nepredvidljivo silo.
Naši fantje že prepoznavno nastopajo doma in si utirajo pot v slovenski
pevski prostor. Tudi ta večer so se pridružili Šentviškemu zvonu na odru
in skupaj poslušalcem pričarali lep majski večer. Ponosni smo nanje.
Šentviški zvon uspešno nadaljuje svojo pevsko pot in nadgrajuje svoje ustvarjanje pod vodstvom zborovodje Primoža Leskovca in našega
mladega predsednika Mateja Avblja in podpredsednika Darka Stupice.
Mladostna zagnanost in preverjeni nasveti izkušenega Darka pomenijo
uspešno kombinacijo za delo pevskega zbora. Do jeseni pevci odhajajo
na pevske počitnice, septembra pa spet zastavijo s polnimi pljuči.
Mojca Stoschitzky

Obiskovalci so izbirali med bogato ponudbo
domačih ekoloških pridelkov in izdelkov: od
sadja in zelenjave okoliških in bolj oddaljenih
kmetij, mlečnih izdelkov, suhih mesnih izdelkov, različnih olj, pekovskih izdelkov, testenin,
slaščic, domačih čajev in zeliščnih izdelkov. Na
stojnicah so se predstavljali tudi ponudniki
keramičnih in glinenih izdelkov, steklenih in lesenih izdelkov, unikatnih oblačil, naravnih kozmetičnih preparatov, različnih sadik ... Poseben
čar so sejmu so tudi letos vdahnili mojstri, ki
so predstavljali domače obrti: od rezbarstva,
kovaštva, izdelave košar in košev do kleklanja.
Otroci so se zabavali in ustvarjali v Vidkovi deželi, točno opoldne pa je bilo napeto z zdaj
tudi že tradicionalnim tekmovanjem v vlečenju vrvi, na katerem so se pomerile ekipe bližnjih vasi v treh kategorijah: moški, ženske in
mladinci. Zmagovalne pokale so letos odnesle
ženska in moška ekipa iz Vrbe in mladinska
ekipa iz Prevoj. Vsem pa seveda iskrene čestit-

ke za borbeno udejstvovanje in športno popestritev dogajanja na sejmu.
Najlepša hvala vsem obiskovalcem, ki ste obiskali sejem, gledalcem in navijačem pri vlečenju vrvi in vsem, ki ste pripomogli k temu, da
je bil sejem živ. Tako skupaj vedno znova dokazujemo, da tako organizatorje kot tudi vse
sodelujoče in obiskovalce povezuje srčnost
druženja.
Več o naših dogodkih najdete na www.td-svvid.si, pridružite pa se nam tudi na fb strani
www.facebook.com/ Turistično društvo Sv.
Vid.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam pomagali pri
izvedbi sejma: Atlantic Group d. d., Damjan
Klopčič, Dana d. d., Godba Lukovica, Janez Pogačar, KS Prevoje, moderatorji Vidkove dežele,
Občina Lukovica, PGD Prevoje, Rado Gostič,
Žito d. d.
TD Sv. Vid
Majda Kočar
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Vidov večer v
znamenju veseloigre Micki je
treba moža
»Pa se sliš, pa se sliš od svet'ga Vida zgun,« - avizo ob zvokih trobente
Jerneja Strmška, je v petek, 12. junija 2015 naznanil začetek letošnjega Vidovega večera TD Sv. VID.

Letošnji Vidov večer je bil še posebej poln pričakovanj, saj je za TD
Sv. VID predstavljal velik izziv – uprizoritev veseloigre. Veseloigro
Vinka Koržeta Micki je treba moža v priredbi Stanka Pelca in v režiji
Maše Pelc je skozi vso pomlad, z neizmerno voljo, energijo in srčnostjo pripravljalo kar 17 domačih amaterskih igralcev ter številni drugi
v organizaciji in tehnični izvedbi. Ves trud je bil poplačan z obiskom
gledalcev, ki so predstavo spremljali v nabito polni dvorani KD A. M.
Slomška v Šentvidu, premierno na Vidov večer in na ponovitvi v nedeljo, 14. junija 2015.
Zgodba Micki je treba moža je povsem preprosta, pa vendar polna
zapletov in humorja. Micka, hči bogatega vdovca Matevža, že
dolgo boleha. Po dolgem prigovarjanju in zvijači kočarja Janeza bolehno Micko le obišče zdravnik. Seveda brez vaške klepetulje Reple
in njenega prizadevanja za Mickino ozdravitev bolezni tudi ne gre,
zato se zgodba še bolj zaplete in na koncu razplete v nepričakovan
konec ...
V vlogi bogatega gospodarja Matevža je blestel Toni Praznik, v naslovni vlogi Micke pa Neja Dragar. Deklo Uršo sta izmenjaje odigrali
Špela Lenček na premierni predstavi in Jerneja Strmšek Turk na
nedeljski ponovitvi. V vlogi ženina Janeza smo videli Aljaža Capudra, vaško prodajalko Replo pa je odlično odigrala Petra Dobravec.
Hribovska kmetica Nacla je bila Jana Zupan, v vlogi njenega sina
Nacka pa se je izvrstno znašel Matevž Kotnik. V vlogi kmeta Korena
je nastopil Ivo Lenček, hlapec Jurij pa je bil Žiga Oražem. Vlogo de-

kle Tereze je odigrala Eva Dobravec, nastopili pa so še godci Saša
Dermota, Tone Habjanič s harmoniko in svatje Matevž Kink,
Veronika in Marjan Kotnik ter Ana Praznik. Podoknico so zapeli
fantje iz klape Sidro.
Veliko smeha, dobre volje in odkritja igralskih talentov igralcev je
tako zaznamovalo letošnji Vidov večer. Pa še nekaj je zanimivo: veseloigro Vinka Koržeta Micki je treba moža so na šentviškem odru prvič
uprizorili že pred več kot 60 leti, zdaj pa smo jo videli v novi preobleki, z novimi igralci in seveda režiji, prirejeni današnjemu času. A rdeča nit igre ostaja in vedno znova prinaša enako sporočilo – ljubezen
je večna ter vedno premaga vse ovire in težave...
Za vse, ki se ste predstavo zamudili in bi si jo radi ogledali, pa obljubljamo, da bodo ponovitve še jeseni.
Na koncu še zahvala vsem sponzorjem, ki so prepoznali naš projekt
in nam pomagali, da smo s skupnimi močmi lahko ustvarili vsem
nam prijeten večer. To so: Avto Kveder d. o. o., Avto šola Lončar d.
o. o., Božo Stupica, Cvetličarna Nuša Stupica, Društvo Skrinjca, Gostilna Gašper, Gostilna Škarja, GP Trojane d. o. o., GP Križnar d. o. o.,
Janez Pogačar, KS Prevoje, MESARSTVO Robert Dobravec s. p., Mimi
Korant, MOTOSET, Niko Urbanija, Občina Lukovica, PGD Prevoje,
Pizzerija Furman, Pučko d. o. o., Rado Gostič, Rajko Kokalj, Trgovina
Spina Prevoje.
Še enkrat iskrena hvala vsem!
Majda Kočar

Slikarska razstava Ogenj in Voda - Ogenj je v Dvorcu Rus pogasila Voda
V resnici gre za naslov slikarske razstave – Ogenj
in Voda, pod slike pa se je podpisala umetnica
Metka Jarc, ki pa je ob tej priložnosti praznovala
tudi okrogli rojstni dan.
Umetnica iz Prevoj je na treh slikah upodobila
feniksa, ognjenega ptiča, ki se rodi iz pepela, za
protiutež pa je pripravila tri slike z motivi vode.
Slavljenka je najbolj ponosna na sliko z naslovom Dotik, na kateri je upodobljena balerina, ki
pleše na vodi. Metka o sliki pove, da ponazarja
mir in ravnovesje v življenju. Tega pa si želimo
vsi, kajne?
Andraž Kopitar
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V Srečni hiši ustvarjalno in energično zakorakali v poletje –
tudi v družbi najboljših domačih pevk in športnikov

V Srečni hiši smo se sredi junija s tridnevnim Poletnim festivalčkom poslovili od tega šolskega leta in pozdravili
poletje, ki bo za otroke z lukoviškega
območja še posebej energično in ustvarjalno. Na festivalčku so se ne le naučili
izdelovanja sladkih kakavovih kroglic,
super kred v obliki dinozavrov in rožic,
sajenja slastnih jagodk in izdelovanja
pravcatih škratkov, pletenja lesenih košaric pa risanja pod vodstvom priznane
ilustratorke, ampak so pridobili tudi
energijo za ustvarjanje in tudi rekreiranje neposredno od velikih domačih
imen, kot so Tinkara Kovač, Urška Majdič, Mitja Petkovšek in Mojca Rode ter
članice ansambla Skrivnost, ki so otroke
aktivno potegnili v svoj ritem glasbenega in športnega udejstvovanja.
Delovanje Srečne hiše, ki je usmerjena v
pomoč – materialno in učno – otrokom,
njen slogan pa je Lokalno veselje za globalno srečo, namreč podpirajo tudi številni znani Slovenci, ki jih plemeniti tudi
veliko srce.
Tinkara Kovač je tako otrokom predstavila poklic glasbenika in – še pomembneje – široko ekipo, ki mora stati za vsakim
uspešnim glasbenikom, nato pa jim je tudi
zapela, otroci pa so ji v zahvalo še sami
spesnili svoje verze na temo Sonca. Urška
Majdič je male obiskovalce navdušila nad
ustvarjanjem ob glasbi – raziskovali so različna glasbena vzdušja in jih ob glasbi poskušali preliti na papir. Mlade in energične

članice ansambla Skrivnost, ki vse več nastopa tudi v sosednji Avstriji, pa so naravnost
navdušile in napojile z neizmerno energijo
ne le male, ampak tudi odrasle obiskovalce
Poletnega festivalčka. Vsi skupaj so v soboto
zvečer prisluhnili še družinskemu potopisu s
potovanja po Kostariki, ki ga je slikovito predstavila družina Kramar z Vranskega.
Za aktivno zabavo pa sta zadnji dan festivalčka poskrbela še ambasadorja Srečne hiše,
uspešna in znana športnika Mitja Petkovšek
in Mojca Rode, ki sta mladim približala prvine
gimnastike, v kateri so se nato preizkusili tudi
sami.
Na Poletnem festivalčku, kjer so otroci ustvarjali tudi pod vodstvom mladih domačih
ustvarjalcev, od Blaža Križnarja, ki izdeluje
čudovite in tudi petične lesene izdelke, Jerneje Pavček, ki pod okriljem svojih blagovnih
znamk Zeleni prstki in Vilinski prah otrokom
približuje svet domačega vrta ter izdelovanje
škratkov in punčk, do Zale in Špele iz Hiškarije, ki izdelujeta krede različnih figuric in skrbita, da ne pozabljamo na igre naše mladosti (ristanc, gumitvist), in uspešne ilustratorke Ajde
Erznožnik, ki je poskrbela za še eno – s poletjem navdahnjeno – stensko slikarijo. Spoznali
so tudi terapevtske kužke Tačke pomagačke
in v družbi animatorjev Srečne hiše iskali čisto
pravi skriti zaklad.
Na festivalčku, ki je bil seveda brezplačen,
smo zbirali tudi živila za Anino zvezdico in finančna sredstva za društvo Petka za nasmeh,
ki plačuje malico in kosilo socialno ogroženim

šolarčkom. V okviru festivalčka smo podelili
tudi moped trem najstnikom, bratcem, ki
že večino otroštva bivajo v rejniški družini,
njihova socialna delavka pa je Srečni hiši
predlagala tovrstno pomoč, da bodo bratje
lažje premagovali večkilometrsko vsakodnevno pot do šole.
S tem se je Srečna hiša, ki je samo letos
ponudila kar 260 ur brezplačne pomoči in
pomoči potrebnim otrokom in družinam
podelila neprešteto škatel z živili, šolskimi
potrebščinami, oblačili in računalniki, simbolno poslovila od tega šolskega leta.
Alenka Žumbar Klopčič, Srečna hiša
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Zlata maša rojaka Francija
Barleta
Luč sveta je tokratni zlatomašnik zagledal 3. novembra leta 1938 v
Straži in bil na Brdu tudi krščen. In mogoče sta ga prav dejstvo, da je
bil krščen na Brdu in njegova navezanost na domovino pripeljala, da je
svojo zlato mašo skupaj s sobrati, sorodniki, prijatelji in znanci imel na
Brdu v cerkvi Marije Vnebovzete.

In kakor se za slovesnost zlate maše spodobi, so se priprave na sam dogodek začele že veliko prej, kar nekaj mesecev, ko je zlatomašnik povprašal, če bi lahko imel zlato mašo v rojstni župniji. Najprej so z vajami začeli
pevci, nato so na vrsto prišla dekleta in žene, ki so pletle vence in na koncu še možje, ki so postavljali mlaje. In tako je bila zunanjost pripravljena
na sprejem zlatomašnika, ki je k nam prispel iz daljne Argentine. Na sam
dan slovesnosti so tako slavljenca v slovesno okrašeno cerkev pospremili
sobratje in narodne noše, v cerkvi pa so ga že čakali sorodniki, prijatelji
in znanci ter ostali farani. S šopkom nageljnov in slovensko trobojnico ter
krajšim pozdravnim govorom, v katerem smo spoznali življenjsko pot zlatomašnika, ga je v imenu župnije pozdravil Janez Bernot. Na koncu mu je
zaželel, naj ga Bog obvaruje in naj ga še naprej vodi, da bo zemske razdalje
premagoval z duhovno močjo za isti cilj: za bratsko ljubezen. Med mašo
je zbranim spregovoril kot zlatomašnikov pridigar salezijanski inšpektor
mag. Janez Potočnik. Spregovoril je o duhovništvu, o navdušenju, ki ga je
izražal zlatomašnik ob pripravah za zlato mašo, o zavzetosti, s katero se je
učil pravilne slovenske izgovorjave in petja in ne nazadnje tudi na njegovo
duhovno pripravo. V to spada tudi romanje v Medžugorje in tridnevnica
k Mariji, ko je dan za dnem prižigal svečko pri lurški kapeli na Rakovniku.
Obenem pa se je spraševal, zakaj je ravno njega izbral za pridigarja. Ugotovila sta, da je nek salezijanec za kratek čas pomagal na Brdu in dekleta
povabil na romanje na Rakovnik na praznik Marije Pomočnice. In tako sta
romali vsaka s svoje strani njegova in zlatomašnikova mama ter s tem dali
pečat, da bosta njuna sinova nekoč postala Marijina. Seveda v nagovoru
ni mogel mimo praznika, ki so ga v nekaterih župnijah praznovali sicer
prej, nekje pa ravno na to nedeljo, o Telovski procesiji, prazniku svetega
rešnjega telesa in o evharistiji. Na koncu je spregovoril še o ljubezni, ob
tem seveda ni mogel mimo zlatomašnikovega gesla: Ljubimo se med
seboj, kakor nas Bog ljubi! Pozdravno pesem Zlatomašnik, bod’ pozdravljen so pevci mešanega pevskega zbora z organistom Lojzetom
Pezdircem zapeli v uvodu v sveto mašo in nato prepevali še med slovesno sveto mašo, mladostne ritme ritmično duhovne glasbe pa predali
mladinskemu pevskemu zboru in zborovodkinji Petri Avbelj. Na koncu
se je zlatomašnik zahvalil najprej domačemu župniku Andreju Svetetu
in malce hudomušno namignil, da so papeža Frančiška samo posodili,
ter vsem in vsakemu posebej, ki so kakor koli pripomogli k slovesnosti.
Po prijateljskem stisku roke je sledilo še prijetno druženje v župnišču
in pred njim, za vse, ki so prišli k sveti maši, ki ga je pripravila župnijska
Karitas Brdo Zlato Polje.
Drago Juteršek
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Imenovanje novih članov
medžupnijskega pastoralnega
sveta na Brdu
Čas neizmerno teče in že je mimo pet let, ko so na Brdu člani ŽPS dobili
potrdilo s strani nadškofa o imenovanju. Prihajajo novi časi, novi izzivi in
med njimi tudi nov pomlajen pastoralni svet za obe župniji. Tako imata
župniji Zlato Polje in Brdo od danes dalje nov medžupnijski pastoralni
svet.
Imenovanja so člani prejeli pri sveti maši ob devetih in bodo posvetovalni
organ župniku naslednjih pet let. Z geslom Pridite tudi vi v moj vinograd jih
je novi nadškof potrdil, da so primerni za člane ŽPS in jim s tem naložil tudi
ne prav prijetno nalogo, saj so člani župnikovo posvetovalno in delovno telo,
ki preučuje, načrtuje, usklajuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega
dela v župniji. Domači župnik Andrej Svete se je članom zahvalil za dosedanje delo in spodbudil tako starejše kot nove mlajše člane k zavzetemu delu za
skupnost. Ob tem je za zgled in pohvalo postavil delo mladih, ki so se dobro
organizirali in znajo marsikaj izpeljati, pripraviti in narediti skupaj. Tako mladim
kakor članom ŽPS želimo, da bi njihovo delo obilno obrodilo sadove v Njegovem vinogradu.
Drago Juteršek
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Izlet društva Podeželskih deklet in žena iz Lukovice
Pa nam je vendarle uspelo zapustiti domačo hišo.
Nekatere precej utrujene od kmečkih opravil, druge z bolečimi nogami, spet tretje s težavami v križu, prav vse pa dobre volje na avtobusu na startu našega potepa. Samo da
domačega dimnika ni več pred očmi, pa ...
Smer: Bela krajina, odmaknjen biser onstran Gorjancev

Na jutranji kavi pri Badovincu na Jugorju smo
od lastnika Petra Badovinca izvedele, da pri
njih za vstop na Svobodno belokranjsko ozemlje - Unijo vinorodnih dežel odslej izdajajo
potni list, ki ga potrebujemo za potovanje po
tej deželi. S "pasužom" dobi vsak potnik tudi
Vinojeto, s katero uveljavlja petdesetodstotni popust na vseh brezplačnih belokranjskih
parkiriščih. Peter nam je postregel tudi s "karampampulo", hudomušno poimenovano
kot tekočo vizo, za katero pravi, da je ženska
pijača, moškim pa tudi ne škoduje. Tako smo
še boljše volje vstopile v slikovito deželo visokih brez, metliške črnine ter prijaznih in
gostoljubnih Belokranjcev.
Nato je sledil je obisk učne ure iz leta 1950

na Osnovni šoli Brihtna glava na Radovici. Po
srečanju z ravnateljem Andrejem Bajukom smo
se znašle v učilnici, ki nam je obudila spomine na
otroška leta. Pod vodstvom stroge učiteljice s palico v roki smo se v učni uri seznanile z vsemi najpomembnejšimi značilnostmi Bele krajine. Slišati
je bilo veliko smeha, začutiti pa tudi nekaj skrbi
in dvoma, kako dobro bomo uspele odgovarjati
na tovarišičina stroga vprašanja. Toda bojazen je
bila odveč in na koncu nam na koruzi vendarle
ni bilo treba klečati, za pravilne odgovore pa smo
vse dobile tudi spričevala.
V Rosalnicah, ki so, mimogrede, najbolj poznane
po šopku gotskih cerkva, smo obiskale Mojco
Kramarič, ki nas je naučila peči belokranjsko pogačo. V prijazni delavnici, preurejeni iz starega

Potujoča knjižnica
je že na počitnicah

Med počitnicami se bomo odpočili tako mi kot
knjige. No, knjige precej manj, kajti bralci ste
skoraj spraznili knjižne police. Ne skrbite! Jeseni
bodo spet polne, tudi novih knjig. Kdaj začnemo,
si poglejte na spletnih straneh knjižnjice. In Jeseni bomo imeli tudi eno novo postajališče. Ob
sredah bomo stali tudi v Krtini pri osnovni šoli in
vrtcu.
Lep počitniški pozdrav.
Milena Bradač

Nekateri osnovnošolci in srednješolci, zdajle ko
tole pišem, še drgnejo šolske klopi, oziroma se
od njih veselo poslavljajo čez poletje, potujoča
knjižnica pa je že na počitnicah. Imeli smo veliko obiska, prišlo je precej novih mladih in manj
mladih bralcev.

kmečkega poslopja, nam je podjetna in simpatična Belokranjica opisala svojo trnovo pot
do uspeha, nas seznanila z vsemi svojimi dobrotami in navdušila s toplo pogačo, ki smo jo
trgale po zarezanih črtah. Domov smo odnesle pečene pogače in, se razume, tudi recept,
po katerem jih odslej pečemo tudi v Črnem
grabnu.
Blizu Kolpe, v Gornjih Dobravicah, sta na
enem od mehkih gričev Anica in Marjan Jelenc v dvajsetih letih s svojimi pridnimi rokami, iznajdljivostjo, predvsem pa z močnim
občutkom za vse lepo ustvarila pravcato vrtno pravljico. Pred našimi očmi se je razprostiral približno 9000 m2 velik vrt, obsegajoč
zelenjavni, zeliščni in gospodarski del, ki jih še
dodatno zaljša vrtno pohištvo, izdelano spod
spretnih rok Marjana Jelenca. Vrt Pajnof je kot
izvrsten primer čudovitega podeželskega
vrta še kako dobrodošla noviteta v turistični
ponudbi Bele krajine.
Po celodnevnem izobraževanju smo si naposled končno zaslužile pozno kosilo in tako so
nam na kmetiji Pri Slakovih v Malem Kalu pri
Mirni Peči, kjer je mladost preživel Lojze Slak,
pripravili domače dolenjsko kosilo, njegovi
sorodniki pa so nam igrali in peli njegove najljubše pesmi. Tudi me smo se kaj hitro pridružile spevnim melodijam in s petjem zimzelenih pesmi zakrožile večer.
Prijetno utrujene in dobre volje smo zaključile
izlet za žensko dušo.
Društvo podeželskih žena Lukovica

Planinski pohod - Virnikov Grintovec, 1654 m
Napoved vremena ni bila najbolj obetavna, vendar smo se kljub temu odločili, da gremo na Virnikov Grintovec. Zbor na Zgornjem Jezerskem je
obetal več, kot smo pričakovali. Po nekaj korakih
smo že tanjšali "čebulna oblačila" in tudi prve kapljice znoja so se pokazale na čelu. Kako tudi ne,
strmina je kar konkretna in malo je trenutkov, ko
popusti. Tista fraza iz reklame "kamen popusti" ni
delovala. Ne glede na vse smo dobre volje korak
za korakom pridobivali višino, klepetali, malo
tudi opravljali, malo bentili nad vodnico, kje je
našla tak "breg", se smejali in kar na enkrat stali
na samem vrhu. Ni veliko prostora, niti ni velikan
po višini, razgledi z njega pa so veličastni, še zlasti, če ujameš tako lepo vreme. Med malico so
oči kar begale z enega hriba na drugi, največkrat
pa so se ustavile na severnih stenah Kamniško-

-Savinjskih Alp, Kočni, Grintovcu, Dolgem hrbtu,
Skuti, pa na Rinkah in še bi lahko našteval. Pa ne
bom. Če hočete več, se povzpnite na njegov vrh,
mislim na vrh Virnikovega Grintovca in se prepričajte. Polni želodčki, spočite noge in že se spuščamo v dolino. Na nekaterih odsekih kar nismo
mogli verjeti, da smo hodili v tako strmino, saj je
bil spust skoraj "navpičen". Vsi veseli, nasmejani in
polni energije smo v dolini razpravljali o turi in si
že v mislih pripavljali novo.
Hvala Marinki, naši vodnici, da nas je varno vodila
na poti, vas bralci pa vabim, da vrh kljub strmini
obiščete ali pa se nam v PD Blagovica pridružite,
da bomo skupaj osvajali tako lepe vrhove. Pri nas
jih ne manjka, pa srečno!
Za PD Blagovica, Bojan Pustotnik
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Pohodniki ŠTD Rafolče na Snežniku
V soboto, 13. junija 2015, se je ob 7. uri
13 pohodnikov ŠTD Rafolče zbralo pod
vodstvom izkušene planinke Marijane, da
se ohladijo od temperatur prek 30 stopinj
Celzija. S tremi avtomobili so se podali do
Postojne, potem pa so po krajevnih cestah in makadamu krenili do Sviščakov,
da obiščejo Snežnik (1796 m), vrh z večnim snegom.

hitevali z različnimi govoricami, od nemške, italijanske do angleške, hrvaške itd. Prijetno vreme
in hoja po veliki kraški planoti (85 km2) sta nas
osveževala, vendar je Snežnik pokazal, zakaj ima
tako ime. Pol ure pred vrhom se je močno ohladilo, stemnilo in z močnim vetrom so se podile megle, da smo pospešili korak k vrhu. V koči smo se
umirili ter po počitku in okrepčilu zapustili malce
neugoden vrh.

Presenetilo nas je neobičajno veliko obiskovalcev tega vrha, ki so nas srečavali ali pre-

Veseli smo se vrnili v dolino in se začeli pripravljati na dvodnevni pohod v juliju.
Viktor Jemec

ZAPRAŠENE PODOBE: fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica
»Toda, ko vedel bi to, kaj vse ti je sojeno
s potjo, koliko skusil boš zla, še preden
ozreš domovino.« (Homer, Odisja)
Muzej novejše zgodovine Slovenije je v
sodelovanju s kar sedemnajstimi slovenskimi muzeji 20. junija 2015 odprl razstavo
z naslovom Pot domov. Razstava je posvečena stoletnici začetka bojev ob reki Soči in
sedemdesetletnici konca druge svetovne
vojne.
Razstava Pot domov v središče postavlja
ljudi in njihove osebne pripovedi. Konec
obeh svetovnih spopadov so namreč ljudje
dočakali vsepovsod – na bojiščih, v internacijah, begunskih taboriščih, itd. Skupna
želja vseh tako vojakov, beguncev in izgnancev kot tudi ujetnikov in drugih vojnih razseljencev pa je bila vrnitev domov.
Osebne zgodbe, kar 26 jih je, odlično prepletajo naše razumevanje preteklosti iz učbenikov za zgodovino z zgodbami, ki se jih
pripoveduje doma. Neizpovedane in prikrite izkušnje, bolečine (ne)vrnitve ljubljenih, povesti o ljubezni, boju in vztrajnosti
posameznikov so zbrane na enem mestu,
z možnostjo, da jim prisluhnete. Vljudno

vabljeni.
Povabilu na ogled nove muzejske razstave
simbolično dodajamo fotografijo Franceta
Cerarja. Fotografija dveh spečih popotnikov prikazuje vračanje utrujenih izletnikov
z XI. olimpijskih iger leta 1936 v Berlinu. Na
devetdnevnem izletu, na katerega se je podalo kar 788 Slovencev in Slovenk, in med
njimi tudi France, so si popotniki ogledali
številna mesta – Salzburg, München, Berlin
in Hamburg, obiskali so Deutsches Museum,
letališče Tempelhof, Postdam in živalski vrt.
Dva dneva pa so izletniki imeli na voljo tudi
za ogled olimpijskega dogajanja. Vse to je s
svojim fotoaparatom vestno beležil France in
s potovanja se je ohranilo približno petdeset
fotografij.
Kustosinja: Andreja Zupanec Bajželj
(andreja@muzej-nz.si)
Telefonska številka: 01 300 96 24
Vse informacije o objavljenih fotografijah
lahko posredujete:
Muzej novejše zgodovine Slovenije (www.
muzej-nz.si)
Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana

Pohod na Kurešček
Med številne dejavnosti in aktivnosti v Športnem društvu Zlato Polje
uvrščajo tudi spomladanski in jesenski družinski pohod.

Tokrat so se odločili za lažjega in manj napornega, za prijetno izletniško točko Kurešček blizu Ljubljane. Najprej vožnja z avtobusom po avtocesti, kjer
se na južni ljubljanski obvoznici usmerimo na izvoz Ig. Po nekaj kilometrih
ravninske vožnje se le ta začne vzpenjati v smeri Kureščka in že smo na izhodišču, kjer zapustimo avtobus. Oprtamo nahrbtnike in krenemo v smeri
hribovja na stransko pešpot in po lepo uhojeni stezi nadaljujemo pohod.
Uživamo v svežem zraku sredi gozdov, kjer so še vedno vidne sledi lanskega
žledoloma, številna podrta drevesa, ki počasi, a vztrajno propadajo. Po dobrih petinštiridesetih minutah hoje se povzpnemo do 826 m visokega vrha,
kjer stoji cerkev, posvečena Mariji, kraljici miru. Slednjo zadnja leta vse bolj
obiskujejo, je romarski cilj mnogih vernikov ter mnogih domačih in tujih
pohodnikov. Vzeli smo si čas za ogled tega cerkvenega objeka in okolice ob
njem, posegli pa smo tudi po sendvičih.
Pred nami je bil še drugi del pohoda, povratek. Po koreninasti stezi se spustimo navzdol do gostišča Dom na Kureščku, posedemo in si privoščimo
svežega napitka. Ob odhodu je nastala tudi skupinska fotografija za spomin
na prijetno nedeljsko druženje.
Tone Habjanič
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Tradicionalni konjeniški dan pr’ Bregar
Po krajšem premoru so pri ŠKD Bregar ponovno organizirali konjeniški dan, ki je v prvi vrsti
zabava, namenjena konjem, jezdecem, otrokom in vsem prisotnim.

Ker so konji vedno zanimivi, so tokrat v goste povabili še konjenike policiste iz PKP Ljubljana, ki
so znali povedati veliko, tako o konjih, o svojem
poklicu konjenika ter prijateljstvu med konjem
in njimi. Toplo, bolje vroče nedeljsko popoldne
je kar samo vabilo v prijetno družbo v dolinico
med krošnje dreves, ki so dajale prijeten hlad. Na
svoj račun niso prišli samo jezdeci in konji, ampak je bilo poskrbljeno, da so se prijetno zabavali prav vsi, ki so tokrat prišli v Trnjavo na kmetijo
pr’ Bregar na konjeniški dan. Če so se najmlajši
preizkusili na napihljivih igralih, so malce starejši
in najstarejši igrali tokrat nogomet malce drugače. Sredstva, ki so jih zbrali, so člani in članice
namenili za izgradnjo novega športnega parka v
Trnjavi, kar je bila želja Marjana Pozniča, pokojnega ustanovitelja društva. Vprašanje je, koliko
bo potrebnih še konjeniških dni, da bo športni
park zaživel, a glede na zavzetost članov, članic,
prijateljev in simpatizerjev društva ideja že prehaja v realizacijo. Kar malce težko mi je zapisati,
a vendar so tokrat vse nagrade pobrale predstavnice nežnejšega spola. Tako je prvo mesto
pripadlo Moniki Smolnikar na Žaku, drugo Kaji
Rokavec na Žaku in tretje Anji Hribar na Savani.
Moški del napoveduje na prihodnjem konjeniškem dnevu silovit boj na zmago. Bomo še videli, če jim uspe premagati nežnejši spol.
Drago Juteršek

Uspešna in
delovna pomlad
Bližajo se počitnice in v tem času tudi Godba
Lukovica naredi krajši poletni premor. Godba
trenutno šteje petinštirideset uniformiranih
članov in tudi letos smo uspešno začeli leto
ter nastopili na devetih prireditvah, vključno
z eno v Nemčiji. Začeli smo z igranjem na pustni povorki v Šentvidu in nadaljevali s tradicionalnimi prvomajskimi nastopi po občini,
kjer so se nam letos prvič pridružile kamniške
mažoretke Veronika. Zahvaljujoč krajanom
Lukovice, Trojan, Blagovice, Krašnje, Dupeljn
in Prevoj za prijazen sprejem, smo skupaj
preživeli lep dan. Ob tem se lahko pohvalimo
z izdelanim nastopom korakanja pod strokovnim vodjem Vilijem Goštetom. Usklajen
nastop, sestavljen iz različnih obratov in figur, je nekaj, ker našo godbo krasi zadnja leta
in le redke godbe v Sloveniji se s tem lahko
pohvalijo v taki meri kot mi. Hkrati je bilo korakanje z mažoretkami za nas nekaj povsem
novega in ob tem bi se radi še enkrat zahvalili
Katji Krošelj in njenim mažoretkam Veronika
za prijetno sodelovanje. Sledili so nastop na
športno-družabni prireditvi OŠ Brdo, nastop
na VN Lukovice, ki ga je organiziral AMD Lu-

kovica, odprtje Vidovega sejma in nekaj drugih.
Pet naših godbenikov je kot že nekaj let zapored tudi letos zastopalo barve Občine Lukovica
in Slovenije v tujini in sicer v mestu Scheyern
v Nemčiji, kjer smo igrali na slovensko-nemški
maši. Da brez Golice ni bilo veselice, je poskrbel
občinski ansambel, mi godbeniki pa skupaj z drugimi za dobro vzdušje. Godbeniki si v prihodnje
nadejamo številnih novih projektov, če nam bo

le finančno stanje to dopuščalo, pred tem pa
nas čaka še jesenski del z drugimi nastopi in
novoletnim koncertom. Že sedaj vas vabimo
na naša nastopa 13. septembra na dneve narodnih noš v Kamnik in 4. oktobra na jubilejni
30. tek za krof v Krašnjo.
Nejc Andrejka

Vabilo k sodelovanju v Godbi Lukovica
K sodelovanju v godbi vabimo vse glasbenike, mlade in stare, ki si tega želite in imate opravljeno najmanj nižjo glasbeno šolo.
V godbi boste vzpostavili nova prijateljstva, nadgradili svoje glasbeno znanje ter spoznali različne kraje po Sloveniji in v tujini. Vabljeni!
Kontaktirate nas lahko preko e-maila: godba.lukovica@gmail.com
ali po telefonu: 041 595 180.

DRUŠTVA

junij 2015

19

Slovesnost od dnevu policije
V športnem parku policijske akademije v Tacnu je bila osrednja slovesnost od dnevu državnosti in dnevu Slovenske policije.
V uvodnem delu je številne navzoče in vabljene
goste pozdravil director PU Ljubljana Stane Vrečar. Z minute molka smo se spomnili in počastili
padle v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.
Sledil je govor generalnega direktorja Slovenske
policije Marjana Banka, ki je med drugim dejal:
”Smo v obdobju velike krizne situacije, ki zahteva
še večjo prisotnost policije, sodelovanja z državljani ter pravično delo našega poklica, da skupaj
ohranimo samostojnost.”
Nagovoril nas je tudi predsednik PVD SEVER
Emerik Peterka. Poudaril je nujno ohranjanje
spominov ter vrednot osamosvojitvene vojne
in procesov izpred petindvajsetih let. Nujno je
sodelovanje s strukturami istega mišljenja in nenazadnje z današnjo policijo, ker le skupaj smo
lahko močnejši.

Kulturni del slovesnosti je prispeval orkester
Slovenske policije in s svojim programom povezoval govornike. Sledila je podelitev priznanj in
odlikovanj številnim zaslužnim v osamosvojitveni vojni ter za prizadevnost in dolgoletno delo v
policiji. Med njimi so bili tudi naslednji policisti
in policistke PP Domžale, ki jih vodi komandir
Metod Vidmar: Janez Jecl, pomočnik komandirja,
policist oglednik Aljoša Korošec, policista kriminalista Boris Potočnik in Martin Pogačnik, Nataša
Jančar vodja policijskega okoliša, Nataša Novak,
policistka oglednica, dežurna policistka Sanja
Grmek ter administratorka Natalija Gorišek. Po
končano slovesnosti smo se prepustili prijetnemu druženju.
Vsem dobitnikom iskrene čestitke!

Tone Habjanič

Medgeneracijsko srečanje na binkoštni praznik na Brdu
Sveti duh naj bi se, po Lukovem poročilu (Apostolska dela 2,2-13), z ognjem in viharjem spustil na zbrane apostole in jim dal dar govorjenja v različnih jezikih: po tem so govorili tako, da
so jih lahko hkrati razumeli govorci različnih jezikov in narečij.
In tako kakor so apostoli lahko govorili med seboj
in se vsi razumeli, so govorili med seboj tisti, ki so
se po sveti maši zadržali pred cerkvijo na druženju.
Med sveto maše je zbrane nagovoril Ivan Povšnar,
ki je povedal, da je Carigrajski koncil kot podobo
Svetega duha priznal goloba. Obenem je zbranim
na preprost način razložil, kaj je Sveti duh. Dejal je,
da reklama za neko naftno družbo na italijanski televiziji prikazuje, kako se je vse začelo premikati in
gibati po delovanju nafte in bencina. Reklama je
obenem odlična prispodoba tega, kdo je Sveti duh

Zaključni koncert
glasbene šole
Polton
Pred poletnimi počitnicami nam je glasbena
šola Polton pripravila čudovit glasbeni večer,
ki se je odvijal ob zvokih diatonične harmonike v petek, 29. maja 2015, v Kulturnem
domu Janka Kersnika v Lukovici. V uro in pol
trajajočem koncertu so se nam predstavili
učenci glasbene šole Polton, otroška sekcija
folklornega društva Lukovica in trio harmonik glasbene šole Polton.
Na prvem zaključnem koncertu se nam je na diatonični harmoniki predstavilo dvajset učencev
Glasbene šole Polton. V prvem delu koncerta
so se nam predstavili najmlajši učenci z vsem
poznanimi otroškimi pesmicami, kot so: Kuža
pazi, Ringa ringa raja, Biba leze; narodnimi pesmimi: Prej pa ne gremo dam, Jaz pa pojdem
na Gorenjsko, Mi se 'mamo radi; kot tudi z odlomki znanih Avsenikovih ter Slakovih melodij:

Iz Bohinja, Čebelar, V dolini tihi; in s tem pokazali
znanje, ki so ga pridobili v prvem letu šolanja.
Nato se nam je predstavilo pet parov plesalcev
otroške sekcije Folklornega društva Lukovica, ki
so nam zaplesali Štajerski splet plesov ob spremljavi harmonikarja Blaža, tudi učenca glasbene šole Polton.
V drugem delu koncerta smo slišali avtorske
skladbe s katerimi so nas nastopajoči s pastirčkom, ki igra na harmoniko, popeljali čez planine
domovine Slovenije na Golico, kjer murke cveto
in lun'ca zasije, ko pojde po dekle, kranjsko dekle, ki ji pravi: ''Ti, ti, ti, moja rožica, meni ni za
bogatijo, meni je za tvoje srce!''.
V zaključnem delu koncerta se nam je predstavil
trio harmonik glasbene šole Polton, ki ga sestavljajo Katja Zore, Lenart Gerčar in Tomaž Jemec.
Zaigrali so nam Avsenikovo Gorenjsko polko in
venček skladb Planine domovine Slovenije, vse
v priredbi za tri harmonike. Po bučnem aplavzu
smo slišali še ponarodelo Slakovo melodijo V
dolini tihi, ob kateri je zapela vsa dvorana.
Po koncertu nas je pričakala pogostitev, ob kateri smo si lahko izmenjali sveže vtise, se malo
okrepčali in čestitali organizatorju Tomažu Jemcu za uspešno izpeljan koncert.
Viktor Jemec

in kakšno vlogo ima v Cerkvi in vsem človeštvu.
Kajti po njem se vse začne gibati, vse začne rasti,
razvijati. Je duhovna nafta in bencin, ki ohranja
v bivanju vse stvarstvo, zato na današnji praznik
poprosimo Svetega duha za njegovo vodstvo
in milosti. Zbranim je podelil še posebni blagoslov, saj binkošti spadajo med največje krščanske praznike. Pri druženju pred župniščem
so se tako zbrale tri ali celo štiri generacije in se
tokrat na praznik odlično razumele med seboj.
Da smo se dobro imeli, so tudi tokrat poskrbeli
člani župnijske Karitas, ki že nekaj let skrbijo, da
se starostniki vsaj enkrat letno v cerkvi srečajo z
ostalim občestvom.
Drago Juteršek
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Zaključni turnir šahovskega krožka OŠ Janka Kersnika v Blagovici
V ponedeljek, 8. junija 2015, so se zbrali zagnani udeleženci šahovskega krožka na podružnični
šoli v Blagovici. Pridno so obiskovali krožek in se učili osnov otvoritev igre. Ker se igra zmaga z
matom, so trenirali tudi osnovne in tudi že težje končnice. Nekaj fantov je še začetnikov, nekateri
pa so že nevarni boljšim igralcem. Sodelovala je tudi Tajda iz 6. razreda, ki je igrala že na državnem
prvenstvu.

Zaključni turnir je bil izveden v dveh skupinah,
v prvi so bili fantje do 9 let, v drugi pa vsi starejši. Po hudih bojih z uporabo šahovske ure so
pokazali svoje znanje in tudi izkušnje z regijskega nastopa so jim prav prišle. Turnir je vodil
učitelj krožka in šahovski sodnik Viktor Jemec.
Pri mladih je zmagal Matej Tomelj, drugi je bil
David Bergant in tretji Lenart Pavlič, sledila sta
še Gašper Podgoršek in Žiga Podbelšek.
V starejši skupini je zmagal Jakob Podgoršek,
drugo in tretje mesto sta si razdelila Tajda
Tomelj in Anže Pavlič, četrti pa je bil Gašper
Dežman. Med dekleti je bila najboljša Tajda
Tomelj.
Vsi tekmovalci so dobili za trdo delo na področju šaha revijo Šahovska misel, ki prinaša
najnovejše partije z domačih in mednarodnih
tekmovanj in obilo idej za boljše igranje šaha.
Čestitamo vsem tekmovalcem in se zahvaljujemo vodstvu OŠ Janka Kersnika in predvsem
staršem, ki skrbijo za miselni in socialni razvoj
svojih otrok.
Viktor Jemec

Medvedkova olimpiada v vrtcu Medo
Že drugo leto zapored smo v vrtcu organizirali Medvedkovo olimpiado.
Starši, otroci in zaposleni smo se zbrali na
vrtčevskem dvorišču, kjer nas je najprej nagovorila ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih. Nato so Pojoči medvedki pod vodstvom
vzgojiteljic Monike Gorišek in Anke Juras zapeli Medvedkovo himno in tako napovedali
športne igre.
Otroci so skupaj s starši tekmovali v petnajstih različnih disciplinah. Pri tem so jih
spodbujali njihovi družinski člani. Za vsako
opravljeno nalogo so dobili štampiljko. Po
opravljenih 15 nalogah so prejeli medaljo.

Policisti na obisku v vrtcu Medo na Prevojah
Na sončno torkovo dopoldne, 2. junija 2015,
so vrtec obiskali policisti. Otroci so bili ob njihovem prihodu vznemirjeni in polni pričakovanj.
Policisti so s seboj pripeljali dva konja in službene pse. Predstavili so naloge, ki jih morajo
konji in psi opravljati pri svojem delu ter povedali, kako jih dresirajo. Nekateri otroci so se na
konja usedli, skoraj vsi pa so jih pobožali.
Navdušila nas je krajša predstava s policijskimi
psi, saj so izvajali vse mogoče naloge, od lovljenja žog, skokov skozi obroče, hoje po dveh
nogah, do vijuganja med policistovimi nogami. Po zaključku vaj so se otroci psom lahko
približali in nekateri so jih celo pobožali.
Ogledali smo si tudi policijski kombi, avto in
motor ter slišali policijsko sireno. Otroci so bili
zelo pogumni in so brez oklevanja sedli na
motor ter si nadeli čelado.
Tjaša Drenik in Veronika Hribar

Pripravili smo bazar z izdelki otrok in oblačili
podjetja C&A Slovenija. Tako smo pridobili
sredstva, ki se bodo porabila izključno za aktivnosti otrok iz socialno ogroženih družin.
Podjetju C&A se za donacijo izdelkov zahvaljujemo, staršem pa za darovane prispevke.
Vsi veseli, dobre volje in malce utrujeni smo
se v poznih popoldanskih urah vrnili domov.
Ugotovili smo, da je res tako, kot pravi besedilo Medvedkove himne: ˝… ni nam važno zmagovati, da le sodelujemo …˝.
Veronika Hribar in Tjaša Drenik
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Valeta 2015
V četrtek, 11. junija 2015, so se v Letnem gledališču Studenec od osnovne šole poslovili
letošnji devetošolci.
V zanimivem in pestrem programu so nas
zabavali s plesom, petjem in predajo ključa
osmošolcem. Vsak oddelek se je predstavil s
kratkim filmom, v katerem smo lahko videli,
kam jih bo peljala pot po končani osnovni šoli.
Učenci so dobili priznanja, ki so si jih prislužili
na tekmovanjih med šolskim letom.
Učence, njihove starše, učitelje in ostale goste
so nagovorili ravnateljica dr. Anja Podlesnik
Fetih, župan Matej Kotnik in predsednik sveta
staršev Tomaž Prohinar.
Na koncu valete so se učenci zahvalili staršem
in delavcem šole za vso pomoč v času njihovega šolanja.
Učenci so še zaplesali ples s starši in valeta se
je zaključila.
Valeto so letos finančno podprli: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, Gostinsko podjetje
Trojane, Občina Lukovica, B Dent d. o. o, GP
Piramida d. o. o, Breznik amb in Javno komunalno podjetje Prodnik. Vsem se za pomoč zahvaljujemo.
Hvala tudi vsem staršem, ki so pomagali pri
pripravi valete.
Razredniki 9. razredov

Obisk smučarske tekačice Vesne Fabjan na PŠ Krašnja
Športno društvo Krašnja že mnogo let sodeluje s Podružnično šolo Krašnja in tudi letošnje
leto ni bilo izjema. V petek, 22. maja 2015, se
je povabilu odzvala smučarska tekačica in prejemnica bronaste olimpijske medalje iz Sočija
v Rusiji – Vesna Fabjan. S svojimi športnimi
uspehi je ponesla glas Slovenije v svet.
»Ko sem izvedel, da nas pride obiskat tekačica
na smučeh, sem bil zelo vesel, saj bom spoznal
še eno športnico. Komaj sem čakal, da pride.«
(Leon Šavora, 4. c)
Gostjo je uvodoma pozdravila vodja šole Helena Urbanija, nato pa je besedo predala otrokom. Učenci so pogumno spraševali. Zanimala
jih je zlasti tehnika teka na smučeh, število
medalj in pokalov, treningi, prehrana, njeni
strahovi, njena mladost …
»Izvedela sem, da je Vesno za tek na smučeh
navdušil njen brat. Družina, sorodniki, prijatelji ji zelo zaupajo in ji vedno stojijo ob strani. Lansko leto je prejela bronasto olimpijsko
medaljo in nase je zelo ponosna. Ima kar 80
parov smuči. Za vsako tekmovanje potrebuje
najmanj dva para. Zelo rada ima ribje jedi, čokolado in potico, ki ju lahko je le po majhnih
koščkih.« (Tina Lavrič, 4. c)
Fabjanova nam je zaupala, da je tudi sama
obiskovala podružnično šolo, ki je bila zelo podobna naši.
Med druženjem so učenci pripovedovali tudi
o svojih športnih dosežkih, ki so jih osvojili na
gasilskih in nogometnih tekmovanjih, Katja
Tič iz 5. c je pokazala pokal, ki ga je prejela na
državnem tekmovanju iz športne gimnastike.
Njena ekipa je osvojila 2. mesto.
Vesna Fabjan je dejala, da je imela vedno zelo
rada šport, zlasti igre z žogo, zato je z veseljem

prisluhnila predstavitvi o košarki, ki jo je pripravila Lucija Ribič iz 4. c.
»Ta obisk je bil zame zelo zanimiv. Imeli smo
se lepo. Na koncu srečanja smo prejeli kartice
z njenim podpisom. Upam, da bom še kdaj
spoznal kakega športnika ali športnico.« (Leon
Šavora, 4. c)
Od olimpijke smo se v imenu športnega društva, vrtca in šole v Krašnji poslovili s simboličnim darilom, ki je nastal izpod rok šolarjev in
z izdelki krašenjskih pletilj. Voščili smo ji obilo
zdravja, osebnega zadovoljstva in športnih
uspehov, ki naj jo razveseljujejo tudi v prihodnje.
Helena Urbanija, vodja PŠ Krašnja
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Projekt Erasmus+
Po umirjeni vožnji smo se nastanili po sobah, se na
hitro osvežili in se podali na pot okoli Bohinjskega
jezera, dolga je bila okoli 12 km. Po uživanju v prelepi naravi bohinjskega okoliša so nas čakale prve
predstavitve različnih tem, ki so se nanašale na
naši državi in nemalokrat tudi na Evropo – učenci
so delali v mešanih skupinah, in sicer s pomočjo
sodobnih tehnologij, kot sta elektronska pošta in
skype. Teme so obsegale različne šolske sisteme,
trg dela Evrope, primerjave različnih življenjskih
pogojev v različnih državah Evrope, naravne lepote evropskih držav in podobno.

V okviru mednarodnega projekta Erasmus+, v katerega je vključena naša šola, smo med 25. in 29.
majem izvedli drugi del srečanja, in sicer so tokrat
k nam prišli gostje iz Liechtensteina.
V ponedeljek zjutraj smo jim pripravili toplo dobrodošlico s sprejemom v naši šoli, kjer smo jim
predstavili delček kulturnega udejstvovanja naših
učencev, jih pogostili z malico in se z njimi pomerili na športnem dnevu. S ponosom lahko povemo,
da v športnem žargonu nismo bili preveč gostoljubni, saj smo jih premagali skorajda v vseh športnih igrah, ki so bile povezane z atletiko.
Po odličnem kosilu smo vsi udeleženci projekta
zapustili šolski okoliš in se podali proti Bohinju,
kjer smo preživeli preostale dni našega druženja.

Dnevi, ki smo jih preživeli v naročju Bohinja, so bili
prežeti z angleškim in nemškim jezikom. Vsak dan
smo izvedeli in izkusili nekaj novega – za sprostitev po krajši dopoldanski turi smo se v torek
popoldne podali na kopanje v Vodni park Bohinj,
zvečer pa uživali v igrah z žogo.
Sreda je prinesla raftanje po Savi Bohinjki, kolesarjenje po Bohinju, jezdenje konjev in zvečer nepozabni »žur« s skupino Malibu.

Hoja po različnih vrveh, plezanje in vožnja s kanuji
po Bohinjskem jezeru ter adrenalinski park so aktivnosti, ki so nam vzeli še dodatne atome moči.
Zato pa so nas taborni ogenj, peka penic in hrenovk, petje pesmi ob spremljavi kitare in dobra
volja zvečer dodobra napolnili z dodatno pozitivno energijo.
Prehitro je prišel petek. Skupaj smo si še ogledali
slap Savico, Bled, se s pletno popeljali do otoka,
kjer smo pozvonili za uresničitev želja. In počasi je
prišel trenutek slovesa – sledile so solze, ogromno
objemov in obljub, da bomo ostali v stiku – vsaj z
nekaterimi.
Vlak je naše goste odpeljal nazaj v Liechtenstein.
Uspešno smo končali prvi del dvoletnega projekta. Naslednje šolsko leto bomo zgodbo ponovili z
novimi učenci.
Damijana Šter,
vodja projekta

Melje, melje
mlinček
Hana Javernik in Jakob Hribar iz 3. b
sta doma ob pomoči staršev izdelala
mlinčka, ki smo si ju ogledali in tudi
preizkusili s pomočjo pipe v učilnici. Oba mlinčka sta se ob curku vode
lepo zavrtela. Da pa smo ob tem še
malo stuširali učilnico, pa ne povemo.
Tina Pergar

Erasmus + povezuje evropske učence
Starši osnovnošolcev, ki so se udeležili mednarodne izmenjave v okviru projekta Erasmus
+, čestitamo delavcem OŠ Janka Kersnika Brdo, da so uspeli pridobiti evropska sredstva.
Okrog 30 učencev z brdske šole je tako popolnoma brezplačno preživelo en teden pozimi
v Lichtensteinu, junija pa skupaj s tujimi učenci en teden v Bohinju. Skupina učiteljev se
je izjemno potrudila, da so imeli otroci z Brda in iz Lichtensteina dobro pripravo in potem
dva tedna na sami izmenjavi zelo bogata doživetja. Starši in udeleženi učenci se iskreno zahvaljujemo učiteljem za vloženi trud, ki je otrokom omogočil zanimive življenjske izkušnje.
Starši udeleženih otrok
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Petra Pavlič državna prvakinja!
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V soboto, 23. maja 2015, je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo v olimpijskem dviganju
uteži. Nov uspeh je dosegla Petra Pavlič, ki je
postala državna prvakinja v kategoriji do 63
kg. Postavila je kar tri državne rekorde! V potegu je dvignila 70 kg, v sunku 90 kg in v biatlonu 160 kg. To je tudi absolutni rekord v katerikoli kategoriji med dekleti v Sloveniji. Petra je
po tekmovanju povedala, da je zelo vesela, da
ji je uspelo dvigniti okroglih 70 kg v potegu
in 90 kg v sunku. Treningi so bili težki, vendar
je po takih uspešnih tekmah trud poplačan.
Veseli jo tudi, da je za ta šport tudi med dekleti v Sloveniji vedno več zanimanja. Petra bo
ob koncu prvega dela sezone nastopila še na
močnem mednarodnem turnirju Alpe-Adria,
ki bo letos v Vidmu v Italiji.
Valentin Orešek

Nogometni turnir za pokal Rafolč
V nedeljo, 24. maja 2015, so neutrudni člani ŠTD Rafolče organizirali že 10. jubilejni nogometni turnir za pokal KS Rafolče na travnatem igrišču ob društveni brunarici z začetkom ob 9. uri.
Turobno jutro z nekaj rose je prek oblačnega dneva na koncu postreglo s soncem. Zbralo se je
veliko krajanov in gostov, ki so burno navijali za svoje izbrance in se sproščeno zabavali v prijetnem druženju.

Tekmovanje dvanajstih ekip v malem nogometu je potekalo po običajnem turnirskem
razporedu, najprej v štirih skupinah, nato pa
na izpadanje. Nastopile so ekipe iz nekdanje
skupne občine: Otpisani, Outsiders, Juniors,
Domžalci, ŠTD Rafolče, Črni graben, Propalice,
Antimon-Cosmos, Elektro Vili, s. p., Quercus
Dob, Rosicky & Company in Efebi.
Prireditev je pripravil predsednik ŠTD Rafolče
Blaž Jemec s sodelavci, tekmovanje je vodil
prek zvočnika Toni Breznik, sodila pa sta sodnika Janez Iglič in Bojan Čolić.
Zmagala je ekipa Outsiders, pred domačini
ŠTD Rafolče in ekipo Antimon-Cosmos.
Najboljši golman je bil Gregor Omahna in
najboljši strelec Lovro Pogačar Capuder, ki sta
dobila tudi nagradi.
Zahvaljujemo se firmi Avto Kveder, d. o. o., Kavarni Mia, MG Inštalaterstvo Krtina, Mavato, d.
o. o., Kmetiji Zalaznik, Cementni izdelki Pučko,
d. o. o. in vsem, ki so kakorkoli pripomogli k
uspešnemu zaključku jubilejnega turnirja.
Viktor Jemec

Aktivni pozdrav
poletju ŠD Prevoje
V Športnem društvu Prevoje se vsi zavedamo,
kako pomembna je telesna aktivnost. Da pa
bi se našlo za vsakogar nekaj, smo v preteklih
dneh organizirali in se udeležili nekaj zelo zanimivih dogodkov tako v naši občini kot tudi
v drugih koncih Slovenije.
9. in 10. maja 2015 smo izpeljali dva atraktivna turnirja in sicer v soboto nogometnega ter
v nedeljo košarkarskega. Oba turnirja sta bila
zelo razburljiva in sta bila prava paša za oči.
Pri nogometu smo lahko občudovali prave
akcije, ki jih ponavadi lahko vidimo ob spremljanju lige prvakov. Ob lepem obisku (tako
igralcev kot obiskovalcev), so izmed devetih
ekip zmagali člani ekipe Pod lipo, ki so v finalu
premagali ekipo Kvibo.
Že naslednji dan je na vrsto prišel košarkarski
turnir. V vročem ozračju se je za zmago potilo
sedem ekip, v katerih so igrali sedanji in bivši
profesionalni in polprofesionalni košarkarji,
kar je dalo turnirju še posebno kakovost. Lepe

akcije pa tudi zabijanja so popestrila izredno
močan turnir. Na koncu je slavila Ta zadna ekipa.
Dva člana sta se v soboto, 6. junija 2015, udeležila vzpona na Vršič s pony kolesom. Tekmovanja z imenom Red Bull goni pony se je
udeležilo več kot 250 ljudi. Rok in Andrej sta
uspešno »gonila« vsak svoj pony do cilja, med
traso pa ju je spodbujala tudi spremljevalna
ekipa, ki je s svojimi transparenti spodbujala
oba člana in tudi vse ostale tekmovalce, ki so
se med grizenjem kolen spraševali: »A je b'lo
treba tega?«
V nedeljo, 14. junija 2015, smo se člani ŠD
Prevoje odpravili odkrivat lepote slovenskih
gora. Tokrat smo izbrali vrh Stola (2236 m). Do
vrha smo potrebovali dve uri in pol, vendar
razgled na vrhu prekaša ves trud, potreben za
osvojitev cilja. Videla se je vsa Gorenjska kot
tudi k našim sosedom na avstrijsko Koroško.
Zaradi spreminjajočega vremena smo se hitro
odpravili proti dolini in se odločili, da bomo še
naprej osvajali naše vršace.
Ostalo nam je še veliko energije in idej za prihodnost. Še vedno v svoje vrste vabimo nove
simpatizerje, vse o našem delu in dogodkih pa
izveste na naši facebook strani.
Klemen Zajc, ŠDP
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Zmaga na dirki evropskega prvenstva in prve točke v MXGP
Motokrosist Klemen Gerčar, ki je letošnjo
sezono začel z novim motociklom in z lastno ekipo 62 Motosport, je na najboljši
možni način začel sezono 2015. Na dirki evropskega prvenstva konec meseca
marca v Brežicah je bil v razredu MXOpen
v obeh vožnja najhitrejši in tako po skupnem rezultatu zmagal.
»V obeh vožnjah sem vodil od starta do cilja,
narekoval sem dober tempo, v prvi vožnji so
me nekateri tekmeci še malce sledili, a sem
potem stopnjeval ritem in varno prišel v cilj
na prvem mestu. V drugi vožnji pa sem takoj
od starta napadel in si takoj privozil udobno
prednost. Z dvojno zmago sem tako začel sezono, kar me zelo veseli, saj je motocikel deloval odlično. Letošnja husqvarna mi dobro leži,
dobro se počutim na njej,« je uspeh v Brežicah
komentiral Klemen.
Žal pa se sezona svetovnega prvenstva MXGP
za 24-letnika iz Prevoj ni začela najbolje. Na
njegovi prvi dirki v Italiji si je namreč poškodoval gleženj in tako moral izpustiti tudi naslednjo preizkušnjo na Nizozemskem. Sredi

Še ena bleščeča sezona

junija je na deveti dirki sezone dočakal tudi
prve letošnje točke v elitnem razredu. V Maggiori v Italiji je na zahtevni stezi uspel nastaviti motocikel po svojih željah in se s 16. in 17.
mestom v obeh vožnjah uvrstil med dobitnike
točk. »Končno mi je uspelo cel vikend sestavitvi v neko smiselno celoto. Res lahko rečem
končno, saj zdaj po dolgem času dirko zapuščam z dobrimi občutki in boljšo voljo. Motocikel je dovolj zmogljiv za še boljše rezultate.
Prvič v letošnji sezoni se nismo igrali z nastavitvami vzmetenja, ker mi je od prvega kroga
naprej motocikel dobro 'sedel', zato pa smo
spreminjali elektroniko, in to v pravo smer.
Očitno je tudi to eno od področij, kjer lahko
naredimo motocikel še hitrejši. Verjamem, da
je v motociklu in v meni še veliko potenciala,
zdaj je najpomembnejše, da sem prebil led,
predvsem tisti v moji glavi, čeprav vem, da bi
lahko vozil še bolje. Zato se veselim naslednjih
dirk,« je še povedal Klemen Gerčar.
Leon Andrejka

Turnir v Zlatem Polju

Ritmična gimnastika je v zadnjem času vedno bolj popularen
šport, saj združuje eleganco baleta, ritem plesa in športno pripravljenost gimnastike. V naši občini delujejo tri skupine športnega
kluba Bleščica, v katerih trenira okoli 70 deklet.
Letos na novo odprta skupina v vrtcu Medo približuje šport najmlajšim, v Blagovici in na Brdu pa trenirajo osnovnošolke, srednješolke in nekaj študentk. Večina od teh se je udeležila tudi vsaj
enega od sedmih tekmovanj. Na področnem in državnem prvenstvu so si skupine prislužile enkrat zlate, trikrat srebrne in dvakrat
bronaste medalje. Doseči stopničke na državnem prvenstvu je
zagotovo uspeh, na katerega so ritmičarke z Brda lahko ponosne.
Tekmovanja, ki se jih udeležujejo dekleta, imajo poudarek na
spodbujanju sotekmovalk in športnemu obnašanju, saj posamezna sestava ni le sredstvo, s katerim si priboriš medaljo, temveč
način izraza skozi gibanje in gradnja prijateljskih vezi. Velik poudarek pa je tudi na razvijanju potrpežljivosti in vztrajnosti ter
veščin za skupinsko delo.
Ema Meden

V začetku maja so zlatopoljsko igrišče spet preplavile številne nogometne ekipe. Kar dvanajst se jih je prijavilo na tokratni spomladanski turnir.
Domačini so pripravili vse potrebno, tako da se je sodnikova piščalka, ki je naznanila začetek prve igre, oglasila v zgodnjih dopoldanskih urah. Domačine sta zastopali kar dve ekipi in kmalu se je
videlo, da bo moštvo s standardnimi igralci boljše. Že v prvih igrah
so bili uspešnejši od svojih nasprotnikov, kar se je izkazalo tudi
v nadaljevanju. Čeprav so bile v zaključnici zelo močne ekipe, so
Zlatopoljci prišli do velikega finala. Za prvo mesto so se pomerili z
odlično ekipo Antimona s Trojan. Tudi tokrat si niso dovolili spodrsljaja in bili uspešnejši.
Člani društva so poskrbeli za udobje od druženju, predsednik društva pa je ob koncu najboljšim podelil pokale, se vsem zahvalil za
udeležbo in jih povabil na jesenski turnir.
Vrstni red najuspešnejših ekip:
1. ŠD Zlato Polje
2. ANTIMON Trojane
3. MEDIJA Mlinše – Izlake
4. TALENTI Fantje Črnega grabna
Vsem iskrene čestitke!

Skupine z Brda in Blagovice na državnem prvenstvu v Dobrovi

Tone Habjanič
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Ločeno zberemo nekaj več kot polovico vseh odpadkov
Predpisi zapovedujejo ločeno zbiranje odpadne embalaže, papirja, stekla in biološko razgradljivih odpadkov. Na območju
občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in
Moravče je delež ločeno zbranih odpadkov
vsako leto višji. V letu 2014 je bilo ločeno
zbranih več kot 50% vseh odpadkov, po
obdelavi pa jih je na odlagališču končalo
manj kot 20%.
Odpadki, ki bi sicer končali na odlagališču,
postanejo v drugačni obliki spet uporabni
Z ločenim zbiranjem odpadkov poskrbimo, da
manj odpadkov konča na odlagališču. Poleg
tega se odpadki, ki jih zberemo ločeno (papir,
steklo, pločevinke in plastenke), vrnejo v ponovno predelavo in postanejo koristne surovine. Biološko razgradljive odpadke predelajo v
kakovosten humus, za ločeno zbrane nevarne
in kosovne odpadke pa je poskrbljeno tako,
da ne predstavljajo nevarnosti za naravo in
ljudi.

za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov,
jih je potrebno zbirati v kompostniku. Enako
velja tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da
ne želijo imeti rjavega zabojnika. Kompostnik,
ki mora ustrezati vsem določbam Uredbe in
Pravilnika o zbiranju in odvozu komunalnih
odpadkov, praviloma postavimo v senci ali
polsenci, in sicer na vrtu ali v njegovi neposredni bližini. Biti mora v stiku z zemljo, stranice,
ki ga obdajajo pa morajo dopuščati zraku,
da kroži v notranjosti kompostnika. Če se na
kompostnik odlagajo tudi biološko razgradljivi kuhinjski odpadki, mora imeti le-ta pokrov.

V primeru možnosti rjavega zabojnika in kompostnika svetujemo, da odpadke, kot so meso,
kosti in drugi prehrambni izdelki, odlagate v
zabojnik in se s tem izognete nevšečnostim,
kot so živalski obiskovalci kompostnega kupa
ali neprijeten vonj.
Več o kompostiranju, urnikih odvoza odpadkov in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki lahko
najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si.
JKP Prodnik, Tadeja Jenčič

V črnih posodah še vedno več kot 20% biorazgradljivih odpadkov
Čeprav so rezultati ločenega zbiranja nad slovenskim povprečjem, pa ne moremo biti čisto
zadovoljni. Sejalne analize, s katerimi se občasno preveri vsebina črnih posod za ostanek
odpadkov, so pokazale, da je kljub uporabi
rjavih posod in/ali hišnih kompostnikov v teh
posodah še vedno prek 20% biorazgradljivih
odpadkov, zato možnosti za napredek pri izločanju bio odpadkov še obstajajo.
Rjavi zabojnik in/ali hišni kompostnik?
Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi
kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom na območju celotne Slovenije prepoveduje mešanje kuhinjskih odpadkov iz
gospodinjstva in zelenega vrtnega odpada
z drugimi komunalnimi odpadki. Ločevanje
tovrstnih odpadkov je na območju občin
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno z uporabo rjavih zabojnikov, del
uporabnikov, predvsem tistih na bolj ruralnem območju, pa ima ločevanje in odlaganje
biološko razgradljivih odpadkov urejeno kot
kompostiranje v hišnem kompostniku.

Graf Struktura odpadkov: Ločeno zberemo več kot polovico vseh odpadkov.

Odvozi rjavih zabojnikov se v poletnem času
izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu
pa na štirinajst dni. Uporabniki rjavih posod
lahko biološko razgradljive odpadke (kot je na
primer vrtni odrez) kadar koli brez dodatnih
stroškov pripeljejo v Center za ravnanje z odpadki Dob.
Letna količina biorazgradljivih odpadkov se je
ustalila pri količini približno 5000 ton. Rahlo
povečanje v letu 2014 lahko pripišemo ostankom drevja, pripeljanih po žledolomu.
Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s
tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani
biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki,
nato pa predelani v kompostarni.
Minimalne zahteve za kompostiranje
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod

Graf Biološki odpadki: Letna količina zbranih biološko razgradljivih odpadkov znaša približno 5000 ton.
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Preverite veljavnost osebnih dokumentov
V prihodnjih mesecih pričakujemo povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov, zato vam v želji, da bi se izognili daljšim čakalnim vrstam in nevšečnostim pri prehodu mej, predlagamo, da še pred obdobjem letnih dopustov
in morebitnih potovanj v tujino preverite veljavnost svojih osebnih izkaznic in
potnih listin ter vloge za izdajo novih dokumentov vložite pravočasno.
Svetujemo vam, da vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potne listine vložite vsaj
tri tedne pred rokom, ko dokument potrebujete, in ne čakate do izteka njihove
veljavnosti. Vlogo lahko vložite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji
ali na katerem koli krajevnem uradu drugih upravnih enot. Uradne ure Upravne

Pregledali enoletno delo
V okviru projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji so se 11.
junija 2015 v Ljubljani zbrali predstavniki iz skoraj vseh občin partneric
v projektu. Strinjali so se, da je vseslovenski projekt, katerega nosilec je
Občina Mirna, edinstven primer povezovanja slovenskih občin.
Župan Občine Mirna Dušan Skerbiš vedno znova poudarja: "Dejstvo je, da
lahko samo s povezovanjem in sodelovanjem uspemo v tem projektu. Vesel
sem, ker so projekt prepoznale občine in župani. Slovenija je izjemno lepa in
povezovanje med občinami na področju turizma je zagotovo ena od poti, po
kateri moramo iti. Verjamem pa, da bodo občine znale to povezanost izkoristiti tudi pri drugih projektih in na drugih področjih in prepričan sem, da bodo
prisluhnile tudi državne inštitucije."
V sklopu projekta, ki želi pod enotno tržno znamko Quality Stop - Rest - See
Slovenijo predstaviti kot popotnikom z avtodomi prijazno destinacijo, že
deluje tudi spletna stran www.mrezapza.com. Mednarodno so projekt prvič
predstavili januarja na sejmu CMT v Stuttgartu, kjer so sodelovali na razstavnem prostoru nemškega podjetja Mein Platz, izdali pa tudi brošuro o projektu
in vanj vključenih občinah v treh jezikih; etos načrtujejo še Slovenski dan na

enote Domžale so ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do
12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le osebno, za mladoletnega otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši od 8 let, mora biti
navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. Vlogi za izdajo nove osebne
izkaznice ali novega potnega lista mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oz. stari potni list (če ste listino imeli) in primerna fotografija ali potrdilo z
referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki).
					
Upravna enota Domžale
sejmu v Düsseldorfu.
V zadnjem mesecu in pol so v okviru priprave analize stanja obiskali vseh 51
občin, ki sodelujejo pri projektu, prevozili 6297 kilometrov in si ogledali 129
mikrolokacij.
"V tem času smo si ogledali več kot sto potencialnih mikrolokacij za postajališče za avtodome, ki so jih predlagali v občinah. Analiza bo pokazala prednosti
in slabosti vsake lokacije, predvsem pa bodo občine dobile povratno informacijo o tem, katera lokacija je za PzA v mreži najbolj primerna. Za popotnike z
avtodomi pa je največ vredna informacija, da je vsaka občina določila vsaj eno
parkirišče, kjer lahko do ureditve PzA tudi prenočijo," je povedala koordinatorka projekta Petra Krnc.
Partnerji v projektu so občine Benedikt, Bled, Brežice, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gornji Grad, Hrpelje-Kozina, Idrija, Ivančna Gorica,
Jesenice, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Kozje, Krško, Ljubno, Ljutomer,
Lukovica, Markovci, Metlika, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Nova
Gorica, Ormož, Postojna, Radenci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Semič, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šentjernej, Šentjur,
Šentrupert, Škocjan, Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Trebnje, Velenje, Velike
Lašče, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Zreče, Žalec, Železniki in Žužemberk.
Petra Krnc, koordinatorka MPZA SLO

Obveščamo vas o novem režimu vhoda v občinsko stavbo
Občine Domžale
Občina Domžale bo v sredini julija začela s prenovo vhoda v občinsko stavbo,
kjer deluje tudi Upravna enota Domžale. Dela bodo potekala predvidoma mesec in pol. Predvidena je ureditev klančine (za invalidske vozičke, otroške vozičke, ipd.), dvig tlakov v notranjosti stavbe in ureditev nadstrešnice pred vhodom.
Delovanje Občine Domžale in Upravne enote Domžale bo v tem času potekalo
nemoteno. Vhod bo organiziran z dvorišča stavbe, prvi desni vhod z dvorišča,
kjer je trenutno urejen tudi dostop za invalide. Vsi dostopi bodo jasno označeni.
Uradne ure ostajajo nespremenjene, vsem strankam pa bo tako kot do sedaj
ponujena pomoč receptorja. Občinska oglasna deska bo v vložišču Občine
Domžale, oglasna deska Upravne enote Domžale pa bo v času prenove vhoda

pritrjena v pritličju stavbe med sobama št. 10 in 13.
Kmalu sledi še izvedba zunanjega dvigala, ki bo še dodatno olajšalo dostop do
prostorov Občine Domžale in UE Domžale vsem gibalno oviranim in staršem z
otroškimi vozički.
Nov vhod v občinsko stavbo bo velika pridobitev za vse uporabnike, tako občane Občine Domžale kot tudi za občane okoliških občin.
Župan Občine Domžale
Toni DRAGAR

ZAHVALE, PISMA BRALCEV

junij 2015

Srce tvoje več ne bije,
bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.
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Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)

ZAHVALA
ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega ata in pradedka

JOŽETA MARKUŠA
iz Zavrha pri Trojanah

se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in maše.
Posebna zahvala Domu počitka Mengeš za čudovito oskrbo v
zadnjem letu
in ostalim, ki so mu ob bolezni stali ob strani.
Hvala tudi župnikoma Janezu Rusu in Dragu Markušu
za lepo opravljen obred in Pogrebni službi Vrbančič
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih boš
vedno ostal

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj se je v 72. letu od nas poslovil naš
dragi mož, ati, dedek, brat, svak in stric

PETER LIPOVŠEK ST.
Konjev Peter iz Hribov

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga imeli radi,
se prišli od njega poslovit, nam stali ob strani
v težkih trenutkih žalosti, izrekli pisna in ustna
sožalja, darovali cvetje, sveče in sv. maše.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.
Posebna zahvala gre članom gasilskega društva Trojane
in lovske družine Trojane-Ožbolt za dobro in lepo
organiziran pogreb. Prav vsem praporščakom,
župniku Dragu Markušu, za lepo
opravljeno sveto mašo. Zahvaljujemo se
govornikoma Ladu Goričan in Francu
Smrkolju za tako slikovito opisano življenjsko
pot našega atija in ganljive besede slovesa.
Zahvala gre tudi Pogrebni službi Vrbančič,
izvajalcu Tišine ter rogistom in lovskim tovarišem
za njihov zadnji pozdrav.
Hvala vsem za vse!
Vsi njegovi žalujoči

V SPOMIN

FRANCU CERARJU
iz Blagovice

Prvega julija je minilo pet let,
odkar te ni več med nami.
Hvala vsem, ki se ga spominjate,
obiskujete njegov grob
in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

Očiščevalna akcija - le zakaj?!
Časi, v katerih zdaj živimo, se zelo spreminjajo. Pa se vprašamo, ali je potrebno, da se organizira čistilna akcija. Pred leti, ko ni bilo zabojnikov, ekoloških
otokov in rednega odvoza smeti je bilo jasno, da smo smeti odmetavali vse
povsod, sedaj, ko pa je to urejeno v naši prelepi državi, se pa tega ne razume. Vsak državljan naj najprej razmisli pri sebi, če so potrebne te akcije.
Miselnost nekaterih ljudi je še vedno taka … ˝Naložim v avto in odpeljem v
gozd, saj bodo aprila to pospravili.˝ Naj se ta miselnost v glavah določenih
ljudi spremeni, saj so s tem povezani tudi stroški, ki nastanejo ob tej akciji.
Pa tudi teh ljudi, ki tako onesnažujejo okolje, ni na teh akcijah. Zato raje
naredimo korak naprej, in si reci: ˝NE ODMETAVAJ SMETI V NARAVO! ˝
Tako je bilo 11. junija 2015 na novo pripeljano in odloženo ob cesti Blagovica-Vranke. Prosimo lastnika teh televizorjev, hrenovk in več vrst mesa, ˝ki še
ni odpeljal na zato primeren kraj, naj to stori.˝ Saj si narava tega ni zaslužila.
Zdravko Slapar

Dokaz nespoštovanja narave

