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Rokovnjač

Nagradna igra
Da vas sneg ne zaslepi
vas opravljen tehničen pregled
lahko uvrsti v žreb za:
1x brisalci
3x brezplačno pranje avtomobila

Gostilna Furman iz Lukovice
vas vabi na Martinovanje, ki bo v soboto
14. novembra ob 19.00. Zabaval vas bo
Oliver Antauer. Sprejemamo rezervacije za
prednovoletna praznovanja.

Nagradna igra poteka
od 1.11.2015 do 30.11.2015
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

Gostilna - 01 7236 736; Rezervacije - 041 629 523;
info@gostilnafurman.si

www.208energy.com/si-si

PREBUDITE SVOJO
NOTRANJO ENERGIJO Z
NOVIM PEUGEOTOM 208.

ŽE ZA 99 EUR*.
AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / KOVINSKA BARVA / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK
Ponudba velja za peugeot 208 Active 1,2 z avtomatsko klimatsko napravo, kovinsko barvo ter večfunkcijskim zaslonom na dotiki. Ponudba je veljavna do 31. 12. 2015. Primer informativnega izračuna
finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo 208 Active (1,2 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV 13.869 EUR; mesečni obrok je 99 EUR pri 28,73 % pologu in ročnosti 48 mesecev; zadnji obrok
37 % od maloprodajne cene vozila; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 22 .07. 2015 znaša 0 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; stroški odobritve financiranja znašajo 0 %; skupna letna obrestna
mera je 0%; financirana vrednost 9.884 EUR; skupni znesek za plačilo 13.869 EUR; stranka prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega
zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 50 % popust. 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
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VSEBINA

Ceniti
V začetku
meseca
sem bil
na
povabilo
organizatorjev
prisoten
v Krašnji
na jubilejnem
Teku za
krof. Tokrat je bila
na sporedu že trideseta izvedba in vse
pohvale članom tamkajšnjega športnega društva, ki tako dolgo vztrajajo
in pripravljajo to prireditev, ki vsako
leto privabi skoraj dvesto aktivnih udeležencev. Gre za številne brezplačne
ure, ki jih v svojem prostem času žrtvujejo posamezniki, da prireditev vsa ta
leta živi naprej. Očitno se tega zavedajo pri krovni slovenski športni organizaciji, Olimpijskem komiteju Slovenije,
in znajo negovati ter spoštovati prostovoljstvo ljudi, saj so z obiskom njihovega podpredsednika vsaj moralno
podprli prizadevanja organizatorjev.
Zunanji opazovalci torej znajo pohvaliti in dati priznanje. Se pa glede na videno sprašujem, ali znamo in hočemo
v domačem okolju dovolj ceniti žrtvovanja posameznikov in skupine ljudi za
to, da bi bili naši kraji in občina dovolj
živi. Delamo kaj na tem? Jim pomagamo? Jih počastimo vsaj z obiskom?
Sicer pa si daljši zapis in nekaj slikovnega materiala z zgoraj omenjene prireditve lahko preberete in ogledate v
tokratni izdaji glasila Rokovnjač. Morda
poleg ostalega velja izpostaviti še tri
vsebine: sporočilo ob oktobru, mesecu
požarne varnosti, ki so ga na dnevu odprtih vrat predstavili v Prostovoljnem
gasilskem društvu Prevoje, osrednjega
gosta lastnika, rejca, trenerja konj in
voznika tekmovalnega sulkija Milana
Prašnikarja in dosežek na gospodarskem področju, novo priznanje za računovodski servis iz Spodnjih Prapreč.
Za konec pa še poziv. Pri Rokovnjaču
bi radi razširili dopisniško mrežo, zato
k sodelovanju vabimo tiste, ki vas zanima novinarsko delo ali imate morda že
izkušnje z njim.
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LEON ANDREJKA
ODGOVORNI UREDNIK

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 26. novembra 2015; rok za oddajo člankov je 17. november
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.

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 9,5 % 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: Utrinek z dneva oprtih vrat PGD Prevoje; foto: Andraž Kopitar.
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Krajane Spodnjih Prapreč zanimal potek menjave
infrastrukturnih vodov in ureditve poti
Desetega septembra 2015 se je v Spodnjih Praprečah začela izgradnja
kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda
Spodnje Prapreče in obnova pripadajočih hišnih priključkov v omenjenem naselju, na tistem območju, kjer trenutno odvajanje odpadnih
voda ni urejeno. Približno 50 prebivalcev Spodnjih Prapreč je tako na
predzadnji septembrski dan zbralo v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika, kjer so svoja vprašanja zastavili županu Občine Lukovica
Mateju Kotniku in Roku Pencu, višjemu svetovalcu za javna naročila in
gospodarske javne službe.

vanja fekalne kakor tudi meteorne vode."
Ocenjena vrednost investicije znaša 560.000 evrov, pri čemer znaša delež sofinanciranja s strani države na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO1) v višini 34.000 evrov. Po pridobljenem uporabnem dovoljenju bo mogoče
pristopiti k priključevanju stanovanjskih objektov na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, in sicer v skladu z navodili upravljavca komunalnega omrežja,
podjetja Prodnik d. o. o. Priključevanje objektov na novozgrajeno kanalizacijsko
omrežje bo potekalo po fazah izgradnje kanalizacije, vsi objekti, na katere vpliva kanalizacija, pa bodo priključeni na omrežje najpozneje do konca leta 2017.
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ

Dostop do optičnega omrežja
ni v pristojnosti občine

"Sestanek je minil v zelo pozitivnem vzdušju. Krajane smo informirali o poteku
projekta menjave infrastrukturnih vodov in ureditve ceste ter poti v Spodnjih
Praprečah. Vesel sem bil velike udeležbe, saj je prišlo približno 50 krajanov, kar
pomeni, da jih zanimajo dejavnosti občine v njihovem kraju. Spraševali so,
kako bo investicija potekala, kakšen je časovni okvir, o podrobnostih izvedbe
posameznih odsekov, kdaj in kako bo potekalo priključevanje, glede komunalnega prispevka, ki pa bo zelo različen od velikosti hiše (od 500 do 2500 evrov),
skratka, kaj vse se bo izvedlo. Z ureditvijo fekalne in meteorne kanalizacije,
zamenjavo vodovoda, pripravo kanalet za optični vod in obnovo cestišča, bo
tako kraj dobil novo podobo in novo vrednost kvalitete za bivanje," je svoje
vtise s srečanja strnil župan Matej Kotnik.
V Spodnjih Praprečah je predvidena rešitev, s katero se sočasno z izgradnjo
kanalizacije za odpadno vodo izvede tudi investicijsko vzdrževanje vodovodnega cevovoda s pripadajočimi hišnimi priključki.
Dela po tem projektu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, montažna dela, hišne odcepe, obnovo ceste, material in transporte, zaključna dela,
dobavo vsega potrebnega materiala in opreme ter vsa ostala dela, vezana na
izvedbo projekta Izgradnja kanalizacije za odpadno vodo Spodnje Prapreče –
1. faza in investicijsko vzdrževanje vodovoda Spodnje Prapreče. V prvi fazi izgradnje kanalizacijskega sistema je tako predvidena izgradnja kraka Spodnjih
Prapreč, ki se preko oskrbovalne postaje AC jug povezuje na kolektor, ki vodi
do Centralne čistilne naprave Vrba. Poleg tega kraka je v letošnjem letu predvidena še izgradnja kanala Spodnje Prapreče 2, ki se navezuje na kanal Spodnjih
Prapreč, in zamenjava vodovodnega cevovoda. V prihodnjem letu je predvidena še izgradnja kraka Spodnje Prapreče 2, Spodnje Prapreče 4 in kraka Spodnje
Prapreče 4-1. Sočasno s to izgradnjo kanalizacije je v letu 2016 predvideno tudi
nadaljevanje izgradnje meteornega sistema in vodovodnega cevovoda.
S projektom rešena problematika odvodnjavanja
fekalne in meteorne vode
Po besedah Roka Penca bo celoten projekt, ki je razdeljen na posamezne faze,
v skladu s projektno tehnično dokumentacijo trajal predvidoma do decembra
2017. V prvi fazi bodo zgradili fekalni in meteorni kanal, hkrati pa se bo izvedlo
še investicijsko vzdrževanje vodovodnega cevovoda s pripadajočimi hišnimi
priključki. V drugi fazi bo sledilo nadaljevanje izgradnje tako fekalnega kakor
tudi meteornega kanalizacijskega sistema, vključno z investicijskim vzdrževanjem vodovodnega cevovoda ter hišnih vodovodnih priključkov. Ob tem dodaja: »Domačini so opozorili predvsem na določene krajevne probleme, ki bodo
rešeni med samo izvedbo investicije. Govorili smo predvsem o problematiki
odvajanja meteorne vode zgornjega dela naselja, kjer zaradi hidrogeološke
sestave terena ponikanje meteornih voda s cestišča in stanovanjskih objektov
ni mogoče oziroma je teren za ponikanje neprimeren, zaradi česar je posledično treba celovito rešiti problem odvodnjavanja meteornih voda naselja. Z
izvedbo predmetne investicije bo v celoti rešena problematika tako odvodnja-

V zadnje času so se pojavila vprašanja, kdo je odgovoren za izgradnjo
optičnega omrežja. Dostop do optičnega omrežja je v pristojnosti ponudnikov tovrstnih storitev (Telekom, T2 …) in ne spada v obvezno
gospodarsko-javno službo občine. O omenjeni tematiki smo povprašali
Primoža Dežmana, ki je na Občini Lukovica zadolžen za gospodarske-javne službe. V naši občini je podjetje Telekom Slovenije že opremilo določena območja z infrastrukturo za vzpostavitev optičnega omrežja. To
so Rafolče, Zlato Polje, delno Šentvid pri Lukovici, Imovica, ... Kabelska
kanalizacija je delno pripravljena na območju Prevoj, Kompolj, Krašnje,
Spodnjih Lok, … Dela izvaja Telekom Slovenije po dogovoru z občino
(na območjih, kjer slednja izvaja investicije, kot so kanalizacija in vodovodi) in ostalimi lastniki zemljišč.

Interes za izgradnjo optičnega omrežja morajo izkazati vsi krajani
»Trenutno je v Krašnji v gasilskem domu v pripravi prostor, kjer Telekom
načrtuje gradnjo nove centrale optičnega omrežja. Iz te pozicije bo
tako z optičnim omrežjem oskrboval Krašnjo, Spodnje Loke in Koreno,
predvidena pa je tudi oskrba Trnjave in vseh ostalih geografskih naselij,
ki spadajo k temu območju. V dogovoru s Telekomom Slovenije je tudi
dograditev kabelske kanalizacije na relaciji Kompolje – Trnjava. Možnost
priključitve na optično omrežje v naselju Trnjava bi bila mogoča ob izvedenem dogovoru in po izgradnji optične centrale v Krašnji, kar bi se
lahko predvidoma zgodilo že v prihodnjem letu. Dogovarjamo se tudi,
da bi v sklopu izgradnje kanalizacije Spodnje Prapreče in obnove vodovoda Telekom Slovenije tudi tam izgradi kanalizacijo optičnega omrežja,« pojasnjuje Dežman.
Razvoj tehničnega omrežja je prišel do te mere, da je možnost izgradnje
optičnega omrežja tudi prek obstoječih nadzemnih daljnovodov. Ravno
zaradi tega Telekom Slovenije predvideva izgradnjo optične povezave
za naselje Koreno po obstoječem nadzemnem telefonskem omrežju. V
nadaljevanju naj bi se počasi pokrila z optičnim omrežjem tudi ostala
naselja v občini glede na načrte in Telekomova razpoložljiva sredstva.
Sogovornik ob tem še dodaja: »Bistvenega pomena je interes vseh
krajanov, da izkažejo zanimanje za priključitev na optično omrežje, kar
zagotovo pripomore k večji angažiranosti tudi ponudnikov telekomunikacijskih storitev.«
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ
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Češnjice z novim večnamenskim objektom in poslovilno vežico
V petek, 25. septembra 2015, je bilo kljub dežju prijetno na Češnjicah nad Blagovico. V lepem številu ljudi so se ob odprtju težko pričakovane poslovilne vežice in večnamenskega objekta zbrali tako
občani naše občine Lukovica kot tudi iz sosednje kamniške, saj je
objekt plod sodelovanja obeh občin in župnije Češnjice nad Blagovico, ki je podarila zemljo, na kateri stoji nova pridobitev v kraju.

V objektu je velik večnamenski prostor, ki se že uporablja za sestanke,
srečevanja krajanov in veroučno učilnico, lahko pa bi se odvijale tudi kulturne prireditve in podobne aktivnosti. Poleg njega je še kabinet, ki je
namenjen rekvizitom in pripravi mentorjev na aktivnosti, v tem sklopu
pa so še manjša kuhinja z jedilnico in toaletni prostori. Ločeno, a pod isto
streho, je tudi poslovilna vežica, ki že služi zadnjemu slovesu. Pred objektom je urejen tudi parkirni prostor za potrebe večnamenskega objekta in
poslovilne vežice. Del investicije občine Lukovica je znašal 160.000 evrov

Večnamenski objekt in poslovilna vežica že služita svojemu namenu
Odprtja se je poleg župana Občine Lukovica Mateja Kotnika udeležil tudi
župan Občine Kamnik Marjan Šarec skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem. Spremljevalni program so pripravili otroški pevski zbor iz župnije
Šmartno v Tuhinju in moški del pevskega zbora župnije Čepnjice nad Blagovico. Župnik Avguštin Klobučar je na odprtju izrazil veselje nad objektom, ki ga župnija že s pridom uporablja. V njem izvajajo verouk in občasne
svete maše ob delovnikih v zimskem času, saj je objekt ogrevan, na odprtju
pa je večnamenski objekt in poslovilno vežico tudi blagoslovil. "Zame je bil
ta dogodek posebno doživetje, saj sem najprej objekt spremljal kot projektant, pozneje z nastopom županske službe pa tudi kot investitor. Pri tem je
sicer tudi nekaj grenkih občutkov, saj je bila Občina Lukovica vedno pripravljena objekt dokončati, žal pa z druge strani ni bilo enakega interesa. Zahvaljujem se županu Marjanu Šarcu, ki je razumel problematiko in potrebo
po tem objektu ter omogočil, da so se dela s kamniške strani nadaljevala in
tudi dokončala. To je prav gotovo pomembna pridobitev za kraj, kjer sem
vesel vseh aktivnosti ŠD Čelešnik, s tem objektom pa smo pridobili prostor
tudi za razvoj kulturnih in družbenih dejavnosti. Pri tem je treba poudariti
še, da so marsikatero delo krajani obeh krajevnih skupnosti opravili tudi
sami, in sicer so prispevali material ter sami izvedli ostrešje in streho. Po
samem odprtju sem se zadržal na prijetnem druženju z občani obeh občin
in spoznal, kako lahko tak objekt tudi povezuje ljudi in občane dveh občin,"
je strnil svoje vtise Matej Kotnik.

Vmes (pre)veliko finančno breme
Že leta 1998 je bila želja krajevnih skupnosti Češnjice in Pšajnovica, da si
uredijo skupne prostore za sestanke, dogodke in različna srečanja. Hkrati
so si želeli tudi veroučne prostore in predvsem poslovilno vežico za obe
krajevni skupnosti. Za izgradnjo projekta si je na začetku zelo prizadeval
takratni predsednik krajevne skupnosti Češnjice Stane Žordani, takratna
župana Anastazij Živko Burja in Tone Smolnikar sta prepoznala pomembnost tega projekta za kraj in podpisala pogodbo za gradnjo. Še istega leta
je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za projekt, ki ga je projektiral Matej Kotnik, in se je začel izvajati leto pozneje. Začetna dela so bila uspešna, saj je vsaka občina prispevala polovico finančnih sredstev, s čimer je
objekt prišel do strehe, po tem pa občina Kamnik zanj ni več namenjala
sredstev in je investicijo izvajala le še naša občina. Zaradi bremena celotnih stroškov je projekt tako obstal, po večletnih pregovarjanjih pa se
je s pomočjo predsednika KS Pšajnovica Srečka Dacarja projekt vendarle
premaknil naprej. Župana Matej Kotnik in Marjan Šarec sta tako leta 2013
dosegla sporazum o nadaljevanju in dokončanju del na tem objektu.
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ

OBVESTILO ZA JAVNOST
Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne 07. 10. 2015 pod številko 350-03-19/2015, sprejel SKLEP
O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA
DEL OBMOČJA TURISTIČNE CONE DRTIJŠČICA.
Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni
službi Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225
Lukovica (I. nadstropje – nad knjižnico), dostopna pa so tudi na
spletni strani občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
OBČINSKA UPRAVA
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Rokovnjač

Občina Lukovica
Župan
Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica
Na podlagi 16. člena ter 2. odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (ZDOIONUS)
(Uradni list RS, št. 25/08) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan Občine Lukovica objavlja

POZIV
k predhodnemu posvetovanju o poteku ulic in ustreznosti razdelitve na ulice
ter o predlaganih imenih ulic na območju naselja Rafolče
Predhodno posvetovanje se začne 2. novembra 2015 z objavo predloga na spletni
strani občine Lukovica http://www.lukovica.si in se zaključi 16. novembra 2015.
Predlog bo predstavljen z elaboratom za
vzpostavitev uličnega sistema, ki bo javno
razgrnjen vsak delovni dan od ponedeljka
do petka:
• v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri
Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica v
delovnem času občinske uprave,
• v brunarici Športnega društva Rafolče v
Rafolčah od 15.00 do 17.00.

Polnoletne osebe, ki imajo na območju
naselja Rafolče prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in pravne osebe zasebnega
in javnega prava, ki imajo na tem območju
sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z namenom, da lahko
vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o ustreznosti predlaganih imen ulic in
potekov ulic v naselju Rafolče. Svoja mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenemu
predlogu lahko vpišejo v knjigo pripomb na
mestu razgrnitve ali pa jih naslovijo na Občino Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari
trg 1, 1225 Lukovica oziroma jih pošljejo po

elektronski pošti na e-naslov: tatjana.suhadolc@lukovica.si. Vsak nov predlog (ali pripomba) mora biti utemeljen in obrazložen.
Ta poziv se objavi v občinskem glasilu Rokovnjač, skupaj z elaboratom za vzpostavitev uličnega sistema pa tudi na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Številka: 353-038-2/2015
Datum: 12. 10. 2015
ŽUPAN: Matej Kotnik

Odprtje rekonstrukcije dela ceste Hribi – Lebenice
Septembrskemu dogajanju ob občinskem prazniku se je v sredo,
23. septembra 2015, pridružilo tudi odprtje rekonstrukcije dela
ceste Hribi – Lebenice. Občina Lukovica je avgusta pristopila k rekonstrukciji ceste v dolžini preko 400 m. Dela v prvi fazi so zajemala zamenjavo spodnjega ustroja ceste vključno z izvedbo ustreznega odvodnjavanja, v drugi fazi pa je sledila izvedba asfaltne
prevleke v celotni dolžini predhodno izvedenih gradbenih del.

trudi v ustrezno rešitev odvodnjavanja, kar prispeva h kvaliteti objekta in
s tem tudi obstoju ceste.
Z izvedbo rekonstrukcije predmetnega odseka ceste se bo tako izboljšala
varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, zlasti v zimskem in deževnem obdobju, ko je bila cesta zaradi strmega naklona ter neurejenega
odvodnjavanja nemalokrat težko prevozna in posledično nevarna. V
prihodnjem letu je s strani občine predvideno, da se bodo dela nadaljevala tudi med zaselkoma Hribi in Velika Raven.
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ
V preteklosti je odsek ceste Hribi – Lebenice predstavljal hud problem za
zimsko vzdrževanje in vožnjo. Ob vsakem deževju je cesta namreč povzročala preglavice občinskemu obratu in s tem posledično tudi visoke
stroške vzdrževanja. Občina Lukovica je tako s tem ukrepom izboljšala
življenjski standard na tem najbolj vzhodnem delu naše občine, ki meji
na občine Kamnik, Vransko in Zagorje ob Savi.
Zbranim je predsednik KS Trojane Lado Goričan je na odprtju opisal zgodovino kraja in razvoj infrastrukture v preteklosti. Izrazil je tudi željo, da se
s podobnimi aktivnostmi nadaljuje proti zaselku Velika Raven, ki še nima
asfaltna na celotni dožni ceste. Tudi na novo obnovljenem delu je bil prej
makadam, nove pridobitve pa so se vaščani Hribov zelo razveselili, saj jim
bo olajšala vsakodnevno pot v dolino in nazaj. Župan Matej Kotnik je v
svojem nagovoru poudaril, da je bilo pri tem projektu vloženega veliko
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Kulturni dom Lukovica v
notranjosti dobiva novo
podobo

V lanskem septembru so se na kulturnem domu v Lukovici zaključila dela
energetske sanacije. Dobro leto dni pozneje se v njem ponovno dogaja,
saj se zaključuje obnova mansardnih prostorov in v pritlični etaži obnova
prostorov, v katerih je bila nekdaj poštna poslovalnica.
Prostori v mansardi bodo služili družbenim dejavnostim, med drugim bo
tudi sejna soba za razne sestanke. Kot je bilo rečeno že spomladi, bodo
prostor v kulturnem domu dobila tudi civilna zaščita in društva, kot na
primer Društvo upokojencev Lukovica, športna in ostala društva, ki bodo
lahko uporabljala sejno sobo v pritlični etaži.
Vodja projekta zaključkov obnove v kulturnem domu Primož Dežman je
pojasnil, da so dela trenutno v zaključni fazi, kar pomeni, da bodo pred-

Nove razglednice iz
občine Lukovica
Od septembra dalje imamo nove promocijske razglednice občine
Lukovica. Prve razglednice iz naše občine so bile narejene že leta
1997, na katerih so bili upodobljeni Šentvid, Brdo, Lukovica, Krašnja, Blagovica in Trojane. Pozneje so bile izdane tudi razglednice z
motivom kasetiranega stropa v cerkvi Sv. Neže na Golčaju, Spodnje
Koseze in leta 2007 tudi trg v Lukovici.

Projekt novih promocijskih razglednic je od marca do septembra vodila
Katka Bohinc, višja svetovalka za kmetijstvo, gospodarstvo in regionalni razvoj, ki je zadolžena tudi za področje turizma. »Vodilo pri izbiri fotografij je
bilo slikovito, prepoznavno in obširno, saj smo skušali prikazati celoto. Vmes
so sicer turistične razglednice izdali tudi v Turističnem društvu Gradišče, pri

vidoma zaključena do konca letošnjega leta. V septembru so se zaključila
strojno-instalacijska dela v izvedbi Srečka Bervarja in elektroinstalacijska
dela. Prav tako se v kulturnem domu izvajajo še slikopleskarska dela s
strani Slikopleskarstva Jerman, prav tako tudi še keramičarska in mizarska dela ter polaganje poda. »Pri delih se je pojavilo nekaj gradbeno-tehničnih izzivov, ki jih uspešno premagujemo. Rekonstrukcija obstoječih prostorov je v primerjavi z novogradnjo zahtevnejša,« zaključuje
Dežman.
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ
Turistični zvezi Lukovica in na Pošti Slovenije. Zdi se mi, da so razglednice
na nek način tudi zrcalo časa. Pred leti, ko je Turistična zveza občine Lukovica pripravila razstavo starih razglednic, smo se tega še bolj zavedali. Bogati
dediščini tovrstnega gradiva pri nas smo dodali še najnovejšo serijo in če
primerjamo podobne motive na razglednicah zdaj in na tistih pred 18 leti,
lahko opazimo velike spremembe v času in prostoru,« pravi župan Občine
Lukovica Matej Kotnik.
Avtor fotografij na razglednicah je Sašo Kočevar, za oblikovno zasnovo pa
so poskrbeli v podjetju Sidarta, ki se ukvarja z založništvom, fotografijo in
oblikovanjem. Na osmih razglednicah so tako upodobljeni utrinki iz Rafolč,
Šentvida, s Prevoj, iz Imovice, Spodnjih Kosez, z Brda, Gradišča, Spodnjih
Prapreč, Korena, Krašnje, Golčaja, Blagovice, Češnjic, Šentožbolta in s Trojan.
Razglednice je mogoče dobiti na občini, kmalu pa jih boste imeli možnost
dobiti tudi v Čebelarskem centru Slovenije, pri Bevcu, pri Furmanu in v Gostinskem podjetju Trojane.
ZA OBČINSKO UPRAVO
LEA SMRKOLJ

Osem novih razglednic iz občine Lukovica v letu 2015.
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Jubilejni 30. tek za krof

Prvo oktobrsko nedeljo je bil v Krašnji izveden že 30. tek za krof. Ker gre za trenutno najstarejšo neprekinjeno ljubiteljsko športno prireditev na celotnem območju nekdanje občine Domžale, se lahko organizatorjem v Športnem društvu
Krašnja globoko priklonimo in jim čestitamo za tako vztrajno delo v vseh teh
letih. Tako kot zadnja leta sta tek dopolnila še 22. pohod za krof in 4. krofkov tek.
Tradicionalna prireditev se je tokrat jubileju primerno začela s slovesnim mimohodom Godbe Lukovica, ki je nato pozdravila še pohodnike, ki so zaključevali z
dobrih 10 kilometrov dolgo pohodno pot. Nato je z ritmi koračnic spodbujala še
vse tekače. Najprej tiste najmlajše, predšolske otroke, ki so sami ali v spremstvu
staršev premagali 180 metrov proge in prejeli zasluženo medaljo ter slasten krof
generalnega pokrovitelja prireditve, Gostinskega podjetja Trojane. Nato se je
70 tekačev in tekačic v osmih starostnih kategorijah podalo na glavni tek. Tudi
tokrat so bili, tako kot vsa zadnja leta, v eminentni družbi, saj so bili prisotni judoisti celjskega kluba Sankaku Z’Dežele s svetovno prvakinjo Tino Trstenjak in
njenim trenerjem Marjanom Fabjanom na čelu.

Na zaključni slovesnosti se je Športno društvo Krašnja s plaketo najprej zahvalilo
tistim, brez katerih si prireditve ne predstavljajo in jo izdatno podpirajo: Gostinsko podjetje Trojane, Zdravstveni dom Domžale, Atletski klub Domžale, Občina
Lukovica, Boštjan Burja, s. p., Krašnja, Krajevna skupnost Krašnja, Prostovoljno
gasilsko društvo Krašnja in Kulturno umetniško društvo Fran Maselj - Podlimbarski Krašnja. Spomnili so se tudi devetih posameznikov, ki so na prvem teku
za krof 19. oktobra 1986 tekli za Športno društvo Krašnja.
Sledila je podelitev medalj prvim trem v razpisanih kategorijah in pokalov za
najboljše. Absolutna zmagovalka med članicami je postala Katja Kosmatin (AK
Domžale), med člani pa je bil absolutni zmagovalec Vid Senica (KŠD Peče). Pokal
za najstarejšo udeleženko je prejela Slavka Slapar iz Komende, za najstarejšega udeleženca pa domačin Mirko Us. Najmnožičnejša ekipa na teku je bila s 17
udeleženci ekipa ŠD Krašnja.

Pokale in priznanja v vseh kategorijah sta podeljevala predsednica sveta KS
Krašnja Urša Kos in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja
Športnih zvez mag. Janez Sodržnik. Slednji je bil tudi osrednji gost prireditve
in starter jubilejnega teka. Z zanimanjem si je podrobno ogledal Krašnjo in okoliške vasi ter bil navdušen nad izpeljano prireditvijo: ”Zelo sem vesel, ko vidim,
kako nek kraj res tako živi s športom. Kako tudi otroci spoznavajo, da je šport
prvina kakovosti življenja, da je nekaj zdravega in da jih tudi starši spodbujajo
pri tem. Ljudje so pri celotni organizaciji stopili skupaj in prostovoljstvo prikazali
v najlepši luči. Želim si, da bi bilo v Sloveniji takih prireditev čim več, saj bo to
garancija, da se bo šport razvijal še naprej. Večkrat tudi poudarim, da še noben
vrhunski športnik ni zrastel na drevesu, ampak je bil vzgojen v vaškem klubu,
v temeljni sredini. Če bomo to negovali in spoštovali prostovoljstvo ljudi, ki so
pripravljeni v svojem prostem času take prireditve organizirati, se za prihodnost
slovenskega športa ni bati.” Vsekakor pomenjljive besede z vrha krovne športne
organizacije v Sloveniji in dokaz, koliko pomeni tridesetletno delo celotne ekipe
Športnega društva Krašnja. Za konec pa še misel predsednika društva Marjana Štruklja: ”Iskrena zahvala in čestitka prav vsem posameznikom, podjetjem,
klubom in društvom ter vsem dosedanjim aktivnim udeležencem v minuli preteklosti, da smo skupaj znali in zmogli pripraviti kar trideset prijetnih srečanj,
na katerih ni manjkalo ljubiteljske in delovne zagnanosti, številnih materialnih
pomoči in drugih sodelovanj. Čisto posebno in neprecenljivo vrednost pa imajo
naša dolgoletna srečanja, ki so zagotovo pripomogla k tkanju številnih prijateljstev med ljudmi, ki jim tovrstne prireditve pomenijo sprostitev in potrditev dejstev, da je aktivno druženje z naravo in prijatelji nekaj najlepšega.”
LEON ANDREJKA
FOTO: DARKO TIČ, ANDREJ NOVAK IN LEA MAKOVEC
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Združenje borcev za
vrednote NOB Lukovica
vabi na žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve.
Združenje borcev za vrednote NOB bo tudi letos ob dnevu spomina
na mrtve organiziralo žalne slovesnosti ob spomenikih NOB.
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Lukov sejem v Lukovici
Čeprav letos vreme ni bilo naklonjeno sejmu, saj je megla zgodaj dopoldne
malo skazila dogajanje. Ampak to obiskovalcev ni ustavilo, da si ne bi prišli pogledat, kaj ponuja letošnji Lukov sejem. Stojnice so večinoma zasedli domači proizvajalci. Tudi letos je bila pestra ponudba doma pridelanih in izdelanih dobrot,
od domače zelenjave, jabolk, sirov, sokov, domačih mesnih izdelkov in domačih
pekovskih dobrot.

Žalne slovesnosti bodo:
24. 10. 2015 ob 11.00 pri spomeniku NOB na Golčaju,
1. 11. 2015 ob 9.00 pri spomeniku NOB Lukovica, 1.
11. 2015 ob 10.00 pri spomeniku NOB Prevoje.
Želimo, da se vseh slovesnosti udeležite v čim večjem številu
PREDSEDNIK ZDRUŽENJA NOB,
LUKOVICA MARJAN KRIŽMAN

Našel drevesno gobo velikanko
Da so gobe vabljive in vabijo mnoge bolj ali manj strastne nabiralce,
se lahko prepričamo s pogledom na številne jeklene konjičke, parkirane po jasah, gozdovih in ob poteh.
Čeprav je dozdajšnja letošnja bira slabša od prejšnje, tako zatrjujejo mnogi gobarji, se številnim obrestuje vložen čas, namenjen gobarjenju in
sprostitvi. Božo Pogačar, gostilničar s Prevoj, je imel pred nedavnim pri
tem kar dvojno srečo. Poleg pravih jurčkov je na obrobju Špetaliških gozdov našel veliki lesni gobi, ki sta mu bili zanimivi in nevsakdanji. Pazljivo
jih je odstranil z debel in odnesel s seboj. Priložnostno sem se jih ogledal in priznam, da so bile tudi zame nekaj posebnega. Odločil sem se, da
se srečam z revirnim gozdarjem Mirom Colnarjem in ga povprašam, saj
vem, da dobro pozna gozd in vse, kar je v nem. Z veseljem mi razloži: prva
manjša s številnimi izrastki na ploščatem delu je bukova kresilka, druga
večja, ki ima premer kar 68 cm, pa je smrekova kresilka – kresiljača. Zaupal
mi je, da goba zraste na umrlem delu drevesa, gljiva pospešuje razkroj in
razpad lesa, vsa podrta drevesa pa gobavost še pospešujejo. Pove mi, da
večje drevesne gobe rastejo lahko več let, nekatere celo do pet let.
Ker sta mi drevesni gobi nekaj posebnega, sem si privoščil fotografijo,
najditelj pa mi je zaupal, da jim je dal zaščitni premaz in jih postavil na
vidno mesto, kjer mu bosta krasili prostor.
TONE HABJANIČ

LD Lukovica so kot vsako leto imeli lovski golaž, ki je zelo hitro pošel, tako da so
tisti, ki so zamudili golaž, lahko poizkusili divjačinsko salamo. Tudi pri Društvu
podeželskih žena je bila hitro prazna stojnica, saj so domače dobrote hitro pošle. Letos je svoje mesto imel na sejmu program Svit, ki je preventivni zdravstveni program,in je namenjen preprečevanju ter zgodnjemu odkrivanju raka na
debelem črevesu in danki. Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji velik
zdravstveni problem, saj je drugi najpogostejši rak, število teh rakov pa se vsako
leto povečuje.
ERIKA CERAR

Božo Pogačar z najdenimi drevesnimi velikankami.
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Dan odprtih vrat PGD Prevoje
Oktober, mesec požarne varnosti
Ko zagori, naj se ti ven mudi! je slogan letošnjega meseca požarne varnosti. Oktober je že tradicionalno vsako leto namenjen še dodatnemu ozaveščanju ljudi z vidika požarne varnosti, letos pa je poudarjeno področje
evakuacije iz objektov.

Z namenom informiranja in ozaveščanja je Gasilska zveza v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo
pripravila promocijsko gradivo, ki nudi več informacij o omenjeni tematiki. Natisnili so 100.000 zgibank za odrasle Evakuacija iz stanovanja, 5.000 tematskih
plakatov, namenjenih otrokom in 100.000 zgibank za otroke ter še kup dodatnih tako ali drugače informativnih letakov, ki so ljudi informirali o požarni problematiki.

kuacije,'' je za občinsko glasilo povedal poveljnik PGD Prevoje Milan Dernulovec.
Pozitivno ga je presenetil odziv in obisk občanov, predvsem najmlajših, ki so
si prišli ogledat gasilska vozila, opremo in prikaz gašenja. Če si bodo ljudje zapomnili vsaj 20 odstotkov povedanega in prikazanega, je naš namen dosežen.
Tu smo za ljudi in zaradi ljudi, prav je, da si pridejo ogledat, kako in s čim delamo.
Poveljnik Milan je še dodal, da v svoj krog gasilci Prevoj vabijo vse občane, ne
glede na spol in starost.
ANDRAŽ KOPITAR

OBVESTILO
OBVEŠČAMO VAS, DA LAHKO PREVERITE VREDNOSTI
HOLESTEROLA IN SLADKORJA V KRVI TER
POMERITE SVOJ KRVNI TLAK.
V LUKOVICI,
VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30 DO 9. 00 V ZP LUKOVICA,
NA TROJANAH,
V TOREK, 17. NOVEMBRA 2015, OD 8.00 DO 9.00 V PROSTORIH
GASILSKEGA DOMA NA TROJANAH
V BLAGOVICI,
V SREDO, 18. NOVEMBRA 2015, OD 8.00 OD 9.00 V PROSTORIH
GASILSKEGA DOMA V BLAGOVICI.
Cena testnega lističa za merjenje holesterola je 3 evre, cena
testnega lističa za krvni sladkor je 1,50 evra.

V prostovoljnem gasilskem društvu Prevoje je v soboto, 17. oktobra 2015, potekal dan odprtih vrat, kjer so v sklopu meseca požarne varnosti opozorili na
pomen evakuacije, ki jo ima le-ta za varnost in preživetje oseb, v primeru požara
in drugih nesreč. Pripravili so predavanje na temo evakuacija, predstavitev gašenja z možnostjo samostojnega gašenja in prikaz maščobne eksplozije.

Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta.
Na pregled pridite tešči!
Vljudno vabljeni!
PATRONAŽNI MEDICINSKI SESTRI

VABILO
Predavanje o novostih v cestno-prometnih predpisih

''Letošnja tema meseca požarne varnosti je vsekakor pomembna v urbanih
središčih in večjih mestih, v našem okolišu pa so večinoma enostanovanjske
hiše. Kljub temu je pomembno, da poznamo evakuacijski plan in se znamo orientirati proti zbirni točki glede na stenske označbe, ki nam prikazujejo pot eva-

AMD Lukovica vabi vse občane na predavanje o novostih v cestnoprometnih predpisih, ki bo v četrtek, 5. novembra 2015, ob 19. uri v
kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu. Občanke in
občane bomo seznanili o novostih v cestno-prometnih predpisih in
predstavili ugodnosti članstva v AMD Lukovica in AMZS.
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Pisana in bogata jesen
Kljub vremenu lahko rečemo, da imamo bogato jesen. To smo ugotovile
tudi članice društva Podeželskih žena Lukovica, ki smo se v torek, 6. oktobra,
odpravile na Kozjansko. Že na prvi ekološko usmerjeni kmetiji smo videle, kaj
vse se lahko naredi s pomočjo evropskih sredstev in da le tako lahko mlad par
preživi na strmi kmetiji. Tradicionalno kozjansko domačijo tržita predvsem v
turistične namene.
Druga ekološka kmetija pri Bračun v Gradiščah pri Podsredi je lep primer pridnih in vztrajnih kmetov, ki s trdim delom na vseh področjih le težko preživijo.
Vprašanje časa je, kdaj jim še zadnja hči odide v mesto za lažjim in boljšim
zaslužkom. Žal. Jezne na kmetijsko politiko in site od raznih sadnih dobrot

Vitalna in mladostna
zlatoporočenca
Današnji svet je poln nasprotij. Človek srečuje, pozna vse polno
ljudi, ko so mladi videti starejši in izžeti in ljudi poznih srednjih
let, ki so videti kar kakšno desetletje mlajši (pustimo ob strani tiste umetno zglajene gube in popravljene dele telesa). Ani
in Ivan Antonin, zlatoporočenca iz Kranjega Brda nad Krašnjo,
vsekakor spadata med tiste slednje, navedene v prvem stavku
tega prispevka.

Ob mojem obisku je mož Ivan delal na polju, v topli kuhinji pa sva
z Ani poklepetali o teh zlatih petdesetih letih njunega skupnega
življenja. Včasih se je mladina imela priliko spoznavati in srečati drugače kot danes. Takrat so še fantje vasovali okrog in se na vaških
plesih ozirali za brhkimi mladenkami. Ob enem takem vasovanju se
je Udamovčev Ivan iz Gabrovnice zagledal v mlado Ani iz Krajnega
Brda in se kmalu priženil na njen dom. To je bilo davnega leta 1965.
V desetih letih sta si tudi zgradila svoj dom, kajti nekoč je bilo težje
graditi kot danes. Marsikje je bilo treba za gradnjo zidakov, za dela-
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smo se odpeljale na ogled gradu v Podsredi. Veličasten grad iz 12. stoletja je
res prečudovit, poln raznih zbirk in razstav, stičišče dediščine romanske dobe
in sodobne umetnosti. Še dobro bizeljsko vino, slastno domače kosilo in naš
dan se je kar prekmalu končal.
Vtise smo si izmenjale že v četrtek 15. oktobra (svetovni dan kmetic), ko smo
se zbrale pri Ivanki Smrkolj in pod vodstvom kuharskega mojstra Marka Jeranta pripravile slastno praznično kosilo.
Ivanka nam skuha dober čaj in kavo. Kuhar pa nas je naučil pripraviti v pol ure
odlično gibanico. Pokazal nam je mnogo načinov varčevanja v gospodinjstvu.
Pripravljeno smo seveda s slastjo tudi preizkusile. Zahvaljujemo se Marku za
vse podane skrivnosti in upamo, da se kmalu spet dobimo. Hvala tudi Ivanki
za brezplačno uporabo njene lepe in velike kuhinje.
V IMENU ČLANIC DPŽ: S.URBANIJA

nje malte znositi vso vodo od kakega oddaljenega potoka ali drugega
vodnega vira. Ni bilo gradbenega materiala, čeprav so se vedno našle
pridne roke, ki so pomagale nekomu graditi dom in ta je to uslugo
povrnil s svojimi rokami spet drugim. Vmes so na svet prijokali otroci.
Ivanu in Ani sta se rodila dva sinova. Eden je mnogo prezgodaj zapustil
ta svet, ostali so le žalujoči starši, objokana žena in dve mali dušici brez
očeta. Ostal je tudi brat Vladimir, ki si je ob svojem času ustvaril novi
dom in družino v Gradišču. Danes se dedek Ivan in babica Ani veselita
štirih vnukov in ene pravnukinje.
Gospe Ani je spomin spet ušel nazaj v mlajša leta in pove, kako je ona
prva v vasi začela hoditi delat v tovarno. Takrat ni bilo avtobusov, kaj
šele avtov pri vsaki hiši. »Pozimi,« pravi Ani, »sem včasih do pasu gazila sneg do Krašnje, nato pa na kolo in v Univerzale v Domžale.« Šele
pozneje je bila uvedena delavska avtobusna proga, ampak ni avtobus
pobiral delavcev kar za vse tovarne. Mož je pustil naporno delo v gozdu in začel delati v Belinki, kjer si je tudi zaslužil pokojnino. Danes na
vrtu ob hiši pridelata dovolj za njiju in še malo za vnuke, v hlevu pa
mukajo trije biki. Če se le da, gresta na sprehod po okoliških gričih in
poteh. Kam dalj pa je že težje, kajti leta trdega garanja so le pustila
sledi tudi na njunem zdravju.
Še na mnoga zdrava leta, zlatoporočenca Ani in Ivan!
MILENA BRADAČ
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ZAPRAŠENE PODOBE: fotografska zapuščina Franceta Cerarja

Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica
Fotografija iz zapuščine fotografa Franceta Cerarja
tokrat prikazuje slovesen prevoz zvonov za rafolško
cerkev leta 1929. Voznik je bil Jože Jeretina Tojna iz
Rafolč, poleg sedi Franc Jeretina - Vida iz Vrhovelj, za
njim pa stoji rafolški župan Janez Breznik - Kajžar. Prvi
z leve proti desni je Peregrin Breznik - Ukel, tretji Janez
Petek - Korošec, peti Viktor Serša - Seršev in šesti Janez
Iglič - Tomažev. V ospredju na levi z brkami stoji Janez
Cerar - Fajdiga. (Vir informacij: Iglič, J. (2007), Kronika
Rafolč. Ljubljana, str. 35.)
Muzej novejše zgodovine Slovenije, www.muzej-nz.si,
Celovška cesta 23
1000 Ljubljana, Kustosinja: Andreja Zupanec Bajželj,
andreja@muzej-nz.si, telefonska številka: 01 300 96 24.

Novi župnik spoznava
sodelavce v župniji
Že dolgo je, kar so četrtkovi večeri rezervirani za srečanja raznih skupin, ki soustvarjajo utrip v župniji Brdo in Zlato Polje. Tako se je tudi novi župnik Vlado
Jaksetič odločil, da se bo sestajal s člani različnih skupin ob četrtkih.
Tako so v drugi polovici septembra na četrtek najprej prišli na vrsto člani ŽPS
in Karitas, nato pa naslednji četrtek še ključarji in zakristjani. Ker ime zakristjani
zveni le preveč učeno in strokovno, naj zapišem, da so to po domače mežnarji.
Če je beseda tekla na prvem sestanku o življenju in delu ter utripu v župniji, so
tokrat na srečanju govorili o cerkvah kot stavbah in vzdrževalnih delih na njih.
Ugotovitve novega župnika so, da so lepo vzdrževane, za kar gre hvala predvsem prejšnjemu župniku in ključarjem ter župljanom tako obeh farnih kakor
podružničnih cerkva. Poleg pregleda opravljenih in novih del je beseda nanesla
tudi na stavbo v Šentvidu, ki bi morala biti že odstranjena, saj je avtocesta že
končana in objekt že nekaj časa sameva.
DRAGO JUTERŠEK

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

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

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

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

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

Blagoslov prenovljene
kapelice Marije Žalostne
na Češnjicah
V nedeljo, 18. oktobra, je bil po sveti maši na Češnjicah nad Blagovico
blagoslov kapelice Marije Žalostne.
Za obnovitev so poskrbeli krajani vasi Lipa in Češnjice, na pomoč pa
so priskočili tudi prostovoljci s svojim delom. Blagoslov je vodil farni
župnik Avguštin Klobčar, dogodek pa so olepšali še cerkveni pevci.
MARINKA ŠKRLJ
FOTO: MARINKA ŠKRLJ
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Društvo prijateljev družine se na
ogled postavi
Naslov je malo zavajajoč, kajti Društvo prijateljev družine s Trojan
deluje že petnajst let. Žal skromnost ni več lepa čednost, kajti če si
skromen in tih, te nihče ne opazi. Zato je čas, da društvo spoznajo še
drugi naši občani.
Obiskali smo jih na enem izmed njihovih mesečnih srečanj v prostorih nad trgovino Andrej na Trojanah. Ko vstopiš na tistem stranskem
vhodu, te najprej pozdravi grozen smrad in precej zanemarjeno stopnišče. Sobica za njihova srečanje pa je kljub skromnosti prijazna.
Prijazen prostor naredijo prijazni ljudje. In povedo mi, da je stavba
v občinski lasti in da kljub prošnjam o boljšem vzdrževanju še ni bilo
kaj dosti narejenega.

je pozimi vseeno topleje kot v tisti njihovi skromni sobici nad trgovino.
Njihova strast so izleti po bližnji in daljni okolici, če se le da kar s svojimi
celimi družinami. Letošnji daljši izlet je bil v Solčavo in ker je njihova članarina zelo majhna, jim je pri stroških izleta pomagalo Gostinsko podjetje
Trojane. Ob tej priliki se mu iskreno zahvaljujejo.
Današnji čas, kljub nenehnim opravilom tako v službi kot doma v gospodinjstvu, vseeno zahteva čim več in še drugačnega gibanja. To razgibavanje pa je bolj prijetno v skupini in zato so že preizkusile jogo, sedaj pa
razmišljajo o drugačni rekreaciji in ker še niso našle pravega učitelja, je
za enkrat tovrstno razgibavanje še v oblačku. Spoštovane krajanke, tudi
krajani in ostali zainteresirani, vstopite v prijeten krog druženja Društva
prijateljev družine s Trojan.
MILENA BRADAČ

Zdajšnja predsednica Nada Smrkolj je predstavila delovanje društva. Februarja 1990 so društvo ustanovili in njihova prva predsednica je bila Mira
Potrbin. Zdaj ima društvo dvajset članic. To število je v povprečju enako,
včasih je manjši osip zaradi drugih obveznosti, pa se spet vpiše kakšna
nova članica. Težijo k temu, da bi privabili k sodelovanju in druženju cele
družine – tudi njihovo ime je zato takšno. To je lepa prilika, pravijo, da povabijo k vpisu še ostale krajane tako s Trojan kot tudi iz ostalih vasi in zaselkov. Sodelujejo ali organizirajo novoletna srečanja, čistilne akcije, izdelujejo novoletne ikebane, ko se bliža velika noč, delajo butarice in izdelujejo
rože iz krep papirja. Nada Smrkolj ima veliko uporabnih ter praktičnih
znanj in jih tako radodarno razdaja med svoje članice. Učijo se izdelovati mila, razne okraske, vizitke. Ne pozabijo pa tudi na kulturo, vsako leto
obiščejo letno gledališče Studenec in v tem mesecu so poslušale predavanje o zgodovini Trojan. Česar ne znajo, se potrudijo in poiščejo osebo,
ki to zna. Tako so se dale poučiti o zdravilnih zeliščih in jih tudi šle nabirat.
Ne smem pozabiti omeniti, da se bodo v novembru učile peči burek, kar
pri Nadi doma. Pravzaprav se dostikrat dobijo doma pri kaki članici, ker

Zaključek sezone
Skupinska vožnja MK Rokovnjači
Lepe jesenske dneve in prijazne opoldanske temperature je potrebno izkoristiti še za zadnje dejanje v motoristični sezoni. To je,
že vse od ustanovitve moto kluba, organizirana skupinska vožnja
kot uradni zaključek sezone.
Po koledarju je bil začrtan 4. oktober za obisk Žužemberka. Kislo vreme
skozi teden nam ni vlivalo veliko upanja na lep zaključek tedna. Zbor 15
motoristov ob 9.30 pred Vulkanizerstvom Lenček sta spremljala megla
in oblačno vreme. Ob 10.00 smo se le odločili za štart in se peljali skozi
Moravško dolino, čez Vače v litijsko dolino do Šmartnega, kjer nas je
pozdravilo sonce. Mimo gradu Bogenšperk nas je pot vodila proti Biču
in čez avtocesto do Žužemberka do gradu, kjer je nastala tudi skupinska fotografija. Vsem prisotnim hvala za udeležbo, pa se vidimo naslednjo sezono.
ANŽE KOČAR
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Kasaštvo v Črnem grabnu

Milan Prašnikar – lastnik,
rejec, trener konj in voznik
tekmovalnega sulkija
Milan se je zadnjih dvajset let popolnoma posvetil konjem. Ljubezen do konj ima v krvi že od malih nog, z njimi živi že vse življenje.
Šele zadnji dve desetletji se z njimi ukvarja profesionalno, jih redi
in trenira. S svojimi konji ne le tekmuje, ampak jim posveti veliko
večino dneva, z njimi in za njih živi.

S konji od malih nog
Že kot otrok se je Milan Prašnikar srečal in spoznal s konji. Ko začne
govoriti o začetkih, kar vre iz njega. »A veš, da sem deset let v Ljubljani s
konjsko vprego vozil 'ohcet', ti ljudje me še vedno sem in tja pokličejo in
se spomnijo na tiste lepe čase.« Potem me preseneti z vprašanjem, „kolk
si pa star“ in nadaljuje »aha potem pa se še spomniš rokovnjaškega napada, ki smo ga vrsto let uprizarjali na Brdu, ko so Rokovnajči napadli
Francoze, ki so skozi naše kraje vozili zlato. V spopadu so francoski vojaki ujeli rokovnjača Groga in ga privezali h kolu na sredi travnika. No, ta
Groga sem bil jaz, glavni junak, potem me je kolega rešil, skočil sem na
konja in sva ušla. Ta rokovnjaška prireditev je bila znana po vsej Sloveniji, škoda, ker je ta tradicija zamrla. Sem pa sodeloval tudi na Studencu
na predstavah, mislim, da sem trikrat vodil konjsko vprego z igralci,«
pove Prašnikar.

Že skoraj dve desetletji v kasaštvu
Okoli 1997. so v domačem hlevu zmanjšali število govedi, zato se je
našel prostor za konja. V oskrbo je prišla kobila Finamy, ki naj bi bila
primerna tudi za občasno ježo. A po naključju se je izkazalo, da ji veliko

Rokovnjač
bolj kot ježa leži vprega, hkrati pa se je tudi Milan, in to v hipu, poistovetil z vožnjo sulkija (voziček, ki ga za seboj vleče konj). V naslednjem
letu je bil s kobilo Finamy že na prvi tekmi, a večjih uspehov skupaj nista
dosegla. Ti so prišli z živahnim konjem Sadamom MP, ki je prišel v Vrbo iz
ljubljanskih Stožic. Konj se je v družbi Milana umiril in kljub splošnemu
mnenju, da so njegovi zlati časi mimo, je Milan leta 2000 v Gornji Radgoni presenetil prav vse in v konkurenci 70 kasačev prvič zmagal. Po vsem
tem času je ravno to nedeljo, 25. oktobra, nanizal 200. start na kasaških
tekmovanjih. Če izpostavimo le nekaj najboljših rezultatov, lahko zapišemo, da je Milan s konji, ki jih je sam vzgojil, osvojil 11 prvih mest, 16
drugih in 21 tretjih mest. Več kot stokrat se je uvrstil med pet najboljših,
kar v kasaškem žargonu pomeni, da se je na dirki plasiral – po domače,
prišel do denarne nagrade.

Lastnik, rejec, trener ter voznik v eni osebi
»Mogoče nas je v Sloveniji pet takšnih, ki smo vse v eni osebi. Lastnik,
rejec konj, trener in hkrati tudi voznik na večini dirk, to zahteva celega
človeka. Konja je potrebno naučiti vsega, vlečenja, obnašanja, hitrosti,
pa tudi zaupanja, prijateljstva. Dobro anekdoto pove z nasmeškom;
njegov konj Falcon MP se prav tako kot veliko drugih kasačev ni hotel
prevažati v konjski prikolici. »Nikakor ga nisem spravil noter, vem, da
drugi konjem prekrivajo oči, jih potiskajo in vlečejo v prikolico. Jaz sem
po nekaj neuspelih poizkusih ubral drugačno taktiko. Bilo je vroče poletje, v manežo sem postavil konjsko prikolico, vanjo pa postavil posodo z
vodo in seno. Ves dan konj ni hotel v prikolico, zato je tudi noč preživel
na prostem. Zjutraj je stal v prikolici, pil in jedel. Od takrat naprej ni bilo
več nobenih težav z njim,« se smeji Prašnikar. »V življenju se je potrebno
znajti,« še doda.
»Je pa vse skupaj kar naporno, če se s konji ne ukvarjaš z veseljem in
srcem, tega pač ne zmoreš. Po eni strani si konec dneva precej utrujen,
po drugi pa se še toliko bolj veseliš uspehov. Zaradi neuspeha pa se ne
moreš jeziti na nikogar drugega kot le nase,« pove Prašnikar. »A kljub
vsemu ne bi hotel početi nič drugega, že tako sem v primerjavi z drugimi
začel zelo pozno, je pa zdaj toliko bolj intenzivno, letos me čaka še vsaj
pet tekem.«

Ni vse le v tekmovanju
»Res so tekme trenutno pomemben del mojega življenja, a tudi zato, ker
smo na tekmah vsi prijatelji. Sicer na stezi ne, a v boksih vedno stopimo
skupaj in se ne gledamo postrani. To je pomembno in tu se vidi, da nas
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večina zares živi za ta šport. V tem me podpira tudi moja družina, žena
Nada in obe hčerki Tina in Špela z družino. Že nekaj let imam tudi svoje uradno društvo z imenom Društvo, hlev MP, za katerega tekmujem.«
Milan kot zanimivost še pove, da je bil zraven tudi, ko se je v Tunjicah
ženil naš skakalni šampion Primož Peterka. »V spremstvu bodoče žene
sem ga v cerkev peljal s kočijo, ki jo je vlekel dirkalni konj, hudo a ne?« se
smeji Prašnikar. »Trenutno imam v hlevu pet konj, tri dirkalne, in kobilo
nemškega porekla z imenom Evita, ki ima polletnega žrebička. Evito je
pred kratkim prevzel šarmanten, predvsem pa vrhunski švedski žrebec,
s katerim pričakujeta še en naraščaj. Milan poudari: »Treba je gledati v
prihodnost, tako se rojevajo šampioni.«
Komentar letošnje sezone
V letu 2015 je na sporedu skoraj 20 kasaških dirk, po približno 15 odpeljanih pa je jasno, da je Milanu letos največ uspeha pritekla 6-letna
kobila Pussy cat MP, s katero je avgusta zmagal v Ljutomeru, v Komendi
je osvojila 3. mesto, bila pa še 4. in 5. Manj sreče je imel Milan z 8-letnim
konjem Porsche MP, ki sicer ima dva dobra rezultata, a je Milan kljub
vsemu več pričakoval od njega. Sedemletna Patricia MP ima letos le tri
starte na 1600 metrov, a je ostala brez rezultata. Milan ji v opravičilo
pove, da je bila spomladi breja in se ni mogla tako hitro postaviti na
noge in prestati tako ekstremne obremenitve, ki jo je med dirko deležen konj. Milan je sezono (ki še ni pri koncu) komentiral z besedo: »Povprečna.« Na vse napisano lahko v uredništvu Rokovnjača le dodamo,
da Milanu Prašnikarju iz Vrbe želimo še veliko uspešnih tekmovanj in
veselja s konji.
ANDRAŽ KOPITAR
KAJ O KASAŠTVU POVE WIKIPEDIJA?
Kasaštvo je konjeniška disciplina, kjer konj tekmuje v specifičnem
hodu – kasu. Konji – kasači – vlečejo poseben dvokolesni voz, imenovan sulki. Kasaštvo je najbolj razvita konjeniška disciplina pri
nas, še posebej razvito je v Prlekiji, kjer so bile leta 1874 prve konjske dirke. Tu že stoletja vzrejajo ljutomerskega kasača, njegov živahen temperament pa je uporaben tudi v gospodarstvu. Kasaški
klub Ljutomer na leto organizira od osem do deset dirk, nedeljski
popoldnevi so tu že tradicionalno rezervirani za kasaške dirke. Drugi center kasaštva je Ljubljana, hipodromi pa so tudi v Komendi,
Krškem, Lenartu v Slovenskih goricah, Šentjerneju, Vrbljenah in
Mariboru.

Dobro računovodstvo kot
konkurenčna prednost
V gospodarstvu velja, da ubiramo takšne poti, ki bodo dolgoročno prinašale
dobrobit celotnemu poslovanju. Ob bok tega se vsakokrat znajdejo tudi številni računovodski procesi, ki lahko značilno pripomorejo k učinkovitejšemu
delovanju celotnega podjetja.
Da računovodstvo ni zgolj domena samega računovodje, temveč lahko sega
tudi v znanje direktorjev in zaposlenih, ni več nekaj novega, vendar pa je računovodja pri tem najtesnejši sodelavec in zaupnik. Standard, kdo je dober
računovodja in kdo ne, je seveda odvisen od samega poslovanja in zahtev podjetja. Dober računovodja bo delal v smer rasti v splošnem, je pa nekaj osnovnih
kriterijev, ki jih gre upoštevati: profesionalnost pri knjiženju in izdelavi letnega
računa, samoiniciativnost in izkušenost, natančnost in ažurnost, etičnost, dodatna znanja.
Izbira dobre računovodske storitve najverjetneje pomeni tudi konkurenčnejšo
pozicijo na trgu, na katerem delujete, saj bo skrbelo za urejene račune. Izberite
svoje računovodstvo na osnovi kvalitetne storitve, če pa s svojim računovodstvom niste zadovoljni, je menjava možna kadarkoli v letu!
Več na www.racunovodski-servis.si ali na telefonski številki: 01 300 32 10.
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Naj računovodski servis 2015 v kategoriji malih servisov
Zbornica računovodskih servisov (ZRS - GZS) je v okviru svojega 17. kongresa izvajalcev računovodski storitev osmič podelila nagrade Naj
računovodski servis. Nagrado prejmejo tisti računovodski servisi, ki pokažejo odličnost v poslovanju, v odnosu do strank in sodelavcev, visoko
raven kakovosti storitev, predvsem pa izrazito skrb za tehnološki razvoj poslovanja, strokovno usposabljanje in neprestano izobraževanje
zaposlenih.
Nagrado Naj računovodski servis leta 2015 v kategoriji malih servisov je četrtič zapored prejel računovodski servis Karmen, d. o. o., iz Lukovice.
»Nagrade Naj računovodski servis podeljujemo, ker želimo promovirati visoko kvaliteto storitev in ustrezno ureditev trga računovodskih servisov. Posledično se s tem veča varnost poslovanja za naročnike računovodskih servisov.
Neustrezno računovodenje ima lahko za podjetje zelo hude finančne posledice,« je ob podelitvi letošnjih nagrad dejal Aleksander Štefanac, predsednik
ZRS. »Gospodarska situacija nas sili, da se spreminjamo, prilagajamo in izboljšujemo. Ker je naša dejavnost storitvena, je spodbudno, da zaposleni poleg
strokovnih znanj razvijajo tudi t. i. mehke veščine. S kakovostnim opravljanjem računovodskih storitev ima računovodski servis vpliv tudi na uspešnost
svojih strank.«
Letošnjo strokovno komisijo so sestavljali mag. Andreja Bajuk Mušič, revizorka, Sašo Berger, predsednik uprave S&T Slovenija in predstavnik Združenja
Manager, Miha Mihič, direktor področja upravljanje s financami pri Sberbank,
d. d. in predsednik Odbora za računovodstvo v okviru Združenja bank Slovenije, mag. Marjan Širaj, AJPES, vodja Sektorja za statistiko in informiranje, in
Ksenija Špiler Božič, BB Svetovanje, d. o. o., kadrovska svetovalka.

Za družbo Karmen, d. o. o., iz Lukovice je komisija podala naslednjo obrazložitev:
Nagrajenec izbora Naj računovodski servis 2015 v kategoriji MALI je računovodski servis Karmen, d. o. o., Lukovica.
Njihove vrednote so visoka strokovnost, natančnost raznovrstnih storitev ter
visoka odzivnost do strank in državnih institucij. Odlična organizacija delovnih procesov se odraža v dolgoletnem sodelovanju s strankami. Odnos do
strank se jim zdi eden od ključnih dejavnikov uspeha, imajo tudi zavarovano
poklicno odgovornost.
Podjetje s skoraj 25-letno tradicijo posluje s konstantno rastjo ter zadovoljnimi delavci in lastniki družbe. Redno strokovno izobraževanje jim na dolgi
rok pomaga uresničevati cilje ostati visoko kakovosten računovodski servis.
Novi poslovni prostori in posodobitev informacijske tehnologije omogočajo
še boljšo delovno klimo.
V družini prijaznem podjetju svoje zaposlene spodbujajo v zdrav način življenja. V letu 2015 so postali Ambasador zdravih delovnih mest in podpisnik
memoranduma Iniciativa za zdrava delovna mesta v okviru projekta GZS.
Računovodski servis Karmen, d. o. o., svojo odličnost potrjuje s številnimi certifikati: pridobili so Potrdilo o opravljanju dejavnosti v skladu s Standardom
izvajalcev računovodskih storitev, vodeno pod zap. št. 1 in so vpisani v Katalog
certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov. So
tudi prejemnik certifikata Zlata odličnost AAA in Excellent SME.
V lokalnem okolju so prepoznani kot družbeno odgovorno podjetje, za kar
skrbijo z različnimi oblikami donatorstva in sponzorstva.
Vse to je prispevalo k odločitvi strokovne komisije, da družbo Karmen, d.
o. o., iz Lukovice že četrto leto zapored izbere za Naj računovodski servis
v kategoriji malih servisov.
Vsi delavci v našem servisu se zavedamo, da takšno edinstveno zaporedje
uspeha na državni ravni ne bi bilo mogoče brez naših strank, partnerjev in
prijateljev. To je ponovno prepoznala tudi strokovna komisija Zbornice računovodskih servisov pri Gospodarski zbornici Slovenije in nam četrtič zapored

podelila naziv Naj računovodski servis v kategoriji malih servisov. Zahvaljujemo se vam za podporo in zares odlično sodelovanje ter se priporočamo tudi
v bodoče.
POVZEL IN SESTAVIL: MIRAN STOPAR
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Vsakoletna strokovna ekskurzija ekoloških kmetov

Izdelku povečaš vrednost, če mu
dodaš zgodbo

Letošnja ekskurzija Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje sicer ni štela za
obvezno izobraževanje, pa se nas je kljub temu na prvi jesenski dan zbralo za
poln avtobus, saj je Pavla Pirnat, terenska kmetijska svetovalka pri KGZ Ljubljana na izpostavi Domžale, ponovno zbrala zanimive ekološke kmetije za ogled.
Tokrat smo se podali na Štajersko in Kozjansko in imeli to srečo, da je na tem
delu Slovenije vreme ravno še zdržalo do večera.
Najprej smo se ustavili na kmetiji Pšaker v Podvrhu pri Braslovčah. Tu smo si pod
strokovnim vodenjem gospodarja Petra ogledali jablanov nasad z odpornimi
sortami. Še prej nam je v degustacijo ponudil kar nekaj različnih sort jabolk, pa
tudi predelane v sok in jabolčnik (toukec). Prideluje topaz standard, topaz red,
rdeči boskop, opal in sirius. Za enakomernejšo ponudbo si prizadeva vključiti še več sort glede na različen čas dozorelosti. Na željo mnogih je opravil tudi
test zrelosti. Zaradi trenutne aktualnosti je vse zelo zanimala rastlinska čistilna
naprava, katere projektant je gospodar kar sam, kar z ustreznim certifikatom
lahko opravi tudi za druge naročnike. Zelo nas je navdušil pujs, ki se je kot kuža
prosto sprehajal okoli domačije in po dvorišču. Naslednja postaja je bila kmetija
Rečnik-Pekošek v Zagaju pri Ponikvi, kjer nas je pričakala Romanca Rečnik, ki
tam živi sama z mamo. Njena težka življenjska preizkušnja jo je naredila močno
in danes je občudovanja vredna gospodarica, ki je s svojo sposobnostjo in kreativnostjo uspela na čisto poseben način. Redi nekaj ovac, njena glavna panoga
pa je nasad orehov. Ravno orehi so ji pomagali vzdržati in se pobrati, ko je bila

Jesenski sejem v Komendi
Jesenski sejem kmetijske, gozdarske, gradbene in komunalne mehanizacije,
obrti, podjetništva, vrtnarske in ogrevalne tehnike v Komendi je tudi tokrat
navdušil tako s številnimi razstavljalci, ki so predstavili svoje novosti, in obiskovalci, ki jih tudi tokrat ni manjkalo.
Število razstavljalcev iz občine Lukovica se iz leta v leto spreminja, in če je začel
orati ledino pečarstvo Avbelj, na tokratnem sejmu zasledimo še opečne tlakovce Kompare. Poleg njiju zasledimo na sejmu še kar nekaj naših občanov,
ki pa delajo pri obrtnikih v sosednjih občinah. Dober izvozni artikel so tudi
dekleta ansambla Skrivnost iz Trnjave, ki že nekaj let nastopajo na sejmu in
sicer na Veseljakovem odru. Poleg že uveljavljenih ansamblov na njem dobijo
priložnost tudi mlajši ansambli in obiskovalcev, ki prisluhnejo vižam, nikoli ne
manjka. Številni obiskovalci, ki so obiskali tokratni sejem, so odhajali domov
zadovoljni, prav tako tudi razstavljalci, saj se je tako množičen obisk poznal
tudi na sklenjenem poslu. Sejem se je poleg že znanih sejemskih ponudb
tokrat predstavil z veliko večjo urejenostjo in preglednostjo v zadovoljstvo
vseh, ki smo tokrat obiskali Komendo. Poleg številnih zanimivih predavanj na
temo tehnologij namakanja, urejanje vrta, o prireji mleka in še mnogo drugih
je bil dan velik poudarek osebni varnosti pri delu v gozdu. Tisti, ki sejem redno
obiskujemo, smo seveda opazili, da se menja tudi struktura razstavljalcev, da
prihaja mladi rod, ki prevzema delo starejših in to je pohvalno. Mladi si na sejmih poleg znanj nabirajo tudi izkušnje in sejem v Komendi je lahko odskočna
deska za sejme v tujini. Številne degustacije in prikazi uporabnosti posameznih strojev in obrti naredijo sejem zanimivejši za obiskovalce oziroma kupce. V času, ko kmetijstvu ni z rožicam postlano, se organizatorji sejma trudijo
približati novosti, izobraževati in združevati tako ponudnike kakor uporabnike
kmetijskih proizvodov. Ker je jesen čas pobiranja sadov našega celoletnega
dela, letos na sejmu ni bilo kmetije Kašnik z odličnimi jabolki in sokom, so pa
zagotovili, da bodo na Lukovem sejmu v Lukovici zagotovo.
Drago Juteršek

na tleh. Zdaj predvsem iz orehov in njihovih izdelkov oblikuje unikatna darila.
Tako pripravlja protokolarna darila za našo in dve tuji državi ter za raznovrstne
priložnosti po naročilu. Njena življenjska zgodba je njena promocija, vsakemu
namenskemu darilu pa doda svojo zgodbo. Kar spotoma, med pripovedovanjem, nam je tudi postregla z malico svojih lastnih proizvodov, ki je vsebovala
raznovrstne izdelke iz orehov in klobaso iz samo ovčjega mesa.
Nazadnje smo se popeljali v sončno dolino pod Žusmom, na kmetijo Ječovo,
v Javorje, Gorica pri Slivnici. Tam je živela naša članica Metka, preden se je poročila na trojanski konec. Zdaj tam kmetuje njen brat Franc Žurej s svojo ženo.
Kot se za turistično kmetijo spodobi, sta nas sprejela s prijazno dobrodošlico.
Redita krave dojilje (cike) in slovensko hladnokrvno pasmo konj. Razkazal nam
je nasad jagod in malin, prav tako grajsko ječo (od tod tudi hišno ime). Ogledali
smo si sončno elektrarno, razložil pa nam je tudi, kako deluje ogrevanje na biomaso, ki ga uporabljajo za ogrevanje številnih bivanjskih in gostilniških prostorov. Spotoma smo od njega zvedeli še marsikaj zanimivega, na primer, da je na
njihovi njivi bil posajen prvi krompir v Sloveniji, da na gori Žusm stoji macesnov
stolp ljubezni, tako pa so ga poimenovali zaradi zavetnika v bližnji cerkvi, sv. Valentina. Nikoli pa ne pozabi omeniti šaljive pripovedi o grofici Ceciliji z Dunaja,
ki je veljala za neplodno. Ko je bila na obisku pri sestri na žusemskem gradu, ji
je Štefan, oskrbnik vinograda, postregel z Babnim vinom. Čez leto je rodila zdravega sina, pozneje pa še več otrok, saj so vsako leto naročili sod vina iz Babne
gore. Seveda ji ga je dobavljal oskrbnik osebno. To vino zdaj velja za zdravilno.
Vse vtise smo nato strnili ob poznem kosilu pri Žurejevih, ki je bilo priložnost za
prijetno druženje ob zvokih Primoževe harmonike ter za klepet in izmenjavo
izkušenj.
Francka Toman
Foto: arhiv ZEKZŽ
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Rokovnjač

ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a,
p.p. 22, 1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

AKTUALNO IZOBRAŽEVANJE
Zaradi zanimanja za to tematiko bo za
celotno območje naše izpostave izvedeno
brezplačno izobraževanje, ki bo v torek,
24. novembra s pričetkom ob 10. uri, v
veliki predavalnici Območne obrtnopodjetniške
zbornice
Domžale,
Vir,
Šaranovičeva cesta 21c (v bližini naših
pisarn oz. v stavbi, kjer je tudi banka).
Program:
• Račun, znak uspešnega poslovanja na
kmetiji – davčne blagajne (mag. Vesna
Velikonja, specialistka za ekonomiko)
• Prodaja kmetijskih pridelkov in
izdelkov končnemu potrošniku –
doma
na
tržnici,
gostilnam,
restavracijam, šolam (Barbara Lapuh,
koordinatorka za dopolnilne dejavnosti).
Izobraževanje priporočam vsem, ki se
ukvarjate s trženjem kmetijskih pridelkov
in izdelkov, saj boste izvedeli kdaj je
obvezno in kdaj ni potrebno izdati računa,
kdo bo moral z 2. januarjem 2016
uporabljati davčne blagajne, pod kakšnimi
pogoji lahko prodajate svoje pridelke in
izdelke. Seveda bomo odgovorili tudi na
vaša vprašanja v zvezi s to tematiko.
Vabljeni!

OBVEZNA IZOBRAŽEVANJA

ZA KOPOP IN EKOLOŠKO KMETOVANJE
Vsi ki ste z letošnjim letom vstopili v
izvajanje katerekoli zahteve za KOPOP ali v
ekološko kmetovanje (vsem se je z
letošnjim letom začelo novo petletno
obdobje), morate do 20. decembra
opraviti
obvezno
izobraževanje.
Za
ekološko kmetovanje je zahtevanih 6 ur, za
KOPOP pa 4 ure. Če izvajate oboje, se vam
udeležba na enem izobraževanju ne more
upoštevati za drugega, kar pomeni, da je
potrebno opraviti skupaj 10 ur predpisanih
in s strani MKGP potrjenih izobraževanj. O
terminih in lokacijah teh izobraževanj ste
bili vsi osebno obveščeni. V kolikor na
izobraževanju še niste bili ali se nanj še
niste prijavili, vam svetujem, da to takoj
storite, saj novih razpisanih izobraževanj

ne
bo.
Neudeležba
na
obveznem
izobraževanju se smatra kot kršitev in
posledično boste dobili nižja izplačila
sredstev kot je predvideno za te shemi.

TEČAJI FFS
Zbiramo prijave za osnovni tečaj varstva
rastlin za izvajalce ukrepov s katerimi
bomo v primeru zadostnega števila
prijavljenih pričeli po 18. 1. 2016.
Vsi, ki osnovni tečaj že imate opravljen,
lahko veljavnost izkaznice po petih letih
podaljšate z udeležbo na obnovitvenem
tečaju. Na te tečaje vas vabimo osebno,
zato se povabilu ne pozabite odzvati. V
primeru, da se do preteka veljavnosti
izkaznice ne udeležite tega nekaj urnega
tečaja, vam izkaznica propade. V tem
primeru jo lahko pridobite le s ponovno
udeležbo na tridnevnem osnovnem tečaju.
Za vse dodatne informacije in prijavo se
obrnite na lokalno kmetijsko svetovalno
službo.

ANALIZA ZEMLJE – GNOJILNI
NAČRTI
Po spravilu pridelkov in pred gnojenjem je
primeren čas za odvzem vzorcev tal za
analizo zemlje, ki je potrebna za izdelavo
strokovno utemeljenega gnojilnega načrta.
V kolikor ste že dobili rezultate analize, vas
prosim, da mi jih zaradi izdelave gnojilnih
načrtov čim prej dostavite.
Za vse, ki z naslednjim letom razmišljate,
da bi vstopili v izvajanje katerekoli zahteve
v okviru kmetijsko okoljskega podnebnega
programa (KOPOP), pa sta analiza zemlje
in gnojilni načrt obvezna za vse površine
na kmetiji, ki se bodo v naslednjih letih
gnojile z mineralnimi gnojili.

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA
KMETIJI - NOVA UREDBA
Od avgusta velja nova Uredba o
dopolnilnih dejavnostih na kmetiji (Ur. l. RS
57/2015), ki nekatere dejavnosti, ki so bile
po stari uredbi vključene, ne upošteva več.

Košnja je za nami
Tudi letos smo se odločili in odzvali povabilu Janeza Pogačarja iz Trnovč pri
Zlatem Polju, da skupaj preživimo del popoldneva in po starodavni navadi
ročno s kosami pokosimo travnik.
Privoščimo si še šilček rujnega in kose že zarežejo ob vznožju travnika kot že
vrsto prejšnjih let. Kosci pa na travniku nismo bili osamljeni, saj so za nami
ženske in otroci pridno raztrosili zavidljiva redovja pokošene trave. Nekje na
polovici košnje zaslišim glas kosca, žeja fantje. Dali smo si duška, gospodar
Janez pa nas že streže s polnimi kozarci. Po dobri uri in pol smo zaključili s
košnjo. Po pokošenem pobočju se spustimo navzdol do roba travnika, tam pa
nas premami obilna malica, ki so jo začinile sladke dobrote.
Ob prijetnem vzdušju in petju se nam je prehitro iztekel čas košnje, bližajoča
noč pa nas je svarila, da se odpravimo proti domu.
TONE HABJANIČ

URADNE URE
h

h

ponedeljek: 8 –10
h
h
h
h
sreda: 8 –10 in 14 –15
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Na primer reja živali na pretežno kupljeni
krmi (purani) po novem ne spada med
dopolnilne dejavnosti, ampak pod druge
kmetijske
dejavnosti.
Že
v
lanski
spremembi
uredbe
je
bilo
zaradi
uskladitve predvideno letošnje leto kot
prehodno obdobje. Zato morajo vsi
nosilci dopolnilne dejavnosti, ki imajo te
dejavnosti registrirane po starih uredbah
le-te uskladiti z določbami iz nove uredbe
najpozneje do 1. 1. 2016 (25. člen nove
uredbe). Ker ne bodo vse uskladitve
narejene po uradni dolžnosti, vam
svetujem, da se zaradi tega pravočasno
obrnete na Upravno enoto Domžale,
Oddelek za okolje, kjer vodijo Register
kmetijskih gospodarstev – tam kjer se
urejajo GERK-i.
V januarju bomo izvedli izobraževanje o
dopolnilnih dejavnostih po novem. O
podrobnostih
boste
obveščeni
v
decembrski številki Rokovnjača.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
V septembru ste vsi, ki ste v letošnjem letu
oddali zbirno vlogo, dobili informativni
izračun o številu dodeljenih plačilnih
pravic, njihovi vrednosti in o višini ostalih
neposrednih plačil. Seveda bo možen tako
kot pretekla leta prenos (zakup ali prodaja)
plačilnih pravic z zemljiščem ali brez.
Vendar pa tako kot pretekla leta tega ne
bo potrebno storiti do konca januarja v
letu oddaje zbirne vloge, ampak bo z
letom 2016 možen prenos v času oddaje
zbirnih vlog oz. pred oddajo zbirne vloge
prenosnika in prevzemnika. Ne glede na to
vam svetujem, da se v primeru prenosov
zemljišč med kmetijami in novih zakupih
med seboj pravočasno (od novembra do
februarja) dogovorite in na pristojni
Upravni enoti uredite prenose oz. vpise
zemljišč na tistega, ki jih bo v 2016
dejansko obdeloval.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

DRUŠTVA
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Lukoviški folklorniki v Mengšu
in Cankarjevem domu
Zadnji teden v septembru v Mengšu tradicionalno poteka Mihaelov
sejem. V okviru sejma se odvija bogat kulturni program. Že drugič
smo v tem programu sodelovali člani Folklorno-kulturnega društva
Lukovica z dvema uspešno izvedenima točkama. Tudi tokrat smo bili
gostje mengeške folklore, s katero dobro sodelujemo.

Še odmevnejši nastop smo folklorniki doživeli 1. oktobra v Cankarjevem
domu v Ljubljani. Sodelovali smo namreč na 15. festivalu za tretje življenjsko obdobje. Nastopili smo na odprtem odru velike sprejemne dvorane in
bili navdušeno sprejeti pri gledalcih. Prikazali smo dva spleta in sicer gorenjske plese in staro polko iz Štajerskega. Naj povem, da se omenjeni festival odvija vsako leto v jesenskem obdobju v Cankarjevem domu in traja
tri dni, ob tem pa simbolizira jesen življenja človeka, kar se odraža tudi pri
obiskovalcih, čeprav je med nastopajočimi tudi zelo veliko mladih. Festival
se dogaja v vseh treh etažah preddverij Cankarjevega doma, kjer potekajo
različne delavnice in je postavljeno veliko stojnic. Na treh improviziranih
odrih se ves čas festivala vrstijo različni kulturni dogodki.
Članom Folklorno-kulturnega društva Lukovica je v veliko čast, da smo bili
povabljeni med redkimi izbranci na ta festival.
KAMILO DOMITRVIČ

Pohodniki ŠTD Rafolče na
Kamniškem sedlu
V nedeljo, 18. oktobra 2015, smo se člani pohodniške skupine ŠTD Rafolče
udeležili planinskega pohoda do koče na Kamniškem sedlu (1864 m). Leta
2012 obnovljena Kamniška koča s sredstvi EU je le nekaj metrov pod Kamniškim sedlom med že rahlo zasneženo Brano in Planjavo. Zaradi megle si
nismo mogli ogledati Logarske doline, bili pa smo zadovoljni, ker je gospodarju ostal golaž in nas je povabil na zastonj pojedino, za kar smo mu hvaležni.
Parkirali smo na Jermanci, vendar je pot po mehki poti v gozdu in nato bolj
strmo po kamenju do bivaka Pri pastirjih trajala skoraj dve uri. Po kratkem
okrepčilu smo uživali v sončnem in toplem vremenu in vsrkavali barvite jesenske poglede proti visokim skalam. Kakih 400 m pod kočo smo začutili
vklop klimatske naravne naprave pod sedlom, ki nas je sprva prijetno hladila, proti vrhu pa že nesorazmerno preveč.
Po vročem čaju se nam je pridružil še Boštjan in že kot omenjeno, smo zadovoljni z golažem odšli v dolino, novim vzponom naproti.
VIKTOR JEMEC
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Družabne igre Zlatopoljcev
Ob koncu prejšnjega meseca so Zlatopoljci spet množično sedli na svoja
kolesa. Vsi na kolo za zdravo telo, to je moto vsakoletnega rekreativnega
dela nedeljskega popoldneva, za najmlajše do vasi Čeplje, starejši in bolj
utrjeni pa so se spustili v dolino proti Brdu, Rafolčam, Straži in nazaj.
Sledil je začetek težko pričakovanih družabnih iger krajanov in članov
društva. Letos so se zares odzvali množično, saj so gledalci bodrili kar
61 nastopajočih. Tudi lepo vreme je pripomoglo, da smo obe dejavnosti
spravili pod streho v enem dnevu. Zaključni del vsega dogajanja je popestrila razglasitev najboljših. Kar enaindvajset v različnih starostnih skupinah je prejelo medalje, najmlajši dve skupini pa tudi sladke čokolade.
Piknik in druženje končani razglasitvi sta dala piko na i nedeljskemu popoldnevu, s tem pa tudi pričakovanja na naslednja jesenska dogajanja.
Najboljši v skupinah:
do 7 let: 1. Nejc Teran, 2. Manca Jamšek, 2. Kristjan Kuhar
8-10 let: 1. Domen Klopčič, 2. Matija Oražem, 3. Neli Kužnik
11-15 let: 1. Grega Hribar, 2. Andraž Šmit, 3. Miha Vidergar
16-25 let: 1. Anže Hribar, 2. Matej Klopčič, 3. Tomaž Klopčič
26-40 let: 1. Robi Pestotnik, 2. Simon Teran, 3. Miran Močnik
41-49 let: 1. Roman Klopčič, 2. Rado Oražem, 3. Mihela Pavlič
nad 50 let: 1. Ivan Pavlič, 2. Viktor Pogačar, 3. Janez Pogačar
Vsem čestitamo!
TONE HABJANIČ

Najboljši na družabnih igrah Zlato Polje 2015
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Grajska gospoda na odprtju
razstave likovne kolonije na
dvorcu Štatenberg
V četrtek, 8. oktobra 2015, smo se člani in prijatelji društva Skrinjca iz Lukovice odpravili na dvorec Štatenberg. Z nami je bila tudi grajska gospoda
z dvorca Rus, sam grof, grofica, grajski dami, grajski pisar, grajska pevka in
grajski slikar. Odzvali smo se povabilu na slikarsko razstavo tridnevne likovne kolonije ZKD Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica. Ta poteka na Štatenbergu vsako leto v septembru, pod okriljem JSKD Slovenska Bistrica.
Kot se za grajsko gospodo spodobi, smo prinesli na dvorec Štatenberg tudi
nekaj v dar, sočna in krepka jabolka, kot znak dobre in zdrave letine.
Uvodoma nas je pozdravilo prelepo petje grajske pevke (Mojca Peganc).
Darja Belič, tajnica JSKD Slovenska Bistrica, je predstavila letošnjo razstavo in
sodelujoče slikarje. Tokratna tematika slikarske kolonije nosi naslov »kvadrat
in krog - kocka in krogla«. Mentor razstave je dolgoletni likovni pedagog
Jože Foltin, razstavo pa je v Viteški dvorani dvorca postavil slikar in pobudnik likovnih kolonij na Štatenbergu Branko Gajšt. Še vprašanje Darje Belič: »Grof, torej dovolite, da se razstava odpre,« in Grofove besede v poklon
umetnikom. Nato smo se podali med pisane barve, utrinke, zgodbe iz slik, ki
so krasile stene Viteške dvorane. Ni manjkala tudi domača, slovenska pesem
ubranih glasov pevcev iz Polskave.
Impresija je stvar doživeti. In verjemite, bilo je kaj videti. Čestitke sodelujočim slikarjem. Sicer pa vabljeni, razstava bo odprta do konca oktobra. Nekaj
izbranih najboljših del bo razstavljenih tudi na regijski razstavi, ki bo novembra letos v Kidričevem.
SILVIJA PAVČIČ

Rokovnjač

Jesenski pohod Zlatopoljcev
Tretjo nedeljo v septembru so Zlatopoljci izkoristili za prijeten družinski pohod. Prek trideset pohodnikov je krenilo proti zadnji zlatopoljski vasi Brezovici, kjer se ob robu vasi pot spusti strmo navzdol.

Skupna fotografija na zaselku Brezje nad Trnjavo.
Za vodjo tokratnega pohoda smo izbrali Marka Vrankarja in Janka
Klopčiča, saj oba dobro poznata gozdno pot, ki nas vodi skozi Razborske gozdove. Na mnogih mestih je še neočiščena pot kot posledica
lanskega žledu, za prevozno sredstvo še nedostopna. Toda mi pridno
stopicamo skozi vejevje, prav tako tudi mladi še ne šoloobvezni. Že
smo na čudoviti jasi v vasi Brezje, tam si vzamemo čas za skupno fotografiranje. Pod nami se razprostira dolina Trnjave, ki jo dokaj hitro
pustimo za seboj. V kolono po eden nas postroji vodja pohoda, preden zakorakamo na obcestni pločnik v smeri proti Lukovici. Strogo
pazimo na najmlajše in jih sproti opozarjamo na nevarnosti ob regionalni cesti, po kateri mimo nas občasno švigne kakšen popoldanski
avtomobilist. Ob kamnolomu krenemo desno, vmesni postanek je
bil v gostišču RCU. Tam se dodobra sprostimo in okrepčamo, za kar si
vzamemo kar dobro uro časa, ta pa zares hitro teče naprej. Pripravite
se za odhod, zaslišim, in dokaj hitro krenemo iz rekreacijskega centra
v gozdni hrib proti Čepljam. Prijetno vzdušje in lahkotna hoja nas pa
dobri uri pripeljeta nazaj do zlatopoljskega igrišča, kjer se naš pohod
tudi konča, s tem pa tudi prijetno in koristno nedeljsko popoldne.
Tone Habjanič

Vodstvo OZSČ Domžale na obisku pri načelniku GŠ SV,
generalmajorju dr. Andreju Ostermanu
V okviru vseh aktivnosti, ki jih člani Območnega združenja slovenskih častnikov
Domžale izvajamo, je ena izmed najpomembnejših tudi sodelovanje s Slovensko vojsko. Naloga je opredeljena v statutu združenja kot sodelovanje s Slovensko vojsko ter z drugimi državnimi organi in organizacijami pri pripravah in izvedbi aktivnosti, ki so povezane z dejavnostmi združenja, s ciljem pridobivanja,
ohranjanja in krepitve obrambnih, zaščitnih in samovarovalnih sposobnosti
članov združenja in širše.
V preteklem tednu je imelo ožje vodstvo našega združenja to čast, da smo bili
sprejeti pri načelniku GŠ SV, generalmajorju dr. Andreju Ostermanu. Šlo je za
bolj neformalen, lahko bi rekel spoznavni in prijateljski obisk, na katerem smo
»prvemu vojaku« v naši državi predstavili dosedanje uspešno delo našega območnega združenja Domžale. Ob tem smo mu podali tudi našo ponudbo za sodelovanje pri promociji vojaškega poklica in zaposlitve v SV. Seveda nam je kot
častnik, veteran MSNZ struktur in veteran osamosvojitvene vojne, predvsem
pa kot načelnik GŠ, pozorno prisluhnil in nas za pobudo, ki jo bodo še preučili,
previdno pohvalil. Ni namreč običaj, da manjša društva lahko ponudijo takšni
organizaciji kot je Slovenska vojska svoje usluge in pomoč pri izvedbi njenih aktivnosti. Seveda pa se je strinjal, da mora biti med takšnima organizacijama, kot
je SV in naša krovna organizacija ZSČ (njen del smo tudi člani OZSČ Domžale)
vzajemnost na prvem mestu, saj le tako lahko z omejenimi resursi skupaj zagotavljamo določen nivo samozaščite v državi. In kar je pomembno tudi za naše

združenje, izvedemo vse načrtovane aktivnosti v okviru naših letnih načrtov.
Načelniku, generalmajorju dr. Andreju Ostermanu, smo se za sprejem zahvalili
in ga na koncu prosili za nekaj spominskih fotografij.
PREDSEDNIK OZSČ DOMŽALE
NADPOROČNIK MIRAN STOPAR
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Tradicionalni konjeniški dan pr’ Bregar v Trnjavi
Ko narava vzame v roke čopiče in barve in se odene v barve jeseni, je pravi čas,
da se malce tudi poveselimo. Preko celega leta smo delali in ob koncu, ko pobiramo sadove našega dela, je prav, da damo času čas in zabavi prosto pot.
Že tradicionalna oblika zabave je v Trnjavi takrat, ko se zberejo vsi ljubitelji konj,
otroci, njihovi starši, prijatelji, sorodniki in tisti, ki imajo radi zabavo na tradicionalnem konjeniškem dnevu pr’ Bregar. Tokratna sončna, malce vetrovna nedelja, je v Trnjavo privabila številne tekmovalce in obiskovalce. Navijače nastopajočih in zabave željnih je bilo letos neverjetno veliko. Tokrat se je na tekmovanje
v spretnostnem jezdenju med ovirami prijavilo več predstavnic lepšega spola,
in samo en predstavnik moškega spola. Edini predstavnik je s taktično zastavljenim jezdenjem tako v prvem kakor drugem delu osvojil prvo mesto in je bil
eden izmed redkih, ki mu je uspelo konja prepričati, da je naredil nekaj korakov
vzratno. Tokrat tekmovalkam in tekmovalcu niti komanda cruk ni nič pomagala, konji so se odločili, da gredo samo naprej do zmage, nekateri pa kar v hlev.
Prednost domačega terena je pomenila tudi bližina hleva in tako so jo nekateri
kljub velikemu trudu jezdeca mahnili po svoje. Tretje mesto je letos pripadlo
Nini Cerar, ki je v Trnjavi že osvojila tudi prvo mesto, drugo Špeli Mali in prvo
Iztoku Kovačiču. Obilo športne sreče v posebnem nogometu je imela mešana
moško-ženska ekipa, saj je zelo tesno premagala žensko ekipo, a to že v sklopu
družabnih iger za male in malce manj male. Številni obiskovalci so tako prišli na
svoj račun z aktivnim sodelovanjem v različnih igrah. Lahko so se tudi pobliže
seznanili s konji, najmlajši pa kar z jezdenjem, seveda ob pomoči izkušenejših

Kolesarji OZSČ Domžale zasedli
slovensko obalo

Načrt športne sekcije pri Območnem združenju slovenskih častnikov Domžale za leto 2015 je v celoti izpolnjen. Naši kolesarji smo izvedli tudi zadnjo
turo Koper – Izola – Portorož – Piran – Koper. V soboto, 3. oktobra 2015, smo

jezdecev. Tisti z malce več izkušnjami so lahko tokrat kupili in posodobili tudi
svojo opremo .Na tokratnem nedeljskem druženju so ocenjevali tudi težo buče
velikanke in izkupiček od stav namenili za izgradnjo športnega parka v Trnjavi.
Zaradi velikega zanimanja bodo poskušali člani ŠKD Bregar pripraviti prihodnje
leto konjeniški dan dvakrat, to je spomladi in jeseni.
DRAGO JUTERŠEK
se zbrali na običajnem izhodiščnem položaju kolesarjev, na parkirišču v
Športnem parku v Domžalah. Vreme ni kazalo, da bo naša akcija uspešna,
vendar pa smo se kljub močnemu nalivu v osrednjem delu naše države
podali na start naše zadnje etape v Kopru. Vse tja do Postojne je kazalo, da
bomo na obali popili kavico ali pa se pogostili s kakšno morsko dobroto in
nič drugega. Ampak naš športni koordinator, stotnik Pogačar, je mislil tudi
na športni del našega premika na Primorsko, in kot pravi vodja predvidel, da
nas bo na obali pričakalo toplo sonce. Ob 10.30 smo v sončnem Kopru počasi začeli našo turo po delu slovenske obale. Trasa naše etape nas je vodila
po obalni kolesarski stezi do Izole. Nad Izolo smo se priključili na kolesarsko
stezo Parenzana in nadaljevali pot skozi predore ozkotirne železnice do avditorija v Portorožu. V našem najbolj turističnem mestu smo se spustili do
obale in mimo Bernardina prišli do Pirana. Na punti v Piranu je sledil kratek
počitek, potem pa nazaj v Koper. Na povratku smo se zapeljali še do marine
v Izoli in zaključili v Kopru, kjer so nas pričakale naše spremljevalke, in kot
se za deževen dan spodobi, tudi kratek naliv. Ampak to zares takoj po zaključku etape. Seveda smo našo pot tudi primerno ovekovečili. Priložnostni
fotografi so rade volje poskrbeli, da smo bili vsi udeleženci na sliki, saj je bila
naša mala četica zelo opazna na cesti in med turisti. Kar nekajkrat smo lahko
slišali tudi vzklike: »O, Domžalčani!« ali pa: »Dajmo Domžalčani!« Verjamem,
da smo tudi kakšnega znanca presenetili tako daleč od doma.
Po analizi in »pakiranju« opreme smo se krepko podprli in odpeljali proti
notranjosti. V Domžale smo se vrnili malo utrujeni, vendar s prijetnimi vtisi
in kar je najbolj pomembno, z načrti za nove etape.
MIRAN STOPAR

Strokovna ekskurzija TD Gradišče v Istro
Na letošnjo jesensko strokovno ekskurzijo smo se člani TD Gradišče podali v Istro. Izlet smo začeli v prijetno toplem jutru na nepogrešljivi kavi na primorski
avtocesti.
V neposredni bližini Poreča, v Novi Vasi leži podzemna jama Baredine, geomorfološki naravni spomenik s petimi dvoranami. Po 300 stopnicah smo se spustili
na globino 60 metrov, kjer se jama konča s podzemnim jezerom, v katerem
prebiva tudi človeška ribica. Vznemirljiv pohod v globino smo nadaljevali v istem kraju, ki se ponaša še z navdihujočim muzejem na prostem, imenovanem
Tractor story. Postavljen je v izviren istrski ambient, ki pričara izgled nekdanjih
vaških opravil ter predstavi 50 različnih traktorjev in poljedelskih strojev. V Galeriji Konobon, ki je ob muzeju, iz kamna zidani tradicionalni haciendi, je v kletnih
prostorih urejen muzej t. i. mediteranske trilogije – kruha, olivnega olja in vina.
Estetsko zadovoljstvo smo dopolnili s pokušino več sort vin, domačega paradižnika, pršuta, sira in oljčnega olja. Vredno ogleda in doživetja! Koper. Čas za
popoldanski sprehod po pristanišču s sladoledom v roki, z nostalgijo po dopustu. Drugi del ekskurzije smo posvetili ogledu Parka vojaške zgodovine v Pivki.
Poseben pomen mu daje to, da je muzej nastal prav v vojašnici, od koder so 26.
junija 1991 na ceste zapeljali prvi tanki in s tem začeli agresijo jugoslovanske
vojske na pravkar osamosvojeno Republiko Slovenijo. Park vojaške zgodovine
je muzejsko in doživljajsko središče, ki je nastalo na območju starih italijanskih
kasarn v Pivki. V svojih prostorih hrani bogato vojaško-zgodovinsko dediščino z
obširno zbirko atraktivnih eksponatov, kot so tanki, helikopterji in celo podmornica. Letos septembra je svoje zbirke razširil z novim razstavnim paviljonom

in razstavo Pot v samostojnost, ki prikazuje proces osamosvajanja Slovenije s
posebnim poudarkom na vojni 1991. Ta ima izjemen pomen, saj doslej naša država ni imela celostne muzejske predstavitve tega viška nacionalne zgodovine.
Pohvala gre vrhunski postavitvi, vodiču in predvsem močnim doživetjem ob
ogledu, ki sprožijo nemalo misli ... Vznemirljiv in bogato doživet izlet smo zaključili v domačem okolju na večerji pri Čebelici.
BILKA DEMŠAR
TD GRADIŠČE
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Najmlajši prevojski hokejisti
že v akciji
V začetku septembra so se začeli treningi za najmlajše oz. hokejska šola HK Prevoje. Treningi potekajo ob ponedeljkih in četrtkih v RCU Lukovica pod vodstvom
Zmaga Berleca in Daria Vesela. Veseli nas, da je zanimanje za in-line hokej (hokej
na rolerjih) veliko, saj nas obiskuje lepo število nadebudnih hokejistov tudi iz sosednih občin. V Sloveniji sta trenutno dva centra, v Lukovici in Horjulu, ki načrtno
delata z mladimi hokejisti. Pravi užitek je gledati, kako se borijo in igrajo hokej ti
mladi fantje. V letošnjem letu smo stopili v stik tudi s hrvaškimi in z italijanskimi
klubi. Predvidevamo, da bo premierno letos prvič organizirana liga Alpe Adria.
Sodelovanje so potrdili HK Prevoje, Horjul Dinamiti, Medveščak Zagreb, Polet
Opčine, Trst, IHK Karlovac in Pula. Upamo, da bo liga privabila še kakega udeleženca, seveda pa bodo tekme tudi v našem centru Urbanija v Lukovici, Horjulu
in Zagrebu.
K sodelovanju vabimo vse otroke, ki so dopolnili pet let ali več in imajo veliko
energije, ki jo morajo porabiti, zato je hokej idealen šport za »red in disciplino«,
pravi naš trener.
V nastajanju je tudi nova spletna stran HK Prevoje, ki bo zaživela ob koncu oktobra. Vse novice in rezultate boste lahko spremljali na www.hkprevoje.si.
VINKO DRAGAR

RCU liga v tenisu
Že tretje leto zapored skupina teniških navdušencev tekmuje v Rekreacijskem
centru Urbanija, ki ima edini igrišči za tenis v občini Lukovica. Ustanovitelj in
idejni vodja Gašper Pogačar nas je uspel povezati med seboj, tako da je število tekmovalcev iz leta v leto večje. Letos je sodelovalo 16 tenisačev, ki smo se
pomerili v enokrožnem sistemu. Liga je potekala od začetka maja do sredine
oktobra. Skupaj je bilo odigranih 120 tekem, kar pomeni, da je bila zasedenost
igrišč velika. Tudi letos je bil najboljši Tomaž Gabrovec, ki je že lani osvojil RCU
ligo v tenisu. Drugi je bil Igor Kokalj iz sosednje občine Moravče, sledijo Tomaž
Korošec, Vincenc Dragar, David Skornšek, Gašper Pogačar, Uroš Cerar, Tomaž
Jager, Janko Urbanija, Mitja Pogačar, Igor Avbelj, Andrej Torkar, Sandi Požar,
Andraž Jurkovič, Roman Jemc in Andraž Sovec. Pisana druščina tenisačev je
pokazala, da je glavno vodilo druženje v prijetnem vzdušju, saj si vsi želimo po
končani službi odigrati partijo odličnega tenisa. Za naslednje leto pripravljamo
še posamezne turnirje, tako da vas vabimo, da se nam pridružite v enem najbolj množičnih športov na svetu.
VINKO DRAGAR

Tretji memorialni turnir
Jureta Smrkola
Prijatelji so vedno prisotni v našem življenju. Čeprav jih ni več med nami, je spomin na njih ter skupne trenutke še kako živ. Jure se je skozi celo življenje udejstvoval na športnem področju, bil je dober praktično v vseh športih, še posebno pa
je oboževal nogomet. Prav zaradi tega smo tudi letos pripravili že tretji spominski
turnir Jureta Smrkola v malem nogometu.
Turnir je letos potekal v organizaciji Športnega društva Prevoje in sicer v nedeljo,
20. septembra, po tednu negotovosti in polnem dežja. Jure se nas je očitno uslišal
in nam za nedeljo pripravil presenečenje, saj je že ob prvem pisku sodnika posijalo sonce in tako se je turnir začel s polno paro.
Namen tega nogometnega turnirja je bil predvsem počastiti spomin na našega
prijatelja ter uživati v športu. Turnirja so se udeležile ekipe s celega Črnega grabna,
prav tako pa so za turnir izvedele tudi ekipe iz Ljubljane, za kar smo bili prijetno
presenečeni.
Čeprav ni bilo denarnih nagrad, ekipam motivacije za zmago ni zmanjkalo. Ob
dobrem vzdušju na igrišču kot tudi ob njem smo po prostih strelih dobili tretjeuvrščeno ekipo iz Ljubljane Amigos. Sledilo je finale med ekipama Hudman team
in Antimon. Tokrat je bila boljša ekipa Hudman, ki je osvojila prehodni pokal, ki ga
bo branila naslednje leto.
Po turnirju, ki nam ga brez pomoči g. Slavka in gostilne Furman ne bi uspelo organizirati, smo se vsi skupaj še podružili in zavedali, kako pomembno je, da prijatelji
držimo skupaj, v dobrem in slabem, še posebej prek športa, ki nas povezuje.
KLEMEN ZAJC, ŠDP

Zmagovalne ekipe

Utrinek z dvoboja
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Klemen Gerčar o sezoni 2015

Motokros je veliko več
kot le dirkanje

S Klemenom Gerčarjem smo se pogovorili o letošnji sezoni, o rezultatih, o
delovanju nove ekipe, novega motocikla in malce pokukali tudi v prihodnost.

»MX sezona 2015 zame kot za tekmovalca ni veljala za 'leto uvajanja', saj sem že
v letu 2014 odpeljal celotno prvenstvo. Iz vidika ekipe pa je vsekakor štela kot
'leto uvajanja', saj je moja ekipa kot prva profesionalna motokros ekipa v razredu
MXGP zastopala slovensko zastavo. Ker sem bil vodja ekipe, tekmovalec, včasih
tudi tehnični mehanik, koordinator in še marsikaj, je bila ta sezona zame zelo naporna in polna izzivov,« pove Klemen. »Pod celotno sezono pa se kljub vsemu
lahko podpišem, bolj kot z rezultati pa sem zadovoljen z ostalim našim delom in
tudi nad dejstvom, da sem zdaj sam svoj gospodar. Kljub ekstremnim naporom,
fizičnim in psihičnim, pa vidim prednosti predvsem na dolgi rok, saj je moje načelo, da je za končni uspeh treba prehoditi mnogo stopnic in to eno za drugo.«
V državnem prvenstvu je Klemen izpustil dve tekmi, a kljub temu zasedel končno

peto mesto. Na posamezni dirki je vedno stal na stopničkah. V svetovnem prvenstvu je bil najboljši rezultat 15. mesto na dirki v Italiji. Klemen je svoje letošnje
rezultate komentiral takole: »Menim, da imam pred sotekmovalci še veliko rezerve v sami vožnji. Če bom vozil 100-odstotno in bo tehnika na nivoju, bo rezultat
prišel sam od sebe. Res pa je, da je biti sam svoj šef včasih stresno, najti pravo
ravnovesje je v (pre)veliki želji težko, včasih si preprosto naložim preveč. A ravno
to me bo pripeljalo na nivo, kjer se vidim, v vrh svetovnega motokrosa. Vztrajati
na zastavljeni poti, le to me bo na koncu pripeljalo do pričakovanega rezultata.«
Klemen nadaljuje: »Če sem popolnoma iskren, sem že zdaj najbolj ponosen na
to, da mi uspevajo moji začrtani cilji, ki so obenem tudi moje sanje in tudi pot za
prihodnost. Kmalu bom uradno predstavil že načrte za naslednjo sezono 2016,
seveda so drznejši in polni optimizma.«
»Kot prebivalec občine Lukovica sem vesel in počaščen, da moje delo ni ostalo
neopazno, saj ponosno zastopam barve Črnega grabna in Občine Lukovica po
vsem svetu. Imeti svojo ekipo v svetovnem prvenstvu MXGP mi daje motivacijo
in spodbudo za naprej. Vse skupaj pa dokazuje, da lahko s trdim delom živimo
svoje sanje! Zahvaljujem se prav vsem, ki me pri tem spodbujajo in mi pomagajo
ter verjamejo vame.«
ANDRAŽ KOPITAR

Nogometni turnir
Letošnji turnir v malem nogometu so Zlatopoljci strnili s športnimi aktivnostmi ob občinskem praznovanju.
Čeprav so celoletni nogometni termini in turnirji nasičeni, igralci pa tudi polni
nogometnih iger, smo v Zlatem Polju spet doživeli lep nogometni dan. Res z
nekoliko manjšim številom ekip, a vseeno smo se ob dobrih igrah sodelujočih naužili vsega, kar nam dober nogomet lahko ponudi. Spet dobri domači
ekipi je za las spolzelo prvo mesto, ki je pripadlo izvrstnim igralcem Cuertusa
iz Doba. Tretje mesto je osvojila ekipa Čelešnka, ki je bila po penalih boljša od
Antimona s Trojan. Po končani razglasitvi rezultatov in podelitvi pokalov smo
čas izkoristili za prijetno druženje.
Hvala vsem nastopajočim ekipam in gledalcem za udeležbo, delovnim članom društva za dobro opravljeno delo, čestitke domači ekipi za osvojeno
drugo mesto in vsem povabilo: “Vidimo se na spomladanskem nogometnem turnirju!”
TONE HABJANIČ

Vodje najboljših ekip so prejeli lepe pokale.
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Sankukai karate v Lukovici
Tokrat bralkam in bralcem predstavljamo trenerko Kristino Ferel, ki v Lukovici poučuje karate osnovnošolce
in predšolske otroke. Od vašega prvega stika s karatejem je preteklo že kar nekaj časa – kako to, da ste se
odločili za ta šport in kdaj se je vse skupaj začelo?
Začelo se je bolj po naključju, če verjamete v naključja, seveda: preselili smo
se v nov dom, kjer nisem imela prijateljev in ker se je moj mlajši brat vpisal na
karate, mi je oče predlagal, naj se še jaz … in sem se.
Kaj vam pomeni karate – veščina, športna dejavnost, način življenja …?
Naj bo karate, služba, družina ali prijatelji, na vse gledam enako – to je moj
odnos do sebe, do sveta. Zavest, da sem tu zato, da napredujem (se učim) in
ob tem ne škodujem drugim, me vodi v vsem. Poleg karateja sem se ukvarjala
še z vrsto drugimi dejavnostmi, vendar sem tu ostala, ker so tu ljudje, ki mi
ustrezajo – iskreni, delavni, dobri.
Trenirate predvsem otroke. Kakšne posebnosti ima taka skupina?
Z odraslimi imam res manj izkušenj (le iz poletnih karate šol), vendar so nekatere temeljne razlike, razlike pa so že med različno starimi otroki, in mislim, da
ni potrebno poudarjati, da so razlike med nami vsemi. Glavna razlika v načinu
učenja je, kot jaz vidim, v tem, da otroci bolj čutijo trenerja (učitelja), kot pa
slišijo, pri odraslih pa je obratno. Mislim pa, da kdor se ukvarja s športom ali s
kako drugo prostočasno dejavnostjo, na nek način ostane otrok, ker učenje
je igra in obratno.
Kaj vam delo trenerja pomeni? Kako to vklopite v vsakodnevno življenje – družina, služba …?
Po 23 letih trenerskega dela si ne predstavljam več, kako je živeti brez tega
dela življenja. To je moje delo, za katerega se trudim kot za vse ostale stvari
v življenju. Trenerska vloga mi v družini vzame nekaj skupnega časa, a vanj
vrača drugačno energijo, zaradi česar sem jaz bolj jaz, kar je po mojem zelo

Rokovnjač
dobro.
Kako vidite svoje delo v prihodnje in kaj želite še doseči za sebe in s poučevanjem karateja?
Rada se učim in poučujem, rada imam karate … To vem, ostalo pa pustimo
času, da pokaže.
Najlepša hvala za odgovore in še mnogo uspeha na vaši poti, tako v karateju
kot tudi drugače.
TINKARA KEPIC

Urnik treningov na OŠ JKB v mali telovadnici:
Dan

Mala šola (5-7 let)

Osnovnošolci (7-14 let)

Torek

/

17.00-17.45

Četrtek

17.00-17.45

17.45-18.30

Teden otroka v vrtcu Medo
V tednu otroka smo v našem vrtcu pripravili različne dejavnosti, s katerimi
smo otroke nasmejali in razveselili ter jim poskušali pričarati nepozaben
in razigran teden.
Začeli smo s pohodom za krof. Najstarejši so se z avtobusom odpeljali do
Krajnega Brda in se od tam vrnili peš po gozdni poti nazaj do šolskega
igrišča. Nekatere skupine so izstopile v Krašnji in odšle po poti okoli Ciclja.
Najmlajši so se sprehodili po poljskih poteh okoli vrtca. Vse skupine so se
po končanih pohodih posladkale s krofi in čajem.
Med tednom smo vzgojiteljice odšle v druge skupine. Tam smo otrokom
posredovale jesensko pesem Živali jeseni ali deklamacijo Ježek. Otroci so
isto vsebino doživeli na različne načine, z različnimi interpretacijami.
Teden otroka smo zaključili s skupnim rajanjem v telovadnici. Vse skupine
smo ob druženju prepevale jesenske pesmi ter se po skupinah predstavile s pesmijo Živali jeseni ali deklamacijo Ježek. Druženje je bilo zabavno,
prijetno.
Teden otroka je tako dnevno privabljal svetlino in vedrino na otrokove
obraze. O tem govori tudi rek Ingrsolla, ki pravi: »En sam otroški smeh, pa
bo najsvetlejši dan, še bolj svet.«
VERONIKA HRIBAR

Otroci v cestnem prometu
V začetku novega šolskega leta je zlatopoljsko športno društvo ponovno organiziralo učne urice Otroci na cesti in v cestnem prometu.
Zbranim je bil posredovan teoretični del programa, v katerem je mlade nagovoril Zmago Berlec s Prevoj pri Lukovici. Tema: kako se obnašati v soočenju s
prometom, kako se vesti na cesti, na avtobusih, skratka, seznaniti z osnovnimi
pravili o varni poti v šolo in o varnem vsakdanu. Temeljito jim je predstavil
prostor, kjer jih je čakal praktični del vožnje, jih opozoril na skrajno previdnost
in previdno vožnjo po svojih sposobnostih. Seveda smo tudi ostali prisotni z
zanimanjem opazovali mlade voznike in jim dajali koristne napotke varne vožnje. Kar prehitro je minil čas, odmerjen mladim, da ga preživijo za volanom.
Instruktor Zmago in njegov sin sta nam zagotovila, da se našemu povabilu
tudi drugo leto zagotovo odzoveta, ta čas pa naj si mladi nabirajo šolskega
znanja in koristnih napotkov svojih staršev. Športno društvo se obema najlepše zahvaljuje za izčrpno in strokovno izvedbo učnega programa.
TONE HABJANIČ

Tudi najmlajši za volanom.
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Nadaljujemo po prekmursko

Nova sezona za otroško folklorno
skupino
Začelo se je novo šolsko leto in nova sezona v Folklornem društvu Lukovica za otroško skupino. V septemeber smo zaplesali z nastopom na Dnevih
narodnih noš v Kamniku, kjer so v petkovem popoldnevu gostili otroške FS.
Moramo priznati, da je bil ta nastop za nas velik izziv, saj je bil pričakovan
20-minutni program. Zato smo povezali splet gorenjskih in štajerskih plesov
z otroško folklorno himno ter dvignili kamniško publiko na noge. Smo namreč ena redkih otroških folklornih skupin, ki pleše parne plese, prilagojene
otrokom, kar je definitvno težje a zato toliko lepše. Kot nekdaj in še dandanes
otroci posnemajo ples odraslih, to pa je naša glavna smernica. Velik oder je
predstavljal mešanico treme in pričakovanja, a bučni aplavz že med našim
nastopom je narisal popolne nasmeške na obraze naših mladih plesalcev,
nastop pa je bil nadpovprečen. Za nami je velik korak in čudovita izkušnja, ki
nam daje le še nadaljnji zagon.
Nova jesen prinaša novo znanje. Začeli smo z učenjem plesov in pesmi iz prelepega Prekmurja. Čez dva meseca bomo našo publiko in starše prepričali,

Mladinski ribiški tabor Prevoje
Letos je potekal dvodnevni ribiški tabor najmlajših ribičev na Nackovem
bajerju v soboto, 12. septembra 2015. V sobotnem jutru se je vila megla
iznad bajerja, ko so starši pripeljali na ribiški tabor svoje nadebudne ribiče.
Mladi ribiči so po pripovedovanju staršev od navdušenja in pričakovanja
na tabor imeli pripravljene ribiške palice kar ob postelji, drugi pa so že v
sanjah govorili, kako velike ribe so v bajerju. Prišel je dan D. Mentorja mladih ribičev Jure Križman in Henry Bartolj sta dala prvo nalogo ribičem, to je
postavitev šotorov. Tudi pri tem opravilu so bili ribiči zelo spretni. Vmes so
starši že pripravljali zajtrk, da bodo njihovi ribiči zdržali naporno dvodnevno tekmovanje na ujeto najtežjo ribo. Sledilo je žrebanje lovnih mest in
priprava opreme za ribolov ter hranjenje rib. Ob 8. uri je bil dan znak za začetek ribolova. Plovci in vabe na trnkih so poleteli daleč v bajer. Misel, kako
ujeti najtežjo ribo, je blodila vsem po glavi. Medtem so se dogajali ribiški
pripetljaji, uspehi v nerodnosti. Trnki so bili v vodi, na drevesih, tudi ribe so
prijemale in že so se ujele prve. Zato je tekmovanje postalo še zanimivejše
in bolj napeto. Opoldne so naši ribiški kuharski mojstri pripravili nekaj dobrega z žara pa tudi pice niso manjkale na mizi. Po kosilu je bila razglasitev
rezultatov 10 mladih ribičev, ki so tekmovali na taboru in so vsi ujeli vsaj
eno ribo. Prvo mesto je osvojil Jernej Bartolj z ribo teže 5,26 kg; druga je
bila Karin Bartolj z 1,83 kg, tretje mesto pa je osvojil Jakob Bartolj z 0,34
kg težko ribo ter Niko Strojan, Jure Korant, Nejc Keržan, Žan Gošte, Martin Tekavec, Luka Jemc in Vito Strojan. Prvi trije so prejeli praktične ribiške
nagrade. Vmesni čas pred nadaljevanjem prostega ribolova so nekateri
izkoristili za razne družabne igre, počivanje v šotoru, ti loviš in še marsikaj
zabavnega. Bližal se je večer, mladi ribiči pa še vsi trnke v vodi in veselo
razigrani in željni ulova še večjih rib od zmagovalca. Prižgali so naglavne
svetilke, na plovce namestili kresničke in v bajerju je bilo tako lepo, kot bi
vanj padle zvezdice zaspanke. Napoved za naslednji dan je bila slaba. Zato
so se mentorji in starši odločili, da bodo šotore podrli in ob 22. uri zaključili
poletni tabor Mladih ribičev Prevoje 2015. Nekateri so se tabora udeležili
že tretjič in vedno znova zelo radi pridejo, saj je to njihov dan ribištva. Vse,
ki pa še niste bili na takšnem taboru, vabimo naslednje leto, ko bo že peto
po vrsti, da se nam pridružite. RD Črni graben se vsem ribičem in staršem,
ki so kakorkoli sodelovali pri izvedbi ribiškega tabora mladincev Prevoje
2015 lepo zahvaljuje. Ribiški pozdrav: Dober prijem!
DANILO KASTELIC

da zmoremo predstaviti še en lep del Slovenije in ponesti melos v naše kraje.
Bliža se tudi letni koncert folklornega društva, za takrat pa bomo pripravili posebno presenečenje, ki naj za zdaj še ostane skrivnost.
Ringaraja, to smo mi, mladi vsi folklorniki … Pridite nas obiskat, dobre volje in
energije imamo dovolj, da vas navdušimo.
SIMONA DROLC, VODJA SKUPINE
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OBVESTILA , POLITIKA IN ZAHVALE

VABILO
OO SDS Lukovica vas vabi

Rokovnjač

PRAZEN DOM JE IN DVORIŠČE,
NAŠE OKO ZAMAN TE IŠČE.
NI VEČ TVOJEGA SMEHUAJA,
LE DELO TVOJIH ROK OSTAJA ...

na predavanje dr. Jožeta Dežmana
v petek, 13. novembra 2015, ob 19. uri v dvorano Kulturnega doma Antona Martina Slomška, v
Šentvid pri Lukovici.
Dr. Jože Dežman je avtor, soavtor ali urednik več kot
šestdesetih monografij, zbornikov in katalogov ter avtor več kot stotih člankov. Bil je direktor Muzeja novejše
zgodovine in Arhiva republike Slovenije, danes pa je
zaposlen kot muzealec v Gorenjskem muzeju Kranj.
Je predsednik Komisije vlade Republike Slovenije za
reševanje vprašanj prikritih grobišč.
Dr. Jože Dežman bo govoril o preseganju bremen v
zgodovini, o pobudi Resnica in sočutje, o delu Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč,
o prihajajoči 25-letnici Republike Slovenije in o reviji
SLO – časi, kraji, ljudje.
Vljudno vabljeni k poslušanju strokovnjaka o naši
polpretekli zgodovini.

Kratke dobavne verige iz Srca
Slovenije
Kot edina dobra praksa iz Slovenije so bile kratke dobavne verige iz
Srca Slovenije izbrane med 25 evropskimi dobrimi praksami s področja
razvoja podeželja, ki jih je izbrala Evropska mreža za razvoj podeželja.
Zadruga za razvoj podeželja Jarina povezuje kmete z območja Srca
Slovenije in njihove pridelke dobavlja v 70 javnih izobraževalnih zavodov in domov za starejše. Jarina z mrežo za lokalno samooskrbo zagotavlja, da otroci v vrtcih in šolah na območju Srca Slovenije uživajo
lokalno pridelano sadje in zelenjavo. Hrana, ki jo dostavljajo, je vselej
sveža, sezonska in pri dostavi do ustanov prevozi kar se da kratko pot.
Od leta 2010, ko je Jarina začela z distribucijo lokalno pridelane hrane
v javne zavode, je bilo dobavljenih že okrog 200 ton hrane. Na Jarinini
spletni tržnici na www.pridelano-doma.si, je mogoče naročati lokalno
hrano tudi na dom. Ponujajo posamezne pridelke in domače zabojčke.
V zadnjem času so razširili ponudbo z domačimi testeninami in vložninami. Zadruga Jarina je v jesenskem času na šolah organizirala vrsto
delavnic, predavanj in dogodkov, s katerimi osvešča mlade o pomenu
lokalno pridelane hrane. Za Gimnazijo Litija je v začetku oktobra organizirala ekskurzijo, na kateri so dijaki obiskali Ekološko kmetijo Menegalija, Ekološko čebelarstvo Vozelj in Domačijo Paternoster ter spoznavali
zaposlitvene možnosti na podeželju.
Na Osnovni šoli Šmartno pri Litiji so 16. oktobra ob svetovnem dnevu hrane organizirali dogodek z ekološkim sejmom, na katerem se je
predstavilo deset lokalnih pridelovalcev. Za otroke je potekala tudi kuharska delavnica v izvedbi Marije Merljak.
V sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi zadruga Jarina organizira zagorsko kmečko tržnico in lokalnim pridelovalcem iz Zasavja brezplačno
omogoča, da prodajajo svoje pridelke in izdelke. Tržnica v Zagorju deluje vsako prvo soboto v mesecu.
ANA SAVŠEK

Po težki in nepričakovani bolezni smo se 16. septembra 2015 poslovili
od naše dobre in skrbne mami, mame, prababice, tašče, sestre, tete,
svakinje, sestrične in sosede

CITE PRELOVŠEK

rojene Kepec, iz Spodnjih Prapreč 24 a pri Lukovici
25. 2. 1938 – 12. 9. 2015
Iskrena zahvala je namenjena vsem sorodnikom, prijateljem,
sovaščanom Spodnjih Prapreč, znancem za darovano cvetje, sveče, svete
maše, izrečena sožalja in telegrame.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti
k njenemu grobu na Brdu.
Posebna zahvala je namenjena prijaznemu osebju bolnišnice Golnik,
urgentni službi ZD Domžale in Onkološkemu inštitutu v Ljubljani, ki ste
naši mami Citi lajšali bolečine.
Hvala tudi dr. Marjanu Lobodi, sestri Vanji iz ZD Lukovica, patronažni
sestri Irmi Markovšek ter negovalkama Romani in Vesni iz Doma počitka
Mengeš za nesebično pomoč na domu.
Zahvala je namenjena tudi župnikoma Vladimiru Jaksetiču in Ivanu
Povšnarju za lepo opravljen pogrebni obred.
Marku Jerantu iskrena hvala za lepo in čutno prebran govor naši mami in
sosedu Janiju Pižmu za pomoč pri organizaciji pogreba.
Hvala tudi pevcem za lepo zapete pesmi in Pogrebni službi Vrbančič.
Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!
Z njo ostajamo vsi njeni domači.

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre –
le daleč, daleč je …

V 31. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša draga

ANDREJA ZELENIK PEVEC
iz Loga 3 pri Blagovici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom,
sodelavcem in znancem, ki ste nam ves ta čas stali ob strani, in vsem, ki
ste se od Andreje poslovili na njeni zadnji poti.
Hvala za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Za vso podporo se zahvaljujemo tudi vzgojiteljicam vrtca Medo s Prevoj.
Posebna zahvala srčnemu osebju Onkološkega inštituta v Ljubljani za
nego in pomoč.

Za vedno boš z nami v naših srcih.
Žalujoči: mož Bogdan s hčerko Klaro, oče Mirko, sestra Vesna, dedek
Stanko in ostali domači iz Loga

ZAHVALE
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Ni res, da je odšel – nikoli ne bo!
Ujet v naša srca,
z najlepšimi spomini,
bo vsak naš korak
spremljal v tišini.
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Tvoje srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a v naših srcih boš
vedno ostala.

ZAHVALA
ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v dopolnjenem 79. letu starosti sklenila naša
draga mama, babica, prababica, sestra, teta, tašča in botra

Na zadnji poletni dan smo se na pokopališču v Šentgotardu za vedno
poslovili od našega dragega moža, atija, dedija, brata in strica

JOŽI URANKAR

TOMAŽA PUNGARTNIKA
roj. 1942, s Trojan

rojena Štrukelj iz Spodnjih Lok 26

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in
znancem za vso izkazano pomoč, izraze sožalja in vse podarjeno.
Iskrena hvala zdravstvenemu in negovalnemu osebju, posebej spoštovani
patronažni sestri Irmi, župniku Dragu, pevcem, rogistom ter govorcema
Roku in Dušanu, LD Čemšenik, praporščakom in vsem lovcem. Posebna
zahvala velja organizatorjema poslovilne slovesnosti, lovskemu prijatelju
Francu Dežmanu in nečaku Dušanu Pungartniku.
Hvala pogrebni službi Morana.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga obiskovali med boleznijo, se od njega
poslednjič poslovili in vsem, ki boste ohranili spoštljiv spomin nanj.
Hvala!

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno
cvetje, sveče in darovane maše.
Besede zahvale veljajo osebju Doma upokojencev Mengeš za skrb in
nego v času njene bolezni, župnikoma Antonu Potokarju in Jožetu
Drolcu za opravljen poslovilni obred, govorniku za ganljive besede
slovesa, nosilcem žare, Pogrebni službi Vrbančič in
Cvetličarni Nuši z Vira.
Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti.
Vsi njeni

Vsi njegovi

ZAHVALA
Bolezen in trplenje si
prestal, v grobu zdaj
boš mirno spal.
Odšel si tja, kjer ni
gorja, kjer upanje ti
večnost da, dobrota
tvojega srca nikoli ne
bo pozabljena.

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

V juniju nas je v 63. letu starosti zapustil naš
dragi mož, oče in ata

MARJAN JEMEC
iz Preserij 1 b

V SPOMIN
4. oktobra je minilo žalostno leto, odkar je za
vedno odšel od nas naš ljubi mož, oče, ata,
tast, brat in stric

MARJAN CERAR

po domače Fajdigov Marjan iz Rafolč 30.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, prinašate
sveče in z lepimi mislimi postojite ob
njegovem grobu.

Vsi njegovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, znancem in prijateljem za izrečena
sožalja, podarjeno cvetje, sveče, denarno
pomoč in svete maše.
Zahvaljujemo se osebju negovalnega oddelka
bolnišnice Golnik in patronažni sestri Irmi za
nego na domu.
Hvala župniku Andreju Svetetu za lepo
opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi
Vrbančič s pevci in Leji za lepe poslovilne
besede.
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Razum nam pravi,
da je odrešitev,
srce pa ne razume
in tako zelo boli.
Mama, zdaj bolečin
več ne trpiš,
se že pri možu
veseliš.

ZAHVALA
V 79. letu starosti je svojo življenjsko
pot sklenila naša
draga mama, babica, prababica, sestra,
teta in tašča

FRANČIŠKA NOVAK
Žlagovčeva Francka iz Hribov nad
Trojanami

Ob boleči izgubi se najtopleje
zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše. Iskrena hvala
Ladu Goričanu za poslovilne besede,
moškemu pevskemu zboru Lipa
in župniku Dragu Markušu za lepo
opravljen cerkveni obred. Vsem, ki ste
našo mamo pospremili na zadnjo pot,
iskrena hvala.
Vsi njeni

