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PEUGEOT 2008 STYLE 1,6 BlueHDi

ŽE ZA

15.600 €
AVTOMATSKA KLIMATSKA NAPRAVA / PARKIRNI SENZORJI ZADAJ / VEČFUNKCIJSKI ZASLON NA DOTIK
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 (Style 1,6 BlueHDi 73 kW) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot
Financiranje bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 15.600 EUR; mesečni obrok je 167 EUR pri 30 % pologu in ročnosti 84
mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 03. 11. 2015 znaša 7,8 % in se spremeni, če se spremenijo elementi
izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,3 %; financirana vrednost 10.920 EUR; skupni znesek za plačilo 18.328 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km; pri sklenitvi avtomobilskega zavarovanja Peugeot Financiranje omogoča do 60 % popust. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 3,5 l/100 km. Izpuh CO2: 90 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične
emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0531 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00018 g/km. Število delcev: 0,01. 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.
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Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
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Cene s Kartico zvestobe veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana in zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo
redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 3. 12. 2015 do 11. 1. 2016 oziroma do prodaje zalog.
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Voščilo uredniškega odbora
Čas beži prehitro in že je tu veseli december, čas praznikov, obdarovanj in
veselja. Le še nekaj vročičnih decembrskih dni je še do božiča in novega
leta. V tem času si vsak le najboljše
obeta, in vse, kar je dobrega, drugim
želi. Naj v vas bo svetloba božične noči,
v prihodnost pa naj bo le sreča zajeta.
Zato vsem bralcem in bralkam Rokovnjača želim vesel božič ter srečno in
zdravo novo leto 2016!
Erika Cerar
Ugasnite televizor, radio, splet, pametni telefon, čim pogosteje. Stopite do
soseda, do sorodnikov, prijateljev in
kar bi morala napisati najprej, do tistih,
ki jih imate najraje. Posvetite jim svoj
čas, skupaj se spominjajte lepih trenutkov. Drage bralke in bralci Rokovnjača,
vračajte ljubezen tistim, ki vam jo dajejo. Iskreno in od srca. Tudi jaz vam voščim vse lepo, iskreno in od srca.
Milena Bradač
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s koncertom Godbe Lukovica
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Spoštovane bralke in bralci, spoštovani Rokovnjači, naj vas čaka leto obilja
vsega dobrega. Naj vam služi zdravje,
obdaja pozitivna energija in strast do
življenja. Mi pa se bomo še naprej trudili za vas in v vaše domove prinašali
dobre novice v sliki in besedi. Srečno
v 2016!
Andraž Kopitar
Tako kot vas presenetimo mi z zbranimi in napisanimi članki, tako še naprej
presenečajte nas vi s svojimi čudovitimi prispevki vsak mesec v naslednjem
letu in soustvarjajte našo skupno pravljico. Toliko lepega se dogaja okoli
nas, tega ne spreglejmo, zabeležimo
ter širimo lepe trenutke in lepo slovensko besedo.
Marjetka Vrbnjak
Decembrska številka Rokovnjača tudi
letos prinaša dve darili občine – koledar in DVD. Uredništvo z dopisniki pa
je pripravilo bogato in precej praznično obarvano vsebino. Veliko je voščil,
in dragi bralci, želim vam, da se prav
vse zapisane želje uresničijo. Naj vas
ves čas spremljata sreča in zdravje. Vse
najboljše tudi ob dnevu samostojnosti
in enotnosti!
Leon Andrejka

v ponedeljek, 28. 12. 2015, ob 19. uri
Povezovalka prireditev bo: Andreja Čokl

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 28. januarja
2016; rok za oddajo člankov je 19. januar 2016
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: Miklavž in angelčka so obiskovali otroke v KS Prevoje - parkeljni so jih pa strašili, kot vedno ... , foto: Andraž Homar
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ŽUPANOV UVODNIK

Ob koncu petnajstega leta
Še eno leto beži mimo. Kako gre to
hitro, mar ne? To leto, ki mineva, je
spet eno tistih, ki si ga bomo zapomnili. Večina po migrantih, ki pritiskajo skozi vse špranje v naš prostor.
Mnogi opažamo tudi, kako zelo je
naš narod pasiven ter kako smo
brezvoljni in brezciljni. Vse nam je
vseeno in za nobeno stvar več se ne
znamo zavzeti in se postaviti.
Kar se tiče dela na občini in pogledov
nazaj, sem osebno zelo zadovoljen.
Veliko smo postorili in s skromnimi
sredstvi, ki so nam na voljo, mnogo
dobrega naredili. Kdor tega ne opazi,
mu ne morem pomagati. Zahvaljujem pa se vsem sodelavcem, ki po
svojih močeh in znanju delate v dobro
občank in občanov. Ko ravno govorim
o upravi, moram spet opozoriti na selitev vseh, ki so delali v Šentvidu v skupne prostore občine v Kulturni dom v Lukovici. Za vse nas zaposlene je to
olajšanje, kar se dela tiče, in tako bo najverjetneje tudi za vse uporabnike,
ki ste do zdaj morali hoditi na dva konca. Sodelavke in sodelavci so se sicer
v Šentvidu dobro počutili in delati tam je bilo prijetno, a ko se je ponudila
priložnost, smo vseeno izkoristili to danost in se preselili pod isto streho. S
tem je Kulturni dom Janka Kersnika poleg nove strehe, izolacije in fasade
dobil tudi obnovljeno notranjost. Trudili smo se z vsemi izvajalci del, da leta postane uporabna in prijetna za uporabo in na pogled. Prav spremenili
smo to hišo, ki postaja toplejša in lepša. Prostori, ki so od pritličja do mansarde, bodo označeni in tako bo lahko vsak uporabnik našel želeno pisarno,
kamor je namenjen po opravkih.
V pritličju pa nastaja tudi društvena soba, o kateri sem že govoril in bo
služila tudi društvom, predvsem upokojencem, kot tudi KS Lukovica, Gasilski zvezi, Civilni zaščiti, pa tudi občinski upravi za redno delo.
S to številko Rokovnjača prejemate koledar 2016, v katerem smo s pomočjo domačega fotografa Ivana Petriča ujeli ptice ki gnezdijo v Črnem grabnu
in katerih imena skoraj nihče vseh ne pozna. S tem želimo tudi izobraževati
ter usmeriti mlado in staro, da bi spoznavali našo naravo in jo bolje poznali.
Tudi mene kdaj vprašata otroka: »Kaj je to za ena ptica?« Pa mi je nerodno,
ker tako malo vem in bolj ko ne ugibam. V tem koledarju pa bomo našli

Kaj je novega na Občini?
S torkom, 1. decembra 2015, se je celotna občinska uprava Občine Lukovica preselila nazaj na Stari trg 1 v Lukovico. To pomeni, da vse opravke, ki
jih imate na občini, opravite na enem mestu in ne več v enoti v Šentvidu.
Z ureditvijo sanacije zunanjosti, strehe in izgleda občinske stavbe oziroma
kulturnega doma Janka Kersnika Lukovica so se pojavile tudi možnosti za
notranjo ureditev. Tako se je občinska uprava ponovno združila na enem
mestu in naredil prostor za sejo občinskega sveta, saj so seje do zdaj potekale
v dvorani kulturnega doma. »Za moje delo to predstavlja veliko olajšanje, saj
je delo z vsemi uslužbenci na enem mestu veliko lažje, učinkovitejše in prijaznejše tako občanom in občankam kot tudi s finančnega vidika. S preprosto
obnovo prostorov ni postal kulturni dom v Lukovici lepši le na pogled, ampak
tudi mnogo prijaznejši. Obnovljeni zunanjosti se je pridružila še prenovljena
notranjost,« pravi župan Matej Kotnik, ki selitev z navdušenjem pozdravlja.
Kje je kdo?
Ob vstopu v stavbo so na levi strani prostori, kamor so se preselili sodelavci občinske uprave. V pritličju imata skupno pisarno višji svetovalec za javna
naročila in gospodarske javne službe Rok Penec ter svetovalka za javna naročila in gospodarske javne službe Jasna Sovinšek. Nasproti njiju ima prostor
svetovalec za javna naročila in gospodarske javne službe Primož Dežman. V
pritličju je tudi društvena soba, kjer bodo lahko potekali tudi sestanki društev,
KS Lukovica, prostor za civilno zaščito, gasilsko zvezo, v dopoldanskem času
pa bo služil tudi za potrebe občine.
V prvem nadstropju ostaja vse tako, kot je bilo, razen skupne pisarne višje

Rokovnjač

odgovore tudi na to. Tu je tudi CD s filmom o nas in našem prostoru, ki je
resnično ena boljših stvari, ki nas prikazuje in predstavlja. V letu, ki prihaja,
bomo s tem filmom zastopani na različnih festivalih in tekmovanjih. Verjamem, da bo ta film požel dobre ocene in vrhunske uvrstitve. Poglejte si
ga ter ga pokažite sorodnikom in znancem. S tem filmom bodo začutili, v
kako lepih krajih prebivamo.
Ravno sem tako mimogrede prebral nekaj domoljubnih stavkov našega
Janka Kersnika, ki se je skupaj s pisatelji in kulturniki devetnajstega stoletja
goreče zavzemal za naš jezik in našo kulturo, ki nas označuje za pripadnost
našemu narodu in civilizaciji. Danes opažam tako neresen odnos do samih
sebe, da smo si pravzaprav sami sebi največji sovražniki. Zato mi ne zamerite, da si tudi jaz dovolim nekaj besed, tudi zato, ker me je k temu opomnil
tudi eden od mojih znancev, ki mu je »naroda mar«.
V teh predprazničnih dneh vsepovsod slišimo in tudi beremo s plakatov o
Adventu v Zagrebu, advent v Salzburgu, na Dunaju, v Celovcu … Vsepovsod, le pri nas je »Veseli december«. Kaj pa je to? Za mnoge sploh ni vesel,
prej nasprotno, in pijanski december tudi ni neprimeren, niti ne vzoren.
Čemu mi vse predelamo v kar nekaj? Ta čas je povsod adventni čas. In kako
imamo Slovenci lepo ime za 24. december: sveti večer. Vsepovsod pa govorimo o božičnem večeru? To je vendar naslednji dan! Tako kot je v soboto sobotni večer in v nedeljo nedeljski. Je silvestrov ali silvestrski večer. In
če gremo na božič zvečer ven, je to kateri večer? Da, božični večer! Tisti dan
prej pa je poimenovan sveti večer. Tako je že tisoč in več let in tako je po
naše. Še v socializmu je bilo tako, zdaj pa se ne najdemo več.
Zelo težko bomo preživeli kot narod, če ne bomo znali razmišljati po naše,
govoriti po naše in prepevati po naše. Zapomnimo si: za take vrednote so
v preteklih vojnah mnogi naši ljudje dali tudi življenja. Spoštujmo njihovo
žrtev.
Izjave, kot so: »Meni je vseeno.«, niso primerne, še posebej ne v obdobju,
ko se spominjamo dni okrog plebiscita in naše odločitve za samostojno
Slovenijo. Takrat nam ni bilo vseeno in vsi smo imeli cilj in voljo in željo in
zagon. Kje smo danes? Kam so nas vsi po vrsti pripeljali? Da, in temu smo
tudi sami krivi, zato pa ne izgubimo volje in sanj, postavimo se zase in za
naše otroke. Obrnimo se na prave poti in ne rinimo več v slepe ulice in ozko
gledanje. To so tudi moje želje ob dnevu samostojnosti.
Ob božiču pa vsem želim, da najdemo mir v sebi, tak mir, da ga bomo znali
izžarevati in ga deliti tudi ljudem okoli sebe. Praznike jemljimo resno, ker
praznik ni dela prost dan, je dan, na katerega se pripravljamo, ga praznujemo in se ga veselimo. Naj bo to čas za nas in naše najdražje. Vesel božič in
vse dobro v letu 2016!
Matej Kotnik

svetovalke za kmetijstvo, gospodarstvo in regionalni razvoj Katke Bohinc ter
višje svetovalke za družbene in društvene dejavnosti Mojce Cerar. Prostor,
kjer je bilo prej računovodstvo, bo namenjen mali sejni sobi, ki se bo lahko
združila skupaj z županovo sejno sobo ter postala velika sejna soba za dnevne sestanke, seje odborov in podobno.
V drugem nadstropju se nahajajo računovodstvo, in sicer pisarni višje svetovalke za finance in proračun Lee Berk in referentke za finance Eme Božič.
Skupno pisarno imata višja svetovalka za urejanje prostora in varstvo okolja
Tatjana Suhadolc in Vanja Pograjc, svetovalka za urejanje prostora in varstvo okolja. V enem izmed prostorov v mansardi je tudi obednica občinske
uprave, prav tako pa tudi konferenčna soba. Slednja bo namenjena sejam
občinskega sveta, delu odborov in izvedbi različnih predavanj.
Za občinsko upravo
Lea Smrkolj

Tako izgledjao vrata konferenčne sobe v mansardi.

OBČINSKA UPRAVA
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Medved v naših gozdovih
Med Blagovico in Trojanami je bil v zadnjem mesecu tudi s strani
občank in občanov opažen medved, ki ga že vse od poletja spremlja
lovska družina Trojane - Ožbolt.
Medved se je sprva mirno zadrževal v globeli od Podmilja proti Dolinam,
a je v novembru na svojo prisotnost opozoril tudi z vidno povzročeno materialno škodo v nekaterih naseljih v občini. Zaenkrat ni nevarnosti za ljudi, vendar pa bi v tem primeru nadaljnja navodila lovska družina Trojane
- Ožbolt prejela s strani Zavoda za gozdove Slovenije, kjer so o medvedu v
občini Lukovica tudi obveščeni.
Primož Smrkolj iz lovske družine meni, da ni verjetno, da bi medved na
tem območju dočakal zimsko spanje, saj nimamo takšnih globeli, kot so
v gozdovih Kočevskega Roga. Na tem mestu izpostavlja previdnost z izleti v gozd, saj ne more nihče z gotovostjo napovedati, da ne bo več povzročal materialne škode. Puščanje živali in predvsem psov v naravo naj bo
kontrolirano, ker lahko ti z renčanjem in lajanjem vzdražijo medveda, ki bi
se pognal za njimi do njihovih lastnikov. Župan Matej Kotnik dodaja, da
so na občini seznanjeni z dogajanjem glede medveda, a zaupajo v delo
naših lovcev, ki spremljajo žival: „Ta pojav se ni zgodil prvič, saj medvedje
prehajajo skozi območje občine Lukovica skoraj vsako leto, a zaenkrat na

srečo še ni bil nihče ogrožen. Če bi žival povzročala škodo, bi raje videl, da
medveda ne bi odstranili, ampak omamili in odpeljali v zanj primernejše
okolje, kot je tukaj.“
Če opazite kakršno koli nevšečnost, ki bi nastala zaradi medveda, se obrnite na Primoža Smrkolja (041 674 407) ali Franceta Smrkolja (051 206 490) iz
Lovske družine Trojane - Ožbolt.
Za občinsko upravo
Lea Smrkolj

Brez povezovanja težko do evropskih sredstev

V okviru Programa za razvoj podeželja Republike Slovenije je bila Občina Lukovica od leta 2007 včlanjena v Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. To pomeni, da so bila za določene projekte fizičnih in pravnih oseb z območja občine
Lukovica ter skupne projekte celotnega projektnega območja vseh včlanjenih
občin v LAS predvidena sredstva za sofinanciranje iz Evropske unije. V letošnji jeseni se je zaključila priprava nove Strategije lokalnega razvoja za LAS Srce
Slovenije. Fizične in pravne osebe, po novem pa tudi občine, bodo tako imele
možnost oddaje svojih trajnostno naravnanih projektnih idej na javni poziv
LAS v programskem obdobju 2014–2020. Prvi javni poziv LAS pričakujejo v
spomladanskih mesecih.
Občina Lukovica je vključena v Razvojno partnerstvo Središča Slovenije in v
Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije (LAS). Občinski svetniki in svetnice so
namreč 17. junija 2015 sprejeli sklep in se na podlagi interesa odločili, da se
ponovno povežemo z občinami Razvojnega partnerstva Središča Slovenije, iz
katerega smo leta 2013 izstopili ter bili leta 2013 in 2014 vključeni samo v LAS.
Prvotni LAS je bil ustanovljen za programsko obdobje 2007–2013 (v katerega
je bila vključena tudi Občina Lukovica), zdaj pa je Občina Lukovica ponovno
članica LAS za programsko obdobje 2014–2020, saj je bilo potrebno na podlagi zakonodaje za novo programsko obdobje ponovno vzpostaviti LAS.
Sredstva za delovanje LAS in izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS prispevajo občine (članice), vključene v LAS. Občina Lukovica je tako med leti 2008
in 2013 namenila 83.875,75 evra za delovanje LAS in za izvajanje Lokalne razvojne strategije LAS. Izvedba projektov v okviru LAS in upravljanje LAS pa se
sofinancirajo prek Evropske unije, v preteklem programskem obdobju prek
sredstev LEADER oziroma Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za individualne projekte se je na območje občine Lukovica med leti 2008 in
2013 vrnilo 121.511,83 evra sredstev, za skupne projekte pa 180.956,92 evra,
skupno torej 302.468,75 evra za individualne in skupne projekte pravnih in fizičnih oseb, ki so projekte izvajali na območju občine Lukovica.
Projekti iz naših krajev, ki so se izvajali v programskem obdobju LAS
2007–2013
V preteklem programskem obdobju so se zaradi vključenosti Občine Lukovica v LAS lahko sofinancirali in izvajali prijavljeni in nato potrjeni individualni
projekti, in sicer v letih 2008 in 2009: ekološki uvajalni in izobraževalni dnevi
(Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje), oživitev in promocija blagovne znamke Zakladi Črni graben (KGZS-Zavod Ljubljana) in nakup oblek MePZ
Šentviški zvon ob 20-letnici delovanja. Leta 2010 so bili podprti projekti: Srčni

utrip Šentvida (Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca),
Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti (KUD Fran Maselj Podlimbarski), izgradnja otroškega igrišča v Češnjicah (ŠKD Čelešn'k). V letu 2011 je
bilo podprto sofinanciranje nakupa moških oblek MPZ Janko Kersnik ob 50.
obletnici delovanja (MPZ KD Janko Kersnik) ter ekološki zbirni in distribucijski
center za zelenjavo – Zdravo življenje (Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje, Peter Kos). Leta 2012 je bil na podlagi petega in šestega javnega poziva
podprt projekt dvig dodane vrednosti glavni dopolnilni dejavnosti na kmetiji
– predelava sadja in promocija kmetije za lokalno samooskrbo (Klavdija Slapar,
pri katerem je kot partner v projektu sodelovala OŠ Janka Kersnika), podan pa
je bil tudi odstop od izvajanja enega projekta s strani upravičenca samega. V
letu 2013 na podlagi sedmega javnega poziva podprtih projektov, ki so se izvajali samo na območju občine Lukovica, ni bilo. Na javni poziv LAS se je namreč
prijavil en upravičenec s partnerjem z območja občine Lukovica, ki pa ni bil
izbran.
Za sofinanciranje projektov po novem poleg pravnih in fizičnih oseb
tudi občine
Način pridobivanja sredstev iz naslova LAS poteka tako, da Razvojni center
Srca Slovenije (kot upravljavec LAS) objavi javni poziv. Nanj so se v preteklem
programskem obdobju lahko prijavljale le fizične in pravne osebe s projektnega območja, ne pa tudi občine. Navedeno je pomenilo, da je bila izvedba
projektov v posamezni lokalni sredini izključno odvisna od projektov posameznih fizičnih in pravnih oseb in nanje občina ni imela vpliva. »Hkrati pa so se za
celotno projektno območje, torej območje občin, ki so vključene v LAS, izvajali skupni projekti. Z novim programskim obdobjem 2014–2020 pa bo prišlo
tudi do sprememb pri prijavi projektov, saj se bodo na javne pozive za sofinanciranje projektov po novem lahko prijavljale tudi občine,« pojasnjuje višja
svetovalka za kmetijstvo, gospodarstvo in regionalni razvoj Občine Lukovica
Katka Bohinc.
Prvi poziv LAS je predviden po objavi Strategije lokalnega razvoja za LAS
za programsko obdobje 2014–2020, ko bo slednja potrjena s strani države
(MKGP) in prav tako priznan status delujoče LAS, torej predvidoma konec leta
2015 ali v začetku leta 2016, ko bo razpisanih 60 odstotkov vseh sredstev za izvedbo projektov s partnerskega območja LAS, drugi poziv pa predvidoma leto
dni pozneje, v začetku leta 2017, ko bo razpisanih še preostalih 40 odstotkov
sredstev za sofinanciranje projektov. Na vprašanje, ali je smiselno, da smo člani
LAS, Katka Bohinc odgovarja: »Trenutno je čas za povezovanja. Občina sama
bo namreč brez povezovanja projektov v večje, skupne projekte težko pridobila evropska sredstva. Za projekte je pomembno vedeti tudi to, da je bistveno, da so projekti trajnostno naravnani in dolgoročni. Navedeno izhaja že iz
samih javnih pozivov, saj morajo biti učinki projektov vidni še najmanj pet let
po datumu prejema sredstev. Zakaj prihaja do odstopov od potrjenih projektov, lahko ugotovimo razlog predvsem v tem, da mora upravičenec, ki se mu
projekt odobri, vsa sredstva v naprej založiti in šele nato se sredstva povrnejo,
prav tako pa je eden izmed pogojev za prijavitelje, da morajo imeti ob prijavi na
javni poziv že veljavno gradbeno dovoljenje oziroma vsa upravna dovoljenja.«
Za občinsko upravo Lea Smrkolj
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Rokovnjač

Devetdesetletna teta Ani iz Spodnjih Prapreč pogostila tudi Tita
Ko se boste peljali po Spodnjih Praprečah, boste na enem izmed balkonov
zagledali rdečo vrtnico in pletilke, ki so napletle zaenkrat še nedokončan
šal, na katerem je najbolj vidnih 90 let, a se že kaže številka sto. Pletilke
v rokah tete Ani, kot ji domači in sosedje radi rečejo, ki je 16. novembra
2015 obeležila častitljivi jubilej, še vedno pletejo, saj je ravno pred dnevi
dokončala otroške nogavice. Njeno življenje sestavljajo številni zanimivi
trenutki, ki se jih še danes rada spominja. Eden izmed teh je tudi spomin
na obisk Josipa Broza Tita, ki mu je v šolskem stanovanju na Črnem Vrhu
nad Polhovim Gradcem, kjer sta zaradi dela stanovala oba z možem Antonom Kosom, skuhala kavo in mu ponudila slivovo žganje.
V naše kraje jo je pripeljala ljubezen, saj je iz Velike Loke pri Višnji Gori prišla
leta 1972, z možem Antonom Kosom, nekdanjim ravnateljem na Osnovni šoli
Janka Kersnika Brdo, pa sta se v skupni dom preselila štiri leta pozneje. "Bili smo
eni izmed prvih v Praprečah," pravi 90-letnica. Na tem mestu, kjer danes živi z
nečakinjo Matejo Kos Kobe in njeno družino, je bil prej rob gozda, do parcele
pa je vodila gozdna cesta. Iz njihovega domovanja se odpira čudovit pogled
na Lukovico in proti vzhodnemu delu občine, kamor se Ani še danes rada ozre.
Vsak dan se malo sprehodi po balkonu ali dvorišču, zelo lepe besede pa ima
tudi o sosedih. Kar 42 se jih je zbralo na postavitvi mlaja dan pred njenim rojstnim dnevom.

njeni in moževi strani. Še danes je tako, saj ji življenjsko voljo dajejo tudi trije
navihani fantiči Amadej, Enej in Matej. Z njimi igra Človek, ne jezi se, vzame
v roke karte Enka, z najmlajšim pa tudi šahirata, čeprav z nasmeškom pove,
da šaha ne zna najbolje. Leta in malo slabši sluh ji ne predstavljalo ovire, da bi
opustila svojo pletilsko ljubezen, pri čemer uporablja belo volno, saj jo najbolje vidi. Otrokom je tako ravno pred kratkim spletla nogavice, prej pa so izpod
njenih rok nastajali zimski kostimi, jopice, šali, puloverji, veliko ljubezen pa so
predstavljali tudi gobelini.
Ker je mož v drugi svetovni vojni izgubil gleženj in zaradi gangrene imel le eno
nogo, je bil na invalidskem vozičku, Ani pa je skrbela za hišo in tako opravljala
tudi kakšna težja dela. A ji ni bilo težko. Pred 18 leti, ko je postala vdova, se je
dosti ukvarjala z vrtnarstvom in sadila ter iskala takšne cvetlice, ki so vzdržale
različne vremenske razmere ob soprogovem nagrobniku. Rada je tudi kuhala
in pekla različne specialitete, kot so koruzni žganci, jabolčna pita, pehtranova
potica, marmorni kolač in številni drugi, ki so se prenesli tudi na nečakinje. V
tem prazničnem času lahko naredite tudi marmorni kolač po njenem receptu,
ki ga je Ani delila z bralci Rokovnjača.
Marmorni kolač Tete Ani
Sestavine:
35 dag moke
25 dag sladkorja
25 dag masla
4 jajca
1 dl mleka
pecilni prašek
rum
kakav
vanilijev sladkor

Priprava:
Penasto umešamo jajca, sladkor, maslo
in vanilijev sladkor. Nato med mešanjem
počasi vlivamo mleko in malo ruma. Na
koncu po žlicah dodamo moko, pomešano
s pecilnim praškom. Polovico mase zlijemo
v namaščen in pomokan model za šarkelj. V
drugo polovico zamešamo kakav in zlijemo
na prvo polovico testa. Pečemo na 200 stopinjah Celzija približno 45 minut.
Za občinsko upravo
Lea Smrkolj

Bere, plete, se sprehaja in še vedno karta
Kljub visoki starosti ima bister um in rada prebira literaturo. Ob obisku župana
Mateja Kotnika je izpostavila knjigi Mestece Peyton ter Čez drn in strn, zanimive
zgodbe pa niso le na njenih knjižnih policah, temveč tudi v njenem življenju. Z
možem sta oba živela na Črnem Vrhu nad Polhovim Gradcem, kjer je bil Anton
vzgojitelj v Železniškem tehnikumu, ona pa je delala v kuhinji. Tam ju je tudi
obiskal sam Josip Broz Tito, ki ga je zanimalo, s čim se ljudje preživljajo. To je
bilo 4. februarja 1960, od tistega obiska pa ima spravljene fotografije, ki jih je
zelo hitro našla in pokazala ob županovem obisku. Pozneje je delala v Pletenini
Ljubljana, podjetju Rašica, na Zavodu za rehabilitacijo Soča, v podjetju Mojca
pa je šivala čevlje znamke adidas. Upokojila se je leta 1980, njen soprog Anton
Kos pa je do svoje upokojitve osem let deloval kot ravnatelj v domači Osnovni
šoli Janka Kersnika Brdo, kjer še danes uči njegova nečakinja Mateja Kos Kobe.
Ani se je kot prva izmed petih otrok rodila v Veliki Loki pri Višnji Gori, ki spada
pod občino Ivančna Gorica. Brat in sestra sta se preselila v Avstralijo, kamor sta
se pozneje na dvomesečni obisk odpravila tudi Ani in Anton. Rada sta potovala, med drugim obiskala Nizozemsko in skupaj odkrivala lepe kotičke po Sloveniji. Čeprav nista imela otrok, so ju razveseljevali številni nečaki in nečakinje po

Popravek
V novembrski številki Rokovnjača je bil s strani Civilne iniciative objavljen
prispevek z naslovom ODLOČEN NE UMESTITVI ASFALTNE BAZE V KAMNOLOM LUKOVICA. V prispevku je prišlo do neljube in nehotene napake,
zaradi katere bi bil prvi odstavek lahko narobe razumljen. Pravo besedilo
se torej glasi:
Krajani občine Lukovica skozi nedavne medijske objave (Delo, nacionalni
radio, Slovenske novice) opazujemo ponoven, že tretji poskus župana
občine Lukovica in podjetja Grasto, ki je v 100-odstotni lasti avstrijskega
Strabaga, da bi oživili že dvakrat odločno zavrnjeno idejo o tem, da se v
kamnolom v Lukovici umestijo asfaltna baza, betonarna in industrijski
obrat za predelavo/reciklažo gradbenih odpadkov.
Županu se za nenamerno napako iskreno opravičujemo.
Civilna Iniciativa
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Krajevna skupnost PREVOJE
Spoštovane krajanke in spoštovani krajani
Krajevne skupnosti Prevoje!
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Delo KS Blagovica v letu 2015
Takoj po novem letu smo se novoizvoljeni člani KS zbrali v naših prostorih. Naš skupni namen je zbrati cilje in ideje ter jih tudi uresničevati.

Svet KS PREVOJE vas vabi na
ODPRTO SEJO,

ki bo v petek, 8. januarja 2016, ob 19. uri
v Kulturnem domu Antona Martina
Slomška v Šentvidu.
Predviden dnevni red:
1. Pozdrav predsednice in predstavitev članov sveta KS Prevoje
2. Povzetek opravljenega dela in predstavitev
nadaljnjih aktivnosti v KS Prevoje
3. Kanalizacija na območju KS Prevoje
( vprašanja, pobude, kritike, pohvale)
4. Kanalizacija Imovica, Prevalje in
rekonstrukcija ceste (plan)
5. Predlogi in vprašanja krajanov
6. Razno
Krajanke in krajani, udeležite se seje ter sodelujte s
svojimi predlogi in pobudami pri oblikovanju lepšega
življenja v našem kraju.
Predsednica Sveta KS Prevoje Mateja Orehek

Urediti naše središče nam je prioriteta in še marsikaj. Tako smo v januarju uskladili proračun in razporedili sredstva za vzdrževanje naših objektov. Na drugem sestanku je pogovor potekal o ureditvi središča Blagovice, razširitvi pokopališča, izgradnji poslovilnega objekta, rušenju starih objektov (npr. Skokova
hiša), ki je v lasti Razvojnega zavoda, poleg tega tudi stara šola, kjer je lastnik
ene tretjine občina in dveh tretjin Razvojni zavod. Kaj je s prostori Darsa, kjer
je lastnica občina in druge stavbe, kjer se kot katere pojavlja propadla firma
Gradis. S tem namenom smo se februarja najavili pri županu Mateju Kotniku,
da nam kaj več pove tudi on. Bili so konkretni pogovori, vendar brez vidnega
uspeha. Bili smo tudi pri župniku Janezu E.Rusu in se posvetovali o zemljišču
za poslovilni objekt. Odziv je bil dober, enako tudi s strani škofije. V aprilu je
bila opravljena čistilna akcija, po kateri upamo, da se dviga samozavest ljudi
o odmetavanju odpadkov v naravo. Sledile so tudi razne pogostitve ob večjih praznikih. Na športnem igrišču je bila izpeljana namestitev sedežev, igrišče
z mivko pa je dobilo novo spodnjo plast filca. Pokopališče ima novo podobo
kipca na križu. Ker se določene stvari ne premaknejo s točke, smo se odločili
za ponoven posvet z županom in lastnikom Razvojnega zavoda, da bi dosegli
skupni jezik za boljši, lepši kraj, kot trenutno je. Kjer menimo, da tako ne more
biti oz. ostati, bomo vztrajali. Apeliramo na župana in svetnike, da je tudi Blagovica del občine. Prioriteta je objekt, ki je nevaren vsem krajanom, ki se gibljejo
poleg. Še posebej so v nevarnosti otroci, ki so dnevno izpostavljeni njegovi
bližini (stara šola).
Poslovilni objekt je že dolgoletna zgodba, ki se iz leta v leto zapleta. Pozivamo
k resnosti občine in Razvojnega zavoda o stavbi , da se zruši in nadaljuje razvoj
poslovilnega objekta. Čas je za premike in boljši, lepši kraj.
Zdravko Slapar,
Krajevna skupnost Blagovica

Zdravo in uspešno 2016!

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
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Najlepše božično
drevo v občini
V Zaborštu se lahko ponašamo s super medsosedskimi odnosi. Poleg skupnih druženj ob jubilejih se že 15 let decembra zberemo in pričaramo praznično vzdušje s postavitvijo novoletnega drevesa na razcepišču Opekarske
ulice in Zaboršta. Letos smo dogajanje še malo bolj popestrili in v postavitev
vključili vse stanovalce teh dveh ulic. Slavnostni prižig smo načrtovali kar
na Miklavžev večer, priprave pa so potekale že prej. Moški del ulice je bil zadolžen za postavitev smrekice ter za lučke, ženski del pa za polne želodčke.
Odziv iz teh dveh ulic je bil zares velik, tako da so fantje smrekico zelo hitro
postavili in jo tudi obogatili z lučkami, mize pa so bile polne dobrot. Ker pa
smo v teh ulicah zelo pridni tudi z naraščajem, je bilo druženje ob polni ulici otrok neprecenljivo. Vrhunec večera je bil seveda, ko so lučke zasvetile na
našem drevescu in v en glas smo se strinjali, da je to najlepše novoletno drevo v občini. Če ne verjamete, pa si ga pridite pogledat.
Katja Savernik

Rokovnjač

Miklavž je obdaril otroke iz
rejniških družin
Otroke iz rejniških družin je obiskal Sv. Miklavž v petek, 4. decembra
2015, ob 17. uri v Kulturnem domu Groblje. Pričakovali smo ga s posebnim veseljem in vznemirjenjem. Vemo, da ta dobri mož prinaša pridnim
otrokom darila, porednim pa šibe.

Z igrico Miklavževo darilo v izvedbi Veroučne skupine Župnije Jarše,
Kulturnega društva Groblje nam je Miklavž poslal sporočilo, da je igra
in druženje z vrstniki pravo veselje in zadovoljstvo. Čakanje nanj je bilo
lepo.

Obisk Miklavža
V nedeljo, na god sv. Miklavža, smo se tudi v župniji Šentožbolt razveselili obiska tega dobrega moža.
K nam je prišel po končani sveti maši in pred njegovim prihodom so člani mladinske skupine odigrali kratko igrico, ki je bila všeč tudi odraslim.
Miklavža so spremljali parklji, ki so povzročili nekaj strahu pri mlajših,
vendar so bili hitro pomirjeni, saj so z njim prišli tudi angelčki z darilci.
Bilo je veliko veselja in sreče, odhodu pa so Miklavžu tudi pogumno
zapeli.
Frančiška Omerzo

Prišel je z dolgo belo brado in belimi rokavicami. V eni roki je držal škofovsko palico, v drugi roki pa knjigo. V njej je imel z zlatimi črkami zapisano, kaj so počeli pridni otroci, in s črnimi, kaj so uganjali nepridipravi.
Otroci vedo, da rdeča večerna zarja pomeni, da Miklavž peče piškote za
pridne otroke. Že kak teden pred njegovim prihodom mu pišejo pisma
želja, ki jih potem položijo na okensko polico. Ta pisma Miklavž prebere
in otrokom prinese darila. Že tradicionalno mu vse od leta 1998 darila
za naše otroke pomagajo sestaviti dobri ljudje iz Rotary cluba Domžale.
Mednje je v petek zvečer razdelil 117 lepih in uporabnih daril.
V Centru za socialno delo Domžale se v imenu vseh obdarjenih iskreno
zahvaljujemo Rotary clubu Domžale, še posebej njihovi organizatorki
Martini Oražem.
			
Marta Tomec
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ZAPRAŠENE PODOBE: fotografska zapuščina Franceta Cerarja
Muzej novejše zgodovine Slovenije in Občina Lukovica
Zadnja letošnja fotografija je najverjetneje nastala kmalu po vojni.
Verjetno okoli leta 1950. Zbrani vaški otroci so tokrat za vleko svojih
sank izkoristili konja. Kar pet sani in enajst otrok se je takole zapeljalo
proti Lukovici, konja pa je vodil France Cerar, sin fotografa, ki je na
film zabeležil dogodek. Nam pa preostane zgolj še, da vam voščimo
vesele in blagoslovljene božične praznike. Novo leto naj bo radodarno z zdravjem, veseljem, srečo in uspehi. Naj bo v miru, zaupanju in
sodelovanju preživeto leto 2016.
Vse informacije o objavljenih fotografijah v letu 2015 še vedno lahko
posredujete: 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

Miklavž je tu
Tokratni naslov sem si sposodil pri mladih animatorjih, ki so sooblikovali letošnji obisk prvega izmed dobrih mož v decembru. Tudi letos je župnijska
Karitas Brdo - Zlato Polje ob pomoči Občine Lukovica in številnih dobrotnikov na predvečer godu svetega Miklavža pripravila njegov obisk. Poleg že
omenjenih mladih so program oblikovali še pevci in pevke otroškega zbora
pod vodstvom Petre Avbelj.

Letošnja igrica Kako postati junak, ki so jo zaigrali animatorji z Brda in Zlatega Polja, je bila zelo poučna, saj so se otroci lahko iz nje naučili, da lahko
postaneš junak na več načinov. Je pa res, da so se med samo igrico malce
kregali angel in parkeljni in slednji so marsikoga od otrok spravili tudi v jok.
A je prišel sveti Miklavž s spremstvom, ki je naredil red in umiril tako otroke
kakor parkeljne, ki so na koncu delili celo bombone. Pa naj še kdo reče, da ni
svet obrnjen narobe. Sveti Miklavž je poklical k sebi najprej najstarejše, tiste,
ki obiskujejo drugi razred in nato še tiste iz prvega ter jih malce pobaral, kako
z veroučnim znanjem. In so lepo zmolili, le pri petju se jim je malce zataknilo, verjetno zaradi parkeljnov oziroma hudobcev v bližini. V knjigi svetega
Antona, ki je vso dogajanje budno spremljal, rekel pa ni nič, je vse zapisano,
tudi to, da pridni prejmejo darila in da jih bo nekaj nekaterim pustil zvečer še
doma. Čeprav ni nič rekel, se je svetega Antona kar malce bolj za bati kakor
parkeljnov, saj piše naša dobra in slaba dela v svojo knjigo in na koncu sledi
obračun. Letos smo se še nekako izvlekli, čeprav so bili otroci pridne šele zadnjih nekaj dni. Kako bo prihodnje leto, bomo pa še videli, saj letos, potem ko
je obdaril še člane otroškega zborčka in se pripravljal na odhod, ni nič rekel:
Prihodnje leto se pa vidimo. Me kar malo skrbi, da bo na nas pozabil, a do
njegovega naslednjega prihoda med nas je še skoraj leto in do takrat lahko
že vse slabo pozabi, da le sveti Anton ne bo zapisal in povedal.
Drago Juteršek

Miklavž spet v Zlatem Polju
Mladi Zlatopoljci so se tudi letos potrudili in pripravili topel sprejem velikemu dobrotniku, sv. Miklavžu, ki je izpolnil lanskoletno
obljubo, da jih obišče tudi tokrat.
Že nekaj dni prej so začeli s pripravami na ta nepozabni večer, nanj pa so
nas vabila tudi številna izobešena vabila. Lepo zasnovana scena, okrašeno igrišče in celotni prostor vsega dogajanja so dajali vtis velikega pričakovanja. Svetlobni sevi so dajali svoj čar v zgodnjih večernih urah, ko je
mrak mogočno izpodrinil vsakodnevno svetlobo, so ob nežnih zvokih
obiskovalci polnili prostor ob igrišču. Tokrat je za povezovanje programa skrbela Nina Cestnik Pavlič, tudi glasbena urednica radia Veseljak,
ki je s svojim znanjem spretno družila staro in mlado. Pred prihodom
Miklavža smo se poveselili ob prijetni igrici mladih, programski del pa
je ponovno popestrila s svojo pesmijo Barbara Pavlič. Ob množičnem
otroškem vzklikanju, pridi sveti Miklavž, se je slednji začel približevati
prizorišču. Spremljali so ga številni peklenščki, parkeljni, sveti Anton, s
svojimi belimi oblačili pa so krog ob Miklavžu izpopolnjevali angeljčki.
Po kratkem pozdravnem nagovoru je Miklavž spregovoril tudi z otroki,
jih povprašal, nato pa je sledilo tisto najbolj težko pričakovano, prinesel
jim je darila. Najprej so bili obdarjeni najmlajši, nato ostali. Da, prav vsak
je dobil darilo, menda so bili vsi skozi celo leto pridni.
Seveda je imel Miklavž še veliko dela in obveznosti, zato se je poslovil in
s svojim spremstvom odšel v noč. Mi pa smo se poveselili ob čudovitem
ognjemetu, ki je očaral prav vsakega, ob toplem čaju, privoščili so smo
si tudi odličnega domačega peciva ter sladkih dobrot, ki so jih pripravile
naše dobre mamice in babice.
Organizator se najlepše zahvaljuje vsem, ki so pripravili in sodelovali na
prireditvi, napovedovalki za odlično povezovanje, vsem sponzorjem in
nenazadnje vsem, ki so poskrbeli, da so bile mize polne dobrot. Naj na
koncu pohvalim tudi Janka Kuharja in celotno organizacijsko ekipo za
vzorno izpeljan Miklavžev večer.
Tone Habjanič
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Adventna delavnica
Slomškovega bralnega
priznanja

Naj vam zadnja
decembrska noč
odnese vse,
kar želite pozabiti
in naj vam prvo
januarsko jutro
prinese dve
besedi:
BODITE
SREČNI!

Koliko je bilo že prelitega črnila o času, ki prihaja, a vendar je prav, da se
še enkrat spomnimo, kaj nam prinaša ta čas. Adventni čas je čas, ko se
lahko v življenju ustavimo in razmislimo o svojem duhovnem življenju
ter o svojem odnosu do Boga in bližnjega. V tem času se spomnimo tako
naše preteklosti kakor sedanjosti in prihodnosti. Najbolj priljubljen sim-

Vse dobro v letu 2016 vam želi
DPŽ Blagovica – Trojane

Adventni venčki
Prihajal je čas adventa in z njim izdelava adventnih venčkov. Turistično društvo
Preserje pri Lukovici že vrsto let ohranja tradicijo izdelave adventnih venčkov.
Letos smo v tem sklopu gostili Društvo podeželjskih žena Lukovica. Imele so
delavnico, kjer so izdelovale papirnate rože in adventne venčke. Vse to so počele pod budnim očesom dveh mentoric, Joži Brlec in Sonje Šuštar, ki se jima lepo
zahvaljujemo.
Cerar Jerca

Naslednji dan je Turistično društvo Preserje pri Lukovici organiziralo izdelavo
adventnih venčkov, ki je postalo že tradicionalno. Udeležba je bila odlična,
venčki pa izvirni. Vse to je potekalo pod mentorstvom Sonje Šuštar in Jerce
Cerar, ki sta tudi vse pripravili za nemoten potek delavnice. Na delavnici smo se
naučili izdelovanja rož iz papirja pod mentorszvom Mimi Kurent. Hvala vsem,
ki so pri tem projektu pomagali in nasvidenje prihodnje leto.
Anže Cerar

Naj vas na vaši poti spremljajo srčni sopotniki, naj bodo postanki ob poti srečni, cilji pa varno doseženi!
AMD Lukovica in MK Rokovnjači

bol adventa je zagotovo adventni venček, ki je sestavljen iz zelenja ter
štirih sveč (ponekod petih sveč, pri čemer so štiri sveče na venčku, ena
pa v sredini). Krog venčka simbolizira večnost. Spominja nas na Boga,
njegovo neskončnost in milost, ki nima ne začetka ne konca. Zelenje
simbolizira novo in večno življenje ter upanje, ki ga Jezusovo rojstvo
prinaša v hladni svet. Govori o upanju: upanju v novo, upanju, da se
prenovimo, in upanju v večno življenje. Sveče simbolizirajo luč Boga, ki
prihaja na svet z rojstvom njegovega sina. Štiri sveče predstavljajo obdobje čakanja v času štirih adventnih nedelj, ki simbolizirajo štiri stoletja
čakanja med prerokom Malahijem in rojstvom Jezusa Kristusa. Barve
sveč so različne, vendar največkrat vijolična, ki je barva spokornosti in
posta in tudi barva pričakovanja. O vsem tem je tudi tokrat tekel pogovor na adventni delavnici Slomškovega bralnega priznanja na Brdu,
ki so jo pripravili animatorji SBP. Res je, da venčki, nastali pod rokami
mladih bralcev, niso kako umetniško čudo, so pa narejeni z ljubeznijo.
Kajti kar nekaj veščin je bilo potrebno, da so venčki postali zeleni, dobili
štiri sveče in še dodatne okraske. Ob tem ne smemo pozabiti, da je na
vsakem venčku bil še angelček z dobro mislijo, ki so ga bralci naredili
čisto sami, no, najmlajšim je bilo le potrebno malce pomagati. Zvečer so
po sveti maši adventne venčke odnesli domov in drugi dan že prižgali
prvo svečko na njem.
Drago Juteršek

december 2015

Opera skozi čas
Naše navidez zaspano podeželje vedno znova pripravi in preseneti s svojo prikrito živahno naravnanostjo. Tako je bil v petek, 4. decembra 2015, na
Dvorcu Rus simpatičen dogodek z naslovom Opera skozi čas v organizaciji
društva Skrinjca, ki neutrudno deluje v duhu ohranjanja dediščine slovenske
kulture. Ne samo bistvo poslanstva društva, v petek se je združila moč samega dvorca, organizatorjev in njenih zagnanih, simpatičnih članov ter zanimiv
pridih samega dogodka in dal za rezultat odličen večer, ki je še same organizatorje presenetil z odzivom.
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od njenih začetkov pa vse do današnjega dne je z navdušujočim entuziazmom vodil operni pevec Milan Lavri. Pripravil je tudi diaprojekcijo ter preko
največjih opernih pevk in pevcev, njihovih nastopov, obarval svojo predstavitev ter publiki pričaral vso veličino opere. Za višek večera je sam zapel odlomke iz oper Pagliacco in Nabucco ter na posebno željo in navdušenje vseh
prisotnih Ave Mario.
Po predstavitvi in nastopu Milana Lavri in pevcev društva Skrinjca pod imenom Rosa na ledeni sveči se je večer nadaljeval ob spremljajoči razstavi starih
notnih zapisov, gledaliških in opernih listov, ter diplom, povezanih z opero.
Prijetno druženje se je razživelo ob zvokih klavirskih strun izpod rok Vesne
Marinko in Blaža, pogostitvi, izmenjavi različnih izkušenj in neprecenljivih
novih znanstvih, ki cenijo slovensko kulturo, ter se trudijo prispevati svoj čas
za lepši jutri.
Marjetka Vrbnjak

Pripravili so odličen sprejem, ki se je nadaljeval z uvodom nekaterih članov
društva Skrinjca, ki prepevajo slovenske narodne pesmi. Predstavitev opere

Kruh iz krušne peči najlepše diši
Nedelja dopoldan. Odpravim se v Krašnjo k Matožet, po domače. Tam bodo
pekli, so mi povedali. Sprejmejo me lepo in mi podajo predpasnik. Še roke si
umijte in bomo začeli mesiti za kruh, navrže Marija Gales. No, malo drugače
sem si to predstavljala, tako z beležnico in fotoaparatom v roki. Ampak s predpasnikom in vodenjem skozi postopek od moke do kruha je bilo nepozabno.
Marija Gales, po domače Udamovčeva Minka, organizira delavnice peke kruha
in drugih pekovskih izdelkov, pečenih v krušni peči ponavadi spomladi in jeseni. To se ji zdi najprimernejši čas. Skupine večinoma štejejo do deset udeležencev. Krušne dobrote pečejo po dogovoru iz ekološke ali običajne moke. V štirih

urah, kolikor trajajo delavnice, se naučijo praktično, z roko v moki, speči hleb
kruha, narediti oziroma oblikovati kitko, žemljo in kar se še dogovorijo. V skupini, v kateri so bile tudi moje roke v moki, smo se naučili delati še parkeljne in
ptičke. Marija pa ves čas kaže, kako se kaj naredi, in razloži, zakaj se je odločila za delavnice. Pove, da je obiskala že mnogo tečajev tako iz radovednosti in
kot iz potrebe po dodatnem znanju. Povsod so jim samo kazali potek. Ona pa
udeležence hoče naučiti praktično, da čutijo testo v roki, da dobijo občutek,
kako se mesi, kdaj je dovolj čvrsto, kako se oblikuje, kako se kruh v peč položi
in kako kruh zazveni, ko se pečenega iz peči vzame in potrka po njem. Tudi za
naše želodce je bilo dobro poskrbljeno. V peči se je kuhal mlečni riž, Minka pa
je delala pogačo Franca Jožefa v Krašnji. Tega recepta ne bom zapisala, kajti že
od tistih časov, ko je bil Franc Jožef nenapovedano v Krašnji, gre ta recept ustno
naprej v njeni družini, se ne zapisuje. Se jo pa vseeno lahko naučite narediti,
če obiščete delavnico. Na delavnici pečene dobrote boste odnesli domov, če

boste imeli srečo, tudi pogačo Franca Jožefa iz Krašnje.
Marija Gales je vključena v več društev. Je članica Razvojnega centra Slovenije,
članica Ajde v Domžalah, Demeter, to je biološka-dinamična pridelava zelenjave. Je ena izmed tistih zavednih ljudi, ki hrani in uporablja dobra stara semena,
ki so izvorna, niso gensko spremenjena. Na njihovi kmetiji si lahko ogledate
pridelovanje te zelenjave in žit ter jeseni višek kupite. Marija je imela že veliko
znanja, bila vključena v več društev še v času službovanja, kajti nekako je že
slutila, da prihaja čas, ko bo delo verjetno izgubila. Tako šoka zanjo sploh ni bilo.
Imela je jasne cilje. Zdaj, ko pa je v naši največji stranki – upokojenski, veselo
ustvarja, z veseljem uči tiste, ki si tega žele in hodi na nekatere sejme. Družina
ji pomeni vse in najsrečnejša je, ko so vsi zbrani za domačo mizo. Seveda pa v
svoje projekte vključuje tudi svoje otroke, moža in mamo Minko. Ko se v Krašnji
kaj dogaja, je zagotovo poleg s svojimi pekovskimi dobrotami.
Milena Bradač
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Zdrava prehrana – prava odločitev!
Zadnjo nedeljo v novembru je KO Rdečega križa Blagovica organiziral predavanje o zdravi prehrani.
V prostorih KS Blagovice je iz svojih bogatih izkušenj predavala patronažna
sestra Irma Markovšek. Poudarila je, da so pogoj za naše zdravje in dobro
počutje uravnotežena prehrana, vsakodnevno gibanje in pozitiven pogled na svet. Človekova prebavila so prilagojena za uživanje mešane hrane
rastlinskega in živalskega izvora. Vsa hranila (ogljikove hidrate, beljakovine,
maščobe, vitamine, minerale) in vodo dobimo s hrano.
Naštela je hrano, v kateri najdemo določena hranila in nanizala nekaj koristnih nasvetov:
- Ribe naj bodo na jedilniku dvakrat na teden.
- Pri nakupu rib dajemo prednost ujetim ribam pred gojenimi in morskim
pred sladkovodnimi.
- Uživajmo stročnice (fižol, grah …), ker zaradi vlaknin koristijo zdravju srca
in ožilja.
- Maščob nikoli ne pregrevajmo (pospešujejo nastanek raka).
- Svinjsko mast pri kuhi uporabljajmo v manjši količini ali jo zamenjajmo z
rastlinskimi olji.

NOVOLETNO VOŠČILO
S TOPLINO BOŽIČ NAJ VAS
GREJE,
NAJ VEZ DRUŽINSKO UTRDI!
A NOVO LETO NAJ ZASEJE,
KAR VAŠE SI SRCE ŽELI.

NAJDRAŽJIH,
V LETU 2016
PA PREDVSEM ZDRAVJA,
SREČE IN POLNO LEPIH DOŽIVETIJ!

LJUBEZEN, ZDRAVJE IN OBILJE
BOGATO NAJ VAM OBRODI,
A VSE ZAČRTANE NAJ CILJE
V USPEH USODA SPREMENI!

ČESTITAMO TUDI OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI
IN SE ZAHVALJUJEMO VSEM,
KI NAM PRI NAŠEM DELU
POMAGATE
IN NAS PODPIRATE!

VSEM KRVODAJALCEM, KRAJANOM
IN OSTALIM OBČANOM
ŽELIMO
MIREN BOŽIČ V KROGU SVOJIH

- Namesto da živila cvremo, jih kuhajmo, dušimo, pecimo v pečici ali na žaru.
- Izogibajmo se uživanju trans maščobnih kislin v margarinah in slaščicah.
- Zelenjavo in sadje operemo tik pred uporabo (ne namakamo v vodi, ker se
izlužijo vodotopni vitamini in minerali).
Gospe Irmi smo se z darilom zahvalili za prijaznost.
Malči Levec
Foto: Joži Urankar

V DU Lukovica je vsako
druženje posebno doživetje
Trg v Lukovici je zažarel v soju luči. Čarobnost praznikov ogreva
naša srca ter budi želje in pričakovanja v letu, ki prihaja. Nehote se
v mislih oziramo po dnevih, tednih in mesecih, ki smo jih prehodili
v iztekajočem se letu.

KRAJEVNI ODBOR
RK BLAGOVICA

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA, Stari trg 1, Lukovica, 1225 LUKOVICA

OBVESTILO !
Obveščamo vse svoje člane, da bomo članarino za leto 2016 pobirali
po naslednjem razporedu:
• LUKOVICA: 10.01.2016 od 8.00-9.30 v pisarni društva
• PREVOJE: 10.01.2016 od 10.00-12.00 v prostorih
ŠENTVID 			
KS PREVOJE
• BLAGOVICA: 17.01.2016 od 9.00-10.45 v pisarni GD Blagovica
• KRAŠNJA: 17.01.2016 od 11.00-12.00 v Gostilni Lipa
• TROJANE: 24.01.2016 OD 9.30–11.00 v Bistroju 91
Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati naši
člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši pisarni v
Lukovici vsak četrtek od 15.00-17.00. Društvena članarina znaša 10 €,
vzajemna članarina pa 10 €, skupaj 20 €.
Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 25. februarja 2016, ob 16. uri v
dvorani v Lukovici.
Želimo vam, da se vam v letu 2016 želja po sreči, zdravju in veselju seli
iz srca v srce, božični prazniki pa naj vas obdarijo s trenutki prijaznosti
in iskrenim toplim zavetjem.
Iskrene čestitke tudi ob Dnevu samostojnosti.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV
L U K O V I CA

Zanimivo leto je za nami. Mnoge dejavnosti so bogatile naše tretje življenjsko obdobje: izleti, pohodi, delavnice ročnih spretnosti, gobarski piknik, obiski starejših in aktivna udeležba na dobrodelnih sejmih so postali
stalni del programa Društva upokojencev Lukovica. Na izletih smo se
potepali po najlepših pokrajinah Slovenije. Skozi priprto lino smo pokukali v zamejstvo, si ogledali Varaždin – mali Dunaj, mesto baroka, glasbe,
cvetja in angelov. Ljubezen do domovine smo najbolj občutili v Porabju,
kjer živi naša narodna manjšina. Po češnje smo se odpravili v Spodnji
Kras. V Opatjem selu nas je s svojimi izdelki navdušil edini izdelovalec
bičev v Sloveniji. Izlete smo zaključili z martinovanjem v Mariboru in s
silvestrskim druženjem v domačem kraju. Pravi korenjaki so bili tudi naši
pohodniki. Spoznavali so skrite kotičke naše občine, v naravi pa črpali
moč in toplino. Povzpeli so se še na Menino planino, na Pohorje do Lovrenških jezer, na Ljubelju pa na Prevalo. V septembru so posrkali še vonj
po morju v Simonovem zalivu, v Orešju na Bizeljskem pa pokušali mlado
vino. Delavnice ročnih spretnosti so bile ob spretnem obračanju prstov
vedno polne tudi smeha. Cvetove gorenjskih nageljnov smo izdelale
za snemanje poročnega kosila v Gostilni Furman. Posebno spretnost
so zahtevale torbice, izdelane v tehniki makrameja, in ogrlice v tehniki
tatting. S pletenimi, kvačkanimi in drugimi drobnimi izdelki smo konec
novembra obogatili šolski sklad. Tudi na starejše nismo pozabili. Obiskali
smo kar 105 članov – bolnih ali starih 80 let in več. Prijetno je bilo poklepetati z njimi. Toliko topline in upanja žari v njihovih očeh. Še bi lahko
pisali o naših druženjih, o življenju, ki čaka na nas. Vedno je tukaj in zdaj!
In res je tako, ko je dejal Tone Pavček: »Življenje je dar. To, da živimo in
lahko vsak dan spet in zopet in znova ponavljamo besede zaljubljenih:
Radi imamo življenje!« Pa srečno!
Za DU Lukovica
Stana Stopar

DOGODKI

december 2015

Romanje k Brezmadežni v kapelo
Lurške Matere božje
Pred praznikom brezmadežne Device Marije, ki ga praznujemo 8. decembra,
se že nekaj let odpravimo na romanje z Brda v kapelo Lurške Matere božje
v Podgori pri Zlatem Polju. Po uvodnih besedah pri cerkvi na Brdu smo se
romarji podali na pot proti našemu romarskemu cilju. Čeprav smo romanje
in molitve posvetili Njej in Bogu, je ostalo še kar nekaj časa za čisto osebne
molitve in izrečene prošnje. Število romarjev se je približalo petdesetim, ko
smo se ustavili pri drugem znamenju. Tokrat smo si kar med seboj podelili
molitve, vse do našega romarskega cilja. Približno na pol poti smo bili po molitvi pri Zajčevem znamenju deležni še okrepčila, tako da smo pot do kapele
Lurške Matere Božje lažje prehodili. V kapeli smo poleg litanij zmolili še za
naše družine. Romanje se je končalo s pogostitvijo prijaznih domačih gospodinj in za nekatere še z romanjem v obratni smeri do Brda.
Drago Juteršek

Člani Godbe Lukovica vam čestitamo
ob dnevu samostojnosti in enotnosti,
hkrati pa želimo
vesel božič ter srečno in dobre glasbe
polno leto 2016!

13

Čebelarska sezona
Čebelarji smo bili aktivni v letu 2015 in se že veselimo novega leta
ter nove čebelarske sezone .
Druga polovica leta 2015 je bila za čebelarje ČD Lukovica pestra. Poleg
tega, da smo imeli veliko opravil pri čebelah, ki smo jih pripravljali za
zimo, smo bili aktivni tudi na drugih področjih.
Konec avgusta smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v Prekmurje,
zapeljali smo se tudi čez mejo v Avstrijo, kjer smo si med drugim ogledali izdelavo satnic. To je bila ekskurzija, ki nam je tudi s pomočjo odličnih prekmurskih čebelarjev zagotovo prinesla precej novih znanj in
poznanstev. Oktobra smo že drugo leto zapored organizirali kostanjev
piknik, ki pa ni le piknik, ampak je srečanje ob koncu čebelarske sezone,
ki je priložnost, da čebelarji pokažemo, kaj smo letos pridelali, se pogovorimo o letini in izmenjamo izkušnje.
Tradicionalno smo novembra sodelovali pri slovenskem zajtrku v vrtcih in šolah. Naši člani so bili tudi letos zelo radodarni, podarili so 25
kg medu, kar deset pa se jih je udeležilo zajtrka v vrtcih v Šentvidu in v
Krašnji ter v šoli v Blagovici.
Vsako prvo sredo se čebelarji srečujemo na izobraževanjih, kamor navadno povabimo tudi zanimive goste. Tako je bilo tudi decembra, ko
smo se dobili v gostišču na Trojanah, pridružil pa se nam je Drago Šikovec. Izobraževanja, ki jih pripravljamo vsak mesec, so zelo dobro obiskana in so zagotovo priložnost za vse čebelarje, da izvejo kaj novega, si
izmenjajo izkušnje – ne glede na predhodno znanje.
V decembru čebelarji praznujemo god našega zavetnika sv. Ambroža,
ob tej priložnosti smo se tudi s praporom udeležili svetih maš na Viru, v
Novi Štifti in v Dobu.
Leto, ki je pred nami, nam prinaša nove izzive, prav gotovo pa se ga
veselimo tudi zato, ker obeležujemo 20. obletnico samostojnega čebelarskega društva. Predvsem upamo, da bo tudi prihodnje leto medeno,
uspešno in zdravo – posledično smo lahko dejavni in z veseljem delamo
z našimi ljubimi čebelami.
Katja Nakrst
tajnica ČD Lukovica

Čebarke in čebelarji želimo lepe praznike in vse dobro v letu
2016. Naj bo zdravo, cvetoče in medeno!
ČD Lukovica
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Jernej Žurej Jerry – pisatelj

Knjižni prvenec V isti zanki
Knjiga govori o življenju, o vzorcih, ki nam jih vcepijo, ki se jih podzavestno naučimo. Vzorcih, programih, zankah, ki nas pripeljejo vedno
na isto mesto, ki nam ne pustijo živeti, živeti lastnega življenja. Jerry v
knjigi podaja lastne izkušnje, napake, spoznanja, do katerih se je prebil
skozi trnovo življenjsko pot.
Jerry prihaja iz Prevalje
in je obiskoval osnovno šolo na Brdu. Izučil
se je za kuharja, nekaj
časa to tudi bil, nato se
je preusmeril v prodajo, postal poslovodja in
se dobro znašel tudi na
terenu. Poslovno pot je
nadaljeval kot samostojni podjetnik in kot
takšen doživljal vzpone
in padce. V dobrem in zlu
mu je ob boku stala žena
Brigita, največji zaklad,
kot pravi sam, pa je njun
sin. Zadnje čase se Jerry
posveča pisanju, dela nekaj, za kar nikoli ni zares
verjel, da bo. A pri tem
uživa, podaja svoje življenjske izkušnje, znanje,
modrosti in je srečen.
Poleg tega še predava,
poučuje, skupaj z ženo
pa pripravljata še večje podvige. Prvi takšnih bo 16. decembra v Koloseju.
Obudila bosta tisto staro, sedaj že skoraj pozabljeno – druženje, pogovor.
Všečkaj se v živo, pravi Jerry.
Dovolite si biti, dovolite si iti, dovolite si živeti.
To namenjam vsem, ki vas je strah, tako kot mene, vsem, ki še niste zaresizkusili biti JAZ, vsem, pa čeprav boste ostali tam, kjer ste. Želim vam popolno
potovanje. Jernej Žurej Jerry
Jernej svojo knjigo opiše takole: Opisujem svoje lastno življenje, kako sem
se lovil V ISTO ZANKO, kako sem vedno znova delal iste napake, ne da bi se
sploh iz tega kaj naučil. Vedno padel na istem izpitu ter se nato spraševal,
kako lahko uspe drugim, meni pa na koncu vedno zmanjka tisto nekaj malega. Zakaj se to dogaja le meni? Srečo imam, da me moja žena pozna in mi
zna svetovati, kako biti dejansko jaz, kako živeti svoje lastno življenje in to
ne glede na cel svet. Pripovedujem svojo lastno zgodbo, a s poudarkom na
učenju, o samemu sebi, o tem, kako enostavno je lahko življenje, če ga le ne
zakompliciramo. Knjiga nam poda zgodbo, skozi katero sem dojel, da živim
po pisanih vzorcih, navadah. Da sem prežet z virusi današnjega časa. Da ljudje v sebi nosimo vse polno strahov, ki nas ustavljajo, dovolijo nam le to, kar
je v očeh drugih v redu. Skozi to zgodbo želim bralcu odpreti vrata v svet, ki
nam v osnovi pripada. Da smo lahko to, kar hočemo biti, da delamo tisto, kar
nas veseli, da zaživimo življenje, ki ga krojimo sami. Da si dovolimo živeti, ne
glede na to, kaj bodo drugi rekli.
Z avtorjem smo govorili o ideji in nastajanju te knjige, o navdihu, časovnem
okviru in podobno. A je odgovor skoraj vedno enak. To je knjiga življenja,
Jerry se ni posebej pripravljal na njo, ni je planiral, le pisati je začel. Misel za
mislijo, stran za stranjo. Vrelo je iz njega, besede, stavki so kmalu našli pomen.
Ko je bilo najtežje, ko je padal v globino grenkih življenjskih preizkušenj, se je
vedno znova dvignil, postal močnejši, se naučil nekaj novega. Ko se je poglobil vase in si zastavil prava vprašanja, so na plano prišli tudi pravi odgovori.
Življenje je potrebno živeti, ne ga gledati od zunaj, kot platnico knjige. Postaviti se v prvo osebo in pritisniti na pravo tipko, tipko delete, če želite.
Delete pa je tudi naslov druge Jernejeve knjige, ki je brezplačna. Če jo želite, pošljite avtorju sporočilo oziroma naslov za dostavo prek spletne strani
jernejzurej-jerry.com. V nastajanju pa je že tudi nadaljevanje knjige DELETE
z naslovom PROGRAM – DELETE, v kateri bo avtor malce obširneje opredelil naše vzorce in navade, imenovane programi. Jernej pove: Saj veste, kako

Rokovnjač
uporabljamo računalniški program? Naložimo ga, ga uporabljamo, in ga lahko zamenjamo, če nam ne služi dobro. Nekako tako je tudi z nami. Imamo
pisane programe, po katerih delujemo, a z razliko, da se ne zavedamo, da jih
lahko spremenimo. Programe, ki nam ne dopustijo zaživeti, tako kot želimo.
Zelo pogost program, ki ga veliko ljudi nosi s seboj, je program Kaj bodo pa
drugi rekli. Ta vas neštetokrat potlači, ne dopusti vam biti vi, posledica pa je,
da ni rezultatov, ki ste si jih vi želeli, jih pričakovali. Vsi imamo predstave in
želje, a le redko kdo si dejansko upa stopiti iz sence in narediti to, česar si drugi
ne upajo, zaradi programa Kaj bodo pa drugi rekli. Vam jaz povem, kaj bodo
rekli, nič, ali pa vse, sploh ni važno, delajte tisto, kar vas veseli, ne obremenjujte se z besedami drugih. Oni so tisti, ki si ne upajo. Upajte si.
Sledijo še besede Brigite Žurej (Krog Življenja), Jernejeve žene.
Avtor je v prvi vrsti zelo družinski človek. Zelo se trudi, da svojemu otroku
daje ogromno ljubezni, varnosti in opore pri njegovem otroškem življenju. V
družino prinaša veliko smeha in dobre volje. S svojim spontanim življenjem
nas velikokrat zelo nasmeji. Je tudi zelo čustven, pozoren in se trudi, da bi
nam bilo lepo. Po naravi je zelo energičen, radoveden, nagajiv, vztrajen. Rad
ima dobro hrano, ki pa jo tudi z užitkom in ljubeznijo pripravlja. Rad ima živali
in morje. Sprosti pa se ob lovljenju ribic, zvokih morja in igranju kitare. Ker
mu življenje ni prizanašalo s preizkušnjami vseh vrst in je velikokrat padel, je
zelo velik optimist, ki se zna pobrati na noge ter iti po poti naprej – z večjim
znanjem, več modrosti in zaupanja.
Knjiga V isti zanki je izšla v začetku novembra in je že na knjižnih policah
knjigarn po Sloveniji. Odlomek iz knjige z naslovom Otrok:
Ja, počutimo se, kot da bi bili spet otrok. Spet pri osnovi. Kot da še nič ne
znamo, ne vemo. Vse je novo, vse drugače, vse kar poznamo, ne nosi več takega pomena. Lahko bi rekel, da smo otrok z napako. Znanje, ki ga premoremo in miselnost, ki jo nosimo s sabo, so nas pripeljale do stanja, v kakršnem
smo, torej bi lahko z eno besedo rekli, da je napačno. Ne vse. Ni vse zanič
in napačno. Posedujemo tudi vrline nobenemu enake, znanje katerega nam
noben ne more vzeti, modrost. A kljub vsemu kot otrok. Na poti, da se nauči
hoditi, sam jesti, govoriti. Čutiti in si pustiti čutiti. In to, kar čuti, tudi doumeti
in razumeti. Znati reagirati ter razvozlati vse znake, ki so nam podane. Otrok.
Občutek ne moči in majhnosti pa je mnogo močnejši kot takrat, ko smo bili
otroci. Vsaj pri meni je bilo tako. Otroku pokažeš žlico, mu pokažeš, kako se z
njo je in to ponovi. Brez zadržkov, brez kompliciranja, brez nastavka v svojih
možganih. Enostavno, brez strahu naredi, kar mu pokažemo. Nima blokad,
nima vprašanj, zakaj je temu tako, ne sprašuje neumnosti. Kaj pa mi? V vzorcu
starega imamo že vse napisano. Torej se za vsako piko sprašujemo. Zakaj pa
tako, zakaj pa ne drugače. Znamo komplicirati. Ali pa samo iskati izgovore, da
ne bi izkusili nekaj, kar je drugačno. Poznamo tisto staro, vemo kako deluje, in
se tega držimo kot pijanec plota. Privezani smo. Sam sem privezan, bil sem. Na
tisto staro, naučeno, mi dodeljeno skozi življenje. Vse, kar je drugače, je novo,
gledano z nekakšnim prezirom. Odporom, da bi sploh poizkusil, da bi sploh se
hotel naučiti. Pa je to učenje, ali pa je samo dopuščanje, da naredimo, kar nam
je dano od začetka. Dano še preden se sploh rodimo in ugledamo svet, v katerem živimo. Dano od tam zgoraj, imeli smo, a smo izgubili. Torej znanje že posedujemo, a kje se je izgubilo, kdo nam ga je ukradel. Spomniti se ga. Še tega se
ne spomnim, kako sem
si kot otrok razbil glavo,
kako naj potem poiščem
znanje, ki ga nosim v sebi
ter je zakopano nekje na
dnu mojih možganov.
Predstavljam si jih odpreti. Kaj vidim, en velik vihar. Vse misli divjajo sem
in tja, brezciljno, iščem
tisti pravi predal, a kako
naj ga najdem v vsem
tem kaosu in razmetanosti. Kaj pa če nočem, si
ne upam. Kaj če nočem
poiskati tistega, kar
imam, saj bi našel tudi
kaj drugega. Spomine,
bolečino, trpljenje. Zakaj
bi drezal tja, kjer boli, hodil tja, kjer še nič ne poznam? Kaj vse bom našel,
kaj vse doživel.
Andraž Kopitar
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Če bo varno, bo tudi srečno!
Praznični december je že v polnem teku, obiskali so nas prvi dobri
možje, v novembru so nas pozdravile že tudi prve snežinke. Postavljajo se okrašena drevesca, čas je, da preverimo, ali nam novoletne lučke
še svetijo. Naj pričnemo z opozorilom o nevarnostih uporabe različnih
lučk in svečk. Nevarnost se pojavi, ko nam okraski svetijo brez nadzora,
pogosto tudi ponoči. Nič hudega sluteči v želji ustvariti prijetno vzdušje
namerno ali nenamerno puščamo lučke prižgane, tudi ko se odpravimo
od doma. Takrat, torej ponoči in pa ko nas ni doma, pa se zgodi največ
vžigov omenjenih svetil. Zatorej naj, ko spite ali obiščete prijatelje, namesto nenadzorovano na drevescih, po balkonih in še kje drobne lučke
in plameni veselja svetijo v nas.
Druga požarna problematika, ki je bolj prisotna v prazničnem času, so različni pirotehnični izdelki. Večina nas rada uživa v iskrenju tisočih barv na nebu,
koga morda celo ne moti občasen žvižg in pok, vendar se moramo zavedati
nujnosti varne in odgovorne uporabe teh izdelkov. Poleg požarne nevarnosti
je tu seveda še nevarnost poškodb, ki jih je vsako leto veliko. Pazljivo torej, v
mislih pa imejmo tudi naše štirinožne prijatelje!

Kaj vse smo počeli v tem času?
Od zadnjega pisanja je bilo v naših krogih kar pestro. Kot napovedano, smo
se 11. oktobra člani B desetine PGD Krašnja udeležili regijskega tekmovanja v
Šmartnem pri Litiji, kjer smo v jesenskem nalivu dali vse od sebe in dokazali,
da bi lahko z nekaj več sreče parirali tudi »močnejšim« ekipam. Istega dne
napovedano tekmovanje s staro brizgalno smo morali ravno zaradi omenjenih neugodnih vremenskih razmer odpovedati. Prihodnje leto nam bo gotovo bolj naklonjeno pri izbiri termina. Sedemnajstega oktobra so se regijskega
tekmovanja v Komendi udeležili tudi krašenjski pionirji in zasedli solidno 13.
mesto. Obema ekipama iskrene čestitke za izkazan trud in rezultat. Naslednjič gremo po kolajne ...
V sodelovanju z OŠ Janka Kersnika in vrtcem Medo, enoto Krašnja, smo 22.
oktobra organizirali tradicionalni dan odprtih vrat. Scenarij je bil tak, da učiteljice in vzgojiteljice evakuirajo celoten objekt na dobro označeno zbirno
mesto kot v primeru požara. V nekaj minutah smo z gasilskim vozilom GVV-1
na kraj zbirališča prispeli tudi gasilci in prikazali gašenje z gasilsko peno, ki je
bila zanimiva popestritev vaje za najmlajše, ki so gotovo doma trdili, da smo
gasili s snegom, kot tudi za malo starejše. Naj povemo, da je pena povsem
neškodljiva tako za okolje kot za ljudi, uporablja pa se predvsem za gašenje razlitih tekočin in ima predvsem dušilni učinek (voda pa hladilnega). Vse
prisotne smo pogostili s slastnimi malimi krofi z marmelado in s sokom. Tako
okrepčana je mladina še bolj zavzeto spraševala in preizkušala vse gasilske
predstavljene predmete in orodja. Veselimo se že naslednjega dne odprtih
vrat PGD Krašnja. Ob tej priložnosti vabimo vse mlade osnovnošolske navdušence nad plemenitim gasilskim poslanstvom, da se nam pridružijo.
Za vse dodatne informacije in pristopno izjavo nam pišite na: pgd.krasnja@gmail.com ali nas pokličite na 041 836 425 (J. Jamšek). Pionirji seveda
še ne sodelujejo pri pravih intervencijah, pač pa v sproščenem vzdušju pod
budnim očesom mentorja pridobivajo osnovna znanja in spretnosti, ki jih
lahko pokažejo in dokažejo na različnih tekmovanjih.
Istega dne smo sodelovanje razširili tudi s skupno gasilsko vajo na OŠ Janka
Kersnika na Brdu pri Lukovici, kjer je sodelovala celotna GZ Lukovica. Vajo je
organiziralo PGD Lukovica, sestavljena pa je bila iz evakuacije celotne OŠ, iskanja in reševanja ponesrečencev, ter prometne nesreče, ki se je pripetila na

Razpiranje avtomobila
parkirišču. V vaji smo sodelovali s petimi gasilci in vozilom GVV-1.
Za zaključek oktobra, meseca požarne varnosti, smo se udeležili tudi gasilske vaje v vasi Zlatenek v organizaciji PGD Blagovica in sicer 31. oktobra. Vaja
je spet vključevala vse gasilce in opremo celotne gasilske zveze, tudi tokrat
smo sodelovali s petimi gasilci in GVV-1, zaradi zahtevnega terena pa smo
uporabili tudi motorno črpalko Rosenbauer kot del verige dobave vode na
požarišče. Območje naj bi zajelo neurje, zaradi katerega je strela udarila v objekt, posledično je nastal požar, pogrešane so bile osebe. Poleg tega je zaradi
vetra obstajala velika nevarnost, da se požar iz objekta razširi na bližnji gozd.
Nekaj minut zatem je v bližini naselja Zlatenek (lokalna cesti Zlatenek-Jelša)
na osebni avtomobil padlo drevo, v njem sta ostali ukleščeni dve osebi. Zahtevna vaja je bila dokaj uspešno izpeljana, vsekakor pa smo se vsi prisotni
naučili veliko novega.
Kmalu za vajami je prišel čas, ko smo morali svoje znanje pokazati tudi v realni situaciji. Devetega novembra smo bili v zgodnjih jutranjih urah s strani
Regijskega centra za obveščanje obveščeni o požaru stanovanjske stavbe v
naselju Imovica. Pozneje se je izkazalo, da prijava ni bila točna, saj je gorel
kozolec v naselju Prevalje. Poškodovanih ni bilo, materialna škoda pa je bila
precejšnja. Vzrok požara na kraju ni bil ugotovljen. Sodelovali smo s petimi
gasilci ter voziloma GVV-1 in GVM-1.
Štirinajstega novembra smo se skupaj s PGD Prevoje in na pobudo PGD Lukovica udeležili skupne vaje tehničnega reševanja, reševanja v prometni nesreči. Vaja je bila za vse nas izjemno zanimiva in poučna, saj naše društvo ne
razpolaga z opremo za tovrstna reševanja. Delo je potekalo v dveh skupinah,
vključevalo pa je tako stabilizacijo vozil, vstopanje v poškodovano vozilo, iznos ponesrečenca, razrez in razpiranje karoserije, ipd. Vaje smo se udeležili s
štirimi gasilci. Veselimo se sodelovanja na podobnih vajah, saj lahko le s skupnim znanjem kakovostno sodelujemo, tako na vajah kot takrat, ko gre zares.
Naj bo to le kratek povzetek pestrega in zanimivega dogajanja v PGD Krašnja.
Kot smo omenili, predvsem pazljivo in varno v teh dneh, tudi na cesti, saj
nam še tako majhna nezgoda lahko povzroči velike težave in skrbi.
Na tem mestu le še zahvala vsem, ki nas na kakršen koli način podpirate. Naj
vam povemo, da skušamo tako z vestnim izobraževanjem kot tudi z vzdrževanjem gasilskega doma, obeh vozil in vse opreme poskrbeti, da vam bomo,
če nastopijo težave, lahko hitro in strokovno pomagali. Če še niste naš/a
član/ica, vas vabimo, da se nam pridružite. Tudi brez gasilskih znanj boste
pomemben člen v društvu, saj se udejstvujemo na najrazličnejših področjih.
Pišite nam ali pa nas pokličite.
Vesel in izpolnjenega pričakovanja poln božič ter zdravja, poguma in sreče
polno leto 2016!
Na pomoč!
Jure Jamšek
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Kjer je volja, je napredek …
… tako po korakih napredujemo tudi v Prostovoljnem gasilskem društvu
Prevoje. V teh ne preveč zimskih dneh, v pričakovanju praznikov in zaključkom pestrega leta, smo vam, dragi bralci Rokovnjača, pripravili povzetek iztekajočega se leta.

organizacijo ter delom na društveni veselici srečujemo in izmenjujemo mnenja
z drugimi članicami na srečanjih, delavnicah in izletu. Tudi naši starejši gasilci
aktivno s svojimi izkušnjami in znanjem polnijo mozaik našega dela. Da niso
za pozabo, vsakič dokažejo na tekmovanjih, kjer jih občudujemo vsi mlajši
tekmovalci, in si želimo, da bi tudi sami nekoč tako zastopali naše društvo. Za
prihodnje rodove se dokončuje gasilski dom, ki dobiva končno podobo v notranjosti. Orodišča so dokončana, a potrebno je urediti še trajno ogrevanje. V vrhnjih prostorih se počasi dokončuje dvorana, ki jo nujno potrebujemo za naša
srečanja in izobraževanja. V izgradnji je tudi že poveljniška soba, ki bo omogočala logistično podporo pri obsežnejših intervencijah. Tako se uresničujejo
naši načrti za prihodnost, med katere spada dokončanje notranjosti doma in
pozneje ureditev muzeja gasilstva v naših krajih. V ta namen vas že sedaj prosimo, če imate doma karkoli, povezanega z gasilsko zgodovino v naših krajih,
da nas obvestite o tem. Še naprej se bomo aktivno udeleževali izobraževanj in
delali z mladimi. Predvsem pa bomo še naprej skrbeli za dobro opremljenost
operativnih enot, da bomo pomoč in reševanje izvajali varno in uspešno. Veseli
bomo tudi vašega odziva pri zbiralni akciji starega papirja, saj z denarjem, zbranim na ta način, pomagamo naši mladini, da se lahko uspešno razvija. Za vse,
ki vas zanima še kaj več o dogajanju in podrobnih aktivnostih PGD Prevoje, naj
si vzame čas za ogled spletne strani PGD Prevoje gasilci www.prevoje.si ali facebook profila. Gasilci in gasilke PGD Prevoje se vam zahvaljujemo za izkazano
podporo in vam obljubljamo, da bomo še naprej: »V službi ljudstva na pomoč
v pripravljenosti dan in noč «.
Tajnik PGD Prevoje

Naše delo je predvsem usmerjeno v prihodnost, kar dokazujejo različne aktivnosti naših članov, od operativne enote, članic, mladine do veteranov. Veliko pozornosti je posvečeno vzgoji mladih gasilcev. S spoznavanjem orodja in
opreme, teorije ter izvajanjem raznih nalog, kot so vezanje vozlov, navezave
orodij in ostalih vaj gasilskih spretnosti smo se udeležili kviza gasilske mladine,
orientacije ter ostalih tekmovanj tako na ravni Gasilske zveze Lukovica, Regije
Ljubljana III. kot tudi na državni ravni. Seveda pa ne moremo mimo izjemnega
uspeha mladink, ki so bile na izbirnem tekmovanju za Mladinsko gasilsko olimpijado 2015 in s tem ponovno ponesle ime našega društva v slovenski gasilski
vrh. Vstopnico za olimpijado so za las zgrešile, so si pa v jeseni priborile novo
priložnost, da se drugo leto spet uvrstijo med najboljše v državi. Vse mlade na
tem mestu vabimo, da se nam pridružijo in tako spoznajo naše delo tudi sami.
Za dobro delo je zelo pomembno tudi izobraževanje članov in članic, zato so
se le-ti uspešno dodatno usposobili za reševanje v predorih kot portalni gasilci,
za tehnično reševanje in za uporabo izolirnih dihalnih aparatov. Vsa ta znanja
so operativni gasilci obnavljali na rednih društvenih in občinskih vajah, ki pripomorejo k boljši odzivnosti in ukrepanju v primeru intervencije, ki jih je bilo
letos prek dvajset. Da pa operativa ni več domena samo moških, dokazujejo
naše članice, ki se poleg redne udeležbe na intervencijah, izobražujejo in tekmujejo. Na tekmovanju Fife Combat, sta v letošnjem pokalu Prevojski raketi
(Eva in Kaja) osvojili skupno četrto mesto. Članice se poleg dela z mladino in
Kaj čaka nas za prazničnimi vrati,
ko bo novo leto razigrano prestopilo prag?
Bodo jutra s soncem obsijana,
z mehkim perjem udobno nam postlana,
bodo novi zlati časi?

PGD Lukovica želi vsem občanom občine Lukovica veselja polne
praznike ter obilo sreče, osebnega zadovoljstva, uspehov in zdravja v
letu 2016!
S čestitko se za podporo in sodelovanje pri našem delu zahvaljujemo
vsem prebivalcem našega območja. Posebna zahvala je namenjena
vsem, ki nas pri našem delu tudi finančno podpirate. Posebna zahvala
pa je namenjena vsem ki ste skozi celotno leto 2015 sodelovali v naši
akciji zbiranja starega papirja in nam na tak način priskočili na pomoč
pri nakupu prepotrebne opreme.
Gasilke in gasilci PGD Lukovica

Zlati in prijetni bodo,
če sivino našo sami pozlatimo
s poštenim delom in dobroto.
S srečo, mirom in toplino dneve si zapolnimo.
Naj s smehom vdihnemo jim lepoto,
in prijateljstvom iskrenim.
Prav takih časov – svetlih, srečnih, zlatih
v novem letu vam iz srca želimo!
Prevojski gasilci in gasilke
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Društvo diabetikov Domžale
Društvo diabetikov Domžale v letu 2016 obeležuje že celih 30 let svojega
obstoja.
Laično in tudi strokovno povezuje vse svoje člane – tiste iz občine Domžale in
tiste iz sosednjih občin Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica. Nudi jim vso dodatno podporo pri premagovanju svoje kronične sladkorne bolezni: strokovna
predavanja, pohodi, okrevanja, druženja, seznanjanje z novostmi, edukacija v
skupinah, kako živeti disciplinirano, pa vendar sproščujoče … in še bi se našlo
marsikaj. V Domžalah je v dveh dispanzerjih vodeno približno 4500 diabetikov,
kar predstavlja 8 odstotkov vseh prebivalcev v prej omenjenih občinah.
V društvu se tudi zavedamo, da svojci sladkornega bolnika prav tako nosijo levji
delež pri zdravljenju vsakega posameznika. Objavljamo aktivnosti društva za
prvo tromesečje v letu 2016 in sporočamo, da toplo vabimo k sodelovanju vse,
ki se zavzemajo za zdrav način premagovanja tegob – tako diabetike kot njihove svojce, znance, prijatelje ali samo podporne člane društva.

Ob tej priložnosti ŽELIMO VSEM LJUDEM DOBRE VOLJE PREDVSEM AKTIVNE,
PRIJAZNE PRAZNIKE IN IZPOLNITEV TISTIH DROBNIH
SKRITIH ŽELJA; VSEM ŽELIMO MOČI, DA VSAK DAN ZNOVA – VZDRŽIMO – SKUPAJ ZMOREMO!
SREČNO!
Vida Čeh

DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE
Mengeš, Moravče, Lukovica, Trzin
Mestni trg 2, 1230 Domžale

DruštvodiabetikovDomžale
LJUBLJANA

datum

Vsebina

čas in zbirno mesto

društvo

Kontaktna oseba + tel. št.

29.01

Predavanje o hipoglikemiji, dr. Katarina Vukelič

ob 17. uri ZD Domžale predavalnica

Domžale

pisarna društva 01/721-42-79

20.02

Pohod ob Bistrici

ob 9,30 uri parkirišče športni park

Domžale

Tone Košmerlj 041-679-787

25.02

Občni zbor

ob 17 uri KD Vir

Domžale

pisarna društva 01/721-42-79

18.03

predavanje Diabetik in zobna higiena, dr.Praprotnik

ob 17 uri ZD Domžale

Domžale

pisarna društva 01/721-42-79

19.03

pohod Blagovica - Špilk

ob 9 uri pri OŠ Blagovica

Domžale

Tone Košmerlj 041-679-787

Revija cerkvenih pevskih
zborov domžalske dekanije

MPZ Janko Kersnik na
predstavitvi nove knjige

Na tokratni reviji cerkvenih pevskih zborov, ki je bila na prvo adventno nedeljo v cerkvi svetega Jožefa na Viru sta skupaj zapela združena mešani
pevski zbor Marije Vnebovzete župnije Brdo in mešani pevski zbor iz Šentvida pod taktirko Špele Kink in z organistom Lojzetom Pezdircem. Vezna
beseda je tokrat tekla o slovenskih skladateljih in to tistimi s šolami in brez,
a tako eni kot drugi so imeli veliko ljubezni tako do petja kot ustvarjanja.
Dvanajst zborov je na prvo adventno nedeljo prepevalo pesmi, posvečene Mariji. Le nekaj uvodnih besed je zbranim namenil domači župnik
župnije Sv. Jožefa na Viru Pavel Okoliš in ob tem zaželel vsem pevkam in
pevcem čim boljšo izvedbo izbrane pesmi. Vezni tekst o naših skladateljih cerkvenih pesmi nam je podajal Igor Horvat in kot prvega napovedal
mešani zbor župnije Sv. Jožefa Vir. Močno so bili zastopani pevski zbori
župnije sv. Martina Moravče, saj je poleg ženskega pevskega zbora Proteja nastopil še mešani pevski zbor in še moški pevski zbor. Predstavili so
se še mešani pevski zbor župnije Peče, mešani pevski zbor župnije Trzin,
mešani pevski zbor Marije Vnebovzete župnije Domžale, mešani pevski
zbor župnije Sv. Mihaela Mengeš, mešani pevski zbor župnije Radomlje,
odrasli pevski zbor župnije Jarše, mešani pevski zbor župnije Dob. Zbranim je spregovoril pred skupnim nastopom vseh zborov še animator za
cerkveno petje domžalske dekanije Janez Avsenik ter pevcem in pevkam
zaželel tudi v prihodnje še več ubranega petja sebi v veselje in Bogu v čast.
Na koncu koncerta so vsi zbori združeni pod taktirko Tomaža Pirnata in
organista Boštjana Černeta, zapeli še tri pesmi. Čudovit koncert, prijeten
za uho in dušo, s pesmimi za vse okuse poslušalcev je nekaj, za kar živijo
pevke in pevci, saj besedo, ki nagovarja, prinašajo med nas.
Drago Juteršek

Moški pevski zbor Janko Kersnik je zapel na predstavitvi knjige Janeza
Močnika Evropske božične in koledniške ljudske pesmi, ki je v kulturnem
hramu Ignacija Borštnika tokrat zvenelo malce drugače. Bogati zbirki
pesmi, ki jih je izdal Janez Močnik z namenom, da se ohranijo našim zanamcem in ponovno oživijo ob petju različnih zborov, se je tako pridružila
še ena. Ana Jagodic Dolžan, ki je povezovala koncert, je zbranim najprej
predstavila življenjsko pot avtorja, nato pa pred nastopom povedala še
kakšno zanimivo tudi o izvajalcih iz njegove zgodovine. Nastopajoči so
nas tako popeljali s pomočjo pesmi v različne države in rečeno je bilo, da
se vsaka pesem sliši in razume lahko popolnoma drugače. Da je to res,
sta nam tokrat dokazala moški pevski zbor Janko Kersnik iz Lukovice in
komorni zbor De profundis iz Kranja z katolonsko ljudsko Fum, fum. Klara
Gantar nam je na gosli zaigrala slovensko in evropsko himno ter Močnikovo Srečna si štalca. Nato so nam pesmi, ki so predstavljene v knjigi,
zapeli še kvartet Krt iz Stranj, vokalna skupina Fantje z Jožefovega hriba
iz Celja in Grudnove šmikle, ali če prevedemo Miklavževa dekleta iz Železnikov. Pokroviteljem in nastopajočim se je zahvalila Daniela Močnik in
zborovodjem za spomin poleg rože podarila še izvod nove knjige. V projektu, ki je tokrat zagledal luč, so poleg avtorja Janeza Močnika sodelovali
še mnogi sodelavci tako iz domovine kakor iz drugih držav, podprli pa
so ga tudi Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Občina
Cerklje in Kulturni klub Liberius Cerklje. Prijetno druženje pevskih prijateljev se je nadaljevalo Pod Jenkovo lipo ob kozarčku rujnega in ob pogledu
na zasneženo naravo. Brez pesmi o pomladi in ljubezni ter napitnic tudi
ni šlo.
Drago Juteršek
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ŠD Lukovica v letu
2015
Pred dobrim letom smo člani ŠD Lukovica
sprejeli program športnih dogodkov za leto
2015. Leto je skoraj za nami in lahko bi dejali,
da je za nami več kot uspešno leto in dober
temelj za nadaljnje delo. Naj omenimo, da
smo letos praznovali 10. leto delovanja ŠD Lukovica ter še petič zapored organizirali vedno
bolj priljubljeno športno prireditev v naši občini Lukov'ca športa.
Januarja smo v športnem društvu iskali novega mojstra namiznega tenisa. Za ta prestižni naslov se je potegovalo 16 tekmovalcev.
Po enoletnem premoru je najvišjo stopničko
ponovno zasedel Daniel Trček, ki je v finalu
premagal Roka Ravnikarja, tretje mesto pa je
pripadlo Kristjanu Pestotniku.
Zimski športi so v našem društvu med najbolj
priljubljenimi, zato smo se tudi to leto odpravili na smučarski izlet, in sicer na Vogel, kjer
smo se sproščali med vijuganjem po belih
strminah. V začetku marca se je pet članov ŠD
Lukovica prvič odpravilo na nočno sankanje
na Krvavec. Začeli smo že ob 16.00, končali pa
pod sojem žarometov ob 20.00, vsi prijetno
utrujeni in navdušeni nad adrenalinsko izkušnjo, ki so nam jo ponudile strmine Krvavca.
Definitivno ponovimo v letu 2016. Zadnjo
nedeljo v oktobru je kar nekaj članov ŠD Lukovica sprejelo tekaški izziv in odteklo tradicionalni 20. Ljubljanski maraton, ki je bil letos
rekorden tako v številu prijavljenih tekačev
kot v rekordu maratona, ki ga je dosegel Etiopijec Getachew Limenih. Tekači in tekačice

ŠD Lukovice prav tako niso bili od muh in so
nastopili zelo uspešno. Ob tem gre posebna čestitka naši članici Teji in članu Nejcu, ki
sta se sploh prvič (uspešno) spopadla z Ljubljanskim maratonom. Verjamemo, da se bo
naslednje leto opogumilo še več članov. Lukov'co športa smo letos z namenom izpeljali
nekoliko drugače. V en dan smo združili tako
košarkarski turnir kot tudi malonogometni
turnir. Na obeh igriščih so se igrale izjemno
kvalitetne in razburljive tekme. Košarkarski
turnir je osvojila Tazadna ekipa, nogometnega prestola pa se je veselila ekipa Beli Balet.
Veseli nas, da na Lukov'co športa prihaja
vedno več ekip iz okoliških občin, ki s svojo
udeležbo dvigujejo kvaliteto igre in skrbijo za
dvig motivacije domačih ekip.
Seveda zgoraj opisani dogodki niso bili edini
v ŠD Lukovica. Hoteli smo vam le približati nekatere izmed njih in vas tako spodbuditi, da
se nam pridružite in tako pomagate soustvarjati dogodke v prihajajočem letu 2016.
Naj se na koncu zahvalimo vsem članom za
požrtvovalno delo, našim zvestim sponzorjem, Občini Lukovica in vsem ostalim, ki nam
pomagate pri delovanju. Športno in srečno
novo leto 2016!
Robert Pestotnik
Foto: Gašper Pirman

Člani ŠD Lukovica
vam želimo
vesel božič
in srečno novo leto
2016!
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Prevojski veterani na
turnirju v Novem Sadu
Kot je že v navadi, gredo prevojski hokejski veterani zadnji vikend v novembru na tradicionalni turnir v Novi Sad. HK Prevoje sodeluje že tretje
leto zapored, zato smo že dodobra poznani pri tujih ekipah. Poleg nas
so nastopile ekipe Ice Devils iz Bolgarije, RR501 iz Slovaške, HK Vojvodina in Drvene nogice iz Beograda. Upali smo na čim boljšo uvrstitev, pa
vendar nam je zmanjkalo kanček sreče, predvsem pa dejstvo, da nam
večini udeležencev manjka trening na ledu, saj ga v Domžalah v tem
času še nimajo.
Po tridnevnem bivanju v Novem Sadu smo se, polni optimizma in odličnega druženja vračali domov, za kar se zahvaljujemo občini Lukovica in
Rodex Peugeot Servis, ki sta nam odstopili svoja vozila, da smo lahko
varno prepeljali dolgo pot.
Rezultati: HK Prevoje- Vojvodina 1:3, HK Prevoje-Beograd 1:3, HK Prevoje-Ice Devils Bolgarija 0:2, HK Prevoje-Slovaška 1:7.
Vinko Dragar

SREČNO NOVO
LETO 2016
VAM ŽELI

Na Prevojah balinanje ni doma le pri gostilni Škarja

Sara Jenčič druga na EP v balinanju
V italijanskemu Saluzzu se je pred slabim mesecem odvijalo evropsko prvenstvo v balinanju, kjer je slovenske barve zastopala tudi naša
občanka Sara Jenčič. Pravzaprav nas ni le zastopala, kajti v disciplini
bližanja in zbijanja v krog je osvojila srebro in s tem presenetila tudi
stroko, saj je Sara v reprezentanci nastopila prvič.

Sara je z balinanjem začela leta 2005 v trboveljskem balinarskem klubu BK
Buldog. Hitro je postalo jasno, da je perspektivna mlada balinarka in ji talenta ne manjka. Leta 2012 je prestopila v ljubljanski klub BŠK Svoboda. Redno
se udeležuje državnih prvenstev, kjer »natančno« zbira vrhunske rezultate.
Lansko leto je prvič postala državna prvakinja v natančnem zbijanju, letos
pa ji je naslov "zbežal" za eno točko. Sara ima še veliko odličnih rezultatov v
ostalih disciplinah (natančno zbijanje, posamezno, dvojke, pokal BZS, igra v
krog). Redno se udeležuje tudi vsakoletnega mastersa, kjer nastopi le osem
najboljših igralk sezone. Letos je nastop žal odpovedala zaradi neljubih družinskih obveznosti.
Reprezentanco članic je v začetku leta prevzel nov selektor, Jure Rijavec, ki
je Saro povabil v reprezentanco. Po letih treningov in odličnih predstav je le
prišla do svoje priložnosti na velikih tekmovanjih in to na evropskem prvenstvu v italijanskem Saluzzu.
Čeprav je svoj edini naslov državne prvakinje osvojila lani v natančnemu
zbijanju, ji igra bližanja in zbijanja v krog zelo leži, saj je v tej disciplini najboljša v državni ligi. To je uvidel tudi novi selektor in ji zaupal pomembno
nalogo v njenem prvem nastopu v majici z državnim grbom. Sara je na igrišču delovala, kot da je to njen deseti nastop na velikih tekmovanjih, ovire
na poti do odličja pa so padale kot za stavo. Sara je vse navdušila s svojo
mirnostjo in zanesljivostjo. V boju za finale je brezkompromisno opravila

s Francozinjo, medtem ko je bil finalni dvoboj zgodba zase. Italijanka Barbara Zurini je skozi prvenstvo igrala odlično, a so se tudi njej v določenih
trenutkih finala zatresle roke. Ponujenih priložnosti žal ni izkoristila, zato je
bil poraz neizbežen.
Sara je o dogajanju v Italiji povedala naslednje: Na EP sem se odpravila sproščeno in neobremenjeno. Poznala sem samo Italijanko Barbaro Zurini, s katero sem se kosala v finalu, ostalih žensk/deklet nisem poznala, zato nisem
vedela tudi kaj pričakovati. Z igrami v skupini sem začela zelo sproščeno,
kar so pokazali tudi moji rezultati. Napetost in tremo sem čutila šele v četrtfinalu, ker sem videla, da zmorem in se mi je prikazala priložnost, da lahko
uspem. S solzami sreče sem se uvrstila med štiri najboljše igralke v tej disciplini. To, da sem prišla tako daleč, je bil zame že velik uspeh. Nato sem v polfinalu premagala še mlado Francozinjo in srebrna medalja je bila v žepu. V
finalnem boju sem imela nekaj priložnosti, ki jih žal nisem izkoristila, vendar
pa sem bila kljub vsemu ponosna nase in na medaljo.
Z rezultatom sem zanesljivo presenetila marsikaterega balinarskega navdušenca. Dekleta smo se v reprezentanci podpirale in spodbujale, vzdušje je
bilo super.
Za piko na i sem bila po evropskem prvenstvu izbrana tudi za športnico tedna na Valu 202. To mi veliko pomeni, vse skupaj pa mi daje moči za naprej.
Andraž Kopitar

20

MLADINA IN ŠOLSTVO

Prireditev Z roko v roki		
Na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo smo se odločili, da v praznični decembrski čas vstopimo s prireditvijo Z roko v roki. V soboto, 28. novembra 2015, smo z jesensko-novoletnimi stojnicami in pestrim kulturnim
programom povezali in združili vse generacije.

Rokovnjač

Želimo vam mirne božične praznike in vse dobro v
letu, ki prihaja. Naj se vsako jutro začne z nasmehom
in vsak večer zaključi z iskreno hvaležnostjo za vse
dobre stvari v življenju. Vzemite si čas zase in za
svoje najbližje ter naj vas na vaši poti skozi življenje
spremljajo srčni in prijazni ljudje!
Turistično društvo Sv. Vid

Prijetno sobotno dopoldne so popestrile stojnice, polne venčkov, voščilnic,
knjig, pletenih izdelkov, piškotov, čaja, soka, marmelad … Ko so si gostje
ogledali stojnice, smo se vsi skupaj zbrali v telovadnici. Tam so učenci izbirnega predmeta glasbena dela pritegnili našo pozornost in nam pokazali,
kako uporabne so lahko cevi tudi v glasbi. V uvodu je ravnateljica dr. Anja
Podlesnik Fetih vse zbrane goste lepo pozdravila, nato pa so na odru zablesteli šolski pevski zbori Cicibani, Kresničke in Ciklamen pod vodstvom Simone
Burkeljca. Z recitacijami in petjem so kulturni program obogatili učenci od 1.
do 5. razreda. Člani Folklornega kulturnega društva Lukovica so nam v svoji
točki pokazali, kako lahko ples združi vse generacije. Ob vrhuncu kulturnega
programa smo prisluhnili Oktetu Gallus iz Ribnice pod vodstvom maestra Milivoja Šurberka. Oktet se udeležuje tekmovanj v slovenskem merilu, kjer vedno posegajo po najvišjih mestih. Kot najboljše ocenjen med izbranimi okteti
so prejeli tudi žig Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Da imamo na šoli
tudi dobre plesalke, so s svojim nastopom potrdile članice Plesno navijaške
skupine Sovice in Športnega kluba Bleščica. Kulturni program so nastopajoči
zaključili s skupno pevsko točko – glasove so združili šolski pevski zbori ter
Oktet Gallus Ribnica ob spremljavi Toneta Habjaniča in učenca Mihe Kralja.
Skozi celotno prireditev sta nas popeljala učenca Tomaž Čokl in Ana Ocepek.
Ob tej priložnosti smo z vašo pomočjo zbirali denar za šolski sklad. Za pomoč
in sodelovanje pri izvedbi dogodka se najlepše zahvaljujemo PGD Lukovica,
PGD Prevoje, Turističnemu društvu Preserje pri Lukovici, Društvu upokojencev Lukovica, Občini Lukovica, Kmetiji Pr' Španc iz Vrank in Kulturno umetniškemu društvu Fran Maselj Podlimbarski. Hvala tudi staršem in vsem ostalim,
ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi dogodka.
Petra Hudnik, OŠ Janko Krsnik Brdo

Otroški bolšji sejem v Šentvidu
Zadnjo novembrsko soboto je bilo v KD A. M. Slomška zelo živahno. V dvorani
se bili tokrat glavni otroci, ki so sicer s seboj pripeljali tudi starše. Turistično
društvo Sv. Vid je organiziralo zdaj že tradicionalni otroški bolšji sejem.

Na stojnicah, za katerimi so stali otroci, smo našli majhne avtomobilčke, ročno izdelane voščilnice, plišaste igrače, punčke iz cunj, izjemno lične adventne
venčke, knjige, raznovrstne igrače, različno otroško opremo, oblačila, obutev,
otroško zimsko opremo ... Ob 16.00 smo si ogledali simpatično predstavo o
piščančku Piku, ki so jo pripravile in tudi odigrale vzgojiteljice iz Vrtca Komenda. Otroci so se okrepčali s čajem, toasti in slastnimi palačinkami, starši pa so
si lahko privoščili tudi kuhano vino. Skupno tako otrokom kot odraslim pa je
bilo to, da smo na sejmarjenju uživali!
Majda Kočar
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Z roko v roki na PŠ Blagovica
28. novembra 2015 je bilo sobotno dopoldne za učence in zaposlene
na PŠ Blagovica prav posebno.

Ves mesec smo se namreč pripravljali na ta dan. Vsak dan v novembru
smo bili v mislih že pri delovni soboti. Zbirali smo ideje in material za našo
praznično tržnico, pridno izdelovali voščilnice in komaj čakali, da vse to
ponosno postavimo na ogled. Učenci vrtnarskega krožka in 1. razreda so
izdelali prav poseben vršičkov sirup, posušili so zeliščni čaj in sivko. Skupaj
z učiteljico Gizelo Kosmatin-Ermeny so vse lepo zapakirali in okrasili. Tako
je naša šola že mnogo dni pred samim dogodkom prijetno dišala. Drugošolci so skupaj z učiteljico Mojco Sušec v razredu imeli pravo malo tovarno
pridnih rok, ki so pripravile celo goro krasnih voščilnic, s katerih je prijazno
mahal pravi snežak. Da bi bili večeri še prijetnejši ob soju sveč, so izdelali tudi svečnike in jih okrasili z zvezdicami, skozi katere prihaja svetloba.
Učenci 3. razreda so z učiteljico Marijo Demšar imeli prav posebno nalogo.
Pripravljali so namreč svojo prvo gledališko predstavo. Izbrali so si prav posebno – O princeskah in marmeladi. Komaj smo čakali, da smo lahko videli,
kako to sploh paše skupaj. Pa ne le to! Poleg vseh priprav na predstavo jim
je uspelo izdelati tudi novoletne okraske, voščilnice in lučke, s katerimi si
bomo svetili, če pozimi kdaj zmanjka elektrike. Največji, najlepši, najpametnejši ... Saj veste, kdo so to – učenci 4. in 5. razreda seveda. Tudi oni so se
skupaj z učiteljico Nino Gale pripravljali na ta dan. Svečnike v obliki solzic
so pobarvali z zlato in srebrno tempero, se med izdelovanjem voščilnic naučili risati vilinske znake in vsem skupaj z njimi zaželeli v življenju mir, srečo,
zdravje, ljubezen in uspeh. Tudi učiteljica Milena Iglič je imela super idejo
in je skupaj z učenci pri pouku gospodinjstva začela pripravljati potratno
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potico, končali pa so jo učenci v OPB. V OPB so bili tudi pridni in so skupaj
z učiteljicami Margaret Godec, Barbaro Duralijo in Mileno Iglič pripravili okrasitev za telovadnico in avlo ter izdelali voščilnice.
V petek, dan pred prireditvijo, smo vsi skupaj začeli s pripravo prazničnega vzdušja. V zraku se je že čudila napetost pričakovanja naslednjega dne.
In končno je bila tu težko pričakovana sobota. Naša kuharica, gospa Vida,
je hitro po malici začela s pripravo sokov, kavice in čajev ter nato ves čas
pridno skrbela, da smo imeli vsega dovolj. Kmalu zatem je po naši avli zadišalo še po čokoladnih palačinkah in piškotih, za kar so poskrbele članice
Društva podeželskih žena. Mmmmmm, kako radi bi jih pojedli kar sami.
Ampak kaj, ko smo morali počakati na svoje goste.
Malo pred 11. uro so končno prišli vsi – starši, skrbniki, babice, dedki, sestrice, bratci, prijatelji, znanci, sorodniki in sosedje. Kar naenkrat je bila avla
naše šole čisto polna. V ozadju nam je igrala prijetna božična glasba, obiskovalci so klepetali, izbirali med našimi izdelki in se, sodeč po nasmehu na
obrazu, imeli prav fino. Ko so bili božični nakupi opravljeni in želodčki polni
dobrot, smo vsi skupaj odšli v telovadnico, kjer se je vsak razred predstavil
s svojim nastopom. Prvošolčki so pokazali, kako se igrajo in izštevajo, drugošolci so se predstavili kot čisto pravi muzikantje in na predstavo povabili
teto iz Maroka, tretješolci so končno pokazali, kako pašejo skupaj princeske
in marmelada, četrtošolci in petošolci pa so zaplesali odštekan Božičkov
ples. Na tem mestu bi se radi zahvalili prav vsem – članicam Društva podeželskih žena, ki so pomagali pri pripravi dobrot, vsem obiskovalcem, ki so
se prireditve Z roko v roki udeležili v takem številu, in predvsem vam, naši
dragi starši, ki ste kakorkoli pomagali in pripomogli, da je bila naša sobota
res nekaj posebnega.
Petra Hudnik, Učenci in učiteljice PŠ Blagovica

Z roko v roki na PŠ Krašnja
Zadnjo soboto v novembru je bilo na Podružnični šoli Krašnja zelo živahno, saj so nas množično obiskali starši naših učencev, krajanke in
krajani. In kaj smo pripravili zanje?
Za prijeten vonj po asveže pečenem kruhu so poskrbeli učiteljica in učenca Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki so nam pomagali oblikovati
in peči različno pekovsko pecivo.
Za veselo sejemsko vzdušje v šolski telovadnici so poskrbeli donatorji lično
izdelanih in nadvse okusnih piškotov, posušenih zelišč, pletenih izdelkov ter
rabljenih knjig in igrač, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Za kulturne užitke so s svojimi nastopi poskrbeli prav vsi učenci Podružnične
šole Krašnja ter naši gostje – ljudski pevci in pevke.
Prireditev Z roko v roki je tako minila v veselem in sproščenem vzdušju, ki so
ga ustvarili tako učenci kot tudi naši gostje in obiskovalci. Plemenit je bil tudi
namen prireditve, saj smo vse na sejmu zbrane prispevke namenili šolskemu
skladu, s pomočjo katerega bomo zagotovo pričarali veselje v srcu posameznikov v stiski. Vsem vpletenim se še enkrat zahvaljujemo za vloženi trud in
čas ter vsem skupaj želimo vse najlepše v prihajajočem letu.
Katarina Bergant

V večeru tihem roka gladko nit prepleta,
vzorce spleta-polne sanj in domišljije,
kot da nit življenja vije.
Naj se vam razgrinja novo leto,
kakor tenkonitna čipka,
prepletena z vzorci radosti,
uspeha in zadovoljstva.
Srečno 2016!

Otroci, kolektiv Pš Krašnja in VVE vrtca Medo Krašnja
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Grini v vrtcu Medo
V torek, 24. novembra 2015, nas je v VVE Medo obiskalo podjetje JKP Prodnik
in njihova maskota Grini. Delavci JKP Prodnik so otrokom nadzorno prikazali
ločen odvoz odpadkov izpred vrtca. Prikazali so izpraznitev zabojnikov za papir in mešanih odpadkov. Izpraznitev smetnjakov so otroci nagradili s bučnim
aplavzom, saj delavci JKP Prodnik opravljajo hvale vredno delo za naš planet.
Ko so delavci odhajali, so jim otroci navdušeno pomahali v pozdrav.
Predstavitvi so sledile eko delavnice. V igralnici starejših skupin je Grini s spremljevalko predstavil zgodbico, nato pa sta z otroki izvedla delavnico. Otroci
so narisali štiri smetnjake in ob tem utrdili spoznanja o ločevanju smeti. Izrezane sličice različnih predmetov so nato razvrstili in prilepili na smetnjak, v
katerega spada izbran predmet kot odpadek. Čas je zelo hitro minil, otroci pa
so se zabavali, saj jih je ves čas spodbujala maskota Grini.
Mlajši otroci so se pozneje odpravili na sprehod po bližnji okolici. Ogledali so
si ekološke otoke z zaboji. Spoznali so, da so zelo vešči o ločevanju odpadkov,
in da že dobro vedo, v kateri zabojnik spada določen odpadek.
Ob vrnitvi v vrtec so v pogovoru podoživljali Grinijev obisk.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Teden tradicionalnega slovenskega zajtrka

VETERINARSKI DOM DOMŽALE D. O. O.
VETERINARSKI
IHANSKA CESTA 19A, ZABORŠT
1230 DOMŽALE
TEL.: 01 7212-884
, 01 7216-194
DOM
DOMŽALE

www.veterinarski-dom.si
vet.dom@siol.net

AMBULANTA ZA MALE ŽIVALI
Sprejem pozivov na telefon:
01/721 28 84 in 01/721 61 94
Delovni čas:
delovnik: 7.00 - 12.00, 15.00 - 18.00
sobota: 7.00 - 12.00
nedelja in praznik: 8.00 - 9.00

Srečno 2016!
TRGOVINA ZA MALE ŽIVALI
Sprejem pozivov na telefon:
01/722 68 62
Delovni čas v času ambulante.

Že 5 let na novi lokacji!
Zahvaljujemo se vam za izkazano zaupanje.
Veterinarski dom Domžale d.o.o., Ihanska cesta 19A,
Zaboršt, 1230 Domžale

V tednu medenega zajtrka smo v Vrtcu Medo izvajali raznolike,
zabavne in ne nazadnje tudi poučne dejavnosti, povezane s čebelarstvom. Ves teden smo se pogovarjali o čebelah, medu, zdravi
prehrani ter raziskovali in ustvarjali na to temo.
Izvajali smo različne dejavnosti, spoznali ples kranjske sivke, postali čebelice in izvajali gibalne igrice (Čebele poletite) ter si ogledali
oddajo Ribič Pepe o kranjski sivki. Knjižni kotički so bili obogateni s
čebelarskimi zloženkami in slikanicami o čebelah.
Pesmi o čebelicah so donele po celotnem vrtcu. Panjske končnice
v različnih likovnih tehnikah so krasile marsikatero igralnico, različne reliefne slike čebel pa so ponosno krasile stene igralnic.
Teden smo zaključili s prav posebnim zajtrkom. Ob slovesnem
pogrinjku in namizni dekoraciji smo ob druženju različno starostnih skupin in ob obisku čebelarjev uživali ob dobrem zajtrku
– kruhu z domačim medom in maslom ter skodelici domačega
mleka. Za posladek smo si privoščili domača jabolka. Po zajtrku
smo izdelali svečke iz čebeljega voska. S čebelarji smo poglobili
spoznanja o njihovem delu, si ogledali razstavo in imeli možnost
nadeti si čebelarsko zaščitno obleko.
Vsako leto teden tradicionalnega zajtrka mine zelo hitro. Otroci so
se seznanili, kako pomemben je zdrav obrok. Iz prve roke lahko
potrdimo, da se po dobrem medenem zajtrku dan pozna.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj
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V Srečni hiši pozdravili 1. rojstni dan
Sobota, 27. novembra, za Srečno hišo ni bila navadna sobota, saj jo je
poleg sončnega popoldneva razveselila tudi množica malih in velikih
gostov, ki so nas obiskali, da bi z nami pozdravili naš 1. rojstni dan.

Vsi se zavedamo pomembnosti pravilne, zdrave prehrane, še posebej pri otrocih, ki potrebujejo energijo za rast in razvoj. Tudi zato
so naš vrtec in osnovno šolo obiskali čebelarji ter otrokom ponudili
tradicionalni slovenski zajtrk, zdrav in naraven obrok.

Otroci iz vrtca Medo so skupni zajtrk sprejeli z navdušenjem. V novem
delu vrtca so za otroke, pred zajtrkom, pripravili še prav posebno presenečenje. Jure, ki obiskuje vrtec v skupini Ježkov, je na harmnoniko zaigral vse tri pesmice, ki se jih je naučil do zdaj in med vrstniki požel buren
aplavz. A kljub primerni uverturi v slovenski zajtrk, nekateri malčki niso
mogli počakati do konca pesmi in so že vmes začeli z mazanjem masla in
domačega medu na svež kruh. Kako lepo je opazovati otroke, ki se sami
trudijo s pripravljanjem svojega zajtrka in ga potem z največjim užitkom
zmažejo. Pa tudi, če kruh ni popolno namazan in med v potokih teče po
rokah. Tako je za njih še lepše, bolj doživeto.
Tudi sicer v vrtcu in osnovni šoli veliko pozornosti namenjajo prehrani,
saj otrokom večinoma strežejo jedi, ki so za njih najprimernejše. Tako
so na jedilniku predvsem jedi, ki so blizu tradicionalnemu slovenskemu
zajtrku. S tem mislimo na kruh, ki je narejen iz ržene, koruzne, črne ali pa
ržene moke, mlečni zdrob, močnik, kašo, polento, kosmiče in podobno.
Tudi pri ostalih obrokih se naslanjajo na slovensko kuhinjo in naravne
sestavine, ki so blizu naši, slovenski kuhinji.
Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, ki se izvaja z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem
okolju. Na takšen način se javnosti predstavlja pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi prehrani. Posebna pozornost
pa se namenja pomenu gibanja in ohranjanju čistega okolja.
Andraž Kopitar

Torta, ki nam jo je spekla Urška Ribič
Matičeva mami, Urška Ribič, nam je za začetek spekla neravnost božansko
čokoladno-lešnikovo-kokosovo torto, s katero smo se posladkali po tem, ko
smo z našimi ambasadorkami, mladimi članicami ansambla Skrivnost iz Lukovice spoznali, kako enkratna je narodno zabavna glasba.
Druženje s Skrivnostnicami
Po tem, ko smo se posladkali s torto, pa smo s Skrivnostnicami še glasbeno
ustvarjali in iz papirja in odpadnih plastenk izdelali čisto prave inštrumente.
Nismo pozabili niti na nagradni žreb, v katerem smo izžrebali zadovoljne prejemnike naših knjižnih nagrad oz. bonov. Te so prejeli Kevin, Vid in Matic, ki
Srečno hišo redno obiskujejo.
No, poleg tega pa nas je obiskala tudi pisateljica Irma Jančar, ki smo jo v Srečni
hiši gostili letošnjega januarja (VEČ), in nam prinesla v dar svojo novo slikanico Zmajček Pomatajček.
Živila, ki so nam jih prinesli člani Zavoda Dan odprtih src
Ne nazadnje pa velja omeniti, da smo ob našem 1. rojstnem dnevu od Zavoda Dan odprtih src prejeli še bogat kup živil za 43 socialno ogroženih družin z
lukovškega in domžalskega območja. Socialna delavka Marta Tomec, ki je na
CSD Domžale zadolžena za rejniške družine pri nas, je bila naravnost osupla,
koliko živil se je nabralo.
Hvala vsem sodelujočim in tudi posameznikom, ki ste nas obiskali in prinesli
s seboj ne le dobro voljo, ampak tudi vreče živil in tudi oblačilc za tiste, ki jih
najbolj potrebujejo!
Povzeto po spletni strani www.srecnahisa.si
Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

CPP:
med počitnicami 28.12. ob 18. uri
in 11.01.2016
Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR:
25.1.2016 ob 16. uri
(še po starem programu)
IZKORISTITE ZIMSKE POPUSTE
- tečaj CPP V DECEMBRU in JANUARJU -50%: 15,00 EUR
- ure vožnje v PAKETU za kandidate iz decembrskega in januarskega CPP:
paket 20 ur vožnje: 400,00 EUR (prej 440,00 eur) primerjajte cene in
zaupajte naši kakovosti.

V letu 2016 vam želimo veliko zdravja in
varno na cesti!
Prijave: 031 / 209 – 501 ali avtosola.loncar@siol.net
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Srečanje z babicami in dedki v
vrtcu Medo
Čas, ko ga vnuki preživijo s starimi starši, je zagotovo zelo dragocena
popotnica za otrokovo življenje. Dedki in babice so pomemben del družin v današnjem času in so neprecenljivi za vnuke.
Vez med njimi smo strokovni delavci vrtca Medo želeli še bolj utrditi, zato
smo babice in dedke povabili v vrtec.
V našem vrtcu je druženje z babicami in dedki postala že tradicija. V torek, 1.
decembra, in sredo, 2. decembra 2015, smo jih povabili medse. Otroci so z
navdušenjem spremljali prihod babic in dedkov. Predstavili so se jim s kratkim programom, plesom in petjem ter poželi bučen aplavz. Povabili so jih
k skupnemu plesu in prepevanju. Zanimivo je bilo slišati prepevanje starih
staršev in otrok.
Še lepše kot v vodenem delu, jih je bilo opazovati pri skupni igri (vnuki in stari
straši). Veliko zanimanja je bilo za igranje na instrumente in druge družabne
igre, ki vključujejo več udeležencev. Babice in dedki so nam zaupali tudi nekaj
pozabljenih narečnih besed iz časov njihove mladosti. Pripovedovali so nam
tudi o njihovih igrah, ob katerih so zelo uživali. Druženje so zaključili v telovadnici, kjer so si ob prijetnem klepetu privoščili okrepčilo, ki so ga pripravili
starejši otroci s pomočjo strokovnih delavk.
Z zadovoljstvom so izrazili željo po ponovnem druženju v prihodnjem letu. V
zahvalo za njihov obisk, so jim vnuki namenili besede, ki so jim segle do srca:
»Babi in dedi, radi vaju imamo«.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Rokovnjač

Sankukai karate klub
Domžale - sekcija Lukovica
Izpiti za prvi pas
Prvi izpit za beli pas – 8 kyu je potekal 17. novembra 2015. Naši člani so v
tem času pridno trenirali, se udeleževali treningov in pridobivali vse več
znanja karateja. Po začetnem pozdravu in ogrevanju so hitro premagali
tremo in pokazali najbolje, kar znajo. Svoj napredek so lahko pokazali
na svojem prvem izpitu, ki so ga tudi uspešno opravili. Na izpitu so bili
uspešni: Gašper Podgoršek, Max Žavbi, Lana Horvat in Jaka Drobne.
Sankukai državno prvenstvo za otroke je letos gostil Karate klub Komenda. Mlade tekmovalke in tekmovalci iz vse Slovenije so se tako 15.
novembra 2015 zvrstili v prostorni Športni dvorani Komenda, s seboj pa
seveda pripeljali tudi svoje zveste navijače. Gledalci so si na štirih boriščih lahko ogledali kar nekaj tehnično dovršenih kat in napetih bojev s
tesnimi končnimi izidi, saj so se prav vsi tekmovalci dobro izkazali.
Ob začetku novega semestra pa vse, ki si želite narediti nekaj dobrega
za telo in duha ter ob tem spoznati veščino karateja, vabimo, da se nam
pridružite na treningih. Vpis bo potekal januarja 2016 na vseh naših lokacijah. Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani http://www.
sankukai.org/ ali na telefonski številki 031 231 440 (od 11. do 14. ure).
Športni pozdrav!
Tinkara Kepic

Tudi v našem mestu smo prižgali
lučke … po eno za vsako idejo,
ki osreči našega obiskovalca.
Srečno, zdravo in svetlo 2016
vam želijo meščani Mesta
komunikacij!

20 LET

www.ir-image.si
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CENTER Domæale
Mestni trg 1, Domæale

DELOVNI »AS:
Tuπ Center Domæale:
pon-pet: 8.00-20.00,
sob: 8.00-20.00, ned: 8.00-14.00

Izkoristite kuponcke za ugodne praznicne
nakupe! 19. 12. med 10. in 12. uro vas vabimo, da
se nam pridružite na BREZPLACNIH degustacijah
praznicnih dobrot in druženju ob prijetni glasbi v
spodnjem nadstropju Tuš centra Domžale.

30 % popust
za nakup enega izdelka iz
ponudbe ženske in moške
oblačilne konfekcije
Ne velja za blago v akciji.
Popusti se ne seštevajo.
Veljavnost kupona do 2.1.2016.

Najemniπki del:
pon-pet: 8.00-20.00,
sob: 8.00-17.00, ned: zaprto

SVILEA
25 % popust

na metražno blago
kupon velja do 31.12.2015, www.svilea.si

TOTALNI POPUSTI
do -40 % popust

20 % popust
za nakup enega izdelka iz
ponudbe spodnjega perila in
pižam ali oblačilne konfekcije.

Na vso obutev, torbice, denarnice, šale in pasove od
12.11.2015 do 31.12.2015

Ne velja za blago v akciji.
Popusti se ne seštevajo.
Veljavnost kupona do 2.1.2016.

20 % popust
za nakup enega izdelka po
vaši izbiri iz ponudbe hišnega
tekstila ali spodnjega perila in
pižam ali oblačilne konfekcije.
Ne velja za blago v akciji.
Popusti se ne seštevajo.
Veljavnost kupona do 2.1.2016.

Arabella
- 50 %
7.12 - 27.12.2015

Zakladnica idej za
prijetnejši dom
Obdarovanje vaših najbljižjih ali
poslovnih partnerjev naj bo
enostavno, izbira pa prava.

www.kristaldoo.si

KUPON

ZA
VELJA TUDI
AKCIJI!
IZDELKE V

enkrat od PETKA, 18. 12.
do SOBOTE, 20. 12. 2015
v trgovinah in franπizah Tuπ

TAKOJ©NJI POPUST
za celoten nakup

-11%

Popust se ne obraËuna na izdelke iz akcijskega letaka Bum, za darilne pakete Zvezdar, izdelke iz odprodaje,
zniæane pred iztekom roka uporabe, za tobaËne izdelke, Ëasopise, revije, knjige, plaËilo poloænic, povratno
embalaæo, za izdelavo fotografij, darilne in vrednostne kartice, kartice in
predplaËniπke pakete mobilnih operaterjev, sreËke, plin v plinskih jeklenkah
in plinske jeklenke. V primeru obroËnega odplaËevanja kupona ni mogoËe
uveljavljati. Popust ne velja na druge popuste na nakup oz. se z njimi izkljuËuje.
Popust ne velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike.
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PISMA BRALCEV IN OGLASI

Rokovnjač

Obujanje spominov in prijateljstva
med družinami jih bogati!
Člani društev ZB za vrednote NOB, vojnih invalidov in Društva Izgnancev
so se zbrali skupaj, pa dolgem prijateljstvu iz treh družin, kot so: Ivan Baloh iz Dolin pri Trojanah, Jože Novak iz Vrhpolja pri Moravčah in Maksimilijan Ferek iz Podgore, Dol pri Ljubljani.
Do srečanja je prišlo v ponedeljek, 9. novebra 2015, na dogovorjenem kraju v
Podgori pri družini Ferek. Obisk treh družin je bil zanimiv, poučen in aktualen
iz vidika nekaterih zdajšnjih dogodkov in pritiskov v današnjem času. S temi
srečanji bomo nadaljevali tudi v prihodnje za dobrobit vseh treh družin. Tako
bomo dokazali bralcem, da še nismo pozabljeni.
Včasih, čeprav je časa vedno manj, še posedimo v družbi. Z našimi najbližjimi:
sorodniki, prijatelji ali sodelavci. In je tako prijetno, da bi kar sedeli in sedeli.
Pogovarjamo se in smejemo se. Nismo več razočarani in osamljeni. Dobro se
počutimo, vsaka beseda, vsak nasmeh so prav zastavljeni.
Bolj bogati smo, kot mislimo. V sebi nosimo sposobnost, da v drugih zbudimo
smeh in občutek sreče. Bolj revni smo, kot mislimo. Le redko odpremo vrata do
naše duše in drugim dovolimo, da vanjo prinesejo taisti smeh in srečo.
Konec sanjskih zapravljivosti: “December je ponavadi mesec, v katerem zaradi
praznične finančne suše komaj čakamo svoje dohodke, trgovci in gostinci pa
si iz istega razloga želijo, da bi čim prej minil. Bo tudi letošnji december tudi za
vas predolg.”
“Prižgimo lučko v očeh, da bomo opazili drobne stvari. Zaradi njih je svet lepši.
Naj vam praznični dnevi prinesejo čarobnost v nastajanju, spokojnost, ljubezen,
zdravje, uspeh, veselje v drobnih stvareh,” vam želi in želi vse dobro v letu 2016
upokojenec in avtor tega prispevka.
Jože Novak
Foto: Viktorija Ferek

PIZZERIA

SREČNO 2016!

livia

Pri nas se vedno
kaj dobrega plete!
Ford Focus in Fiesta zdaj z brezplačnim
kompletom zimskih pnevmatik.
Da bo letošnja zima brez zapletov, smo spletli zimsko ponudbo iz najboljših materialov:
Ford Focus in Fiesta, ki smo jima dodali komplet kakovostnih brezplačnih zimskih
pnevmatik in 5-letno jamstvo. Brez omejitve kilometrov, brez skrbi.

FORD FOCUS

FORD FIESTA

12.990 €

10.090 €

ŽE OD

ŽE OD

Uradna poraba goriva: 3,3-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO 2 : 85-169 g/km. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM 2,5
ter dušikovih oksidov.

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

December je prišel
in kolesje zavrtel.
Zopet registracije prišel bo čas,
želeli bi, da jo opravite pri nas.
Le avto naj ima opremo pravo,
da se nihče ne bo držal za glavo.
Torej naj bo avto vaš izpraven
in izpit ne bo popraven.
V prihodnosti, da se na cesti nič ne pripeti,
V letu 2016 AVTO KVEDER varnosti in sreče vam želi!
Kolektiv Avto KVEDER

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 13.00
PIZZERIJA IN ŠPAGETERIJA OLIVIA, Ljubljanska cesta 12d, 1236, Trzin
Tel.: 08-3872-718, FB: Pizzeria špageterija Olivia (Trzin)

Go Further

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

PRIREDITVE

december 2015

DATUM PRIREDITEV

3. januar

Začetek turnirja v namiznem tenisu - Lukovica, Športno društvo Lukovica

031/792-945 robertpestotnik@gmail.com

SPLETNA STRAN
www.facebook.com/
sd.lukovica

23. januar

Obisk moto sejma BIKE EXPO Show, Verona (Italija), Moto klub Rokovnjači

031/731-482

info@mkrokovnjaci.com

www.mkrokovnjaci.com

23. januar

3. letni folklorni koncert - folklorni nastopi, ljudski pevci in godci, Šentvid pri
Lukovici (KD Antona Martina Slomška), Folklorno društvo Lukovica

051/845-537

folklora.lukovica@gmail.com

24. januar

Tradicionalni zimski pohod Golčaj - Špilk (kondicijsko zahtevno 6-7 ur),
Blagovica, Planinsko društvo Blagovica

031/894-848

pd.blagovica@gmail.com

24. januar

Smučarski skoki na 25 m skakalnici - pogoj snežne razmere, Mala Lašna,
041/292-182
Športno društvo Zlato Polje

januar
in februar

Zimski moto tabor Moto klub Rokovnjači - športno družabni dogodek
s tekmovanjem v spustu s pležuhi, smučišče Turnše oz. Prvine, Moto klub
Rokovnjači,

041/617-764

februar

Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju, Lukovica (KD Janka
Kersnika), Občina Lukovica,

01/72-96-300 obcina.lukovica.@lukovica.si

www.lukovica.si

8. februar

Enodnevni smučarski izlet v Avstrijo, Športno društvo Lukovica

031/792-945

robertpestotnik@gmail.com

www.facebook.com/
sd.lukovica

6. februar

Pustna povorka s tekmovanjem za „NAJ PUSTNI KROF“ - pustno
rajanje z izborom najbolj izvirnih pustnih mask ter tekmovanjem za „NAJ PUSTNI
KROF“, Prevoje pri Šentvidu - Šentvid pri Lukovici, Turistično društvo sv. VID

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.
vid@gmail.com

www.td-svvid.si

21. februar

Smučarski skoki na 25 m skakalnici - pogoj snežne razmere, Mala Lašna,
041/292-182
Športno društvo Zlato Polje,

24. marec

Planinska maša na Golčaju, Golčaj (c.sv. Neže), Planinsko društvo Blagovica,

25. marec

Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu
s kulturnim programom in družabnim srečanjem (prireditev ob
vsakem vremenu), Gradiško jezero, Društvo podeželskih žena Lukovica,

031/205-761

dpzlukovica@gmail.com

april

Sveta maša ob kapelici sv. Ambroža - mašni obred, druženje in izmenjava
izkušenj pred društvenim čebelnjakom, Brdo pri Lukovici, Čebelarsko društvo
Lukovica

031/261-890

mitja.nakrst@gmail.com

27. april

Motorist varno na cesti 2016 - preventivna varna vožnja s policistom
inštruktorjem, namenjena uvodu v motoristično sezono, Lukovica (AvtoKveder
Lukovica), AMD Lukovica

041/659-811

andrejka.dadi@gmail.com

www.amd-lukovica.si

30. april

Tradicionalni prvomajski nastopi po občini, več krajev po občini, Godba
Lukovica

041/595-180

godba.lukovica@gmail.com, nejc.
andrejka@gmail.com

www.godba-lukovica.si

30. april

Ribiška tekma za pokal Črni graben, Prevoje pri Šentvidu (Zeleni gaj),
Ribiško društvo Črni graben

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

Večer ljudskih plesov, pesmi, glasbe in iger - folklorni nastopi, ljudski
pevci in godci, humorni dramski vložki, Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina
Slomška), Folklorno društvo Lukovica

051/845-537

folklora.lukovica@gmail.com

maj
1. maj
1. maj
2. maj
8. maj

TELEFON E MAIL
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info@mkrokovnjaci.com

pd.blagovica@gmail.com

Budnica AMD Lukovica - najzgodnejša skupinska vožnja po občini Lukovica,
041/659-811 andrejka.dadi@gmail.com
občina Lukovica, AMD Lukovica,

www.amd-lukovica.si

Prvomajsko srečanje - družabno srečanje, Gradiško jezero (jasa), TD Preserje
041/796-326
pri Lukovici
Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači - skupinska vožnja ob otvoritvi
motoristične sezone, Blagovica - Logarska dolina - Pavličevo sedlo - Jezersko 031/731-482
Lukovica, Moto klub Rokovnjači,
Turnir v malem nogometu, Podgora pri Zlatem Polju, Športno društvo Zlato
041/292-182
Polje

www.mkrokovnjaci.com

td.preserje@gmail.com
info@mkrokovnjaci.com

14. maj

Balinarski turnir, Lukovica (balinišče gostilne Bevc), Športno društvo Lukovica

031/792-945

robertpestotnik@gmail.com

14. maj

20. Šraufov spominski pohod, Krašnja, Športno društvo Krašnja,
Društvena tekma Ribiškega društva Črni graben, Trnjava (Kroharjev
bajer), Ribiško društvo Črni graben
Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači - vikend izlet
namenjen spoznavanju lokalnih znamenitosti in zgodovine drugih krajev, Avstrija,
Moto klub Rokovnjači
Keš tekma Ribiškega društva Črni graben, Prevoje pri Šentvidu (Španov
bajer), Ribiško društvo Črni graben
Prireditev ob dnevu državnosti, Lukovica pri Domžalah (Stari trg), Občina
Lukovica,
Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Lukovica - seznanitev obiskovalcev z delovanjem društva in poznavanjem čebel, Brdo pri Lukovici, Čebelarsko
društvo Lukovica
Nočna tekma Ribiškega društva Črni graben, Prevoje pri Šentvidu (Zeleni
gaj), Ribiško društvo Črni graben

041/612-702

strukelj.marjan@gmail.com

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

041/694-168

info@mkrokovnjaci.com

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

15. maj

27. - 29. maj
28. maj
junij
3. junij
10. junij

www.mkrokovnjaci.com

www.facebook.com/
sd.lukovica
www.krasnja.si

www.mkrokovnjaci.com

01/72-96-300 obcina.lukovica.@lukovica.si
031/261-890

mitja.nakrst@gmail.com

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

www.lukovica.si

Občinska uprava Občine Lukovica je podatke zbrala s strani organizatorjev, zato za morebitne spremembe terminov prireditev s strani organizatorjev ne odgovarja.

Katka Bohinc, Občinska uprava
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OBVESTILA IN POLITIKA

Rokovnjač

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

IZOBRAŽEVANJE
Zaradi nove Uredbe o dopolnilnih
dejavnostih, ki bo v celoti začela veljati z
januarjem 2016 in zaradi zanimanja na
mnogih kmetijah bo za celotno območje
naše izpostave izvedeno brezplačno
izobraževanje, ki bo v četrtek, 14. 1. s
pričetkom ob 10. uri, v veliki predavalnici
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta 21c (v
bližini naših pisarn oz. v stavbi, kjer je tudi
banka). Tema izobraževanja:
• Registracija dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji po novi uredbi (Barbara Lapuh,
koordinatorka za dopolnilne dejavnosti).
Izobraževanje priporočam vsem kmetijam,
ki razmišljate o razširitvi dejavnosti in
morebitni registraciji dopolnilne dejavnosti
(storitve, predelava kmetijskih in gozdnih
pridelkov, turizem…). Vabljeni tudi tisti, ki
že imate registrirano dopolnilno dejavnost
in ne poznate zahtev nove uredbe.
Tovrstnega izobraževanja na naši izpostavi
v naslednjem letu ne bo več, zato res
vabljeni, da se ga udeležite v čim večjem
številu.

OBRAČUN PAVŠALNEGA
NADOMESTILA
Vsi, ki ste v letu 2015 imeli dovoljenje za
obračun pavšalnega nadomestila (8 %) pri
prodaji svojih pridelkov morate do 31.

Članice Društva podeželskih žena
Lukovica vam želimo blagoslovljene božične praznike ter srečno,
zdravo in uspešno ter polno dobrot leto 2016!

januarja 2016 oddati obrazec »Obračun
pavšalnega nadomestila« v katerega se
vpišejo vsi zneski obračunanega pavšala za
posamezne kupce vaših pridelkov (mleko,
živali, les…). Obrazec morate oddati tudi,
če prodaje niste imeli. Obvezna je
elektronska oddaja v sistemu eDavki. V
letošnjem letu so bile izrečene globe v
višini 200 € vsem, ki tega obračuna niso
oddali. Vse, ki ste za to pooblastili mene,
prosim, da zberete vse obračune za leto
2015 in mi dokumente čim prej dostavite v
času uradnih ur. Za termin izven uradnih
ur je obvezen predhodni telefonski
dogovor.

OPROSTITEV PLAČILA TAKSE ZA
OBREMENJEVANJE VODE
Kmetje, ki ste s strani Javno komunalnega
podjetja Prodnik d.o.o. v preteklih letih že
prejeli odločbo za oprostitev plačila takse
za obremenjevanje vode za odpadno
vodo, ki nastaja v kmetijstvu in se tudi
uporablja v kmetijstvu na kmetijskih
zemljiščih na območju, kjer JKP izvaja
javno službo oskrbe s pitno vodo, morate
najkasneje do 31. januarja 2016 obnoviti
vlogo. Za oddajo vloge
je predpisan
obrazec h kateremu je potrebno vsako
leto priložiti tudi nov »Izračun letnega
vnosa dušika iz živinskih gnojil na
kmetijska zemljišča v uporabi«, ki ga izdela
pristojna Kmetijska svetovalna služba. Vsi,

URADNE URE

ponedeljek: 8h–10h
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
ki tega potrdila ne boste oddali
pravočasno, boste z novim letom zopet
plačevali omenjeno takso. Za naročilo
izdelave izračuna me pravočasno
pokličite. K vlogi je potrebno priložiti tudi
potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ga
dobite na Upravni enoti Domžale.
Vsi, ki oprostitev tega plačila do sedaj še
niste uveljavljali, lahko na JKP Prodnik
d.o.o. preverite ali bi bili do tega
upravičeni. Omenjena taksa se zaračunava
tistim, ki uporabljate vodo iz javnega
vodovoda in je poraba vode večja od
predpisane normativne količine na osebo
glede na število oseb v skupnem
gospodinjstvu.

KONTROLA EKOLOŠKEGA
KMETOVANJA
Vsi, ki uveljavljate plačila za ekološko
kmetovanje, se morate za leto 2016
prijaviti vaši izbrani kontrolni organizaciji
do 31. 12. 2015. Ravno tako se morate do
tega datuma prijaviti vsi, ki bi z letom 2016
prvič vstopili v kontrolo ekološkega
kmetovanja. Nekaj obrazcev za prijavo
imam, zato se lahko obrnete tudi name. V
tem primeru vas prosim, da me čim prej
pokličete.

Želimo vam blagoslovljene
božične praznike in vse dobro
v prihajajočem letu.

Srečno

V upanju na boljše čase
ponosno praznujmo dan
samostojnosti in enotnosti.

Občinski odbor Nove Slovenije Lukovica

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

REFERENDUM

december 2015
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Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 47/13), izdaja Okrajna volilna
komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo zakonodajnega referenduma o
Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih, ki bo v nedeljo 20.
decembra 2015
VOLIŠČE 4.10.19 – PODRUŽNIČNA ŠOLA
KRAŠNJA
Krašnja 14 A, Lukovica
Kompolje, Koreno, Krajno brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Krašnjo in Žirovše.
VOLIŠČE 4.10.20 - KULTURNI DOM JANKA
KERSNIKA LUKOVICA
Stari trg 1, Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, razen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Maklenovec, Ulica
Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot
v rovca, Laze, Šolska pot, Maroltova ulica, Kersnikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč,
Mlaka, Gradiška cesta in Koseskega cesta.
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici,,
Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje
Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje
Prapreče.
VOLIŠČE 4.10.21 – KULTURNI DOM ANTONA
MARTINA SLOMŠKA
ŠENTVID, Veidrov trg 4,
Šentvid pri Lukovici
Imovica, Lukovica pri Domžalah, Trojanska
cesta 2, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid

pri Lukovici in Vrba.
Volišče je dostopno invalidom.

Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane,
Učak, V Zideh in Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 4.10.22 – ŠPORTNO TURISTIČNO
DRUŠTVO RAFOLČE,
Rafolče 11
Dupeljne, Rafolče, Straža in Vrhovlje.

VOLIŠČE 4.10. 901 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.23 - ŠPORTNO DRUŠTVO
ZLATO POLJE
Podgora pri Zlatem polju 1
Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lašna, Obrše,
Podgora pri Zlatem polju, Preserje pri Zlatem
polju, Trnovče in Zlato polje.
Volišče je dostopno invalidom.
VOLIŠČE 4.10.24 - PODRUŽNIČNA ŠOLA
BLAGOVICA
Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša,
Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje,
Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke,
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.970 – DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58,
Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE
Številka: 042-5/2015
Datum: 11. 11. 2015
PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
HELENA MEJAČ, univ. dipl. prav.

VOLIŠČE 4.10.25 - ŠOLA ČEŠNJICE
Češnjice 9, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.
VOLIŠČE 4.10.26 - GASILSKI DOM TROJANE
Trojane 35
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici,

20. DECEMBER 2015

GREM NA REFERENDUM!
... in glasujem

ALI VEŠ KDO JE DRUŽINA?
ČE VEŠ IN SE TEGA ZAVEDAŠ POJDI NA VOLIŠČE
20.12.2015
-REFERENDUM!
ČESTITAMO VAM K DNEVU SAMOSTOJNOSTI,
VOŠČIMO LEPE BOŽIČNE PRAZNIKE IN ŽELIMO
VSE DOBRO V LETU 2016.

PROTI

posvojitvi otrok v istospolni
skupnosti in s tem odrekanju
pravice otrokom do očeta in matere!

PROTI

ukinjanju zakonske zveze kot zveze
moža in žene - z novim zakonom se
namreč uveljavlja zakonska zveza
dveh oseb.

PROTI

vsiljevanju t.i. teorije spola in uvajanju
novih vsebin spolne vzgoje v šole, da si
otroci spol lahko izberejo sami.

PROTI

nepriznavanju ugovora vesti za starše
in javne uslužbence v primerih, ko se
z novo družinsko ideologijo ne bodo
strinjali.

SLS LUKOVICA
Ob prazniku Samostojnosti in enotnosti
vam iskreno čestitamo, želimo blagoslovljene božične praznike in vse
dobrov letu 2016. OO SDS Lukovica
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OBVESTILA

Rokovnjač

USTAVIL BI ČAS
V uredništvo Rokovnjača smo prejeli pesem Jožeta Lončarja, ki je v
mladosti veliko časa preživel v Vrbi, kjer je bil rojen in kjer je bila rojena
tudi njegova mama. V Šentvidu je bil rojen oče in je bil med vsakimi
počitnicami na kmetiji pri njegovih starših. Prav spomini na tiste čase so
mu bili inspiracija za to pesem.

Vsem na zemlji mir, veselje...
doživite ga na

BOŽIČNEM KONCERTU
MePZ Šentviški zvon

Ustavil bi čas

Zborovodja: Špela in Matevž Kink

Kako rad bi ustavil čas.
Ne ustavil, nazaj bi ga rad zavrtel.
In spet bi bil z vami – pri vas.
Bi z vami govoril, vas videl – objel.

Gostujoči zbor:

Vokalna skupina Mladost

Živo spominjam se deda,
vas oče in mati.
Pa Miha, bližnjega soseda.
Kakor da tukaj ste,
tu pred mojimi očmi!

Cerkev sv. Vida, Šentvid pri Lukovici

Torek, 29. december 2015, ob 19.00

Spominjam se grajskih ruševin
tam gori na bregu.
Pozimi gazi
od doma do cerkve v snegu.
Žal so to le iz mladosti spomini.
Življenje neusmiljeno pot svojo ubira.
Na naše se želje, žal, ne ozira!
Jože Lončar - LoJD

Na koncertu
bomo s pesmijo počastili
25-letnico slovenskega plebiscita,
preko Marijine zgodbe v pesmi
pa bomo koncert obogatili še
z božičnimi napevi.

Vključite se v
shemo kakovosti
Srca Slovenije
za rokodelske
in prehranske
izdelke
Razvojni center Srca Slovenije želi kvalitetne rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske izdelke z območja Srce Slovenije nagraditi z znamko
kakovosti. Posebna oznaka - srček kakovosti bo
na izdelkih Srca Slovenije predstavljal dodano
vrednost, ki lahko zgradi trajno zaupanje
potrošnika v naše izdelke. Označba kakovosti
bo potrošniku olajšala nakup, saj bo zagotavljala, da je izdelek, ki ga iščejo, kakovosten.
Pri pripravi sheme kakovosti izdelkov Srca Slovenije sodeluje ekipa priznanih zunanjih strokovnjakov:
• kuharski mojster svetovnega kova chef Janez
Bratovž
• etnolog dr. Janez Bogataj
• strokovnjakinja na področju turizma dr. Tanja
Lešnik Štuhec

Na uvodni predstavitveni delavnici, ki je potekala 25. novembra 2015 v Dolskem, je bilo
ugotovljeno, da Srce Slovenije nadaljuje v smeri
vzpostavitve kolektivne tržne znamke, saj so
predstavniki rokodelcev in pridelovalcev pridelkov ter proizvajalcev prehranskih izdelkov
podali pozitivno mnenje za pridobitev pravice
do uporabe znamke Srce Slovenije in izrazili
interes za ocenjevanje svoje ponudbe. Tržna
znamka bo izražala, da določen izdelek prihaja
z območja Srca Slovenije, hkrati pa bo morala
zagotavljati najvišjo in dosledno kakovost ob
vzpostavljenem sistemu zagotavljanja kakovosti ter sistemu razvoja izdelkov, embalaže, etiket
in zgodb ter celovite promocije in prodaje.
Razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne tržne znamke Srce Slovenije za rokodelske

izdelke bo objavljen na www.razvoj.si in www.
srce-slovenije.si predvidoma v januarju 2016, za
pridelke in prehranske izdelke pa v marcu 2016.
Prvo ocenjevanje rokodelskih izdelkov, ki bo za
ponudnike brezplačno, bo potekalo predvidoma v februarju 2016, za pridelke in prehranske
izdelke pa v aprilu 2016.
Vabljeni k sodelovanju, sporočite nam svoj interes!
Dodatne informacije:
Rokodelski izdelki: Mija Bokal, 051 312 738, mija.
bokal@razvoj.si
Pridelki in prehranski izdelki: Branko Hostnik, 01
897 21 04, branko@jarina.si
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Zdravstveni dom
Domžale in državni
program DORA skupaj
za zgodnje odkrivanje
raka dojk
Novembra 2015 je v Zdravstvenem domu
Domžale začela z delovanjem enota državnega presejalnega programa za raka dojk DORA.
Tja bodo v okviru programa na presejalno mamografijo povabljene ženske med 50. in 69.
letom s stalnim prebivališčem v Domžalah in
okoliških občinah. Strokovnjaki Onkološkega
inštituta Ljubljana in programa DORA ženskam
svetujejo, da se vabilu odzovejo – s presejalno
mamografijo je namreč mogoče odkriti začetne
rakave spremembe, ko jih ženska ali njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni še niso
vidni. Če raka odkrijemo zgodaj, je zdravljenje
zelo uspešno.
Nova lokacija programa DORA za ženske iz
Domžal in okolice
V četrtek, 5. novembra 2015, se je v Zdravstvenem domu Domžale začelo slikanje žensk v
okviru državnega programa DORA. Na to lokacijo bodo na presejalno mamografijo vabljene
ženske med 50. in 69. letom iz občin Domžale,
Lukovica, Moravče, Trzin, Dol pri Ljubljani, Komenda, Mengeš in Vodice.
V Domžalah tako ne bo več delovala mobilna

enota DORA vsaki dve leti, kot doslej, temveč
bodo ženske presejalno mamografijo opravile
v ZD Domžale. Slikanje bo opravljalo usposobljeno osebje Onkološkega inštituta, in sicer na
začetku dva dni na teden. Slikanje bo potekalo
celo skozi vse leto.
Izvajanje programa DORA v Zdravstvenem
domu Domžale je skladno z Načrtom širitve
programa DORA 2015–2020, v katerem je tudi
opredeljeno, da bo program DORA do konca
letošnjega leta pokril celotno območno enoto
ZZZS Ljubljana.
Velika odzivnost žensk iz Domžal in okolice na
vabilo na slikanje dojk; na pregled se ženske
lahko naročijo tudi same
Do zdaj je program DORA na presejalno slikanje ženske iz Domžal in okolice vabil na dve leti
v mobilno presejalno enoto DORA, ki je ob ZD
Domžale delovala pred dvema in pred štirimi
leti. Ženske so bile povabljene v prvi in v drugi
krog presejanja. Udeležba je bila dobra, saj se
je na vabilo na slikanje dojk odzvalo več kot 70
odstotkov žensk. To je pogoj za uspešnost in
doseganja cilja programa – to je zmanjšanje
umrljivosti žensk za rakom dojk za 25 do30 odstotkov med ciljno populacijo.
Kot do zdaj bodo ženske prejele pisno vabilo
z Onkološkega inštituta Ljubljana, na katerem
bosta že določena datum in ura pregleda, ki ga
bodo ženske od zdaj opravljale v ZD Domžale.
Za sodelovanje v programu DORA ženske ne
potrebujejo napotnice.
Na presejalno slikanje v ZD Domžale v okviru
programa DORA se ženske iz Domžal in oko-

ZAHVALA
V 88. letu starosti je življenjsko
pot sklenil naš dragi mož, oče,
dedek, pradedek, tast in stric

liških občin lahko naročijo tudi same, in sicer
prek klicnega centra DORA na telefonski številki
080 27 28, vsak dan od 9.00 do 12.00, ali pišejo na
elektronski naslov: dora@onko-i.si.
Strokovnjaki priporočajo sodelovanje v programu
Strokovnjaki Onkološkega inštituta Ljubljana
in državnega programa DORA priporočajo:
Ženske, naredite korak za svoje zdravje, odzovite se vabilu na pregled in se s tem vključite v
program DORA.
Sodelovanje žensk v organiziranem državnem
presejalnem programu za raka dojk DORA je v
interesu žensk, saj jim zagotavlja večjo kakovost
kot dosedanje presejanje v diagnostičnem sistemu.
O državnem programu DORA
Uvedba presejalnega programa za zgodnje
odkrivanje raka dojk v Sloveniji je smiselna, saj
letno zboli za rakom dojk okoli 1200 slovenskih
žensk, polovica med njimi pa pride prvič k zdravniku, ko je bolezen že razširjena.
Državni presejalni program za raka dojk DORA
omogoča ženskam med 50. in 69. letom pregled
dojk z mamografijo na vsaki dve leti. S preprosto preiskavo – presejalno mamografijo – lahko
zgodaj odkrijemo začetne rakave spremembe v
dojki, ko jih ženska ali njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni še niso vidni. Če raka
odkrijemo zgodaj, je zdravljenje zelo uspešno.
Kontakt in dodatne informacije:
mag. Amela Duratović Konjević, Služba za odnose z javnostmi, Onkološki inštitut Ljubljana, tel.:
01 587 96 25, e-naslov: aduratovic©onko-i.si

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame,
pravijo, je čas,
ki celi rane,
in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

MILAN ŠTOLFA
iz Krašnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in
prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše.
Hvala gospodu župniku Antonu Potokarju za čutno
opravljen obred.
Hvala gospodu Francu Novaku in predstavniku ribiške družine
Bistrica Domžale gospodu Rajku Bajcu za poslovilne besede.
Hvala pevkam KUD Fran Maselj Podlimbarski za lepo petje.
Hvala PGD Krašnja ter ostalim gasilkam in gasilcem
za slovesno gasilsko slovo.
Hvala Pogrebni službi Vrbančič ter izvajalcu Tišine in pevcem.
Posebna zahvala njegovemu osebnemu zdravniku dr. Marjanu
Lobodi za vso pomoč ob njegovi večletni bolezni in najtežjih
trenutkih. Zahvala tudi patronažni službi za vso pomoč in nasvete.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi poti k večnemu
počitku!
Vsi njegovi

31

V SPOMIN
Devetega decembra 2015 je minilo 10 let,
ko nas je v 76. letu starosti za vedno zapustil
dragi mož, oče, dedek in stric

STANISLAV SMERKOLJ
iz Lukovice

Čeprav te več med name ni,
spomin nate v naših srcih še vedno živi!
Vsi domači

Najboljši mozzarelli
v Sloveniji
Mozzarella
Bivolja
mozzarella
kroglice/mini kroglice,
iz hladilnika, 150 g

za kos
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HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

13,27/kg

Mozzarella iz bivoljega mleka in mozzarella iz
kravjega mleka sta na neodvisnem testu zveze
potrošnikov slovenije prejeli najvišjo oceno in
posamično zmagali vsaka v svoji kategoriji.

navadna/lahka,
iz hladilnika, 125 g

za kos

059
4,72/kg

