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OGLASI

Rokovnjač

Nagradna igra
Opravite tehnični pregled
in zadenite:

brezplačno pranje
avtomobila (3x),
brisalce (1x)!
Nagradna igra poteka
v februarju 2016

Pridružite se
zmagovalni
Fordovi ekipi.
Odpeljite favorite naših nordijcev, Fiesto, Focusa, C-MAXa,
Mondea ali Kugo, s petletnim jamstvom brez omejitve kilometrov.
Pridružite se tistim, ki brezkompromisno obvladujejo svoj teren.

FIESTA
ŽE OD

FOCUS
ŽE OD

C-MAX
ŽE OD

MONDEO
ŽE OD

Uradna poraba goriva: 3,2-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 82-189 g/km.
Emisijska stopnja: Euro 6b. 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. Slike so simbolične.

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

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

B DENT, d.o.o.

ZA OTROKE IN
ODRASLE

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

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

Go Further

VPISI V
JEZIKOVNE
TE»AJE

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

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522

ŽE OD

10.290 € 14.190 € 15.600 € 19.550 € 21.400 €

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 13.00, sobota 8.00 - 13.00

KRAŠNJA 57A
1225 LUKOVICA

KUGA

DUDE - Center za
svetovne jezike
B r e z n i k o va 1 5
1 23 0 D o m æ a l e

WWW: b-dent.com

DUDE - Center za
svetovne jezike
Breznikova ul. 15
1 23 0 D o m æ a l e

tel.: 01 721 69 13,
01 729 24 86
GSM: 041 317 444
dude@dude.si, www.dude.si

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale
CPP:
01. 2. 2016, 15. 2. 2016 in 29. 2. 2016
Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR:
16. 3. 2016 ob 16ih (še po starem programu)
IZKORISTITE ZIMSKE POPUSTE
- tečaj CPP -50%
- paket 20 ur vožnje: 400,00 EUR
- Primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti

Prijave: 031 / 209 – 501 ali avtosola.loncar@siol.net

Prostor za
vaš oglas!
info@ir-image.si, 01 839 64 00
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Uvodnik

VSEBINA

Običajno
se v januarskih
uvodnikih
zahvalim
vsem,
ki
ste poslali
čestitke v
uredništvo
Rokovnjača in letos
ne bo nič
drugače.
Dobrih želja je bilo veliko in nikoli jih
ni preveč. Zelo smo jih veseli, zanje se
zahvaljujemo in vam vsem želimo prav
tako vse dobro. Ena voščilnica se nam
je zdela še posebej posrečena. V njej so
bila semena žita in ob njih zapisano:”Iz
srca vam želimo, da vse posejane želje
zrastejo v zadovoljstva polne sadove
prihodnosti.” Poslali so jo iz Lokalne
akcijske skupine Srce Slovenije. Vanjo
se je v novem programskem obdobju
aktivno vključila tudi občina Lukovica.
Zato smo v Rokovnjaču omenjenemu
razvojnemu zavodu odslej namenili
stalno rubriko, kjer bodo lahko obveščali občane, društva in podjetja ter
predstavljali svojo dejavnost. V uredništvu bomo vsekakor tudi spremljali, kaj
omenjeno sodelovanje prinaša naši
občini in občanom.
V uredništvo v zadnjem obdobju prejemamo veliko klicev in vprašanj, kako
dostaviti material za objavo osmrtnic
in zahval. V prvi vrsti vas lepo prosimo,
da to storite v elektronski obliki in s
tem zmanjšate možnost napak pri pretipkavanju besedil. Napišite besedilo,
ki ga čim manj oblikujte in ga pošljite
po spletni pošti na naslov rokovnjac@
lukovica.si. Poleg kot ločeno datoteko
pripnite fotografijo (nikakor je ne vstavljajte v wordov dokument). Če je nimate v elektronski obliki, jo skenirajte
in naj bo čim bolj kvalitetna.
V skrajnem primeru besedilo in fotografijo lahko dostavite v nabiralnik v
občinski stavbi, vendar nujno navedite
vaš naslov oziroma naslov naročnika
ter telefonsko številko, saj so osmrtnice
in zahvale plačljive.

Izvajanje zimske službe 		
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Nedelujoče Darsove zapornice
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Kanček pomladi v decembru
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Osrednja občinska proslava ob

SLOVENSKEM
KULTURNEM
PRAZNIKU
v Občini Lukovica

5. februar 2016

petek,
, ob 19.00
Kulturni dom Janka Kersnika, Lukovica
nastopili bodo

Vokalna skupina Katrinas
2. pihalni orkester glasbene šole Domžale /
oddelek Brdo pri Lukovici “Brdis“
dirigent Tomaž Pirnat

Folklorno kulturno
društvo Lukovica
in pesnik

Tone Kuntner

Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 10. marca
2016; rok za oddajo člankov je 1. marec 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: Lukovica se kopa v soncu; foto: Miha Lenček.
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Kako poteka izvajanje zimske službe?
Razmeroma toplemu koncu leta, kot ni običajno za december, so v začetku novega leta sledile zimske razmere, ki so presenetile marsikaterega
voznika z neustrezno ali pomanjkljivo zimsko opremo (zimske pnevmatike, verige). V občini Lukovica je število zmogljivost strojev in voznikov
optimizirano glede na potrebe in možnosti oziroma razpoložljivo število strojev in voznikov. 150 km naših kategoriziranih občinskih cest je tako
spluženih v približno treh urah, v primeru močnega sneženja ali ob zahtevnejših zimskih razmerah, ko so temperature pod minus 5 stopinj Celzija,
pa približno v štirih do petih urah.
Lukovica je razpoložljivost zimske opreme tako občine kot tudi pogodbenih
izvajalcev sledeča: imamo 17 snežnih plugov, 5 stalnih posipalnih enot, v okviru
režijskega obrata imamo tudi snežno frezo za čiščenje pločnikov in manjši motokultivator s plužno desko za čiščenje ožjih pločnikov,« našteva.

Srečko Gerčar, sogovornik v prispevku in izvajalec zimske službe.
1. Pred začetkom sneženja vse posipalne ekipe začnejo izvajati preventivno
posipanje cest oziroma preverjajo, če je na cestah še dovolj posipnega materiala. Na območju občine Lukovica imamo pet posipalcev. Za varnost izvajalcev
zimske službe so na cestah nameščeni obcestni snežni količki, ki so namenjeni,
da orači ne naletijo na cestno oviro, kot so na primer jaški in je označena cesta
na območjih, kjer se pojavljajo snežni zameti ...
2. Pluženje in posipanje cest se izvaja, ko zapade 15 centimetrov snega
oziroma ko snežne padavine prenehajo. To pomeni, če na primer preneha
s sneženjem ob 13. uri, je 150 km cest spluženih in posutih nekje od 16. do 18.
ure, seveda pa je vse odvisno od vremenskih razmer.
3. Na hitrost taljenja snega vpliva tudi temperatura – če je temperatura pod
minus 5 stopinj Celzija, se zelo upočasni delovanje posipnega materiala
(soli). V ponedeljek, 4. januarja 2016, so bile tako temperature nižje od minus
5 stopinj Celzija, kar je vplivalo na razmere na cestah, in so bila tako vozišča bolj
spolzka, vendar so bila prevozna z zimskimi pnevmatikami, po potrebi pa tudi
z verigami.
Z Zakonom o cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na cestah in
nivoju rednega letnega vzdrževanja javnih cest Republike Slovenije so
določeni minimalni standardi vzdrževanja cest, s čimer je usklajen občinski
program vdrževanja cest, ki je bil objavljen v novembrski številki Rokovnjača
na 5. strani (najdete ga tudi tukaj). Navaja, da je v zimskih razmerah potrebno
upoštevati sledeče:
• V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za
vzdrževanje v zimskih razmerah.
• Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se mora zagotoviti prevoznost
med 5. in 22. uro, so ceste po katerih poteka promet med deli cest v občini
oziroma med občinami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na
teh cestah so možni zastoji do dveh ur.
• Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so prav
tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni zas
toji do enega dne.
• Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju naselij, so v nižji kategoriji,
zato so možni zastoji do enega dne, v primeru močnega sneženja so
možni večdnevni zastoji.
• Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajevnih potreb spluženi
do enega dne, v primeru močnega sneženja do več dni.
• Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste prevozne z zimsko
opremo (zimske pnevmatike in po potrebi verige).
• Na vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj je do te mere možen
promet z uporabo zimske opreme na vozilu (zimske pnevmatike in po
potrebi verige).
Kakšne naprave imamo za čiščenje na območju občine Lukovica?
Primož Dežman, na Občini Lukovica zadolžen za gospodarske javne službe,
kamor spada tudi zimska služba, pravi, da je pri pluženju prioritetni vrstni red
pluženja in posipanja prilagojen šolskemu prevozu in po potrebi dnevnim
migracijam občanov v posameznih naseljih. »V okviru zimske službe v občini

In kako snežne razmere vplivajo na posipalce in orače?
Eden izmed oračev zimske službe (seznam vseh, si lahko preberete tukaj) na
območju občine Lukovica je tudi Srečko Gerčar, ki skrbi, da so ceste vzdrževane
na celotnem območju krajevne skupnosti Rafolče (Dupeljne, Straža, Rafolče).
Že od svojega 15. leta pluži, kar pomeni, da je doživel že številne zime in ima
bogate izkušnje z zimskimi razmerami. »Ne le vozniki, ampak imam tudi jaz na
svojem traktorju nameščene verige, da lahko nemoteno opravljam svoje delo
v zimski službi.«
Ko so napovedane zimske razmere, tako kot so bile v začetku januarja, si večer
prej pripravi traktor, namesti verige in plug, zvečer nastavi budilko okoli tretje,
četrte ure zjutraj. Pogleda, koliko je snega, in če presodi, da bo še snežilo, močno pada oziroma je na cesti približno 15 centimetrov snega, se samoiniciativno
odpravi na pluženje. »Ko močno sneži, je normalno, da lahko med tem časom,
ko plužim, še dodatno zapade nova količina snega. Ko sem šel na primer v nedeljo zjutraj od doma ob 3.30 zjutraj, je do takrat, ko sem se vračal nazaj, zapadlo že 5 cm novega snega,« pojasnjuje.
Kot že omenjeno, se je v nedeljo, 3. januarja 2016, odpravil od doma ob 3.30
ter se vračal s prve vožnje ob 7.30 uri. Običajno naenkrat naredi 24 kilometrov,
od tega je 6,5 km makadamske gozdne ceste, ki ni prioritetna za pluženje. Saj
pravi: »gledam tako, da je zjutraj najprej splužena in prevozna glavna cesta ter
tiste, ki so bolj na hribovitem terenu, šele nato ostale.«
Kako jim lahko delo olajšajo ostali občani?
»Tako, da umaknejo avtomobile, če pridem k brunarici, in je parkirišče polno, ga
ne morem počistiti. Včasih je prazno, spet drugič ne. Prav tako tudi ni primerno,
da ljudje mečejo sneg z njihovih zasebnih dovozov na cesto. To ne gre tako. Zdi
se mi, da so ljudje vedno bolj razvajeni, kar se tiče zimske službe oziroma nimajo ustrezne zimske opreme in nato krivdo valijo na izvajalce zimske službe,«
zmajuje z glavo sogovornik. »Imeli smo že res hude zime, ko je bilo v Zlatem
Polju po meter snega, ceste so se plužile, ljudje pa so uporabljali zimske pnevmatike ali verige in ni bilo nevšečnosti. Danes so zime veliko bolj mile, ceste pa
so veliko bolj plužene in posipane, kot je bilo to v preteklosti.«
V glavnem so ljudje z delom, ki ga opravlja, zadovoljni: »Svoje delo opravljam
vestno in vem, kako moram počistiti cesto. Seveda se bodo vedno našli taki, ki
jim nič ne bo prav,« sklene Srečko Gerčar.
Glede na sogovornikove izjave in dolgoletne izkušnje priporočamo vsem
voznikom, da najprej sami poskrbijo za ustrezne pnevmatike, po potrebi
pa namestijo verige. Tako se bodo lahko varno pripeljali do svojih domov
oziroma v službe, namesto da iščejo vzroke drugje, saj skladno z zakonodajo na cestah ni nikoli več kot 15 centimetrov snega in so ceste z ustrezno
zimsko opremo normalno prevozne.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Režijski obrat Občine Lukovica skrbi za čiščenje javnih površin.
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Uvedba plačevanja upravnih
taks tudi pri nas
Z letom 2016 je Občinska uprava Občine Lukovica uvedla plačevanje upravnih taks za storitve v upravnih postopkih. Novost za
občane in občanke bo torej ta, da boste morali za popolno vlogo
priložiti tudi potrdilo o plačilu upravne takse – znan način, ki je v
uporabi na upravnih enotah.
Plačilo upravne takse spada med obvezne dajatve, ki je predpisano z
zakonom in drugimi predpisi ter velja kot splošno obvezno. Upravna
taksa se plača za izdajo potrdil iz uradne prostorske evidence, soglasij
za posege v prostor in pobude za spremembo namenske rabe prostora. Pri tem je višina zneska plačila upravne takse odvisna od vrste posamezne vloge. Na višino zneska vpliva vrsta zahtevka, število
katastrskih občin, število zemljiških parcel in število objektov. Prav
tako je plačilo upravne takse obvezno tudi za izračun komunalnega
prispevka na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Vloge in obrazci so na spletni strani Občine Lukovica (www.lukovica.
si). Posebno pozornost velja nameniti tistim, ki so označene s krepkimi
tiskanimi črkami – NOVO, saj gre za posodobljene vloge in obrazce v
skladu z opisano novostjo. Spremenjena je namreč njihova vsebina in
opredeljena višina plačila upravne takse oziroma njihova oprostitev.
Ne le na spletu, temveč je vloge in obrazce mogoče prejeti na vložišču
Občine Lukovica. Pristojni sodelavci občinske uprave bodo občankam in občanom z veseljem pomagali pri morebitnih zapletih, da
bodo vloge in obrazci pravilno izpolnjeni .
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Pri vlogah in obrazcih je naveden znesek plačila upravnih taks.

Na obisku pri Vinku Urankarju
Vinka Urankarja iz vasi Lipe si številni občani in občanke najprej
prikličejo v spomin kot voznika šolskega kombija. Svoje dolžnosti je
izpolnjeval vestno, marljivo in z dobro voljo, prav tako pa so ga imeli
radi tudi otroci, ki jih je prevažal na poti v šolo in domov v svoji skoraj 18-letni karieri voznika šolskega kombija.
„V prvih letih svojega dela sem dostikrat v zimskih mesecih vstal tudi ob
4. uri zjutraj, zoral zasnežene ceste v vasi Lipa in šele nato zvozil otroke v
šolo. Takrat, ko je bilo več snega, sem moral namestiti snežne verige tudi
po 70-krat na mesec," se svojih zimskih delovnih dni spominja 81-letni
Vinko Urankar. Septembra je minilo 13 let, odkar je upokojen, 17 let pa
je prevažal v šolo in domov otroke iz naselij Zgornje Loke, Prilesje, Suša,
Prevoje nad Blagovico, Jelnik, Gabrje, Jelša, Češnjice in Lipa. Na tiste čase
ima lepe spomine, saj je svoje delo opravljal z veseljem.

Kljub težki bolezni, ko ga je leta 2002 zadela možganska kap, je Vinko
še danes bistrega uma in poln pozitivne energije. Župan Matej Kotnik se
Vinka spominja kot "odprtega človeka, pripravljenega poprijeti za vsako
delo in dobrovoljnega. Rad nas je prišel obiskat na občino tudi po tem, ko
je bil že v pokoju. Ob obisku smo začutili, da so lahko ljudje kljub bolzeni
in starosti še vedno polni pozitivne energije, dobro voljo po druženju z
Vinkom pa smo vzeli s seboj kot popotnico v življenje."
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Čeprav zaradi narave svojega dela ceste v občini Lukovica zelo dobro
pozna, pa Vinko ni bil rojen na območju naše občine, temveč prihaja s
Pšajnovice, njegova soproga Stanka pa iz vasi Buč v Tuhinjski dolini. Vinko
je bil najmlajši izmed šestih otrok in se že zelo zgodaj začel zanimati za
zidarska dela. Kot otroka ga je dostikrat s seboj na teren vzel sosed zidar,
to zanimanje pa je pozneje preraslo v zidarsko dejavnost, čeprav je bil samouk, vožnja šolskega kombija pa mu je predstavljala popoldansko obrt.
V hiši, kjer VInko in Stanka danes stanujeta s hčerko Damjano, vnukinjo Metko ter Gordano in Zvonkom, ki sta pri njih v rejništvu, sta namreč
stanovala Stankina teta in stric. Stanka se je z 12 leti priselila v Lipo, saj
je po stričevi smrti njena teta potrebovala pomoč na kmetiji. Z Vinkom
sta se spoznala, ko ji je bilo 15 let, iskrice pa so dokončno preskočile štiri
leta pozneje, ko ju je zdaj že pokojni župnik Mihael Trdin poročil v cerkvi
Karmelske matere božje v Češnjicah nad Blagovico. Na začetku sicer nista
stanovala v Lipi, saj sta dve leti pozneje prevzela kmetijo Stankine tete, na
kateri sprva ni bilo nobene mehanizacije.

Vinko in Stanka Urankar sta poročena že 57 let.
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Občina Lukovica z novo
konferenčno sobo
V sredo, 16. decembra 2015, so se s slavnostno sejo občinskih svetnikov in svetnic uradno odprla vrata nove konferenčne sobe Občine
Lukovica. V sklopu prenove notranjosti občinske stavbe in kulturnega doma Janka Kersnika so uredili tudi mansardne prostore, v katerih je poleg pisarn sodelavcev občinske uprave tudi nova pridobitev.

sovpadala z odprtjem nove konferenčne sobe. Odprla sta jo najstarejši
svetnik Janez Bernot in najmlajša svetnica Tina Bregar, namenjena pa bo,
kot rečeno, delovanju občinskega sveta in delovnim telesom občinskega
sveta. Seje se bodo tako preselile iz dvorane kulturnega doma Janka Kersnika v mansardni prostor.

V začetku decembra so se sodelavci občinske uprave Občine Lukovica preselili iz Šentvida v Lukovico, kjer so uredili prostore v notranjosti za njihovo delovanje. Prenova je prinesla tudi novo spremembo za občinski svet, tako da
bodo svetniki in svetnice lahko nemoteno delovali v novi konferenčni sobi.
Vsi občinski svetniki in svetnice Občine Lukovica Bojan Andrejka, Tomaž
Andrejka, Zvonko Avbelj, Franc Barlič, Tomaž Beden, Janez Bernot, Tina
Bregar, Roman Cerar, Barbara Dimc, Vincenc Dragar, Matevž Kink, Mateja
Per, Tomaž Prohinar, Ines Sovec in Olga Vrankar so se tretjo sredo v decembru udeležili druge izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, ki je

Za idejno zasnovo je poskrbel župan občine Lukovica Matej Kotnik, še posebno zanimiva pa je zadnja stena, saj so na njej zabeleženi vsi svetniki oziroma
člani občinskih svetov vseh preteklih mandatov. Izvajalci del so bili domačini,
k stroškom za opremo pa je prispevalo sredstva tudi trgovsko podjetje Hofer.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj
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Koncert Godbe Lukovica ter dan samostojnosti in enotnosti
Tokratni novoletni koncert Godbe Lukovica je
v veliki meri minil v spomin na v minulem letu
umrlega velikana narodno-zabavne glasbe
Slavka Avsenika. Občinstvo so poleg tega navdušili še gostje koncerta in pester izbor v prvem
delu programa. Koncert je bil kot vsako leto na
sporedu 26. decembra v kulturnem domu v Lukovici in se je začel s počastitvijo praznika dneva samostojnosti in enotnosti.

Slavnostni govornik, župan Občine Lukovica Matej
Kotnik, je najprej prebral misel Mahatma Ghandija. Oče Indije je zapisal sedem stvari, ki nas bodo
uničile: bogastvo brez dela, zadovoljstvo brez vesti,
znanje brez osebnosti, religija brez žrtvovanja, politika brez načel, znanost brez humanosti in posel
brez etike. V 25 letih smo vse te stvari pri nas žal
vzeli zelo uspešno. Sedaj je treba začeti razmišljati
in stvari odpeljati na drugo pot. “Niso krivi le politiki, ampak največkrat mi sami, ker smo tako izbirali,
volili in imeli take kandidate. Pot je lahko drugačna,
če jo le mi tako krenemo. Kam pelje brezbrižnost, če
se sami ne znamo postaviti za svoj lastni narod?” se
je še spraševal Kotnik, in ob tem spomnil na Janka
Kersnika, ki se je zavedal, kako pomembno je pisati
v slovenščini in kako pomembno je vzgajati narod
ter živeti z njim. Dotaknil se je še razvrednotenja
naših temeljev in še enkrat dodal, da si usodo krojimo sami: „Čas je, da jo živimo tako, kot čutimo in da
čutimo tako, kot smo, ker smo Slovenci in ljubimo
svojo zemljo, ker je slovenska ter so za njo dali mnogi svoja življenja. Tudi zato ker je sveta zaradi naših
očetov, starih očetov, ki so tu govorili slovensko in
so za to zemljo bili pripravljeni dati ne le življenja,
ampak tudi misli, hrepenenje in ljubezen. Imejmo
radi to domovino, ker imamo radi sebe in ker moramo imeti radi svoje otroke in bližnje.”
Sledil je prvi del koncerta, v katerem se je lukoviški
orkester pod vodstvom Luke Einfalta predstavil z
dvema skladbama znane britanske pevke Adele,
venčkom popularnih Beatlesov in v zadnjem času
izjemno priljubljene risane serije Ledeno kraljestvo. Kot gost večera je nato nastopila Klapa Sidro,
šestčlanska zasedba fantov iz naše občine, od katerih je kar pet članov Godbe Lukovica.
V drugem delu so se spomnili utemeljitelja narodno-zabavne glasbe Slavka Avsenika. Ker v godbi
veliko stavijo na mlade člane in jim dajejo priložnost, je pri dveh venčkih polk in Lovski koračnici dirigentsko palico vihtel diplomirani muzikolog Blaž
Andrejka. Občinstvo v polni dvorani v Lukovici in
nato tudi dva dni pozneje na ponovitvi koncerta v
Šentvidu je z navdušenjem zaploskalo tudi, ko so se
pri treh skladbah zvokom inštrumentov priključili
še pevci iz klape.
Na koncertu je Godba Lukovica dvema posameznikoma izrekla še posebni priznanji. Novi
predsednik Nejc Andrejka je namreč zahvalo izročil
svojemu predhodniku Bojanu Andrejki, ki je bil na
čelu godbe enajst let in je v tem času poskrbel za
njen izjemen razvoj. K nastanku orkestra leta 1998
ter nato še naslednjih šest let pa je veliko prispeval
prvi dirigent Jure Močilnikar, zato so mu podelili
naziv častnega člana.
Leon Andrejka, foto: Andraž Kopitar

Godba Lukovica in Klapa Sidro

Jure Močilnikar, častni član godbe

Zahvala Bojanu Andrejki, dolgoletnemu predsedniku godbe

Dirigentsko palico je vihtel tudi Blaž Andrejka.

16. novoletni koncert Godbe Lukovica
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Tradicionalni koncert MePZ
Šentviški zvon
Mešani pevski zbor Šentviški zvon je 29. decembra 2015 v cerkvi sv.
Vida v Šentvidu pripravil tradicionalni božični koncert in obenem
počastil 25-letnico slovenskega plebiscita. Hkrati so nas spomnili na
našo »mamo« in njen rojstni dan, na neskončno srečo, da živimo v
objemu tako lepe dežele.
Tako kot spremembe popestrijo vsak novi dan in odpirajo nove razsežnosti,
tako je za popestritev in nove razsežnosti v zboru poskrbela sprememba.
MePZ Šentviški zvon od septembra 2015 vodita Špela in Matevž Kink.
Prireditev je povezovala Mojca Stoschitzky, na orgle pa jo je spremljala
Metoda Kink.
Kot gostujoči zbor se je koncertu pridružila močno okrepljena Vokalna
skupina Mladost s svojimi 28 pevkami, ki so uspešno pevsko leto sklenile
s sodelovanjem pri živih jaslicah v Postojnski jami in sodelovanjem pri
koncertu mešanega pevskega zbora Šentviški zvon.
V drugem delu prireditve so pevci prepevali pesmi, posvečene mami in
Mariji, in na koncu času primerne božične melodije Sveti večer, Pastirci ne
spite, Puer natus in Betlehem, Zvezde žarijo, O Holy night.
Prekrasni glasovi sokrajanov so obiskovalcem polepšali torkov večer in
prispevali k prijetnemu prazničnemu vzdušju, ki so ga skupaj sklenili s
pesmijo Sveta noč.
Marjetka Vrbnjak

Blagoslov konj
Na god sv. Štefana je Gospod naredil krasen, sončen in topel dan. Nebo
je bilo brez oblačka in nikjer nobene meglice, le iz konjev, na katerih so
lastniki prijezdili k blagoslovu več kilometrov daleč, je puhtelo, kot bi
bilo megleno.
Po blagoslovu so konji dobili okrepčilo s kruhom in blagoslovljeno soljo,
ki smo jo vsi, ki smo bili pri sv. Maši, lahko odnesli domov.
V nedeljo, na praznik svete družine, pa je bil blagoslov otrok, po maši pa
druženje ob kavi, čaju in prigrizku. Ob tem je bila tudi priložnost, da smo
našemu župniku Janezu Evangelistu zapeli in voščili za god.
Frančiška Omerzo
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60 let KUD Fran Maselj Podlimbarski
V decembru je KUD Fran Maselj Podlimbarski organiziralo prireditev ob praznovanju 60. obletnice delovanja. Večer so popestrili Pika Nogavička, s petjem skupina Ljudskih
pevcev in kratko igro. Prireditev je vodila
Vera Beguš, ki je predstavila tudi zgodovino
društva v sliki in besedi. Društvo vodi že od
leta 1983 z dvema krajšima odmoroma, ko
sta ga vodili Karla Šinkovec in Irena Maselj.

Dejavnost odrasle gledališke skupine

Deseti brat, 1950

Nevesta iz Amerike, 1983

Dejavnost lutkovne in otroške gledališke skupine

Igralci lutkovne predstave Radovedni slonček, 1978

Po vasi gor in dol, 2011

Likovna in razstavna dejavnost, ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
muzejska zbirka, literarni večeri, ljudski pevci

Prvič je bilo uradno registrirano leta 1955. Podpisniki za ustanovitev društva so bili: Maks
Cerar, Urška Udovč, Minka Udovč, Reginca
Udovč, Slavka Peterc, Milan Štolfa, Boža Lenič,
Pavla Jeras, Živko Burja in Darinka Korošec. Kulturno življenje se je v Krašnji začelo že mnogo
desetletij prej s petjem. Leta 1922 so bile prve
gledališke predstave v veži župnišča. Ne ve pa
se točno, če so to bili domačini. Predstave so
imeli nato v gasilnem domu, šoli in dvorani
kulturenga društva. Z izgradnjo nove šole leta
1978 so vse prireditve v šoli, saj so tako dobili boljše pogoje. Spomladi leta 1983 je postalo
delo v kulturnem društvu spet bolj aktivno in
vsestransko. Danes delujejo v društvu naslednje skupine: gledališka odrasla in otroška, likovna
in razstavna dejavnost, literarni večeri, ohranjanje naravne in kulturne dediščine, muzejska
dejavnost, založniška dejavnost, pletenje kit iz
pšenične slame, ljudsko petje. V vseh teh letih
so odigrali ogromno predstav, tudi lutkovne.
To so bile predstave: Potresna povest, Ubežnik,
Kako je izginilo Gradiško jezero, Fant od fare,
Štajrc v Ljubljani, Solze in kri, Deseti brat, itd.
Na raznih prireditvah in literarnih večerih so bili
tudi znani slovenski obrazi igre in književnosti,
kot so Ivan Sivec, Svetlana Makarovič, Kajetan
Kovič, Veno Taufer, Štefka Drolc, Janez Bitenc,Tone Pavček, Ciril Zlobec, Vera Per, itd.
Erika Cerar,
Foto: Lea Makovec, Arhiv društva

Začetki extempora, Krajno Brdo, 1989

Na Korenu je Štefka Drolčeva brala pesem Požgana vas.

Pletenje kit iz pšenične slame v Pavletovi hiši, 2015

Založništvo

Del muzejske zbirke v Pavletovi hiši
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Kustom motocikli v Veroni

Z baklami na Limbarsko goro
Planinsko društvo Blagovica je na praznični večer, 25. decembra
2015, izvedlo tradicionalni pohod z baklami na Limbarsko goro.
Ideja za ta pohod se je porodila leta 2003, od takrat dalje pa se pohod
kontinuirano izvede na božični večer. Sprva so vsi obiskovalci pohoda
imeli bakle, zadnja leta pa so bakle spodrinile čelne svetilke.
Pohod se začne v Blagovici. Pot nas vodi iz Blagovice na Golčaj in naprej
na Limbarsko goro, kjer sledi počitek in nato povratek po isti poti nazaj.
Tokratnega pohoda se je udeležilo prek 60 planincev in ljubiteljev pohodništva. Razveseljiv je podatek, da so se pohoda udeležili tudi mladi.
Druženje na poti, sproščen pogovor, stiski rok s prijatelji iz sosednjega
planinskega društva Moravče, s katerimi se srečamo v Gostilni Urankar
na Limbarski gori, prijetno vzdušje ob kozarčku kuhanega vina ali čaja,
so vsekakor razlogi, da se vsem udeležencem pohoda pričara lepo praznično vzdušje. Svoje je dodalo še vreme, ki nam je bilo tokrat res naklonjeno. V jasni noči smo se okoli 22.00 ure vrnili v Blagovico in si obljubili,
da se vidimo na naših naslednjih pohodih.
Marjan Cerar

Veronski motociklistični dogodek vsako leto ponudi več. Pred leti se je
začelo zgolj kot predstavitev predelanih motociklov, vse bolj pa se spreminja v pravi moto praznik, ki privablja navdušence iz vsega sveta.
Atrakcija dogodka so v prvi vrsti predelani motocikli, ki so že nekaj let
tudi pri nas popularni. Cafe racerji, scramblerji in chopperji vseh mogočih
predelav so že stalnica, a tokrat je bilo v kar sedmih halah videti še mnogo več. Vse velike svetovne znamke so predstavile tudi aktualne modele
motociklov z vsemi novostmi vred, svoj prostor pa so imeli tudi klasični
starinski motocikli. Brez lepih hostes na takšnem dogodku ne gre, zato
seveda niso manjkale. Da pa se je znašla tudi pika na i, so z ugodnimi
cenami poskrbeli prodajalci moto opreme, dodatkov in vsega ostalega,
kar pritiče motoristom (ali pa tudi ne).
Iz naših koncev se je proti Veroni že v petek podala prva skupina navdušencev v organizaciji 7seven customs. Glavnina se je v zgodnjih jutranjih urah sobote, v organizaciji MK Rokovnjači, podala kar z avtobusom,
okoli 30 duš. Predsednik kluba Anže Kočar je komentiral takole: Sobota,
23.januarja 2016, je v voznem redu Moto kluba Rokovnjači rezervirana za
obisk moto sejma v Veroni, ki je predvsem v zadnji letih postal zelo obiskan ter ponuja prisotnost vseh večjih proizvajalcev in pester spremljevalni
program. Vse to je privabilo prek 30 udeležencev na avtobus, ki je krenil ob
3.30 iz Šentvida. Po skoraj 400 km se je začel lov po ugodnih ponudbah,
ogledih in testih novih motociklov, vragolijah različnih ‚‘stunt‘‘ voznikov na
mopedih, motorjih in v avtomobilih ter seveda čednih hostesah. Hitro je
bil čas za odhod in podoživljanje videnega na poti domov. Pohvala gre
Feliksu za organizacijo prevoza, malico in nakup skupinskih kart.
Andraž Kopitar

Koncert glasbene šole Polton
Veseli december v občini Lukovica nam je popestrila tudi glasbena šola
Polton z 2. novoletnim koncertom glasbene šole Polton, ki se je odvijal
ob zvokih diatonične harmonike na sobotni večer, 12. decembra 2015,
v prepolni dvorani kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici. V uro in pol trajajočem koncertu so se nam predstavili
učenci glasbene šole Polton, otroška sekcija folklornega društva Lukovica in trio harmonik glasbene šole Polton.
V ambientalno zatemnjeni dvorani se je s skladbo Ne prižigaj luči v izvedbi
tria harmonik glasbene šole Polton začel 2. novoletni koncert, na katerem se
nam je na diatonični harmoniki predstavilo prek dvajset učencev glasbene
šole. Nastopajoči so nam predstavili kar širok spekter skladb od začetnih do
tehnično zahtevnejših. V prvem delu koncerta so se nam predstavili najmlajši učenci, ki so komaj dobro vstopili v čarobni svet glasbe, najmlajši med
njimi so bili šestletni Luka ter sedemletni Žan, Filip in Polona. Slišali smo

Najmlajši učenec glasbene šole Polton, šestletni Luka

Katja in Nejc
poznane otroške in narodne pesmi kot tudi Slakove in Avsenikove melodije: Pod Poncami, Krka sanjava, Po dekle, Ta sosedov Francelj ter Blumauerjevi Veselo v Kamnik in Veseli Ribn‘čan. Nato so se nam predstavili plesalci
otroške skupine Folklornega društva Lukovica, ki so nam skupaj z godcem
Blažem zaplesali splet Počitnice v Prekmurju. V drugem delu koncerta so nas
nastopajoči popeljali po avtocesti ob Bistrici, v dolino tiho, kjer je Ribn‘čan z
vinčkom prav fletno stal pod Natašinim oknom in pel minili sta že leti dve, od
kar si me, ti, moja rožica, poljubila v Parizu in mi rekla tiste tri besede: Srečno
novo leto! Za konec smo še enkrat prisluhnili triu glasbene šole Polton, ki so
nam zaigrali dve novoletni Avsenikovi melodiji Prav fletno se imamo in Srečno novo leto. Po bučnem aplavzu smo slišali še prelepo Miheličevo melodijo
Kjer lastovke gnezdijo.
Po koncertu nas je vse skupaj pričakala pogostitev, ob kateri smo si lahko
izmenjali vtise, se malo okrepčali in čestitali organizatorju Tomažu Jemcu, ki
nas je razveselil z novico, da se v letu 2016 glasbena šola Polton seli v nove
večje prostore. S tem pa lahko kmalu pričakujemo tudi nove oddelke in še
več mladih občanov, ki bodo lahko vstopili v čaroben svet glasbe.
Viktor Jemec
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Dogajanje v društvu
podeželskih žena Lukovica
Ker imamo v decembru tudi podeželske žene več prostih ur, smo jih
tokrat kar lepo izkoristile. Program izobraževanj je bil res pester.
Začele smo kar z rokodelsko delavnico v Preserjah. Poleg venčkov smo
izdelale še lepe umetne rože. Zahvala za izvedeno gre predvsem Jerci,
Sonji, Joži Brlec in Mimi . Nabrale so ves material ter poskrbele še za prostor in izvedbo.

Kuharski tečaj v oktobru smo nadgradile s tečajem o jedeh na žlico. Tudi
tokrat v Ivankini kuhinji in s pomočjo kuharja Marka Jeranta smo pripravile jedi z ajdovo kašo, ješprenom, pa hitro torto in pirine rogljičke. Okusno
in poceni.
V Žirovšah smo ob pomoči kuharjev Blaža Pozniča in Žige Jemca pripravile in poizkusile razne namaze, narezke in obložene kruhke. Kako spretno
sta nasitila že naše oči in nato še želodčke, vedo le prisotne na tečaju.
Vsekakor pa ju moramo pohvaliti, saj sta fanta res pridna in sposobna.
Nam pa sta spretno odgovarjala na številna vprašanja, kako je lahko manj
tudi več in bolje, kako pravilno rezati, naravnati in postreči. Seveda sta
poskrbela tudi za red in urejen videz. Blaž in Žiga, dobra sta, in kar tako
naprej, me vaju bomo še povabile.
Seveda smo se v decembru tudi poveselile. Tokrat je gostilna pri Gašperju kar pokala. Zbralo se nas je prek 50. Da pa smo tudi zapele in zaplesale,
je poskrbel Tone Habjanič. Vedno vesel in zabaven. Tone, hvala, in kmalu
nasvidenje!
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Silvestrski ognjemet
Se še spomnite ali so preveč v ospredju že druge zadeve, da
smo pred skoraj mesecem dni čakali to novo leto, ki je že dobro
utečeno? Se še spomnite veselega pričakovanja, ki zajame skoraj vse ljudi malo pred polnočjo?

In na silvestrovo še vedno prevladuje metanje denarja v zrak in po
tleh. Ja, kaj pa je to drugega kot metanje denarja, če prižgeš raketo
in jo vržeš v zrak in kot bo govora v tej kolumni, v gozd, pa petarde
na tla ali pa jo morda komu raznese že v roki. Samo zato da vidiš
umeten blesk, namesto da bi gledal zvezdnato nebo, kadar vreme to
dopušča. Na nebu je v jasnih nočeh nešteto luči, ki nam vsem svetijo zastonj. Recite temu kar hočete, ampak neskončno spoštujem in
cenim naravo. In živali.
No, pa pojdimo k raketiranju gozda. Na silvestrski večer, dobre štiri
ure pred iztekom starega leta, dobijo gasilci poziv, od lastnika gorečega gozda, da gori gozd visoko v hribu nad Podmiljem, na težko
dostopnem terenu, ki je na eni strani nedostopen zaradi prepada.
Skoraj 60 gasilcev se je odzvalo klicu, skoraj šestdeset ljudi je zapustilo družinsko praznično ognjišče, nekateri svoja dekleta, spet drugi
so imeli komaj rojene otroke in so morali zapustiti žene same, da so
odšli krotit rdečega petelina. Rdečega petelina, ki je zajel gozd, kako
naključje, še malo prej je bilo v bližini pravo mavrično ozračje od metanja raket. Skoraj 60 požrtvovalnih gasilcev – prostovoljcev – se je z
nečloveškimi močmi trudilo z vlečenjem težke cevi po strmem hribu
navzgor, nekateri pa so vodo nosili na hrbtih in se trudili pogasiti
požar. Bila je grda noč, temna, meglena, neprijazen mraz se je zajedal
v ljudi. Gasilci so bili utrujeni, izmučeni, izsušeni, izžeti. Kar je pri tej
stvari najbolj žalostno, najbolj nedopustno, najbolj nemoralno, je,
da ni bilo poleg nobenega od bližnjih, preje hudo obljudenih hiš,
da gasilci niso bili deležni vsaj tople in hvaležne besede. Odveč je
pričakovati, da bi dobili vsaj skodelico vročega čaja. No, ne mislite, da
so gasilci imeli potem mir. Ne, požar se je spet razplamtel zjutraj in
spet v hrib. Neprespani, utrujeni, pa vendar so šli. Le kakšen je bil to
njihov začetek leta? Zagotovo pa slabši od raketometalcev!
Sreča v vsej tej nesreči je, da gasilci ne naletijo vedno na take dogodke. Sreča je, da so jim ljudje neskončno hvaležni, da jim ponudijo, če
nimajo drugega, vsaj iz srca hvaležen »hvala«.
Milena Bradač

VABILO
Društvo podeželskih žena in deklet Lukovica vabi,
da se udeležite občnega zbora, ki bo v ponedeljek,
8. februarja 2016, ob 10. uri v gostilni Furman.
Kot vidite, nam res ni dolgčas. Vse se dogaja v naši preljubi Lukovici in
predvsem na prostovoljni bazi. Brez blagajne, zakonov in denarja, z obilo dobre volje. Tečaje prirejamo kar po naših kuhinjah in kleteh, znanje
si medsebojno izmenjujemo in predvsem se družimo in imamo dobro.
Upamo, da tako tudi ostane.
Vabimo vse žene in dekleta, da se nam pridružijo, pomagajo s tem nam in
tudi sebi. Vabljene že na občni zbor društva!

Po uradnem delu vas vabimo, da skupaj prisluhnemo Mileni Avbelj
in Maruši Marjeti Kerč, ki nas bosta podučili KAJ JE DEMENCA.
Vabljene vse dosedanje članice in seveda tudi nove. Vseh, ki se nam
boste pridružile, bomo vesele. Prijave zaželene.
Lepo vabljene!
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Rokovnjač

Novoletno presenečenje
za OŠ Roje
Da so šli v kino, namesto v šolo, je bilo za otroke zagotovo nepozabno
doživetje. Veseli so bili – ne samo donacije Lions kluba Domžale – ampak
tudi dejstva, da jih je pred Kolosejem pričakal kar naš predsednik Marko
Kuliš osebno in jim izročil donacijo za ogled predstave in za prevoz. In
seveda malce poklepetal z otroki.
Lions klubi Bled, Bled Golf, Brnik, Kamnik, Škofja Loka in Kranj so letos
vzeli zares pobudo LK Domžale in rodilo se je prvo consko druženje
Gorenjcev. Seveda skladno z lionističnimi načeli – z dobrodelno noto.
Domžalski lionsi smo tako organizirali dobrodelno večerjo oziroma Veliko
dobrodelno consko druženje ob ritmih Dixielanda, katere celoten izkupiček smo namenili za Osnovno šolo Roje, ki jo obiskujejo otroci s posebnimi potrebami. LK Domžale Podružnica Metlika Y in LB Brnik pa sta
poskrbela, da smo z nakupom otroških slikanic in lesenih igrač pomagali
metliškim osnovnošolcem iz socialno šibkejših družin.
Najlepši del večera pa se je zgodil, ko je podjetje Baloh iz Trzina odkupilo
poseben leseni didaktični ležalnik in ga namenilo otrokom na Rojah.
Na večeru, ki je 15. decembra potekal v restavraciji Arboretum, so nas s
prisotnostjo počastili tudi Branko Dolenc, guverner Lions Distrikta 129,
Jelica Krtolica, prejšnja guvernerka Makedonije, in naš prejšnji guverner
Janko Arah. Za umetniški del programa so poskrbeli zasedba Prijatelji Dixielanda ter Nika Pirnat in DJ Pero.
Karolina Vrtačnik

ČD Lukovica v podporo
svetovnemu dnevu čebel
Pobuda, ki je že nekaj časa dobiva podporo in je vse bolj poznana
v Sloveniji in po svetu, je, da bi 20. maj postal svetovni dan čebel.
Čebelarska zveza Slovenije (ČZS) je ob podpori države in Organizacije združenih narodov med drugimi aktivnostmi izvaja tudi
obiske vseh čebelarskih društev v Sloveniji.

V četrtek, 17. decembra 2015, je delegacija ČZS obiskala tudi društvo iz Lukovice. Pred Gostiščem Trojane smo se zbrali pozno popoldne, v podporo svetovnemu dnevu čebel pa so se odzvali tudi župan
Matej Kotnik, igralec Boštjan Gorenc – Pižama, Bojan Gasior v imenu
Gostišča Trojane, skupina Boysi in številni člani našega društva.
Zakaj ravno 20. maj?
To je dan, ko se je rodil Anton Janša (1734–1773), ki je poznan kot
eden takratnih najboljših poznavalcev čebel. Bil je prvi učitelj modernega čebelarstva na svetu, saj ga je že cesarica Marija Terezija
imenovala za stalnega učitelja čebelarstva na novi čebelarski šoli
na Dunaju. Njegov prispevek k začetku modernega čebelarstva je
izrednega pomena.
Na ČZS predlagajo še, da se svetovni dan čebel obeleži v maju, ki je
na severni polobli mesec najbujnejšega razvoja čebel. V tem obdobju so čebele najštevilčnejše, potrebe po opraševanju pa največje.
Na južni polobli je to jesenski čas spravila čebeljih pridelkov ter tako
dnevi in tedni medu.
Katja Nakrst, tajnica ČD Lukovica

Tretji tradicionalni novoletni pohod po Rahuški poti
Prvo nedeljo v novem letu, 3. januarja 2016, smo se še od novega
leta utrujeni krajani in gostje odpravili od brunarice v Rafolčah na 3.
tradicionalni novoletni pohod po Rahuški poti že ob pol deveti uri.
Nekaterim ni uspelo prebiti tega težkega trenutka za vstajanje, vsi
udeleženci pa so si zaželeli še veliko zdravja in zadovoljstva, in da bi v
čim večjem miru preživeli to prestopno leto. Novo zapadli sneg nas je
zapeljal v čarobna občutja hladne mehkobe.
Pot proti Laščam nas še ni popolnoma zdramila, vzpon proti Gornjemu
hribu pa je nekaterim že povzročil preobilo toplote in treba je bilo odložiti
vrhnja oblačila. Pot do Straže nas je posipavala s snegom, ki se je sem in tja
spustil na nas. Otroci so uživali v kepanju, pes Alfi pa v nošenju palic. Ker je
bila pot od Straže proti Preserjam in Dupeljnam deloma ledena, smo morali ponekod urno loviti ravnotežje in iskati del poti z več trenja. Pri Gerčarju
je bilo obvezno vpisovanje v dnevnik Rokovnjaške poti. Po okrepčilnem
postanku smo se še fotografirali in razpoloženi odšli v dolino kar po asfaltni
cesti, da nas ne bi sneg preveč oviral, če bi šli po daljši varianti.
V brunarici so nam še skuhali vroče vino in čaj, pa še kaka klobasa je ostala
v nahrbtniku za boljše počutje. Drugo leto pa spet na osvežilni obhod pohodne sekcije športno-turističnega društva.
Viktor Jemec

SRCE SLOVENIJE IN DOGODKI
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LAS Srce Slovenije uspešno nadaljuje pot v
novem programskem obdobju 2014–2020
Občina Lukovica se je v novem programskem obdobju aktivno vključila v Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije, ki deluje na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji.
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je tudi v novem programskem obdobju 2014–2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja
na območju Srce Slovenije po pristopu »od spodaj navzgor«.
Na Geometričnem središču Slovenije je 12. marca 2015 kar 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in
Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za novo programsko obdobje.
LAS Srce Slovenije je bil med prvimi aktivnimi lokalnimi akcijskimi skupinami v Slovenije in po šestih letih delovanja se uvršča tudi med najuspešnejše v državi. V programskem obdobju 2007–2013, ki se je uspešno končalo z zadnjimi zaključenimi in izplačanimi projekti, je uspešno
izpeljal kar 85 projektov, ki so bili sofinancirani z evropskimi sredstvi v
višini prek 1.405.680 evrov. Skupaj z vodenjem je bilo na območje preko
programa LAS skupaj z občinami partnericami lansirano prek 2.000.000
evrov.
Razvoj podeželja in urbanih območij mora izhajati iz lastnih razvojnih
potencialov in zmogljivosti, krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu participativne demokracije. Ta tako imenovani
pristop CLLD (Community Led Local Development) omogoča lokalnemu
prebivalstvu, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve, kar smo zagotovili z vključevanjem prebivalcev v pripravo nove strategije lokalnega
razvoja, ki smo jo konec oktobra 2015 oddali v potrditev na pristojni ministrstvi.
Cilj pristopa CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti
revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanju regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega je cilj prispevati k
ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine ter kulturne krajine in njenih elementov. Tematska področja ukrepanja, ključna pri zasle-

dovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb so:
ustanavljanje novih delovnih mest, osnovne storitve na podeželju, varstvo okolja ter večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
na podeželju. Vsi projekti, ki bodo podprti prek LAS Srce Slovenije, bodo
morali zasledovati vsaj eno od teh področij ukrepanja.
LAS je trenutno v fazi potrjevanja strategije lokalnega razvoja. Po potrditvi strategije bo objavljen prvi javni poziv. Stopnja sofinanciranja posameznih projektov iz naslova kmetijskega sklada bo do 65% upravičenih
stroškov. Najvišji znesek podpore za posamezen projekt, ki ga upravičenec prijavi in izvaja samostojno, znaša 40.000 evrov, za projekte, ki se
izvajajo v obliki partnerstev, pa 80.000 evrov.
Prvi javni poziv za sredstva kmetijskega sklada bo predvidoma objavljen
spomladi, za sredstva regionalnega sklada (za urbana območja) pa v drugi polovici leta.
Za dodatne informacije, prosimo, kontaktirajte LAS pisarno v Litiji
na telefonsko številko 01 896 27 15 ali na e-naslov: las@razvoj.si.

Nedelujoče Darsove zapornice na avtocesti
Zgodaj zjutraj, nejevoljna na ponedeljek, v zamudi pripeljem do
vhoda na avtocesto, a zapornica se ne odpre. Malo naprej, malo nazaj, pa ne gre. Je komu znano? Z malo sreče, da še nikogar ni za menoj, potem nesrečno pritiskam rdeči gumb za pomoč in po nekem
času celo uspe, nekdo dvigne zapornico.
Podobna zgodba se mi ponavlja ob večernih vrnitvah; redkeje v Lukovici,
praktično vsakokrat pa na izhodu Blagovica – kjer sem se pač naučila voziti slalom med zapornicami, in občasno na vhodu proti Trojanam.
Na žalost to ni bila samo moja zgodba. Marsikdo se lahko poistoveti z
mojo nejevoljo.
Vsi vemo, oprema se lahko pokvari, vendar tudi popravi. Tako stanje traja
že dlje časa. Pričakovala bi, da potemtakem pač odprejo zapornice, če drugače ne gre. Verjetno je kdaj to celo naredil kdo sam, saj sem opazila tudi
take situacije, ko je zapornica bila enostavno odrinjena.
Glede tega vprašanja sem se obrnila na Dars. Na njihovi spletni strani sem
našla obrazec za taka vprašanja. Povprašala sem jih, zakaj se na območju
občine Lukovica konstantno pojavljajo težave pri dvigovanju zapornic, in
kdaj bodo te težave odpravljene, oziroma kaj nam svetujejo.
Dne 18. 1. 2016 so mi iz oddelka za komuniciranje odgovorili:
»Na omenjenih cestninskih postajah so se občasno pojavljale težave z avtomatskim dvigovanjem zapornic zaradi okvar.
Na cestninski postaji Blagovica so težave odpravljene. Za cestninsko postajo Lukovica so nadomestni deli naročeni in pričakujemo, da bo okvara v
kratkem odpravljena.«

Kratko in jedrnato. Upamo lahko, da mi niso le nekaj odgovorili in da so
na to še koga opozorili, kajti zapornica v Blagovici na izhodu iz smeri Maribora proti Ljubljani še vedno nagaja. Saj ni, da ne bi bila potrpežljiva, a
ko se to ponavlja in ponavlja, te potrpežljivost pač mine, kajti ko je nekaj
pokvarjeno, se ponavadi popravi.
Marjetka Vrbnjak
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Tudi starost ima svoj čar!
Čas hitro teče naprej in mi z njim. Čeprav smo že pošteno zakorakali v leto
2016, se spomini še vedno vračajo v praznični december, ko smo prostovoljke RK Blagovica obiskale starejše domačine.
Ob prijetnem klepetu in prijazni postrežbi smo jim izročile novoletne pakete ter zaželele predvsem trdnega zdravja in sreče v prihajajočem letu.
Spomnile smo se tudi na naše jubilantke, dolgoletne članice RK Blagovica, ki
so praznovale 90. rojstni dan (Marija Volf in Marija Jerman) in 95. rojstni dan
(Marija Prašnikar, Milka Cerar in Anka Štrukelj).
Ob ljubeči skrbi in požrtvovalni negi svojih domačih so še vedno čile in bistre.
Vsem je skupno skromno otroštvo, leta vojne ter trdo delo doma in na polju.
Za konec še njihov recept za dolgo in srečno življenje: »Skromnost, zdravje, mir
in na molitev ne pozabimo! Imejmo se radi in ne delajmo krivic. Če bo pravica,
nam bo dobro še naprej!«
Preprost nasvet, ki bi, če bi ga vsi upoštevali, lahko prinesel veliko pozitivnih
sprememb.
Malči Levec

Rokovnjač

Predbožično srečanje za
starejše na Brdu
Tokrat se na srečanje ni odzvalo toliko starejših kot v preteklih letih,
a vendar je bilo srečanje prijetno in duhovno bogato. Že v pripravi
na samo srečanje so imeli starejši priložnost za zakrament sprave in
nato po njem še sveto mašo, ki je duhovno obogatila že tako bogato
srečanje. Tokrat je v svojem nagovoru duhovni pomočnik Ivan Povšnar omenil Nobelovega nagrajenca za mir leta 1953, misijonarja
v Afriki Alberta Scheitzerja, ki je ob prihodu v Chichago, ko ga je
pričakala velika množica, stopil proti starejši gospe in ji pomagal
nesti kovček na vlak. Ob povratku se je zbranim opravičil z besedami: „Oprostite, ker ste morali malo počakati!“ Množica mu je začela
močno ploskati in naslednji dan so v časopisih izšli članki z naslovom: Včeraj popoldne sem v Chicagu prvič videl hodečo pridigo.
In takšna pridiga ste tudi vi starejši farani, saj s svojim zgledom vplivate na otroke, vnuke in sorodnike. Vam ni treba skrbeti, ali boste
pri svojem poslanstvu uspešni, saj če boste „hodeče pridige“, boste
zagotovo uspešni, saj bo Bog dal svoj blagoslov. Seveda zbranim ni
pozabil voščiti blagoslovljenih praznikov in zdravja v novem letu.
Z drobnimi darilci so se čestitkam in dobrim željam pridružili tudi
predstavniki Karitas, ki so srečanje skupaj z župnijo tudi pripravili.
Drago Juteršek

Tako lepo bo samo še v nebesih
To so bile besede trenutno ene najbolj poznanih oseb v zadnjem
času iz Domžal na koncu svete maše na nedeljo Jezusovega krsta v
cerkvi Marije Vnebovzete na majhnem hribčku Goričica v Domžalah.
Moravška Mara je bila namreč tista, ki je na koncu svete maše izrekla
zgoraj navedene besede. Le to ne vem, ali zaradi same svete maše,
nagovora duhovnega pomočnika Andreja Sveteta, ali petja fantov in
mož moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice. Kar nekaj
let že prepevajo na koru Marijine cerkve v Domžalah na začetku novega leta in tudi letos so zapeli. A ne sami, skupaj z solistkama Urško
Pavli in Marto Zabret, le da je dirigentsko palico tokrat vrtel Marko
Juteršek ob odsotnosti Igorja Velepiča. In če smo v nagovoru med
sveto mašo prisluhnili besedam o krstu in rojstvu, ter obnovili krstne
obljube, je bilo petje na koru tokrat le malce drugačno kot običajno.
S pesmijo smo se prek latinske maše podali na romanje z božičnimi
in koledniškimi pesmimi evropskih narodov. Slednje je uredil in zbral Janez Močnik, ki je s svojim delom mnoge napeve otel pozabi in
jih s svojimi priredbami približal današnjim zborom.
Drago Juteršek

januar 2016

Petra Pavlič najboljša članica
v letu 2015
V nedeljo, 14. decembra 2015, je CF Celje gostil zadnjo tekmo v sezoni
olimpijskega dviganja uteži - Novoletni turnir 2015. Tekmo je sodila članica TAK Domžale Petra Pavlič, kar je bila njena prva tekma v sodniški vlogi. Petra je v jeseni namreč opravila izobraževanje za sodniško funkcijo v
olimpijskem dviganju uteži, ta tekma pa je bila praktični preizkus, ki ga
je po mnenju ocenjevalne žirije opravila brezhibno. Po tekmi so podelili
tudi lovorike za dosežke v letu 2015. V članski konkurenci med posameznicami je prvo mesto osvojila Petra Pavlič, čeprav je ves jesenski del sezone izpustila zaradi hudega zloma roke, ki ga je utrpela pri delovni nesreči.
Poškodovana roka ji zaenkrat onemogoča treniranje večine elementov,
vendar pa ima Petra zelo močno voljo in dela vse vaje, ki jih lahko izvaja,
na primer počepe. Po tekmi je povedala, da ima veliko željo, da bi se spet
vrnila na tekmovalne odre, ki jih tako pogreša.
Valentin Orešek
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Deseti, jubilejni
Božično-novoletni šahovski
turnir v Rafolčah
V četrtek, 26. decembra 2015, ob 9. uri so se zbrali šahisti KS Rafolče in Športno turističnega društva (ŠTD) Rafolče na jubilejnem
turnirju v topli brunarici. Mladi in stari, ženske in moški so se
preskusili v šahovskem znanju in iznajdljivosti, koncentraciji in v
vzdržljivosti živcev. Bilo je kar nekaj navijačev, za čaj in kavo pa je
bilo tudi poskrbljeno. Ob jubileju smo pridobili s pomočjo županovih občinskih sredstev dve novi šahovski uri. Pohvalno je, da
se tudi mladi vključujejo v kraljevsko igro, ki je tudi umetnost in
znanost, ki izboljšuje koncentracijo in logiko.
Šahovski turnir se je igralo po švicarskem sistemu (zmagovalci z
zmagovalci in poraženci s poraženci) sedem kol na elektronskih
urah, po 15 minut na vsakega igralca. Turnir je vodil pisec tega
članka. Udeležba je bila v vseh kategorijah. Rezultati so naslednji:
pri odraslih je zmagal Marjan Dolinšek, drugi je bil obetavni Nejc
Dolinšek, tretji pa Matjaž Strehar, sledita Blaž Jemec in Marko Breznik. Pri ženskah se je prvič vnel srdit boj med že zrelima ženskama Bernardo Pavlič in Urško Dečman. Z matom je zmagala Urška
Dečman, druga je bila Bernarda Pavlič. Pri mladih je prvič zmagal
in zelo napredoval Gašper Dečman, drugi je bil Anže Pavlič. Pri
otrocih do 10 let je zmagal Lenart Pavlič.
Pokale za prva tri mesta po kategorijah in šahovsko revijo Šahovska misel z naslovnico svetovnega prvaka Norvežana Magnusa
Carlsona in z naslovnico Laure Unuk, naše svetovne prvakinje
deklet do 16 let, sta podelila predsednik ŠTD Blaž Jemec in vodja
tekmovanja Viktor Jemec.
Vidimo se naslednje leto v še večjem številu.
Viktor Jemec

Želimo vam srečno,
zdravo in uspešno
leto 2016.
Naj vam prinese
mir v vaša srca in domove.
KRAJEVNA SKUPNOST
ČEŠNJICE
Šahisti na zaključku turnirja

Pohodniški zaključek
Na decembrski pohod v nedeljo, 13. decembra 2015, smo se člani
ŠTD Rafolče odpravili na zadnje tri točke slovenske planinske poti
– transverzale v Ankaran, Tinijan in na Socerb. Pohodništvo je tudi
lahko, vendar je za vsak hrib potreben napor.
Po avtocesti smo se odpeljali do Ankarana, kjer smo se ob kavi odločili za kratek
sprehod ob morju. Skozi kamp, ki je zelo pomemben za ankaranski turizem,
smo prišli do dolge peščene plaže. Po prijetnem sprehodu, kjer smo se nadihali
morskega zraka, smo odšli do avtomobilov in se odpeljali do vznožja Tinjana.
Od tam smo se odpravili peš do vrha, kjer smo v prijetnem vzdušju tudi pomalicali. Malo težav smo imeli z žigom, vendar smo tudi tega našli. Tinjan je visok
374 metrov. Na vrhu je cerkev sv. Mihaela. S Tinjana je zelo lep razgled na Koprski in Tržaški zaliv. Po krožni poti smo odšli do avtomobilov. Pot je bila malo
daljša, vendar lepa in lahka skozi istrske gozdove. Naš naslednji cilj je bil Socerb.
To je manjše naselje na vzpetini, kjer je tudi grad, katerega zametki segajo že
v čas Ilirov. Grad ima zaradi strateško pomembne lege bogato zgodovino. V
preteklosti so se zanj bojevali Benečani in Habsburžani. Zdaj je v gradu restavracija. V bližini gradu je jama, v kateri je živel sv. Socerb; po njem je dobil kraj

ime. Z gradu je lep razgled na Trst in Tržaški zaliv.
Ustavili smo se na poznem popoldanskem kosilu, kjer smo ob prijetnem pogovoru in pohodniških vtisih zaključili lep dan.
Leto smo zaključili po planu z lepimi, v poletnem času tudi malo zahtevnejšimi
pohodi in komaj čakamo nove podvige v letu 2016.
Danica in Silvo Osolnik ter Viktor Jemec

ŠTD Rafolče na zaključku slovenske planinske poti
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Pohod članov ŠKD Bregar na
Čemšeniško planino

Že nekaj let se tako člani kot simpatizerji in prijatelji ŠKD Bregar 2. januarja
odpravimo na pohod na Čemšeniško planino. Čeprav so morali pohod
prestaviti že na nedeljo, je bila tokrat 2. januarja sobota, ko ima večina
dela prost dan. A žal je tudi tokrat nekaj članov in drugih moralo na delo
in je bila udeležba zato malce manjša kot običajno. Popolnoma res je, da
se do zdaj še nikoli za našimi vozili ni tako kadilo kot tokrat, čeprav pravi
pregovor, da se za dobrim konjem vedno kadi. Če so v preteklem letu
na ta dan smučali, je bilo tokrat smučišče še zeleno, le vzdrževalci so se
držali vremenske napovedi, da bo snežilo in pripravljali vlečnico. Mi pa
smo med potjo tokrat lahko že, ali še opazovali trobentice in telohe, a
samo opazovali, saj smo pustili v naravi vse nedotaknjeno, posneli pa nekaj fotografij za spomin. Na cilju smo se okrepčali, malce poklepetali in se
počasi odpravili proti domu. Poleg nas sta bili pohoda najbolj veseli dve
psički, ki sta veselo priganjala lastnike k hitrejšemu tempu. Lepo vreme
in čudovita druščina sta krasen pohod v naravo malce stran od bogato
obloženih miz prazničnih dni naredila res prijeten. Upajmo,da bo pohod
v letu 2017 številčnejši, vreme pa, kakršno že bo, mi bomo šli na pohod
ob vsakem vremenu in lahko se nam pridružite.
Drago Juteršek

Tajda Tomelj na državnem
prvenstvu
V sredo, 9. decembra 2015, je na OŠ Rodica v Domžalah potekalo področno šahovsko tekmovanje za posameznike in posameznice, na katerem je Tajda Tomelj v kategoriji deklet do 15 let dosegla 2. mesto in
se uvrstila na državno tekmovanje. Tako ji je po dveh letih s prizadevnim delom tudi na področju šaha uspelo priti na najvišje tekmovanje
v Republiki Sloveniji.
Na področnem tekmovanju so učenci tekmovali v dveh kategorijah, do 12.
in do 15. leta; kategoriji fantov in deklet sta bili v obeh starostnih skupinah
združeni, končni razvrstitvi pa sta bili ločeni. Igralo se je po švicarskem sistemu – časovna omejitev na tekmovalca je bila 15 minut (http://www2.
arnes.si/~osljjk1s/dogodki_1516/tekmovanja/06_sah/sah.htm). Nova pravila zahtevajo posebno zbranost, ker vsaka nemogoča poteza takoj izgubi,
pri najmlajših pa sta bili dovoljeni dve napaki. Med fanti do 15 let je bil z 8.
mestom najbližji državnemu prvenstvu Gašper Dečman, sledili so J. Podgoršek, A. Pavlič in N. Pestotnik. Med fanti do 12 let je bil z 10. mestom
najbližje državnemu prvenstvu Luka Hribar, sledili so M. Tomelj, Ž. Avbelj, J.
Slokan, M. Cerar, A. Šinkovec, L. Pavlič in J. Lekan.
20. posamično osnovnošolsko državno prvenstvo je bilo organizirano na
OŠ Kozje 10. januarja 2016 po švicarskem sistemu, 9 kol. Med 40. tekmovalkami je Tajda Tomelj zasedla 35. mesto s 3,5 točkami. Za uspeh ji čestitamo, vendar bo treba za višje uvrstitve še precej resnega učenja skrivnosti
šahovske igre.

Rokovnjač

VETERINARSKI DOM DOMŽALE d.o.o.

VETERINARSKA AMBULANTA
Ihanska cesta 19a, Zaboršt, 1230 Domžale

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava RS, izdaja pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline. Na podlagi tega pravilnika se bo
vršilo splošno cepljenje psov proti steklini po sledečem razporedu v občini Lukovica.
RAZPORED OBVEZNEGA CEPLJENJA PSOV PROTI STEKLINI
Dne: SREDA, 09. 03. 2016

8.30–9.00 Čeplje pri križišču
9.15–9.45 Trnovče pri Antonu Oražmu, Trnovče 6
10.00–11.00 Lukovica pri Stanetu Bevcu, pod kozolcem, Stari trg 10
11.15–11.45 Sp. Prapreče pri Antonu Zoretu, Sp. Prapreče 3
12.00–12.30 Šentvid, pri Andrejki
12.45–13.15 Rafolče pri Igliču, Rafolče 18

Dne: ČETRTEK, 10. 03. 2016

8.30–9.00 Trojane pri Smrkolj, Trojane 14
9.30–10.00 Šentožbolt pri Kropivšek Lovro, Šentožbolt 4
10.15–10.30 Zg. Petelinjek pri kasarni
10.45–11.30 Blagovica pri Cerar Janezu, Blagovica 32
11.45–12.15 Češnjice nad Blagovico pri Šinkovec Leopoldu
12.30–13.00 Kranje Brdo pri Francu Novaku, Kranje Brdo 11
13.15–13.45 Zg. Loke pri Ivanu Trdinu, Zg. Loke 7
14.00–14.45 Krašnja pri Marjanu Štruklju, Krašnja 31

Cepljenje psov za zamudnike je na krajih ter mestih
kot v rednem cepljenju.
Dne: PETEK, 11. 03. 2016
14.00 Trojane
15.45 Lukovica
14.30 Šentožbolt
16.25 Šentvid
14.45 Blagovica
17.00 Rafolče
15.15 Krašnja
Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov »POTNI LIST
– MODRA IZKAZNICA«.
Ob cepljenju na terenu bo možno kupiti ampule proti bolham in klopom.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini med 12. in
16. tednom starosti. Breje in doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo jih
lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni z mikročipom in registrirani v skladu s predpisom, ZATO S SEBOJ PRINESITE enotno matično številko (EMŠO) LASTNIKA PSA, številko čipa matere
mladička in podatke o lastniku matere mladička. Stroški cepljenja znašajo
31,42 EUR. Ob prvem cepljenju se k tem prištejejo še stroški označitve,
izdaje potnega lista in registracije v znesku 29,90 EUR.
Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM DOMU DOMŽALE, IHANSKA
CESTA 19 a, ZABORŠT, vsak delavnik med 7. in 12. uro ter med 15. in 18.
uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro.

Tajdi in vsem ostalim tekmovalcem čestitamo, ker so zbrali pogum in pokazali željo, da se udeležijo tekmovanja. Prav tako gre zahvala mentorju
Damjanu Gašpariču in Viktorju Jemcu za ustrezno pripravo. Zahvala pa tudi
gospodu Janezu Tomelju za prevoze in ostalim staršem za vztrajno sodelovanje in pomoč za dvig kvalitete šahovske umetnosti v Črnem grabnu.
Viktor Jemec, foto: D. Gašparič in J. Tomelj

Tajda Tomelj s srebrno medaljo na regijskem prvenstvu

januar 2016

MLADINA IN ŠOLSTVO

17

Donacija Petrola Blagovica 2015 Kopanje gasilske mladine v
vodnem mestu Atlantis
V okviru akcije Naša energija povezuje smo bili na Podružnični šoli
Blagovica tudi letos deležni donacije 200 evrov s strani podjetja Petrol
Blagovica. Družba Petrol je namesto nakupa poslovnih novoletnih daril z donacijami ob novem letu pomagala posameznikom, društvom in
projektom po vsej Sloveniji.
Ček nam je izročil Leon Matkovič. Donacije smo bili zelo veseli, saj smo
prepričani, da nam bo prišla zelo prav. V lanskem šolskem letu smo si
lahko s Petrolovo pomočjo končno privoščili ozvočenje, ki je na naših
prireditvah nepogrešljivo. Še enkrat: HVALA!
Mojca Sušec

Spet je leto naokoli in po pestrem delovnem času si tudi mladina GZ
Lukovica zasluži sprostitveni oddih.
Lahko rečemo, da se že kar tradicionalno v organizaciji GZ Lukovica udeležujemo kopanja v vodnem mestu Atlantis. V nedeljo, 27. decembra
2015, smo na štiriurno vodno doživetje peljali 74 otrok in 12 mentorjev.
Ni lepšega kot videti zadovoljne obraze deklet in fantov. Skupno druženje je kot nagrada za vse, ki se skozi celo leto trudijo in dosegajo dobre
rezultate. S tem jim vlivamo tudi zagon za sodelovanje pri gasilski dejavnosti.
Urša Urankar
					Foto: Zoran Dernulovec

Bodifit poskrbi, da se lahko
gibamo vsi, zlasti tudi ti –
Naša Tia
Tradicionalni nočni pohod okoli
Gradiškega jezera
Idilična in z gozdovi obdana zelena dolina okoli Gradiškega jezera je v sredo,
9. decembra 2015, gostila tradicionalni nočni pohod okoli jezera. Ugodne
vremenske razmere so na pohod privabile številne ljubitelje narave, dobre
volje in prijetnega druženja. Decembrska idila, prijetna družba ter sproščeno
vzdušje so poskrbeli, da nam bo pohod kot zanimivo doživetje ostal v lepem
spominu. Nasvidenje prihodnje leto!
Jasna Malkoč, vodja planinskega krožka

POPRAVEK
Avtorica članka Prireditev Z roko v roki je Tina Omahna, avtorji članka Z
roko v roki na PŠ Blagovica pa Učenci in učiteljice PŠ Krašnja in ne Petra
Hudnik, kot je bilo zapisano v decembrski številki.

Idejni pobudnik projekta Gibanje je življenje, predsednik Bodifit
društva Marko Geršak, je omogočil, da s pomočjo donacij zagotovimo naši učenki Tii dodatnega spremljevalca. Zbirali smo prostovoljne prispevke za zapestnice. Kot pravi, je njihovo poslanstvo
pomagati – pripraviti ljudi do gibanja. Dobrodelni projekt, že drugi projekt tega leta, je bil na Gospodarskem razstavišču na sejmu
Narava in zdravje. V tem zelo kratkem času so uspeli pridobiti lep
kupček denarja in tako bo imela Tia možnost uživanja v gibanju s
pomočjo spremljevalca, saj je pri hoji manj stabilna, zaradi osteoporoze pa potrebuje stalno spremljanje in nadzor odrasle osebe.
Njeno gibanje in posedanje ter vstajanje mora biti skrbno nadzorovano, saj ji lahko že najmanjši padec ali nepravilen gib povzroči
zlom kosti, tako da je deklica odvisna od nenehne pomoči.
V Bodifit društvu se zavedajo, da je zdravim osebam gibanje samoumevno, nekaterim osebam s posebnimi potrebami pa žal nedosegljivo ali onemogočeno. Svoje privilegije so izkoristili za pomoč
drugim. Kot pravi idejni pobudnik Marko Geršak, to je to, zaradi
česar je človek človeku Človek.
V imenu OŠ Roje se vsem za to bogato donacijo in človekoljubno
gesto zahvaljujemo.
Lucija Kodrca
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Decembrsko vzdušje
v vrtcu Medo
December je bil v Vrtcu Medo praznično obarvan.
V začetku meseca so nas obiskali stari starši in nam polepšali dan ob igri, prepevanju in plesu.
Igralnice so krasili raznoliki novoletni okraski. Z velikim zanimanjem so otroci sodelovali pri spreminjanju podobe igralnic in vrtca. V nekaterih skupinah
so strokovne delavke izvedle delavnice za otroke in starše, ki so uživali pri
skupnem ustvarjanju, in tako prispevali svoj delež pri novoletno-zimski dekoraciji. V igralnico smo tako vnesli praznično, zimsko vzdušje, čeprav brez
snega. Otroci iz skupine Miške so starše na dan izvedbe delavnice razveselili z
dramatizacijo zgodbic Debela repa in Razbita buča.

Rokovnjač

vpis otrok v 1. razred
V skladu s 44., 45. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št.
12/96 in spremembami) obveščamo starše otrok, ki so rojeni v letu
2010 (vključno od 1. 1. 2010 do vključno 31. 12. 2010) in imajo prebivališče v šolskem okolišu Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, da bo
vpis otrok v 1. razred osnovne šole za šolsko leto 2016/2017 potekal v
mesecu februarju po sledečem razporedu:
• v TOREK, 2. 2. 2016, od 16. ure dalje
- v prostorih Vrtca MEDO − 1. razred (za otroke, ki spadajo v šolski
okoliš matične šole na Brdu)
• v SREDO, 3. 2. 2016, od 16. ure dalje
- v prostorih Podružnične šole BLAGOVICA − 1. razred (za vse
otroke, ki spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Blagovica)
- v prostorih Podružnične šole KRAŠNJA − 1. razred (za vse otroke,
ki spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Krašnja)
Podrobnejše informacije in točen termin vpisa boste prejeli v vabilu
po pošti. Če se vpisa ob določenem terminu ne morete udeležiti, nam
to sporočite na telefon 01 723 65 66, da se dogovorimo za nov termin.
Šolska svetovalna služba
Ana Valič, Jasna Malkoč, Barbara Knap

Vsako igralnico je krasila novoletna jelka. Na njej so bili obešeni otroški okraski. Poseben čar so okrašenemu dreveščku dale novoletne lučke. Vsakodnevno smo ob njih rajali, občasno zaigrali na male inštrumente in prepevali
zimske pesmi. Po vrtcu so donele praznične pesmi. Ob bučnem pripevanju in
prepevanju zimskih pesmi nas mogoče v prihajajočih dneh oblaki le uslišijo
in nam pošljejo vrečo snega.
Ob prepevanju pesmi Siva kučma bela brada smo napisali oziroma narisali
pismo dobrim možem, okrasili škatlo in jo namestili v večnamenski prostor
pod jelko. Obiskal nas je dobri mož in nam napolnil škatle. Veselje ob igri z
novimi igračami je bilo nepopisno. Vsako igračo je bilo treba raziskati do potankosti. Posebno doživetje je bilo ob igri s kinetičnim peskom, ki je kot težka
voda povzela med prsti.
Otroci starejših skupin so se z avtobusom podali v slovensko prestolnico, klasični glasbi naproti. V Filharmoniji so si ogledali vajo simfoničnega orkestra in
komornega zbora. Zvoki inštrumentov so bili v živo izjemni in ostali so jim v
prijetnem spominu. Tudi sama pot, ki so jo opravili peš, je bila zanimiva, saj je
bila Ljubljana lepo okrašena, izložbe pa zelo vabljive.
Tako kot tradicionalni slovenski zajtrk smo si ga spet privoščili na dan pred
božičem v večnamenskem prostoru in ob hrani uživali v medsebojnem druženju. Priprave na obed so potekale skrbno ob pomoči otrok, saj je bilo treba
poskrbeti tudi za pogrinjke.

Kljub želji po snegu, ki ga seveda nismo dočakali, so nam ga pričarali igralci v
igricah. Ogledali smo si dve predstavi. Dijakinje SVŠ Kamnik so nam zaigrale
igrico z naslovom Najlepši snežak, vzgojiteljice našega vrtca pa igrico z naslov
Snežakov prvi božič. Ob ogledu smo se nasmejali in sproščeno korakali novemu letu naproti. Otroci so uživali tudi v dnevu menjave igralnice in v medsebojnem druženju otrok sosednjih skupin. Veseli december smo praznično
zaključili v starem delu vrtca z zgodbico Jelen Jarko ter z druženjem različno
starih otrok ob igri in v uživanju v gibalnih aktivnostih.
Polni optimizma, dobre volje vam želimo uspešno, zdravo in smeha polno
novo leto. Naj vas vsak dan krasijo nepozabni dnevi veselja in topline ter igrive vedrine.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Prednovoletno otroško
ustvarjalno druženje
V petek, 11. decembra 2015, ob 17.00 so se spet zbrali otroci v
spremstvu staršev v brunarici ŠTD Rafolče. Leto se je hitro zavrtelo
naokrog in otroci iz KS Rafolče so se spet družili na ustvarjalnem
popoldnevu pri izdelovanju novoletnih voščilnic.
Škarje, lepilo, karton in nekaj materiala za okraševanje voščilnic je bilo
na voljo, od doma pa smo prinesli še star darilni papir, pentlje, trakove,
bleščice, luknjače in podobno. Vabilu je bilo priloženih že nekaj vzorcev,
da so se otroci lahko že okvirno pripravili na podobne stvaritve, seveda
pa so imeli še veliko svojih prebliskov. V dveh urah, ki sta hitro minili,
je nastalo mnogo zanimivih in lepih izdelkov. Delavnice se je udeležilo
približno 20 otrok in 10 staršev.
Zahvala gre društvu za takojšnjo pripravljenost na sodelovanje in vsem
udeležencem za čudovito ustvarjanje in toplo druženje. Se vidimo spet
prihodnje leto!
Viktor Jemec

OBVESTILA
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Pomoč na domu
Dom počitka Mengeš izvaja pomoč na domu na podlagi koncesije v občini Lukovica. Storitve izvajajo socialni oskrbovalci, ki so usposobljeni za oskrbo na domu. Storitve, ki jih
izvajamo v okviru pomoči na domu, so:
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Himna Srečne hiše
V Srečni hiši gostili ambasadorko Tinkaro Kovač, ki je malim obiskovalcem Srečne hiše premierno zapela pesem Srečna hiša, pripravljeno na osnovi njihovih verzov.

• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
• Gospodinjska pomoč
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči na domu je, da
upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše
življenje bivanja v domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo.
Našim uporabnikom se trudimo ponuditi prijazno in strokovno oskrbo ter jim pomagamo pri ohranjanju samostojnosti v domačem
okolju.
Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Podrobnejše informacije dobite na telefonskih številkah:
051 327 317 ali 01 723 7228 in na elektronskem naslovu:
vesna.seretin@dpm.si.

Obvestilo veteranom vojne za
Slovenijo in NOB o dopolnilnem
zdravstvenem zavarovanju
Z začetkom letošnjega leta je začela veljati
sprejeta zakonska ureditev, ki določa enake splošne formalne pogoje po Zakonu o
vojnih veteranih za uveljavitev pravice do
zdravstvenega varstva.
Dopolnilno zdravstveno zavarovanje bo vsem
upravičencem (posameznikom, ki imajo status vojnega veterana) odslej spet plačevala
država, in sicer:
- vsem, ki prejemajo veteranski dodatek, ali so do njega upravičeni
- vsem, ki so starejši od 55 let in so trenutno brez redne zaposlitve
- vsem, ki so upokojeni ne glede na starost
Vsak upravičenec mora izpolniti vlogo (Zahteva za priznanje pravice do
zdravstvenega varstva), ki jo dobi na spletu ali na Upravni enoti Domžale. To
zahtevo je treba oddati v vložišču v sobi 1 v stavbi, kjer domujeta UE Domžale
in Občina Domžale. S seboj je treba imeti izkaznico upokojenca, zdravstveno
izkaznico, davčno številko, matično številko, ki je na osebni izkaznici, in številko tekočega računa, da vam povrnejo v letošnjem letu že plačane obroke.
Zavarovalnice, pri kateri ste dopolnilno zavarovani, ne spreminjajte, saj s tem
ne bo treba upoštevati odpovednega roka, ki je v veljavi, če hočemo biti zavarovani pri drugi zavarovalnici.
Vloga je takse prosta. Možno jo je oddati vsak delovni dan v tednu, razen ob
četrtkih. V Domžalah so gospe, ki delajo v vložišču še posebno prijazne.
V letu 2017 bo to veljalo za vse vojne veterane, ki imajo status in so že dopolnili 55 let.
S tem dejanjem je zaključena zgodba z zbiranjem podpisov, ki so pred leti
romali v parlament in je bila ukinjena določba ZUJF, ki je posegala v pravice
vojnih veteranov.
Če želite pri vsem tem pomoč, se obrnite na OZVVS Domžale: 031 646 819.
Če niste včlanjeni v zvezo veteranov, pa si želite postati naš član, se prav tako
obrnite na nas, z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.
OZVVS DOMŽALE
Janez Gregorič

V sredo, 6. januarja 2016, je Srečno hišo obiskala njena ambasadorka, sicer
pa velika domača glasbenica, Tinkara Kovač, ki je otrokom, ki Srečno hišo
redno obiskujejo, premierno zapela pesem z naslovom Srečna hiša. Nastala je na osnovi verzov, ki so jih zapisali otroci, ki so se junija 2015 udeležili
prvega Poletnega festivalčka Srečne hiše, na katerem smo gostili tudi Tinkaro. Otroci kot tudi njihovi starši oz. skrbniki so bili nad pesmijo, ki je torej
rezultat Tinkarinega glasbenega ustvarjanja z malimi obiskovalci Srečne
hiše, navdušeni, Tinkara pa je ob tem obljubila, da bo v letu 2016 Srečno
hišo še večkrat obiskala.
V prispevku za lokalno televizijo ETV je dejala, da se morda umetnost danes
zdi neuporabna in glasba morda visi nekje v zraku, toda življenje brez nje
nima smisla. Poudarila je tudi, da mora biti vsak zvest le samemu sebi, saj
tudi sama aktivno spodbuja otroke, predvsem tiste iz najbolj ranljivih skupin. Osebno najbolj uživa v občutkih, ki jih rodi petje z otroki – tudi na odru.
Srečni hiši je Tinkara napisala tudi samo pesem Srečna hiša, njen rokopis
pa bo odslej bogatil naš učni prostor – v njem trenutno nudimo brezplačno učno pomoč več kot dvajsetim učencem –, ki ga sicer krasijo fotografije Toma Križnarja iz Darfurja, vse to pa odraža tudi slogan Srečne hiše, ki se
glasi: LOKALNO VESELJE ZA GLOBALNO SREČO.
Vanja Žižmond
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SRE^NA HI[A je odprta med tednom od 14.00 do 19.00 in med vikendi od 10.00 do
13.00 oz. po dogovoru (mo`en najem prostora za rojstnodnevne zabave!)
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^ETRTEK, 21. JANUAR,
18.00 – 19.00:

SOBOTA, 12. marec,
10.30 – 12.00:

Predavanje o transgeneracijskem prenosu
in dru`inskih skrivnostih
Spoznali bomo, kaj je transgeneracijski prenos,
kak{ne so posledice dru`inskih skrivnosti itd.
Predavanje bodo izvedle [tefanija Dujc Jakseti~,
Maja Jesenko in Taja T. Berk iz dru`inskega zavoda
Metulj. Predavanje je namenjeno vsem od 12.
ali 13. leta dalje, predvsem pa parom, star{em,
dru`inam, rejnikom, u~iteljem in vzgojiteljem.
(Udele`ba je BREZPLA^NA, zbirali bomo le prostovoljne prispevke; nujne prijave do 20. februarja).

Vesele kva~karije s Tamaro Leskovar.
Vabljene VSE starostne skupine (udele`ba
je brezpla~na, zbirali bomo le prostovoljne
prispevke; nujne prijave do 11. marca).

FEBRUAR 2016
PETEK, 12. FEBRUAR,
17.00 – 18.30:
Predstavitev knjige Zmaj~ek Pometaj~ek
z avtorico Irmo Jan~ar. Vabljene VSE starostne
skupine (udele`ba je BREZPLA^NA; nujne prijave
do 11. februarja).

SOBOTA, 20. FEBRUAR,
10.30 – 12.00:
Spoznavanje ameri{kega nogometa
z Nejko. Dogodek je namenjen otrokom,
starim med 4 in 10 let (udele`ba je BREZPLA^NA; nujne prijave do 19. februarja).

SREDA, 23. marec,
17.00 –18.30:
Pomladanske risarije z Andrejo Pani~ Omahna.
Dogodek je namenjen predvsem otrokom, starim
med 4 in 10 let, vabljeni pa tudi odrasli (udele`ba je brezpla~na, zbirali bomo le prostovoljne
prispevke; nujne prijave do 22. marca).

APRIL 2016
SOBOTA, 9. APRIL,
10.30 – 12.00:
Izdelovanje pletenih ko{aric z Bla`em. Vabljene
VSE starostne skupine (udele`ba je brezpla~na,
zbirali bomo le prostovoljne prispevke;
nujne prijave do 8. aprila).
N dogodek za male son~ke
N dogodek za vse prijatelje

Sre~ne hi{e, ne glede na starost

Sre~na hi{a omogo~a tudi najem prostora za rojstnodnevne zabavice po ceni 30 EUR na uro ali po ceni
40 EUR na uro, ~e je vklju~ena animacija. Za dodatne
informacije pokli~ite 031 673 236 ali 031 748 042
ali se oglasite na info@srecnahisa.si.
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ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

IZOBRAŽEVANJE
Za celotno območje Izpostave kmetijskega
svetovanja Domžale, bo tudi letos
izvedeno
izobraževanje
ob
začetku
oddajanja subvencijskih vlog. Potekalo bo
v torek, 16. februarja s pričetkom ob 10.
uri, v dvorani Kulturnega doma v
Moravčah, Vegova ulica 9, z naslednjo
tematiko:
• Novosti pri Navzkrižni skladnosti in
Uredbi o varovanju voda pred
onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih
virov (Anton Zavodnik, specialist za
travništvo in pašništvo pri KGZ-LJ)
Predstavljene bodo novosti pri izvajanju
predpisanih standardov za kmetije, ki so
začeli veljati z letošnjim letom in
obsegajo naslednja področja: okolje;
javno zdravje, zdravje živali in rastlin;
dobro počutje živali; ter zahteve dobrih
kmetijskih in okoljskih pogojev pri
kmetovanju.
V
okviru
tega
bo
podrobneje predstavljena t.i. nitratna
uredba, ki je bila lani spremenjena in
določa zahteve ravnanja z živinskimi
gnojili.
• Novosti
zbirne
vloge
2016
s
poudarkom
na
spremembah
pri
posameznih zahtevkih in predstavitvijo
ukrepa dobrobit živali, ki se letos uvaja
pri reji govedi.
Izobraževanje ni obvezno, ga pa zaradi
aktualnosti zelo priporočamo.

ZBIRNA VLOGA 2016
Predviden redni rok za oddajo zahtevkov
zbirne vloge (t.i. subvencije) za ukrepe
kmetijske politike bo predvidoma potekal
od 29. februarja do 6. maja 2016. Vlagali
boste lahko zahtevke za OMD plačila,
neposredna plačila (osnovno plačilo,
zelena komponenta, plačilo za male
kmete, plačilo za mlade kmete ter
proizvodno vezana plačila za strna žita, za
zelenjadnice, za beljakovinske rastline,
podpora za mleko v gorskih območjih, za
rejo govedi), plačila za dobrobit živali za
govedo (novo), plačila za KOPOP ukrepe in
ekološko kmetovanje.
Predtiska skupaj z navodili tudi letos ne
boste prejeli po pošti, je pa že možen
vpogled z vpisom KMG-MID na spletni
strani ARSKTRP. Pogoj za oddajo
zahtevkov so urejeni GERK-i, kar pomeni,
da prijavljena površina travnikov, njiv in
trajnih nasadov odraža dejansko stanje v
naravi! Urejanje GERK-ov in drugih
sprememb
v
Registru
kmetijskih

URADNE URE
h

h

ponedeljek: 8 –10
h
h
h
h
sreda: 8 –10 in 14 –15
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

gospodarstev
(RKG) lahko naredite
najkasneje do en dan pred oddajo zbirne
vloge na Upravni enoti Domžale (stavba
Občine, II. nadstropje) za kar je zaželeno,
da se predhodno naročite po telefonu
7220-100.
V tem času bo možna tudi elektronska
oddaja vloge za prenos plačilnih pravic z
ali brez zemljišča, ki jo je potrebno narediti
pred oddajo zbirne vloge tako prenosnika
kot prejemnika plačilnih pravic.
Elektronski vnos zbirne vloge in ostalih
zahtevkov je obvezen in bo možen na
lokacijah kmetijske svetovalne službe.
Oddaja vlog bo potekala tako kot pretekla
leta – torej se bo potrebno predhodno
naročiti v času uradnih ur. Pokličite nas
od 22. 2. naprej in ne odlašajte.

za poklic živinorejca IV. stopnje potekal od
ponedeljka, 29. 2. do petka, 4. 3. 2016 v
prostorih Osemenjevalnega centra v Preski
pri Medvodah. Nekaj mest je še prostih,
zato se zainteresirani prijavite lokalni KSS
čim prej po telefonu ali elektronski pošti.
Pridobitev NPK priporočam vsem mladim,
ki nimajo kmetijske izobrazbe in bodo
kandidirali na ukrep 4.1 (investicije), saj
lahko pridobijo 20% več pri sofinanciranju
naložbe, če so stari med 18 in 40 let in
imajo ustrezno izobrazbo - nižjo poklicno
kmetijske ali sorodne smeri v kolikor ni
kmetijska, pa morajo imeti NPK. Da
pridobijo dodatnih 20% za mlade ni nujno,
da so že kandidirali na ukrep mladi
prevzemnik ampak morajo izpolnjevati
zgoraj omenjena pogoja.

OSNOVNI TEČAJ FFS

POVRNITEV TROŠARINE ZA 2015

Osnovni tečaj varstva rastlin za izvajalce
ukrepov bo potekal od torka, 15. do
četrtka, 18. marca od 14.30 do 19.15 v
veliki predavalnici Območne obrtnopodjetniške zbornice Domžale, Vir,
Šaranovičeva cesta 21c (v bližini naših
pisarn oz. v stavbi, kjer je tudi banka).
Tečaj se zaključi s pismenim izpitom, ki ga
boste imeli zadnji dan in na osnovi
katerega dobite izkaznico, ki je potrebna
ob nakupu sredstev za varstvo rastlin.
Tečaj bo izveden le v primeru zadostnega
števila prijavljenih, zato s prijavami ne
odlašajte. Prijava je obvezna. Za ostale
informacije in prijave se obrnite na KSS v
času uradnih.

Povrnitev trošarine za goriva, ki se
uporabljajo za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije poteka pod
enakimi izhodišči kot za pretekla leta.
Vrača se 70 odstotkov zneska povprečne
trošarine za dizel gorivo za leto 2015.
Fizične osebe zahtevek vlagajo enkrat
letno, torej do 31. marca 2016 za preteklo
leto. Upravičenci do vračila dela trošarine
za leto 2015 so uporabniki, ki imajo na dan
30. junij 2015 v RS v uporabi toliko gozda
in kmetijskih zemljišč po posameznih
vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna
normativna poraba znaša vsaj 540 litrov,
oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov
gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo,
ki je del zahtevka. Normativna poraba
znaša za travnike, njive, travniški sadovnjak
200 l/ha, intenzivni sadovnjak 420 l/ha in
za gozd 15l/ha.
Tudi letos velja, da računov, ki so osnova
za izpolnitev zahtevka ni potrebno pošiljati
z izpolnjenim obrazcem, ampak jih morate
hraniti doma (10 let). Račune bo potrebno
poslati edino v primeru poziva pristojnega
organa.
Izpolnjen obrazec TRO-A – dobite ga na
spletnih
straneh
finančne
uprave
www.fu.gov.si ali v lokalni KSS - pošljite na
naslov: Finančna uprava, Oddelek za
trošarino Ljubljana, Šmartinska 152a, 1524
Ljubljana. Za izpolnjevanje zahtevka se
lahko obrnete tudi na nas (zaželeno je v
februarju).

OBNOVITVENI TEČAJI FFS
Vsi, ki ste osnovni tečaj varstva rastlin za
izvajalce ukrepov že naredili in vam bo
veljavnost izkaznice potekla lahko z
udeležbo na obnovitvenem usposabljanju
njeno veljavnost podaljšate. Obnovitveni
tečaji bo potekal v torek, 1. marca 2016
od 15.00 do 18.15 v veliki predavalnici
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta 21c. Vse
tečajnike, ki ste pridobili potrdilo na KGZSZavod LJ, bomo vabili osebno po pošti.
Ostali zainteresirani pa se lahko prijavite
do zapolnitve mest. Obnovitveni tečaj je
potrebno
opraviti
pred
potekom
veljavnosti izkaznice.

IZBRAŽEVANJE ZA NPK živinorejec
Tečaj, ki je potreben v postopku pridobitve
Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), bo

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

VABILA IN POLITIKA
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Ob slovenskem
kulturnem prazniku
Le malo narodov ima v svojem koledarju kulturni praznik dela
prost dan… Slovenci se lahko pohvalimo s kar dvema. Pa smo
res tako kulturen narod, da si to tudi zaslužimo? Odgovor je
seveda pritrdilen, a nekaj zaskrbljenosti pa vendarle moramo
deliti skupaj.
Kultura ni najbolj priljubljena beseda v našem času, a že stari
Rimljani so rekli, da samo neuk človek ne mara umetnosti. Pa
vendar je bila kultura v naši zgodovini vedno najbolj energičen dejavnik in nosilec nacionalne zavesti in samozavesti. V
kulturi se je udejanjil ustvarjalni duh slovenstva in poroštvo
naše narodne identitete in ne nazadnje slovenske samostojnosti – danes po 25 letih slovenske državnosti je to spet še
kako aktualno vprašanje. Vse pa le ni tako samoumevno kot se
dandanes zdi. Danes vse premalo spoštujemo svoj jezik, običaje in kulturno tradicijo. Komaj kaj stikov imamo s slovensko
knjigo, nobene skrbi za jezik, nobene ljubezni zanj. Toda ura
kulture nas opozori vsako leto znova, da bi se ne odmaknili od
enega najbolj temeljnih spoznanj sleherne humane družbe,
da »človek ne živi samo od kruha…«. Pomembna je kultura, ki
krepi duha, kultura, ki žlahtni srce in pamet. Ni je druge moči,
ki bi ohranjala pri življenju temeljne elemente vsakega naroda
in njegovo dušo.
Zato povabilo, da na letošnji kulturni praznik obiščemo
kakšno kulturno prireditev ali kulturno ustanovo, muzej, galerijo, filharmonijo ali preberemo kakšno slovensko knjigo.
Čestitke vsem občanom ob slovenskem kulturnem prazniku,
Matevž Kink predsednik OO SDS Lukovica

MATERINSKI DAN
S PRIFARSKIMI MUZIKANTI in
Folklorno skupino Lukovica
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SODELUJTE V TEKMOVANJU
ZA NAJ PUSTNI KROF
Turistično društvo Sv. VID v okviru pustne povorke
6. februarja 2016, prireja tekmovanje za NAJ PUSTNI KROF.
Vabimo vas, da ocvrete svoj pustni krof, ga prinesite na dan pustne
povorke 6. februarja 2016 med 13.00 in 13.30 v Kulturni dom
Antona Martina Slomška v Šentvid in ga delite z nami. Komisija bo
izbrala zmagovalca in ga pustno nagradila.
Zmagovalni NAJ PUSTNI KROF bo komisija
ocenjevala po kriterijih:

V kulturnem domu v Lukovici
Petek, 25. 3. 2016 ob 19.00
Vabi TOD Brdo-Lukovica.

**splošni izgled
(oblika in velikost krofa, sladkorni posip, venec)
**struktura krofa (enakomernost sredice, količina mareličnega
nadeva, mastnost krofa, enakomernost cvrtja)
**vonj
**okus.
Za ocenjevanje prinesite 3 krofe.
Vsak kriterij se ocenjuje z oceno 1-5, pri čemer pomeni 1 najslabšo
oceno in 5 najboljšo.
Krof z največ doseženimi točkami je zmagovalni
NAJ PUSTNI KROF.
Vabimo vas, da se nam pridružite. Naj zadiši po pravih pustnih
krofih ob veselem pustnem rajanju!
Veselimo se skupnega druženja!
Turistično društvo Sv. VID
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RESNICE
Poezija pove prav toliko kot proza. Toda z mnogo manj
besedami.
Kako roža diši, ni odvisno od njene barve.
Cigareta je lučka, ki ti osvetljuje pot v večno temo.
Kdor ima, lahko izgubi.
Otroci so plod ljubezni ali pa tudi sovraštva.
Igranje na odru ni nič drugega kakor zavajanje gledalcev.
Toda prav tega si oni želijo.
Poezija je zelo kvalitetna hrana, ki pa ne redi.
Opravljanje je tepež na daljavo, ki pa tudi boli.
Ptice so majhne in velike, toda majhne pojejo lepše.
Oči imamo zato, da ne puščamo povsod prstnih odtisov.
Jože Lončar - LoJD

Prijateljsko srečanje štirih družin
in praznovanje rojstnega dneva
Na povabilo Ivana in Minke Baloh iz Dolin št. 1 pri Trojanah, Občina Lukovica,
so se v torek, 15. decembra 2015, zbrale štiri družine. Sprejem organizatorjev
srečanja je bil enkraten, rokovanje, čestitke za rojstni dan 87-letnega Ivana,
postrežba, pogovori in seveda obdaritve s praktičnimi darili slavljencu Ivanu.
Prijateljsko druženje na kmetiji zakoncev Ivana in Minke je bilo prijetno ob
dobro pripravljeni hrani, z ajdovimi žganci, zabeljenimi z ocvirki, s kislim zeljem in z okusno obaro. Ob vsem tem smo tudi nazdravili našemu 87-letnemu
Ivanu, kmetu, borcu, upokojencu in prijatelju. Vsi iščemo ljubezen in prijateljstvo, ki sta najboljše zdravilo za vse, ki se spoštujemo in skupaj sodelujemo
kot družina. Trenutno Ivanu zdravje dobro služi, čeprav nosi nekaj časa spodbujevalec za delovanje srca, je vedrega značaja, velik optimist ter pisatelj, kronist in kmet. Veseli se vsakega obiska, sorodnikov, prijateljev, soborcev NOB
in dobro mislečih ljudi. Pravi, da je vsak dan življenje znova: “Iz njega delam
samo praznovanje. Ker je to edino zdravilo. S čemer smrti po robu se postavljam”. Ivan pravi: ”Ko danes zapuščam svojih 86 let, in začenjam 87 let, v upanju, da jih bom uspešno končal, saj imam še toliko v načrtu postoriti, želim si
samo zdravja in pomoč moje soproge Minke, ki mi je desna roka, vsak dan.”
Naj omenim, da se gospa Minka dobro spozna na zdravilne rožice v naravnem okolju. Za zdravljenje in ohranjanje zdravja so najustreznejši pripravki iz
zdravilnih zelišč, med katerimi so nam najlažje dostopni zeliščni čaji in zdravilne rastline, ki rastejo tu v Dolinah in v njihovi okolici.
Vsi polni prijetnih vtisov smo se poslovili od prijaznih gostiteljev Ivana in Minke Baloh in rekli nasvidenje tudi v letu 2016.
Jože Novak

Srečanje štirih družin: Jože Novak (Vrhpolje pri Moravčah), Maksimiljan Ferek (Podgora, Dol pri
Ljubljani), Joži in Franci Valenčak (Trzin) in Ivan Baloh (Doline pri Trojanah).

Kanček pomladi v decembru
Veseli december, na milijone drobnih lučk žari v zgodnjem večernem mraku, ko se po polžje v strnjeni koloni skozi mesto prerineva
do končno prostega parkirnega mesta. V žepu imava vabilo, na katerem piše: 15. 12. 2015 ob 17.00 in zaradi katerega naju niti pod razno
ne zmamijo za Ljubljanico vse bleščave novoletnih jelk in glasba, ki
odmeva v živo ali iz zvočnikov. Že malce z zamudo stopiva v prepoln
prostor Svetovnega kongresa v četrtem nadstropju na Cankarjevi 1
v Ljubljani. Priznam, jaz sem prvič tukaj in se kar malce sramežljivo,
po drugi strani pa ponosna, da sem tisti hip tam, postavim zadaj, saj
je stolov že davno zmanjkalo. S pogledom iščem tistega, ki mu je ta
dogodek namenjen, in ga zagledam. Sedi ob eni od treh miz. Tone
Kuntner, slovenski pesnik in igralec. Naslov današnje prireditve je
namreč PREDSTAVITEV PESNIŠKE ZBIRKE SLOVENSKA POMLAD. Ne,
prav nič ne bom politično obarvala tega članka, če zapišem, da že
naslov zbirke da misliti, da so pesmi namenjene določenim dogodkom v zgodovini Slovenije. Da, slovenska pomlad! 23. decembra
je samostojna Slovenija beležila 25-letnico odločitve slovenskega
naroda.
Kratka predstavitev nastanka knjige, ki že na pogled ponuja polno
simbolike. Stojišče zadaj pride ravno prav, da sva dobila lahko knjigo
takoj. Na hitro sem jo prelistala, preletela s pogledom nekaj pesmi,
prebrala nekaj verzov. Medtem se je začel umetniški program, v katerem so z recitacijami pesmi iz zbirke sodelovali avtor, Tone Kuntner,
njegov sin, znani slovenski igralec, Jernej Kuntner, in avtorjev vnuk
Rok, pa Pavlinka Korošec Kocmur, ki je zbirko lektorirala, na prireditvi
pa v španščini zrecitirala nekaj pesmi. Zbirka je namreč izšla v dvojni
izdaji, v slovenskem in španskem jeziku. Poleg zgoraj imenovanih je
v programu sodeloval še znani citrar Tomaž Plahutnik, ki je s svojim
igranjem spremljal Marka Kobala, katerega zapete slovenske narodne so prečudovito zadonele v njegovem prodornem baritonu.
Vsaka taka prireditev pusti v človeku neke občutke, nekaj, kar ti najbolj ostane v spominu. Ne vem, mogoče sem zato, ker sem že na
začetku preletela nekaj pesmi v zbirki, ob poslušanju nastopajočih
prepoznavala vsebine in tako še bolj podoživljala Kuntnerjeve misli,
kar pomeni, da te vsebina pesmi res zadene v trenutku in se še kako
zaveš nekaterih resnic.
Kaj moram, kaj morem storiti zoper sovraštvo nasilje in kri ...
da mojih sinov in vnukov ne bo kdaj v prihodnosti mene sram?
Prazniki so sicer mimo, pa kljub temu naj zaželim vsem bralcem Rokovnjača in tega mojega članka veliko miru in ljubezni. Tone Kuntner,
vam pa hvala za prijeten dogodek, vaše misli in vašo pesniško zbirko.
Milena Iglič

ZAHVALE

januar 2016

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

Tedaj bo, kar bila ni – tolažnica,
sopotnica v deželo angelov in mrtvih.
Tja, kjer se konča resnica
poti posameznikov in rodov,
tja, kjer nov smrtnik k prednikom prisede,
tja, kjer je mir in so odveč besede.
(Tone Pavček)

ZAHVALA
V 57. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil
naš dragi mož, oče, brat in stric

JANEZ KOTNIK

po domače Kvedrov Jani iz Šentvida
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja,
podarjeno cvetje, sveče, denarne prispevke in darovane svete maše.
Zahvaljujemo se župniku Vladimiru Jaksetiču za lepo opravljeno
sveto mašo ter Mateju Kotniku za prelep in ganljiv poslovilni
govor. Zahvala tudi Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in
trobentaču, ter vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.
Žena Irena, otroci Romana, Katja, Miha in Rok

IN MEMORIAM

Milan Ambrožič
(1957–2015),
Majčev Milan

Leto in pol pred svojo 60-letnico si govoril, da jo boš spet praznoval s prijatelji in znanci, podobno kot Abrahama, ki smo ga skupaj dočakali še v
leseni Stegnarjevi hiši, kjer si takrat začasno prebival. Pri Bevcu si naročil
večerjo, Blaž ti je igral na harmoniko in Franci je basiral na baritonu. Zelo
rad si imel slovensko narodno in narodno-zabavno glasbo in večkrat tudi
zapel. Veselo smo proslavili tvojo obletnico.
Letošnjega rojstnega dneva v januarju nisi dočakal, ker te je nesreča odtrgala od tega sveta. Po tvoji smrti je marsikatera kanta za smeti ostala pri
hiši kak teden dalj kot po navadi, ob prvem zapadlem snegu pa so ostale
številne poti zasnežene in z avtomobili je bilo težko speljati do glavne
ceste. Zavzeto si raznašal vabila za ŠTD Rafolče, izobešal zastavo ob državnih praznikih ter pomagal pri prireditvah v krajevni skupnosti in drugod.
Zelo rad si imel konje in narodno nošo, zato si večkrat zapel svojo kobilo
v lojtrnik in se odpravil na Dneve narodnih noš v Kamnik. Rad si hodil ter
neštetokrat obiskal Novo Štifto in ostale romarske poti. Bil si dolgoletni
krvodajalec in prek 20 let predsednik OO RK Rafolče; organiziral si mnogo
zanimivih izletov. Rad si tudi pomagal pri zidarskih in kmečkih delih. Bil
si tudi neizčrpen vir najnovejših informacij, ki si jih kar ustno prenašal od
hiše do hiše.
Ostalo pa mi je še pol škatle cigaret zate in še kak štamprle kačje sline bi
se našel …
Postalo je kar dolgčas, ko te ni več …
Viktor Jemec in vsi tvoji

Svojo življenjsko pot je v 84. letu starosti sklenila naša draga
mama, babica, prababica, tašča, sestra in teta

MARIJA NOVAK

rojena Urankar,
JERNAČEVA MAMA s Krajnega Brda
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
znancem in prijateljem za izrečena sožalja, darovano cvetje,
sveče in svete maše.
Hvala Boži Požar in Urši Kos za iskrene poslovilne besede.
Hvala župniku Antonu Potokarju in Miru Šlibarju za čutno
opravljen obred.
Hvala pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste jo tako številno pospremili na njeni poti k
večnemu počitku.
Vsi njeni

Trud in trpljenje
tvoje je bilo življenje,
zdaj k počitku leglo je telo,
a tvoje delo in trpljenje
pozabljeno ne bo.

ZAHVALA
V 77. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama,
prababica, sestra in teta

FRANČIŠKA ŽORDANI
iz Poljane nad Blagovico

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, darove za cerkev, svete maše,
sveče in cvetje.
Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem,
govorcu za ganljiv poslovilni govor in Pogrebni službi
Vrbančič.
Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani
in ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnjo pot.
Domači
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»Vsaj pred dobrim
farmacevtom
smo vsi enaki.«
Tanja Martinjak Podgoršek,
mag. farm., Lekarna Moravče

Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

GIMNAZIJA,
PREDŠOLSKA VZGOJA,
EKONOMSKI TEHNIK

Vabljeni na
informati dan:
12. in 13.
februar

