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OGLASI

Rokovnjač

VPISI V
JEZIKOVNE
TE»AJE
ZA OTROKE IN
ODRASLE
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

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

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

A O

KLIMA
AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sobota 8.00 - 13.00
TEHNIČNI PREGLEDI: 01 723 68 44
SERVIS: 01 723 68 40
www.avtokveder.com

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

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

Tečaji CPP: 5. 9., 26. 9., 17. 10. 2016

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR:
3. 10. 2016 (TERMIN je POTRJEN in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA)
TEČAJ za IZPIT ZA ČOLN:
13. 9. 2016 - akcijska cena 140 EUR
IZKORISTITE POPUSTE
primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti
tečaj CPP -40% • ure vožnje v PAKETU:
20,00 (POLO) in 21,00 (GOLF)

FIESTA STYLE

10.740 €
že za

ZDAJ ŠE BOLJ
HUDA CENA

FORD
B-MAX STYLE

13.820 €
že za

250 €

DOBROIMETJA
NA PETROL
kLUB kARTICI

FORD
FOCUS STYLE

14.260 €
že za

ZDAJ ŠE BOLJ
HUDA CENA

FORD
C-MAX STYLE

16.390 €
že za

ZDAJ ŠE BOLJ
HUDA CENA

FORD
kUGA STYLE

22.810 €
že za

5 HUDIH MODELOV PO ŠE BOLJ HUDIH CENAH

S Fordovo privlačno kolekcijo vozil Style dobite veliko opreme za še
več stila in 250 € dobroimetja na Petrolovi vrednostni kartici. Preverite
izjemno ponudbo vozil Fiesta, Focus, B-Max, C-Max in Kuga.

Uradna poraba goriva: 3,2-7,4 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 82-170 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Uradne
emisije NOx: 0,0105-0,3510 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega Go Further
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Slika je simbolična.

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

Vsebina
Trg Brdo z novo podobo		

Po slabih dveh mesecih smo spet z vami.
V nekoliko manjšem obsegu. Tudi v julijsko-avgustovski številki Rokovnjača se
namreč pozna, da je za nami počitniško
obdobje in da je bilo dogajanja nekoliko
manj kot običajno. Kljub temu se je našlo
kar nekaj dogodkov, ki smo jih zabeležili.
V naši občini se veliko mladih navdušuje
nad glasbo. Zelo pohvalno pa je, da se
jih precej tudi aktivno vključuje v zbore,
godbo in tudi v razne ansamble. Ne dolgo
nazaj je tako nastal ansambel Ideja, ki so
pred kratkim predstavili pesem Naš Črni
graben, ki govori o lepotah naših krajev.
V glasilu Rokovnjač z veseljem podpremo
tovrstne projekte in jih predstavimo širši
javnosti.
Občane in vse, ki prebirajo naše glasilo,
smo z naslovnico želeli spomniti oziroma
obvestili, da v naših krajih premoremo
krasen zasebni muzej starega kmečkega
orodja. Skrbno ga zbira in zanj skrbi Ivan
Iglič. Lepo ohranja našo kulturno dediščino in če ga obiščete, vas bo prek treh razstavnih prostorov popeljal skozi čas.
Bliža se občinski praznik, zato vsem občankam in občankam v imenu celotnega
uredniškega odbora čestitam. Spet bodo
praktično ves september potekale številne prireditve, kar 18 jih bo. Poleg tega
LAS Srce Slovenije v Lukovici pripravlja
še Vikend odprtih vrat in tokrat res nihče
ne bo mogel reči, da se v Lukovici nič ne
dogaja. Le udeležite se kakšnega izmed
dogodkov.
Ker opozoril nikoli ni dovolj, bomo tudi tokrat apelirali na vse udeležence v cestnem
prometu. Čez nekaj dni se začne novo šolsko leto in na ceste se vračajo otroci. Bodite pozorni, vozite varno in strpno. Pa ne le
prve dni septembra, ampak skozi vse leto.
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Občina Lukovica
vabi na

osrednjo prireditev
ob občinskem prazniku,
v petek, 9. septembra 2016, ob 20. uri na trgu v Lukovici.
V primeru slabega vremena bo prireditev
pod šotorom na športnem igrišču v Šentvidu.
Vljudno vabljeni!

Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 29. septembra 2016; rok za oddajo člankov je 20. september
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 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je
vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev
in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Ivan Iglič in njegov muzej starega kmečkega orodja; foto: Viktor Jemec
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Rokovnjač

Prireditve ob
občinskem prazniku

Uvodnik
Kadar pišem uvodnik v naš časopis (že kar
nekaj časa ga nisem), vedno poskušam pisati o stvareh, ki naj bi bile bralcem zanimive,
predvsem pa o stvareh, ki se vidijo in so
otipljive. Seveda je v naši občini marsikaj, o
čemer bi bilo treba pisati in mnogo opravil
imamo na občini, ki se izvajajo iz dneva v
dan, a nam ljudem so vendarle najbližje in
najpomembnejše tiste stvari, ki jih pojmujemo kot odgovor na vprašanje: »Kaj se dela?«
ali »Kaj je novega v občini?«. Torej čisto materialne stvari.
A na začetku bi se vendarle zahvalil obema bratoma Pogačar – Gašperjevima, ki sta spoštovala
voljo očeta in sta odstopila zemljišče, na katerem stoji spomenik padlim v NOB na Prevojah. Tako postaja zdaj ta spomenik kot tudi
zemljišče javna last in bomo lahko kot občina
skupaj z Združenjem zveze borcev za vrednote NOB uredili okolico spomenika tako, kot si
le ti žele, enostavnejše bo za upravljanje in ne
na škodo izgledu. Ta spomenik, ki ga imenujemo Mrtva straža, je gotovo umetniško najbolj
dovršen in najlepši spomenik druge svetovne
vojne v naši občini, zato si zasluži naše pozornosti in skrbi.
Na gradiškem hribu nad dolino ponosno stoji
in z viška gleda na nas in daleč tja v gorenjsko
ravan cerkev svete Marjete. Zahvala in čestitke
vsem, ki ste se in se trudite za njen izgled in
obnovo. Gonilno silo Marjana Vesela vsi poznamo kot človeka, ki dela in ne odneha, dokler ni
končano in nato že išče naslednji izziv. Zahvala
pa gre tudi župnijskemu upravitelju, stolnemu
proštu Jožefu Lapu, ki je v teh nekaj mesecih, ko
je bil tu z nami, pokazal veliko razumevanje in
pomoč, ko je s svojo neomajno voljo omogočil,
da je ta obnova zaživela. Čudovito obnovljenim
freskam se je to poletje tako pridružila še obnovljena notranjost in ta gotski biser zdaj prav
sije. Še en zaklad Črnega grabna je to, na katerega smo lahko ponosni.
Tako kot je načrtovano, se dela nadaljujejo v
Spodnjih Praprečah, kjer bomo letos z izgradnjo kanalizacije tudi končali. Zahteven projekt je to, a nam bo vsem v zadovoljstvo, ko
bo začel delovati in bomo naredili s tem tudi
veliko uslugo okolju. Občina pa tudi v sodelovanji s Krajevno skupnostjo Prevoje pripravlja
projekt, odmero zemljišč in pridobitev soglasij
za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda
in cest v Imovici in na Prevaljah. Kar nekaj časa
traja pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč,
na podlagi česar se lahko pridobi gradbeno
dovoljenje. Če je želja občanov po boljši komunalni infrastrukturi in novih pridobitvah,
seveda prosimo za sodelovanje, če želje ni, pa
ne vidim razloga, da karkoli počnemo. Če je za
ljudi dobro, pa naj bo tako … Verjamem pa, da
je volja vseh, da gremo v take projekte in jih
bomo s skupnimi močmi tudi uresničili. Delamo za skupno dobro in po standardih, ki so
namenjeni uporabi kar se da daleč v prihodnje.
Naslednji boste po planu, ki smo ga določili na
Občinskem svetu, na vrsti Gradiščani … Počasi
in vztrajno razvijamo naprej ta finančno zahteven projekt kanalizacije. Ko bo to končano, pa
se bo občina lahko v večji meri posvetila obnovi
in popravilu cest, kar si vsi zelo želimo. V izdelavi je projekt ureditve ceste skozi Rafolče v smeri
proti Vrhovljam. Samo ureditev ceste skozi vas z

Četrtek, 1. 9. 2016, ob 17. uri: Pungartnikova
hiša v Lukovici | Društvo upokojencev Lukovica:
Odprtje razstave Ustvarjalni upokojenec
Sobota, 3. 9. 2016, ob 8. uri – Prevoje pri Šentvidu, Španov bajer | Ribiško društvo Črni graben: Odprta tekma za pokal Občine Lukovica
Sobota, 3. 9. 2016, ob 10. uri: Brdo pri Lukovici, poskusni sadovnjak KIS | Kmetijski inštitut
Slovenije – Poskusni sadovnjak Brdo: Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu
Sobota, 3. 9. 2016, ob 10. uri: Brdo pri Lukovici, Čebelarski center Slovenije | Čebelarska
zveza Slovenije: Predstavitev čebelarstva, ogled
čebelarske učne poti, degustacija medu
Sobota, 3. 9. 2016, ob 13. uri: Avto Kveder Lukovica | AMD Lukovica: Avto moto slalom
nujno ureditvijo pločnika je po projektantskem
predračunu pristala na skoraj 600,000 evrov. Ob
teh številkah me je kar stisnilo. Kako tak nujen
projekt pri vseh ostalih nujnih investicijah izvesti, še ne vem. Vsekakor bomo morali s svetniki postaviti projekte v vrsto in reči, kaj naprej:
šola, gasilski domovi, kanalizacija, ceste??? Vse
naenkrat in vse, za kar ne moremo pridobiti nič
evropskih sredstev, verjetno ne bo šlo. A o tem
bomo še razpravljali. Pomembno je, da se o
tem pogovarjamo, resno načrtujemo in iščemo
možnosti, da to tudi izpeljemo in slej ko prej
nam bo uspelo.
Pokopališče v Šentvidu je dano v rabo in v posebnem članku je tokrat opisano, kako in kje
je možen pokop na ta ali oni način v skladu z
današnjimi navadami in standardi. Prav tako
je možen na tem pokopališču tudi raztros in
kdor si to želi, bo lahko to koristil tu in ne bo
treba na to misliti več na Ljubljano. Skratka,
pokopališče je lepo in naj takšno tudi ostane,
pri čemer moramo tak prostor spoštovati, saj
gre za poseben prostor, svet prostor, namenjen
počitku zemeljskih ostankov naših dragih svojcev in prednikov. Popravili smo pokopališko
obzidje na Zlatem Polju in v teh dneh bo to
delo zaključeno še z varnostno ograjo na južni
strani, kjer je do zdaj ni bilo in se na srečo tudi
ni še nič hudega pripetilo, čeprav je globel pod
pokopališčem kar globoka. V letošnjem letu
je želja še o obnovi poslovilne vežice na Brdu,
sam pa priganjam, da bi čim prej dočakali tudi
projekt poslovilne vežice v Blagovici. Upam, da
bodo danosti temu naklonjene.
Spet bo tu začetek šolskega leta in z njim šolarji.
Vozniki moramo paziti na cestah, otroci pa tudi.
Na občini vedno usmerjamo prek staršev in
učiteljev k varnejšim rešitvam in uporabi cest,
žal smo večkrat preslišani. Bog ne daj, da se kaj
zgodi, takrat bomo pa prav gotovo opaženi.
Prosim, da upoštevate navodila šole in občine!
Varnih poti ni, so le bolj in manj ustrezne.
Pred nami je občinski praznik in verjamem, da
bo tako kot običajno polno dogodkov. Podprimo s svojo prisotnostjo in udeležbo na prireditvah vse, ki se v teh društvih trudijo in vztrajajo.
To, da smo z njimi, jim je največkrat največje in
edino res pravo plačilo in zahvala.
Čestitke ob prazniku Občine Lukovica in še na
mnogo skupnih uspehov!
Matej Kotnik
župan

Sobota, 3. 9. 2016, ob 16. uri: Krašnja | KUD
Fran Maselj Podlimbarski – 13. srečanje ljudskih
pevcev in izdelovalcev domače obrti iz različnih
pokrajin Slovenije: Na vasi je lepo, ko pod lipo
na Kanalu zapojo
Sobota, 3. 9. 2016, ob 18. uri: Kroharjev bajer,
Trnjava | AMD Lukovica, MK Rokovnjači - Piknik
za vse simpatizerje moto kluba z družabnimi
igrami, dobro glasbo in ugodno ponudbo
Nedelja, 4. 9. 2016, ob 10. uri: Blagovica
Planinsko društvo Blagovica: Pohod za mlade in
kolesarjenje proti Špilku
Nedelja, 4. 9. 2016, ob 10. uri: Trnjava | Športno
konjeniško društvo Bregar: Jahanje in vožnja s
kočijo; prikaz kovanja konja; druženje s poniji
za otroke; družabne igre in druženje ob glasbi
ansambla
Petek, 9. 9. 2016, ob 20. uri: Trg v centru Lukovice Občina Lukovica: Osrednja občinska
prireditev ob občinskem prazniku (v primeru
slabega vremena bo prireditev pod šotorom na
športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici)
Sobota, 10. 9. 2016, ob 17. uri: Kulturni dom
Janka Kersnika Lukovica | Lovska družina Lukovica: Proslava ob 70. obletnici ustanovitve
Lovske družine Lukovica
Nedelja, 11. 9. 2016, ob 10. uri: Gradiško jezero | Turistično društvo Gradišče: Tradicionalni
tek okoli Gradiškega jezera
Sobota, 17. 9. 2016, ob 9. uri: Lovska koča Čevca | Lovska družina Lukovica – Strelska tekma
LD Lukovica za pokal Občine Lukovica
Sobota, 17. 9. 2016, ob 19. uri: Rokovnjaški
gozdiček | Turistično olepševalno društvo Brdo
- Lukovica: Petkova pumpa in Rokovnjaška noč
Nedelja, 18. 9. 2016, ob 8. uri: Prevoje pri Šentvidu – Nackov bajer
Ribiško društvo Črni graben: Zaključna društvena tekma Ribiškega društva Črni graben
Sobota, 24. 9. 2016, ob 14. uri: Avto Kveder Lukovica | AMD Lukovica, MK Rokovnjači – Moped
dirka za veliko nagrado Lukovice
Nedelja, 25. 9. 2016, ob 9. uri: Podgora pri Zlatem Polju | Športno društvo Zlato Polje – Turnir
v malem nogometu
Nedelja, 25. 9. 2016, ob 9. uri: Brunarica v Rafolčah | Športno turistično društvo Rafolče: Šahovski turnir ob občinskem prazniku
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Urejanje zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih
občinskih cest – geodetska odmera
V skladu z veljavno zakonodajo Občina Lukovica izvaja postopke za
ureditev zemljiškoknjižnega stanja kategoriziranih občinskih cest. To
pomeni, da se izvajajo geodetski postopki, ki so osnova za omenjene
ureditve. Lastniki zemljišč, na katera mejijo kategorizirane občinske
ceste, so s pisnim obvestilom o predvidenih aktivnostih in predhodnih geodetskih postopkih s strani geodeta izvajalca obveščeni že
pred začetkom izvajanja predvidene geodetske odmere kategorizirane občinske ceste. Na postopek mejne obravnave so prav tako vabljeni s strani geodeta skladno z določili veljavne zakonodaje.
Na območju občine Lukovice je geodetsko odmerjenih že približno 50
odstotkov kategoriziranih občinskih cest. V letošnjem letu se izvaja postopek geodetske odmere (ureditev mej, parcelacija, izravnava mej) na
različnih cestnih odsekih. Občina Lukovica pri naročanju geodetske odmere kategoriziranih občinskih cest, le-te naroča na celotnih odsekih kategoriziranih cest.
V letošnjem letu so bili zaključeni postopki geodetske odmere na
območju:
• naselje Lukovica–Kersnikova cesta, kategorizirana občinska cesta
JP735891,
• Stranska ulica, Prevoje, kategorizirana občinska ceste JP735791, …
Geodetske odmere, ki so v izvajanju:
• na odseku Brdo–Zlato Polje–Pšajnovica do meje z občino Kamnik, kategorizirana občinska cesta LC235011,
• Obrše–Preserje do meje z občino Kamnik, kategorizirana občinska cesta, LC161141
• cesta skozi naselje Rafolče, in sicer Rafolče–Rova, kategorizirana občinska cesta LC072041,
• Podmilj–Samoglar, kategorizirane občinske ceste JP735421, JP735422
in JP735423 (izdelava elaborata je v zaključni fazi),
• Vrtec Medo Prevoje–Zaboršt, kategorizirani občinski cesti JP735712,
JP735711
• naselje Čeplje, kategorizirane občinske ceste JP735131, JP735132,
JP735133

Simbolični prikaz geodetske odmere odseka ceste v naselju Straža
Do konca leta 2016 so predvidene naslednje geodetske odmere kategoriziranih občinskih cest:
• v naselju Krašnja proti poslovilnemu objektu, kategorizirana občinska
cesta JP735208,
• naselje Straža, kategorizirana občinska cesta JP735042,
• cesta Maklenovec (del), kategorizirana občinska cesta JP735881,
• Mačkova cesta, kategorizirana občinska cesta JP735892,
• Vrhovlje–Dupeljne, naselje Dupeljne, kategorizirane občinske ceste
JP735011, JP735051, JP735052,
• Vrhovlje–Straža, kategorizirana občinska cesta JP735041,
• po izgradnji odpadne kanalizacije v Spodnjih Praprečah bo izvedena
tudi geodetska odmera kategoriziranih občinskih cest v naselju Spodnje
Prapreče, kategorizirani občinski cesti JP735611, JP735621, JP735631.
Z izvedbo geodetskih postopkov se lastništvo na nepremičninah ne spreminja, zato so po izvedenem geodetskem postopku in pravnomočni odločbi Geodetske uprave Republike Slovenije potrebne še izvedbe pravnih
poslov, kar pomeni sklenitev pogodb o prenosu zemljišč med občino in
lastniki zemjlišč, prek katerih potekajo kategorizirane občinske ceste.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

Trg Brdo dobiva novo vizualno podobo in uporabno funkcijo
Brdo pri Lukovici je kljub razmeroma majhnemu številu prebivalcev med vsakodnevno bolj obiskanimi kraji v občini, saj so tam
šolsko poslopje, župnišče, cerkev Marije Vnebovzete, grad Brdo,
rojstna hiša Franceta Marolta, kjer domuje umetnik Drago Jerman, in Čebelarski center Slovenije. Do zdaj je bila urejena Kersnikova cesta v Lukovici z vodovodom, pločnik med Šentvidom pri
Lukovici in Brdom, pločnik v okolici Jermanove hiše in obnovljen
pokopališki zid na Brdu, z deli pa bodo nadaljevali tudi v bodoče.
Občina Lukovica sistematično izboljšuje varnost v prometu na območju Osnovne šole Janka Kersnika Brdo in se loteva urejanja arhitekturno občutljive okolice na območju med župniščem, cerkvijo, gradom in
šolskim poslopjem. Gre za celostno ureditev okolice z vidika zagotavljanja varnosti šoloobveznih otrok in motornega prometa, ki se je z aktivnim delovanjem Čebelarskega centra Slovenije, predvsem pa v času
delovanja šole, v zadnjih letih izjemno povečal ter drugih obiskovalcev
trga na Brdu, kot so uporabniki pokopališča, cerkve ...
“Posebna skrb je v projektu namenjena šolskim otrokom, ki prihajajo
peš iz smeri Lukovice in tistim, ki prihajajo prek Brda mimo gradu iz
smeri Rafolč. Na tem prostoru se vsakodnevno zadržuje veliko otrok, ki
čakajo na prevoz, pa tudi učencev verouka, ki so do zdaj na verouk čakali praktično na cesti,” pojasnjuje župan občine Lukovica Matej Kotnik
Del opornega pokopališkega zidu je bil dokončno saniran v maju, dela
pa se nadaljujejo s pripravo spodnjega ustroja Trga Brdo kot osnove
za vgradnjo tlakovanih površin. Prej so bila namreč na tem mestu parkirišča za avtomobile, z na novo urejenimi površinami pa bo območje
nudilo varnejšo pot v šolo za otroke. V sklopu ureditve trga je predvidena tudi rekonstrukcija ceste med župniščem in cerkvenim opornim

zidom z vzpostavitvijo obojestranskega pločnika, ki se bo povezoval s
pločnikom na Kersnikovi ulici. Z omenjenim posegom bo vzpostavljena varna pešpot tudi iz smeri Lukovice.
»Omenjeno območje pred cerkvijo je tudi zelo občutljivo, kar se tiče
varovanja kulturne dediščine, prav usklajevanje z Zavodom za varovanje kulturne dediščine nam je pri tem projektu vzelo kar nekaj časa, kar
je glede na občutljivost območja razumljivo,« še dodaja župan. Omenjena dela bodo predvidoma zaključili v septembru, če bodo dopuščale tudi vremenske razmere. Občina načrtuje, da bodo cestne površine
in pločniki zaključeni in dani v uporabo z novim šolskim letom.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

V sklopu ureditve trga je predvidena tudi rekonstrukcija ceste med župniščem in
cerkvenim opornim zidom z vzpostavitvijo obojestranskega pločnika, ki se bo povezoval
s pločnikom na Kersnikovi ulici.
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Več informacij o razporeditvi pokopališča v Šentvidu
Ob koncu lanskega poletja so na obnovljenem centralnem pokopališču v Šentvidu pri Lukovici postavili novi pokopališki križ, v
okviru prireditev ob občinskem prazniku pa so ga tudi blagoslovili.
Širitev pokopališča je obsegala 3.184 kvadratnih metrov, ki se je
pridružila obstoječim 1.386 kvadratnim metrom pokopališča. Izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališča
je za čas do sprejetja občinskega Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti določeno v Pravilniku o popokališkem redu centralnega
pokopališča Šentvid pri Lukovici.

Parcelo na pokopališču lahko zakupi kdorkoli, ne glede na to ali je občan Lukovice ali ne.

Pokopališče v Šentvidu je v lasti Občine Lukovica, ki je v minulem letu
izvedla njegovo razširitev in ureditev, do sprejetja Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Lukovica pa je prevzela tudi izvajanje
javne službe, saj je urejanje in vzdrževanje pokopališča ter pokopališka in
pogrebna dejavnost obvezna javna služba. Za izvajanje javne službe tako
skrbi režijski obrat Občine Lukovica in pogrebna služba po posebnem pooblastilu župana, to je Pogrebna služba Vrbančič. Parcelo na pokopališču
v Šentvidu lahko zakupi kdorkoli, ne glede na to, ali je občan občine Lukovice ali ne. Z odprtjem novega dela pokopališča v Šentvidu se pokopi v
nove grobne parcele na starem delu pokopališča ne izvajajo več, razen v
primeru obstoječih grobov in možnosti pokopa v takšnem grobu. Danes
je pokopališče v Šentvidu razdeljeno na štiri dele, kjer se nahajajo: parcele
z enojnimi grobovi, parcele z dvojnimi grobovi, na desni strani od glavnega vhoda so žarni pokopi in levo območje za raztros pepela.
Pogrebi se izvajajo vsak dan od ponedeljka do sobote, razen ob nedeljah
in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, in sicer od 1.
aprila do 30. septembra od 10.00 do 19.00 in od 1. oktobra do 31. marca
od 10.00 do 16.00. Na posebno željo naročnika in v soglasju z izvajalcem
(pogrebno službo) se lahko pogreb izvede tudi ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih v RS. »Po mnenju mnogih velja pokopališče v Šentvidu za eno najlepših pokopališč v Sloveniji. Na pokopališču sega pogled na
vse strani, na celotno brdsko faro, v daljavi je videti Javorščico, Limbarsko
goro z Zasavskim hribovjem in prek čudovitega Brda se odpira razgled
tudi proti Rafolčam, na Kamniško-Savinjskie Alpe ter slikovito pokrajino,
ki jo je občudoval in upodobil slikar Ivan Grohar. V ta čudoviti prostor je
umeščeno šentviško pokopališče, ki mu svoj pečat dajejo tudi propileje
ob glavnem vhodu in nov pokopališki križ. Prostor je dan v uporabo in
več kot dostojno mesto za naše pokojne, ki naj tu najdejo svoj večni mir,«
dodaja župan občine Lukovica Matej Kotnik.
Tako kot na ostalih pokopališčih na območju občine Lukovica tudi na območju pokopališča v Šentvidu ni dovoljeno:
• nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja
po grobovih oziroma prostorih za grobove;
• odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;
• druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;
• poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih naprav ter
predmetov na območju pokopališča;
• vodenje živali na pokopališče;
• vožnja s kolesom ali z motornim vozilom in njihovo shranjevanje na
pokopališču;
• odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in iz
objektov v območju pokopališča;
• kolesa je treba parkirati na označenem parkirišču za kolesa;
• pse je treba privezati na za to označenem prostoru izven pokopališča,
saj je dostop na pokopališče psom prepovedan.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

Občina Lukovica v procesu povezovanja
z Občino Amaroni iz sosednje Italije
Izmed dvanajstih dežel, ki sestavljajo Italijo in leži na skrajnem
jugu »italijanskega škornja«, je tudi občina Amaroni. Z občine
Amaroni – mesta medu – so v pomladnih mesecih navezali prve
stike z Občino Lukovica in nas povabili k skupnemu povezovanju,
predvsem na evropski ravni, kjer potekajo projekti, kot so Evropa
za državljane. Obisk njihove delegacije pričakujemo v naših krajih
od 22. do 25. septembra 2016.
»Spomladi smo prejeli povabilo župana občine Amaroni Luigia Ruggiera,
da bi se naša občina povezala skupaj z njimi. Bili smo presenečeni, da so
župan, občinski svetniki in člani odbora za odnose z evropskimi občinami
našli oziroma odkrili nas, ki smo oddaljeni več kot tisoč kilometrov. Sicer
so že pobrateni s Švicarji, zdaj pa so se odločali med nami, Avstrijci, Francozi in Švedi ter se na koncu odločili za sodelovanje z nami,« se spominja
župan občine Lukovica Matej Kotnik. Glas o občini Lukovica je segel tako
daleč, da se je onkraj meje pojavil interes za skupno sodelovanje, pove-

zovanje, medsebojno izmenjavanje znanja in dobrin, s čimer je župan
seznanil tudi Občinski svet. Z njihovim odobravanjem so stekli procesi
pregleda možnosti v okviru evropskega razpisa Evropa za državljane, kjer
je možno pridobiti določena evropska sredstva za mehke veščine. S tem
bi največ pridobila prav društva iz naše in njihove občine, saj bi se lahko
medsebojno povezovali na več ravneh.

Ob prvem srečanju v Italiji opredelitev ogrodja
skupnega sodelovanja
Delegacija Občine Lukovica se je tako odpravila v mestece Amaroni v
Kalabrijo konec junija. Občina ima vsega skupaj okoli 2000 prebivalcev,
o katerih je župan Matej Kotnik povedal, da so se izkazali kot izredno gostoljubni, topli in odprti ljudje. »Ogledali smo si posebnosti v njihovem
kraju, videli ogromne nasade oljk, oljarno, sirarno, tovarno sladoleda,
predelovalnico tun Calipo. Mesto medu ima dva velika predelovalca, pri
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Župan občine Lukovica Matej Kotnik in
župan občine Amaroni Luigi Ruggiero sta
že podpisala pismo o nameri o skupnem
sodelovanju pri evropskem projektu Evropa
za državljane.

enem smo celo delali v čebelnjaku. Spoznali smo njihove vrste medu, ki
so različne od naših kot na primer med iz pomarančevca, limonovca, sule,
ki raste samo južno od Rima. V občinski stavbi so se med našim obiskom
predstavili predstavniki njihovih društev, predstavili smo se drug drugemu in podpisali pismo o nameri, da bomo šli v skupen evropski projekt, s
katerim bi lahko omogočili izmenjavo prebivalcev, predvsem na društveni ravni kot tudi možnost gospodarskega sodelovanja,« pravi župan, ki je
bil nad pripravljenostjo za sodelovanje pozitivno presenečen.
Mestece Amaroni se je želelo povezati z nami predvsem z vidika čebelarstva in z interesom, da bi se občini pobratili. Obojestranska želja je v
postavitvi okvirja oziroma ogrodja skupnega sodelovanja, s katerim bo
omogočeno, da se prijavimo na evropske razpise. Na ta način bi ponudili
možnost tudi občanom in občankam občine Lukovica, da bi spoznali kulturo, drugo okolje, ljudi ter jim omogočili bogata doživetja onkraj meje.
Poleg povezovanja na področju čebelarstva so se ob obisku naše delegacije pojavile tudi možnosti sodelovanja s folkloro, turizmom, šolami, in
sicer z vidika izmenjave otrok, prav tako tudi gospodarsko sodelovanje
prek Občine Lukovica. Naslednji korak v smeri skupnega sodelovanja bo
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narejen že konec septembra, ko bo naše kraje obiskala njihova delegacija. Ob uspešno izvedeni prijavi na evropske razpise obstaja možnost, da
bi se že leta 2017 izvedli prvi obiski in izmenjave.

Župan obvestil predstavnike društev, zainteresirani
vabljeni k sodelovanju v odboru za pobratenje in
sodelovanje z Amaroni
»Čebelarsko društvo Lukovica, Folklorno društvo Lukovica, Turistično
društvo Sv. Vid, Godba Lukovica, Kulturno društvo Janko Kersnik Lukovica – pevski zbor, Šentviški zvon, so bili med prvimi poklicanimi društvi,
izmed katerih bomo naredili odbor za pobratenje in sodelovanje z občino Amaroni. Povabilu v odbor so se odzvali tudi štirje občinski svetniki,
na srečanje v septembru pa vabimo tudi ostala društva in posameznike,
ki imajo željo sodelovati z društvi in prebivalci Amaronov,« pojasnjuje župan. Želi si, da bi naši občani prepoznali številne potenciale za uspešno
sodelovanje z Italijani. Veseli ga, da je ravnateljica šole dr. Anja Podlesnik
Fetih izrazila pripravljenost šole za sodelovanje in da si bo delegacija iz
Amaronov ob svojem obisku ogledala tudi našo šolo.
Takšno povezovanje lahko po njegovem mnenju le širi obzorja, poznavanje naše skupne kulture, saj imamo kljub oddaljenosti mnogo skupnih
interesov. Veliko se lahko naučimo drug od drugega, predvsem pa lahko
prek takšnega evropskega projekta omogočimo tako naši mladini kot
tudi starejšim, da njihovo delo v folklori, v godbi, v čebelarstvu oziroma v
ostalih društvih ne ostane neopaženo, ampak doseže drugo dimenzijo. S
tem pa na nek način prejmejo nagrado za svoje delo.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

Nadaljevanje del na Veliki
Ravni nad Trojanami
Prebivalci zaselka Velika Raven, enega najvišje poseljenih
območij v Občini Lukovica, ki se nahaja nad Trojanami, so v
letošnjem letu deležni izboljšav na področju cestne infrastrukture. Že v spomladanskih mesecih so bila narejena nekatera
dela na področju celovite rekonstrukcije ceste na odseku Hribi–
Velika Raven, ki se bodo zaključila še pred zimskim obdobjem.
Dela, ki se še izvajajo na skoraj kilometer dolgem odseku ceste, po
kateri je možen dostop na enega najvišje ležečih zaselkov v občini,
bodo v zimskih mesecih olajšala dostop do doma krajanom in nemotenem izvajanju zimske službe. Do zdaj je bila narejena utrditev
in priprava cestišča za asfaltno prevleko, ki bo predvidoma izvedena
v mesecu septembru.
»Zame Velika Raven predstavlja eno najlepših točk v občini. Na tistem koncu se vidijo Zagorska dolina, Tuhinjska dolina, Črni graben
in Savinjska dolina vse do Pohorja. Vesel sem, da bomo, kot že rečeno, s cesto uredili dostopnost in hkrati omogočili lažje življenje prebivalcem,« pravi župan občine Lukovica Matej Kotnik.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Celovito rekonstrukcijo ceste na odseku Hribi–Velika Raven bodo zaključili še pred
zimskim obdobjem.

Na Starem trgu v Lukovici bo tudi v sušnih mesecih poskrbljeno za zelene površine.

Ureditev zelenih površin
na Starem trgu v Lukovici
Vroči poletni meseci prinašajo poleg lepega vremena tudi dodatno skrb za zalivanje zelenih površin. V Občini Lukovica za to skrbi
režijski obrat, z avgustom pa bo Stari trg v Lukovici bogatejši za
vgrajen namakalni sistem, ki bo v sušnih mesecih z avtomatizacijo
olajšal vzdrževalna dela in omogočal urejenost površin.
Povsem običajen pojav je, da se zemlja po določenem času po vgradnji prične posedati in tako je bilo tudi v središču Lukovice treba urediti
površino v obsegu 300 kvadratnih metrov. Ob tem je bilo smiselno, da
se hkrati z novim nasutjem in posaditvijo trave uredi tudi namakalni sistem. Dela na Starem trgu v Lukovici so se začela prvi teden v avgustu,
in sicer v prvi fazi vgradnja namakalnega sistema in v drugi nanos nove
zemljine ter posaditev trave. »Skupaj z omenjenimi deli je bila smiselna
tudi vgradnja namakalnega sistema, da pozneje ne bi prihajalo do nepotrebnih razkopavanj. Tako bodo travnate površine na trgu v Lukovici
tudi v poletnem času zelene in ne bo prihajalo do zasušitev, sušitev in
škode na okrasnih rastlinah. Namakalni sistem je tehnološko zasnovan
tako, da se vklaplja sam na podlagi ure. Samodejni sistem zalivanja bo
služil predvsem v sušnih obdobjih, s tem pa bo tudi režijski obrat razbremenjen z zalivanjem trga in bodo sodelavci lahko opravljali ostala dela,«
dodaja mag. Rok Penec, višji svetovalec za javna naročila in gospodarske javne službe na Občini Lukovica.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

8

DOGODKI

Rokovnjač

Ex tempore

Skriti kotički narave
V dvorcu Rus so umetniki iz naših krajev
pokazali svoja dela, ki so jih ustvarili na
srečanju slikarjev, ki ga je organiziralo društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne
dediščine Skrinjca. Ex tempore z naslovom
Skriti kotički narave je potekal 30. julija,
tam pa so se zbrali slikarji na enodnevnem
‚delovnem‘ druženju.
Odprtje razstave je bilo v petek, 5. avgusta.
14 umetnikov je za razstavi prikazalo več kot
dvajset slik, ki so še vedno na ogled v dvorcu

Rus. Vse zbrane umetnike, Majo Hribar, Miomiro Šegina, Ireno Gorenc, Ano Berginc, Jožefo Anžič, Silvestra Zdovca, Marcelo Kopitar,
Branka Škofica, Mojco Godec, Ani Karo, Franca
Smrkola, Staneta Osolnika, Meto Jarc in tudi
ostale obiskovalce sta nagovorila lastnik dvorca Rus Florijan Sušnik ter mentor Sekcije ljubiteljskih slikarjev v Občini Lukovica, akademski
slikar, kipar in grafik Bojan Pukljavec, ki je za
Ex temporu tudi razstavljal svoja dela. Sušnik
je vsem udeležencem podelil priznanja in rožico v znak zahvale, sledilo pa je še prijetno

druženje ob domačih dobrotah, pod katerimi
se je miza kar šibila.
Razstava bo v Dvorcu Rus na ogled do 16.
septembra, za ogled pa se je treba najaviti
na telefonsko številko 040 713 187. V sklopu
dneva odprtih vrat, ki bo pod okriljem Srca
Slovenija potekal 2. in 3. septembra, bo razstava na ogled ves dan, seveda pa vam bodo z
veseljem razkazali še druge zanimivosti, ki se
skrivajo na dvorcu Rus.
Andraž Kopitar

Kopalkanje v Blagovici
V Blagovici mladi oživljajo že kar malo zaspan kraj. Letos zadnjega dne v juliju so že drugič organizirali, kakor to sami imenujejo,
»kopalkanje« v cisterni kontejnerju. Že ob 12. uri so začeli in nadaljevali vse do večera.
Zbralo se je okrog sto petdeset krajanov skupaj z otroki. Mladi iz
Blagovice ob pomoči Podeželskega društva Blagovica so jim veselo
pomagali pri čofotanju v vodi. Poskrbljeno je bilo tudi za malčke, ki
so se kopali v majhnem bazenčku poleg napihnjenega gradu. Kdor
se je že dodobra namočil, se je šel lahko na mivko posušit ob igranju
odbojke. Da grla niso bila izsušena, so poskrbeli z odgovarjajočo pijačo, sladoledom in vsekakor je vladalo dobro vzdušje. Kaj pa hočete
še več? Nekaj jih je sicer popoldan pregnala ploha, ena ni bila dovolj,
zato je kmalu prišla še druga. Vsekakor so obljubili, da se bodo spet
kopalkali naslednje leto.
Milena Bradač

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347

MePZ Šentviški zvon vabi v svoje

vrste nove pevke in pevce ...
pokličite 031 403 808 (Matej)
ali 031 250 545 (Špela)

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Ni vsak odstopljen, obarvan ali zadebeljen noht glivičen!
NOVO: • odvzem vzorca nohta za laboratorijski pregled

... pridi v Šentviški zvon!
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Zapeli in zaplesali smo na festivalu Slovenija na Ohridu

Slovenija, zapojmo ti, iz polnega srca …
Samo kultura je tisto večno vezivo v vseh časih in režimih, ki ne
pozna meja, ki črpa iz univerzuma duhovnih kategorij vsega človeštva. Samo kultura združuje, povezuje, bogati, razpira nova
obzorja, plemeniti in izpolnjuje. Tak značaj imajo tudi dnevi v
okviru festivala Slovenija na Ohridu, ki so se odvijali od 24. do
28. junija na Ohridu, največjem biseru Republike Makedonije,
na skrajnem južnem stičišču in braniku balkanskih raznolikosti.
Letos smo svoj slovenski kamenček v ta mozaik vtisnili tudi pevci Šentviškega zvona in folkloristi KD Lukovica ter tako med 16
slovenskimi skupinami ponosno predstavili in zastopali Občino
Lukovica.
V soboto, 24. junija, smo se po dolgi nočni vožnji z avtobusom predstavili na paradi vseh nastopajočih skupin po ohridski rivi in se po
kratki označitvi vsake skupine zbrali na letnem prizorišču Dolni Saraj, kjer so na odprtju nastopili Pihalni orkester Marezige in mažorete
Povir, Pihalni orkester Svea Zagorje, Zagorski oktet in pevska skupina
Cintare, ob prisotnosti festivalskih funkcionarjev in veleposlanika Republike Slovenije v Makedoniji Branka Rakovca. Tako smo tudi mi ob
nagovoru slovenskega veleposlanika, ob naših državnih simbolih in
himni proslavili naš državni praznik. Toplina in odprtost gostiteljev in
posebna naklonjenost do Slovencev se je čutila na vsakem koraku,
tudi v nadaljevanju festivalskega programa.
V nedeljo smo zapeli in zaplesali med slovenskimi skupinami in bili
deležni velike pozornosti in priznanja; v duhu našega jubilejnega državnega praznika smo nazdravljali zreli mladenki, domovini in državi
Sloveniji, ki je med Makedonci zelo čislana in občudovana. Občutili
smo ponos.
Ob vsem uradnem programu smo imeli dovolj časa tudi za ogled
ohridskih znamenitosti: cerkev sv. Sofije, antično gledališče, Most
želja, utrip mesta in duh zgodovine od antike, Aleksandra Velikega,
rimskih in turških osvajalcev ter do prihoda Slovanov. Vse se prepleta
s sodobnostjo in iskanjem identitete, v sožitju s pripadniki balkanskih
narodov in verske raznolikosti. Živahen utrip mesta, kjer se le še dve
družini ukvarjata z gojenjem znamenitih ohridskih biserov. Kjer veličastna trdnjava carja Samuela izpred rimskih časov priča o minljivosti
cesarstev, kjer je v antičnem svetišču kraljevala boginja Izida. Posebno
nas je navdihnil Sveti Naum, kamor smo se popeljali z ladjo. V okrilju
albanskih gora, ob izviru Crnega Drima, je samostan leta 895 ustanovil Cirilov in Metodov učenec sv. Naum, potem ko se je po smrti
apostolov s svojimi učenci posvetil balkanskim ljudstvom, jih opismenjeval in med njimi oznanjal Kristusov evangelij. Najpomembnejša
sta sv. Kliment in Naum. Tu leži grob sv. Nauma, ki je umrl v letu 950.
Njemu je posvečen značilen muzejsko turistični objekt s svetiščem z
bizantinsko arhitekturo iz kamna. Močno doživetje sredi slikovitega
balkanskega roba z otožno navdihujočo lepoto. Makedonski biser
med gorskim masivom Galičica in Prespanskim jezerom.
V torek dopoldan smo se prepolni novih vtisov pod težo zgodovinskih prelomov podali proti Skopju. Na vodenem ogledu glavnega
mesta smo spoznali zgodovinsko pot makedonskega naroda, od bizantinskega cesarstva do srbske kraljevine. Številne mošeje, stara čaršija, trdnjava Kale, stolna cerkev sv. Klimenta, spomenik Aleksandru
Velikemu, spominska hiša Matere Terezije ...
Popotovanje smo zaključili s sodelovanjem na sprejemu pri slovenskemu veleposlaniku Branku Rakovcu, ki je v počastitev slovenskega
državnega praznika pripravil sprejem za tuje veleposlanike in goste.
Spoprijateljili smo se s Slovenci, ki živijo v Makedoniji; okrog 600 članov deluje v društvu France Prešeren, med njimi tudi pevski zbor, ki je
brezhibno zapel slovenske pesmi in seveda tudi našo himno. Člani folklorne skupine KD Lukovica pa so v narodnih ritmih zaplesali za naše
posebno »kresovanje« in naš najvišji dan.
V sredo popoldan smo ob povratku domov druženje Šentviškega
zvona in folklorne skupine Lukovica sklenili z obljubo, da se še podamo na skupno pot, saj so bili ti dnevi polni smeha, veselja in nadvse zanimivih dogodkov. Kljub dolgi vožnji in večurnemu čakanju na
makedonsko-srbski meji, ki je spominjalo na nekdanje čase, bomo
ohranili najlepše spomine. Prav odlično smo se počutili v družbi šentviških folkloristov, ki jim veter v jadra daje njihova mentorica Simona
Drolc. In čeprav so med nami precejšnje starostne razlike, tega ni bilo
čutiti; tudi njihov klarinetist Kamilo Domitrovič in mladi harmonikaš

Damjan Pevc, ki je šale »stresal iz rokava«, sta našemu druženju dodala poseben čar.
Še enkrat se zahvaljujemo Občini Lukovica, Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, Krajevni skupnosti Prevoje in vsem donatorjem, ki
so nam to gostovanje omogočili. Hvaležni smo za vsak prispevek.
Še nekoga moramo omeniti – našega mladega predsednika Mateja
Avblja, ki je ob pomoči podpredsednika Darka Stupice ter zborovodij Špele in Matevža Kink mnogo časa namenil organizaciji celotnega
potovanja. Mnogo je stvari, ki jih je treba urediti, dogovoriti in izpeljati tudi, ko se »zatakne«. Medtem ko smo ostali brezskrbno hodili
naokrog (saj smo vedeli, da bo vse uredil in nas o vsem pravočasno
obvestil), je Matej s telefonom v roki preverjal, ali vse dogovorjeno
drži in sledil vsem dodatnim napotkom (in mnogim spremembam v
programu) organizatorjev. Hvala, Matej!
Mojca Stoschitzky
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Nočna vožnja in klubski pohod MK Rokovnjači
Dva dogodka iz voznega reda
sta za nami: nočna vožnja in
klubski pohod. Oba smo prestavili v drug termin, saj nam
je pri vožnji ponagajalo vreme, klubski pohod pa je bil teden prej, zaradi dirke na Vranskem.
Na nočno vožnjo smo se odpravili v sredo, 20. julija, ob osmih
zvečer izpred Gosilne Furman
v Lukovici. Skupino 13 enoslednih vozil je vodil Miha, seveda
najprej mimo svojega doma do
Vidma, čez Bobovnik do Moravč,

Kandrš in mrzlih Izlak, kjer je sledil krajši postanek. Naprej čez
Trojane, do Ločice in po Tuhinjski
dolino do Kamnika, točneje ob
obvoznico na kebab. Tako Slavcu
iz Furmana in Sebi iz kamniškega kebaba se zahvaljujemo za
dobrodošlico!
Klubski pohod, ki je v zadnjih
letih namenjen tudi mlajšim
udeležencem, je Aleš organiziral
na Čemšeniško planino. Sončno
sobotno popoldne, 13. avgusta, smo tako izkoristili za daljši
sprehod od hotela na Prvinah
do koče na Čemšeniški planini

(1120 m). Osvežujoče vreme nas
je razvajalo debelo uro, preden
smo se odpravili nazaj v dolino.
Za nagrado nas je ob prihodu v
brunarici pričakala ekipa z žar
dobrotami, s čimer smo takoj zapolnili porabljeno energijo.
Vsi se že veselimo prihajajočih
dogodkov: 3. septembra – tradicionalni Moto piknik na Kroharjevem bajerju v Trnjavi in 24.
septembra – adrenalinska vztrajnostna dirka za Veliko nagrado
Lukovice. Vabljeni!
Anže Kočar

Slovesnost ob 73-letnici ustanovitve VI. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra

Pet borcev Šlandrove brigade po 73 letih ponovno na Špilku
Nad vasjo Gabrje pod Špilkom je ob spomeniku udarne Šlandrove
brigade več kot dvesto udeležencev toplo pozdravilo pet prisotnih prvotnih borcev – Šlandrovcev, vključno z legendarnim komandantom preboja na Menini planini, tovariša Franca Severja
- Franto.
Na slovesnosti ob 73. obletnici ustanovitve 6. slovenske narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra je vel slovenski veter, zavest, ki
je na noge postavila narod že pred skoraj tričetrt stoletja. Te zavesti pa v
Sloveniji primakuje v današnjih časih, ko bi vodilni gospodje morali bolje skrbeti za narodov blagor, pa je povedal slavnostni govornik, župan
občine Lukovica Matej Kotnik. Tako pomembne slovesnosti so se seveda udeležili tudi vsi občinski in krajevni predsedniki Zveze borcev za
vrednote NOB ter vsi predsedniki in predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, kot tudi člani društva Sever in društva Triglav, veterani vojne za Slovenijo. Praporščaki in častna enota območnega zdru-

ženja Slovenskih častnikov Domžale pod poveljstvom Milana Habjana
so poskrbeli za primerno vzdušje ob spomeniku in polaganju venca v
spomin vsem padlim borcem Šlandrove brigade. Venec so položili župan občine Lukovica Matej Kotnik, občinski predsednik Zveze borcev
Marjan Križman in predsednik Zveze borcev Kamnik Matevž Košir.
Po zraku so se širile partizanske melodije Počiva jezero v tihoti, Šivala
je deklica zvezdo in Kdo pa so ti mladi fantje iz ust pevskega zbora Naši
fantje pod vodstvom Domnika Krta. Svoj nasop so speljali tudi harmonikarji Srečo Strehar, Tone Habjanič, Uroš Križman in Ivan Lindič.
V imenu organizatorjev ZB Lukovica in ZB Kamnik se zahvaljujejo za
sredstva Občinam Lukovica, Kamnik in Domžale, podjetju Prodnik, krajevni skupnosti Blagovica in krajanom Gaberja. Posebna zahvala gre
recitatorjema KUD Maselj Podlimbarski Gabrijelu Galesu in Brigiti Urankar Ribič, ki sta recitirala pesmi Petra Levca, borca Šlandrove brigade.
Andraž Kopitar
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Kako poleti s kolesom poiskati sneg in zimske razmere?

Kolesarski vzpon na najvišji
prelaz v avstrijskem delu Alp

Priprave na kolesarski vzpon na Edelweißspitze – razgledni vrh
nad prelazom Hochtor, so potekale že vso sezono, zato nas je vseh
devet 6. avgusta pričakalo kar na trnih. Vsekakor pa se nismo pripravili na 15 centimetrsko snežno odejo sredi poletja.
Ekipa devetih se nas je v soboto na začetku avgusta podala osvojit najvišjo prelaz avstrijskih Alp oziroma razgledno točko nad njim – Edelweißspitze, na nadmorski višini 2571 metrov.
Proti Faak am See smo krenili navsezgodaj zjutraj, kjer smo sedli na
kolesa in se za super ogrevanje do vznožja vzpona vozili približno 20
kilometrov. Potem pa se je začel bolj ali manj konstanten 12-odstotni
klanec, ki se je vlekel skoraj 20 kilometrov oziroma 1800 višinskih metrov. Najtežjih je bilo zadnjih 300, ko nas je obdajala zima s snegom
vred, vetrom in zrakom, ohlajenim na 2 stopinji. Zadnjih 170 višinskih
metrov, ko nas je v poletni kolesarski opravi že presneto zeblo, so zagrenile še granitne kocke. V razmerah, ki so krojile naš vzpon, je predvsem trma opravila svoje, vseh devet se nas je fotografiralo na vrhu, žal
brez kulise, ki v lepem vremenu človeku vzame dih. Vzpon (in pred tem
ravninski del) smo zmogli v treh urah, celo turo pa v štirih. Hiter spust
po izredno lepi cesti in negovanem asfaltu je minil brez težav, sledil
pa je zaslužen piknik ob jezeru in nočna vožnja proti domu. Posebna
pohvala za pogumen spopad s klancem gre edini ženski predstavnici v
ekipi Špeli Lenček. Za odlično organizacijo dogodka je poskrbel Matija
Pok Badalič s Prevoj, za edini pok gume pa Ivo iz Motoseta. Govori se,
da bomo naslednje leto napad na Grossglockner ponovili in to v lepem
vremenu. Tega se že veselimo.
Andraž Kopitar

Od leve proti deni: Kristjan Kveder, Ivo Lenček, Andraž Kopitar, Rado Kocjančič, Matija Pok
Badalič, Jure Mesec, Rok Biškup, Špela Lenček in Jure Demša

Statistika ni vedno
pravi pokazatelj
Da, ni ravno veliko občin, ki se ponašajo s tolikimi znanimi pesniki, pisatelji, likovnimi umetniki in drugimi ustvarjalci kulture
v vseh oblikah kot ravno v naši mali občini Lukovica. To velja za
vse tiste, katerih njihova dela še živijo, in za vse tiste, ki danes
ustvarjajo tako svoja dela kot svoje ime. In je veliko bralcev v naši
mali občini, čeprav gola statistika pravi drugače, kot je tudi že zapisal naš urednik Leon v junijski številki Rokovnjača, kajti pisec
prispevka o slabi bralni kulturi v naši občini se je skliceval le na
njo, statistiko namreč.
Statistika ne beleži, da mnogo naših občanov obiskuje knjižnice v
Domžalah, Mengšu, Trzinu in Moravčah. Pa ne da bi imeli kaj proti knjižnici v Šentvidu ali potujoči knjižnici, le njihov delavnik, njihovo delovno mesto terjata, da se poslužujejo knjižnic, ki so v njihovi bližini in
odprte takrat, ko utegnejo priti do njih. Spomnite se, kdaj in kolikokrat
je odprta knjižnica v Šentvidu, kdaj in ob katerih urah pride potujoča
knjižnica do bralcev na terenu. Potujočo knjižnico je prenehalo obiskovati kar nekaj dijakov zato, ker nadaljujejo izobraževanje v občini Kamnik in obiščejo knjižnico tam, ker jim je bližje, ker so vezani na prevoz
in čas ni na njihovi strani, da bi pravočasno prišli v potujočo ali domačo
knjižnico. Knjižnica v Šentvidu je najmanjša enota domžalske knjižnice
in kot taka v teh prostorih težko privabi več skupinskih šolskih obiskov.
Pa vendar se vodja enote trudi in organizira veliko bralnih projektov
tako za odrasle kot za mladino in s tem krepi bralno kulturo. V tem letu
je knjižnica v Šentvidu izkoristila še zadnje kotičke in pridobila nekaj
novih polic, kjer se najde izredno dober izbor knjig za vse, le čas je treba najti in jo obiskati. V potujoči knjižnici, ki prihaja le dvakrat mesečno
na obisk, si bralci knjige lahko izposodijo za en mesec, ker drugače ne
gre. Tudi je težko izvajati katere koli dodatne dejavnosti za bralce v tako
majhnem prostoru in v tako malo namenjenem času. Vse to statistika

ne beleži in zaradi tega občani Lukovice že nimajo slabih bralnih navad.
Raje se vprašajmo, zakaj je danes knjiga tako razvrednotena, zakaj je
tako malo spoštovana, da se jo prodaja kar v trgovinah s pretežno prehranskimi izdelki. V košarico jo lahko vržeš skupaj s korenjem, konzervo
in mlekom. Kako malo spoštovanja se tako kaže piscem teh knjižnih
del, kako malo spoštujejo trgovci pisano besedo. Seveda, oni spoštujejo samo dobiček, če pa pade kaj še od knjig, pa toliko bolje. Mogoče
pa bi šli delat statistične raziskave še v trgovine, koliko knjig jih kaka
špecerija proda.
Milena Bradač
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Cerkev sv. Marjete na Gradišču dobila obnovljeno notranjost
Letos so prizadevni vaščani na novo odkritim in čudovito restavriranim freskam dodali še obnovljeno notranjost. Kot da bi čudovita slika dobila okvir, so zdaj freske zasijale tudi z novo stensko poslikavo,
obnovljenimi sklepniki in gotskimi rebri. Ta petstoletna lepotica je
tako zasijala v vsej svoji dih jemajoči lepoti.
Ne le, da so s tem Gradiščani olepšali svoj najpomembnejši objekt, s tem
so cerkev naredili tudi bolj zanimivo in vredno v očeh umetnostne zgodovine in kulturne podobe kraja. S tem se izkazuje visoka raven kulturnega zavedanja in sočasnosti z najvišjimi umetnostnimi merili naših prednikov, ki so bili sočasni z najboljšimi v šestnajstem stoletju. Gre namreč
za istega slikarskega mojstra, ki je slikal na sv. Primožu nad Kamnikom.
Obnova kaže na to, da je odnos do umetnosti in lastne identitete v Gradišču še kako živ in da napore davne preteklosti znajo ceniti in spoštovati.
Hvaležni smo lahko župnijskemu upravitelju, stolnemu proštu Jožefu
Lapu, ki je z veliko naklonjenostjo podprl obnovo in napore, pa čeprav
v zavedanju, da župnijo vodi le za kratek čas, ter s tem pokazal trud in
širino, ki jo lahko le občudujemo. Seveda pa ne bi nič steklo, ko je, če
bi ne bilo prizadevnih ključarjev Janeza Pozniča in še posebej Marjana
Vesela, katerega vztrajnost, neutrudno prizadevanje in nešteto delavnih
ur se zrcali v lepoti tega svetišča. Za vse to gre vsem lepa hvala. Predvsem
tudi Boštjanu Tekavcu, ki je brezplačno dal na voljo gradbeni oder, na katerem je pod budnim očesom konservatorke Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Maje Avguštin glavni slikopleskarski mojster Franc Petrič oživil
izgubljene podobe figur na sklepnikih in lepoto celotne cerkve. Hvala
vsem, ki ste kakorkoli z delom ali sredstvi pomagali pri obnovi, kot tudi
Občini Lukovica, ki delno sofinancira projekte obnove sakralne dediščine.
V nedeljo, 10. julija, smo se z blagoslovom in mašo gospoda Lapa veselili
zaključka velikega dela. Po maši pa smo se zadržali pred cerkvijo v prijetnem druženju, kot se za take slovesnosti spodobi in skupaj občudovali
lepoto domovine, ki se razprostira pod cerkvijo. Spet smo storili nekaj
dobrega za dušo in podobo te naše dežele.
Matej Kotnik

Župnik Anton Potokar iz Krašnje dopolnil 70 let
Na 16. navadno nedeljo je župnik Anton Potokar pri sveti maši
spregovoril o gostoljubnosti, kajti v času počitnic in dopustov se
odpravimo v goste in tudi k nam pride kdo v goste. Naši stari ljudje
so rekli in se tega tudi držali: Gost v hiši, Bog v hiši in starejši še pomnijo, kako ni bilo nikjer ograj in so bila hišna vrata vedno odprta
za vsakega obiskovalca in vsak je bil lepo sprejet. Napisi nad durmi Pozdravljen bodi, ki v hišo prideš in Bog s teboj, ko odideš so
bili izraz dobrodošlice. Kako pa danes? Postavljamo visoke ograje,
napise Pozor, hud pes in se oddaljujemo eden od drugega. In na
koncu svete maše, med katero je bilo govora o gostoljubnosti, so
se župljani spomnili tudi župnikovega rojstnega dne in tega, da
letos mineva 20 let, kar je prišel v Krašnjo.
Ob nagovoru je bilo tokrat slišati pohvale in zahvale, saj je v vseh teh
letih ob malce slabšem zdravstvenem stanju veliko postoril na dušno
pastirskem področju v župniji. Poleg rednega dela, številnih veroučnih

ur, svetih maš, srečanj in delitve zakramentov,veselih in žalostnih je v
župniji obnovil tudi sakralne objekte. Vse premalokrat pokažemo, kako
smo veseli in hvaležni Bogu, da ste med nami in s tem ohranjate župnijsko skupnost. Farani iz župnije Krašnja se vam še naprej priporočamo v
molitev, a hkrati obljubljamo, da se bomo tudi mi v priprošnjah Nebeškemu Očetu in Materi Mariji obračali z željo, naj vam tudi v prihodnje
stoji ob strani in vam nameni še veliko zadovoljnih let med nami. In
čisto na koncu pred zahvalo župnika Antona in blagoslovom smo prisluhnili še tem besedam: Po sveti maši običajno hitimo domov, danes
se po sveti maši zadržimo ob pogostitvi, da kakšno rečemo, mogoče
tudi zapojemo z našimi pevci in da vsak posebej stisne roko župniku.
V imenu vseh tukaj zbranih in mnogih, ki se danes niso mogli udeležiti
svete maše, pa vam, spoštovani župnik, izrekam: Bog vas živi. Druženje
se je nadaljevalo pred cerkvijo , kjer je župnik prejel mnoge dobre želje
od številnih faranov vseh starostnih generacij.
Drago Juteršek
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Oratorij Brdo 2016
Le za trenutek se je Brdo odelo v spokojno tišino, nato je ponovno zazvonil zvonec, tokrat v cerkvi in oznanil začetek letošnjega oratorija z geslom
Zdaj gre zares. Tudi tokrat je vreme malce ponagajalo animatorjem, poleg že znane zasedbe so se jim pridružili še iz župnije Krašnja in so morali
uvodno prireditev pripraviti v cerkev, a se je med samo prireditvijo toliko
izboljšalo, da so otroci skupaj z animatorji bili lahko tudi zunaj. Sicer sta
tokrat dobre želje za lepo vreme izrazila tako župnijski upravitelj Jožef
Lap kakor Janez E. Rus, župnik iz Blagovice Medtem ko so otroci že odkrivali, koga bodo spoznavali prek igre na oratoriju, so starši poslušali še
zadnja navodila. Ni lahko krotiti 166 otrok in 49 animatorjev, posebno če
ti še narava ne stoji ob strani, a letos jim razen prvega dne le-ta ni delala prevelikih težav. Slovesen zaključek letošnjega oratorija je bila sveta
maša, ki jo je daroval p. Lojze Markelj, jezuit, ob somaševanju župnika iz
Blagovice in prisrčnem sodelovanju vseh oratorijcev, od najmanjših in vse
do animatorjev. Pater Lojze je v svojem nagovoru najprej obujal spomine
na dni, ko je bil z birmanci pred leti skupaj na Brdu in ti so zdaj že animatorji. Spomnil se je tudi obiska Fatimske Marije, nato pa povabil mlade, da
so oni pridigali s svojimi izkušnjami z oratorija. Ni pozabil niti na zahvale,

najprej otroci staršem in nato starši otrokom in ob tem poudaril, da ne
bomo nikoli dovolj hvaležni svojim staršem. In naj aktivno preživljamo
počitnice in dopust in naj tudi med tem časom kaj postorimo tudi doma,
saj žulje na rokah lahko vidimo, na zadnjici pa težko. Na koncu svete maša
smo prek igre spoznali, kaj vse so otroci doživeli v tem tednu Oratorija.
Začeli so z Ostržkom v cirkusu in nam nato prikazali celoten teden skozi
igro posameznih skupin. In to res od začetka, od jutranjega bujenja animatorjev, skritega gosta, izleta v Blagovico, različnih delavnic in iger. Ker
se je prireditev zelo zavlekla, smo imeli vmes še kosilo, ki so ga predstavili
predšolčki in tudi vodne igre so dobile svoje mesto na predstavitvi. Če
so v petek zaključili razgiban zabavni in poučni teden, so tako zadnji dan
v soboto zaključili še duhovnega. Ob tem velja omeniti poleg pridnosti
otrok in animatorjev tudi pripravljenost staršev in ostalih dobrih ljudi, ki
so priskočili na pomoč pri tokratni izvedbi Oratorija na Brdu. S spustom
zastave, ki sta ga s skupnimi močmi opravila ravnateljica OŠ Janko Kersnik
dr. Anja Podlesnik Fetih in Janez E. Rus, župnik iz Blagovice, ki je animatorje presenetil z veliko torto, se je tako končal Oratorij Brdo 2016.
Drago Juteršek

OSVEŽENA POLETNA
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BONUS OB MENJAVI STARO ZA NOVO / BONUS OB PEUGEOT FINANCIRANJU / KASKO ZA 1€
V primeru avtomobilskega kaska zavarovanja za 1 EUR za prvo leto si Peugeot Financiranje pridržuje pravico do izbire zavarovalnice.

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,7 do 6 l/100 km. Izpuh CO2: od 96 do 139 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0078 do 0,0653 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00187
g/km. Število delcev: od 0,01 do 21,08. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije

onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

PEUGEOT 308 & 308 SW

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00
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Kdo je sploh Ansambel IDEJA?
Ansambel IDEJA sestavljajo trije fantje in dekle, ki jih poleg glasbe druži tudi dobro prijateljstvo. Ansambel je sicer nastal konce leta
2013, ko sta se harmonikar Andraž in kitarist
Janez čisto slučajno spoznala na praznovanju
nekega rojstnega dne. Beseda je dala besedo
in že sta začela tiščati glave skupaj in nekaj
tudi zaigrati. Čeprav je praznovanje rojstnega dne tisti dan trajalo še dolgo v noč, sta se
dogovorila, da se naslednji dan dobita, zraven
pa Janez pripelje še svojega prijatelja Tima, ki
igra bas. Tako je bilo v Spodnjih Lokah že naslednji dan slišati trio, ki je skupaj preigraval,
kar je pač takrat znal. Fantje so se nato odločili, da bi lahko zagrabili resno. Na začetku
so bile vaje tudi po štirikrat tedensko, samo
da se je čim večkrat skupaj igralo. V kratkem
je prišel prvi nastop in pred nastopom si je
bilo potrebno izbrati ime. Ta naloga pa je bila
težka, ker je že veliko imen bilo pobranih in
se je bilo izvirno ime težko spomniti. Ampak
prišla je »ideja«, da bi bili preprosto »ideja«.
Tako smo ostali ansambel IDEJA še do danes.
Kmalu po prvem nastopu je basist Tim zaključil z igranjem v ansamblu in tako sta Andraž in
Janez pričela z iskanjem novega basista, vmes
pa tudi pridno vadila sama. Ko sta z iskanjem
že skoraj obupala, je kot strela z jasnega prišel
zdajšnji basist Luka. Tako so fantje maja 2014
skupaj v zasedbi Andraž na harmoniki, Janez
na kitari in Luka na basu imeli prvi nastop. Za

tem so se nastopi kar vrstili, igrali so na različnih obletnicah, zabavah, glasbenih druženjih,
skratka povsod, kjer so jih povabili. Vmes so
seveda pridno delali na novem repertoarju in
ustvarjali tudi svoje skladbe. V novembru 2015
so se odločili za velik projekt. Organizirali so
svoj prvi dobrodelni koncert IDEJA za LIZO, na
katerem je nastopilo kar nekaj ansamblov in s
katerim so mali deklici Lizi pomagali pri njenih
terapijah, ki jih potrebuje zaradi cerebralne
paralize. Fantje pa so vedeli, da v ansamblu
nekaj manjka in to je bila ženska roka. Tako je

prišla ideja, da poiščejo pevko. Z začetkom leta
2016 se je ansamblu pridružila pevka Nika, ki
je ansamblu prinesla lep izšolan glas in pa, kot
so fantje potrebovali tudi žensko roko, ki skrbi,
da stvari potekajo tako, kot morajo. Zdaj, ko je
bila zasedba popolna, je narasla želja po svojih
skladbah. Tako so se fantje in dekle odločili, da
posnamejo svojo prvo pesem. Andraž, Janez
in Luka so že nekoliko prej s pomočjo Marjana Štruklja iz Krašnje navezali stik z znanim
piscem besedil Ivanom Sivcem. Ta je ansamblu napisal tri besedila, med njimi tudi pesem
Naš Črni graben. Fantje in dekle so se odločili,
da za prvo skladbo posnamejo prav to. Črni
graben ansambel povezuje, ker Andraž živi v
Črnem grabnu in sicer v Spodnjih Lokah, in
tudi večino vaj ima ansambel prav v Spodnjih
Lokah. Skladba je bila izdana v juliju 2016 in
se je vsaj med domačini kar lepo prijela. Sicer
skladba Naš Črni graben govori o vseh lepotah, običajih in šegah tega kraja. Skladbo je
uglasbil Jože Vidergar. Slišite jo lahko tudi na
radiu Veseljak, ali pa jo poiščete na YouTube.
V prihodnosti imajo fantje in dekle namen
pridno vaditi, ustvarjati nove svoje skladbe in
se prijaviti tudi na kak festival. Če hočete ansambel IDEJA spremljati, jih lahko všečkate
na Facebooku pod imenom Ansambel IDEJA, po novem pa jih lahko obiščete tudi na
njihovi novi spletni strani www.ans-ideja.si.
Za kontakt prilagamo še njihovo številko za
nastope: 070 738 153, na kateri je dosegljiv
Andraž.
Andraž Štrukelj

Ivan pri obnovljenem kozolcu s starim kmečkim orodjem

Ivan Iglič iz Rafolč

Obnovil kozolec in razširil muzej starega kmečkega orodja
Ivan Iglič, Alešev Ivan iz Rafolč, se je učil
za ključavničarja najprej v Mengšu, nato
pa v Domžalah. Zaposlil se je na Elektro
Ljubljana okolica. Njegov nadrejeni je bil
znani pisec kronik Stane Stražar, ki je vzporedno z delom na terenu zbiral podatke o
raznoterih področjih življenja ter jih urejal
in publiciral v člankih in knjigah. Ivan je bil
v službi Janez, zanimala pa ga je kulturna
dediščina, predvsem stara orodja, ki jih je
videval pri strankah, ko je napeljeval električne vode. Nekaj starih orodij so mu podarili, nekaj pa jih je kupil, vse pa je skrbno
popravil, pobarval in jih stalno vzdržuje.
Ker mu je začelo primanjkovati prostora, je
precej orodja prenesel na stari kozolec v bli-

žini hiše tik ob cesti, da je dobro viden sprehajalcem, obiskovalcem in ostalim. Ker mu ni
bilo všeč starinsko ogrodje kozolca in je bilo
ponekod že dotrajano, se je predlanskim pogumno odločil za prenovo. Zamenjal je vse
vitalne dele in napravil balkon, gank, kot je v
navadi pri toplerjih iz lepo oblikovanih deščic.
Dopolnil je zbirko starih še lesenih orodij in
opreme za živino (komati), seveda pa ni pozabil na pleten koš, nad katerim so lesene
vile in grablje, jeklena kosa, vile in motika ter
brezova metla in vse domiselno poimenoval
Kmečki pušeljc. Na nove late je obesil tudi
precej novejšega orodja iz kovin, predvsem
jekla. Taka orodja so močnejša in trajnejša,
treba jih je temeljito zaščititi proti rjavenju.
Pred mesecem je v naslednji štant vgradil še

kmečki voz – navadni lojtrnik, v načrtu pa ima
še pripraviti lojtrnik za vožnjo gnoja in kmečkih pridelkov.
Ivan poleg kmetovanja, ima par govedi v hlevu, še vedno rad zakuri kovaški ogenj in vzame kladivo, da v kovačnici kaj popravi, ukrivi
ali na novo izdela kak lep okrasni del ograje
ali vhoda.
Je še vedno strasten zbiratelj naše kulturne
dediščine in jo z veseljem prikazuje na svojih
treh razstavnih mestih ter tako bogati nas in
naše zanamce. Želimo mu, da bo še dopolnjeval zbirko starega kmečkega orodja in entuziastično pospeševal turizem tudi v naših lepih
Rafolčah.
Viktor Jemec

društva

avgust 2016

Brskamo po zgodovini DU Lukovica, 2. del
»Čudovito je preprosto biti – človek, in preprosto – živeti,« je zapisal Phill Bosmans.
Člani Društva upokojencev Lukovica vemo,
da če hočeš resnično živeti, moraš živeti
danes. Samo lino za obujanje lepih spominov si pustimo odprto. V drugem delu
članka brskamo po kronikah društva od
leta 2005 do leta 2016.
Leto 2005 je bilo volilno leto in je v sestavi organov društva prineslo nekaj sprememb. Na
občnem zboru 22. 2. 2005 je bila za predsednico in zakonito zastopnico društva izvoljena
Stanislava Stopar, za podpredsednico Marija
Poljanšek, za tajnico in vodjo izletov Jelka Maselj, za vodenje blagajne pa Štefka Stoschitzky
in Jelka Dragar. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Tomaž Pungartnik, Luka Cerar in Marija
Strmšek. Navzoči so potrdili tudi poverjenike
in praporščake. V letu 2005 je bilo v društvo
včlanjenih 369 članov. Programu dela z že utečenimi dejavnostmi (izleti, obiski starejših) so s
sklepom zbora dodali še nove dejavnosti: delavnice ročnih spretnosti, pohode, zdravstvena
predavanja in sodelovanje z Občino Lukovica,
osnovno šolo in Društvom prijateljev mladine
Lukovica.
Že v letu 2005 so člani in članice iz delavnic
ročnih spretnosti pripravili prvo zanimivo
razstavo Ustvarjalni upokojenec. Posebno
pozornost so zbujali izdelki, skrivnosti iz
babičine skrinje. V njih se je zrcalila želja po
ohranjanju bogate dediščine ročnih del v
naših vaseh in tudi želja, da se k ustvarjanju
povabi mlajše generacije. Že naslednje leto,
v septembru 2006, se je društvo skupaj z
učenci in učitelji OŠ Janka Kersnika predstavilo
na razstavi Z roko v roki v sožitju z mladimi.
»Hvala za to lepo darilo,« je bilo zapisano med
mnogimi pohvalami v knjigi vtisov. Lahko
smo začutili, da je starost v sožitju z mladimi
zares lepa, saj z roko v roki stari in mladi
zmoremo veliko ali skoraj vse. Do leta 2016
je društvo pripravilo sedem razstav. Izdelki
so govorili o vztrajnosti, pridnosti, spretnosti,
toplini, spoštovanju … Z njimi smo zastopali
Občino Lukovica na sejmih v Volčjem Potoku
in Ljubljani. S prodajo smo prispevali sredstva
v šolski sklad, Društvu prijateljev mladine
Lukovica pa smo izdelali uporabna novoletna
darila za predšolske otroke.
Pohodnike je prva leta vodil Cveto Maselj. Kar
dvanajst pohodov so opravili vsako leto, najprej po domači občini. Želje po zahtevnejših
poteh so rasle, zato se danes odpravijo tudi na
Snežnik, Slavnik, Soriško planino … »Za zdrav-

Razstava Z roko v roki leta 2006:
izdelki osnovnošolcev

je, za veselo druženje, za užitek v čudoviti naravi,« pravijo pohodniki, ki se že enajsto leto vsak
prvi ponedeljek v mesecu odpravljajo na pot.
Septembra 2006 je DU Lukovica organiziralo tudi druženje na gobarskih piknikih, ki so
postali naša stalnica. Poznavalec gob in vodja
Janez Jarc vedno skrbno pazi, da v košaro ne
zaide kakšna neužitna goba.
Spremembe v sestavi organov društva so bile
prisotne tudi na občnem zboru 26. 2. 2009 za
mandatno obdobje 2009 do 2013. Za poverjenike so bili izvoljeni novi člani: Olga Jarkovič,
Marijana Grošelj, Ljubo Samotorčan in Majda
Samotorčan. V nadzorni odbor so bili izvoljeni
Tilka Sever, Majda Samotorčan in Nada Matko,
za praporščake pa Lojze Kramar, Franc Dolinar
in Anton Zore. Po dobro opravljenih nalogah
preteklega obdobja so navzoči na občnem
zboru potrdili vodje posameznih dejavnosti. V
letu 2009 je bilo v društvo vključenih 409 članov. Zanimanje za vse dejavnosti je naraščalo.
Na izlete, ki jih je organizirala in vodila tajnica
Jelka Maselj, so člani večkrat potovali z dvema avtobusoma. Res dobro pripravljeni izleti
so postajali prave izobraževalne ekskurzije v
najbolj skrite, a zato toliko bolj zanimive kraje
naše dežele.
Pa smo prijadrali do zadnjega mandata. Leta
2013 so bili za poverjenike na novo izvoljeni
Peter Lokan, Marija Kurent, Breda Cerar in Ivi
Župančič, za tajnico Marijana Grošelj, za blagajničarko Majda Samotorčan, predsednica in
zakonita zastopnica društva ostaja Stanislava
Stopar, podpredsednica pa Joži Berlec. V nadzornem odboru so Jelka Dragar, Nada Matko
in Janez Poznič. Za praporščaka je bil izvoljen
še Jože Kompare ml. Organizatorka in vodja
izletov je Marijana Flis-Lederer. Organi društva
imajo štiriletni mandat, do februarja 2017. Člani na občnem zboru so potrdili tudi predlog
upravnega odbora, da člani, stari 90 let in več,
ne plačajo društvene članarine. To so zaslužni
člani.
Leta 2016 je z delom začela skupina likovnikov.
V prostorih v Pungartnikovi hiši se sestaja skoraj vsak četrtek ob 17. uri. Prizadevno, ustvarjalno delo bodo predstavili na razstavi. Obiskovalce bodo povabili tudi na likovno delavnico,
ki bo v soboto, 3. septembra 2016, med 15. in
17. uro.
Vsako življenjsko obdobje prinaša nove priložnosti. Ste izkoristili priložnosti, ki vam jih že 30
let ponuja Društvo upokojencev Lukovica? Ne?
Vi izbirate!
Stara angleška molitev pravi: »Vzemi si čas in se
ozri naokrog – dan je prekratek, da bi bil sebi-

Razstava Z roko v roki leta 2006:
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Društvo upokojencev Lukovica
Stri trg 1, 1225 Lukovica

VABILO

Društvo upokojencev Lukovica s
številnimi aktivnostmi združuje
člane v tretjem življenjskem
obdobju. Del teh vam želimo
predstaviti na razstavi

Ustvarjalni
upokojenec
V četrtek, 1. septembra 2016, ob 18. uri
vas vabimo na odprtje razstave v Pungartnikovi hiši, s kratkim kulturnim programom. Ogled razstave bo možen tudi
v petek in soboto, 2. in 3. septembra,
med 9. in 18. uro ter v nedeljo, 4. septembra, med 9. in 17. uro. Na razstavi se
bo predstavila tudi likovna skupina, ki
je z delom začela v maju.
Društvo vas vabi tudi na delavnice:
• delavnica izdelave cvetja
v petek, 2. septembra 2016,
med 9. in 11. uro,
• delavnica šivanke
v soboto, 3. septembra 2016,
med 9. in 11. uro,
• delavnica slikanja
v soboto, 3. septembra 2016,
med 15. in 17. uro.
Iskreno vabljeni!
Upravni odbor DU Lukovica

čen. Vzemi si čas za smeh – ki je glasba duše.«
Zato vas vabimo: Vzemite si čas in si oglejte
našo razstavo. Odprtje bo v četrtek, 1. septembra 2016, ob 18. uri v Pungartnikovi hiši v Lukovici. Razstava bo na ogled še v petek, soboto
in nedeljo.
In ne pozabite: 30. obletnico delovanja društva bomo počastili 15. septembra 2016 ob 16.
uri na Trojanah v Gostišču Trojane s kulturnim
programom, vabljenimi gosti in prijetnim druženjem.
Pa lepo pozdravljeni!
Stana Stopar
predsednica DU Lukovica

Pohod na Snežnik leta 2010
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Zahvala Medobčinskega
društva Sožitje
V imenu Medobčinskega društva Sožitje sem v sredo, 10. avgusta 2016, skupaj s predsednico društva dr. Tatjano Novak, obiskal župana Občine Lukovica Mateja Kotnika. Zelo prijazno naju
je sprejel. Pogovarjali smo se o društvu, članih iz Lukovice, ki jih
vse poznam, kaj rad delam in o občini Lukovica. Občina Lukovica je ena od šestih občin, ki jih združujemo v našem društvu.
Županu sva prinesla pisno zahvalo za dolgoletrno sodelovanje,
pomoč in podporo društvu pri uresničevanju programa, s katerim izvajamo programe za ohranjanje psihofizičnega zdravja
otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju
ter njihovih družin. Če ne bi imeli srčnih ljudi, ki podpirajo društvo, bi bil naš program zelo okrnjen.
Naše društvo je zelo veliko. Šteje 433 članov, med njimi je 182 oseb
z motnjami v duševnem razvoju. Letošnje leto praznujemo 50. obletnico delovanja in župana sem povabil na slavnostni dogodek, ki bo
30. novembra 2016, ob 18.00, v Špas teatru v Mengšu. Tam bom v
plesni in glasbeni točki skupaj s prijatelji, ki igramo v skupini Strune
in plešemo v skupini Face, nastopal tudi jaz.
Župan mi je ob zaključku srečanja podril knjigi Lukovica, kot jo vidijo
ptiči in Črtice Josipa Podmilšaka. Obe knjigi bom z veseljem prebral.
Da bom Občino Lukovica bolj spoznal, sem dobil v dar tudi predstavitveni CD o občini in zemljevid.
Seveda brez fotografije ne gre in na koncu sem se z županom tudi
fotografiral. Vesel sem, da sem spoznal župana Občine Lukovica Mateja Kotnika.
Lep pozdrav,
Gregor Novak

Počitniško tudi v DPŽ Lukovica
Kar veliko se nas je zbralo 22. julija v majhni in lepi vasici s skoraj 700
metri nadmorske višine. Veliko nas je iskalo pot in še več nas je bilo
prvič na Mali Lašni. Vendar ko pogledaš v dolino, občuduješ krasen
pogled v nebo in daljavo, pozabiš na pot in uživaš v gorskem miru.
Prijazni domačini in naša članica Tilka so nam pripravili prostor za
piknik in tudi vse potrebno. Naj se jim toplo zahvalimo in jim želimo
vse dobro ter seveda milo in kratko zimo.
Na podobni višini in tudi podoben razgled se nam je ponudil že 3. avgusta, ko smo se povzpele na Šenturško goro. Vas, ki se nahaja v občini
Cerklje nad Tunjiškim gričevjem in Krvavcem, je res lepa in ponuja prečudovit razgled proti Gorenjski in okoliškim goram. Žal nam ni uspelo
srečanje z zeliščarko. Smo si pa ogledale njen vrt in njivo, naše članice
pa so same poskrbele, da smo se tudi izobrazile in podučile o zeliščih.
Priznam, da so nekatere res polne znanja in vedo povedati o vsaki »rožci«.
Trgale pa jih nismo, ker smo se zadržale še na kmečkem turizmu in bi do
našega odhoda v dolino vse ovenelo. Hvala vodički Marijani in Mimi za
organizacijo izleta.
V avgustu smo še praznovale z »Jožetovo Mici«. Želimo ji zdravja in sreče
ter še naprej nasmeh na njenem obrazu.
Ob občinskem prazniku nas v petek 2. septembra, ob 17. uri na svojo
kmetijo vabi Minka Gales. Pripravlja nam PRIKAZ PEKE KRUHA. Lepo
vabljene, da se udeležite in skupaj nazdravimo tudi občini Lukovica.
Društvo podeželskih žena Lukovica, Slavka Urbanija

FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.

26
LET

Tel.:
GSM:

info@frizeraj.si
www.frizeraj.si

V Frizeraj - Domžale vam lasišče
pregledajo z mikro kamero
Le kdo si ne želi lepih in zdravih las? Prvi pogoj za to je zdravo
lasišče. Frizeraj v Domžalah se ponaša s 26-letno tradicijo, zato
dobro vedo, da se vse več strank spopada s težavami lasišča. V
petek, 2. septembra, bodo pripravili svetovalni dan, na katerem vam bodo lasišče pregledali z mikro kamero ter na osnovi
analize svetovali terapijo. Ob opravljeni storitvi nege las in lasišča ali nakupu katerega od izdelkov, vam strokovno analizo las in
lasišča podarimo. Za pregled vas prosimo, da se naročite, in sicer
na gsm 041 620 050.

Ne pozabite – lepi in zdravi lasje so vaše ogledalo!

Oglasno sporočilo

NOVO!
PREGLED Z
MIKROKAMERO!

društva

avgust 2016
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Rafolški pohodniki na Storžiču (2132 m)
Zadnjo julijsko soboto smo se rafolški pohodniki podali na najvišji vrh zahodnega dela
Kamniško-Savinjskih alp. Storžič, včasih tudi
Storžec, ki je svoje ime dobil po svoji obliki, saj
je vrh od vsepovsod videti kot lepo oblikovan
stožec. V izogib predvideni gneči ob obisku
ruskega predsednika Putina v Sloveniji smo se
na pot odpravili nekoliko prej kot ponavadi.
Slikovita pot nas je pripeljala do našega izhodišča Doma pod Storžičem (1123 m). Po jutranji kavici smo zagrizli v hrib. Sprva razmeroma
strma gozdna pot nas je kaj kmalu pripeljala
med ruševje in na greben Škarjevega roba.
Preko melišča in delno izpostavljenih robov
smo prišli do najzahtevnejšega dela, kjer nam
je bilo v pomoč tudi nekaj varoval. Brez večjih
težav smo osvojili vrh, kjer smo bili nagrajeni
s čudovitimi razgledi. Julijske Alpe, Karavanke,
Kamniško-Savinjske Alpe, Ljubljansko kotlino
in gorenjsko ravnino smo imeli skoraj na dlani. Žal je ruski predsednik nekoliko zamujal,
sicer bi si ogledali tudi pristanek ruskega letala. Po kratkem počitku in okrepčilu pa sestop,

seveda ob veliki meri previdnost, saj je na
krušljivem terenu vsak neroden korak lahko
nevaren. Ker smo si v prvi polovici leta nabrali
kar nekaj iskušenj, tudi sestop ni predstavljal

večjih težav. Še strnitev vtisov s poti pri ribniku Žeje ob Tržiški Bistrici in slovo do avgustovskega dvodnevnega pohoda.
Marko Pavlič

Likovna sekcija Društva upokojencev Lukovica
Na pobudo nekaterih članov je občni zbor DU Lukovica sklenil, da društvo ustanovi Likovno sekcijo. Prvi sestanek je bil 17. marca 2016. Ob prisotnosti predsednice DU in bodoče mentorice so
se zbrali Drago Jerman, Silvo Cerar, Jože Anžič, Franc Smrkolj in Silvo Zdovc. Občina je obljubila
brezplačno uporabo prostorov v Pungartnikovi hiši, kar nam je zagotavljalo minimalne pogoje
za začetek dela. Ker je vsak začetek težak, smo se tudi mi ubadali za različnimi težavami. Že po
prvem sestanku nam je odpovedala mentorica, ker je dobila drugje bolje plačano delo. Drago
Jerman je uspel dobiti likovno pedagoginjo Petro Rezar na Zavodu za gluhe. Ta nam je nekajkrat pomagala z nasveti, a nas je kmalu zapustila zaradi številnih drugih obveznosti, ki jih ima v
zavodu. Nato se nam je prostovoljno pridružil akademski slikar Bojan Puklavec in pod njegovim
vodstvom smo začeli z intenzivnim in zanimivim delom. V tem času sta se nam pridružili še Meta
Jarc in Marcela Kopitar. A se nam je tudi s tem mentorjem zalomilo. Zaradi razlogov, ki niso imeli
neposredne povezave z našo likovno dejavnostjo, nas je zapustil, tik preden smo začeli pripravljati vse za razstavo. Vendar se ne damo in bomo razstavo vseeno pripravili v okviru razstave
Ustvarjalni upokojenec. Poskusili jo bomo pripraviti tako, da bo zanimiva za obiskovalce. Prisrčno vabljeni na odprtje 1. septembra 2016 ob 18. uri.
Dejavnost likovne sekcije je odprta za vse, ne glede na starost. Če ste ljubitelj slikanja, vas vabimo, da se nam pridružite. Informacije o jesenskem začetku naše dejavnosti boste dobili na
sedežu Društva upokojencev Lukovica.
Silvester Zdovc

Gasilci in gasilke iz Blagovice
vas v soboto, 27. avgusta 2016,
ob 20. uri vabimo na

veliko vrtno veselico.
Za poskočne ritme pod velikim šotorom bo poskrbel ansambel Poljanšek, za osvežujoče napitke in okusne prigrizke pa
blagoviški gasilci. Na prireditvi bo bogat srečolov, prva nagrada pa polet z letalom.
Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

BLAGOVICA, 27. 8. ob 20h
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Klemen Gerčar obiskal tudi Gorana Dragiča
Motokrosist Klemen Gerčar je poleti uspešno okreval po operaciji rame in se pospešeno
pripravljal na vrnitev na dirke. Pridno je treniral s kondicijskim trenerjem Francijem Jakličem, saj se je želel na motocikel vrniti dobro pripravljen. »Sicer vem, da je velik del sezone
minil, a kot sem že dejal, nočem prehitevati dogodkov. Na motocikel želim sesti dovolj pripravljen, da se bo rama počasi spet privadila na vse obremenitve. A lahko vam zagotovim,
da mi ni dolgčas, poleg kondicije je opravkov več kot dovolj, saj smo v ekipi 62 Motosport
poskrbeli za kar nekaj novosti,« je ob tem dejal Klemen.
Tako je bil gost košarkaškega kampa za mlade zvezdnike NBA Gorana Dragiča, ki mu je
tudi podaril tekmovalni dres, pridno skrbi
tudi za motokrosistični podmladek na stezi na Brniku, podpisal pa je tudi pogodbo z
vrhunskim opremljevalcem z opremo Fox, s
katerim bo sodeloval v prihodnje.
Klemen se je na dirke MXGP vrnil 7. avgusta,
ko je bila na sporedu preizkušnja v Švici, kjer
se je s fantastičnim 2. mestom izkazal vodilni v skupnem seštevku Tim Gajser. Gerčar na
prvi dirki po hudi poškodbi ni pričakoval veliko in je tekmo tako zaključil na 34. mestu.
Ob tem je dejal: »Po slabih štirih mesecih je
bil super občutek stati na štartni rampi. V
začetnih krogih sem preveč ‚grizu‘, in ker sem
dejansko prehiteval tekmece, mi je zman-

jkalo moči. To bom pridobil le z več vožnje.
Zavedam se, da je to 34. mesto samo začetek
in je povratek po poškodbi. Prepričan sem,
da bo iz tekme v tekmo bolje. Nisem niti
razmišljal o rezultatu, ker je bil prvi cilj, da
rama zdrži dva zaporedna dneva na motorju.
Tega drugje kot na dirki ne moreš preizkusiti.
Sem zadovoljen, saj sem na prostih treningih
pokazal nekaj hitrosti, ampak tega ritma, zaenkrat na tako zahtevni progi, ne zdržim vso
tekmo. Načrt je zdaj trenirati več na motorju,
kolikor mi bo rama seveda dopuščala in ‘gasa’
na naslednje tekme.«
Naslednja dirka med svetovno elito razreda
MXGP ga čaka že konec avgusta, ko bo na
sporedu VN Nizozemske v Assnu.
Leon Andrejka

NK Črni graben vabi k vpisu
V naši občini je poleg številnih športnih aktivnosti ponovno zacvetel
tudi nogomet. Nogometni klub Črni graben je pod okriljem predsednika Irfana Ćordića ponovno odprl svoja vrata za nadobudne nogometaše in nogometašice, ki se jih je v pretekli sezoni nabralo kar lepo število.
Trenerski štab je svoje delo vzel zelo resno, kar dokazujejo tudi odlični
rezultati, ki so jih ekipe dosegle na številnih turnirjih in tekmah. Uspešne pa niso bile samo mlajše selekcije, temveč tudi veteranska ekipa,
ki se je letos ponovno udeležila memorialnega turnirja v Bužimu v BiH.

Poleg odličnega 2. mesta so osvojili tudi naslov fair play ekipe in pokal
za najboljšega vratarja turnirja. Veseli nas, da otroci prosti čas preživljajo aktivno in se zraven tudi zabavajo. Na treningih se namreč ne učijo
samo igranja nogometa, temveč tudi sodelovanja, potrpežljivosti in
ekipnega duha. Vrata kluba so odprta za vse, tako tiste, ki bi se radi naučili osnov nogometa, kot tudi za tiste, ki nogomet igrate že dalj časa.
Za vse, ki se nam boste pridružili, so treningi prvi mesec brezplačni.
Lara Puc

SI ŽELIŠ IGRATI NOGOMET?

NK ČRNI GRABEN vabi, da se jim pridružiš.

Treningi potekajo na igrišču RCU v Lukovici.
Za več informacij pokliči 031 352 306.

OBVESTILO - VABILO
Obveščamo vse, ki so sodelovali pri ustanovitvi NK Lukovica v sedemdesetih, da se oglasijo g. Feriju na tel,
št. 041 596 165 zaradi srečanja vseh takratnih članov.
Istočasno pa vas prosim, da obvestite vse, ki jih poznate,
da so takrat sodelovali in jih povabite k sodelovanju.
Vse, ki bi imeli kakršno koli gradivo o klubu, prosimo,
naj ga prinesejo s seboj, da malo obudimo spomine na
takratni čas.
Vinko Nakrst
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Prvi šolski dan

Razigrani prvošolčki ponovno
med nami
V četrtek 1. septembra, bodo ceste in pločniki spet polni razigranih
rumenih rutic, ki jih bodo ponosno nosili prvošolčki. Ravno najmanjši
udeleženci prometa so najranljivejši, zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
V letošnjem šolskem letu gre v naši občini v prvi razred 72 otrok; 48
jih bo svojo šolsko pot začelo v vrtcu Medo, 10 v Krašnji in 14 v Blagovici. Čeprav je za otroke organiziran prevoz do šole, moramo večji,
izkušenejši udeleženci v prometu prilagoditi vožnjo.
Zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh je ena
najpomembnejših nalog policije. V skladu z usmeritvami na področju
zagotavljanja varnosti cestnega prometa bodo ob začetku šolskega
leta izvajali ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in
šolskih poteh bodo občutno prispevali k umirjanju prometa. V času
pred začetkom pouka se bodo izvajale poostrene meritve hitrosti v
okolici šol, hkrati bodo policisti preverjali varno hojo otrok in prečkanje
ceste, opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi
telesi, brezhibnost koles, koles s pomožnim motorjem in koles z motorjem. Preverjali bodo tudi pravilno uporabo varnostne čelade. Prav tako
bodo v začetku šolskega leta poostreno nadzirali tehnično brezhibnost
vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v
šolo.

Aktivnosti Občine Lukovica ob pričetku novega
šolskega leta
Bliža se novo šolsko leto in v sklopu priprav tudi Občina Lukovica skrbi
za varnost udeležencev v cestnem prometu, predvsem šolarjev. V ta namen se vsako leto glede na dotrajanost izvaja obnova talne prometne
signalizacije na območju šol, da so udeleženci v cestnem prometu še
bolj pozorni.
Z začetkom novega šolskega bodo izvedene obnove talne signalizacije
v okolici osnovnih šol in tudi označbe avtobusnih postajališč na 23
postajališčih na območju celotne občine Lukovica.
»Občina Lukovica ima naročeno zamenjavo dotrajanih lesenih avtobusnih postajališč v Šentožboltu v smeri Trojan in na območju Trojan v
smeri Podzidu, kjer je postajališče zgolj namenjeno osnovnošolcem ob

Navodila
za prvi
šolski
dan

čakanju na kombi. Postavili bomo tudi prometne znake oziroma panoje, s katerimi bomo še dodatno opozorili voznike, da se je začela šola,
ti znaki so običajno postavljeni le 14 dni,« pojasnjuje Primož Dežman,
svetovalec za javna naročila in gospodarske javne službe. Novi avtobusni postajališči, imenovani model Dežela, bosta tako enaki tistim, ki
so že postavljena na ostalih postajališčih po občini.
Tudi župan Matej Kotnik gre v prvi razred, pravzaprav gre njegov sin!
Spet je tu prvi šolski dan. Letos je prvošolček tudi moj sin in ker imam
to možnost in delam v Lukovici, si seveda lahko privoščim, da otroka
peljem do šole kar sam. Takšnih nas je veliko, zato v okolici šole ustvarjamo precejšen promet, prijatelj pa me je opomnil, da sem tudi jaz
v okolici šole vozil prehitro. Ne spozabimo se, upoštevajmo prometno
signalizacijo in zdravo pamet. Nočemo, da se zgodi kaj, kar bomo celo
življenje obžalovali. Predvsem pa je najpomembnejše, da smo otrokom za zgled in jih primerno podučimo o prometni kulturi. Znamo na
glas povedati, kako naj bo, dajmo se še sami držati povedanega. Otroci
ne uporabljajo poti, ki smo jih predlagali, kot bolj varne, tekajo čez
glavno cesto stran od prehoda in podobno. Storimo kaj proti takšemu
ravnanju. V primeru nesreče od samega opozarjanja ni koristi. Občina
sistematično ureja pešpoti, predvsem okrog šol. Tudi letos na Brdu urejamo pešpoti in izboljšujemo prometne površine, a največ pomeni to,
kako se znamo na cesti in pločniku vesti, najprej odrasli, potem tudi
otroci!
Andraž Kopitar
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OSNOVNA ŠOLA
JANKA KERSNIKA BRDO

VABILO
Dragi bodoči prvošolčki in prvošolke ter spoštovani starši!
S hitrimi koraki se približuje dan, ko boste prvošolci
prvič prestopili šolski prag in sedli v šolske klopi.
Ker je prvi šolski dan nekaj posebnega
in želimo, da vam ostane v lepem spominu,
vas vabimo v šolo v četrtek, 1. septembra 2016,

ob 10. uri po svojih lokacijah
(tj. v prostorih PŠ Krašnja, PŠ Blagovica oziroma Vrtca Medo),
kjer se boste srečali s svojimi učiteljicami, spoznali sošolce
in si ogledali razrede.

Ob 12.30 vas bodo na zgornjem hodniku
matične šole na Brdu
pozdravili tudi gospa ravnateljica, gospod župan in predsednik
Sveta staršev ter učenci PŠ Krašnja, ki so za vas pripravili igrico.
Vašega prihoda se že veselimo!

Policija v začetku
šolskega leta 2016/17
svetuje in opozarja
V zvezi z začetkom šolskega leta 2016/17 Policija opozarja, da
bo pred osnovnimi šolami in vzgojno-varstvenimi zavodi v občini Lukovica izvajala poostren nadzor prometa. Policisti bomo
polagali pozornost predvsem na hitrost vožnje udeležencev v
cestnem prometu, uporabo varnostnega pasu v motornih vozilih, z dodatnim poudarkom nad uporabo ustreznih zadrževalnih
sistemov pri prevozu otrok in parkiranju vozil v okolici.
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) v 14. odstavku
88. člena določa, da mora biti med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom otrok, manjši od
150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren
otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljeno z
zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 150 cm
pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži.
Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo
zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično.
Policisti vsem učencem, otrokom in njihovim staršem želimo
uspešen in predvsem varen začetek šolskega leta.

Ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih
z učitelji in učenci OŠ Janka Kersnika

Sašo Vecej
vodja policijskega okoliša

Dacia Duster LIFE
že za 12.890 €
3 leta vzdrževanja*
5 let podaljšanega jamstva**

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si. ** Ob financiranju vašega izbranega vozila Dacia ste poleg brezplačnega podaljšanega
jamstva 5 let/100.000 km upravičeni tudi do brezplačnega vzdrževanja My Revision 3 leta/60.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

www.dacia.si

AVTOHIŠA MALGAJ, D.O.O., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana.
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 - 155 g/km. Emisijska stopnja EURO 6b. Emisije NOx:0,016 - 0,518
g /km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00328 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 32,59. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.
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Petek, 2. september

Lukovica vabi na Vikend odprtih vrat
z več kot 20 posebnimi doživetji
V začetku septembra bo Vikend odprtih vrat potekal v Lukovici. Razvojni center Srca Slovenije v sodelovanju z Občino Lukovica od petka do
nedelje, 2. do 4. septembra, pripravlja družabne in izobraževalne aktivnosti pri lokalnih turističnih ponudnikih.
Ob občinskem prazniku v Lukovici bodo obiskovalci lahko spoznavali turistično ponudbo kraja in v družbi domačinov spoznavali lokalno kulturno dediščino. Lahko bodo poslušali potopisna predavanja s potovanj po
Tajski in Baltiku, si ogledali muzejsko zbirko iz pšeničnih kit in ličkanja, se
preizkusili v šivanju, slikanju in izdelavi cvetja, se poučili o osnovah retorike, si ogledali sadovnjak in izvedeli kaj novega o koščičarjih, uživali v znižanih cenah kosil, odlični kavi ter degustaciji medu in medenega likerja,
se sprehodili po učni čebelarski poti ter jahali konje in se družili s poniji.
Na voljo bo tudi brezplačen voden ogled po Krašnji s prikazom gašenja
ognja s staro brizgalko. Obiskovalci si bodo lahko ogledali še slikarsko
razstavo in tekmovali v avto-moto slalomu. Otroci se bodo podali v lov na
skriti zaklad, svoj del zaklada pa odnesli tudi s seboj domov. Vsi obiskovalci bodo lahko sodelovali tudi v veliki nagradni igri Vikendov odprtih
vrat v Srcu Slovenije za tridnevno bivanje v koči Košutnik na Veliki planini.
V okviru dogodka bodo svoja vrata na široko odprli: Društvo upokojencev Lukovica, Srečna hiša, Turistično društvo Preserje pri Lukovici,
poskusni sadovnjak Brdo Kmetijskega inštituta Slovenije, Čebelarska zveza Slovenije in trgovina Čebelarna, Gostišče pri Čebelici,
Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski, Športno konjeniško društvo Bregar, dvorec Rus, gostilna in pizzeria Furman, kavarna Mia in Avto-moto društvo Lukovica.
Lukoviški Vikend odprtih vrat je v tem letu že četrti zapovrstjo v seriji Vikendov odprtih vrat v Srcu Slovenije. Razvojni center Srca Slovenije jih je
pred tem organiziral še v Kamniku, Šmartnem pri Litiji in Litiji, naslednji
pa bo konec septembra v Mengšu. Več o promociji Vikendov odprtih vrat
v Srcu Slovenije si lahko preberete na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi.

LAS Srce Slovenije – napoved prvega razpisa
Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je s podpisom konzorcijske pogodbe 12. marca 2015 začela z aktivnostmi za novo programsko obdobje
2014-2020, ki sledijo Uredbi o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (Uredba CLLD).
LAS Srce Slovenije, ki vključuje tudi občino Šmartno pri Litiji, je tudi v
novem programskem obdobju organiziran kot lokalno pogodbeno
partnerstvo, ustanovljeno z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja na območju Srca Slovenije po pristopu »od spodaj
navzgor«, ob upoštevanju lastnih razvojnih potencialov in zmogljivosti,
predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju.
Ključna podlaga za delovanje LAS v tem obdobju je nova Strategija lokalnega razvoja, ki opredeljuje skupno vizijo, cilje, prioritete in merljive
kazalnike, ki jih želimo skupaj doseči do leta 2020. Pri tem je bistvenega
pomena aktivno sodelovanje vseh zainteresiranih lokalnih deležnikov iz vseh treh sektorjev – javnega, ekonomskega in zasebnega.
Tematska področja ukrepanja, ki jim morajo slediti projekti, podprti
preko LAS, so:
1. Ustanavljanje novih delovnih mest
2. Osnovne storitve na podeželju
3. Varstvo okolja
4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin na
podeželju
Projekti se morajo umestiti vsaj v eno od teh področij in cilje posameznega področja.
Predvidoma v septembru bo objavljen prvi javni poziv LAS Srce Slovenije za sofinanciranje projektov, ki bodo sledili Strategiji lokalnega razvoja
LAS. Pisarna LAS svetuje in usmerja potencialne prijavitelje, zato vabljeni,
da nas v primeru, da imate konkretno projektno idejo, kontaktirate (01
896 27 10, las@razvoj.si)

Društvo upokojencev Lukovica – Pungartnikova hiša, Stari trg 17, Lukovica
• 9.00–11.00 Brezplačna delavnica »Izdelava cvetja«;
• 9.00–18.00 Brezplačen ogled razstave »Ustvarjalni upokojenec«.
Srečna hiša* – Obrtniška 1, Lukovica
• 16.00–17.00 »Kaj sporočam in na kakšen način to počnem«, osnove retorike z A. Žumbar Klopčič in komunikacija skozi analizo pisave z B. Demšar;
• 18.00–18.45 »Z nahrbtnikom po Tajski«, T. Volarič in M. Volarič;
• 19.00–19.45 »Z nahrbtnikom po Baltiku«, T. Volarič, M. Kegel in A. Klopčič.
*Vsak obiskovalec dobi sladoled Moj frosti, otroci se lahko ves čas igrajo v
igralnici.

Sobota, 3. september

Gostilna in pizzeria Furman – Stari trg 19, Lukovica
20% popust na kosilo.
Gostišče pri Čebelici – Brdo pri Lukovici 8, Lukovica
Ob naročilu kosila brezplačni medeni liker za odrasle in kepica sladoleda za
otroke; po kosilu delavnica za otroke »Izdelava svečke iz čebeljega voska«
pod vodstvom mentorja.
Kavarna Mia – Obrtniška ulica 1, Lukovica
20% popust na vse kave Lavazza.
Društvo upokojencev Lukovica – Pungartnikova hiša, Stari trg 17, Lukovica
• 9.00–11.00 Brezplačna delavnica »Šivanke«;
• 9.00–18.00 Brezplačen ogled razstave »Ustvarjalni upokojenec«;
• 15.00–17.00 Brezplačna delavnica »Slikanje«.
Čebelarska zveza Slovenije – Brdo pri Lukovici 8, Lukovica
10.00; 13.00; 15.00 Brezplačen voden ogled po učni čebelarski poti, degustacija medu.
Srečna hiša* – Obrtniška 1, Lukovica
• 10.00–11.00 Zbujamo se z ekoknjigicami v družbi pisateljice A. Klopčič;
• 11.00–13.00 Zabavamo se z animatorkami Srečne hiše;
• 15.00–16.00 Igranje, risanje, ustvarjanje z animatorkami Srečne hiše;
• 16.00–17.00 Lov na skriti zaklad – vsi sodelujoči otroci bodo svoj del zaklada lahko odnesli domov;
• 17.00–18.00 Družinski potopis s potovanja po Siciliji z družino Mavsar.
KIS – Poskusni sadovnjak Brdo – Brdo pri Lukovici 5, Lukovica
• 10.00–17.00 Krajši uvodni kulturni program, brezplačen strokovno voden
ogled sadovnjaka, obisk sadjarske tržnice in razstava plodov;
• 10.00 Predavanje dr. V. Usenik o koščičarjih.
Društvo Skrinjica – Štajerska cesta 9, Šentvid pri Lukovici
• 12.00–19.00 Ogled slikarske razstave udeležencev EX-tempore »Skriti kotički narave v Lukovici«, voden ogled dvorca Rus z brezplačno postrežbo
kave ali čaja.
Avto-moto društvo Lukovica – Obrtniška ulica 1, Lukovica
• 13.00– izvedba Avto-Moto slaloma; prijave do 14. ure.
Turistično društvo Preserje pri Lukovici – jasa ob Gradiškem jezeru, Lukovica
• 13.00–18.00 Osvežilna pijača in drobno pecivo, možnost brezplačnega
jahanja.
KUD Fran Maselj Podlimbarski – Krašnja 31, Lukovica
• 15.00–18.00 Brezplačen ogled muzejske zbirke v Pavletovi hiši;
• 16.00 13. srečanje skupin pevcev ljudskih pesmi »Na vasi je lepo, ko na
kanalu pod lipo zapojo«.

Nedelja, 4. september

Gostišče pri Čebelici – Brdo pri Lukovici 8, Lukovica
Ob naročilu kosila brezplačni medeni liker za odrasle in kepica sladoleda za
otroke; po kosilu delavnica za otroke »Izdelava svečke iz čebeljega voska«
pod vodstvom mentorja.
Kavarna Mia – Obrtniška ulica 1, Lukovica
20% popust na vse kave Lavazza.
Društvo upokojencev Lukovica – Pungartnikova hiša, Stari trg 17, Lukovica
• 9.00–17.00 Brezplačen ogled razstave »Ustvarjalni upokojenec«.
Čebelarska zveza Slovenije – Brdo pri Lukovici 8, Lukovica
• 10.00; 13.00; 15.00 Brezplačen voden ogled po učni čebelarski poti, degustacija medu.
Srečna hiša* – Obrtniška 1, Lukovica
• 10.00–11.00 Igrajmo se igre naših staršev (gumitvist, zemljo krast …) s
Hiškarijo;
• 11.00–12.00 Igranje, igranje, igranje z animatorkami Srečne hiše.
KUD Fran Maselj Podlimbarski – Krašnja 31, Lukovica
• 10.00–12.00 Brezplačen ogled muzejske zbirke v Pavletovi hiši;
• 16.00–18.00 Brezplačno vodenje po vasi s kulturnim programom in prikazom gašenja ognja s staro brizgalko.
Športno konjeniško društvo Bregar – Trnjava 22, Lukovica
• 10.00–12.00 Brezplačni krog jahanja in vožnja s kočijo;
• 12.00–13.00 Prikaz kovanja konja;
• 13.00–14.00 Druženje s poniji za otroke;
• 14.00 Družabne igre in druženje ob glasbi ansambla.
Društvo Skrinjica – Štajerska cesta 9, Šentvid pri Lukovici
• 12.00–19.00 Ogled slikarske razstave udeležencev EX-tempore »Skriti kotički narave v Lukovici«, voden ogled dvorca Rus z brezplačno postrežbo
kave ali čaja;
• 16.00 Nastop pevskega zborčka: stare narodne pesmi.
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OBVESTILO
Občina Lukovica vas kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča, da si lahko pridobite
pravico do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi Zakladi GRABEN«.
Pravico do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi
ČRNI GRABEN« (v nadaljevanju: znamka) si lahko pridobijo:
1. vse pravne in fizične osebe s sedežem na območju občine Lukovica
pod pogoji, da:
• so nosilci dejavnosti vpisani v ustrezni register dejavnosti,
• so storitve in blago ustrezne kakovosti v skladu z veljavno zakonodajo s področja kmetijstva, gostinstva in storitev,
• nosilci dejavnosti zagotavljajo varnost, odgovornost, sledljivost,
preglednost blaga in storitev, izvajajo nujne ukrepe za preprečevanje nevarnosti z nadzorom pristojnih služb za zagotavljanje varnosti potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo,
• so uporabniki znamke na trgu blaga in storitev dolžni le-te označevati v skladu s Pravilnikom o splošnem označevanju predpakiranih
in Pravilnikom o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana.

ŽUPNIJSKA KARITAS BRDO

OBVESTILO

Obveščamo, da smo prejeli hrano iz evropske unije
in je urnik za delitev naslednji:
15. 9. 2016, 20. 10. 2016, 17. 11. 2016, 15. 12. 2016,
in sicer od 19.30 do 20. ure.

2. druge fizične in pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju občine
Lukovica, pod pogojem, da se znamka uporablja samo za blago, pridelano na območju občine Lukovica in pod pogoji iz točke 1.
Znamka je registrirana za promocijo blaga in storitev, med katerimi obstoječi uporabniki znamke ponujajo predvsem: med in druge izdelke iz
medu, moko in izdelke iz žitaric, meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, sadje in zelenjavo (sveže in predelano), naravne rastline in
sveže cvetje, sadike in semena, brezalkoholne in alkoholne pijače, gostinske in turistične usluge, rokodelske izdelke, izdelke domače obrti in
spominke.
Drugi rok za oddajo vlog v letu 2016 je 1. september 2016. Vloga za
pridobitev pravice do uporabe znamke se nahaja na povezavi: http://
www.lukovica.si/zakladi-rni-graben/predpisi-in-obrazci.
Za dodatne informacije se obrnite na skrbnico znamke na občini Lukovica: Katka Bohinc, telefon: 01 729 63 18, elektronski naslov: katka.
bohinc@lukovica.si.
Občinska uprava

Na razpolago je naslednja hrana: navadna moka, polnozrnata moka,
riž, špageti, polžki, olje, mleko, fižol in pelati.
Ljudje na splošno mislijo, da je lepo v denarju in materialnih užitkih,
ne vedo pa, da je največja lepota skrita v duši, ki se odpre ljubezni in
spregovori Bogu.
To pa je mogoče samo, če si iskren in pripravljen na vse.
Župnijska Karitas Brdo

avgust 2016
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13. tradicionalni tek
okoli Gradiškega jezera
TD Gradišče pri Lukovici vabi na tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera, ki bo 11. septembra 2016 ob 10 uri.
Tekli bomo na
300 m (predšolski otroci),
1200 m (otroci),
4200 m (1 krog / ženske in moški),
12.600 m (3 krogi / ženske in moški).
Prijava bo možna na dan teka 11. septembra 2016 od 8. ure zjutraj
naprej. Vsi udeleženci tečejo in hodijo samo po označeni poti in na
lastno odgovornost. Za dodatne informacije pokličite na 041 794
775 ali nam pišite na: tdgradisce.2012@gmail.com.
Za okrepčilo in prijetno vzdušje bo poskrbljeno. Prisrčno vabljeni!

Dacia Duster LIFE
že za 12.890 €
3 leta vzdrževanja*
5 let podaljšanega jamstva**

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si. ** Ob financiranju vašega izbranega vozila Dacia ste poleg brezplačnega podaljšanega
jamstva 5 let/100.000 km upravičeni tudi do brezplačnega vzdrževanja My Revision 3 leta/60.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

Vaš trgovec v Domžalah AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.

www.dacia.si

Dragomelj 26, 1230 Domžale

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 - 155 g/km. Emisijska stopnja EURO 6b. Emisije NOx:0,016 - 0,518
g /km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00328 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 32,59. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.
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Najboljši dnevi tega poletja – za velike in majhne!

Pozdrav šolskemu letu z dnevom odprtih vrat
2. – 4. september 2016, Srečna hiša, Obrtniška 1, Lukovica
Petek, 2. september, 16.00 – 20.00:
Super dogodki za velike in manj velike
• 16.00 – 17.30 »Kaj sporočam in na kakšen način/kako to počnem« –
osnove retorike z Alenko Žumbar Klopčič in komunikacija skozi analizo pisave z Bilko Demšar
• 18.00 – 18.45 Z nahrbtnikom po Tajski:
Tanja Srnovršnik Volarič in Mitja Volarič
• 19.00 – 19.45 Z nahrbtnikom po Baltiku:
Tanja S. Volarič, Mateja K. Kegel in Alenka Ž. Klopčič
Vsak obiskovalec za dobrodošlico dobi sladoled Moj frosti.
Otroci se lahko ves čas igrajo v igralnici Srečne hiše.
Sobota, 3. september, 10.00 – 18.00:
Super dogodki za majhne in malo manjše
• 10.00 - 11.00 Zbujamo se z ekoknjigicami v družbi pisateljice Alenke
Klopčič
• 11.00 - 13.00 Zabavamo se z animatorkami Srečne hiše
• 15.00 - 16.00 Igranje, risanje, ustvarjanje z animatorkami Srečne
hiše

• 16.00 - 17.00 Skriti zaklad – vsi sodelujoči otroci bodo svoj del zaklada
lahko odnesli domov
• 17.00 - 18.00 Družinski potopis s potovanja po Siciliji – z družino
Mavsar
Vsak obiskovalec za dobrodošlico dobi sladoled Moj frosti.
Otroci se lahko ves čas igrajo v igralnici Srečne hiše.
Nedelja, 4. september, 10.00 – 12.00:
Aktivna nedelja!
• 10.00 - 11.00 Igrajmo se igre naših staršev (gumitvist, zemljo krast,
ristanc …)! S Hiškarijo.
• 11.00 - 12.00 Igranje, igranje, igranje ... z animatorkami Srečne hiše
Vsak obiskovalec za dobrodošlico dobi sladoled Moj frosti.
Otroci se lahko ves čas igrajo v igralnici Srečne hiše.
Za prigrizke bo poskrbel naš spoštovani sponzor Moj Frosti, za vodo
in sokove pa bo poskrbela vaša Srečna hiša. Poskrbeli bomo tudi za
varnost in veselje. Vi prinesite s seboj le dobro voljo!
Dnevi odprtih vrat so brezplačni, na njih pa bomo zbirali živila za Anino
zvezdico in finančna sredstva za društvo Petka za nasmeh, ki plačuje
malico in kosilo socialno ogroženim šolarčkom. Vabljeni, da prispevate
po svojih zmožnostih.

OBVESTILA IN VABILA
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Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) in Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 7/16) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2016
I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so:
- posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov,
- programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
- programi, ki obsegajo podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci do sredstev so:
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Lukovica,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno
reševali socialne potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti
po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
ki so občani Občine Lukovica,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na
področju sociale, varstva otrok in starejših občanov ter druge humanitarne
programe.
Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem območju oz. so njihovi člani občani Občine Lukovica,
- da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. členu Pravilnika, in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti,
- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, ki
temelji na članstvu,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom izvajalca,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli
sredstva iz proračuna občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje humanitarnih programov za leto
2016, znaša 4.000,00 EUR.
V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje humanitarnih programov:
MERILA
Redna dejavnost organizacije ali društva, ne glede na sedež društva (so registrirani za
opravljanje humanitarnih dejavnosti)
• materialni stroški (glede na članstvo)
- do 10 članov
- od 11 do 30 članov
- od 31 do 50 članov
- nad 50 članov
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Lukovica, se upošteva število
članov, ki so občani Občine Lukovica.
• organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na leto)
• organizacija predavanja za širše okolje (priznajo se 3 predavanja na leto)
• strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija)
• obdaritev jubilantov
• novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
• skrb za bolne in ostarele
• organiziranje prireditve v Občini Lukovica (prizna se 1 prireditev)
• izdaja glasila, biltena
• sedež organizacije je v Občini Lukovica

Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja
društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja
posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno
oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Prispele vloge na razpis zbira občinska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda izpolnjevanje formalnih
pogojev vlog in izdela seznam vseh vlog po vlagateljih in namenih.
3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja v sodelovanju z občinsko upravo prouči vse vloge in poda predlog razdelitve finančnih
sredstev.
4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja direktor občinske uprave izda sklep o sofinanciranju humanitarnih programov.
5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa.
6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov župan sklene pogodbo o sofinanciranju humanitarnih programov.
VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2016«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg
1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 16. 9. 2016, do 12. ure. Za pravočasne se
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v roku 30
dni od odpiranja vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in popolne vloge ter bodo skladno z vsebino javnega razpisa upravičenci do sofinanciranja programov, bodo sklenjene
pogodbe.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2016. Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti v letu 2016.
X. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg
1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, telefon: 01
729 63 10.
Številka: 41010-0044/2016
Datum: 25. 8. 2016

Občina Lukovica
Matej Kotnik

župan

TOČKE
20

5
10
20
30

5 točk/predavanje
10 točk/predavanje
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
50 točk

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril v okviru
razpoložljivih sredstev javnega razpisa.

TOD Brdo Lukovica
vabi 17. 9. 2016 od 19. ure

na PETKOVO PUMPO
z ROKOVNJAŠKO NOČJO
v GOZDIČKU NA BRDU nad LUKOVICO.
Prireditev bo vodil DJ BOŠTJAN z radija AKTUAL.
Nastopila bosta tudi ansambel BOJSI in ansambel VŽIG.
Za jedačo in pijačo bodo poskrbeli ROKOVNJAČI.
VABLJENI, to bo nepozaben žur!
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OGLASI

Rokovnjač
Oglasno sporočilo

Intervju Tjaša Mežnar, vaditeljica in ustanoviteljica novega Studia vodenih vadb v Lukovici

Gibanja željni ne bomo več omejeni na ure!
Vztrajnost, želja po napredku, dobro počutje v svoji koži in spremembe
so tisti dejavniki, ki jim sledi Tjaša Mežnar, krajanka Kompolj. S športom se ukvarja že od 19. leta, ko se je srečala z vodenimi vadbami, letos
pa tako teče že osmo leto odkar jih vodi. Pridobila pa je licenco za vaditelja skupinskih fitnes vadb ter pilatesa, svojega izobraževanja pa še
ni zaključila, saj znanje ves čas nadgrajuje. Nekateri občani in občanke
so že obiskovali vodene vadbe pod njenim okriljem v šolskih telovadnicah na Brdu in v Blagovici, s septembrom pa gibanje ne bo več omejeno
na ure, saj odpira studio vodenih vadb FIT BOOM STUDIO. Nahajal se
bo poleg Srečne hiše in kavarne Mia v stavbi Pri Kvedru nad poštno poslovalnico v Lukovici.
Kdaj ste se začeli ukvarjati z vodenimi vadbami?
Z vodenimi vadbami sem se bolj profesionalno začela ukvarjati dve leti po
tem, ko sem bila tudi sama v vlogi vadeče. Nikdar mi ni bil šport predstavljen
na takšen način kot sem ga videla po tem, ko sem redno začela obiskovati
vadbe, gibanje mi je preprosto prišlo v kri, zasvojilo me je. Vsak dan sem si želela še več, z malo vztrajnosti hitro pride do tega, da ti nekaj zelo manjka, če se
na primer dva dni ne gibaš. Nekako sem se videla v tem, ko pa sem sama začela voditi vadbe sem vedela, da sem na pravi poti, šport je postal moja služba.
Kaj za vas pomeni, da je nekdo fit?
Redno gibanje zame pomeni spremembo življenja. Da z gibanjem dobiš
svoj novi jaz oziroma lepše rečeno novo telo, sem imela priložnost izkusiti na
sebi. Vse to z največjim veseljem delim s svojimi vadečimi, jih vzpodbujam in
z še večjim veseljem gledam napredek njihovih teles. Ob redni vadbi posameznika nenehno spremlja prijeten občutek, da je za svoje telo storil nekaj
dobrega. Postopoma ter z vztrajnostjo postane močnejši, lažje premaguje
vsakodnevne napore in se lepše počuti v svojem telesu.
Zakaj ste se odločili, da odprete FIT BOOM STUDIO?
Da v Lukovici potrebujemo prostor za vadbe, sem se zavedla z leti, ko smo z
vadečimi skupaj aktivno preživljali večere v telovadnicah in bili omejeni na

ure. Sedaj bo gibanja željnim vadečim s široko paleto vadb na urniku malo
lažje uskladiti ure z današnjim hitrim tempom življenja.
FIT BOOM STUDIO se bo nahajal v sklopu stavbe Pri Kvedru. Ste dolgo
časa iskali primerno lokacijo?
Želja po prostoru se je stalno večala, a primernega prostora ni bilo moč najti,
večkrat sem gledala prazen prostor nad pošto, ko sem se le odločila povprašati kako je s tem. Z Marjanom sva takoj našla skupno besedo in vizijo, da
zadevo lahko izpeljemo. S kar nekaj gradbenimi deli ter opremljanjem, bo
tako naš novi studio kmalu dobil dušo in energijo.
Kakšne vodene vadbe bodo potekale v vašem studiu vodenih vadb?
Na urniku se bodo zvrstile najrazličnejše vadbe, tako za mlade kot tudi starejše. Izbirali bodo lahko tako med umirjenimi vadbami za um in telo kot tudi
bolj energičnimi vadbami kot so intervalni treningi, ena najbolj znanih vadb
osredotočena na trebuh, noge in zadnjico, boot camp in še več. V jutranjih
urah, da se bo dan lahko začel z energijo. Tudi plesalo se bo, potekali bodo
različni plesni tečaji za otroke in mladino. FIT BOOM STUDIO ponuja resnično
veliko možnosti, da se bo gibala celotna družina, za vsakogar se bo nekaj našlo, ki si bo lahko dal priložnost postati oziroma ostati aktiven. Skupaj bomo
lahko storili nekaj koristnega za svojo dušo in telo, se ponovno počutili mladostni, močni ter polni energije.
Poleg vodenih vadb svoj čas posvečate tudi hčerkici. Se bodo vaših
vadb lahko udeležile tudi mamice?
Z največjim veseljem lahko povem, da bomo v sodelovanju s Srečno hišo
poskrbeli za animacijo malčkov med določenimi urami. Ker sem tudi sama
mamica navihani malčici, še kako razumem mamice, da si je težko pri majhnem otroku vzeti uro zase, dobro pripravljeno telo pa nam pride zelo prav
pri vsakdanjih naporih. Upam, da si bodo mamice privoščile uro zase in brez
skrbi naredile nekaj kvalitetnega za svoje telo, medtem ko bodo otroci uživali
pri igri v čudoviti igralnici Srečne hiše.
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FIT BOOM STUDIO

Obrtniška ulica 1,
1225 Lukovica

• Jutranje ure • Boot camp
• Zlata leta
• Intervalni treninigi
• Pilates
• Plesni tečaji za otroke in odrasle
• TNZ
• Animacija otrok v času vadbe
• Zumba

Otvoritev v soboto, 3. 9. 2016 ob 15. uri!
Dnevi odprtih vrat od 3. 9. do 8. 9. 2016! Vadite
BREZPLAČNO!
Vse informacije na
FlyerA5.indd 1

* Ugodne cene kart!
* Do 30.9. 15% popust na nakup kart!
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ZAHVALI, PISMO BRALCA, RAZPIS

avgust 2016

Naj bo spokojen, sladek spanec tvoj,
prinese blaženega naj miru,
v srcih nosili bomo te s seboj,
spominjali se bomo dni, ko bil si tu.

Našla sem svoj mir
v večnosti tišine,
našla sem svoj prostor,
kjer ni bolečine.

ZAHVALA

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti sklenil naš dragi mož,
oče, ata, brat in stric

30. junija nas je v 93. letu starosti za vedno
zapustila naša draga mami in mama

PETER PAVLIČ

Štefka Bernjak

iz Podsmrečja

rojena Glavač, s Črnela pri Dobu, zadnja leta je živela v Krašnji

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem
za darovane svete maše, podarjeno cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Janezu E. Rusu za izredno
lep obred, gasilcem in Pogrebni službi Verbančič.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem
za izrečena in pisna sožalja ter cvetje in sveče.

Hvala tudi osebni zdravnici dr. Mariji Vode, patronažni sestri Irmi
Markovšek in še posebej hvala osebju Klinike za infekcijske bolezni
in vročinska stanja, ki so v zadnjih dneh lepo skrbeli zanj.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga pospremili
na njegovi zadnji poti.
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Hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala
Boži Požar in Francu Novaku za ganljive poslovilne besede,
Društvu Skrinjca iz Šentvida in Ljudskim pevkam z Jezerskega.
Hvala pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.

Vsi njegovi

Vsi njeni

Z malo dobre volje velik uspeh!

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, 87/01, 96/02 –
ZUJIK, 92/15), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 12/91, 45/94-odl.
US, 8/96, in 56/08), 15. člena Odloka o Knjižnici Domžale (Uradni vestnik: Občina Domžale, št. 3/05, 6/09, Občina Mengeš, št. 6/07, 4/09, Občina Moravče,
št. 2/04, 3/09, Občina Lukovica, št. 3/04, 3/09, Občina Trzin, št. 2/04, 4/09)

Pismo bralca

Že kar dalj časa je bila cesta Zavrh-Doline v zelo slabem stanju. Zato sem
javil negodovanje uporabnikov ceste, da je cesta vsak dan v slabšem stanju na občinsko komunalno upravo in da 1. kilometer ceste popravi v doglednem času. Občinska uprava Lukovica je takoj razumela naše krajevne
težave glede ceste in obljubila takojšnjo ureditev ceste Zavrh-Doline. Ta
cesta služi turističnemu namenu, saj je na Rebri razgledni stolp, ki je zelo
obiskan. Po popravilu ceste se je obisk že povečal, seveda na račun popravljene lepe ceste. Izvajalca popravila ceste moram pohvaliti, da je delo
opravil odlično in to v enem dnevu, saj današnja tehnika dovoljuje, da se
da marsikatero delo hitro in kvalitetno opraviti. Pri takem popravilu ceste
ne rabimo nobenega dragega asfalta, kajti prav v zimskem času je asfalt
prava nadlega. Svetujem, da bi občinska uprava uvedla stalnega cestnega preglednika vseh občinskih cest, da bi vsaj enkrat mesečno pregledal
vse občinske ceste ter ugotovil, kaj je potrebno postoriti, saj nam razna
vremenska neurja povzročajo razne poškodbe na cesti. Z zahvalo občinski upravi za dobro opravljeno delo končujem s pisanjem.
Ivan Baloh

razpisuje dela in naloge

DIREKTORJA (m/ž)
KNJIŽNICE DOMŽALE
za mandatno dobo 5 let.

Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
• ima končano VII. stopnjo družboslovne ali humanistične
smeri,
• ima opravljen strokovni bibliotekarski izpit,
• ima najmanj pet let delovnih izkušenj v zavodu za
kulturno dejavnost, od tega tri leta na vodstvenih
delovnih mestih,
• obvlada sistem COBISS,
• ima organizacijske sposobnosti,
• je državljan Republike Slovenije.
Nastop dela bo 1. 3. 2017. Zaželeno je, da kandidat priloži tudi življenjepis in vizijo razvoja knjižnice v mandatu.
Kandidati naj svoje prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v roku 10 dni od dneva objave razpisa
pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Za razpis direktorja« na
naslov Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

Obnovljena cesta na Dolinah z malo stroški velik uspeh!

Svet Knjižnice Domžale

