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Aktualne državne prvakinje v cheer plesu

VABIMO K VPISU
V NOVO SEZONO!

Domžale, Mestni trg 1

Prvi mesec treningov
BREZPLACEN!

MINI (od 3.-6. leta)

PEEWEE (od 7.-11. leta)

JUNIOR (od 12.-15. leta)

SENIOR (od 16. leta dalje)

Torek: 16:30 - 17:30

Torek: 17:30 - 19:00

Torek: 17:00 - 19:00

Torek: 19:00 - 21:00

Četrtek: 16:30 - 17:30

Četrtek: 17:30 - 19:00

Četrtek: 17:00 - 19:00

Četrtek: 19:00 - 21:00

Petek: 16:00 - 18:00

Petek: 18:00 - 20:00

041 842 019

mateja.grbec@leaders.si

www.leaders.si
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Omejena serija Dacia LIFE
že za 7.990 €

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.

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 90 - 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083—0,0518
g/km. Emisija trdih delcev: 0—0,00328 g/km. Število delcev (x1011): 0—32,59. 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.

www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.
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UVODNIK

september 2016

VSEBINA

Uvodnik
Končuje se
september, ki je
v Črnem
grabnu
vedno
izjemno
pester,
saj se ob
prazniku
občine
Lukovica
odvijajo
številne prireditve. Trudili smo se, da bi
v Rokovnjaču zabeležili kar največ dogodkov. V veliki meri nam je to uspelo,
žal pa nekaterih ni bilo mogoče. Morda
zato velja še enkrat ponoviti povabilo,
o katerem sem pisal že pred časom. V
uredništvu bi namreč želeli pridobiti še
kakšnega stalnega dopisnika, mlade novinarske moči so zato še kako dobrodošle. Vsi, ki vas tovrstno delo zanima, zato
ne oklevajte in se za dodatne informacije obrnite na uredništvo. Več podatkov
najdete v spodnjem okvirčku.
Med vsebino tokratne številke bi želel
posebej izpostaviti članek v rubriki
Predstavljamo, ki ga najdete na sredini
glasila. Z veseljem sem sprejel pobudo, da bi ta prostor namenili Žigu in
njegovi zgodbi slepega drugošolca z
minimalnim ostankom vida. Pred nami
je namreč 15. oktober, ki ga je mednarodna zveza slepih razglasila za mednarodni dan bele palice. V članku lahko
preberete, česa vse so slepi in slabovidni
sposobni, če jim le damo možnost. Žiga
je bil vključen v redni vrtec na Prevojah,
zdaj pa obiskuje drugi razred na brdski
šoli. Njegova mati je zapisala, da dokazuje tudi, da nič ni nemogoče. Vsekakor
izjemno pozitivna zgodba, ki, upamo, da
bo pripomogla k razbijanju tabujev. Sam
sem v zadnjem času podrobno spremljal paraolimpijske igre, ki so se sredi
septembra odvijale v Riu in se že pred
tem srečal tudi z enim izmed slovenskih
paraolimpijskih reprezentantov. Tako
sem se tudi osebno lahko prepričal, kaj
invalidi vse zmorejo in kakšno neverjetno voljo imajo, da dosežejo zastavljene
cilje. Vsekakor bi se mnogi ob tem
morali zamisliti in večkrat pogledati po
svetu skozi njihove oči.
Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 27. oktobra
2016; rok za oddajo člankov je 18. oktober 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.
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PRVO OKTOBRSKO NEDELJO,

2. 10. 2016
BO V KRAŠNJI
PONOVNO DIŠALO PO SVEŽIH
KROFIH GOSTINSKEGA
PODJETJA TROJANE.
PRISRČNO VABLJENI KOT AKTIVNI
UDELEŽENCI ALI KOT GLEDALCI!

31. TEK ZA KROF
23. POHOD ZA KROF
5. KROFKOV TEK

Uraden razpis prireditve bo objavljen na spletni strani www.krasnja.si
Dodatne informacije na GSM: 041/612 702.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: Milena
Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365 992, jezikovni
pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je
vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev
in politika niso lektorirani. Na fotografiji: Osrednja proslava ob prazniku občine Lukovica; foto: Rok Majhenič
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Rokovnjač

Proslava ob občinskem prazniku
V petek, 9. septembra 2016, se je ob 20. uri na trgu v Lukovici začela osrednja prireditev ob občinskem prazniku, kjer je bilo začutiti ob vseh
gostih, odlični svetlobni in glasbeni spremljavi županovo organizacijo ter očiten viden vložek časa in denarja.
Na prireditvi, ki sta jo povezovala Tjaša Hrobat Košir in Matjaž Merljak,
ob vidnih gostih županov sosednjih občin Horjula, Šenčurja, Trzina,
Zagorja in Ljudmili Novak, je bil slavnostni govornik seveda naš župan
Matej Kotnik.
Župan Občine Lukovica je ob občinskem prazniku podelil županova
priznanja članom Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih
časnikov in Združenja Sever z območja Občine Lukovica, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo: majorju dr. Janezu
Kušarju, nadporočniku Miranu Stoparju, stotniku Janezu Pogačarju,
stotniku Ladu Goričanu, nadporočniku Toniju Stoparju, veteranu Marjanu Kvedru, veteranu Danilu Kastelicu, veteranu Antonu Cerarju, stotniku Janezu Jarcu in veteranu Tonetu Habjaniču. Plaketo župana občine
ob 70. obletnici delovanja lovske zveze je prevzel Roman Rovanjšek.
Na prireditvi, ki sta jo povezovala Tjaša Hrobat Košir in Matjaž Merljak, ob
vidnih gostih županov sosednjih občin Horjula, Šenčurja, Trzina, Zagorja in
Ljudmili Novak, je bil slavnostni govornik seveda naš župan Matej Kotnik.

september 2016
Župan Občine Lukovica je ob občinskem prazniku podelil županova priznanja članom Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Zveze slovenskih časnikov in
Združenja Sever z območja Občine Lukovica, ki so sodelovali v osamosvojitveni vojni za samostojno Slovenijo: majorju dr. Janezu Kušarju, nadporočniku Miranu Stoparju, stotniku Janezu Pogačarju, stotniku Ladu Goričanu,
nadporočniku Toniju Stoparju, veteranu Marjanu Kvedru, veteranu Danilu
Kastelicu, veteranu Antonu Cerarju, stotniku Janezu Jarcu in veteranu Tonetu
Habjaniču. Plaketo župana občine ob 70. obletnici delovanja lovske zveze je
prevzel Roman Rovanjšek.
V kulturnem programu so še sodelovali Pihalni orkester Svea Zagorje z dirigentom Petrom Kudrom, ki v letu 2016 obeležuje 155 let svoje zgodovine ter
so odlično zaigrali Abba on Brodway, Bohemian Rhapsody in Saying Alive,
Mengeška godba z dirigentom Dimitrijem Ledererjem, ki obstaja že od leta
1884, je odigrala Eye of the Tiger, What a Wonderfull Life in It's my Life. Seveda ni manjkala naša nepogrešljiva Godba Lukovica z dirigentom Lukom
Einfaltom, ki so zaigrali Najboljše od skupine Queen (The Best of Queen),
Cool Blues for Trombone in El Bimbo.
Med celotnim programom so v ozadju na dveh velikih panojih potekale projekcije vse od prvih črno-belih posnetkov do zdajšnjega stanja v naši občini
in njen napredek. Okoli trga so celotno zgodbo gradile in podpirale kočije in
starodobna vozila, ki so prikazovala promet skozi dolino Črnega grabna in
njegov razvoj.
Za konec so sklepno skladbo Pozdrav prijateljem skupaj zaigrale vse tri sodelujoče godbe, Pihalni orkester Svea Zagorje, Mengeška godba in Godba
Lukovica. Program so zaključili z nagrajenim turističnim filmom Občuti in živi
zgodbo, ki ga je naročila Občina Lukovica v produkciji podjetja Produkcija
Bakster, d. o. o., v režiji Aleša Petriča, s scenarijem Katke Bohinc in Aleša Petrič,
ki predstavlja našo lepo Občino Lukovica z vsemi lepotami, s čudovito naravo, z dogajanji ter opominja da Lukovica ni le ena od postaj na avtocesti, je
naš dom, še posebej dom rokovnjačev, ki skriva kar nekaj zanimivih kulinaričnih kotičkov, Gradiško jezero, razgledni stolp Reber, športni park Čelešn'k,
Čebelatski center Slovenije, Šentvid pri Lukovici in dvorec Rus, cerkve (sv.
Lukr, Sv. Neže, sv. Marjete), Stari trg v Lukovici, muzejsko zbirko v Krašnji,
Mahkotov toplar na Vidmu, Trojane in trojanske krofe.
Marjetka Vrbnjak
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Rokovnjač

Govor župana ob občinskem prazniku
Ko sem kot otrok in pozneje kot fant prihajal v te kraje, v Lukovico in Prevoje, si takrat ne bi nikoli mislil, da bom imel tu službo. Nikoli. Sanjal
sem o povsem drugih stvareh in delu in če bi mi kdo omenil Lukovico, bi ga najverjetneje kar preslišal in se mu niti nasmehnil ne bi. Ko smo se
preselili nazaj v Imovico, pa mi je najprej v zavest stopila lepota pokrajine in odprtost ljudi. Spoznal sem, da so to zemlja in kraji mojih prednikov in da ti, takrat zaspani kraji, skrivajo v sebi velike zgodbe in imajo v sebi sledi neštetih generacij pred nami in plemenit DNK. Zaljubil
sem se v te kraje, a še vedno nisem videl v njih svoje prihodnosti. In ko se v nekoga zaljubiš, ga želiš spoznati. In začel sem spoznavati te ljudi
in te kraje. Kraje, na katere smo lahko ponosni. Jaz sem.
Ponosen sem na to, da je tu prva in najstarejša pošta na Kranjskem. Prvi
smo bili torej v komunikacijah. Tu je zabeleženo prvo dejanje protestantizma na slovenskih tleh. Jovan Vesel Koseski, naš rojak, je napisal prvi
sonet v slovenskem jeziku, to tako priljubljeno formo pesnjenja Prešerna. Naš rojak France Marolt je prvi pristopil k znanstvenemu obravnavanju ljudskega blaga, predvsem pesmi, folklore in glasbe. Ivan Grohar
je tu naslikal znamenito Pomlad, sliko številko ena slovenskega slikarstva in preporoda. Na Trojane je vozila pred prvo svetovno vojno prva
redna avtobusna linija. V Lukovici je nastal 1926 prvi zdravstveni dom
v Jugoslaviji. Prvi so postavili spomenik pokojni cesarici Sisi, Marijino
znamenje tu na trgu že leto po njeni smrti. Tu imamo kronano podobo
Božje matere v Šentvidu, eno redkih, ki so pri nas kronane s pristankom
Rima. In tu so ustanovili prvo organizirano oboroženo formacijo upora
na območju Tretjega nemškega rajha v vsej okupirani Evropi, Šlandrovo brigado. Tu imamo največje število rejencev na prebivalca. Otrok, ki
smo jim tu ponudili dom. In imamo gostinsko restavracijo na Trojanah,
ki ustvari največji promet v svoji branži v državi. Pa se nisem lotil vseh
stvari in še sploh nisem omenil ljudi.
In vse to me dela ponosnega. Ponosnega, ker so naši predniki sledili
razvoju in bili v svojih delih napredni. Predvsem pa, ker so si vse ustvarili sami. V tem smo jim podobni in nič ni narobe, če je temu tako.
Ker je bila taka volja ljudi, sem postal župan. In čeprav nisi nikoli sanjal
o tem, postaneš del teh ljudi in krajev ter vse te podobe uspehov in
krute realnosti lahko občutiš tako, na svoji koži. Danes naša občina še
ni zadolžena, poudarek na: še ni. In nismo prejeli kakih omembe vrednih evropskih sredstev, ne, ker bi ne bili sposobni, ampak ker nam ni
dano, ker smo v ljubljanski regiji in nas imajo, čeprav nismo, za zadostne
in razvite. In ne morem se hvaliti s tem, da smo počrpali vsa evropska
sredstva, ker jih nismo mogli. Lahko pa se pohvalim s tem, da smo vse
ustvarili sami in da smo vse plačali sami. Nihče nam ni ničesar podaril
in nikomur nismo nič dolžni. Zato moramo delati gospodarno, trezno in
ne po trenutni modi in vzgibu, ampak z jasno vizijo zelo dolgega časa, s
pogledom daleč v prihodnost.
Če se postavimo v tako priljubljeno statistiko ob minulih olimpijskih
igrah, ko smo govorili o številu medalj na prebivalca posamezne države
in sami sebe uvrščali v svetovni vrh. Tega Američani, Kitajci in Rusi ne
počno. Smo se ob tem počutili ponosno.
Poskusimo s to statistiko na prebivalca ali na davkoplačevalca, če želite. V občini Lukovica nimamo največ kanalizacije, a od vseh sosednjih
občin smo jo naredili največ na prebivalca, zgradili smo največ cest na
prebivalca, največ javnih luči na prebivalca, največ vodovoda smo zgradili na prebivalca in še bi lahko našteval. Na prebivalca smo v soseščini
najuspešnejši. A ima statistika tudi drugo plat in je to največ na prebi-

valca, kar smo zgradili, treba plačevati in tako smo tudi dragi. In ta plat
nam ni po godu. In po poročilu Računskega sodišča v občini Lukovica
plačamo tudi največ prispevka občine na prebivalstva za otroško varstvo v vrtcih v Sloveniji. To nas občanov ne vznemirja tako kot po drugi
strani kak račun. In vsa umetnost je, kako uravnotežiti vse to? In tudi ne
zamerim komu, ki ga moramo sicer preslišati, ko pravi recimo: »Čemu
rabimo trg na Brdu, ali kot se je spraševalo takrat pred leti, čemu trg tu
v Lukovici?« Ne rabimo ga, brez njega bi tudi šlo in brez cest in kanalizacije in brez mrliških vežic so ljudje tudi živeli in pravzaprav dejansko
nič ne potrebujemo. A potem ne smemo ničesar zahtevati. Zakaj smo
dobili zdravstveni dom, da bi izboljšali zdravje in naše življenje in zakaj
ceste, da lažje živimo, in šolo, da se bolje učimo, in trg, da imamo lepši in
urejenejši kraj, in varnejše poti za vozila in otroke, in če mene vprašate
za to, da me ni sram, ker sem župan neurejenega kraja, ampak kraja, ki
je vzoren in lep in v njem žive pridni, ustvarjalni in dobri ljudje. Tisti, ki
so potomci onih, ki so bili prvi v toliko stvareh.
Komur ni kaj všeč, naj naredi bolje in se potem oglasi, ali pa naj raje
pomaga. Vsi se v svojih službah, upam, trudimo da smo najboljši po
svojih močeh. Za svoj kraj pa se moramo truditi vsi, ker se moramo vanj
zaljubiti, da bi ga želeli spoznavati, da bi ga lahko ljubili. In takrat ga
ne zamenjamo za nič na svetu. Najlepši nam je in najbolj svet. In nič na
svetu ga ne pretehta in noben uspeh v tujini ni nič vreden, če ne uspeš
najprej doma. Tu je naš prostor, tu se pokažimo. Vsem nam pripada ta
občina in vsi smo občani in sam sem samo eden od šest tisočih, šest
tisoč nas skupaj pa že šteje / in edino le to šteje.
Matej Kotnik

Dobitniki priznanj

narodne zaščite (MSNZ) strukture je prejemnik najvišjega državnega
priznanja, Častnega znaka Republike Slovenije, ima status vojnega veterana in je član predsedstva Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS)
Domžale ter podpredsednik pokrajinskega odbora ZVVS Lj.-okolica ter
član Zveze slovenskih častnikov (ZSČ). Kot poveljnik jurišnega odreda
MSNZ in Območnega štaba teritorialne obrambe (ObŠTO) Domžale je
aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni ter kot poveljujoči častnik pri
zavarovanju in zasedbi vojašnic v Ljubljani pripomogel, da v času vojnega konflikta ni prišlo do hujših bojev in s tem tudi povračilnih ukrepov
agresorja in nepotrebnih žrtev med civilisti in slovenskimi teritorialci.
Tudi danes je aktivni član ZVVS in ZSČ, ki se udeležuje vseh aktivnosti
veteranskih in domoljubnih združenj v občini in širše.
nadporočnik Miran Stopar, veteran in častnik
Miran Stopar je veteran in častnik. Kot pripadnik MSNZ je prejemnik najvišjega državnega priznanja, Častnega znaka Republike Slovenije, ima
status vojnega veteran ter je član ZVVS in član ZSČ. Kot poveljnik enote
za protispecialna dejstva MSNZ in pri ObŠTO Domžale je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni in aktivnostih pred in po vojni. Dejaven
je bil pri zavarovanju republiškega štaba Teritorialne obrambe (TO) in

Priznanja župana in županove medalje veteranom vojne za Slovenijo. Za predloge kandidatov so bile pozvana veteranska združenja, da podajo predloge pod dvema pogojema in sicer, da so predlagani za medalje sodelovali v vojni za Slovenijo in so vseh 25 let
aktivni člani v veteranskih organizacijah. Torej, da so bili vključeni
v dogajanje vojne za Slovenijo in da to dejanje osamosvojitve in
narodove enotnosti tudi izpričujejo in ohranjajo kot narodovo zavest. Veteranska združenja so imela na voljo, da izberejo deset najzaslužnejših. Tem so tudi bile podeljene bronaste medalje župana
Občine Lukovica in pa plaketa župana Lovski družini Lukovica ob
70. letnici delovanja.

Dobitniki bronaste medalje župana Občine Lukovica:

major dr. Janez Kušar, veteran in častnik
Dr. Janez Kušar je veteran in častnik. Kot pripadnik Manevrske strukture

september 2016
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dokumentov slovenskih nabornikov, prisoten ob raketiranju oddajnika
Domžale in z delom enote tudi na bojišču v Trzinu. Tudi danes je aktivni
član ZVVS in predsednik IO Območnega združenja ZSČ Domžale, ki se
udeležuje vseh aktivnosti veteranskih in domoljubnih združenj v občini
in širše.
stotnik Janez Pogačar, veteran in častnik
Janez Pogačar je vojni veteran, član ZVVS in član predsedstva ZSČ. Kot
pripadnik Civilne zaščite je aktivno sodeloval v osamosvojitveni vojni
in aktivnostih pred in po vojni. Tudi danes je aktivni član ZVVS in član
predsedstva in koordinator športne sekcije Območnega združenja
slovenskih častnikov (OZSČ) Domžale. Redno se udeležuje vseh aktivnosti veteranskih in domoljubnih združenj v občini in širše.
stotnik Lado Goričan, častnik
Lado Goričan je član ZSČ. Kot častnik je aktivno sodeloval na ObŠTO
Domžale v aktivnostih pred in po osamosvojitveni vojni. Tudi danes je
aktivni član ZSČ in član Nadzornega odbora pri OZSČ ter in se udeležuje
vseh aktivnosti častniškega združenja v občini in širše.
nadporočnik Toni Stopar, častnik
Toni Stopar je član ZSČ. Kot častnik je aktivno sodeloval na ObŠTO
Domžale v aktivnostih pred in po osamosvojitveni vojni. Tudi danes je
aktivni član ZSČ in član Častne enote OZSČ Domžale ter strelske sekcije
pri OZSČ Domžale. Redno se udeležuje vseh aktivnosti veteranskih in
domoljubnih združenj v občini in širše.
Marjan Kveder, veteran
Marjan Kveder je član ZVVS. V vojni za Slovenijo je bil voznik reševalnega vozila in je med drugim sodeloval tudi pri reševanju ranjencev v bitki v Trzinu. Aktivno deluje v sekciji ZVVS Lukovica, kjer vestno opravlja
tudi dolžnost praporščaka

Dela na Brdu se zaključujejo
Brdo pri Lukovici vztrajno pridobiva novo podobo, dela v okolici samih velikih stavb in zgodovinskih objektov – med šolskim
poslopjem, župniščem, gradom in cerkvijo Marije Vnebovzete se
bližajo koncu.

Dela bodo konec septembra že zaključena.
Gre za celostno ureditev okolice z vidika zagotavljanja varnosti šoloobveznih otrok, motornega prometa, ki se je z aktivnim delovanjem
Čebelarskega centra Slovenije, predvsem pa v času delovanja šole, v
zadnjih letih izjemno povečal.
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Danilo Kastelic, veteran
Danilo Kastelic je član ZVVS. Bil je udeleženec vojne za Slovenijo. Več let
je bil član predsedstva območnega združenja ZVVS Domžale in aktiven v
sekciji ZVVS Lukovica.
Anton Cerar, veteran
Anton Cerar je član ZVVS. Bil je udeleženec vojne za Slovenijo in to v okviru
Jurišnega odreda ObŠTO Domžale. Aktivno deluje v sekciji ZVVS Lukovica
stotnik Janez Jarc, veteran in častnik
Janez Jarc je član ZVVS. V vojni za Slovenijo je aktivno sodeloval kot poveljnik pehotne učne čete ObŠTO Domžale, katere naloga je bila zavarovanje
učnega centra Lokvanj na Mali Lašni ter usposabljanje vojaških obveznikov
in prejemnikov poziva enot JLA, ki so pobegnili iz takratne armade. Kot poveljujoči častnik pehotne učne čete (PUČ) in nosilec programa usposabljanja nabornikov je več kot uspešno izvedel obe naloženi nalogi, kar danes
daje tajnemu učnemu centru Lokvanj neuradno naziv predhodnice učnih
centrov SV in s tem primerljivost z UC SV Ig in UC SV Pekre. Aktivno deluje v
sekciji ZVVS Lukovica in častniški organizaciji OZSČ Domžale.
Tone Habjanič, veteran
Tone Habjanič je član Policijskega veteranskega Združenja Sever. V vojni za
Slovenijo je deloval kot rezervni miličnik na takratni postaji Milice Domžale. Je aktiven v Policijskem veteranskem društvu Sever Ljubljana, odbor
Domžale, in se udeležuje aktivnosti, ki jih izvaja sekcija ZVVS Lukovica.

Dobitniki plakete župana Občine Lukovica:

Lovska družina Lukovica
Lovska družina Lukovica je prejela županovo priznanje ob 70-letnici delovanja.
Do zdaj je bila urejena Kersnikova cesta v Lukovici z vodovodom, pločnik med Šentvidom pri Lukovici in Brdom, pločnik v okolici Jermanove
hiše, saniran je tudi del opornega pokopališkega zidu. Na delu pločnika pred cerkvijo so bili predhodno parkirani avtomobili, zdaj pa bo
tu prostor za otroke, ki čakajo prevoz, omogočen pa bo tudi nemoten
prehod otrok iz smeri Rafolč. Trenutno zaključujejo z rekonstrukcijo
ceste med župniščem in cerkvenim opornim zidom z vzpostavitvijo
obojestranskega pločnika, s katerim bo vzpostavljena varna pešpot
tudi iz smeri Lukovice. Po besedah izvajalcev bo izgradnja pločnika
zaključena že v kratkem, do konca septembra. Čisto na koncu bodo
zasadili še travno rušo in okrasna drevesa ter s tem primerno uredili
tudi okolico cerkve in župnišča.
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Promocijski film občine
Lukovica v Srbiji prejel
nagrado bela akacija
Med 28. avgustom in 3. septembrom 2016 je v mestu Veliko Gradište v
Srbiji potekal mednarodni filmski festival Silafest. Na njem se je izmed
vseh 180 prijavljenih turističnih in ekoloških predstavitvenih filmov
predstavil tudi promocijski film občine Lukovica Občuti in živi zgodbo,
ki ga je mednarodna šestčlanska žirija s predstavniki iz Indije, Švedske,
Rusije in Srbije prepoznala kot film z najboljšo zgodbo ter mu podelila
nagrado bela akacija.
Pobudnik za prijavo na Silafest je bil režiser promocijskega filma Občuti in živi
zgodbo Aleš Petrič iz Produkcije Bakster, d. o. o., z namenom, da se naš film
predstavi tudi širši javnosti. Festival se je odvijal v kraju Veliko Gradište, ki je
od Beograda oddaljen 116 km, kjer so si obiskovalci, vključno z žiranti in prijavitelji ob Srebrnem jezeru v petih zaporednih večerih na prostem ogledali 46
različnih filmov z vsega sveta, ki so prišli v ožji izbor. Med njimi sta bili prisotni
tudi Katka Bohinc, scenaristka filma in zadolžena za koordinacijo filma s strani občine ter Ana Kveder, ki je v njem odigrala eno glavnih vlog.
Naš film so predvajali v torek, 30. avgusta 2016, v sredo zjutraj pa sta imeli
naši predstavnici skupaj z ostalimi, katerih filmi so se predstavili v torek, tiskovno konferenco. Med drugim je zanimanje za naš film izkazala tudi Radio
televizija Srbije, ki je posnela in pozneje tudi predvajala izjavo Katke Bohinc.
V času festivala sta naši predstavnici razdelili tudi 50 promocijskih DVD-jev
s filmom in promocijski material ter spoznali druge prijavitelje, člane žirije,
med katerimi so se že pojavile morebitne možnosti za nadaljnjo promocijo
našega filma v tujini.
"Občina bi se lahko prijavila na vseh 17 festivalov v okviru mednarodnega
festivala CIFFT, vendar bi bil skupen strošek za takšne prijave 3.500 evrov, kar
pa se nam ni zdelo smiselno, ker naš film ne bi ustrezal vsem kriterijem posameznega festivala. Skupaj z režiserjem Petričem, ki tudi bolj pozna delovanje
filmskih festivalov, se nam zdi smiselno, če se individualno prijavljamo na posamezne festivale," je pojasnila Katka Bohinc.
S strani slovenskih filmov so se poleg našega na festivalu predstavili tudi s filmom o Krasu (Life and Water) ter Slovenca, ki sta posnela dokumentarni film
Škotska - dežela gradov in legend ter zanj prejela posebno nagrado žirije.
Za občinsko upravo, Lea Smrkolj

Naš turistično-promocijski film Občuti in živi zgodbo je prejel prvo mednarodno nagrado za
najbolje občuteno zgodbo.

S strani ustvarjalcev našega filma sta bili prisotni Katka Bohinc in Ana Kveder.

PD Blagovica
praznuje z občino
PD Blagovica se je ob letošnjem praznovanju občine odločilo, da
vključi vse odseke k sodelovanju. Mladi planinci, mamice z vozički
in družine so se podali okoli Gradiškega jezera, starejši planinci in
kolesarji pa so se podali iz Blagovice na najvišji vrh občine, na Špilk.

Na špilku

Ob Gradiškem jezeru

Pohodniki so krenili po grebenu čez Prevoje, Gabrje, kolesarji pa čez
Češnjice in Rakitovec do Senožet nad Gabrjami. Zadnji del smo skupaj prehodili, saj pot ni primerna za kolo. Sledilo je druženje, klepet
in veselje. Lep je ta naš Špilk, bivak. Do njega vodijo številne poti od
15-minutnega sprehoda do 10 in več urne hoje, da ga osvojiš. Lep je
v vseh letnih časih. Med klepetom sem se malo zamislil: »Vsak Slovenec mora vsaj enkrat osvojiti Triglav, tako bi moral tudi vsak krajan
Lukovice osvojiti najvišji vrh, Špilk.« Če to ne gre, pa bi bilo dobro vsaj
vedeti, da je Špilk s svojimi 957m najvišji vrh občine. S ponosom, tebi
občina ob prazniku in Špilku, planinci in prijatelji narave.
Za PD Blagovica, Bojan Pustotnik
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Krašnja danes in včeraj
Vsako leto, ko meseca septembra praznujemo naš občinski praznik, se društva po vsej občini trudijo prikazati in privabiti ljudi na
njihova srečanja, razstave in tekmovanja. Čeprav se zelo veliko dogaja v Lukovici, pa Krašnja prav gotovo ne zaostaja za njimi. Njihovo
Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski je tudi letos
pripravilo pester program.

Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo
Prva sobota v septembru je rezervirana za srečanja ljudskih pevcev iz
vse Slovenije. Letos je bilo to srečanje že trinajstič in končno je bilo lepo
vreme, zato se je srečanje odvijalo zunaj na prostem. Tradicionalno se
srečanje začne s petjem pod lipo, kjer je tudi zaplesalo Folklorno društvo
Lukovica s spletom gorenjskih plesov, povabljene skupine ljudskih pevcev so prav rade pomagale s svojim petjem. Osrednje prizorišče oziroma lepo in upajmo, nikoli pozabljeno petje, se je dogajalo pred osnovno
šolo v Krašnji. Tudi letos so prišli že stari znanci Kresnice in tamburaši iz
Adlešičev v Beli krajini, Prešmentani faloti iz Stoperc, Prijatelji 6 ŠE iz Šešč
pri Preboldu, pevki in pravi komedijantki Ani Rehberger z Zg. Brnika in
Francka Rozman iz Spodnje Bele, Kantadore iz Gradina, mlada harmonikarja Žan Novak in Bor Rožič iz Krašnje, Filovske pevke iz Filovc, Pevke
ljudskih pesmi iz Ponikve pri Žalcu, Ljudski pevci iz Blagovice in seveda
gostitelji KUD F. M. Podlimbarski iz Krašnje. Spet smo poslušali ljudskih
pevcev glas, prisluhnili vsebini zapetih pesmi, ki tako nazorno skozi pesem pripoveduje križe in težave, pa tudi lepote življenja starih in mladih,
ledik in frej, kar začutiš vonj zoranih njiv in zelenih gozdov. Posebej je
bila lepa pesem pevk iz Ponikve, ki je pravijo stara ljudska koroška pesem
Biti brezposelni (kako znano zveni tudi danes). S prikazom ročnih del so
sodelovali tudi Rokodelci iz moravške doline, Lipe Domžale, Društvo upokojencev Lukovica in domače Preužitkarice. Kot že nekaj let zapored pa
so bila dopoldan odprta vrata v Pavletovi hiši, kjer je bila na ogled muzejska zbirka, ki zdaj domuje v njej.

Potep po zgodovini Krašnje
Predsednica KUD F. M. Podlimbarski Vera Beguš je naslednji dan, v nedeljo, pripravila skupaj s člani društva poučen, zgodovinski sprehod skozi
Krašnjo po nekdanji cesarski oziroma Dunajski cesti, dograjeni leta 1728.
Začeli so z Mlinarjevo hišo (po navadi so hiše dobile ime po tem, kar se je
pri hiši delalo, na primer mletje žita, žaganje lesa, itd.). Čeprav nekdanjih
hiš ni več, pa je ime ostalo. Pri vsaki hiši, kjer se je kar dolg sprevod obiskovalcev, poslušalcev in nastopajočih ustavil, je bila postavljena tabla in
na njej prvotna hiša, ki jo zgodovina opisuje. Pri vsaki hiši je bilo torej
predstavljeno njeno prvotno poslanstvo, kdo je v njej živel ali bil na stanovanju. Ne gre pozabiti, da je v Krašnji v gostilni Pr Juret pisal svoje črtice
Jože Podmiljšak, in da je bil v njej rojen zdravilec Jože Koželj, ki se je pozneje preselil v Dob. Ilka Vašte je stanovala pri Opaltarjevih v frčadi, kjer jo
je menda zelo zeblo, nekaj časa učila v Krašnji in tudi v svojih pripovedih
omenjala življenje in prigode iz Krašnje. Še en umetnik se je rodil v Krašnji
v Šumovi hiši, Jožef Burger, ki je bil tudi Prešernov sošolec. Leta 1836 je

bil posvečen za mašnika in je pisal tudi šolske in verske knjige ter prevajal
vzgojne knjige. Kjer danes stoji poslovna stavba Burjetovih, je stala Nacetova hiša in v njej je bil rojen Vinko Štrukelj, sodnik in pisec strokovnih del.
Tako se je dalje vil sprevod od hiše do hiše. Zanimiv podatek je, da je leta
1840 praded na Žoharjevi kmetiji imel mesarijo, seveda so prašiče redili
doma, in ta mesarija je bila edina med Ljubljano in Celjem. Dragarjeva
obrt izdelave čevljev živi že tretji rod in jo nadaljuje vnuk Franca Dragarja,
ki jo je začel opravljati davnega leta 1938. Pri vsaki hiši z znano preteklostjo so pevci zapeli ustrezno ljudsko pesem, člani društva in otroci pa
odigrali kratek skeč. Vsi poznamo nekdanjo gostilno Pri Pavlet, ki je obratovala do leta 1976, in da je hiša prvotno imela usnjarno, ki pa je sin Karla
Lavriča ni želel imeti, zato je ostala le gostilna. Nekoč je Krašnja imela tudi
pomožno pošto, pa mitnico in trafiko s tobakom. Ustaviti se je bilo treba
še pri Štolfet, na Matožetovem dvorišču, pri Španovi gostilni, kjer je 1784
prespal celo sam presvetli cesar Jožef II, pr Tončk, Tajčari in tako do konca
vasi. Kjer je nekdaj stal gasilni dom, so gasilci prikazali gašenje s staro
brizgalno, in sprevod se je končal pred cerkvijo, v njeni bližini pa so včasih
stali mežnarija, kaplanija in gospodarsko poslopje.
Prav vsak bi moral tako dobro poznati svoj rojstni kraj, vas, kjer živi. Krašnjani imajo to srečo, da ga poznajo tako dobro. Zaslugo pa je treba pripisati Veri Beguš, ki neutrudno raziskuje, ustvarja in razdaja svoje obsežno
znanje.
Milena Bradač
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Razstava Ustvarjalni
upokojenec

Ogled likovnih del

Trg v središču Lukovice je 1. septembra 2016 oživel. Veliko število
odraslih in otrok se je udeležilo odprtja razstave Ustvarjalni upokojenec.

Delavnica rože iz ličkanja

Ogled ročnih del, drobnih pozornosti
Po kratkem kulturnem programu, ki ga je prijetno povezovala Andreja
Čokl, je navzoče pozdravil župan občine Lukovica Matej Kotnik in povabil vse k ogledu razstave. Razstava je bila odprta za ogled še v petek,
soboto in nedeljo. Z izdelki pletenja, kvačkanja, rišeljeja, vezenja, izdelave cvetov iz različnih materialov ter drobnih pozornosti smo hoteli izraziti spoštovanje in željo po ohranjanju bogate dediščine naših dedov
in babic.
Na poseben način so se predstavili likovni umetniki, ki so se šele pred
kratkim organizirali v Likovno sekcijo Društva upokojencev Lukovica.
Prikazali so svoja dela v različnih tehnikah in motivih in tudi svoj »atelje«, kjer so prikazali študijska dela.
V okviru razstave so bile tudi brezplačne delavnice ročnih del, letos pa
tudi brezplačna likovna delavnica. Žal sta se je udeležili le dve ljubiteljici
slikanja, ena s Prevoj in 14-letna deklica iz Kamnika, ki je bila na počitnicah pri babici. Ker nista imeli izkušenj s tehniko akvarela, smo skupaj
pripravili sliko jabolka in pri tem pokazali, kakšne papirje in kakšne čopiče uporabljamo, kako pripravimo čopič za uporabo, tehniko mokro na
suho, mehčanje barvnih robov, tehniko mokro na mokro, »pobiranje«
barve in dali še vrsto drugih nasvetov. Čeprav smo uporabljali akvarelni
papir slabše kakovosti, slabe čopiče in navadne šolske vodene barvice,
so nastale kar lepe slike. Tako smo pokazali, da se lahko v akvarelni tehniki tudi s skromnimi sredstvi naredi tehnično dobre slike. Domišljija in
ideje pa skupaj s poznavanjem tehnike lahko dajo umetniško vrhunske
izdelke.
Prisrčni so bili obiski mladih – štirih skupin učencev 5. in 6. razreda OŠ
Janka Kersnika Brdo.

Mnogo lepih misli in pohval so nam obiskovalci zapisali v knjigo
vtisov:
»Največje bogastvo je, kadar lahko skozi izdelek izraziš počutje.«
»Ustvarjalnost, domišljija, lepota ... Vse to vam ni daleč.«
»Izjemno lepa razstava, vsi ustvarjeni izdelki, zlasti slike, so prave umetnine.«
»Izjemne slikarje premore vaš kraj. Tega nikakor ne smete opustiti.«
»V vsakem izdelku sem občudovala veliko domiselnosti, iznajdljivosti in
ljubezni do ustvarjanja.«
»Preprosto čudovito, elegantno, umetniško ... Umiri ti dušo in telo.«
In še in še ...!
Zato si upamo reči: »Uspeli smo!«
Hvala številnim obiskovalcem razstave, vsem nastopajočim v kulturnem
programu in ustvarjalcem razstave.
Hvala županu Občine Lukovica Mateju Kotniku za vzpodbudne besede
in Slavku Smrkolju za prijazno pogostitev udeležencev odprtja.
Za DU Lukovica, Stana Stopar in Silvo Zdovc

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347
(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

NOVO: • krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde kože na
bolnih in zdravih nogah. Zaupajte našim strokovnjakom
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Pestro in živahno na Vikendu
odprtih vrat v Lukovici
Od konca aprila do konca septembra so posebni srčki, razobešeni
na vratih ponudnikov, vključenih v projekt Vikendi odprtih vrat v
Srcu Slovenije, vabili obiskovalce v svet številnih društev, ustanov
in lokalov v kar petih občinah – v Kamniku, Šmartnem pri Litiji, Litiji, Lukovici in Mengšu. »Z Vikendi odprtih vrat smo začeli lani, saj
smo želeli obogatiti turistično ponudbo v naših občinah. Tako ponudniki kot tudi obiskovalci so projekt sprejeli z navdušenjem, zato
smo občine tudi letos prepričali, da je to prava zgodba za promocijo
njihovega kraja,« je povedala Aleksandra Gradišek, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki v sodelovanju z občinami in lokalnimi ponudniki organizira omenjeni projekt.

Obiskovalci četrtega letošnjega Vikenda odprtih vrat so lahko v Lukovici
spoznavali turistično ponudbo občine in se družili z domačini. Uživali so
v vodenem ogledu dvorca Rus, po znižani ceni spili kavo v kavarni Mia,
izkoristili posebno ponudbo ob naročilu kosila v Gostišču pri čebelici ter
v gostilni in pizzeriji Furman, se v spremstvu strokovnega vodstva Čebelarske zveze Slovenije sprehodili po čebelarski poti in poskusili slovenski
med, ogledali Poskusni sadovnjak Brdo Kmetijskega inštituta Slovenije
ter tekmovali v avto-moto slalomu, ki ga je pripravilo Avto-moto društvo Lukovica. Prav posebej se je izkazalo Društvo upokojencev Lukovica z
razstavo ročnih in likovnih del, ki je v času Vikenda zabeležilo več kot 400
obiskovalcev.
Številni lokalni ponudniki so za obiskovalce Lukovice pripravili še celo
vrsto drugih družabnih in izobraževalnih aktivnosti. Kulturno-umetniško
društvo Fran Maselj Podlimbarski je omogočilo brezplačen ogled muzejske zbirke v Pavletovi hiši, pripravilo srečanje skupin pevcev ljudskih
pesmi ter brezplačno vodenje po vasi s kulturnim programom in prikazom gašenja ognja s staro brizgalno. V Turističnem društvu Preserje pri
Lukovici so poskrbeli za osvežilno pijačo in drobno pecivo ter omogočili
brezplačno jahanje konj. Brezplačen krog jahanja in vožnjo s kočijo so
za obiskovalce Lukovice pripravili tudi v Športnem konjeniškem društvu

Bregar, kjer so prav tako navdušeni nad obiskom. Še posebej živahno je
bilo v Srečni hiši, kjer so v petek na svoj račun prišli ljubitelji potopisnih
predavanj, v soboto pa se je v prostorih te hiše razlegal predvsem otroški
smeh. Prav vsi obiskovalci so lahko sodelovali še v nagradni igri za tridnevno bivanje v koči Košutnik na Veliki planini.
Razvojni center z Vikendi odprtih vrat omogoča ljudem in ponudnikom,
da razvijajo svoje dejavnosti, posledično pa se na ta način krepi in bogati
turistična ponudba, saj dobra promocija v posamezni kraj privabi številne nove obiskovalce. Tovrstni dogodki ogromno prispevajo k predstavitvi
zanimivosti in posebnosti posameznih krajev. V Lukovici so tako ta vikend
odprli vrata številni lokali, ustanove in društva, vse z namenom, da bi kraj
in vse, kar ponuja, približali čim večjemu številu obiskovalcev. »Pot nas je
čisto po naključju zanesla v Lukovico in ko smo videli, da se tu nekaj dogaja, smo se na hitro odločili, da bomo del dneva preživeli kar tu. Odločitev je bila pravilna,« je navdušena razlagala Manca Kramar z Gorenjskega,
ena od številnih obiskovalk letošnjega Vikenda odprtih vrat v Lukovici,
ki sta ga organizirala Razvojni center Srca Slovenije in Občina Lukovica.
Saša Ceglar Vidmar

13. Moto piknik
Kresni ogenj, moto igre, sardelice in girice, pivo iz lesenega soda,
ogled motokros dirke in še kaj bi se našlo na preteklem moto pikniku v organizaciji moto kluba Rokovnjači, ki je bil že 13. po vrsti.
Standardna lokacija ob Kroharjevem bajerju nam je nudila idilično
vzdušje, tudi vreme nam je letos služilo. Tako smo se v soboto, 3. septembra, podružili z našimi prijatelji in vsemi, ki so se opogumili stopiti
v našo družbo. Glas je poskrbel za drva za kres, Brunles za agregat,
Aeko za morski jedilnik, Hutko za goreče stebre, ostali pa po najboljših močeh pri pripravi prizorišča. Popoldanski družinski del je bil zelo
živahen, blizu 20 otrok se je zabavalo ob kresu pred začetkom moto
iger, ko so si lahko v igri met gume prislužili prave rokovnjaške majice. Pozneje je Luka vzpostavil projekcijo dirke MX GP, tako smo v živo
spremljali prvo dirko Tima Gajserja in navdušeno pozdravili izvrstno
predstavo. Zahvaljujemo se vsem za pomoč in dobro družbo!
Anže Kočar

Gledalci

Najboljša ekipa
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Tek okoli Gradiškega jezera
Na sončno nedeljo, 11. septembra, je TD Gradišče organiziralo 13.
tek okoli jezera. Kot vsako je tudi letos tekmovalo veliko tekačev,
in sicer 227, ki so tekli na 1.200 (tečejo šolski otroci), 4.200 (en
krog) in 12.000 (trije krogi) metrov. V dolžini 300 metrov se je teka
udeležilo 27 predšolskih otrok.
Tudi letos sta bila najmlajša tekmovalca dvojčka, stara eno leto. Najstarejša tekačica, stara 78 let, pa je pretekla najdaljšo razdaljo, za katero je
potrebovala 1 uro in 30 minut. Najhitrejši zmagovalec je bil Robert Kotnik, ki je potreboval 44 minut in 38 sekund, v ženski kategoriji pa je bila
najhitrejša Natalija Mašera z rezultatom 59 minut in 31 sekund. Uradne
rezultate si lahko pogledate na spletni strani TD Gradišče.
Erika Cerar

Upravni odbor Turističnega društva Gradišče pri Lukovici čestita
vsem tekačem za uspešno udeležbo na 13. teku okoli Gradiškega
jezera. Ob tej priliki se tudi iskreno zahvaljuje svojim zvestim donatorjem, sponzorjem in podpornikom, ki so tek okoli Gradiškega
jezera omogočili:
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 CO2: 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
ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Slika je simbolična.

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

Prav tako se zahvaljuje vsem članom in simpatizerjem društva, ki so
aktivno pristopili k pripravam na tek, izvedbi samega teka in urejanju prizorišča po zaključku teka.
Predsednik Jure Starman s člani upravnega odbora TD Gradišče

DOGODKI

september 2016
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Dan odprtih vrat na kmetiji Pr´ Bregar v Trnjavi
En kovač konja kuje, kol’ko žebljev potrebuje … vendar se tokrat
Dan odprtih vrat kmetije Pr´Bregar ni začel s kovačem, pač pa z ježo
konj. Na začetek vstopa v lepo jesen, vsaj upamo lahko, da bo taka,
je v sklop letošnjih prireditev v okviru občinskega praznika Občine
Lukovice Srce Slovenije pripravilo Vikend odprtih vrat v Lukovici.
Tako so bili dnevi od petka do nedelje v Lukovici polni dogodkov, ki
so privabili številne obiskovalce od blizu in daleč.

Na kmetiji Pr´ Bregar v Trnjavi, kjer domuje tudi Športno društvo Bregar,
so pripravili res pester program za vso družino, ki se je odvijal preko celega dne. Tako so, kakor sem že zapisal, v jutranjih urah mnogi sedli na
hrbte konj in se v spremstvu seveda podali na pot po maneži. Potem je
prišlo na vrsto čiščenje konj in tega dela so se zvesto lotila mlada dekleta
in konji so sijali po opravljenem delu, nekateri so imeli celo kitke. In ker
morajo tudi konji imeti obuvala, kakor mi čevlje, da nas ne bode, jih je v
najmodernejše po najnovejši modi in po meri obul kovač Rok Gumilar.
Seveda je prej popravil oziroma kakor je dejal, izvršiš korekturo hoje, in
nato še zmanikiral kopita, le na koncu jih ni pobarval, pa nič zato. Z zanimanjem smo si ogledali njegovo delo in ugotovili tudi, zakaj imajo žeblji
za kovanje takšno obliko, zakaj moramo redno negovati konjeva kopita,
in še marsikaj novega. Dan se je prevesil v drugo polovico, ko je bil čas namenjen igram in lahko rečem oziroma zapišem hišnemu ansamblu ŠKD
Bregar Skrivnostnicam, ki so dan poprej na festivalu ženskih ansamblov
v Gadovi Peči dobile nagrado za Naj debitanta in 3. nagrado občinstva.
Medtem ko so se one ogrevale, smo se posedli v kočijo oziroma zapravljivček in hija, se podali po Trnjavi. Med vozniki je kočijaž zaupal vajeti tudi
korajžnemu dekletu, ki nas je lepo vozilo sem in tja. Poleg tekmovanja za
mlade in stare v iskanju skritega zaklada, metanju podkev in hoje s hoduljami so pripravili še zelo zanimivo nagradno igro, ki je zahtevala tako
umsko kakor tehnično znanje in še malce sreče povrh.

Pred časom smo že zapisali, da ŠKD Bregar ureja v Trnjavi športni park,
ki je bil velika želja pokojnega Marjana, ustanovitelja društva, in zato so
sredstva, zbrana na tokratni prireditvi, romala za ureditev športnega parka. Prav zanimivo je bilo namreč tokrat uganiti, koliko tehta košarica dobrot iz ekološke pridelave, ki jo je pripravila kmetija Pr´ Vazarju iz Trnjave.
Kljub večkratnemu tehtanju in po primerjanju s harmoniko, kar so naredile Skrivnostnice, je bilo zelo težko ugotoviti, koliko tehtajo dobrote z
domačega vrta v košarici, ki so zagotovo končale v loncu zmagovalca. Ker
je namen druženja tudi osveščanje in izobraževanje obiskovalcev, so tudi
letos poskrbeli za izobraževanje in poleg kovača predstavili še prikolice
za prevoz živali zastopnika Dovžan, d. o. o., skupaj z vozili Seat prodajalca
Avto Cerar iz Kamnika. Oba sta namreč poskrbela za praktične nagrade
tekmovalcem, ki jih ni bilo malo. Da je bilo tokratno druženje res druženje
za vso družino, priča tudi to, da je prireditev obiskal Egidij Capuder Kicov
Tilo, kmet in izreden ljubitelj konj, da o njegovih letih in smislu za humor
ne izgubljam besed. Zahvaljujoč dobri postrežbi in pestremu programu
so se nekateri, ki so prišli že v jutranjih urah, poslovili šele, ko se je dan
prevesil v noč z obljubo, da še pridejo, če bodo le zasledili povabilo. Kicu
Tilo je rekel, fantje moji jaz pridem prihodnje leto zagotovo, sam, da boste vi še tu in mož, ki premore že 96 križev, točneje 18. avgusta si je naložil
že novega, je bil ravno zato, ker se drži kot stara grča v znak spoštovanja
sprejet z močnim aplavzom. Sicer so se na dvorišču kmetije tokrat srečale,
poleg številnih mlajših in malo mlajših, še nekatere staroste Črnega grabna in prav lepo so se pomenili ob kozarčku rujnega, kakopak. Tistim, ki ste
tokratni dan zamudili, še sonce ga ni, je kmalu vstalo in pozno šlo spat,
nasvidenje prihodnje leto na kmetiji Pr´ Bregar na konjeniškem dnevu.
Pridite, ne bo vam žal.
Drago Juteršek

Dejaven mesec Godbe Lukovica
Člani Godbe Lukovica so po zasluženem poletnem premoru konec
avgusta spet začeli z rednimi vajami. Zaradi predvidenih precej
zahtevnih nastopov se je vadba skladb odvijala dvakrat tedensko,
ob torkih in četrtkih. Prvič so se godbeniki v novi glasbeni sezoni
predstavili na osrednji proslavi ob prazniku Občine Lukovica. Vsekakor velik izziv, kajti zaigrali so ob boku Mengeške godbe in Pihalnega
orkestra Svea Zagorje. Torej dveh orkestrov, ki prihajata z veliko večjega območja in imata zato tudi precej večje glasbeno zaledje. Na
njihovi strani je tudi tradicija, saj sta oba orkestra več kot 100 let starejša od “18 letne mladenke”, kot je uradni napovedovalec predstavil
Godbo Lukovica. Člani slednje se niso ustrašili izziva in so kljub nekoliko skromnejši številčni sestavi prejeli precej pohval za odigrane
zabavne skladbe.
Že dva dni pozneje je sledila tradicionalna povorka ob 46. dnevih
narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Skozi srednjeveško
mestece so lukoviški godbeniki korakali že enajstič zapored ter bili
del več kot dva tisočih posameznikov in skupin, ki so sodelovali na
tej največji etnološki prireditvi v Sloveniji.
Godba Lukovica je sodelovala tudi pri obisku delegacije iz italijanske
občine Amaroni v Lukovici. Ob polaganju vencev na Starem trgu so

zaigrali himni republik Slovenije in Italije ter zaigrali žalno skladbo,
ko so se predstavniki obeh občin poklonili žrtvam prve svetovne
vojne.
Dejaven mesec so godbeniki, kar se javnih nastopov tiče, zaključili v
Mengšu, kjer je zadnji septembrski konec tedna ob 24. sejmu v Mengšu potekalo območno srečanje godb. Zbrali so se predstavniki vseh
petih orkestrov, ki delujejo na domžalskem območju. Vsak je odigral
po tri skladb, in kot je običaj na tovrstnih srečanjih, so glasbeniki tudi
družno zaigrali nekaj poskočnih melodij.
Leon Andrejka
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V Srečni hiši o zelo lačni gosenici po angleško …
Si predstavljate nenehno lačno gosenico, ki želi pojesti sladoled
in češnjo, pa sir in jabolko, korenček in hruško, kolaček in tortico
pa celo klobasico, jagodo in lubenico? No, v Srečni hiši smo jo spoznali v sredo, 21. septembra, ko nam je lačno gosenico predstavila
Veronika Pavlič, in to v angleščini!
Z Veroniko pa smo se naučili tudi, kdaj je noč – ko spimo – in kdaj
dan – ko smo budni –, po angleško seveda. Naučili smo se še, kako po
angleško rečemo sončku in kako luni, malo smo tudi zapeli in zaplesali
– vse v angleščini, kakopak! Nazadnje smo si izdelali še spominek za
domov – čisto pravo gosenico. Mimogrede, ali vi veste, kako se reče
gosenici po angleško? Ali pa metuljčku, v katerega se je čez noč prelevila naša gosenica?
Čisto na koncu, ob slovesu, smo snedli še naše najljubše krofke Moj
frosti in jih poplaknili s čajčkom – kot se za angleški večer spodobi,
kajne?
Je pa sicer naša Srečna hiša novo šolsko leto pozdravila že z Vikendom
odprtih vrat v začetku septembra. V petek, 2. septembra, smo se tako v
Srečni hiši mladi pa tudi manj mladi najprej ‚podali na pot‘ po eksotični
Tajski, kamor sta nas popeljala Tanja Srnovršnik Volarič in Mitja Volarič,
nato pa smo z Ano Čemažar ‚skočili‘ še na potep po kaotično pisani

Južnoafriški republiki, svoje spoznavanje sveta pa smo sklenili še s pravim poletnim ‚road trip-om‘ po čudovitem Baltiku.
Sobotno dogajanje smo popolnoma posvetili otroški zabavi, in to
takoj zatem, ko smo izstopili iz domišljijskega sveta hrasta Stanislava
in albinskega netopirčka Bojana, knjižnih junakov Eko knjige. Ker se
druženja v Srečni hiši nekateri mali obiskovalci nikakor niso nasitili –

niti po tem, ko so v soboto pozno popoldne s seboj domov odnesli
vsak svoj del skritega zaklada –, so se vrnili še v nedeljo, 4. septembra,
ko so skupaj z animatorkami Srečne hiše sklenili Vikend odprtih vrat, in
to z ‚igrami naših staršev‘, to pa je skakanje ristanca ter gumitvista, no,
nekaj iger pa so si tudi sami izmislili – da bodo te igrali njihovi otroci.
V Srečni hiši smo novo šolsko leto pozdravili tudi tako, kot veli naše
poslanstvo – to je pomoč otrokom iz rejniških in socialno ogroženih
družin. Med drugim je tako Srečna hiša sofinancirala opravljanje vozniškega izpita enemu izmed mladeničev, ki že več let živi v rejniški
družini v okolici Lukovice (Lukovica je sicer znana po tem, da je na njenem območju največ rejniških družin v Sloveniji), pa podarila šolske
zvezke fundacije H.O.P.E. otrokom iz socialno ogroženih okolij iz lokalnega okolja ter prepeljala še zadnja dva računalnika (od številnih
že dobavljenih) in pisalno mizo na Center za socialno delo Maribor za
socialno ogrožena šolarja s tamkajšnjega območja.
Delovanje naše Srečne hiše je sicer tik pred začetkom novega šolskega leta podprla tudi ekipa ABC pospeševalnika, prvega regionalnega
pospeševalnika start up podjetij pri nas. Prostovoljci ABC pospeševalnika so namreč poleg svojega časa in dela Srečni hiši namenili tudi
finančno donacijo, ki bo pomagala pri pokritju stroškov organizacije
septembrskega izleta za 40 otrok iz rejniških družin na širšem območju
Domžal na Domačijo Lušina pri Škofji Loki.
Izjemno nas je razveselila tudi donacija družbe Plinovodi, ki nam je
prispevala del sredstev za poravnavo naše celoletne najemnine. V zahvalo smo zato naš učni prostor poimenovali kar Sončna učilnica družbe Plinovodi. Pridete tudi vi pozdravit sonček v naših prostorih?
Alenka Žumbar Klopčič

Še šestnajste družabne igre
Ob koncu šolskih počitnic so Zlatopoljci organizirali rekreativno kolesarsko popoldne Vsi na kolo za zdravo telo. Zbor kolesarjev je bil ob
igrišču, smer vožnje pa jih je vodila proti Brezovici in Vrhu nad Krašnjo,
skozi Pšajnovico in nazaj. Na cilju jih je čakal osvežujoč napitek ter slodelovanje v družabnih igrah.
Prav te so prvič organizirali že leta 2000, bile so odmevne in zanimive, prav
takšne so bile tudi tokrat, že šestnajstič po vrsti. Med številnimi zbranimi krajani ob igrišču se jih je tokrat odločilo za sodelovanje kar 50. Tekmovanje je
zajemalo naslednje aktivnosti: podiranje stožca, met obročkov na kiln, strel
žoge na gol, met balinčkov, pikado in nalivanje vode v steklenico. Številni na
tribunah so bodrili svoje malčke, jim dajali nasvete in spodbudo. Nastopajoči
so bili razvrščeni v šest starostnih skupin, najboljši pa so ob koncu prejeli lepe
medalje, najmlajši pa tudi sladke čokolade.
Ob prigrizku smo se skupaj poveselili, prijetno druženje pa so s svojim vrvežem popestrili malčki, ki so neumorno tekali sem in tja.
Najboljši nastopajoči na letošnjih igrah:
Do 7 let: 1. David Pestotnik, 2. Miha Močnik, 3. Manca Jamšek
Od 8 do 10 let: 1. Mateja Močnik, 2. Jakob Šuštar, 3. Špela Šmit

Od 11 do 15 let: 1. Andrej Pavlič, 2. Rok Močnik, 3. Sara Šmit
Od 16 do 25 let: 1. Matej Klopčič, 2. Mitja Klopčič, 3. Andraž Šmit
Od 26 do 40 let: 1. Miran Močnik, 2. Damjan Kužnik, 3. Robi Pestotnik
Nad 40 let: 1. Janez Hribar, 2. Roman Klopčič, 3. Janko Jamšek
Vsem dobitnikom medalj iskreno čestitamo!

Tone Habjanič

16. srečanje Gradišč Slovenije

Zasaditev bananovca ob brunarici TD Gradišče
Tudi letos, kot vsa leta doslej, smo se vaščani Gradišča pri Lukovici
udeležili že 16. srečanja Gradišč Slovenije, ki je potekalo pri sv. Tomažu.
V soboto, 25. junija 2016, smo se zgodaj zjutraj z avtobusom in našim sedaj že stalnim voznikom Frenkom izpred Mačkovega poda podali na samo
srečanje. Srečanja se nas je udeležilo 30 oseb, po večini vaščanov Gradišča
pri Lukovici.
Tokratna udeležba je bila nekoliko skromnejša kot običajno, saj je bilo treba
večer pred izletom še postaviti mlaj sovaščanu ob njegovem Abrahamu. Ta
isti sovaščan nas je pred odhodom tudi prijetno presenetil z manjšo pogostitvijo. Dobre volje smo se nato odpeljali prek Trojan proti sv. Tomažu,
kamor smo prispeli ob 10.30. Po dobrodošlici domačega društva in ogledu prizorišča smo se v skupinah odpravili na ogled cerkve sv. Tomaža, kjer
je bila ob 12. uri tudi darovana maša za vse Gradiščane. Po maši je sledilo
prijetno druženje za vse udeležence srečanja. Po predstavitvi vseh Gradišč, kjer smo v spomin prejeli tudi sadiko bananovca, je sledil zabavni del
srečanja z raznimi igrami. Po 20. uri pa smo se zavrteli še v zvokih domačega ansambla in preizkušali srečo na srečelovu.
V kolikor bi si tovrstni dogodek želeli ogledati oziroma se ga udeležiti, vljudno vabljeni, da se nam naslednje leto pridružite na 17. srečanju Gradišč
Slovenije, ki bo pri Slovenj Gradcu.
Dušan Drčar, Foto: Silva Burja

V B dentu sledimo smernicam
sodobnega zobozdravstva
V zobozdravstvu se – tako kot na vseh področjih – uvajajo nove tehnologije in postopki. Zaradi raziskav o vplivu na celotno telo se danes zobem
nasploh nameni več pozornosti.
Zgodnja diagnostika parodontalne bolezni s pomočjo merjenja aktivnosti specifičnih encimov v ustih in bakterijska analiza povzročiteljev izboljšata rezultate zdravljenja.
Sodobnejši beli materiali (kompoziti in različne keramike) počasi izrinjajo
iz uporabe klasične amalgamske (sive) zalivke. Nasploh se poskuša kovina
nadomeščati z uporabo različnih mešanic belih materialov in postopkov.
Tako je brezkovinska keramika lepša in ne povzroča morebitnih alergij na
kovino.
V ordinacijah se vedno pogosteje uporabljajo različni laserji za mehka in
trda tkiva. Diodne laserje na primer lahko uporabljamo za terapijo parodontalne bolezni, zdravljenje aktivnega herpesa, za manjše kirurške posege in endodontsko razkuževanje kanalov. Z raznovrstimi pripomočki za
povečavo (lupe, v specialistični ambulantah tudi mikroskopi) in strojnimi
inštrumenti za preparacijo kanalov narašča uspeh endodontskega zdravljenja zob.
V zobnih laboratorijih se uvajajo tehnologije rezkanja in laserskega sintranja kovin, keramičnih in plastičnih materialov, s čimer se povečuje trdnost konstrukcij in zmanjša možnost napak.
Z adhezijskim cementiranjem (lepljenjem) protetičnih nadomestkov
(prevlek, mostičkov) dosežemo močnejšo vez na zobne krne in boljšo
zaporo.
Stremi se k ohranjanju čim večjega števila zob do pozne starosti, zato
se danes večji poudarek daje zdravju obzobnih tkiv, regeneracijskim
postopkom (umetna kost, spojine, ki stimulirajo formacijo kosti) in dodatnih diagnostičnih pripomočkov za ocenjevanje rizika za zobno gnilobo
(testi kvalitete sline in ustne bakterijske flore).
Implantati so dobre in preverjene rešitve pri nadomeščanju posameznih
zob ali kot pripomočki za dodatno sidrenje protez. Zavrnitvenih reakcij
praktično ni, proizvajalci dajejo na material doživljenjske garancije in ob
ustrezni higieni in rednih kontrolah je uspešnost implantacije lahko zelo
visoka.
Marsikdo si želi bolj bele zobe; z ustrezno izbiro primernega beljenja lahko dosežemo učinkovite, neškodljive in relativno dolgotrajne rezultate.
Z različnimi premazi (fluoridi in biorepulzivni premazi) lahko zobe zaščitimo za obdobje več mesecev, jih posvetlimo ali preprečimo občutljivost
korenin in ustavimo karies.
Zaradi staranja prebivalstva in vpliva zdravil na stanje v ustih moramo zobozdravniki dobro spremljati in poznati tudi osnove splošne medicine in
sodelovati s pacientovim osebnim zdravnikom.
V B dentu sledimo vsem novim smernicam v zobozdravstvu. Uporabljamo sodobne materiale in tehnologijo. K hitrim in uspešnim rešitvam na
področju zobne protetike pripomore tudi lasten in sodobno opremljen
zobotehnični laboratorij. Zavedamo se, da je za uspeh potrebno dobro
sodelovanje zobozdravnika, zobotehnika in pacienta. Kjub vsej sodobni tehnologiji in brezbolečinskemu delu so potrebne redne kontrole in
upoštevanje zobozdravnikovih navodil glede izvajanja ustne higiene in
prehranjevanja.

B DENT, d.o.o.
Člani TD Gradišče v akciji

OBVESTILO
Obveščamo vas, da bo Center za socialno delo Domžale
svoje prostore s 1. 11. 2016 preselil na
novo lokacijo na naslovu
Masljeva ulica 3, Domžale.
Novi poslovni prostori so ob želežniški progi nasproti
parkirne hiše Domžale.
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KRAŠNJA 57A
1225 LUKOVICA

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• zgodnja diagnostika paradontalne bolezni in
zdravljenje z laserjem

• vstavitev implantatov
• brezkovinska keramika

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

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

oglasno sporočilo
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PREDSTAVLJAMO

Rokovnjač

Palica kot pomoč in opozorilo

Burja v laseh, kot bi letel

Bliža se 15. oktober. To je dan, ki ga je leta 1970 mednarodna zveza slepih
razglasila za mednarodni dan bele palice. Na ta dan želijo slepi in slabovidni opozoriti nase, na svoje pravice, ki so jim mnogokrat kršene, in na
svojo prisotnost v družbi. V družbi videčih, za katere je slepota še vedno
tabu. Ljudje o njej težko govorijo. Ko se pogovarjajo s slepim, izbirajo besede in se po navadi ogibajo besedi 'poglej' ali 'vidiš'. Tudi slepi namreč
vidijo. S tipom. In v okolju jim je pri tem v pomoč bela palica, ki je po vsem
svetu priznana kot simbol slepote. Obenem je tudi zelo pomemben pripomoček, ki slepi osebi zagotavlja varno hojo, saj z njeno uporabo slepi
in slabovidni prepoznavajo ključne predmete v okolju, ovire, strukture tal,
ipd. Sočasno je palica najočitnejši znak, da je njen lastnik slep ali slaboviden.
Vendar pa ni potrebe, da bi bila slepota tabu. Ni potrebe, da bi bila ovira.
Pri nas na njo gledamo kot na priložnost, ki nam je bila dana, da vidimo življenje drugače. Da ga živimo drugače. Živimo ga polno in vsak dan nam
je izziv. Velik vzgled nam je Alan Kobilica, ki je pred leti zaradi operacije
oslepel, in kot pravi sam, s tem dokončno spregledal.
K sreči se počasi tudi na tem področju stvari le premikajo na bolje. K temu
je zagotovo pripomogla tudi inkluzija, ki slepim in slabovidnim otrokom
omogoča, da se šolajo v rednih šolah. Torej v svoji okolici in med svojimi
vrstniki. Eden iz med njih je tudi naš Žiga, drugošolec iz Lukovice. Tu je
njegova zgodba …

Prihod v šolo je varnejši z uporabo bele palice
Slepota ni ovira
… Žigova življenjska pot se je začela pred sedmimi leti na petek, 13. Kot
vsaka mama, se tudi jaz še zelo živo spominjam trenutka, ko so mi prvič
v naročje položili majhno nebogljeno štručko. Nikoli ne bom pozabila
velikih rjavih učk, ki so nemirno begale po prostoru. Nismo se še dobro
navadili drug na drugega, ko so njegove nemirne učke opazili tudi zdravniki. Po opravljenih številnih raziskavah in pregledih so pri devetih mesecih končno potrdili diagnozo – hipoplazija vidnih živcev. Pozneje smo
pri oftalmologu dobili še oceno ostanka vida. Na levo učko 0%, na desno
učko 2%.
Ko zdaj gledam nazaj na to obdobje, se mi zdi, da sva se z možem zelo
hitro sprijaznila z dejstvom, da je Žiga slep z minimalnim ostankom vida.
Skupaj smo na novo zaživeli povsem normalno življenje in začeli delati z
njim prav na vseh področjih. Seveda so bili tudi težki trenutki, a ob njem
so se preprosto razblinili. Žiga je bil tako prisrčen otrok, vedno nasmejan
in nadvse zvedav. Z njim smo na njegov način ponovno začeli odkrivati
svet. Že od vsega začetka sva se trudila, da sva mu vedno znova dokazovala, da ni nič nemogoče. In to tudi on zdaj dokazuje nam. Z vztrajnostjo, veliko željo in trudom je mogoče doseči in početi prav vse. Žiga
ima odlično orientacijo. Tudi preostanek vida, ki ga ima, resnično maksimalno uporablja. Tako večina, ki ga prvič spozna, zelo težko verjame, da
je Žiga praktično slep. On je živ dokaz česa vsega so slepi in slabovidni
sposobni, če jim le damo možnost. Od zgodnjega otroštva je bil vključen
v redni vrtec in zdaj hodi v drugi razred v šolo na Brdu. Žiga se je vstopa v
šolo izredno veselil. Kar pokal je od želje po novem znanju. Tudi pri vsto-

pu v drugi razred to veselje do šole ostaja. Sošolci ga že od prvega dne
jemljejo kot sebi enakega. Sodeluje pri vsem mogočem, je izredno bister in še bolj radoveden. Nikoli ne kaže, da bi bil žalosten in prav nič mu
ni težko. Odprt je za vse novosti, za nova znanja, nove izkušnje. In to na
vseh področjih. Tudi na športnem. Našel se je v plavanju in kolesarjenju.
S kolesom najraje dirja po šentviški ploščadi in za reko Radomljo. Rad se
sprehodi do bližnje kmetije po domače mleko, najbolj ponosen pa je, ko
se v soboto zjutraj sam s svojo palico odpravi do pekarne po svež zajtrk
za svoje zaspance. Popoldanske urice si kratkočasi z igro s prijatelji, s harmoniko in z lego kockami. Letos si je zaželel še karateja. Preizkusil se je
tudi v rolanju in smučanju. In to zelo uspešno! Zaljubljen je v knjige, tako
da je reden gost v knjižnici na Prevojah in v Domžalah. Letos se je vpisal
še v knjižnico za slepe in slabovidne v Ljubljani, kjer si lahko sposodi tudi
knjige v brajevi pisavi.
Ko je bil Žiga star štiri leta, se mu je pridružil živahen in navihan bratec
Aljaž. Skupaj sta odličen tim in sta dobesedno nerazdružljiva. Seveda si
tudi skočita v lase, a ob koncu dneva je Žiga še vedno pravi veliki brat, ki
ga Aljaž želi posnemati prav v vsem. Tudi v hoji s palico in branju brajice.
Ne morem reči, da z možem nimava pomislekov in strahov glede njegove
prihodnosti. Seveda naju skrbi, kako bo v šoli, kako bo, ko odraste. Ali bo
dobil zaposlitev, ali si bo nekoč ustvaril družino. Vendar, če dobro pomislim, so to želje in skrbi vsakega starša. Zato se ne razlikujemo od ostalih
družin. No, pa vendar tudi se. Zaradi Žige. On nas dela drugačne, in to
vsakič, ko nam znova in znova dokazuje, da ni nič nemogoče.
Za Žigo lahko rečem, da je zelo srečen otrok. To je njegova zgodba. Za
naju z možem je prava »faca« in nanj sva neskončno ponosna!
Maja Novak
Poleg brajice je Žigu pri branju v pomoč elektronska lupa
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Se AMD Lukovica vrača na
stara pota slave?
Tokratna dirka državnega prvenstva za nagrado Občine Lukovica in 1. memorial Nika Sodnikarja v razredih starodobniki, minimoto, skuter, ohvale in supermoto v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem je namreč dokaz, da znajo in
zmorejo pripraviti zanimivo tekmovanje, ki navdušuje tako obiskovalce kakor
tekmovalce. Če se ozremo malce nazaj, no, kar nekaj deset let, so v 90. letih
člani takrat še AMD FAM Lukovica v Dobu pripravili kar nekaj tekem v motokrosu, ki so bile zelo odmevne. Celo tako, da so se o njih pogovarjali na seji
občinskega sveta Domžale 8. avgusta 1997 ter razpravljali o vplivu hrupa in ne
vem še česa na okoliške prebivalce in naravo. Zaradi prevelikega negativnega
vpliva je motokros proga prostor prepustila smetišču, ki je bil ekološko naravnan in ni puščal nobenih negativnih vplivov na občane in okolico. Občani so
takrat dobili nadomestilo v takrat še drugi valuti kot danes in smetišče na njih
ni kvarno vplivalo, denar sveta vladar. A vendar je del priprav na tekmo ostal
takšen kot takrat, poleg izpolnjevanja raznoraznih obrazcev so se tudi tokrat
spopadali s pomanjkanjem denarja. Uspehi društva niso pozabljeni, kakor
ni zamrl tekmovalni duh starejših tekmovalcev, ki so iz motokrosa presedlali v starodobnike, ter ponovno pridno nabirajo zmage in pokale, tokrat že za
društvo AMD Lukovica. Tokratne dirke, ki so potekale kar dva dni, so organizatorji izpeljali ob medijski podpori revije Domžalsko-kamniške Novice in glasila
Rokovnjač, ter ob podpori AMZS. Svoje so dodali še člani MK Rokovnjači ter
PGD Lukovica in PGD Prevoje, ter pokrovitelji Občina Lukovica, Avto Kveder,
SEAT Avto Cerar Kamnik, Gostilna Bevc Lukovica, Nikotrans&Begrad, d. o. o.,
Vulkanizerstvo Lenček Dušan, s. p., Avtoprevozništvo Dolinšek Marjan, s. p., in
so začeli. Mesto tokratne dirke v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem je na
zelo primernemu kraju, malce oddaljenem od mesta, vendar blizu z vso infrastrukturo, ki je še kako prav prišla vsem, tako organizatorju, tekmovalcem in ne
nazadnje tudi gledalcem. V dveh tekmovalnih dneh smo si ogledali kar nekaj
dirk in imeli ob tem ne samo kaj videti, ampak tudi slišati. Na svoj račun so resnično prišli ljubitelji športa, kjer prevladujejo bencinski hlapi in hrup motorjev.
Nedeljska tekma je bila še poslastica za ljubitelje moto športa, saj je vreme krojilo tako hitrost tekmovanja kakor vrstni red. Ker je med dežjem kar nekajkrat
posijalo sonce, so bile tako posamezne vožnje še posebej zanimive. Vreme je
poskrbelo tudi za nekaj padcev, ki na srečo niso bili hudi, tako da so se tekmovalci pobrali kar sami in nadaljevali z vožnjo. V soboto je bil padec malce hujši
in enega so odpeljali v bolnišnico in na razglasitvi so tekmovalci nosili tablo v
podporo Vižot, tekmovalcu, ki se je ponesrečil. Sicer smo lahko opazili, da vlada
med njimi poleg tekmovalnega duha še velik prijateljski duh, ki zgladi mnoge
težave in zaplete na progi. Poleg novejših motorjev, ki dosegajo velike hitrosti,
smo tokrat videli na stezi motorje, ki so bili izdelani, ko marsikoga od nas še
na svetu ni bilo, a vseeno še veselo rohnijo po tekmovalni progi. Le po daljši
vožnji jim malce nagaja naduha in tudi okvir jih ne drži več tako kakor nekoč,
da o notranjih organih, beri menjalnikih in ostalem, ne pišem. Kljub številnim
težavam bodo pripravljeni za naslednjo dirko, ki bo v prihodnjem letu, saj so na
Vranskem zaključili s tekmovanjem starodobnikov. Ostale skupine pa čaka kar
še nekaj krogov do konca tekmovanja. Starodobniki so se tokrat pomerili tudi
za memorial Nika Sodnikarja, navdušenega in tudi uspešnega tekmovalca, ki je
svojo življenjsko pot končal ravno na Vranskem med tekmo v preteklem letu.
Organizatorji so pripravili lep spomin nanj, saj so si obiskovalci lahko ogledali
njegove motorje in fotografije z različnih tekmovanj. Častni krog je skupaj z
veterani odpeljal z njegovim motorjem njegov sin, se na mestu, kjer je končal
svojo tekmovalno pot, ustavil, malce privil plin v njegov spomin in se nato zapeljal v boks. Prireditev, na kateri so bili po mojem zmagovalci prav vsi, saj so
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pokazali poleg vrhunskega obvladovanja motorja v različnih vremenskih razmerah še nekaj več, poleg tekmovalnega še veliko prijateljskega duha in to jih
kljub rivalstvu veže iz tekme v tekmo. Če sem že začel z zgodovino, naj z njo
tudi končam. Upam, da to ni zadnja dirka, ki so jo pripravili člani AMD Lukovica,
tako da bo glas o dobrih organizatorjih ostal in ne bo šel v pozabo oziroma
v zgodovino, da se v še večjem številu srečamo v Centru varne vožnje AMZS
na Vranskem prihodnje leto, do takrat pa upam, da se bodo dogovorili tudi z
onimi zgoraj.
Rezultati
V razredu skuter 70 je bil v obeh vožnjah nepremagljiv Nejc Šipek (AMD Orjaki),
kljub manjšim tehničnim težavam v drugi vožnji. Z dvema drugima mestoma
si je že pred zadnjo dirko naslov prvaka privozil Aleš Rakun (AMD Gorica).
V razredu skuter sport je zmagal Tomaž Ahčin (AMD Orjaki), ki je v drugi vožnji
sicer padel, a je kljub temu zbral največ točk med tekmovalci v tem razredu.
Vodilno mesto je zadržal Nejc Kogovšek, ki je v prvi vožnji zmagal, v drugi je
bil tretji.
Prva dirka razreda minimoto je bila že po treh minutah prekinjena zaradi močnega naliva in po premoru, ko je dež malce prenehal, in menjavi gum, se je le-ta
nadaljevala. Zmagal je Jan Poropat (Minimoto klub obala Koper), pred Enejem
Logarjem (AMD Brežice) in Valterjem Poropatom (Minimoto klub obala Koper).
Enak vrstni red je bil tudi v drugi vožnji, le da je bila razlika med prvima dvema
precej manjša. V skupnem seštevku je Jan Poropat s tem še povečal svojo prednost. Med otroci je zmagal Etien Kantar Božič (Minimoto klub obala Koper).
V razredu ohvale je zmagal Alex Novak (ŠKD GAS Vrtejba), ki je v prvi vožnji slavil po napaki Jake Gorjana na startu, zaradi česar je slednji dobil časovni pribitek. Bolj tesno je bilo v drugi vožnji, ki jo je Novak zaključil v svoj prid, prednost
pred Gorjanom pa je znašala le 53 tisočink!
V amaterskem tekmovanju supermota je obe vožnji dobil Nejc Kržič pred Janom Zorkom in Juretom Pircem.
Za voznike starodobnega motociklizma sta bili tokratni dve dirki tudi zadnji
v letošnjem državnem prvenstvu, tudi dirka za 1. memorial Nika Sodnikarja .
Zmagovalci posameznih razredov so bili v obeh vožnjah isti: v razredu A Jože
Cerar (MKS Kranj), B1 Slavko Krč (AMD Kranj), B2 Rok Kreč (AMD Lukovica), B4
Drago Kreč (AMD Lukovica), C1 Tomaž Jesenek (MK Leteči Kranjci), C3 in C5 Primož Vindišar (AMD Lukovica), med prikoličarji sta slavili posadki Matjaž Lesjak
– Mitja Cencelj (Magnet Trbovlje) D1 ter Jože Cerar – Primož Vindišar (MKS Kranj
/ AMD Lukovica) v D2).
Drago Juteršek
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Rokovnjač

Člani RK Rafolče v deželi
cvička
V soboto, 10. septembra 2016, smo se člani RK Rafolče odpravili na
tradicionalni septembrski izlet. Tokrat nas je pot zanesla na Dolenjsko.
Najprej smo si ogledali šolo Grm – Center biotehnike in turizma, kjer nam
je dekan Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Jože Podgoršek na
kratko predstavil bogato zgodovino šole in nas popeljal po šolskem posestvu. Na koncu smo obiskali še šolsko menzo, kjer smo z navdušenjem
degustirali jogurte, ki jih izdelujejo dijaki in študenti. Ogled smo sklenili
pod šolskim kozolcem, kjer smo ob melodijah Lenartove harmonike pomalicali domače dobrote.
Druga postaja je bila muzejska zbirka IMV v Drgančevju, kjer smo lahko
pokukali v razstavljene avtomobile, policijska in gasilska vozila ter prikolice in avtodome znamk IMV, Adria Mobil, Revoz in TPV.
Ogled v tovarni IMV

Ogled na Grmu
Nato smo se odpeljali proti kartuziji Pleterje. Tam smo se ustavili v muzeju
na prostem, ki predstavlja stare kmečke stavbe. Poskusili smo pletrsko
mašno vino, cviček in sok, nato pa smo se vzdolž samostanskega zidu
odpravili proti vhodu v kartuzijo. Ta je sicer za obiskovalce zaprta, zato pa
smo si ogledali gotsko cerkev ter predstavitev o samostanu in meniškem
življenju.
Po razgibanem dnevu smo se okrepčali v Gostišču na Trgu v starem mestnem jedru Novega mesta. Tako se je izlet lepo zaokrožil, saj se v gostišču
praktično usposabljajo dijaki in študenti šole, ki smo si jo ogledali na
začetku dneva. Po okusnem obroku smo še malo posedeli, nato pa smo
se polni lepih vtisov odpeljali proti domu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
kakorkoli pripomogli k uspešnemu izletu.
Petra Zajc, Viktor Jemec
Foto: Stane Gerčar

Moški pevski zbor Janko Kersnik zapel na Mali planini
Planinci, pohodniki, izletniki in naključni obiskovalci gora, zelo težko je
opisati nepregledno množico obiskovalcev, ki so se na sončno nedeljo, 28.
avgusta, podali na Malo planino in okoliške vršace. Na zadnjo nedeljo v avgustu se na Mali planini pri planinskem domu PD Domžale srečajo člani in
članice PD Domžale na svojem srečanju, ki je vedno veselo. Tokrat že 24.
tradicionalno srečanje domžalskih planincev se je začelo že pred uradnim
delom, to je ob 11. uri s krajšim koncertom Godbe Domžale, ki bi ga lahko poimenovali kar Odmev s planin. Ob obisku vrhov so predvsem mladi,
starejši niso izjeme, navdušeni nad čudovitim odmevom, ki ga slišijo, ko zavriskajo in takšnega smo bili deležni tudi obiskovalci, le da smo prisluhnili
odmevu skladb, ki so jih igrali godbeniki Godbe Domžale. Z uvodno pesmijo pevcev moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice se je začelo
srečanje, ki ga je po uvodni pesmi s pozdravnim nagovorom začel predsednik PD Domžale Janez Vodlan. V nagovoru se je spomnil začetkov pred 63
leti in zbranim veliko povedal o pomenu doma na Mali planini. Ponovno
smo prisluhnili petju članov moškega pevskega zbora Janko Kersnik, ki že
leta sodeluje s planinci in nato nagovoru podžupanje mag. Renate Kosec.
Nato je na vrsto ponovno prišla Godba Domžale s krajšim koncertom priljubljenih skladb. Ko se je godba utrudila, so za glasbeno sceno poskrbeli
člani ansambla Prjatli, ki so dodobra ogreli pete planincev. Biti v planinah in
ne okušati žgancev, tisto o pastirici, ki jih kuha, dajmo malce na stran, bi bila
velika napaka in ponovno nas je osebje doma presenetilo z odlično hrano

in glede na število obiskovalcev tudi s hitro postrežbo. Zato se drugo leto v
še večjem številu odpravimo zadnjo nedeljo v avgustu na Malo planino k
Domžalskemu domu, člani MP Janko Kersnik bodo zagotovo tam. Še gesta,
vredna posnemanja, v času, ko damo vse več na tehniko in pozabljamo na
stare oblike komuniciranja, so člani zbora svojemu članu, ki zaradi bolezni ni
šel z njimi, pisali razglednico z ne samo lepimi pozdravi, ampak z željo, da se
čim prej vrne v njihove vrste.
Drago Juteršek
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Srečanje po dvajsetih letih
Mineva že dvajset let, od kar je prenehal delovati Nogometni klub Partizan Lukovica. Ustanovljen je bil leta 1973 na pobudo Franca Avblja,
pečarja iz Lukovice.
Takratni privrženci nogometne igre so se odločili, da sami zgradijo igrišče.
Zavihali so rokave in s prostovoljnim delom jim je to tudi uspelo. Do tedaj so
koristili igrišče pri sosednjem Nogometnem klubu Krašnja. Z novim igriščem
se je v tem okolišu še povečalo zanimanje za nogomet. Takratni nogometni
klub je deloval zelo aktivno, saj so tekmovali v ljubljanski podzvezi s člansko,
z mladinsko in s pionirsko ekipo. Igre so privlačile številne gledalce, ambienti
in doživetja so bili nepozabni. Gradnja avtoceste skozi Črni graben pa je zahtevala tudi svoj davek. Rušenje igrišča in konec je bilo23-letnega delovanja NK
Partizan Lukovica.
Na pobudo Ferija Severja, Vinka Nakrsta in na željo nekaterih starejših takratnih
članov se je snovala ideja, da se po dvajsetih letih nekdanji člani tega kluba ponovno zberemo. Prav slednje se je zgodilo sredi tega meseca v Rokovnjaškem
gozdičku na Brdu pri Lukovici. Čeprav nam je malo ponagajalo vreme, je naša
druščina štela okoli petdeset zbranih. Nagovoril nas je glavni organizator Feri
Sever, nam zaželel dobrodošlico, v nadaljevanju pa nanizal utrinke iz davnih
dni. Ob prijetnem druženju smo si ogledali tudi stare fotografije in si s pogle-

Po poteh Ene žlahtne štorije
V soboto, 10. septembra 2016, smo se člani Medobčinskega društva Sožitje
iz Mengša odpeljali na čudovit družinski izlet v Goriška brda. Skozi Vipavsko
dolino smo se prek Gorice in Solkana popeljali v Brda. Prva točka postanka
je bila vasica Gonjače, kjer smo se povzpeli po 144 stopnicah na 24-metrski
stolp. Na vrhu se nam je odprl čudovit pogled na Brda, Julijske in Karnijske
Alpe, Dolomite, Furlanijo, Tržaški zaliv, Kras in Trnovski gozd. V gostišču pri
Marjotu smo pomalicali in se pripravili na potovanje po briških vaseh. S prijaznim in simpatičnim vodičem Petrom smo se odpeljali v Šmartno, vasico

Srečanje starejših v
župniji Krašnja
Na nedeljo svetniških kandidatov ljubljanske metropolije – škofa Janeza Frančiška Gnidovca, nadškofa Antona Vovka, škofa Friderika Barage,
duhovnika Andreja Majcna in profesorja Antona Strleta so se v cerkvi sv.
Tomaža v Krašnji zbrali tudi starejši in bolni, da bi se srečali z Njim pri sveti
maši.
Tokrat je zbrane nagovoril Miro Šlibar, ki je skupaj z domačim župnikom Antonom Potokarjem daroval sveto mašo. V svojem nagovoru je tokrat začel z
obiskom Marije romarice iz Fatime v domu sv. Katarine v Mengšu, kjer so se z
njo srečali tako uslužbenci kakor starejši. Ob tem je povedal s kakšnim zaupanjem so prihajali k njej starejši in ob tem še poudaril, da večerna molitev ni samo
zvečer, da jo lahko molimo tudi preko dne, kajti lahko, da zvečer ne bomo imeli
časa. In še nečesa ne smemo pozabiti: starost je lahko tudi primeren trenutek,
ko se vzpostavi prijateljska vez in se tudi kaj odpusti, ter postanemo bolj solidarni tudi s pomočjo med seboj in do drugih. Ob tem je seveda mislil na številne molitve, ki jih starejši opravijo v času, ko se počutijo osamljene in onemogle.
Med sveto mašo smo obnovili krstne obljube, starejši so prejeli tudi bolniško
maziljenje, o katerem je dejal, da ni za bolezen, ampak za moč, za lažje premagovanje težav, ki nastopijo s starostjo. Ob tem ni mogel mimo tega, da so
mnogi redno hodili k sveti maši, na starost pa niso mogli več, a k njim niso po-

dom nanje osvežili mnoga doživetja iz takratnih časov. Profesionalno pa je svoje delo opravil Vinko Nakrst, ki je poskrbel, da smo ob hladnem pivu napolnili
tudi svoje želodčke.
Skratka, bilo je lepo in prijetno, ideja, da se prvič dobimo po dvajsetih letih, pa
je v celoti upravičila svoj namen. Hvala Feriju Severju in Vinku Nakrstu za organizacijo in pogostitev ter da se še kdaj dobimo.
Tone Habjanič
v središču Brd, ki leži na izjemni razgledni vzpetini. Vas je dobila ime po sv.
Martinu, v cerkvi pa smo si ogledali notranjost s znamenitim Križevim potom, ki ga je poslikal Tone Kralj. Ogledali smo si Hišo kulture, ki jo sestavljajo
tri obnovljene hiše, prostor pa je namenjen kulturnemu dogajanju in razstavam. Središče vasi je ograjeno z zidom, kjer živi približno 30 ljudi. V Briški hiši
je predstavljena bivalna kultura Brd. Leta 1976 so po potresu v Furlaniji vas
zaščitili in jo še vedno obnavljajo, tako da bo ostala v prvotni obliki. Pot smo
nadaljevali v Dobrovo, kjer je sedež občine in največja vinska klet v Sloveniji,
ki smo si jo tudi ogledali. Po ogledu kratkega videa o delu v vinogradih so
nam predstavili potek od prevzema grozdja do velikih lesenih sodov, kjer
vino zori. Posladkali smo se s sladkim sokom, starši pa so degustirali vino.
Odpeljali smo se do gradu, kjer se odvijajo kulturne prireditve in poroke.
Prek Medane smo se odpeljali na rob Goriških brd, do Grediča, kjer so snemali slovensko nadaljevanko Ena žlahtna štorija. V njem je hotel z vrhunsko restavracijo in leži sredi briških vinogradov. Prek vasic Biljana, Kojsko,
Kozana, Cerovo in Zali breg smo se vrnili do Gonjač, kjer nas je že čakalo
pozno kosilo. Vzeli smo si čas za pomenkovanje, druženje in posedanje pod
vinsko brajdo. V poznih popoldanskih urah smo se vrnili domov, med potjo smo veselo prepevali. Ob jubileju 50-letnici društva se je predsednica dr.
Tatjana Novak s posebno zahvalo zahvalila Fani Vrankar, ki vseskozi skrbi za
program izletov in načrtuje prevoze, tako da smo v društvu, kjer so na leto
planirani dva do trije družinski izleti, v vseh letih dodobra spoznali Slovenijo
in tudi pokukali izven naših meja.
Metka Mestek
klicali duhovnika, kajti mlajši so menili, da se bodo prestrašili, če bo k njim prišel
duhovnik, da bo potem pa kar za umret. Tako kakor domači župnik se je tudi on
zahvalil v svojem nagovoru članom ŽPS, pevcem in pevkam, ter organistki in
vsem dobrim gospodinjam, ki so tokratno srečanje pripravili. Tokratno nedeljsko druženje so končali v župnišču ob pogostitvi in prejemu priložnostnega
darila, ki jim ga je izročil župnik Anton Potokar. Pogum potrebujete in zato vam
tokrat podarjam knjižico Zgodbe za pogum, je v krajšem uvodnem nagovoru
dejal župnik Anton Potokar. Župnik Miro Šlibar je zbranim prebral dve zgodbi iz
knjige, ki jo je izdala založba Ognjišče. Tako smo prisluhnili zgodbi Moč križa in
o polžu, ki je plezal na češnjo. In ko so ga vprašali, čemu pleza nanjo, saj češnje
še niso zrele, je odgovoril: Ko pridem jaz gor, bodo že. Naj torej vztrajnost in
zaupanje v Boga ob Božjem blagoslovu in Marijinem varstvu spremljata starejše do naslednjega druženja v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji.
Drago Juteršek
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Praznovanje 30. obletnice
delovanja Društva
upokojencev Lukovica
Šofer avtobusa je v četrtek, 15. septembra, srečno pripeljal na Trojane v Gostinsko podjetje veliko število upokojencev DU Lukovica,
povabljenih gostov in nastopajočih v kulturnem programu.

Predsednica društva Stana Stopar je izrekla prisrčno dobrodošlico vsem
zbranim, posebej pa gostom, in zaželela, da globoko začutijo utrip 30-letnega delovanja, ki se preliva v zmagoslavje življenja. V prepolnem prostoru gostoljubnega gostišča je krmilo avtobusa skozi večer vodila Marijana Flis Lederer in zelo dejavni člani društva upokojencev, ki predsednici
pomagajo, da društvo že toliko let tako uspešno deluje, da se vedno nekaj dogaja, da vedno nekaj počnejo, nekam gredo in predvsem skrbijo,
da se ljudje družijo. Kulturni program je bil obogaten z glasbeno točko
otrok družine Pirnat, ljudski pevci KUD Fran Maselj Podlimbarski so zapeli
nekaj lepih ljudskih pesmi, nekateri člani igralske skupine taistega društva so odigrali skeč pri vaškem studencu in poželi velik aplavz, vseskozi je
bilo ustvarjalno Društvo prijateljev družine s Trojan in Anica Pungartnik je
spisala pesem, primerno proslavljanju tistega dne.
Na praznovanju so podelili društvena priznanja, za katera je menil upravni odbor, da s tem počastijo požrtvovalne člane društva. Priznanja so pre-

jeli: Joži Berlec za ideje v programu ročnih del, sodelovanje na razstavah
in vztrajnem pohodništvu, Marjeta Cerar za vztrajno delo v delavnicah
ročnih spretnosti in sodelovanja na razstavah, Silvo Cerar za mojstrsko
izdelavo in vezavo knjig, sodelovanje na vseh razstavah in nesebično
tehnično pomoč, Jelka Dragar za dolgoletno delo v UO in odgovornim
delom blagajničarke, Marija Kurent za sodelovanje na vseh razstavah in
vztrajnem izdelovanju cvetja, Olga Jarkovič za organizacijo in vodenje pohodnikov ter vztrajno delo v delavnicah ročnih del, Janez Jarc za poučno
vodenje gobarskih piknikov in sodelovanje na razstavah, Likovna skupina
za voljo, energijo in pogum ustvarjanja umetniških del in sodelovanje na
razstavah, Jelka Maselj za odgovorno tajniško delo, vzorno organizacijo
in vodenje izletov ter delo v UO, Florijan Maselj za vzpodbuden začetek
pohodništva in vodenje skupin, Anica Pungartnik za inovativne kulturne
prispevke in vestno delo poverjenice, Izidor Stojc za večletno prizadevno
delo praporščaka, Anton Zore za večletno delo praporščaka in Silvo Maselj za foto posnetke zanimivih trenutkov druženja. Pri koncu uradnega
dela druženja so jim priznanja in pohvale izrekli tudi povabljeni gostje,
tako župan Matej Kotnik kot še posebej predstavnik PZDU Gorenjska Vlado Todorovski, ki jim je izročil pokal za 30. obletnico društva.
Milena Bradač
Za konec pa preberite delček pesmi, ki jo je posebej za ta dogodek
napisala Anica Pungartnik
Zagnanost v društvu nima mej,
ustvarjalnost vleče nas naprej,
da v starosti ne bi mirovali,
smo k izletom še ročna dela,
pohodništvo in likovne delavnice dodali.
Zdaj vsak mesec gremo na izlet,
hodimo in vzpenjamo se v hribe,
da moč narave zdravi naše hibe.

24. srečanje upokojencev na pliberškem jormaku
Pliberški jormak je največji sejem na južnem Koroškem, katerega čas
in sloves segata daleč prek deželnih in državnih meja. Za Pliberčane
je jormak najimenitnejši družabni dogodek v letu in se ga je davno oprijel naziv „peti letni čas“. Med te spada tudi 24. mednarodno
srečanje upokojencev iz Koroške, Slovenije in Italije v velikem šotoru
Svaveja uta, ki poteka v organizaciji Društva upokojencev Pliberk in
mestne občine Pliberk s sponzorji.
Tako je bilo v soboto, 3. septembra 2016, z začetkom ob 10. uri, ko se je
veliki šotor napolnil z upokojenci iz Slovenije, ki so prišli s trinajstimi avtobusi, kombibusi in osebnimi vozili, po približni oceni 3000 upokojencev iz celotne Slovenije in zamejstva. Vse prisotne je pozdravil dolgoletni
organizator srečanj in zdajšnji predsednik Društva upokojencev Pliberka
Jožko Hudl, ki je tudi vodil kulturni program. Tudi vsakoletni udeleženec
srečanja Štefan Visotschnig, župan mestne občine Pliberk, je pozdrav
namenil za slovenske upokojence: „Gradimo mostove, ne plotov, teh ne
potrebujemo“.
Slovenski upokojenci so tudi sami stopili na veliki oder v šotoru. Vsako leto
stopi na oder nad deset pevskih, plesnih in drugih skupin upokojencev
iz društev. Najbolj zvesti obiskovalci jormaka so upokojenci iz Moravč
in Lukovice, ki od leta 1993 naprej niti enkrat niso izpustili udeležbe na

tem srečanju. Tako se je tudi letos srečanja udeležilo 17 članov iz društva
Moravče in Lukovica. Nekateri upokojenci so se ob 12. uri udeležili velike
slavnostne povorke po ulicah Pliberka. Za naslednje leto smo si rekli: nasvidenje na 25. srečanju v Pliberku ob še večji udeležbi.
Jože Novak
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Na Brdu po dveh župnijskih
upraviteljih ponovno župnik
Obisk škofa v župniji je običajno povezan s katero izmed slovesnosti in
tudi v nedeljo, 14. avgusta, je bilo tako, saj je ljubljanski pomožni škof
msgr. dr. Franc Šuštar prišel umestit novega župnika v službo po nadškofovem pooblastilu. Po uradnem delu umestitve je z novim župnikom
tudi somaševal. Del umestitve se je začel najprej z besedami pozdrava,
kjer je dejal: „Z veseljem smo se danes zbrali k temu, za vašo župnijo
tako pomembnemu slavju. V imenu našega nadškofa in z njegovim
pooblastilom bom umestil vašega novega župnika Pavla Okoliša v njegovo novo službo. V imenu nadškofa pozdravljam vse farane, posebno
pa še novega župnika. Vaš novi župnik je dobil odlok našega nadškofa,
s katerim ga postavlja za rednega dušnega pastirja in župnika v vaši
župniji.“

Potem je prebral odlok in tudi prošnjo k sv. Duhu, v kateri prosimo, naj
da novemu župniku razsvetljenja, moči in pomoči pri odgovorni službi, ki jo nastopa, seveda so po tem sledili še drugi deli obreda, kot je
pospremitev do ambona in sedeža. Pri nagovoru med sveto mašo nam
je najprej spregovoril o tem, da smo poklicani, da prisluhnemo Božji besedi z odprtimi srci, nato pa o preroku Jeremiji, ki je govoril z namenom,
da bi dolgoročno ljudje začeli drugačno življenje. A ga niso poslušali,
temveč so ga vrgli v vodnjak, sami pa živeli kot prej. Ob koncu svete
maše se je novi župnik zbranim zahvalil za dobrohotnost in sprejetost
že prvi dan, ko je prišel v župnijo. Ko je duhovnikom povedal, kam gre,
so mu dejali, da gre med dobre in verne ljudi, v kar se je, kakor je dejal,
že prepričal. Vesel bo, če bodo vsi, ki so do zdaj tvorno sodelovali pri
utripu v župniji, to poslanstvo vršili še naprej. Zbrane je prosil, da, kakor
on moli za njih, naj tudi oni molijo zanj. Ob koncu je sledila še zahvala
posvečevalcu, ki jo lahko strnem v en stavek: Hvala za vaš blagoslov, da
ste izročili župnika nam, da bomo s skupnim delom in molitvijo našli
pot do nebes. Tudi tokrat so za slovesno petje poskrbeli domači pevci
pod taktirko in glasbeno spremljavo na orglah Lojzeta Pezdirca. Slovesno pritrkovanje pa je naznanjalo novo dobo v župniji Brdo. Pozdravni
nagovor župniku Pavletu je bil izrečen že ob nastopu službe prvega
avgusta.
Drago Juteršek

»Vsaj pred dobrim
farmacevtom
smo vsi enaki.«
Tanja Martinjak Podgoršek,
mag. farm., Lekarna Moravče

Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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Malčki v vrtcu Medo novim
izzivom naproti
V novem šolskem letu smo predšolske otroke pozdravili tudi strokovni delavci vrtca Medo. V septembru so otroci spoznavali vzgojiteljice in igralnice, nove igrače in prijatelje. Najmlajši so se z veseljem
„pocrkljali“ pri ljubečih vzgojiteljicah in tako hitro pregnali vse solze.
Starejše skupine so veliko časa namenile druženju in različnim socialnim igram, pozabili pa niso niti na pravila, ki ji jih je bilo po dolgih
počitnicah treba malce osvežiti. Tople dneve smo izkoristili za čim
več gibanja na prostem. Raziskovali smo gozd, bližnje poti, največ
pozornosti pa so bila deležna igrišča z zanimivimi igrali. Čeprav malce žalostni, da je konec uživanja na počitnicah, se že vsi veselimo
novih dogodivščin s prijatelji, ki nam jih prinaša novo šolsko leto.
Veronika Hribar in Maja Lenarčič

Mladi planinci na Mangartu
V našem društvu imamo kar nekaj mladih planincev, ki so v odseku, da ne
rečem od prvih korakov. In tem vsako leto pripravimo poseben, nagradni izlet
v visokogorje, da se srečajo s skalo, klini, z jeklenicami in s podobnimi oprijemali. Tokrat je bil Mangart tisti, ki nas je povabil oziroma smo se mi povabili v
njegovo naročje. Jutro brez oblačka, na 2000 m malo hladno, vendar čudovito.
Prvi koraki, nekaj redkih besed do razpotja med slovensko in italijansko smerjo. Tu smo se opremili s plezalnim pasom, samovarovanjem in čelado. Odločili
smo se za dodatno varovanje in po nekaj napotkih krenili. Prvi koraki so vedno
malo nerodni, potem pa kar steče. Pripenjanje na jeklenice vzame nekaj časa
in ko se nanje ravno privadiš, jih po navadi zmanjka. Tudi tu je bilo isto. le da
so bili razgledi vse lepši, daljši. Sledilo je še nekaj nerodnih, krušljivih mest in
pred nami se je pojavil tako težko pričakovani križ na vrhu Mangarta. Razgled
veličasten, še posebej na Triglav. Po malici obvezna fotka in priprava na spust.
Ob gneči, ki je bila ta dan na vrhu, je potrebna še večja previdnost pri spustu.
Varno smo se vrnili do sedla. Posedli smo se po travi in strmeli v vrh Mangarta.
Tako lepo doživetje, čudovita izkušnja, lahko bi rekli kar avantura. Še pred koncem ture sem opazil, da »učke« mladih planincev uhajajo proti Triglavu in za to
ni bila težka odločitev pri analizi, kam naslednje leto. O tem pa naslednje leto.
Dodal bi le misel, »če si nekaj res želiš, se ti to uresniči« in v našem društvu se
trudimo, da mladim uresničimo želje in sanje.
Za PD Blagovica, Bojan Pustotnik
Vrh Mangarta

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

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

CICIBANOVE URICE

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

bodo organizirane za otroke, ki niso vključeni v vrtec
in so rojeni leta 2011, 2012 in v prvi polovici 2013.
Začele se bodo v ponedeljek, 10. 10. 2016, ob 16.00,
v enoti vrtca Medo Prevoje ali Krašnja ali POŠ Blagovica,
odvisno od števila prijavljenih otrok iz določenega okolja.
Vpis otrok in informativni sestanek bo v ponedeljek, 3. 10. 2016,
ob 17.00, v VVE Medo na Prevojah.
Z vašimi otroki bo JOLANDA KRESLIN, vzgojiteljica.
Vabljeni!
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Prvošolci
Tudi letos je na hodniku Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu prvošolce
in njihove starše pozdravil napis: “Ju-hu, šola je tu!”. To so motivacijske besede ob uradnem sprejemu 72 malčkov, ki so 1. septembra prvič prestopili šolski prag. V kratkih nagovorih so jih pozdravili ravnateljica Anja
Podlesnih Fetih, predsednik sveta staršev Anton Meden in župan občine
Lukovica Matej Kotnik. Slednji jim je po odlomku gledališke igre, ki so jo
odigrali učenci podružnične šole iz Krašnje, podelil še nahrbtnike. Obvezne rumene rutke so dobili že dopoldne, ko so se prvošolci zbrali na svojih
lokacijah. Tam so spoznali svoje učiteljice, sošolce in prostore, kje bodo
znanje nabirali prvo leto. Deset prvošolcev tako obiskuje podružnično
šolo v Krašnji, 14 podružnično šolo v Blagovici, 48 otrok pa dva oddelka
prvega razreda v prostorih vrtca Medo na Prevojah.
Leon Andrejka

Učenci ob poslušanju pravljice

Učenci 1. a razreda

Učenci 1. b razreda

Učenci 1. c razreda

Učenci 1. d razreda

Klemen Gerčar predčasno
končal s sezono v razredu MXGP
Motokrosist Klemen Gerčar je predčasno zaključil z nastopi v svetovnem motokrosističnem prvenstvu. Razlog za neudeležbo na naslednji
dirki, VN Nizozemske v Assnu, in ostalih dirkah razreda MXGP, je, da
je med vožnjo še vedno prisotna bolečina v rami. Čeprav sta bili tako
operacija kot rehabilitacija uspešni, pa se je na zadnji preizkušnji med
motokrosistično elito v Švici kot na dirki v Nemčiji za prvenstvo ADAC,
bolečina znova pojavila in je bila prevelika, da bi lahko osvajal mesta
med vsaj petnajstimi najboljšimi dirkači. Zaradi dodatnih zdravniških
pregledov, želje po popolnem okrevanju in pripravi na naslednjo sezono v razredu MXGP se je nekdanji svetovni prvak MX3 odločil, da bo
predčasno zaključil sezono med elito.
»Zame in za ekipo 62MotoSport je to velik udarec, ker smo garali šest mesecev, da bi uspešno izpeljali to sezono. Zavedamo se, da smo bili na pravi
poti, toda to je šport in padci so sestavni del tega. Sploh če želiš biti še
hitrejši. Zastavljeno letošnjo pot bomo za sezono 2017 le še izpopolnili,« je
po zanj težki odločitvi povedal Klemen Gerčar.
Dirkač s številko 62 na motorju je zadnjo dirko odpeljal v Nemčiji, kjer je na
prvenstvu ADAC v Gaildorfu osvojil skupno 19. mesto: »Z dirko sem zadovoljen. Zavedam se, da se vračam po poškodbi, zato v začetku ne morem
pričakovat dobrih rezultatov.«
Razlog za nekoliko slabše rezultate od želenih je poškodovana rama. »Ta še
vedno ni 100-odstotna, zato še bolj vneto delam vaje za krepitev mišic. Ne
glede na to, da bom izpustil dirko na Nizozemskem, sem zelo motiviran in
moje misli so zdaj že usmerjene v sezono 2017,« še dodaja.
Toda do konca letošnje sezone ne bo sedel križem rok: »Nikakor ne bom
odšel na počitnice, ampak bom trdno delal še naprej. Do konca te tekmo-

valne sezone bom odpeljal kar se da največ dirk na nižjem nivoju, predvsem, ker sem izgubil tekmovalni ritem v času poškodbe. To mi bo pomagalo, da bom imel več dirk za seboj pred začetkom naslednje sezone.«
V njej bo tako kot letos nastopil s svojo, popolnoma slovensko ekipo, 62MotoSport. Odzivi v karavani MXGP nad tem, da je med tovarniškimi moštvi in
številnimi bogatimi zasebnimi ekipami popolnoma slovenska, so bili presenetljivo pozitivni. »Dejansko sploh niso mogli verjeti že v sezoni 2015, ki
je bila prva sezona, da nastopam z lastno ekipo. Presenečeni so bili, kako
lahko ekipa, z resnično majhnim številom ljudi, vrhunsko deluje in naredi
takšne rezultate. Televzijski del MXGP je o našem moštvu 62MotoSport na
začetku sezone posnel tudi reportažo, v kateri smo jim predstavili, da kljub
omejenim sredstvom živimo svoje sanje,« je še za konec dodal večkratni
slovenski prvak.
Klemena in ekipo 62MotoSport boste lahko vsi ljubitelji motokrosa videli
v živo in tudi pobližje spoznali na preostalih dirkah slovenskega prvenstva
ter posebnih dogodkih, ki jih bomo organizirali v sodelovanju z Myteam
Motocross in progo Brnik.
Press Klemen Gerčar
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Predzadnji septembrski konec tedna je na Ptuju potekalo državno atletsko prvenstvo v starostni kategoriji do 16 let, ki je hkrati pomenilo tudi
izbirno tekmo za uvrstitev v reprezentanco Slovenije. Na najdaljši, 2000
metrski tekaški preizkušnji, je nastopila odlična atletinja iz naše občine
Maja Per. V napeti tekmi je vodstvo prevzela 600 metrov pred ciljem, v zaključku odbila vse napade tekmic in slavila naslov državne prvakinje. Članica Atletskega kluba Domžale je dosegla tudi odličen čas 6:49,90 in tako
popravila sedem let star klubski rekord na 2000-metrski razdalji. S tem
uspehom se je Maja Per uspela uvrstiti v slovensko državno reprezentanco, ki jo je zastopala že teden dni po tem velikem uspehu. V slovaški Trnavi je 24. septembra namreč potekal tradicionalni peteroboj reprezentanc
atletskih pionirjev in pionirk starostne kategorije do 16 let.
Leon Andrejka

4. memorialni turnir Jureta
Smrkola
Na čudovito septembrsko soboto je na športnem igrišču v Šentvidu potekal že četrti spominski turnir Jureta Smrkola v malem nogometu. V organizaciji Športnega društva Prevoje se je med seboj pomerilo sedem ekip,
ki so se borile za lepe denarne nagrade, kot tudi za prehodni pokal, ki ga
je letos osvojila ekipa Žlota. Pokal jim je predala ekipa Hudman, ki je letos
zasedla drugo mesto. Na tretje mesto so se uvrstili člani ekipa Antimon s
Trojan.
Čeprav je prvotni namen turnirja poklon našemu prijatelju Juretu, ki je
bil prav tako član Športnega društva Prevoje, je bil turnir zelo atraktiven,
doseženih je bilo veliko zadetkov, kjer so se prav vsi borili do konca.
Zahvalili bi se gospodu Slavku pri pomoči z organizacijo, vsem ekipam
in zvestim navijačem za glasno navijanje. Več o delu Športnega društva
Prevoje si lahko preberete na naši Facebook strani.
Klemen Zajc, ŠDP

Lekarna Lukovica
torek, 18. 10. 2016

*Rojstnodnevni 10% popust velja ob enkratnem nakupu v posamezni enoti na dan praznovanja. Ugodnost ne velja za izdelke, ki
so že v akciji ali katalogu ugodnosti, nakup darilnih bonov
in izdelkov na recept. Popusti se ne seštevajo.
Popust je predviden za prodajo v količinah,
običajnih za gospodinjstva.

www.lekarnaljubljana.si

Maja Per v slovenski
reprezentanci

Rokovnjač
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Freeride Blagovica 2016,
tekma za pokal Čelešnka
V nedeljo, 12. septembra, je nad Blagovico potekalo tekmovanje v
spustu z gorskimi kolesi, Freeride Blagovica 2016, s podnaslovom
Tekma za pokal Čelešnka z gorskimi kolesi. Atraktivno tekmo je organiziralo društvo ŠKD Čelešnk, udeležilo pa se je je 23 tekmovalcev.
Na lepo sončno nedeljo se je na Poljanah nad Blagovico zbralo številno
občinstvo, ki je z nestrpnostjo pričakovalo atraktivne »na nož« vožnje, ki
so jih tekmovalci tudi prikazali. Na delu proge, kjer se je zbralo največ
gledalcev, so si sledili štirje zaporedni skoki pri visoki hitrosti, na koncu pa
so tekmovalci leteli tudi čez cesto in se takoj po pristanku »ulegli« v desno
bando (zemljena opora za kolo, zaradi katere kolesar hitreje odpelje ovinek), kjer so kljubovali visokim silam in se je zdelo skoraj nemogoče, da
se še vedno peljejo na obeh kolesih. Sicer je bila udeležba dokaj skromna,
saj je bilo tekmovanje nižjega ranga in ni štelo za slovenski pokal, zato so
ga tekmovalci bolj ali manj vzeli za odličen trening oziroma medsezonsko
primerjanje z ostalimi.
Atraktivna proga, ki je speljana večinoma po gozdu, je dolga 1600 metrov ter ima med startom in ciljem 380 metrov višinske razlike. Čeprav je
organizator predvidel čase okoli 3 minute, je bil najhitrejši čas, ki ga je v
kategoriji moški nad 18 let dosegel Jan Cimperman iz MTB Trbovlje pod
2 minuti 40. Najhitrejši v kategoriji do 18 let je bil Nejc Avbelj iz kluba
Supersnurf, edina ženska predstavnica, domačinka Tjaša Žordani iz MTB
Čelešnk teama, pa je dosegla čas 3:52.52.
Pričakujemo, da bo odlična proga in dobra organizacija v naše kraje
pripeljala tudi spuste višjega ranga, na katerih bi se pomerilo več tekmovalcev, še bolj »na nož«, tiste prave, vrhunske tekme spustašev z
gorskimi kolesi.
Andraž Kopitar

VI. Marjanov memorial tokrat v Rekreacijskem
centru Urbanija
Ustanovitelja ŠKD Bregar Marjana Pozniča se spomnimo sosedi in prijatelji
ob obletnici njegove smrti s prisotnostjo pri sveti maši v cerkvi sv. Tomaža
v Krašnji, športni prijatelji pa vsako leto tudi na tradicionalnem nogometnem turnirju, letos že VI. Marjanovem memorialu. Kljub številnim prijavljenim ekipam sta se tokrat v soboto, 10. septembra, v Rekreacijskem centru
Urbanija v Lukovici zbrali le dve ekipi in odigrali prijateljsko tekmo. Člani
ŠKD Bregar, okrepljeni z odlično vratarko Valerijo Šoštarič, so se pomerili z izbrano veteransko vrsto NK Črni graben, ki je pred časom dosegla
kar nekaj zavidljivo lepih uspehov na turnirju v kraju Bužim v Bosni. Izid
prijateljske tekme ni pomemben, saj je bila prijateljska tekma v spomin
na velikega ljubitelja športa Bregarjevega Marjana iz Trnjave. Zanimivost
tokratnega že VI. Marjanovega memoriala je bila, da se je igralo na veli-

kem, dobro pripravljenem igrišču RCU Urbanija, ki je tokrat izdatno podprl
Marjanov memorial, poleg še nekaterih stalnih pokroviteljev, kot sta Slikopleskarstvo Nijansa Irfan Ćordić, s. p., iz Trnjave ter Žagarstvo in mizarstvo Capuder Juteršek, s. p., iz Krašnje. Prehodni pokal je zmagovalni ekipi
predala Ani Poznič, žena pokojnega Marjana. Sobota je mimo, prihajajo
drugi dnevi in upajmo, da prihodnje leto tudi bolj svetli dnevi, čeravno je v
soboto sijalo sonce, vsaj kar se ekip, obiska navijačev in novih sponzorjev
tiče. Sicer pa hvala vam, da se spomnite Marjana, tudi takole na družabno-športni način, da spomin na ustanovitelja ŠKD Bregar še živi in se
prenaša tudi na mlajše rodove. Druženje so tokrat zaključili kar v prostorih
RCU Urbanija ob odlično pripravljenih dobrotah njihove kuhinje, ki jih je
bilo treba tudi zaliti.
Drago Juteršek

oglasno sporočilo
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Brezplačno strokovno predavanje
Lekarne Ljubljana za imetnike
kartice zvestobe
Tema predavanja:

Atopijski dermatitis in pomen nege kože
Predavateljici: mag. Venceslava Bavčar, mag. farm.,
strokovna služba Lekarne Ljubljana in prim. Vlasta
Dragoš, dr. med., spec. dermatovenerologije.
Termin in lokacija predavanja: torek, 4. 10. 2016, ob 18. uri,
Viteška dvorana, Križanke v Ljubljani.

Rokovnjač

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO
BRDO – LUKOVICA vabi

V SOBOTO, 22.10.2016
Od 8. do 18.ure
V LUKOVICO
NA

Vljudno vabljeni na brezplačno predavanje, na katerem bomo
predstavili atopijski dermatitis, njegov nastanek, simptome
in možnosti zdravljenja. Velik poudarek bo na negi kože, še
posebej pri otrocih, saj atopijska koža rabi posebno, redno
vzdrževalno nego, ki zadosti dodatnim potrebam kože po
vlagi in lipidih.
Vstopnica je Kartica zvestobe Lekarne Ljubljana, ki jo imejte
na predavanju s seboj. Po predavanju vam bodo farmacevti
Lekarne Ljubljana na voljo za posvet o negi kože. Udeležbo na
predavanju potrdite na brezplačni telefonski številki 080 71
17 ali na e-naslovu: kartica.zvestobe@lekarna-lj.si.
Predavanje smo pripravili v sodelovanju z znamko La RochePosay.

Vabljeni!

Slovensko-dalmatinski večer
Kulturni dom Janka Kersnika
Lukovica, sreda,
5. oktober 2016, ob 19. uri
KUD Fran Maselj Podlimbarski in citrarka Tanja Zajc Zupan vas
vabita na koncert Slovensko-dalmatinski večer, ki bo v sredo,
5. 10. 2016, ob 19. uri v KULTURNEM DOMU JANKA KERSNIKA
LUKOVICA.
Citre so lep, milozvočen slovenski instrument, privlačen in skrivnosten in ljudje mu vedno znova radi prisluhnejo. V Sloveniji so zelo
priljubljene tudi dalmatinske pesmi.
Na koncertu bodo nastopili: citrarka Tanja Zajc Zupan, Klapa Gallus
in pevka Teja Saksida. Večer bo vodila Tanjina hči Ana. Nastopajoči
obljubljajo čisto poseben večer. Mili zvoki citer se bodo zlili z dalmatinskim melosom, višek koncerta pa bo preplet citer, mandolin ter
čudovitega petja in točka, ko Tanja in Ana poslušalce popeljeta v
čudovito melodijo in besede iz filma Cvetje v jeseni.

jo, da je to dogodek z odlično
izbrano glasbo, ki se dotakne
duše, razveseljuje srce in je
lepo darilo ali presenečenje za
drage osebe.

Izvajalci bodo zaigrali in zapeli slovenske ljudske in narodno-zabavne pesmi, slovenske popevke, dalmatinske pesmi in evergreene. Na
primer: venček narodnih, Avsenikov venček, Morska pravljica, Prinesi mi rože, Moj dom, Ribič, ribič me je ujel, Larina pesem iz filma
Dr. Živago … In dalmatinske pesmi, ki jih v izvirniku izvajajo najbolj
znane klape, Tereza Kesovija, Severina …: Ne diraj moju ljubav, Da
te mogu pismom zvati, Vila moja si ti, Oči boje lavande, Čiribiribela,
Gardelin, Sunčane fontane, Moja poslednja i prva ljubavi …

Večer bo skratka raznolik, nostalgičen in nepozaben, zato
vsi vljudno vabljeni. Vstopnice
prodajajo: KUD Fran Maselj
Podlimbarski, Društvo upokojence Lukovica, Pizzerija
Furman, gostilna Pri Bevcu in
gostilna Pri Gašperju.

Koncerti po Sloveniji so bili odlično sprejeti, obiskovalci pa pravi-

Vljudno vabljeni!

POLITIKA
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Protestiramo proti ideološkemu sporočilu občinske proslave
Letošnja proslava ob občinskem prazniku je bila avtorski spektakel g.
župana, ki je ob dramatiziranih izsekih in vizualnih aplikacijah narodne
zgodovine preteklih stoletij, ponazarjal boje naših prednikov za obstoj
in preživetje, od razsvetljenstva in oblikovanja ljudstva v narod, vse do
uresničitve samostojne države Slovenije. Rdeča nit naj bi bila prikaz
zgodovine prometa skozi Črni graben, žal pa je vsa novejša doba izzvenela v jugonostalgijo po Titovi Jugoslaviji, v obžalovanje propadlega
režima (ki da je nudil socialne ugodnosti, oddih delovnega ljudstva v
sindikalnih domovih), v ideološko enovitost vzgojnega sistema s pionirčki, Titovo štafeto in ljubljenim vodjem, ki je na svojih potovanjih,
tako kot mnogi drugi poznani možje, seveda potoval tudi skozi Črni
graben. In ta »srečni« del slovenske zgodovine je bil posebej, tudi po
časovnem odmerku in povsem iz konteksta celotne prireditve, prikazan
v živo, s četo pionirčkov v uniformah, sam maršal pa je s soprogo Jovanko z zanosom pozdravljal obiskovalce. In na koncu uprizorjene „štafete“
tudi prejel šopek iz njihovih rok. Kako prisrčno, bi rekli nekateri.
Vse to pod slovensko zastavo. V jubilejnem prazničnem letu samostojne države Slovenije, ki se je pred četrt stoletja plebiscitarno odcepila
od komunistične diktature, ki je danes v demokratični Evropi obsojena
kot napaka zgodovine, kot tretji totalitarizem 20.stoletja. Pri današnjih
spoznanjih in odkritjih, v letu, ko še vedno odkrivamo nova morišča po
slovenski zemlji, ko ne zmoremo pokopati vseh naših mrtvih, ki jih je
zagrešil živi Zločin nad svojim lastnim ljudstvom.
To občutimo kot čisto provokacijo, kot sejanje zmede in nelagodja ter
ponovne delitve na leve in desne, kar so mnogi tudi demonstrirali s svojim odhodom s prizorišča. Naša mladenka Slovenija se lahko samo razjoka. Toliko so torej mnogi, in to na odgovornih položajih, ponotranjili
lastno državo; niso je sprejeli za svojo, zato država z novo demokratično
ureditvijo tudi ne more uspevati. Vse to je bolno, nedoraslo in nevarno. Anahronizem zgodovine. Je pa tudi znak demokracije, saj Njega dni
skozi Lukovico ne bi mogel državniško prikorakati kak Karadžorđević, ali
pa, bognedaj, cesar Franc Jožef. Morda kot karikatura.

Opravičilo, da je to pač zgodovina, ki smo jo živeli, tega ne zdrži. Tudi ne
izgovarjanje na širino duha in na to, da smo Titu tako in tako vsi mahali.
Nekaj pa zagotovo drži: tisti, ki ga niso strumno pozdravljali, so to občutili na svoji koži.
Uporabljati socialistično simboliko na proslavah slovenske samostojnosti (kamor spadajo tudi obeležitve občinskih praznikov) je preživeto,
nesprejemljivo. Tega ne dopušča nobena država. »Zdaj gre za Slovenijo,
Jugoslavije ni več«, so bile prve besede Jožeta Pučnika po osamosvojitvi.
Domoljubi, demokrati in evropsko orientirani državljani in občani obsojamo prikaz takšne zgodovine. Mladini želimo posredovati vso resnico
narodne zgodovine, ki je bila težka in surova, ne pa, da jo zlorabljamo
za Titove pionirčke. Za to so odgovorne vse generacije, v luči resnice, ki
edina osvobaja.
Če tega kritičnega odnosa ni, dogodki izzvenijo, kot je, na žalost, kljub
prikazu starodobnih vozil, izzvenela tudi občinska proslava - poveličevanje totalitarnega režima, zgrajenega na zločinu in vzdrževanega z nasiljem. In poveličevanje vodje tega režima, ki si je, prav tako z nasiljem,
zgradil kult osebnosti.
Višek norčevanja pa je, da je občina na proslavi, na kateri je slavila Tita,
podelila priznanja veteranom vojne za Slovenijo, ki se je v tej vojni izvila
iz primeža Titovega komunizma. Nam mogoče res ni bilo hudega pod
komunizmom, a tisti, ki so si upali povedati ali zgolj iskati resnico, so
praviloma izginili v noč – tudi še v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja.
OO NSi in OO SDS

www.peugeot.si

Ste pripravljeni
na dogodivščine?

SREDNJE DOLG STREŠNI KOVČEK
THULÉ GAMME CLASSIQUE 420L

40 %
TA*
POPUS

Cena za člane programa
ugodnosti Moj Peugeot 223,99 €
Redna cena: 373,32 €
Kataloška št. 1609665780

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB
*Samo za člane Moj Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2016 oziroma do razprodaje zalog. Slika je simbolična.
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LAS Srce Slovenije objavila prvi javni poziv za
sofinanciranje projektov v letu 2016

OBVESTILO ZA JAVNOST
Načrtovanje gradnje kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani www.
las-srceslovenije.si objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani,
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Rok za
oddajo vlog na javni poziv je 4. 11. 2016.
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo
k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa Podpora
za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.
Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov.
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65%. Upravičeni
stroški za izvedbo operaciji so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije.
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je treba poslati priporočeno po pošti
na naslov: Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
do 4. 11. 2016 ali osebno dostaviti v pisarno vodilnega partnerja na naslovu
Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija do 4. 11.
2016 do 12. ure.
Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si,
po telefonu 01 896 27 10, vsak delavnik od 9.00 do 13.00. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si v rubriki Javni pozivi. Zadnja
vprašanja bodo možna do 2. 11. 2016.

PON-ČET: 10.00 – 24.00
PET, SOB: 10.00 – 02.00
NED: 15.00 – 23.00
Koseskega Cesta 2,
Lukovica

Z OGREVANIMI PROSTORI SMO
PRIPRAVLJENI NA MUHASTO JESEN

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/2016) v 3.ea členu uvaja možnost,
da se lahko z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v
nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez predhodne
spremembe namenske rabe v prostorskih aktih občine načrtuje
kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti, in sicer:
- stavbe za rastlinsko pridelavo, če je način pridelave neposredno
vezan na kmetijsko zemljišče;
- stavbe za rejo živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje,
kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), vključno z objekti
za skladiščenje gnoja in gnojevke, razen objektov, za katere je
potrebno izvesti presojo vplivov na okolje po predpisu, ki ureja
vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov
na okolje;
- stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, seniki,
skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka, razen vinskih kleti in zidanic) in stavbe za predelavo lastnih
kmetijskih pridelkov (sirarne, sušilnice sadja ipd.);
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje
kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije).
Kmetijski objekti se lahko uporabljajo le v kmetijske namene.
Pri načrtovanju navedenih kmetijskih objektov je pomembno,
da se načrtujejo najprej v bližini obstoječe lokacije kmetijskega
gospodarstva, če pa to ni mogoče, pa se prednostno načrtujejo
na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet. Za ta namen mora Občina osnutku OPPN priložiti elaborat, iz katerega je razvidno, da se
objekti načrtujejo v skladu z določili zakona.
V postopek priprave in sprejemanja OPPN za opisane posege v
prostor so lahko vključene le pobude tistih subjektov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- v primeru kmetije po zakonu, ki ureja kmetijstvo, mora biti izpolnjen pogoj, da je nosilec kmetije obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in spremembe);
- v primeru kmetijskega gospodarstva po zakonu, ki ureja kmetijstvo, organiziranega kot samostojni podjetnik ali pravna oseba,
mora to kmetijsko gospodarstvo v letu pred vložitvijo pobude z
opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 60 odstotkov
svojega letnega prihodka, pri čemer mora biti ta prihodek večji
od 30.000 evrov;
- v primeru zadruge, registrirane za dejavnost kmetijstva, mora
zadruga v letu pred vložitvijo vloge z opravljanjem kmetijske dejavnosti doseči najmanj 50.000 evrov svojega letnega prihodka.
Lastnik oziroma nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je zainteresiran za gradnjo tovrstnih objektov, mora vložiti pobudo
za izdelavo OPPN na Občini Lukovica, ki v skladu z Zakonom o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) vodi postopek priprave in sprejemanja OPPN. (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-sprejemanja OPPN. Občina s sklepom o začetku priprave OPPN ugotovi
tudi izpolnjevanje vseh predpisanih pogojev. Vse stroške v zvezi
s pripravo in sprejemom OPPN nosi pobudnik oziroma investitor
prostorske ureditve. Po sprejemu in uveljavitvi OPPN Občina uskladi namensko rabo v prvem naslednjem postopku sprememb
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta.
Za potrebe odmere komunalnega prispevka se zemljišča v območju OPPN štejejo za stavbna zemljišča.
Z OPPN se lahko načrtuje tudi preselitev kmetijskih gospodarstev v celoti, pri čemer se sme ne glede na zakon, ki ureja graditev objektov, dovoljenje za gradnjo stanovanjskega objekta izdati šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja za kmetijske objekte.

TUDI ZA MOTORISTE
JE POSKRBLJENO

OBČINSKA UPRAVA

OBVESTILA

september 2016

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA (JESEN 2016)
DATUM ZAČETKA KRAJEVNA
ODVOZA
SKUPNOST

NASELJA
NASELJA

KS Rafolče, KS Zlato
Polje

Brezovica pri Zlatem polju, Dupeljne, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem polju,
Preserje pri Zlatem polju, Rafolče, Straža, Trnovče, Vrhovlje, Zlato polje

20. 10. 2016

KS Blagovica, KS
Češnjice, KS Krašnja,
KS Lukovica, KS
Trojane

Blagovica, Brdo pri Lukovici, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Gabrje pod Špilkom,
Golčaj, Gorenje, Gradišče pri Lukovici, Hribi, Javorje pri Blagovici, Jelnik (Mali, Veliki),
Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica, Petelinjek
(Spodnji, Zgornji), Podmilj, Podsmrečje, Poljane, Prapreče (Spodnje, Zgornje), Preserje
pri Lukovici, Prevoje, Prilesje, Prvine, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Suša,
Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Videm pri Lukovici, Vošce, Vranke, Vrh
nad Krašnjo, Zavrh pri Trojanah, Zgornje Loke, Zlatenek, Žirovše

21. 10. 2016

KS Prevoje

Imovica, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici, Vrba

19. 10. 2016

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
kopalniška oprema,
pohištvo,
preproge,
oblazinjeno pohištvo,
svetila in senčila,
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...),
veliki železni in kovinski kosi…

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in
lakov,
avtomobilski deli,
akumulatorji,
gume,
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.
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RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA (JESEN 2016)
DATUM
17. 10. 2016

URA
14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.30

NASELJA
NASELJE
Trojane
Blagovica
Lukovica

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen
prenos do zbirnega kraja.

Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.

Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo,

LOKACIJA
Pri gasilskem domu
Pri pošti
Pri ekološkem otoku na Maklenovcu
Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo,
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.

Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri

rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila,

ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek
nastal.

Kaj so nevarni odpadki? Akumulatorji, baterije, zdravila,
pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih
avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim
plinom, razredčila, odpadno jedilno olje….

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki
Dob.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

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

ŠTEVILČENJE TELET NA OBMOČJU
OBČINE LUKOVICE
Rejce na območju občine Lukovica
obveščamo, da Matjaž Cerar ne opravlja
več dela na področju kontrole prireje
mleka in označevanja živali, zato s
septembrom 2016 opravljata številčenje
telet pooblaščena kontrolorja zavoda:
• Anamarija Cerar, tel. 031 378 778 za
naselja Prevoje, Vrba, Šentvid, Lukovica,
Imovica, Prevalje, Videm, Sp. Koseze, Sp.
Prapreče, Zg. Prapreče, Brdo, Rafolče,
Vrhovlje, Straža, Dupeljne, Čeplje,
Preserje, Podgora, Zlato polje, Brezovica
• Janez Biaggio 031 378 770 za vse kraje
vzhodno od Lukovice, ki v prejšnji alineji
niso našteti.
Na osnovi označitve teleta prejmete potni
list, ki je osnova za sledljivost živali in
živalskih proizvodov ter spremljanje
bolezni. Mnogo večji pomen številčenja pa
je odbira plemenskih živali oziroma

selekcija, kjer so podatki o poreklu (oče in
mati) ključni za vodenje rodovnika,
odkrivanje prirojenih napak in testiranje
plemenskih bikov v osemenjevanju kot v
pripustu.
V primeru, da vam številči teleta
pooblaščena
oseba
veterinarske
organizacije, so podatki vpisani samo v
centralni register govedi (potni list), ne pa
v centralno podatkovno zbirko GOVEDO,
ki je osnova, da imajo oštevilčene živali
tudi status rodovniških živali. Prav živali z
rodovnikom imajo višjo plemensko
vrednost in predstavljajo osnovo za odbiro
najboljših plemenskih živali.
Zato vam svetujemo, da vaše živali
označuje pooblaščeni kontrolor, ki vam bo
opravil celotno uslugo: številčenje telet,
registracijo oziroma vpis v centralni
register govedi in centralno podatkovno
zbirko GOVEDO (rodovnik). Po sprejetih
rejskih programih za vse pasme v Sloveniji
lahko samo kontrolor sprejme živali v

URADNE URE

ponedeljek: 8h–10h
h
h
h
h
sreda: 8 –10 in 14 –15
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si
rodovnik, obenem pa tudi poskrbi za potni
(zapisal Rafko Rokavec)
list.

OSNOVNI TEČAJ FFS
Zadnji osnovni tečaj varstva rastlin
(petnajst urno osnovno usposabljanje iz
fitomedicine) za izvajalce ukrepov v
letošnjem letu bo potekal od torka, 11.
do četrtka, 13. 10. od 14.30 do 19.30 v
sejni sobi četrtne skupnosti Sostro,
Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe
odredov 43, Ljubljana Dobrunje. Tečaj se
zaključi s pismenim izpitom na osnovi
katerega dobite izkaznico, ki je potrebna
ob nakupu sredstev za varstvo rastlin.
Zainteresirani se lahko še prijavite do
zapolnitve mest. Prijava je obvezna. Za
ostale informacije in prijave se obrnite na
KSS v času uradnih ur.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka
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V tihem poletnem jutru,
ko sonce škrlatno vzšlo je z gore,
poslednjič so milo zvonovi zapeli …
… tvoje srce je omagalo in dih tvoj je zastal,
a nate spomin bo večno ostal!

Veš, da je vse tako, kot je bilo,
v vsaki stvari si, ki je v hiši,
v mislih si, besedah naših,
da, celo v sanjah,
le da korak se tvoj nič več ne sliši.
(Janez Medvešek)

ZAHVALA
ZAHVALA
V 86. letu nas je zapustila draga mama in babica

12. avgusta smo se na šentviškem pokopališču poslovili od našega
dragega moža, očeta, starega ata, tasta, brata in strica

FRANCA STRMŠKA
s Prevoj pri Šentvidu

STANKA CAPUDER

V naši bolečini nismo bili sami, stali ste nam ob strani in nam nesebično
pomagali naši dragi sosedje, prijatelji, sodelavci in sorodniki, za kar se vam
vsem iskreno zahvaljujemo. Zahvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na njegovo poslednjo pot. Vsakemu posebej hvala za izrečena
sožalja, stisk roke in objem ob naši bolečini ter hvala za darovano cvetje,
svete maše in sveče. Posebej se zahvaljujemo PGD Prevoje, Količevo
Karton, Mlekarski zadrugi Prevoje, Moškemu pevskemu zboru Janka
Kersnika, KS Prevoje, Moravškemu pevskemu zboru, kolektivu Doma
upokojencev Domžale, županu Mateju Kotniku za ganljiv govor ob grobu,
župniku Pavlu Okolišu za krščanski obred in pristne poslovilne besed ter
Pogrebni službi Vrbančič za organizacijo in izpeljavo pogrebnega obreda.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku, Pogrebni službi Vrbančič,
pevcem in vsem, ki ste jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji
poti.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njeni

iz Lukovice

Vsi njegovi

Našel sem svoj mir
v večnosti tišine,
našel sem svoj prostor,
kjer ni bolečine.

Individualni PRISTOP.
Ponudba, oblikovana po
VAŠI MERI. Korektne cene,
BREZ SKRITIH STROŠKOV.

eTOČKA

VSE za brezplačno
registracijo podjetja.

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE:
ZAHVALA
V 72. letu starosti nas je po hudi bolezni za vedno zapustil naš dragi
oče, mož, stari oče, brat in stric



racunovodstvo@proevent.si



01/300 32 10

www.racunovodski-servis.si

JERNEJ ŠKARJA

prevojski birt s Prevoj pri Šentvidu
Iskreno se zahvaljujemo vsem, sorodnikom, sosedom, prijateljem in
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znancem za izrečena sožalja, cvetje in sveče.
Posebna zahvala županu Mateju Kotniku za ganljiv govor, župniku iz
župnišča Brdo za lep obred, pevcem, balinarjem, gasilcem, gostinstvu
Bunkež, Nuši Stupica za lep cvetlični aranžma, Pogrebni službi Vrbančič
ter Poldki in Niki za vso pomoč.
Hvala tudi osebni zdravnici dr. Vodetovi ter patronažnima sestrama
Mateji in Irmi.
Najlepša hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga pospremili v tako velikem
številu na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

TUKAJ JE
PROSTOR ZA
VAŠ OGLAS
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