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IZDELAVA NOTRANJE 
OPREME PO NAROČILU

Cesta na Brdo 1, Šentvid pri Lukovici 
041 982 731 / primoz.stupica@gmail.com

Vam želi vesele praznike in srečno 2017!

NAJUGODNEJŠA POPRAVILA V REGIJI!

DECEMBRSKO 
DARILO 
Ob kateremkoli 
nakupu prejmete 
30 kom. čistilnih 
robčkov za 
občutljive površine.

*Velja do konca 
 Januarja 2017.

 Ulica Nikola Tesla 17, Domžale,  05 99 33 993, 
 051 422 049,  optikabistra@gmail.com

KOMPLET PREČNIH 

STREŠNIH NOSILCEV

Ugodne cene za člane za člane 

programa Moj Peugeotoj Peugeot

POPUSTA*20%

www.peugeot.si

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.

Ste pripravljeni
   na dogodivščine?

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00 KONCESIONAR LETA 2014



december 2016 3UVODNIK

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 2. februarja 
2017; rok za oddajo člankov je 24. januar 2017 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij 
na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: Milena 
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pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prosto-
ra: 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. 
ISSN 2536-4049. 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. 

Voščilo 
uredniškega 
odbora
V tem mesecu boste slišali še mnogo 
voščil in dobrih želja v novem letu. Prav 
je tako. Tudi jaz dodajam svojo. Doda-
jam pa tudi modro misel, ki jo je nekoč 
izrekel Karel Čapek in velja še danes: Ali 
si predstavljate tišino, ki bi nastala, če bi 
ljudje govorili samo tisto, kar vedo.

Milena Bradač

Sklenili smo še en krog doživetij, na ob-
zorju že sveti nova pot, pripravljena na 
naše korake. Želim vam mirno potova-
nje brez vsakdanjih žuljev, posuto z obi-
lico smeha in ovito v prijetno toplino.
Vsem bralkam in bralcem Rokovnjača 
želim vesel božič ter srečno in veselo 
novo leto 2017.

erika Cerar

V letu 2017 vsem občanom Občine Lu-
kovica želim zdravja, sreče in odličnih 
medsosedskih odnosov. Prav pri odno-
sih in druženju naša družba čedalje bolj 
šepa, čas nas vse preveč preganja. Zato 
vam v 2017 želim več prostega časa, 
kvalitetno preživetega, in to v dobri 
družbi. 

andraž kopitar

Pridejo trenutki, ko se zdi, da smo izgu-
bili pravo smer, a to so le odstopanja, ki 
nam podarijo poti, na katere morda ne 
bi stopili, nove priložnosti, ki nam od-
krijejo novo ali že pozabljeno. Uživajte v 
vseh trenutkih, ki so nam dani. Odkrivaj-
te, smejte se in kaj zapišite na te strani.

Marjetka VrBnjak

Za zadnjo letošnjo številko Rokovnjača 
smo prejeli zelo veliko voščil. Preberi-
te jih. Naj vas njihove lepe in pozitivne 
misli spremljajo vse dni novega leta, naj 
bodo navdih za uspeh, srečo in zado-
voljstvo. Vse dobro in polno zdravja v 
letu 2017!
Ob državnem prazniku dnevu samo-
stojnosti in enotnosti vam v imenu ce-
lotnega uredništva iskreno čestitam.

leon andrejka

v ponedeljek, 26. 12. 2016, ob 19. uri
s koncertom Godbe Lukovica

Povezovalec in gost: Jure Mastnak

     v sredo, 28. 12. 2016, ob 19. uri
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OBVESTILO 
ZA JAVNOST

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine 
Lukovica, dne 17. 11. 2016 pod številko 3501-0117-36/2015, 
sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PRE-

DLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DO-
POLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROB-
NEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA KAMNOLOM KOMPOLJE.

Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni 
službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, dostopna pa 

so tudi na spletni strani občine Lukovica: www.lukovica.si.

oBčinska upraVa

Praznovanja v pričakovanju novega
Prijetno sem bil presene-
čen, ko je v časniku Dnev-
nik izšel najprej prispe-
vek ob 90-letnici prvega 
zdravstvenega doma na 
območju Jugoslavije, da-
nes Zdravstvene postaje 
Lukovica, ki je bil model 
za vse zdravstvene do-
move po Sloveniji, ki so 
nastali za njim. Za čase 
nastanka te ustanove je 
bila to za podeželje og-
romna pridobitev, težko 
primerljiva s čemerkoli. 
Pridobitev, ki bi celo da-
nes predstavljala skoraj 
neverjetno. V istem ča-
sopisu nekaj pozneje 

pa je izšel izpod peresa dopisnice Anite Vošnjak še članek o rejništvu, 
katerega razmah je prav tako močno povezan s samim zdravstvenim 
domom in takratno medicinsko sestro Jelko Komotar, ki je na tem po-
dročju orala ledino in postavila temelje, na katerih še danes gradimo. 
Ravno preden sem se spravil k pisanju tega uvodnika, me je klicala go-
spa ravnateljica in mi v pogovoru sporočila tudi to, da je v letošnjem 
letu znatno naraslo število rejencev na naši šoli. Samo v osnovni šoli jih 
je več kot petdeset, seveda pa so potem še na srednjih šolah in naprej. 
Skoraj 600 učenk in učencev je že na naši šoli, kar jo uvršča med večje 
osnovne šole.
Povsod že prižigajo lučke. Verjetno je to z velikim pompom in prire-
ditvami smiselno v krajih, kjer taka prireditev pomeni tudi velik turi-
stični dogodek in se okrog vsega tega dogaja poleg turizma tudi mno-
go poslovnih priložnosti. Pri nas tega (žal še) ni. Tako smo skromni in 
posledično ne delamo nekih »prižigov«, a smo kljub temu za Miklavža 
osvetlili Stari trg v Lukovici. To pa, kar počnemo, delamo lepo, skromno, 
a z okusom. Saj božič mora biti malo kičast, a nekje je to preveč in raz-
vrednoteno, da ne rečem grdo. Pač v Lukovici se držimo načela, da ne 
smemo za to preveč zapraviti. 
Sem pa presenečen, kako se spreminjajo pogledi in hotenja ljudi. Pred 
nedavnim je bila v Lukovici tako imenovana Proaktivna kavarna, na 
kateri so prisotni razpravljali o tem, kaj pogrešamo v kraju in česa nam 
manjka. Ko smo se sestajali na podobnih srečanjih, spomnim se projekta 
CRPOV pred leti, takoj po nastanku občine smo se pogovarjali predvsem 
o komunalnih in urbanističnih rešitvah. Problem je bil predvsem v neu-

rejenosti krajev, še posebej občinskega središča. Danes pa način življenja 
prinaša na površje povsem drugačne teme, ki jih porajajo problemi da-
našnjega dne. Pogrešamo druženje. Manjka dogodkov srečevanja, sku-
pnih aktivnosti. Resnici na ljubo nam tega današnje službe in delovni časi 
res sploh ne omogočajo več. Kako se torej organizirati, da bo tudi več 
dogodkov, na katerih bomo skupaj? Ta tema se kaže za v prihodnje. Lah-
ko bi to dogajanje povzeli z geslom: »Več vlagajmo v ljudi in manj v asfalt 
in komunalo.« Človek naj postane osrednja figura dogajanja, človeka je 
treba poiskati ter mu spet dati njegovo vlogo in mesto. Lahko imamo vse, 
a če pozabimo na človeka, za koga je torej vse to? Človek je tisti, ki naj bi 
igral aktivno vlogo v družbi. Ne smemo si predstavljati, da osrednja vloga 
človeka pomeni, da moramo vse storiti zanj in on nič za to. Ne! Človek želi 
delati v skupnosti, a je tako odtujen, da je to postal zanj težek korak, tega 
ne zna več, tega ne zmore več. Delo v društvih peša, delo za skupnost je 
podleglo egoizmu. Vrniti se z novimi oblikami nazaj na človeka kot dru-
žabno in socialno bitje je pa po vsem tem, kar smo si ustvarili, potrebno, 
a ne tako enostavno dejanje. Na mojem mestu bi bil vsak vesel takih pre-
mikov, kot jih je zaznati. Res upam na več človeka, več človeka človeku. 
Mnogim uspehom na športnem področju, ki jih lahko spremljamo tudi 
v Rokovnjaču, se je pridružil še uspeh našega Boštjana Gorenca - Piža-
me, ki je napisal knjigo sLOLvenski klasiki, ki je slovenska knjiga leta 2016. 
Čestitamo za ta uspeh! Sam menim, da je to v občini, ki je zgodovinsko 
povezana s knjigo preko mnogih pesnikov in pisateljev, nekaj lepega in 
našemu ponosu dodaja lesk žlahtnega.
In zdaj, ko se povsod po svetu končuje advent, in so nas vsi vabili na 
»Advent v Zagrebu«, »Adventni Celovec, Salzburg, Dunaj, München« in 
kje še vse smo Slovenci obiskali dogodke, se pri nas končuje Veseli de-
cember? Kaj pa je to Veseli december? Zakaj je pri nas tako drugače? Nam 
je nerodno izgovoriti besedo advent? Kaj si predstavljamo pod Veseli de-
cember? Morda celo vrsto stojnic z žganimi pijačami in s kuhanim vinom, 
obkroženih z veselo družbo ljudi brez službe, majhnih plač, ali nezado-
voljnih z življenjem, ki si delajo uteho v utapljanju žalosti. Česa se vese-
liš konca leta? Se veseliš novega, za katerega ne veš, kaj bo, se veselimo 
tisočev, ki bodo z diplomo zapustili to deželo veselja, onih, ki bodo na pol 
oblečeni peš prišli od kdo ve kje, ali kaj je temu narodu tako zabavnega, 
da se vsega samo veseli. Vsega ne razumem in ne mi zameriti, res ne vem, 
ali smo toliko boljši in pametnejši od vseh okrog nas, od vse Evrope in 
sveta, ali samo živimo v taki utvari. Advent je nekaj drugega. Je nekaj več. 
Naj vam ob koncu zaželim radostne božične praznike in uspešno novo 
leto. Voščim tudi ob dnevu samostojnosti in enotnosti! Ponovil bom be-
sede, ki sem jih prejel v enem od voščil: Želim vam zdravja v telesu, v duši 
mir in v srcu ljubezen!
Vse dobro,

Matej kotnik

župan

Staremu letu kmalu bo kraj,
novo nihče ne ve, kaj nam obeta,
srečo želimo si, zdravje in mir,
da ob letu bi v srečo odeta
duša prepevala, veselja izvir.

Božič naj radosten Slavo prepeva,
v srcu dobrota naj milost odmeva,
da z dnevom naj vsakim bo srečen korak,
zmaga naj luč, ta vedno premaga naj mrak!

Vesel božič in srečno 2017 
ter lepo praznovanje dneva 
samostojnosti in enotnosti!

oBčinski sVet, oBčinska upraVa in župan
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Proaktivna kavarna v Lukovici
 
V Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici je bila konec novem-
bra prva tovrstna kavarna, ki je v pomoč pri razvijanju idej, ki so 
jih s seboj prinesli udeleženci dogodka z naslovom Ideje za naš 
kraj – s skupnimi močmi do bolj kakovostnega življenja za vse.
 
Proaktivno kavarno je vodila Petra Garin, izurjena voditeljica skupinskih 
procesov iz Društva moderatorjev Slovenije. Dogodek je skoordinirala 
Katka Bohinc, ki je kot gostitelje dogodka pod isto streho združila Ob-
čino Lukovica, Razvojni center Srca Slovenije in že omenjeno Društvo 
moderatorjev Slovenije.
Na dogodku je štiri različne ideje razvijalo 12 udeležencev. Ker je na-
slov proaktivne kavarne razvijanje idej v našem kraju, Lukovici kot ob-
močju občine, so bile seveda ideje temu primerne, vse pa so se vrtele 
okoli družabnega življenja krajanov. Prva pobuda je bila nadgradnja 
druženja v pomembni povezovalni in prepoznavni projekt kraja. Dru-
ga pobuda so skupni turistični programi društev za obiskovalce, tretji 
je medgeneracijski program za dvorano z gledališkim abonmajem in 
zadnja pobuda je bila ustanovitev mladinskega oziroma študentskega 
kluba.
Spoznanja vseh prisotnih ob zaključku so bila predvsem in samo polna 
optimizma in navdušenja. Ugotovili so, kako pomembno je druženje, 
pogovor, poslušanje in sodelovanje. Ljudje hočejo pomagati in ne kri-
tizirajo, imajo podobne želje in vizije in so dejansko pripravljeni poma-
gati pri doseganju ciljev. 
Vse pobude in ideje so zabeležene tudi s strani lokalnih oblasti in lo-
kalne razvojne institucije ter imajo zato dejansko možnost, da se ude-
janjijo.

Kaj pravzaprav je Proaktivna kavarna 
Metoda proaktivna kavarna odpira prostor za kreativne in k akciji 
naravnane pogovore. Udeleženci so vabljeni, da s seboj prinesejo 
iniciative, projekte, ideje, vprašanja ali karkoli drugega, za kar ču-
tijo, da jih nagovarja, in potrebujejo pomoč pri manifestaciji tega 
v svetu. Medtem ko se udeleženci v sproščenem vzdušju selijo 
od mize do mize, se pogovori med seboj povezujejo, razvijajo in 
nadgrajujejo, ideje med seboj »oprašujejo ali oplajajo«, udeleženci 
pa drug drugemu nudijo nove poglede in uvide o vprašanjih in 
temah, ki so pomembne v njihovem življenju, delu, organizaciji ali 
skupnosti. Ves proces traja približno tri ure, število možnih idej, ki 
se na eni delavnici lahko razvija in oplaja, pa je odvisno od števila 
udeležencev: več kot je udeležencev, več idej je možno razvijati. 

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

Koledar 2017 Občuti in živi zgodbo
Občina Lukovica vsako leto pri oblikovanju občinskega koledarja uporabi nosilno temo. Tako so bili v predlanskem letu v koledarju zajeti 
angeli iz cerkva naše občine, lansko leto fotografije ptičev, ki jih na območju naše občine lahko vidimo kot stalne ali v preletu. Letos pa 
koledar črpa navdih iz promocijskega filma Občine Lukovica, ki je bil letos nagrajen v Srbiji. Film in koledar sta narejena na temo, ki je v 
letošnjem letu postal tudi občinski slogan: Občuti in živi zgodbo.

Skozi mesece koledarja ponovno podoživimo 
zgodbo filma, ki govori o fantu in dekletu, ki se 
spoznata ob Gradiškem jezeru, kjer se zaljubi-
ta. Zgodba ju pelje skozi življenje, ki ga preživita 
v naši čudoviti občini. Koledar je sestavljen po 
zgodbi filma in ne po letnih časih, zato ujemanja 
fotografije na koledarju pri pogledu skozi okno 
na zasneženi sosednji grič žal ne bo. V koledarju 
boste prepoznali zgodbo filma, nekatere detajle, 
ki ste jih v filmu morda spregledali, ali pa dejansko 
niso bili prikazani. Koledar bo izšel ob decembrski 
številki glasila Rokovnjač, ki ga vsako gospodinj-
stvo v Občini Lukovica prejme na dom. 

Za oBčinsko upraVo andraž kopitar
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Tretja izredna seja Občinskega 
sveta Občine Lukovica
 
Tretja izredna seja, ki je bila 23. novembra 2016, je bila namenjena 
ponovni obravnavi rebalansa s popravki delov, ki so bili nejasni, 
zgrešeni ali nesprejemljivi. 

Zaključek del na odseku 
ceste Hribi - Reberšak in 
Hribi - Velika Raven
Občina Lukovica je v letošnjem letu zaključila investicijska 
vzdrževalna dela na odseku ceste Hribi - Reberšak. V sklopu 
investicije je bil urejen spodnji ustroj cestišča, poskrbeli so 
za primerno odvodnjavanje in dodali še asfaltno prevleko. 
Rekonstrukcija cestišča je bila opravljena v dolžini 300 me-
trov.
Zaključena so tudi investicijska dela na odseku Hribi - Velika Ra-
ven, kjer je bil v spomladanskih mesecih izveden spodnji ustroj 
cestišča, vključno z odvodnjavanjem, ob koncu letošnjega leta 
pa so bila izvedena še asfalterska dela v skupni dolžini 800 me-
trov.

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

Olga Vrankar je na samem začetku razprave povedala, da za take stvari 
niso potrebne izredne seje oziroma bi morala biti dokumentacija prip-
ravljena po poslovniku in zadeve razčiščene v okviru rednih sej. Zani-
malo jo je, kaj se je zgodilo v zvezi z mrliško vežico Brdo, zakaj je večja 
investicija premaknjena v leto 2017, če pa je bilo dogovorjeno, da so 
redna vzdrževalna dela dovolj in bi ta denar raje usmerili za urejanje 
kakih cest, npr. cesta proti Zlatem Polju. Med prejšnjim in tem predlo-
gom vidi tudi razlike pri nekaterih drugih postavkah, kjer bi pričakovala 
obrazložitve. 
Župan je takoj odgovoril, da so pri delu vežice Brdo za zdaj popravili, 
kot je bilo dogovorjeno, za naprej pa se bodo stvari še dogovarjale in 
usklajevale. 
Uprava je razložila, da se stvari niso spreminjale, temveč so morali stvari 
prerazporediti oziroma premakniti, da se proračunske postavke ujema-
jo z novimi postavitvami, saj se oddajajo v enaki obliki. Pojasnjena je 
tudi razlika pri vodovodu, saj je pri prvotnem načrtovanju bil priklop 
načrtovan drugače, vodovod je treba podaljšati in je povečanje za 
10.000, drugo povečanje pa velja za investicije cest. Glede društvenega 
doma Krašnja je bilo povedano, da je prišlo do sprememb investitorjev 
in situacije. Pri pridobivanju ponudb se je izkazalo, da so potrebne do-
datne investicije za spremembe, poročila, soglasja. 
G. Beden je prosil za pojasnitev investicije v Kulturni dom Janka Kersni-
ka, ki je bil v planu za 36.000 evrov in kako zagovarjajo stroške vseh 
prireditev in dogodkov, predvsem ciljano na italijanski obisk, za kate-
rega je šlo 6000 evrov. Vprašanje je tudi, kako je z našimi gasilci ozi-
roma zakaj je šlo toliko denarja Studencu – 10.000 evrov. Meni, da bi 
bilo pametneje v vse gasilske enote postaviti defibrilatorje, kot pa raz-
dajati denar sosednjim občinam. Postavka urejanja spletnih strani se 
prav tako nepojasnjeno veča (14.500 evrov). Pojasnilo: prenavljala se je 
dvorana, stopnice, mansarda, za katero so nekateri računi zapadli v leto 
2016. Glede italijanske naveze, da se pričakujejo evropska sredstva, iz 
katerih naj bi se potem črpalo za skupne projekte in izmenjave, odhodi 
naših otrok in društev tja. Glede gasilskega društva Studenec pa, ker del 
njihovih intervencij sega na naše območje, so se odločili pomagati pri 
nabavi gasilskega avtomobila; menili so, da ker zadeve okoli gasilskega 
društva Helios niso bile dolgo jasne, se je zdela taka odločitev bolj na 
mestu – kar se zdi precej neverjetno, ker je Občina Domžale javni za-
vod ustanovila že veliko prej in je o tem sprejela sklep že v letu 2015. 
Pri spletnih straneh pojasnjujejo, da gre za obnavljanje in vzdrževanje 
spletnih stvari vključno s portalom oziroma povezava na Moja občina, 
kar stane nekje 350 evrov na mesec. Tukaj so tudi stroški za facebook, 
kar so se v preteklosti svetniki že spraševali, kako je lahko strošek ureja-
nja facebook profila župana, ki je pravzaprav zasebna zadeva in promo-
cija – a vedno znova župan zavrača in meni, da za to očitno potrebuje 
druge in da je upravičeno, da gredo te stroški na občino. Zdaj bi naj 
strani urejala Andraž Kopitar in Kristijan Kveder. 
G. Beden se je ustavil tudi pri postavki plač – da je veliko previsoka in 
prosi za pogodbo tajnice, a uprava pojasni, da po tej postavki ni le ob-

računana ta plača, temveč tudi nadomeščanje porodniške in materialni 
stroški, zakupnine, najemnine. Prejšnja je imela namreč plačo okoli 800, 
kakšne kvalitete pa ima nova, da toliko preseže s svojo plačo prejšnjo. 
Zgodovinska študija in izid prve knjige, za katero smo prispevali iz pro-
računa, a je o njej malo znanega, bi pa naj zajemala tudi zgodovinska 
dejstva o naši občini, bo po županovih besedah izšla v začetku nas-
lednjega leta, nadaljevanje le-te pa naslednje leto. Občinski upravi oz. 
županu se zdi pomembna, zajemala naj bi del našega življenja in kultu-
re. Take stvari morajo biti nekje zapisane, dokumentirane in dostopne. 
G. Barlič je povprašal, kako je lahko Gasilsko društvo Lukovica kupilo 
zemljo, saj se društvo financira iz proračuna – kar uprava pojasni, da je 
bila zadeva že aprila obravnavana in sprejeta. 
Seja je bila zaključena s sprejemom sklepa prisotnih in soglasnih 14 
svetnikov: Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se rebalans sprej-
me po skrajšanem postopku. 

Marjetka VrBnjak
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Miklavževanje v Zlatem Polju
Zlatopoljska mladina je spet poskrbela, da je sv. Miklavž tudi letos 
obiskal in obdaril njihove malčke. Na igrišču in ob njem so pripra-
vili vse potrebno za takšen dogodek.
Prizorišče je bilo okrašeno, pravi čar samemu dogajanju pa so dajale 
goreče bakle in številne svetleče lučke, ki so krasile celotno igrišče. Pred 
prihodom Miklavža so se mladi predstavili z zanimivo igrico Angel zas-
panček, z glasbenim nastopom pa sta nas navdušila nadarjena Nastja 
in Matej Omahna, ki sta za svoj nastop požela velik aplavz. Končno je 
prišel trenutek, ko smo ob vzklikih mladih zagledali Miklavža, ki se je 
s svojim spremstvom približeval igrišču, kjer so ga že nestrpno čakali 
otroci, starši in številni krajani. Tudi tokrat je obdaril vse otroke in se 
poveselil z njimi. Nekateri so mu celo zapeli. Ker se je čas, namenjen 
zlatopoljskim otrokom, iztekel, saj je imel pred seboj še dolgo pot, 
smo mu za slovo namenili velik aplavz. Mi smo se poveselili ob toplem 
čaju, privoščili pa smo si sladke dobrote, ki so jih napekle zlatopoljske 
gospodinje. Celotno dogajanje nam je popestril čudovit ognjemet.
Naj zaključim z zahvalo Janku Kuharju in celotni zlatopoljski mladini, 
ki se je tudi tokrat potrudila, da je bil Miklavžev večer čaroben in ne-
pozaben. Zahvala dobrim gospodinjam za pripravljene dobrote, vsem 
sponzorjem za pomoč, velika zahvala pa tudi izredni povezovalki in 
voditeljici Nini Cestnik Pavlič za prisrčno vodenje Miklavževega večera.

tone HaBjanič

Obisk svetega Miklavža 
na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani
V sodelovanju Čebelarske zveze Slovenije (ČZS), Vzaje-
mne zdravstvene zavarovalnice in podjetja Unikatoy je 
5. decembra 2016 Pediatrično kliniko v Ljubljani obiskal 
prvi od decembrskih dobrih mož – sveti Miklavž. Skupaj 
s spremstvom angelov in kranjske čebelice je razveselil in 
obdaril 250 otrok. Vsakemu od otrok je prinesel dva para 
slovenskih bombažnih nogavičk z izvezenim motivom 
kranjske čebele, in igračo, primerno njihovi starosti. Otro-
ke, ki se zaradi bolezni niso mogli pridružiti veselemu raja-
nju v avli klinike, je sveti Miklavž s spremstvom obiskal in 
obdaril v bolniških sobah ter jim tako vsaj za nekaj trenut-
kov iz misli odrinil skrbi in bolečine ter na obraz priklical 
nasmeh in veselje.
Srečanju otrok, njihovih staršev in osebja klinike sta se prid-
ružila direktorica Pediatrične klinike dr. Biserka Marolt Meden 
in predsednik ČZS Boštjan Noč.
Pobuda za tak način obdarovanja je nastala v ČZS, brez okle-
vanja pa sta se jim pridružila tudi ob partnerja, Vzajemna zdra-
vstvena zavarovalnica, ki je omogočila nakup nogavičk, in pod-
jetje Unikatoy, kjer so podarili igrače.
ČZS prav letos obeležuje 10. obletnico promocije slovenskega 
medenega zajtrka, ki se je dodobra uveljavil med slovenskimi 
otroki. Želijo si, da bi tudi Miklavževo obdarovanje na Pedia-
trični kliniki postalo tradicionalno in bi k temu v prihodnosti 
pritegnili še več partnerskih organizacij. S tem bi razveseljevali 
najmlajše, ki so velikokrat prikrajšani za brezskrbno otroštvo in 
hkrati širili vedenje o pomenu ohranjanja čistega okolja, ki je 
pogoj, da slovenski čebelarji pridelujejo zdrav in kakovosten 
med.
 Da pa vseeno ne bi šlo v pozabo se moram zahvaliti vsem ude-
leženim v projektu, tudi številnim občanom občine Lukovica, 
ki so tako dobrosrčno in z veliko energije pripomogli k njegovi 
realizaciji.
To je bil eden tistih dni, ko na koncu več prejmeš, kot pa si dal. 

Bogdan Capuder

 

DELOVNI ČAS:
pon. - sob., od 9. do 22. ure, 
nedelja od 8. do 14. ure, sreda zaprto
Dušan Jemec s.p., Stari trg 10, Lukovica
T: 01 7235 146, M: 041 532 483

Spoštovani, zahvaljujemo se
vsem gostom, ki ste nas v tem
letu obiskali. Želimo vam
srečno in zdravo leto 2017
ter veliko kulinaričnih
užitkov iz domače kuhinje.
Vljudno vabljeni!

proevent_oglas_90x60_modre_novice_bon_v1_20161017.indd   1 17.10.2016   13:11:20
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Totalna zmeda v nebesih ali bo sploh prišel sveti Miklavž
Na povabilo župnijske Karitas Brdo Zlato Polje ter ob pomoči Obči-
ne Lukovica in posameznih donatorjev, ki jih je iz leta v leto manj, 
je k nam v Lukovico na svojem potovanju po deželi slovenski pri-
šel sam sveti Miklavž s spremstvom. 
Tokrat so za malce bolj sproščeni uvod v srečanje poskrbeli oratorijski 
animatorji z igrico Zmeda v nebesih in otroški cerkveni pevski zborček 
z inštumentalisti pod vodstvom zborovodkinje Petre Avbelj. V igrici 
smo spoznavali, kako je, če se angelci ne potrudijo in so pri svojem 
delu malce preveč zaspani, saj jim takrat parkeljni kaj radi ponagajajo. 
Čisto mirno idilo nebeških višav je tokrat predramil angel Serafinček 
s tem, da je prebudil druge angele. Kajti pripraviti bi morali darila za 
svetega Miklavža, ki bo odšel obdarovat pridne otroke, oni pa nimajo 
še nič pripravljenih. Angelci se odpravijo pakirat darila, a delo jih 

utrudi in ponovno zaspijo. Medtem dva hudobca zamenjata imena 
na darilih z imeni otrok, ki so pridni, z imeni otrok, ki niso ubogljivi in 
pridni. Pri delu jih ujamejo angelci, ki se med tem prebudijo in zadevo 
vzamejo v svoje roke, malce trše, in hudobca morata popraviti vse, kar 
sta narobe storila. Darila bodo tako romala v roke pridnim otrokom. 
Angelci so se ob tem naučili, da če nisi buden, ti kaj hitro poredni par-
keljni zmešajo štrene. Ko je zborček prepeval, je v prepolno dvora-
no Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici prišel sveti Miklavž s 
spremstvom, in ob pozdravljanju najmlajših prisluhnil tudi petju. Da 
lepo pojejo in da so marljivi, je povedala zborovodkinja, in zato se je 
odločil, da na koncu, ko obdaruje vse otroke, obdaruje še pevce in 
pevke zborčka, saj si zaslužijo. Malce je ponovno potarnal, kar se tiče 
pridnosti, ki je v visokem porastu zadnjih nekaj dni pred njegovim pri-
hodom in zbledi ob njegovem odhodu. Nato je poklical k sebi najprej 
učence prvih razredov skupaj s katehistinjo in nato drugih razredov z 
njihovo katehistinjo. Učenci prvih razredov so mu naredili kar album 
in mu še zapeli učenci, drugih pa zmolili, tudi za tiste v dvorani, ki so že 
malce pozabili na večerno in jutranjo molitev. Da o molitvi pred jedjo 
ne pišem. Letos si je vzel veliko več časa za pogovor s posameznimi 
otroki in starši, ter marsikomu povedal, kaj je storil narobe in kaj prav. 
Med pogovori je beseda nanesla tudi na pisma, ki jih pišejo otroci in 
na njihove nemogoče želje. Nato je poklical še domačega župnika, da 
bi ga spoznal in mu dal skromno darilo, a ga žal ni bilo v dvorani, bo 
pa prihodnje leto prejel darilo, če bo utegnil priti. Nato je obdaroval 
še pevce in pevke ter zborovodkinjo, se še nekajkrat fotografiral in se 
nato skupaj s spremstvom odpravil obdarovat še ostale pridne otroke 
Bog ve kje drugje. K nam ponovno pride prihodnje leto, če bomo ... 
vsak naj si misli kaj? In to ne samo z besedo, ampak tudi dejanji. Še 
enkrat hvala župnijski Karitas Brdo Zlato Polje in Občini Lukovica, ora-
torijskim animatorjem in zborčku za pripravljenost pomagati svetemu 
Miklavžu pri obdarovanju otrok na njegov godovni dan. 

drago juteršek

NOVO! 
PREGLED Z 

MIKROKAMERO!

FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.

Tel.:

GSM:

info@frizeraj.si
www.frizeraj.si

Želimo vam veliko lepih 
prièesk v letu 2017!

Biti zdrav pomeni biti srecen 
Naj bo leto 2017 srecno

naj pride v miru in
v miru se iztece   

T: 01 724 45 82
Delovni cas: pon-pet: od 7.45 do 19.15 in sob: od 7.45 do 12.15 
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Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

 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

»Novo leto zamenja
 staro, zdravja pa ne 

moremo zamenjati, kajti 
samo enega imamo. 
Poskrbimo zanj skupaj 
tudi v letu, ki prihaja.«

    Tanja Martinjak Podgoršek, mag.	farm.,	Lekarna	Moravče

OGLASI

Renault priporoča renault.si
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Vozi, kar si.
let podaljšanega jamstva

let brezplačnega rednega servisa

leto brezplačnega obveznega in kasko zavarovanja

Paket zimskih pnevmatik**

Poraba pri mešanem ciklu 3,6–6,4 l/100 km. Emisije CO2 95–144 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja in vključuje 5 let podaljšanega jamstva, 5 let brezplačnega rednega servisa ter obvezno in osnovno kasko zavarovanje za prvo leto. 5 let jamstva obsega 2 leti 
tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Brezplačni redni servis velja 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. **Renault Financiranje ni pogoj za 
pridobitev paketa zimskih pnevmatik. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Vaš trgovec v Domžalah
AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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AVTO SET-SETNIKAR d.o.o.
Dragomelj 26, 1230 Domžale

Vaš trgovec v Cerkljah na Gorenjskem,
PREŠA, d.o.o., Cerklje
Slovenska cesta 51, 4207 Cerklje na Gorenjskem
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Rotary Club Domžale in Miklavž med otroki
V ponedeljek, 5. decembra 2016, ob 17. uri je v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah potekala Miklavževa obdaritev otrok iz 
družin, ki izvajajo rejniško dejavnost. 

Po prisrčnem pozdravu predsednika Rotary cluba Domžale Bog-
dana Zupana so otroci iz Lukovice, Moravč, Domžal in Mengša 
s prijetnim vznemirjanjem čakali in klicali prvega od decembrskih 
dobrotnikov, sv. Miklavža. Njegovi angelčki so poskrbeli za prelepo 
baletno predstavo baletke in baletnika, skupaj z raperjem Zlatkom 
so zapeli, in končno jim ga je s pomočjo otrok uspelo priklicati. 
Miklavž jim je prinesel bonbone in darila, ki jih je skrbno izbral po-
sebej zanje. Otroke je povabil, da se nanj spomnijo skozi leto, s 
tem ko naredijo kakšno dobro delo, pomagajo prijatelju ali prija-
teljici, pomagajo doma in se pridno učijo. Da so iskreni, prijazni 
in v srcu nosijo dobroto. Obdarjenih je bilo 117 otrok iz družin, ki 
izvajajo rejniško dejavnost.
V Centru za socialno delo Domžale se ob tej priložnosti iskreno 
zahvaljujemo Rotary clubu Domžale za prelep večer, ki so ga pri-
pravili našim otrokom, še posebej Miklavževi pomočnici Tanji Zajc 
Zupan in voditeljici Ani Zupan.

Marta toMeC

Ta veseli dan v Lukovici ali dan, ko je Srečna hiša upihnila 2. svečko
Dobri dve leti je minilo od odprtja Srečne hiše v Lukovici in v četrtek, 8. decembra 2016, je ekipa Srečne hiše v sodelovanju z Osnovno 
šolo Janka Kersnika Brdo in s podružničnima šolama pripravila pravi mali otroški festival, s katerim smo počastili dosedanje dobrodelno 
delovanje Srečne hiše, ki deluje v prvi vrsti v prid otrokom in mladostnikom iz rejniških in socialno ogroženih družin.

Še tako nizke zimske temperature ne bi pregnale približno dvestoterice 
dobro razpoloženih obiskovalcev, ki so se zbrali ob 18. uri pred Srečno hišo, 
da bi si ogledali plesne in glasbene nastope najmlajših. Pod taktirko Jasne 
Malkoč in Jane Kovič z OŠ Janka Kersnika Brdo so nastopili učenci 1. in 2. 
triade OŠ Janka Kersnika pa učenci Podružnične šole Krašnja in Podružnične 
šole Blagovica ter Mladinskega pevskega zbora Ciklamen. Po nastopih malih 
zvezdic so mikrofone prevzeli še Vili Resnik, kot glasbeno presenečenje 
dogodka, in energične članice ansambla Skrivnost, ki so tudi ambasadorke 
naše Srečne hiše.
Poleg zabave nam je Ta veseli dan prinesel tudi velika spoznanja, kot so, da je 
prijateljstvo nekaj najpomembnejšega v življenju, saj – kot so skozi ‚ rap dek-
lamacijo‘ z naslovom KAJ JE POMEMBNO? povedali otroci iz Krašnje – ni po-
membno, kakšnega spola ali rase je nekdo, ampak je pomembno, da nam 
je kot ljudem mar za druge ljudi. Slišali smo tudi, da je znanje treba deliti, 
dekleta iz šolskega dobrodelnega krožka pa so vsem skupaj dokazala, kako 
lahko delimo tudi materialne stvari, kot so šolske potrebščine, igrače pa tudi 
sladkarije v tem prednovoletnem času; otroci iz Lukovice so namreč Srečni 
hiši predali zajeten kup zbranih stvari za otroke iz socialno šibkejših okolij. 
In prav to je tisto, kar v Srečni hiši počnemo – učencem pomagamo z brez-
plačno učno pomočjo, torej delimo znanje, in pomagamo tistim, ki to naj-
bolj potrebujejo, oziroma si to tudi najbolj zaslužijo, s tem pa po dveh letih 
svojega delovanja še bolj zavzeto sledimo našemu sloganu, ki se glasi: »Lo-
kalno veselje za globalno srečo«. 
Kot je ustanoviteljica Srečne hiše Alenka Žumbar Klopčič povedala že pred 
dvema letoma, v Srečni hiši namreč verjamemo, da lahko le zdravo misleč 
in zadovoljen ter pozitivno naravnan posameznik sokreira boljšo družbo in 
s tem svet. 
In ker je za velikimi načeli treba ne le stati, ampak zelo aktivno delati, je eki-

pa Srečne hiše z Arnelo Dacić, Špelo Kraševec in Ajdo Žumbar že isti večer 
pripravila štiri računalnike (donacija društva Vez-je), ki jih je naslednje jutro 
prevzela socialna delavka z mariborskega centra za socialno delo za social-
no ogrožene družine tamkajšnjega območja, še ena članica Srečne hiše Ana 
Vučina Vršnak pa je z možem Juretom takoj odpeljala tudi zbrane stvari, ki 
so jih prinesli z OŠ Janka Kersnika Brdo, predala pa jih bosta mariborskemu 
materinskemu domu.
V istem tednu, ko smo se poveselili ob Tem veselem dnevu, je Srečna hiša 
izvedla tudi nakazilo v višini 200 evrov mladostniku iz rejništva, ki je ravno 
opravil vozniški izpit (z namenom, da mu pomaga pokriti stroške izpita), od-
dala zbran odpadni papir, od katerega izkupiček gre društvu Luč upanja za 
indijske otroke, nakupila trendi zimske kape s slušalkami za poslušanje glas-
be za 30 mladostnikov iz rejništva, ki so se ‚novoletno poveselili‘ v Srečni hiši 
že v soboto, 10. decembra, in zbrala nekaj stvari, kot so super trendi športna 
oblačila Picture (donacija podjetja G&D), s katerimi je še razveselila nekaj ot-
rok iz ljubljanskega Mladinskega doma Malči Beličeve, pa finančnih sredstev, 
s katerimi je in še bo pokrila tako stroške nakupov nekaterih daril kot tudi 
plačila lastne celoletne najemnine. 
Za finančne donacije se na tem mestu zahvaljujemo družbeno odgovorni 
družbi Plinovodi, Rotary klubu Ljubljana Julija, Rotary klubu Zgornji Brnik, 
številnim posameznikom, ki so namesto za novoletna praznovanja finanč-
ne prispevke namenili za delo Srečne hiše, in Cateringu Borbona, ki nam je 
pripravilo najslastnejšo čokoladno torto, pa seveda našemu najzvestejšemu 
podporniku, podjetju Vantim, ki nam je za Ta veseli dan namenilo kar tristo 
božanskih krofkov (vsi so šli kot za med!) in poskrbelo za sobotno pogostitev 
mladostnikov iz rejništva.
Pa naj še kdo reče, da sveta ni mogoče spreminjati na bolje!

alenka žuMBar klopčič
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Tradicionalno druženje letos ni bila izdelava voščilnic, ampak 
okraskov za okrasitev vaške smreke. Starši z otroki so se zbrali 
v petek, 25. novembra 2016, ob 17. uri v brunarici ŠTD Rafolče. 
Okraske raznih barv so izdelovali iz odpadnega materiala in se 
obnašali ekološko (les, vrvice, blago, volna, žica, papir, ovit s fo-
lijo, pripravljen za obesiti z vrvico). Skupaj s starši je bilo skoraj 
40 udeležencev. Ko je otrokom popustila koncentracija, so se 
zavzeli še starši, da so dokončali snežinke, bunke in zvezdice. 
Namesto Špele sta letos vodile izdelavo okraskov Teja in Lenka. 

V nedeljo, 11. decembra 2016, ob 15. uri je potekala okrasitev vaške 
smreke ob kapelici sv. Katarine na začetku vasi. Košato smreko je 
priskrbela KS Rafolče, postavitev in obešanje okraskov in luči pa je 
izvedel Janez Mlakar iz Čepelj s hidravlično napravo – s košaro na 
tovornjaku. Člani ŠTD Rafolče so poskrbeli za topel čaj in kuhano 
vino, vaščani pa za okusne piškote. Izmenoma se je zbralo več kot 70 
vaščanov, od teh polovica mladine. Večina otrok ni dočakala vklopa 
luči na smreki, ker je bil električni priklop na javno razsvetljavo, ki pa 
se vklaplja v temi. 
Obdarilo pa nas je žareče rdeče-modro zahodno nebo. Precej kraja-
nov, tudi otrok, je dočakalo ta lepi trenutek na nebu in še vklop luči, 
ko smo tudi krajani KS Rafolče zakorakali v veseli december, v novo 
upanje lepšega, boljšega in srečnejšega. Nočni sprehajalci so uživali 
pri svetlečih lučkah v smreki in opazili tudi luno, ki se je ujela na veje. 
Vsem zahvala, vesele božične praznike in v novem letu 2017 veliko 
zdravja in vse najlepše!

Viktor jeMeC

Okrasili vaško smreko in ujeli 
luno
 
Zdaj, ko leto se poslavlja, 
spet je sklenjen časa krog, 
v novem voščimo vam zdravja, 
sloge, sreče in obilja poln rog. 

štd rafolče in ks rafolče

4. vseslovenska razstava rož iz 
krep papirja
Papirnato cvetje ima pri nas že večstoletno zgodovino. Iz zgodo-
vinskih virov izvemo, da naj bi se ta ročna spretnost razvila na Ki-
tajskem, k nam pa naj bi prišla skupaj s papirjem, ki je po svileni 
poti prišel nekje v 14. stoletju. Največji razmah umetnosti izdelave 
rož iz krep papirja je bil v začetku 19. stoletja, predvsem v mešča-
nih krogih. V mestih takrat še ni bilo cvetličarn in izdelovalke cve-
tja iz papirja so pripravljale cvetlične dneve in jih v mestih ponuja-
le v prodajo in veliko družin se je z izdelovanjem tega cvetja celo 
preživljalo. 

Rože iz krep papirja so človeka spremljale ob vseh pomembnejših do-
godkih, od poroke do smrti. Iz krep papirja je imela narejen nevesta 
šopek, prav tako naprsni šopki za ženina in svate. Poročne pogače so 
bile okrašene z rožicami in zelenjem. V vseh hišah so bili okrašeni »boh-
kovi koti«, kapelice so vsako veliko noč okrasili z novimi venci z rožami, 
prav tako tudi na obcestnih križih, šopki iz krep papirja so bili postav-
ljeni na cerkvenih oltarjih. Venčke v laseh so imele neveste in prvoob-
hajanke. Ko so se ljudje poslavljali iz tega sveta, so nagrobne vence iz 
smrekovih in borovih vej krasile povoskane rože iz krep papirja.
Iz mest se je tovrstna umetnost razširila na podeželje, kjer se je na srečo 
ohranila vse do današnjih dni. Na Vranskem je bila že 4. VSESLOVENSKI 
RAZSTAVI ROŽ IZ KREP PAPIRJA, kjer je več kot sto slovenskih izdelovalk 
rož postavilo na ogled svoje umetelno izdelano cvetje. Za to, da so se 
zbrale na enem mestu, je zaslužna Martina Felicijan, ki s svojo energijo 
in z znanjem širila svoje znanje doma na Vranskem in po vsej Sloveniji. 
Tokrat so se organizatorke zelo potrudile in pripravile bogat kulturni 
program, razstavo pa sta odprla domači župnik in direktorica Sloven-
skega etnografskega muzeja.
Rokodelke širšega območja osrednje Slovenije Lukovice, Moravč, Dom-
žal, Kamnika, Kranja in Radovljice, vključene v Rokodelski center Mo-
ravče, so za razstavo pripravile »osupljivo lepe izdelke«, kot je bilo slišati 
od obiskovalcev. Najbolj jih je navdušil skoraj dva metra velik pav, idejo 
zanj je dala Nada Smrkolj iz Šentožbolta, skupina enajstih rokodelk in 
rokodelca je za pava porabila preko dvesto ur. Več naj povedo fotogra-
fije.

Branka BiZjan, rCM
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60 let Zveze diabetikov 
Slovenije in 30 let Društva 
diabetikov Domžale 
Domžale so bile 13. novembra 2016 središče slovenskih sladkornih 
bolnikov, ki so v našem mestu obeležili 14. november, svetovni dan 
sladkorne bolezni, in ga povezali kar z dvema jubilejema: 60-letnico 
organiziranega delovanja sladkornih bolnikov v Sloveniji in 30-letni-
co uspešnega dela domžalskega društva, katerega člani so tudi obča-
ni Občine Lukovica. Častni pokrovitelj vseslovenskega srečanja je bil 
Borut Pahor, predsednik države. Organizacija in izvedba slovesnosti 
je bila zaupana domžalskemu društvu, kar je še en dokaz njegovega 
uspešnega dela na tem področju, ki traja že 30 let. 

Med številnimi gosti so bili župani vseh občin, ki jih s svojo dejavnostjo 
pokriva Društvo diabetikov Domžale: Domžale, Lukovica, Mengeš, Morav-
če in Trzin, prisrčno je bila pozdravljena predsednica Evropskega zdru-
ženja diabetikov dr. Zekiye Sehnaz Karadeniz, ki je jubilantom čestitala 
in pohvalila njihovo dejavnost, prisluhnili smo govoru Petra Miklavčiča, 
predsednika Zveze društev diabetikov Slovenije, prisotnim je zaželel do-
brodošlico Brane Peterka, predsednik domžalskega društva in predstavil 
bogato društveno dejavnost, o uresničevanju Nacionalnega programa 
na tem področju je govorila predstavnica ministrstva za zdravstvo dr. Ve-
sna Kersnik Petrič, ki je na kratko predstavila vlogo ministrstva in uspehe, 
pohvalila sodelovanje z društvi in zvezo ter ob čestitki za jubilej zaželela, 
da bi bila s skupnimi prizadevanji sladkorna bolezen čez 60 let obvla-

dljiva. Prisotne je pozdravil tudi Toni Dragar, župan Občine Domžale, in 
jim zaželel dobrodošlico. Pohvalil je domžalsko društvo, se jim zahvalil 
za dobro sodelovanje ter skrb in pomoč Predsednik Brane Peterka je v 
imenu Društva diabetikov Domžale za dolgoletno prizadevno delo izro-
čil priznanja dr. Bredi Kokalj Limbek, Anici Cotman Anžič in Anici Kvas, 
slednja je postala častna članica društva, priznanja pa je podelila tudi 
zveza. 
V kulturnem programu so ob Godbi Domžale sodelovali: Eva Černe, Boris 
Kopitar, Folklorna skupina Moravče, pevski zbor in glasbeniki iz Glasbene 
šole Domžale, Mama Manka ter Ljudske pevke KD Domžale, prireditev pa 
je odlično vodil Borut Veselko. 
Osnovni moto praznovanja 30-letnice Društva diabetikov Domžale in 
60-letnice Zveze društev diabetikov Slovenije v Domžalah je potekal v 
pregledu resnično uspešnega dela, predvsem pa v želji: Živeti (po)polno 
tudi s sladkorno boleznijo.

Vera Vojska  

Javni zavod Center za zaščito 
in reševanje Domžale
 
V občini Domžale so ustanovili javni zavod Center za zaščito in 
reševanje Domžale. Slavnostno so ga odprli 11. oktobra 2016. O 
njem so bili prisiljeni razmišljati, saj so v podjetju, pod katerim je 
do tedaj delovala gasilska služba – tako imenovani Center požar-
ne varnosti – začeli govoriti, da gasilske enote pod neposrednim 
okriljem podjetja ne potrebujejo oziroma ne želijo več. Zadostili 
bi naj le zakonsko zahtevanemu minimalnem številu zaposlenih za 
samo podjetje.   

Center požarne varnosti Domžale je deloval od leta 1990, dejstvo pa 
je, da je bil prvi poklicni gasilec znotraj tovarne zaposlen od leta 1959. 
Ob rednih delih v podjetju Helios so skrbeli tudi za požarno varnost 
v občinah Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica. Prav tako so imeli sk-
lenjeno pogodbo z MORS in bili tako gasilska enota širšega pomena, 
ki je posredovala tudi pri prometnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi 
snovmi v štirih že omenjenih občinah. Na leto so opravili več kot 300 
intervencij, lani 315, tudi v naši občini, in ni dvoma, kako pomembni so 
tudi za občino Lukovica. 
Z ustanovitvijo javnega zavoda se je tako gasilska enota iz zasebnega 
sektorja preselila v javnega, precej nevsakdanja sprememba za današn-
ji čas, a velikega pomena, saj so le tako lahko zagotovili nadaljevanje 
kvalitetnih storitev in varnosti na našem območju. V Centru za zaščito 
in reševanje Količevo je zaposlenih 37 ljudi. Gasilsko službo in druge 
zaščitno-reševalne naloge tako za občine Domžale, Trzin, Moravče in 
Lukovica, Upravo RS za zaščito in reševanje, Dars in nekatera podjet-
ja opravlja 34 gasilcev. Za leto 2016 je Občina Domžale v proračunu 
za njihovo delovanje zagotovila 590.000 evrov za zagonske stroške in 
polletno delovanje, odkup delovnih sredstev in najem prostorov, ne-
kaj pa si bo zavod zagotovil s pogodbami z omenjenimi pogodbenimi 
občinami in podjetji. 
JZCZR Domžale bo še naprej izvajal 24-urno stalno interventno pripra-
vljenost za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah, izvajali gašenje in 
reševanje ob požarih, 24-urno dežurstvo za potrebe javljanja požarov 
ter drugih nesreč, alarmiranje gasilskih društev ob požaru in drugih 
nesrečah in 24-urno požarno stražo v primeru razglašene velike požar-
ne ogroženosti. Prav tako bodo nadaljevali z opazovanjem, obveščan-

jem in alarmiranjem, RBK dekontaminacijo, reševanjem na in iz vode, 
zaščito in reševanjem ter pomagali v primeru nesreč z nevarnimi snov-
mi, ob poplavah, vremenskih ujmah, potresu, prometnih in letalskih 
nesrečah ter ob drugih naravnih nesrečah, kot so žled, suša, visok sneg 
in toča. Vsekakor pa bodo tudi obveščali odgovorne osebe ob požarih 
in drugih nesrečah. 
Varnost in pomoč je tako tudi v naši občini še naprej zagotovljena z 
njihove strani. 

Marjetka VrBnjak

AMD Lukovica in MK 

Rokovnjači želimo 

vsak bralkam in bral-

cem prijetne praznike, 

v novem letu pa veli-

ko lahkotnih korakov 

in varno prevoženih 

kilometrov!
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Palačinke namesto voščilnic
 
Ob praznikih se spomnimo naših najbližjih, prijateljev in vseh tistih, 
ki so nam v preteklem letu priskočili na pomoč ter našli posluh za naše 
želje in prošnje. V moto klubu Rokovnjači se vsako leto potrudimo in 
pošljemo ročno izdelane novoletne voščilnice našim prijateljem in 
podpornikom, letos pa smo pošiljanje voščilnic nadomestili z dobrim 
delom. Tako smo v začetku decembra pričarali sladek zaključek ve-
čerje varovancem Vicencijeve zveze dobrote v Plečnikovem podhodu 
v Ljubljani. 
Na zelo mrzlo sredo popoldne smo tako pomagali pri pripravi večerje 
za predvidenih 70 brezdomcev - približno toliko jih vsak dan sprejmejo 
in jim omogočijo topel obrok. Da pa je bila večerja (rižota) še okusnejša, 
smo zraven pripravili še palačinke. V prostorih zavoda se je že popoldne 
nabralo kar nekaj ljudi, ki so se prišli pogret v tople prostore. Tako smo del 
popoldneva preživeli ob družabnih igrah s kralji ulice. Skupaj z vodjo ku-
hinje, dvema prostovoljcema in osmimi rokovnjači smo pripravili obrok, 
razdelili vsem prisotnim prvo rundo in še »repete« za vse zainteresirane, 
dokler mase za palačinke ni zmanjkalo. Verjetno ni treba posebej razlagati 

Ekipa sodelujočih Rokovnjačev

Prjatu, kaj prašaš me?
Za letošnje predpraznično druženje v organizaciji TD Sv. Vid smo 
se želeli poveseliti ob gostujoči komediji Kadar mačke ni doma, 
vendar nam je žal bolezen prekrižala načrte. Predstavo skupaj s 
KD Jože Gostič Homec tako načrtujemo spomladi. 

V zadnjem hipu nam je tako priskočil na pomoč igralec Gregor Čušin in 
na odru KD A. M. Slomška v Šentvidu odlično uprizoril svojo Hagado.
Hagada je židovski ali aramejski izraz, ki pomeni zgodbo. Je tudi ve-
likonočna zgodba in tudi naslov slovenske ljudske pesmi, ki jo v 
različnih inačicah pozna ves slovenski prostor. Takole nekako gre: 

Člani TD Sv. Vid želimo vsem bralkam in bral-
cem mirne božične praznike, v letu 2017 pa 
veliko prijaznih misli, srčnih trenutkov in 
druženja z ljudmi, ki vas osrečujejo. 

Hvala vsem, ki ste si v letošnjem letu vzeli čas in se nam prid-
ružili na naših dogodkih. 
Veselimo se vaše družbe tudi v prihajajočem letu!

Prvi festival čebelarske pesmi
 
Dobro idejo velja podpreti in tako je na pobudo predsednika Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjana Noča in ob podpori Občine Lukovica zagledal 
luč prvi festival čebelarske pesmi. V prostorih Kulturnega doma Janka 
Kersnika v Lukovici je bilo za prvi festival število nastopajočih zborov 
in zasedb nad pričakovanji, saj je na odru zapelo sedem zasedb. Poleg 
domačinov, članov moškega pevskega zbora Janko Kersnik, še gostitelji 
komorni moški zbor Čebelarske zveze Slovenije, ter mešani pevski zbor 
DU Šentrupert, skupina Šani Šeni, mešana pevska skupina dr. France 
Prešeren Žirovnica - Breznica, mešani pevski zbor PD Horjul in mešani 
pevski zbor Pentakord. Tokrat so nagrado za najboljšo izvedbo pesmi na 
temo čebel po mnenju maestra Milivoja Šurbka, red. prof., dirigenta in 
pianista zasluženo prejeli člani moškega pevskega zbora Janko Kersnik 
s solistkama Urško Pavli in Marto Zabret pod taktirko Igorja Velepiča. 
Anton Tomec, ki je bil v vlogi povezovalca in pisca veznega teksta, sicer 
tudi tajnik ČZ Slovenije, je povedal o zborih tudi marsikatero zanimivost, 
ki običajno niso znane obiskovalcem koncertom, a veliko povedo o 
samem zboru. Med nastopi posameznih zborov so podelili tudi licence 
novim preizkuševalcem medu, in razglasili, kdo je letos točil najboljši 
gozdni med. Ker letina tokrat ni bila najboljša, ocenjevanja drugih vrst 
medu ni bilo. Tako so postali novi preizkuševalci Eva Cukljati, Mojca 
Ferjančič Podbregar, David Kozamernik, Mitja Nakrst, Aleksandra Podboj 
Ronta, Tomaž Strniša, Ljubica Šparovec Čadonič in Katja Stankovič. Med 

nominiranci za najboljši gozdni so bili Jožef Knez, Tatjana Grdadolnik 
in čebelarstvo Krese. Nagrada je tokrat pripadla čebelarstvu Krese. Za 
razlago čemu in kako so prejemniki prejeli tako licenco in priznanje za 
najboljši med, nam je razložila dr. Mojca Korošec in nas s tem popeljala 
tudi v svet odrekanj in težkega dela vsakega čebelarja, ki ga žal prema-
lo cenimo. Besede spodbude sta spregovorila še predsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Boštjan Noč in župan občine Lukovica Matej Kotnik, ki 
sta podelila tudi zaslužene licence in priznanja. Naj za zaključek zapišem 
še besede, ki jih je ob koncu izrekel eden izmed organizatorjev: Pesem je 
dih duše, to je strast in trepetanje, čustvo polno koprnenja, solze, smeh, 
žalost, ljubezen. To je vse tisto, kar človek želi in ustvarja. In ustvarili so 
nov festival, ki je že na začetku bil nad pričakovanji.       

 drago juteršek

o utrujenih in hvaležnih pogledih brezdomcev, ki so prišli na večerjo. Bo-
gata izkušnja nam je vsem vlila dodatne motivacije in ljubezni do življenja, 
saj nam je ob polnih hladilnikih prevečkrat samoumevno, da imamo vsega 
dovolj in preveč. Vsem vam in našim novim prijateljem želimo mirne pra-
znike ter veliko razumevanja in sočutja v novem letu! 

  Majda kočar

»Prjatu, kaj prašaš me? Kolko je šest?« Pesem se skozi različno števi-
lo kitic sprehodi skozi zgodovino Svetega pisma oziroma Cerkve. 
V svoji uprizoritvi se Čušin v slabi uri posveti svojevrstni razlagi Sve-
tega pisma ter več kot 20.000 zgodovinskim, pa tudi nezgodovinskim 
osebam. Čeprav je bil na odru ves čas sam, se je na šentviških odrskih 
deskah znašla gneča ljudi in dogodkov. Veliko petja, duhovito pred-
stavljenih svetopisemskih zgodb in veliko smeha, vse to je zaokrožilo 
decembrski nedeljski večer v družbi Gregorja Čušina.

Majda kočar, td sV. Vid
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Revija zborov dekanije Domžale 
 
Na prvo adventno nedeljo, 27. novembra 2016, je v cerkvi Marije 
Vnebovzete v Domžalah potekalo druženje odraslih cerkvenih 
pevskih zborov. Za tokratno rdečo nit so izbrali pesmi, ki jih je na-
pisal in uglasbil dolgoletni domžalski župnik prof. Matija Tomc. 
Letos namreč mineva 30 let od njegove smrti in tako je bila revi-
ja odraslih pevskih zborov iz vse domžalske dekanije posvečena 
njemu in njegovim delom. Na slovenski kulturni praznik 8. febru-
arja je pred 30 leti za vedno zaspal prof. Matija Tomc, dolgoletni 
domžalski župnik in eden najvidnejših slovenskih skladateljev 20. 
stoletja. Zato so vsakoletno dekanijsko srečanje odraslih cerkve-
nih pevskih zborov pripravili v domžalski cerkvi, kjer so zbori peli 
Tomčeve pesmi. 
O njegovem delu smo mnogo izvedeli iz veznega teksta, ki ga je pre-
biral Janez Kozjek, med njimi tudi to, da je imel vedno zbore, ki so šteli 
od 100 do 130 pevcev. Zbrane je najprej pozdravil domžalski župnik 
mag. Klemen Svetelj, ki je med drugim dejal: »Vesel sem, da je ta revija 
na prvo adventno nedeljo. Začenja se tudi začetek cerkvenega novega 
leta, hkrati pa tudi povabilo, da pridemo v globino svojega dostojnega 
življenja. Globina je tista, ki nas bo napolnila ... Naj bo ta začetek adventa 
vesel, v glasbi brez globine ne gre. Naj današnji popoldan ne bo samo 
v notah, ampak naj bo napolnjen z vsebino, s tisto vsebino, ki jo je prof. 
Tomc napisal v marsikatero melodijo, ki jo boste danes zapeli z vsem 
srcem.«
Za uvod nam je zaigral Trobilni kvintet župnije Domžale, za začetek 
so zapeli moški zbor župnije sv. Martina Moravče, zborovodja Alojzij 
Štefan, nato pa mešani pevski zbori župnij sv. Martina Moravče, zboro-
vodja Dominik Štefan, orgle Tomaž Pirnat, župnije Trzin – zborovodja in 
organist Franci Banko, župnije sv. Mihaela Mengeš, zborovodja Andrej 
Levec, za orglami Ana Kešnar, župnije Dob, zborovodja Marko Starbek, 
za orglami Jana Lamberšek Starbek, župnije Brdo, zborovodji Špela in 
Matevž Kink, župnije sv. Jožefa Vir, zborovodja Meta Prelovšek, orgle 
Boštjan Černe in domači zbor župnije Marije Vnebovzete Domžale, 
zborovodja Ksenija Kozjek, organist Janez Kozjek. Ob odsotnosti refe-
renta za cerkveno petje je zbranim spregovoril dekan dr. Andrej Mar-
ko Poznič. Na koncu so pevci skupaj zapeli še ob spremljavi trobilnega 
kvinteta župnije Domžale in organista Tomaža Pirnata pod vodstvom 
zborovodkinje Ksenije Kozjek še tri pesmi prof. Matije Tomca Novo pe-
sem poje stvarstvo, Vso zemljo tema krije in Zmagala si, Devica slavna.
Po končanem nastopu je sledil še družabni del srečanja pevskih zborov 
domžalske dekanije. 

drago juteršek

Druženje članic GZ Lukovica
Tradicionalno srečanje članic GZ Lukovica ob koncu leta je tokrat 
potekalo v organizaciji članic PGD Prevoje v novi dvorani gostilne 
Furman. 
Skozi leto članice delamo po društvih, se izobražujemo in tekmujemo 
med seboj. Tako se vsako leto res veselimo našega snidenja, ko lahko 
posvetimo večer druženju, klepetanju in zabavi. Tudi tokrat smo se or-
ganizatorke potrudile, da je bilo temu tako. Za prijetno in res odlično 
okolje je poskrbela gostilna Furman z novim prostorom, ki nas je očaral. 
Članice s Prevoj smo zaigrale veselo igro Mati umiram, a ker režiser ni 
bil dobre volje, je kljub velikemu trudu igralk nismo uspele posneti. Da 
pa je bil večer za nas nepozaben, je poskrbela naša članica Urša, ki nam 
je pripravila zabavni del z igrami Vse je mogoče. Tako smo se trudile 
doseči kar se da največ točk v igrah pantomime, igri senc, glasni panto-
mimi, igro teci in riši, največ smeha pa izvabile z igro pokvarjen telefon. 
Najboljše tri ekipe so dobile za svoj trud skromna darilca, vse članice pa 
smo si za spomin na večer lahko izbrale ročno izdelano naravno milo 
z eteričnim oljem. Večer se je prevesil v pozno noč, tako smo druženje 
zaključile z mislijo na novo leto in naše naslednje druženje.

gaBi dernuloVeC 

Vesele božične praznike, 
ter zdravja in uspehov polno novo leto 

vam želi Podeželsko društvo Blagovica!
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PGD Lukovica želi vsem občanom občine 
Lukovica veselja polne praznike ter obilo 
sreče, osebnega zadovoljstva, uspehov in 
zdravja v letu 2017.

S čestitko se za podporo in sodelovanje pri na-
šem delu zahvaljujemo vsem prebivalcem na-
šega območja. Posebna zahvala je namenje-
na vsem, ki nas pri našem delu tudi finančno 
podpirate. Posebna zahvala pa je namenjena 
vsem ki ste skozi celotno leto 2016 sodelovali 
v naši akciji zbiranja starega papirja ter nam 
na tak način priskočili na pomoč pri nakupu 
prepotrebne opreme.

gasilke in gasilCi pgd lukoViCa

Proslava ob dnevu združenja 
Sever
V začetku decembra je bila v Krškem velika proslava ob 25. oble-
tnici policijsko-veteranskega združenja Sever.
Zbranim veteranom, povabljenim gostom in drugim udeležencem iz 
vse Slovenije so se ob zvokih policijskega orkestra pridružili praporšča-
ki številnih policijskih organizacij.
Po predvajani himni sta nas nagovorila predsednik PVD Sever dr. Tomo 
Čas in župan Občine Krško mag. Miran Stanko. Osrednja govornica je 
bila ministrica za notranje zadeve mag. Vesna Györkös Žnidar.
Med bogatim kulturnim programom so zaslužnim podelili posebne 
plakete in znake Sever. Za aktivno in prizadevno 25-letno delo je po-
sebno plaketo prejel predsednik PVD Sever Ljubljana Emerik Peterka iz 
Moravč, zlati znak Sever pa je za dolgoletno prizadevno delo ter prispe-
vek k izrednim uspehom delovanja združenja prejel predsednik odbora 
Domžale Maksimilijan Karba iz Podrečja pri Domžalah.
Obema iskreno čestitamo!

tone HaBjanič

Družinski muzikal Annie
 
Z nedeljsko predstavo se je končalo prvo obdobje muzikala 
Annie, ki so ga skupaj pripravili Kulturno društvo Mlin Ra-
domlje, Kulturno društvo Ihan in Godba Domžale. In čeravno 
star pregovor pravi, da v španoviji še pes crkne, tokrat ne drži, 
saj je skupno delo obrodilo res lepe sadove. 
Kaj naj bi le šlo narobe, če vajeti v rokah držijo Nina Mav Hrovat, 
Klavdija Gregorin in Ana Ivanšek, tri dame, ki so uspešne, zagnane, 
delavne in ne nazadnje organizacijsko nadpovprečno sposobne. 
Nadaljevanje dela, ki so ga zastavile in uspešno izpeljale v pre-
teklem letu z muzikalom Moje pesmi, moje sanje, je tokratni dru-
žinski muzikal Annie. Zgodba, ki nas popelje v davno leto 1922, in o 
želji dekletca iz te sirotišnice, da sreča svoje starše. Njena neizmer-
na ljubezen in vera nikoli ne usahneta in to je ena izmed plati, ki jo 
ima gledalec vedno pred seboj. Delo, se sicer začne, ko dojenčico 
Annie z medaljonom in pisemcem odložijo pri vhodu sirotišnice, 
z obljubo, da jo bodo kmalu prišli iskat. Dogajanje je prestavljeno 
nekaj let naprej, ko je Annie že veliko dekletce ter si želi spoznati 
in videti svoje starše, zato pobegne iz sirotišnice. Kljub številnim 
poskusom in pomoči drugih deklet vedno pristane v rokah zlobne 
upraviteljice sirotišnice Aghati Hannigan. Priložnost se ji ponudi, 
ko v sirotišnico vstopi Grace Farrell, osebna pomočnica najbogatej-
šega človeka na svetu, Oliverja Warbucksa, in jo odpelje za božične 
praznike v Oliverjev dom, kjer ji uspe spreobrniti milijarderja, da 
se loti za njegov stan nemogočih stvari, celo peš gre z njo v kino. 
Zaradi navdušenja nad Annie, ki prinese nov dih v hišo, se odloči, 
da jo posvoji. Tu se zgodba zapleta in prepleta ter z obilico petja in 
plesa navduši gledalce. Kako se zaplete in razplete, si boste na odru 
Kulturnega doma v Radomljah ponovno ogledali takoj za veselim 
decembrom. Ob tem ne velja omeniti samo odlične igralske zased-
be, ki so jim svoje igralske, plesne in pevske sposobnosti dodali 

tudi Gabriel Gales in Barbara Pavlič, ampak tudi ljudi v zaodrju, ki, 
čeprav niso vidni, tvorijo kamenček v mozaiku res odličnega dru-
žinskega muzikala. Poleg vsega videnega in slišanega smo opazili 
razliko med posameznimi skupinami ljudmi in obenem ob pesmi, 
da bo jutri vse bolje, tudi to, da nikoli ne izgubimo upanja na boljši 
jutri. Primerjava z našo domovino je zgolj slučajna, bi bilo pa vsee-
no lepo, če bi se pri nas končalo tako kakor v muzikalu Annie, ki so 
mu namenili delček svojih talentov tudi mladi iz naših krajev. Po-
novno bo na ogled v Kulturnem domu Radomlje v januarju 2017. 

 drago juteršek

NOVOLETNO VOŠČILO

Policijsko veteransko 
združenje SEVER 
Ljubljana odbor Domžale 
želi vsem občankam in občanom 
vesel božič, zdravja ter uspešno 
v letu 2017!
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Knjiga sLOLvenski klasiki 1 
Boštjana Gorenca – Pižame je 
knjiga leta 2016
Boštjan Gorenc je že nekaj let naš občan. Zato smo lahko še toli-
ko bolj veseli, ker je postal prejemnik velike nagrade Slovenskega 
knjižnega sejma v Cankarjevem domu. Njegova knjiga sLOLvenski 
klasiki 1 je bila izbrana za knjigo leta 2016. Čeprav ima te dni obilo 
dela, je prijazno pristal, da bo odgovoril na nekaj naših vprašanj.

Ljudje in predvsem mladina vas poznajo kot reperja, stand-up ko-
mika, manj igralca, zelo dobro kot prevajalca in pisatelja. Se kot 
prevajalec sami odločate, katero mladinsko delo boste prevedli, 
ali je to po naročilu?
Prevajam vedno po naročilu, a včasih to naročilo pomeni tudi, da sem 
založbi predlagal knjigo, ki se mi zdi zanimiva, oni pa so se potem od-
ločili zanjo, in me prosili, da jo prevedem. Sem se pa v petnajstih pre-
vajalskih letih že toliko profiliral, da mi založbe ponujajo knjige, ki mi 
slogovno ustrezajo in ki mi predstavljajo izziv.

Očitno ste kot otrok veliko brali, izgleda pa, da so se vam slovenski 
klasiki precej zamerili, da ste jih poslali na splet. Vaša nagrajena 
knjiga je tako dobro sprejeta, da bodo marsikateri starejši bralci 
spet vzeli v roke v knjigi navedene klasike, mladina pa jih bo mor-
da vzela v roke. Kaj menite vi?
Povratne informacije s terena potrjujejo, da gre kar nekaj ljudi iz firbca 
pogledat kak izvirnik, da se spomni vsebine, ali pa da jo sploh prvič 
prebere. Nekatera dela, ki smo jih brali v šoli, so bila na vrsti prezgodaj, 
da bi jih lahko v polnosti razumeli, zato se nam nekateri pisatelji zdijo 
dolgočasni. Ko pa jih bereš pozneje, ugotoviš, da ob njih ne zehaš.

Je nagrajena knjiga nastala tako v »sprintu« ali ste jo počasi »mesi-
li« in potem na ogled postavili? Kaj menite o pomislekih nekaterih, 
češ da se ne spodobi, da ste slovenske klasike predstavili na tak 
način? Nekateri pravijo (tudi jaz sprva , do konca knjige sem spre-
menila mišljenje), da ste jih na nek način razvrednotili.
Knjigo sem v mislih in po raznih čačkah mesil skoraj celo leto, nastala 
pa je v dveh daljših ustvarjalnih sunkih. Glede teh pomislekov menim, 
da so čisto legitimni, se pa seveda ne strinjam z njimi. Že samo mne-
nje, da bi s parodijo lahko razvrednotil neko delo, mi je nepojmljivo, saj 
vendar nisem uničil vseh izvodov izvirnika, na voljo pa je zdaj samo še 
moja predelava. Tako kot tisti, ki pravijo, da jim je film uničil priljubljeno 
knjigo. Knjiga je še vedno taka, kakršna je bila, preden so posneli film 
po njej. 

Na kak način ste se odločili, katera dela in katere avtorje boste 
predstavili v knjigi? So kakšna dela primernejša za parodijo kot 
druga?
Imel sem dva pogoja. Prvi je, da mora biti delo dovolj znano, da ga 
bodo bralke in bralci poznali, saj je vsebinska parodija nemogoča, če 
naslovnik ne pozna izvirnika. Zato se pri nekaterih delih, ki mogoče 
niso toliko v splošni zavesti, naslanjam zgolj na naslov ali kak citat, iz 
katerega potem izpeljem predelavo. To pa je druga postavka: delo mi 
je moralo ponuditi asociacije, iz katerih sem izpeljal parodije. Nekaj del 
sem imel v načrtu, a zanje nisem našel ustrezne izpeljave, nisem pa jih 
želel na silo tlačiti v knjigo.

Še nekaj splošnih vprašanj vam želim zastaviti. Ste zares vsestran-
ski, nam zaupate, kaj ste po izobrazbi in koliko vam služi ta prido-
bljena izobrazba?
Po izobrazbi sem gimnazijski maturant, ta izobrazba pa mi služi toli-
ko, da se spomnim, kaj smo brali pri slovenščini in lahko potem delam 
parodije. Sicer sem študiral angleški jezik s književnostjo, a nikdar di-
plomiral, vendar so mi tako literarni kot slovnični predmeti dali uvid v 
zgradbo književnosti in jezika, kar mi pomaga pri prevajalskem delu.

Mnogo ljudi v naši in vaši občini Lukovica še vedno ne ve, kako 
bogato založeno potujočo knjižnico imamo in še bolj založeno 
knjižnico v Šentvidu – praktično pred vrati jo imajo. Si tudi vi kdaj 

izposojate knjige v knjižnici ali domači ali kje drugje? Kaj berete 
ne po »službeni« dolžnosti? In kaj najraje berete?
Priznam, da v knjižnico zahajam precej poredko, ker sem kompulziv-
ni nakupovalec knjig. Japonci imajo prelepo besedo za to: tsundoku. 
Kupovanje knjig, čeprav ne veš, ali jih boš sploh kdaj uspel prebrati. 
Kadar nujno potrebujem kakšno knjigo, se pa zapeljem do Domžal in 
smuknem med police. Med ustvarjanjem klasikov sem tam plačal kar 
nekaj zamudnine. 
Pri branju sem zelo eklektičen, od dobitnikov Bookerja in kresnika do 
kriminalk, humornih romanov, fantazije in še česa. V zadnjem času naj-
več otroških knjig.

Kako menite da bi knjigo približali tistim, ki ne poznajo socialnih 
omrežij kot so facebook, instagram, twitter, itd? Recimo, starejši 
vsa ta dela, ki ste jih obravnavali v sloLOLvenskih klasikih pozna v 
klasični obliki, ne poznajo pa socialnih omrežij.(zakaj se mi zdi, da 
mi boste odgovorili, da bi se jih pa morali nujno naučiti?)
Knjiga deluje kot medgeneracijska vez. Vnuki pojasnijo starim staršem, 
kako deluje internet in kaj so te spletne fore, stari starši pa njim povejo, 
kako se je živelo v času Brižinskih spomenikov.
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Zabavna košarka z igralci Helios 
Suns v športni dvorani Domžale
V nedeljo, 11. decembra 2016, ob 12. uri so v Športni dvorani Dom-
žale državni prvaki Helios Suns poskrbeli za nepozabno štiriurno 
košarkarsko izkušnjo otrokom iz družin, ki izvajajo rejniško de-
javnost in otrokom iz socialno šibkih družin. Z njimi so bili mladi 
prostovoljci iz Dneva odprtih src, ki so skrbeli za organizacijo in 
pazili na drobne pozornosti do otrok. Otroci so uživali v učenju ko-
šarkarskih vragolij, igranju košarke in plesu z navijačicami Ladies 
Dance Team. Skupaj so na zabaven in zdrav način dobili vpogled v 
lepe strani košarke in marsikateri tudi navdušenje za udejstvova-
nje v košarkarski igri. 

Organizatorji so poskrbeli tudi za hrano in pijačo, ob koncu pa so vsi 
prejeli polne darilne vrečke.
V Centru za socialno delo Domžale se v imenu vseh otrok zahvaljujemo 
igralcem Helios Suns, Ladies Dance Team in organizatorki Nini Zajc ter 
prostovoljcem iz Dneva odprtih src, ki so srčno in odgovorno prispevali 
k izvedbi tega športno-zabavnega dogodka ter omogočili otrokom in 
mladim lepe izkušnje za življenje.
Prav tako hvala donatorjema LPP in Frizerskemu salonu Mark Oblak, 
ki sta s svojimi prispevki pomagala pri izvedbi dobrodelnega projekta.

Marta toMeC, uniV. dipl. soC. del.

Rafolški pohodniki zaključili sezono
 
Z decembrskim potepanjem po slovenski obali smo rafolški pohodniki zaključilli letni plan pohodov. 

Vrhunec poletja je predstavljal dvodnevni pohod na greben spodnjih 
Bohinjskih gora. Iz Stržišča nad Podbrdim smo se povzpelli na Rodico 
in Črno prst. Septembra smo obiskali Veliko planino. Oktobra smo se 
podali na skrajni zahod države – Matajur. Z vrha so se nam ponujali 
prečudoviti razgledi na slovenska in italijanska pogorja. Novembrski 
termin smo namenili obisku vrha, kjer je bila postavljena prva krščan-
ska cerkev na Slovenskem – Ajdna. Kljub nekoliko slabšemu vremenu, 
razmočenim tlem in orientacijski zahtevnosti smo cilj dosegli brez te-

žav. Prvim na vrhu se je ponujal tudi lep razgled na Gornjesavsko do-
lino med Žirovnico in Jesenicami. Kot sem že omenil, smo letni plan 
zaključili z zdaj že skoraj tradicionalnim potepanjem po slovesnki obali. 
Tokrat smo pentljo začeli plesti ob Strunjanskih solinah. Po poti nad klifi 
smo mimo Fiese prispeli do Pirana, kjer smo si ogledali nekaj tamkaj-
šnih znamenitosti, malo počili in se podali naprej proti novoletnemu 
Portorožu. Kratek obisk Božičnega sejma, ki se je šibil od izdelkov do-
mače obrti in lokalnih specialitet, nato pa ponovno v ‘’hrib’’. Kaj kmalu 
so bili na vhodu v predor Valeta nekdanje ozkotirne železniške proge 
Parenzana. Akustičnost tunela je dala prav poseben čar Silvestrske-
mu poljubu, ki smo ga zapeli. Še kratek vzpon do Marijine cerkve nad 
Strunjanom in pentljo smo po dobrih 14 km srečno zaključili. V letu 
2016 smo rafolški pohodniki tako uspešno in brez poškodb uresničili 
vseh 12 načrtovanih pohodov. Načrti za leto 2017 so že skoraj spiljeni. 
Kot v minulih letih bo načrt tudi v 2017 pester in razgiban. Začeli bomo 
z nižjimi vzponi, da si bomo do poletja nabrali moči za obisk dvatisoča-
kov. Upamo, da letos končno padeta tudi Kanin in Rombon. Ob koncu 
leta še enkrat zahvala vsem, ki ste s svojo udeležbo dodali kamenček v 
mozaik pohodov. 
Ob izteku leta vam želimo blagoslovljen božični večer, obilo zdravja, 
sreče, notranjega miru in prijetnega druženja v objemu domačih in pri-
jateljev ter čudovitih krajev in gora. Naj bo tudi v letu 2017 vaš in naš 
korak varen. Srečno!

Marko paVlič

Ali raje berete knjigo v fizični obliki, kot jo poznamo, ali raje vza-
mete v roke e-bralnik in se poslužite knjig v elektronski obliki? Ali 
menite, da bo knjiga v taki obliki (klasični) preživela? 
Knjiga na papirju bo nedvomno preživela, saj ponuja drugačen način 
branja kot elektronska, kar se brskanja naprej in nazaj tiče. Sam v pos-
telji raje berem z bralnika, ker je lažji za držanje, poleg tega berem s 
tablice in ni težav s svetlobo. Vseeno pa kupujem tudi klasične knjige in 
počasi bom moral nekje najti še eno knjižno omaro.

In za konec, kako se počutite in kaj vam to pomeni biti dobitnik 
tako pomembne nagrade, kot je nagrada knjiga leta 2016, ki ste 
jo prejeli na Slovenskem knjižnem sejmu v Cankarjevem domu? In 
seveda, kdaj sledi naslednja vaša knjiga in o čem bo pisanja v njej?
Nagrada mi laska, sploh ker gre za združeno nagrado tako stroke, ki je 
odbrala pet nominirancev, kot občinstva, ki so knjigo posvojili za svojo. 
Naslednja knjiga je izšla že jeseni in sicer zbirka stripov, ki jih ustvarjava 
z Matejem de Ceccom, Šnofijeva druščina 2. Naslednje leto sta v načrtu 
vsaj dve otroški slikanici, kjer na srečo bralcev nisem imel prstov zraven 
pri ilustracijah, za začetek 2018 pa pripravljam nadaljevanje klasikov. 
Idej je polno in se lepo stekajo na papir.

Res je, kot je Boštjan Gorenc že sam omenil, njegovo knjigo bere staro 
in mlado in v obeh naših knjižnicah je veliko povpraševanje po njej.

Milena Bradač

foto: oseBni arHiV Boštjana gorenCa
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Ne nazaj, v bodočnost se ozri. 
Voščimo vesele praznike, v novem 
letu pa osebne sreče in zdravja.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA
Stari trg 1, Lukovica
1225 LUKOVICA

OBVESTILO !
Obveščamo vse svoje člane, da bomo članarino za leto 2017 pobi-
rali po naslednjem razporedu :

LUKOVICA:  8. 1. 2017 od 8.00–9.30 v pisarni društva
PREVOJE, ŠENTVID: 8. 1. 2017 od 10.00–12.00 v prostorih KS PREVOJE 
BLAGOVICA:  15. 1. 2017 od 9.00–10.45 v pisarni GD Blagovica    
KRAŠNJA: 15. 1. 2017 od 11.00–12.00 v Gostilni LIPA
TROJANE: 22. 1. 2017 OD 9.30–11.00 v BISTROJU 91

Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati 
naši člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši 
pisarni v Lukovici vsak četrtek od 15.00–17.00. Društvena članarina 
znaša 10,00 €, vzajemna članarina pa 10,00 €, skupaj 20,00 €.
Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 23. 2. 2017, ob 16.00 v dvo-
rani v Lukovici.

Želimo vam, da se vam v letu 2017 izpolnijo vse želje in pričako-
vanja, božični prazniki naj vas obdarijo s trenutki prijaznosti in z 
iskrenim toplim zavetjem. Pa mnogo zdravja!

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti!

društVo upokojenCeV
                              lukoViCa      

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

ORDINACIJA KRAŠNJA:  031/684-212, 

ORDINACIJA IRIDENT VIR:  040/660-619

 

 

 WWW:

 

b-dent. com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• vstavitev implantatov
• brezkovinska keramika

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

Lepe praznike ter veliko 
zdravja in sreče v letu 2017!

NOVOLETNO VOŠČILO
Člani športnega društva Zlato Polje 
želijo vsem krajankam in krajanom 
ter vsem občankam in občanom ve-
sel božič, zdravja ter uspešno v letu 
2017!

Hkrati se vsem zahvaljujemo za po-
moč in podporo!

V Zlatem Polju delovno 
zaključili sezono 2016
Leto se počasi preveša v zaključno obdobje, zato je bilo treba še 
bolj pohiteti z deli, ki so ostala nedokončana oziroma jih nismo 
opravili skozi leto.
Načrtovano odstranitev stare zaščitne mreže pod igriščem smo z 
delovnimi akcijami le uspeli izpeljati. Počistili smo skoraj 60 metrov 
dolgo, s trnjem in grmičevjem poraščeno dotrajano ograjo na robu 
travnika. S stroji sta nam olajšala delo strojnik Matic Oražem in trak-
torist Robi Šuštar. Izkopali smo nove jame ter vanje zabetonirali be-
tonske stebre za zaščitno mrežo. Slednje nam je podaril domačin Ro-
man Klopčič iz Trnovč. Dva metra visoka ograja bo zaustavljala žoge, 
ki preskočijo zaščitno mrežo ob igrišču.
Zaključili smo tudi letošnjo nogometno sezono z nogometno tekmo 
STARI : MLADI, ki se je končala z neodločenim rezultatom in to tradi-
cionalno na Martinovo nedeljo. Moramo povedati, da je zlatopoljska 
ekipa v letu 2016 odigrala kar 27 nogometnih tekem, ekipa je bila 
zelo homogena in učinkovita, saj je polepšala vitrino s kar nekaj no-
vimi pokali.
Začela se je sezona zimske rekreacije, šahovski utrinki, seveda pa 
nestrpno čakamo snežno odejo, z njo pa smučarske skoke na skakal-
nici, ki že dve leti sameva. 

tone HaBjanič

Skupno fotografiranje po končanem delu
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Adventna delavnica 
Slomškovega bralnega 
priznanja
 
Priprava adventne delavnice od animatorjev zahteva poleg časa tudi 
potrpežljivost, predvsem pri nabiranju drobnih naravnih dodatkov za 
adventne venčke se animatorji ne dajo. In tako so ponovno v soboto 
pred prvo adventno nedeljo pripravili delavnico izdelave adventnih 
venčkov za bralce SBP. V župnišču so se tako na sobotno popoldne po-
leg animatorjev zbrali še mladi in malce manj mladi, saj je nekaterim 
pač treba pomagati pri izdelavi in začeli z delom. 
Delo z malce zahtevnejšim orodjem (beri vročim) je tako pripadalo starej-
šim, mlajšim pa vse ostalo in tudi tega ni bilo tako malo. Najprej je bilo treba 
pripraviti podlogo in jo obleči v mah, nato dodati okraske in obvezno poleg 
svečk še angelčka z dobro mislijo. Eni hitreje, drugi malce počasneje, spet 
tretji z malo več pomoči animatorjev, a na koncu je vsem uspelo sestaviti 
najlepši adventni venček. Pri večerni sveti maši jih je domači župnik blagos-
lovil in drugi dan so bralci doma z veseljem prižgali prvo svečko na njiho-
vem najlepšem adventnem venčku. In ker je advent čas priprave na božič, ni 
odveč, da še enkrat ponovimo pomen adventnega venčka in ob njem naše 
priprave. Advent je čas, ko se po večini domov na mizah ali vratih pojavijo 
adventni venčki, saj je običaj, da se na prvo adventno nedeljo prižge prva 
sveča v venčku.
Kaj je advent? Advent se po cerkvenih običajih začne četrto nedeljo pred 
božičem in se konča na božični večer, 24. decembra. To je čas, ko se verniki 
spominjajo rojstva Jezusa in pričakujejo njegov drugi prihod. Beseda advent 
pomeni “prihaja” ali “prihod”. Je pa to čas, ko naj bi tudi se tudi s svojim živ-
ljenjem spomnili Jezusa ter z dobrimi deli in s prijaznostjo sledili njegovemu 
zgledu.
Kakšen je simbolni pomen adventnega venčka v krščanstvu? Krog venčka 
simbolizira večnost. Spominja nas na Boga, njegovo neskončnost in milost, 
ki nima ne začetka ne konca. Zelenje simbolizira novo življenje in upanje, 
da se prenovimo. Sveče– po ena za vsako adventno nedeljo – simbolizirajo 
luč Boga, ki prihaja na svet z rojstvom Jezusa. Barve sveč so različne v različ-
nih tradicijah, vendar pomen adventa predstavljajo vijolične (ponekod tudi 
modre) sveče, ki ustrezajo tudi barvam adventa. To je barva spokornosti in 
posta, pa tudi barva pričakovanja. Svetloba sveč nas opominja, da je Jezus 
luč, ki prihaja v temo našega življenja, da prinese nekaj novega, življenje in 
upanje. Prav tako nas opominja, da smo tudi mi poklicani, da to luč sveta 
razširjamo naprej. Ker je iz tedna v teden več svetlobe, to simbolizira, kako 
našo temo strahu in obupa razsvetljuje vedno več svetlobe. Plamen vsake 
nove sveče opozarja, da se nekaj dogaja in da glavno šele prihaja.
Kaj simbolizira vsaka posamezna sveča? Prva sveča simbolizira pričakovanje 
ali upanje. Druga sveča simbolizira mir. Tretja sveča simbolizira veselje, zato 
je ponekod roza barve. Tu se pozornost od spokornosti in upanja obrne na 
bolj veselo vzdušje pričakovanja. Četrta sveča predstavlja ljubezen. Ponekod 
postavijo še peto svečo, ki je bele barve, imenujejo pa jo Kristusova sveča. 
Ob zimskem solsticiju, ko je dan najkrajši, so Kelti molili, da bi se sonce vrni-
lo, zagotovilo toploto in prihod novega življenja v naravo. Osrednje mesto v 
njihovih ritualih je zavzemal venček življenja, narejen iz zimzelenih rastlin. Ta 
naj bi simboliziral neskončni krog življenja in vrtenje letnih časov. Zimzelena 
rastlina je predstavljala moč zemlje, da preživi temo zime, sveča, ki so jo priž-
gali, pa je v temo prinašala svetlobo in novo življenje. 
  

drago juteršek

Dogajanje v Gradišču ob koncu leta 
V sklopu turističnega društva Gradišče smo ob izteku leta izvedli kar nekaj 
aktivnosti, ki so vredne omembe. V soboto, 12. novembra, smo v celodnev-
ni delovni akciji v neposredni okolici brunarice nad kamnolomom posekali 
nekaj dreves in grmičevja ter tako pripravili teren za prepotrebno sanacijo 
kamnoloma. Sanacija, ki se bo izvedla v začetku prihodnjega leta, je pot-
rebna zaradi krušenja skal, ki ogrožajo uporabnike igrišča. 
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Po uspešno zaključeni akciji smo se ob 14. uri preselili k brunarici, kjer je že 
dišalo po kostanju in se je že odvijal Kostanjčkov piknik, na katerem so se 
nam pridružili še ostali vaščani. Piknik, kjer je bilo za vsakega nekaj, je trajal 
dolgo v noč. V sredo, 30. novembra, smo se ob 19. uri zbrali šahisti Gradišča 
in Zlatega Polja na že tradicionalnem šahovskem dvoboju. Po dveh urah 
napetih dvobojev je slavila domača ekipa Gradišča z rezultatom 12 proti 
6. Po razglasitvi rezultatov smo se posedli za mize še brez šahovnic in se 
ob mesnih dobrotah, kruhu in osvežitvi še podružili. Ob veselem vzdušju 
smo pričakali nov dan in zaključili z obljubo, da se spomladi spet srečamo. 
Za konec naj še dodam, da smo se v soboto, 3. decembra, ponovno zbrali, 
da posekamo novoletno smreko, ki nam jo je podarila sovaščanka. Smreko 
smo postavili pri mačkovem podu in jo okrasili z lučkami, ki smo jih ob 17. 
uri tudi slovesno prižgali. Naj lučke svetijo ves december in nas popeljejo v 
novo leto. Vaščani Gradišč vsem voščimo blagoslovljene božične praznike 
in srečno novo leto 2017.

dušan drčar

Foto: jure starMan, andrej oVCa

Dobra beseda je kot med: sladka za dušo 
in zdravilo za telo. Naj bo prihajajoče leto 
polno dobrih besed, zdravo, zadovoljno 
in naj medi - na vseh področjih.
 
Prijetne praznike in vse dobro v 2017 želimo 
člani in članice Čebelarskega društva Luko-
vica!
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Slavnostna akademija 
Medobčinskega društva Sožitje 
Trideseti november 2016 je bil za Medobčinsko društvo Sožitje za 
pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Ko-
menda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin slavnostni dan, saj smo 
praznovali 50-letnico delovanja društva. Na slavnostni akademiji, 
ki je bila v Kulturnem domu v Mengšu, smo pozdravili častne goste: 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, upokojenega nad-
škofa Alojzija Urana, župane in podžupane občin Mengeš, Domžale, 
Komenda in Trzin, ravnateljice OŠ Roje in Šenčur, predstavnice OŠ 
Domžale, predsednico Zveze Sožitje dr. Katjo Vadnal, direktorico Zve-
ze Sožitje Matejo De Reya ter člane, podpornike in prijatelje društva. 

V pozdravnem nagovoru se je predsednica društva dr. Tatjana Novak do-
taknila pomembnih mejnikov v času delovanja. »Potrebnih je bilo mnogo 
izzivov, pozitivne volje in vztrajnosti, da lahko ponosno zremo na dosežke, 
ki smo jih dosegli. V tem obdobju smo se nehote krepili in spreminjali tudi 
sami. Ponosni smo na prehojeno pot vseh, ki ste in smo kreirali Sožitje skozi 
vsa leta delovanja, ponosni, da smo prepoznavni del družbe in ponosni na 
naše otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem razvo-
ju, ki suvereno, samozavestno in pokončno zrejo v prihodnost,« je povzela 
v svojem govoru. Zahvalila se je vsem, ki s svojim nesebičnim udejstvova-
njem in podporo po svojih najboljših močeh prispevajo k uresničevanju 
društvenega poslanstva. 
V kulturnem programu so sodelovali člani Medobčinskega društva Sožitje, 
in sicer Glasbena skupina Strune ter Plesni skupini Sončki in Face. Poleg 
njih so nastopili še učenci OŠ Roje, ansambel Dori, plesalke Cowboy Ritma, 
učiteljski pevski zbor OŠ Šenčur in Omar Naber. Program je povezoval hu-
morist Boštjan Meglič - Peška, ki je poskrbel za sproščeno in nekoliko dru-
gačno prireditev. Ob prihodu smo vsi udeleženci dobili unikatni umetniški 
izdelek naše članice Tanje Lukman. Izšlo je tudi glasilo Kapljice, posvečeno 
50-letnici delovanja, ki so ga pripravili novinarji Medobčinskega društva 
Sožitje.
Predsednik Borut Pahor se je zahvalil za povabilo, pohvalil delovanje 
društva in poudaril pomen enakopravnosti vseh. V imenu Slovenije je sim-
bolno za vsa društva, ki delujejo v Zvezi Sožitje, ob 25-letnici samostojne 
Slovenije predsednici Zveze Sožitje dr. Katji Vadnal podaril protokolarno 
darilo - slovensko zastavo, z namenom, da kroži po Sloveniji med vsemi 
društvi. Tudi s to simbolno gesto predsednika Republike Slovenije je slav-
nostna prireditev dobila poseben pomen, saj je spomnila, da je potrebno 
sodelovanje, da je nujno odpiranje v svet in da smo vsi del slovenske druž-
be.
Ob zaključku prireditve so predsednica Medobčinskega društva Sožitje dr. 
Tatjana Novak, župan občine Mengeš Franc Jerič ter predsednica in direk-
torica Zveze Sožitje zarezali v prvi košček torte velikanke, s katero smo se 
sladkali v preddverju, kjer nas je čakala pogostitev. Torto so spekli v Gostin-
stvu Per Mengeš, pogostitev pa pripravili Arvajevi iz Kranja. Bilo je prijetno, 
nepozabno, enkratno ...

Metka Mestek

in ga bomo tudi prihodnje leto.
Srečno 2017!

Čistilna akcija članov ŠKD 
Bregar v Trnjavi
 
Počasi, a res počasi športni park oziroma igrišče v Trnjavi dobiva 
svojo osnovno podobo. Nešteto voženj tovornih vozil materiala za 
nasutje je po drugi strani dobrodošlo, a za njimi ostaja blatna ces-
ta. Zato so se člani ŠKD Bregar odločili, da v soboto, 26. novembra, 
polepšajo in uredijo cestišče v zadovoljstvo vseh uporabnikov. Ob 
pomoči mehanizacije je tako makadamski del dobil novo nasutje, 
asfaltni del je bil deležen strojnega in ročnega pometanja ter pranja. 
Blato je odšlo in ponovno se je pokazala malce razpokana asfaltna 
prevleka, a razpoke niso zaradi voženj, temveč zaradi zoba časa, ki je 
že dodobra načel cesto, ki vodi proti koncu doline. Kar hitro je mini-
lo popoldne in preden je mrak legel na zemljo, so bila zadnja ročna 
dela končana. Člani ŠKD Bregar so delovno druženje nadaljevali s 
prijetnejšim druženjem v klubski sobi, kajti po delu se prileže tudi 
kozarček kuhanega, ki zagotovo ne škodi, če je v mejah normale. 

drago juteršek
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Novoletno druženje 
Medobčinskega društva 
Sožitje 
Desetega decembra 2016 je Medobčinsko društvo Sožitje za po-
moč osebam z motnjami v duševnem razvoju občin Domžale, Ko-
menda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin obiskal dedek Mraz. 
Pred začetkom prireditve so pridne roke pripravile vsa darila in 
poskrbele, da je bilo vse tako, kot mora biti. 
Zbrali smo se v Kulturnem domu v Radomljah, kjer je predsednica dr. 
Tatjana Novak pred polno dvorano pozdravila župana Občine Kamnik 
Marjana Šarca, župana Občine Komenda Stanislava Poglajna, in podžu-
pana Občine Mengeš, našega dolgoletnega prijatelja, Boga Ropotarja. 
Zahvalila se jim je za udeležbo, podporo in dobro sodelovanje z dru-
štvom. Županu Občine Kamnik in podžupanu Občine Mengeš je pre-
dala pisno zahvalo za dolgoletno sodelovanje, pomoč in podporo Me-
dobčinskemu društvu Sožitje pri uresničevanju začrtanega programa, 
ki je namenjen dvigu kakovosti življenja ter ohranjanju psihofizičnega 
zdravja otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvo-
ju ter njihovih družin. Županu Občine Kamnik se je zahvalila tudi za 
košarico dobrot, ki smo jih prejeli v imenu Občine Kamnik.
Zelo smo bili veseli dobrodelne donacije s strani Petrola – poslovodij 
in najemnikov bencinskih servisov v Domžalah, Kamniku in okolici, ka-
tere pobudnik je bil Nenad Pevulja. Poleg Pevulje so se pobudi odzvali 
še Anja Mandelj, Simon Čebul, Miha Slapnik, Dean Malkoč in Gašper 
Golob. Društvu so donirali 1600 evrov, ki bodo namenjeni vseživljenj-
skemu usposabljanju in izobraževanju oseb z motnjami v duševnem 
razvoju v obliki vikend seminarja z namenom socializacije, skrbi za sa-
mega sebe in krepitvi samostojnosti.
Predsednica se je zahvalila tudi vsem, ki sodelujejo pri uresničevanju 
in doseganju ciljev  društva, tako staršem, rejnikom, prostovoljcem in 
drugim, ki pomagajo in skrbijo, da ljudje z motnjami v duševnem ra-
zvoju lahko razvijajo svoje sposobnosti. Posebno zahvalo je prejel tudi 
dedek Mraz, saj je z nami že 50 let, toliko, kolikor je staro društvo. Prav 
tako sta zahvali prejeli še dve članici, med njimi Tanja Lukman, ki kot 
oseba z motnjo v duševnem razvoju suvereno sodeluje v upravnem 
odboru društva in je za obiskovalce slavnostne akademije ob 50-letnici 
društva izdelala 700 glinenih rožic, ter Joži Podkrajšek, ki prav tako že 
več desetletij deluje v organih društva in ji nikoli ni pretežko kaj po-
storiti. Ker je društvo po članstvu veliko, saj šteje 460 članov, je delo 
vseskozi pestro in raznoliko. Poudarila je, da verjame, da bo društvo, 
ki je letos slavilo 50 let delovanja, ob tako močni podpori vseh članov 
uspešno delovalo še najmanj toliko let.
V nadaljevanju smo si z zanimanjem ogledali poučno gledališko igro z 
naslovom O kralju, ki ni maral brati avtorice Nine Mav Hrovat. Izvedla jo 
je mladinska skupina igralcev Kulturnega društva Mlin iz Radomelj. Po 
končani igrici smo skupaj z igralci poklicali dedka Mraza, ki nas je razve-
selil z darili. V preddverju smo se posladkali tudi s sladkimi dobrotami, 
ki so jih pripravile naše članice. Prav tako smo navdušeno prisluhnili 
zvokom harmonike, saj je meh raztegoval član in oče Viktor Ves. Z vese-
ljem smo zapeli in zaplesali ter si vzeli čas za pogovarjanje in medseboj-
no druženje. Ob zaključku smo si zaželeli tudi mnogo zdravja in sreče v 
novem letu ter si voščili prijetne prihajajoče praznike.

Metka Mestek in dr. tatjana noVak

NOVOLETNO  VOŠČILO
OKO NAJ SE OČESU NASMEJE,
ROKA TOPLO NAJ SEŽE V POZDRAV,
BESEDA NAJ BESEDO OBOGATI,
LJUBEZNI, SREČE IN ZDRAVJA ZAŽELI!

VSEM KRVODAJALCEM, KRAJANOM
IN OSTALIM OBČANOM ŽELIMO
MIRNE IN DOŽIVITE BOŽIČNE PRAZNIKE,
V LETU 2017
PA PREDVSEM ZDRAVJA,
SREČE, MIRU IN VELIKO LEPIH TRENUTKOV!

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

KRAJEVNI oDBoR RDEČEGA KRIŽA BLAGoVICA

Petkratna državna 
prvakinja
Konec leta je čas, ko športne zveze delijo priznanja tistim, ki so 
opozorili nase z izjemnimi dosežki. Med temi je letos zagotovo 
tudi mlada, 14-letna atletinja Maja Per, ki je na slavnostni pode-
litvi nagrad najuspešnejšim gorskim tekačem konec novembra 
v Podbrdu stopila na najvišjo stopničko med tekmovalkami do 
16. leta starosti.
To je le eden izmed številnih uspehov, ki jih je Maja dosegla v letoš-
nji sezoni, ko se je okitila s kar petimi naslovi državne prvakinje. Ob 
že omenjenem v gorskih tekih je postala še državna prvakinja v teku 
na 2000 m, državna prvakinja v šolskem krosu v Mariboru, državna 
prvakinja v šolskih tekih gor-dol v Smledniku in državna prvakinja v 
uličnih tekih za osnovne šole na Ljubljanskem maratonu. Na slednjem 
je, potem ko je 1. mesto osvojila tudi v letih 2014 in 2015, slavila že 
tretjo zmago zapored. “S to zmago je naša atletinja potegnila črto pod 
sezono 2016, v kateri jo je stroka uvstila med naj atletinje Slovenije 
v kategoriji pionirk U16,” so zapisali pri Atletskem klubu Domžale, za 
katerega Maja Per tekmuje že sedem let. Uspelo se ji je uvrstiti tudi v 
državno reprezentanco in o tem povedala: ”Treningi se mi z uvrstitvijo 
v reprezentanco niso spremenili, saj z njimi nisem pretiravala niti prej 
niti po uvrstitvi v reprezentanco.” Odlična učenka 9. razreda OŠ Jan-
ka Kersnika, ki se namerava vpisati na Športno gimnazijo Šiška, sicer 
trenira dva- do trikrat tedensko, število pretečenih kilometrov pa je 
odvisno od tekmovanj, na katere se pripravlja. Posveča se predvsem 
tekom na srednje proge, gorskim tekom, krosom in maratonom. “Že-
lim si vidnejših rezultatov doma in v tujini. To je povezano z velikim fi-
nančnim zalogajem, ki je zdaj predvsem na starših. Upam, da jih bom 
s svojimi rezultati tudi v prihodnosti tako razveseljevala,“ je dejala o 
načrtih za prihodnje sezone.

leon andrejka

Zmaga na Ljubljanskem maratonu
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Dva naslova državnega prvaka za AMD Lukovica
Konec novembra je Avto-moto zveza Slovenije v Festivalni dvorani v Ljubljani podelila priznanje najboljšim tekmovalcem v motocikliz-
mu in kartingu v iztekajočem se letu 2016. Na veliki oder sta kot državna prvaka stopila in priznanje prejela dva tekmovalca, ki zastopata 
barve AMD Lukovica.

Veseli december v NK Črni 
graben
In že je tu december; čarobni mesec obdarovanj in praznovanj. 
Mesec, v katerem se dokončno poslovimo od preteklega leta in 
se že spogledujemo s prihajajočim. Čas, ko si zastavimo nove ci-
lje in nove zaobljube. 
Tudi v Nogometnem klubu Črni graben vse poteka v duhu veselega 
decembra. Otroci so vse leto pridno trenirali, se zabavali in ob tem 
spletli trdne prijateljske vezi. Pridružilo se nam je kar nekaj novih ot-
rok, razširili smo trenerski kader in dokupili novo opremo. Vse to pa 
nam je uspelo zaradi vseh vas, ki nas pri tem podpirate, za kar bi se 
vam radi ob tej priložnosti v imenu celotnega kluba iz srca zahvalili 
ter vam zaželeli vesel božič in uspešno, nogometa polno novo leto.
Kaj pa naša novoletna zaobljuba? V prihajajočem letu se bomo trudi-
li biti še boljši in za nogomet navdušiti še več otrok.

irfan ĆordiĆ

Primož Vindišar je bil najboljši v starodobnem motociklizmu v razredu 
C3, kjer tekmujejo z motorji do letnika 1974, ki imajo prostornino od 90 
do 250 ccm. Poleg tega je dirkač, ki nastopa tudi v pokalnem crossco-
untry in motokros prvenstvu, postal najboljši še v pokalnem seštevku 
starodobnih motociklistov razreda C5 (motorji do letnika 1974 s pro-
stornino od 250 do 750 ccm). S še nekoliko starejšim motociklom pa je 
dirkal Rok Kreč, ki je v državnem prvenstvu razreda B2 (od 61 do 175 
ccm do leta 1964) osvojil 3. mesto. Seštevek točk obeh tekmovalcev 
je v posebnem seštevku društev Avto-moto društvu Lukovica prinesel 
končno 2. mesto.
Nagrada za naslov državne prvakinje je šla tudi v roke Jasmini Ribič, ki 
tekmuje v disciplini trial. Gre za panogo, kjer s posebnimi motocikli, ki 
nimajo sedeža in na njem tekmovalci ves čas stojijo, premagujejo ovire 
s čim manj napakami, kar pomeni vsak dotik tal z nogo. Jasmina Ribič 
je naslov državne prvakinje osvojila s štirimi zmagami na skupno šestih 
preizkušnjah. Na drugem mestu je bila še ena članica AMD Lukovica 
Katjuša Pernuš. Obe sta tudi članici trial reprezentance Slovenije, ki je 
letos osvojila 11. mesto na svetovnem pokalu narodov za ženske.

leon andrejka

foto: žare ModliC

HKP veterani uspešni v Novem 
Sadu
Od 25. do 27. novembra 2016 je bil v Novem Sadu mednarodni 
veteranski turnir v hokeju na ledu. HK Prevoje je nastopil z dvema 
ekipama: do 40 let in nad 40 let.
Starejši Prevojci so prvi dan po kazenskih strelih premagali favorizira-
ne Slovake in s tem dosegli enega večjih uspehov veteranov. Nato so 
izgubili proti Vojvodini in Ice Devils Bolgarija. Tekmo za 3. mesto smo 
Prevojci proti ekipi Drvene Nogice Beograd dobili z 1:0 in tako domov 
odnesli pokal.
Ekipa pod 40 let je imela težko skupino z Zagrebom in Beogradom. 
Prvo tekmo proti Zagrebu smo izgubili z 2:0 predvsem zaradi nenad-
rsanosti. Že tekma proti Beogradu je bila veliko boljša, kjer pa smo 
morali priznati premoč 3:2. Tako smo igrali za 4. mesto in že dobro 
nadrsani premagali Zagreb s 4:1, ter Vojvodino z 9:0. Na koncu smo 
osvojili 4. mesto.
Čestitke fantom za borbo in odlično vzdušje!

Za upraVni odBor Hk preVoje dario Vesel
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VVE Medo se zahvaljuje
December je čas za druženje, dobra dela in hvaležnost. Zato je prav, 
da se v tem času zahvalimo vsem, ki so kakorkoli prispevali k temu, 
da smo se v našem vrtcu lahko vse leto 2016 družili, igrali in učili. 
Družinam, ki so z veseljem priskočile na pomoč s predstavitvijo poklicev 
ali z nudenjem spremstva na raznih izletih, se zahvaljujemo. Še posebej 
pa družini Kink, družini Kuhar in družini Pevec, ki so se pri sodelovanju z 
vrtcem resnično izkazale. 
Ne smemo pozabiti na dedke in babice, ki so prav tako tesno povezani z 
življenjem v našem vrtcu. Hvala dedku Tomažu Cerarju, ki nam je pred-
stavil in približal življenje živali v gozdu. 
Za prihodnost gasilcev nam v našem kraju ni treba skrbeti, saj PGD Pre-
voje vsako leto z nami sodeluje pri evakuacijski vaji in predstavitvi pokli-
ca gasilca, s čimer otroke navduši za gasilsko delo. 
Pohod za krof nam Gostinsko podjetje Trojane posladka s krofi za vsake-
ga otroka. 
Kmetija Kašnik in Sadovnjak Brdo poskrbita, da imamo v vrtcu vedno na 
voljo svežo in zdravo, lokalno pridelano hrano. 
Čebelarskemu društvu Lukovica bi se radi zahvalili za darovan 
med, pomoč pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka in za 
dobrodošlico, ki smo je deležni ob vsakem obisku Čebelarskega doma. 

Hvaležni pa smo tudi Papirnici Količevo in Papirnici Vevče, ki so nam z 
donacijo materialov omogočili, da lahko v vrtcu vsak dan brezskrbno 
oblikujemo, ustvarjamo in se umetniško izražamo. 

Podjetje Hofer je naš »sosed«. Namesto dobrih mož je v letošnjem letu 
obdaril vsakega otroka v našem vrtcu. 

otroCi in delaVCi VVe Medo

Člani Godbe Lukovica vam čestitamo ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti, hkrati 
pa želimo vesel božič ter srečno in dobre 
glasbe polno leto 2017! osnoVna šola janka kersnika Brdo  

Vpis otrok v 1. razred
V skladu s 44., 45. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. 
RS, št. 12/96 in spremembami) obveščamo starše otrok, ki so 
rojeni v letu 2011 (torej od vključno 1. 1. 2011 do vključno 31. 
12. 2011) in imajo prebivališče v šolskem okolišu Osnovne 
šole Janka Kersnika Brdo, da bo vpis otrok v 1. razred osnovne 
šole za šolsko leto 2017/2018 potekal v februarju po sledečem 
razporedu:

• v PONEDELJEK, 6. 2. 2017, od 16. ure dalje 
•  v prostorih Vrtca MEDO − 1. razred (za otroke, ki spadajo v šolski 

okoliš matične šole  na Brdu)
•  v TOREK, 7. 2. 2017, od 16. ure dalje 
•  v prostorih Podružnične šole BLAGOVICA − 1. razred (za vse ot-

roke, ki spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Blagovica)
•  v prostorih Podružnične šole KRAŠNJA − 1. razred (za vse otro-

ke, ki spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Krašnja)

Podrobnejše informacije in točen termin vpisa boste prejeli v vabi-
lu po pošti. Če se vpisa ob določenem terminu ne morete udeležiti, 
nam to sporočite na telefon 01 723 65 66, da se dogovorimo za 
nov termin.

šolska sVetoValna služBa:
ana Valič, jasna Malkoč, BarBara knap

Obisk kmetije Kašnik
Sredino jutro, 23. novembra 2016, smo se skupine Metuljčki, Li-
sičke in Sovice odpravili na kmetijo Kašnik. 
Ogledali smo si sadovnjak jablan, brez jabolk. Na tleh smo opazili le 
ostanke jabolk in se ob tem vprašali, kje so druga jabolka. Jabolka 
smo si ogledali v skladišču. Občutili smo hlad ob hladilnici, v kateri so 
pospravljeni zaboji jabolk. Po ogledu smo se posladkali z jabolki, so-
kom in rogljički. Kmetiji Kašnik se zahvaljujemo za prijaznost in gosto-
ljubje. 

Veronika HriBar

V večeru tihem pridna roka 
nežno gladko nit prepleta,
čudovite vzorce splete, 
polne sanj in domišljije, 
kot da nit življenja vije. 

Dobre želje združi v zvezde, 
srečo v sonce oblikuje, 
nato  pa robu bele čipke 
cvetove upanja nasuje.

Tako ljubeče naj usoda 
stke vam dneve v novem letu. 
Skrbno trenutke naj izbira 
previdno naj poti ubira.

Vsem članicam in bralcem Rokovnjača
želimo vesel božič in srečno novo leto.

dpž lukoViCa
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V marcu smo v času govorilnih ur pripravili prireditev Nasmeh v očeh za ma-
mice, ki v tem mesecu obeležujejo kar dva praznika – dan žena in materinski 
dan. Na prireditvi so se nam predstavili OPZ Cicibani, OPZ Kresničke, MPZ 
Ciklamen, učenci izbirnih predmetov glasbena dela in glasbeni projekt ter 
učenci interesne dejavnosti Orffov krožek. 
Branje pri letošnji bralni znački nas je v maju pripeljalo do zadnje vrsti-
ce. Učenci z osvojeno bralno značko so se srečali 18. maja in si za nagrado 
ogledali predstavo v izvedbi Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet. Za 
mlajše otroke je bila to predstava Veverička in njeni prijatelji, tista za večje 
učence pa je nosila naslov Super, da smo različni. Obe predstavi sta izposta-
vili vrednoto spoštovanja različnosti med ljudmi.
Z valeto so se 14. junija v Letnem gledališču Studenec od nas poslovili deve-
tošolci. V zanimivem in pestrem programu so nas zabavali s plesom, petjem 
in predajo ključa osmošolcem. Na odru smo lahko videli predstavitev posa-
meznih razredov, ki so se tokrat predstavili na iskriv in mladostniški način.
Zaključno prireditev, ki smo jo izvedli v sredo, 22. junija 2016, na dvorišču OŠ 
Janka Kersnika Brdo smo pripravili v sodelovanju z Občino Lukovica. 
S prireditvijo Zgodba, ki je živela, živi in bo živela smo obeležili dva pomemb-
na mejnika, in sicer 50. obletnico otvoritve prizidka nove šole k obstoječi stari 
šoli in 25-letnico državnosti Republike Slovenije.
Deležni smo bili bogatega kulturnega programa; poleg naših besed pohvale 
in zahvale smo prisluhnili Stani Stopar in županu Občine Lukovica Mateju 
Kotniku. 
Skupaj z županom sva ob tej priložnosti podelila občinska priznanja naju-
spešnejšim učencem na različnih področjih.
Na ta večer nismo ponosni samo zaradi nepozabnega dogodka, temveč tudi 
zaradi bogate zgodovinske zbirke, ki je ob tej obletnici izšla.

Zadovoljni in ponosni 
zaključujemo leto 2016

V mrzlih decembrskih dneh se na OŠ 
Janka Kersnika Brdo poslavljamo od 
leta 2016, ki počasi polzi proti  koncu. 
Pred očmi se nam prepletajo posame-
zni dogodki, ki so to leto zaznamovali 
življenje in delo na naši šoli. Preden 
zapremo knjigo z naslovom Leto 2016, 
je prav, da se spomnimo zanimivih do-
godkov,  ki so obarvali naš čas.

Življenje v šolskem prostoru je bilo pol-
no raznolikih dogodkov in dejavnosti, ki 
niso bile namenjene le učencem, temveč 
tudi obiskovalcem.

Na šoli smo s skupnimi močmi uspešno uresničevali in izvajali načrto-
vane naloge in zastavljene cilje. Vsi skupaj smo se vključevali v najra-
zličnejše aktivnosti, ki so sodelujoče učence in izvajalce bogatile z ži-
vljenjsko pomembnimi izkustvi.
Iztekajoče se leto je bilo bogato z uspehi naših učencev na:
- področju matematike,
- področju kemije,
- področju športa (atletika, lokostrelstvo, duatlon),
- področju turizma (festival Turizmu pomaga lastna glava),
- področju zgodovine,
- področju likovne umetnosti.

Še posebej smo ponosni na sedem učencev, ki so junija prejeli prizna-
nje za izjemen učni uspeh vseh devet let osnovnošolskega izobraže-
vanja.
V svojo sredo smo velikokrat povabili obiskovalce in se z njimi družili 
na kulturnih, družabnih in športnih prireditvah v prostorih šole ali izven 
nje.
Prvi pomembni dogodek seže še v leto 2015, to je bil literarni večer z 
Zvezdano Majhen – književnico, vzgojiteljico in psihologinjo. Obisko-
valcem je predstavila svojo življenjsko in ustvarjalno pot ter vse nas 
spodbudila k raziskovanju poti do sebe in notranjega miru.
V praznični decembrski čas smo vstopili s prireditvijo Z roko v roki. 
Prireditev smo izvedli v soboto, 28. novembra 2015. Z jesensko-novo-
letnimi stojnicami in s pestrim kulturnim programom smo povezali in 
združili vse generacije.
Ob tej priložnosti smo s pomočjo obiskovalcev zbirali denar za šolski 
sklad. 
Poseben dogodek za vse na šoli, predvsem pa učence  je bil ob koncu 
decembra, saj smo vsi skupaj preživeli krasen predpraznični dan ob pri-
jetnem druženju in zabavi s koncertom Nuše Derenda.
V okviru mednarodnega projekta Erasmus+, ki ga na naši šoli uspeš-
no izvajamo že drugo leto, smo se v februarju z našimi učenci udeležili 
smučarskega tabora v Liechtensteinu. 
Med 30. majem in 3. junijem je bil izveden drugi del mednarodne izmenja-
ve. Tudi letos so naši učenci skupaj z otroki iz Liechensteina preživeli aktiven 
in poučen teden v Bohinju. Vse aktivnosti za skupaj 60 učencev so bile v celo-
ti financirane iz sredstev EU. Na uspešno zaključen mednarodni projekt smo 
zelo ponosni in že iščemo možnosti za nove mednarodne stike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

TV - Internet
 Signal sedaj tudi z LIMBARSKE 
GORE in KRŽIŠČA-KRVAVCANOVO!

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
-  Internet signal tudi: s Kam. gradu, Zg. Javoršice, Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč, 
   Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore, Kres. Vrha, Janč itd.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

V začetku decembra 2016 smo pred Srečno hišo v Lukovici ob njihovi 2. oble-
tnici pripravili kulturno prireditev, na kateri so nastopali učenci naše šole, kot 
posebni gostje pa so se predstavili Vili Resnik in ansambel Skrivnost. Tudi 
tokrat so prireditev spremljale stojnice z izdelki otrok in upokojenk. Zbrana 
sredstva smo namenili šolskemu skladu.
Ob številnih uspešnih dogodkih vedno znova z veseljem ugotavljamo, 
da znamo vsi v šolskem prostoru združiti moči v sodelovanju s starši naših 
učencev in seveda z našo ustanoviteljico, Občino Lukovica. Ponosno se lahko 
ozremo nazaj in potrdimo, da lahko le s takim načinom sodelovanja zago-
tavljamo dobre pogoje za delo za vse nas. V tako spodbudnem okolju pa 
se rodijo ustvarjalnost, samoiniciativnost in pripadnost. Vsem, ki ste k temu 
kakorkoli pripomogli, iskrena hvala. 
Lepe praznične dni in srečno 2017.

dr. anja podlesnik fetiH

                                                                          petra Hudnik
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Babice in dedki 
Čas, ki ga vnuki preživijo s starimi starši, je zagotovo zelo dra-
gocena popotnica za otrokovo življenje. Vez med njimi smo 
strokovni delavci vrtca Medo želeli še bolj utrditi, zato smo ba-
bice in dedke že tradicionalno povabili v naš vrtec.  
V petek, 2. decembra 2016, in v ponedeljek, 5. decembra 2016, so 
se tako otroci s kratkim programom, ki je vključeval ples, petje in 
gibanje, predstavili starim staršem in poželi bučen aplavz. Povabili 
so jih k skupnemu plesu, prepevanju in gibanju. Babice in dedki so 
nam zaupali tudi nekaj gibalnih iger iz njihove mladosti in z nami za-
rajali. Druženje se je zaključilo v telovadnici, kjer so se ob prijetnem 
klepetu okrepčali in posladkali z dobrotami, ki so jih pripravili otroci 
starejših skupin ob pomoči strokovnih delavk. Babice in dedki so 
popestrili prve dni veselega decembra, ki čarobno odmeva v otro-
ških srcih. Babicam in dedkom se zahvaljujemo za številen odziv in 
prijeten čas ob druženju. 

Veronika HriBar, Maja lenarčič

Prvošolci s Prevoj v Marchéju
Že deveto leto smo prvošolci s Prevoj obiskali restavracijo Marché 
v Lukovici. Novoletno jelko smo okrasili s pisanimi volnenimi kapi-
cami, ki smo jih izdelali sami.
Skupaj z zaposlenimi smo pekli sladke piškote in jih celo košaro od-
nesli s seboj v šolo ter se z njimi sladkali še ves teden. Pripravili so nam 
okusno malico in nas presenetili z obiskom Božička, mi pa smo jim dan 
polepšali s pesmijo in z našim »živžavom«. 
Vodji restavracije Marché Karin Kojc in vsem ostalim zaposlenim se 
zahvaljujemo za prijaznost in pripravljenost, da v svoj natrpan delavnik 
sprejmejo še nas – prvošolce.

učiteljiCe 1. a in 1. B

HK Prevoje: Na juriš v 2017!
Pestro, dolgo in zelo uspešno leto 2016 gre h koncu tudi na ho-
kejskem koledarju. V HK Prevoje se lahko pohvalimo z lepi rezul-
tati v preteklem letu. 

Naši najmlajši člani do 7 in 10 let so na turnirjih že kar v stalnici dose-
gali 1. in 2. mesta, na državnem prvenstvu pa osvojili 2. in 4. mesto. 
Malo starejši dečki do 15 let so prav tako iz turnirjev v Horjulu, Lukovi-
ci in Dolenjskih Toplicah, domov prinašali najvišje pokale. Tekmovali 
so tudi v hrvaškem prvenstvu in z odliko 1.mesta osvojili Zagreb, v 
domačem prvenstvu pa šele v velikem finalu proti Bledu v sodniko-
vem podaljšku izgubili in na koncu osvojili odlično 2. mesto
Najizkušenejši člani v 1. ligi so državno prvenstvo zaključili na 5. mes-

tu, so pa vidnejši rezultat dosegli v pokalu Slovenije, kjer so v drami 
finala proti Strelam na koncu osvojili 2. mesto.
Članska ekipa v 3. ligi pa v DP spet v finalu in z nekaj športne smole 
izgubila proti HK Sidro s 7:6 ter tudi v tej kategoriji osvojila končno 
2. mesto.
Novo sezono smo z 1. septembrom 2016 začeli z nekaj sprememba-
mi, in sicer v DP Slovenije tokrat nastopamo v 1. ligi kar z dvema eki-
pa. Po polovici rednega dela gre najbolje pomlajeni ekipi, ki trenutno 
zaseda 3. mesto. Tekem je še dovolj in verjamo, da se bo najboljšim 
priklučila tudi ekipa izkušenejših. 
Lepo število najmlajših hokejistov uspešno v hokejske osnove peljeta 
glavni trener Zmago Berlec in pomočnik Dario Vesel. Mladinci v selek-
cijah U-15 in U-18 nastopajo v prvenstvu Hrvaške v Zagrebu, z novim 
letom pa pridejo na urnik tudi JuniorCup turnirji in DP Slovenije.
V vseh selekcijah pridno treniramo in se borimo za prevojske barve, 
tako da nam optimizma za naprej ne primanjkuje.
#vsiZaHKPsampion

Za upraVni odBor Hk preVoje dario Vesel
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Renault priporoča
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4 leta jamstva***

4 leta brezplačnega vzdrževanja ali  
paket zimskih pnevmatik***

Brezplačen paket PRO+: leseni pod, parkirni senzorji, radio blue-
tooth® mp3, tempomat, meglenki, senzorji za dež.****

renault.si

*V EVROPI MED LETOMA 2011 IN 2015. NAGRADE, KI SO PODELJENE S STRANI NEODVISNIH KOMISIJ. **VIR: EVROPSKI AVTOMOBILISTIČNI TRG (EU28 + ŠVICA + NORVEŠKA + ISLANDIJA) PRODAJNA STATISTIKA 
OD 1998 DO 2015 ZA SEGMENTE: LCV TTV BREZ PICK UP.  ***4 leta jamstva in 4 leta brezplačnega vzdrževanja vključujeta 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto ali 150.000 km, karkoli se 
zgodi prej. Stranka se odloči med 4 leti brezplačnega vzdrževanja in paketom zimskih pnevmatik. Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. ****Brezplačen paket PRO+ dobi vsak kupec pri nakupu preko Renault 
Financiranja. Senzorji za dež ne veljajo pri nakupu novega vozila Kangoo Express. Leseni pod in parkirni senzorji ne veljajo za model Master Šasija. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Lahka gospodarska vozila Renault – št. 1 v Evropi že 18 let.**

Kako veš, da si izbral  
pravo lahko gospodarsko vozilo?
40 nagrad v zadnjih 5 letih*

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA MALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550

Renault priporoča
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*V EVROPI MED LETOMA 2011 IN 2015. NAGRADE, KI SO PODELJENE S STRANI NEODVISNIH KOMISIJ. **VIR: EVROPSKI AVTOMOBILISTIČNI TRG (EU28 + ŠVICA + NORVEŠKA + ISLANDIJA) PRODAJNA STATISTIKA 
OD 1998 DO 2015 ZA SEGMENTE: LCV TTV BREZ PICK UP.  ***4 leta jamstva in 4 leta brezplačnega vzdrževanja vključujeta 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto ali 150.000 km, karkoli se 
zgodi prej. Stranka se odloči med 4 leti brezplačnega vzdrževanja in paketom zimskih pnevmatik. Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. ****Brezplačen paket PRO+ dobi vsak kupec pri nakupu preko Renault 
Financiranja. Senzorji za dež ne veljajo pri nakupu novega vozila Kangoo Express. Leseni pod in parkirni senzorji ne veljajo za model Master Šasija. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.

Lahka gospodarska vozila Renault – št. 1 v Evropi že 18 let.**

Kako veš, da si izbral  
pravo lahko gospodarsko vozilo?
40 nagrad v zadnjih 5 letih*

Vaš trgovec v Ljubljani
AVTOHIŠA MALGAJ
Tržaška 108, 1000 Ljubljana, tel.: 01/2000 550

OGLASI
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krajeVna organiZaCija iZgnanCeV doMžale

Naj bo vsak dan dober dan
Krajevna organizacija Društva izgnancev Domžale, katere čla-
ni in članice so tudi žrtve vojne iz občine Lukovica, je bila v 
letu 2016 še posebej aktivna, saj je minilo kar 25 let, od kar 
je bilo ustanovljeno slovensko društvo žrtev druge svetovne 
vojne. V nekdanji domžalski občini smo z delom začeli še kakš-
no leto prej in ga bomo uspešno nadaljevali tudi v letu 2017.
Želimo si, da bi tudi v letu 2017 uspešno sodelovali, zato naj bo 
prav vsak vaš dan – dober dan, še posebej pa vam želimo prijetne 
praznike in veliko, veliko zdravja.
Hkrati se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v letošnjem letu 
karkoli pomagali, še posebej hvala Občini Lukovica in županu Ma-
teju Kotniku. 
Vsem bralcem Rokovnjača želimo srečno in zdravo 2017!

društVo iZgnanCeV doMžale 

Člani ŠD Lukovica 
vam želimo 
vesel božič 

in srečno novo leto 
2017

www.lekarnaljubljana.si  |   www.lekarna24ur.com  |  Velja od 1. 12. do 31. 12. 2016.

izbrano iz kataloga ugodnosti 2017

cena s Kartico zvestobe

cena s Kartico zvestobe

LONČEK ZDRAVJA IN 
POSODICA ZDRAVJA
S POKROVČKOM
Unikatna keramika - ekskluzivno ročno delo 
in ročna poslikava. Idealno za novoletno 
obdarovanje vaših najbližjih. Obstojno v 
pomivalnem stroju in varno v mikrovalovni pečici. 
Pakirano v darilni embalaži.

Lonček, redna cena: 11,90 €

Posodica, redna cena: 14,90 €

7,14 € 40%
POPUST:

15

cena s Kartico zvestobe

OTROŠKI TERMOFOR
OVČKA ALI ZAJČEK
Primeren za ogrevanje postelje, različnih delov 
telesa, za pomiritev, pri bolečinah v trebuhu, ob 
simptomih gripe in prehlada.

redna cena: 19,99 €

11,99 € 40%
POPUST:

20

8,94 € 40%
POPUST:

15

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

Cene s popustom iz kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe, 
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolne. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 1. 12. do 31. 12. 2016 oziroma do prodaje zalog.

ll_oglas_katalog_dec_2016_184x126.indd   1 5. 12. 16   16.35
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Zunaj se sliši glas božičnih pesmi,
v domovih prižigajo se  praznične luči.
Naj v naša srca naselita  se mir in toplina. 

Naj čarobnost božiča in novega leta še 
dolgo živi.
Vesel božič in srečno novo leto 2017!

ks češnjiCe

V letu 2017 naj bo vaš korak odmeven,
vaša beseda pogumna,
vaše življenje iskrivo,
ustvarjalno in polno idej.
Voščimo vam vesele praznike,
v novem letu pa obilo zdravja,
sreče in zadovoljstva.

krajeVna skupnost BlagoViCa
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oBčina lukoViCa

Pomoč na domu 
Dom počitka Mengeš izvaja pomoč na domu na podlagi konce-
sije v občini Lukovica. Storitve izvajajo socialni oskrbovalci, ki so 
usposobljeni za oskrbo na domu. Storitve, ki jih izvajamo znotraj 
pomoči na domu, so: 
- Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
- Gospodinjska pomoč 
- Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči na domu je, da 
upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše 
življenje bivanja v domačem okolju hkrati pa s storitvami nado-
meščamo institucionalno varstvo. 
Našim uporabnikom se trudimo ponuditi prijazno in strokovno 
oskrbo ter jim pomagamo pri ohranjanju samostojnosti v doma-
čem okolju.
Pomoč na domu izvajamo vse dni v tednu, tudi ob sobotah, 
nedeljah in praznikih.
Podrobnejše informacije dobite na telefonskih številkah: 051 327 
317 ali 01 723 72 28 in na spletni strani: www.dpm.si.

NOVOLETNI KONCERT

Božični ’’evergreen’’ napevi
in

Avsenikova glasba

Zborovodja: Špela in Matevž Kink   
Klavir: Ana Stoschitzky

Instrumentalni kvintet
Narodnozabavni trio

v četrtek, 29. decembera ob 19:00
Kulturni dom A. M. Slomška, Šentvid pri Lukovici

TEHNIČNI PREGLEDI: 01 723 68 44       
SERVIS: 01 723 68 40
www.avtokveder.com

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sobota 8.00 - 13.00

Srečno in varno 
vožnjo v letu 2017!

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)Srečno 2017
Krajšanje nohtov ter 
odstranjevanje trde kože 
na bolnih in zdravih nogah.

Zaupajte našim 
strokovnjakom.
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Želimo vam poln koš zdravja, 
zvrhano mero optimizma 

in širok krog iskrenih prijateljev.  
Veliko sreče in lepih sanj 

naj vam prinese božični dan. 
V novem letu pa nič skrbi, 

polno ljubezni in lepih dni. 

Srečno 2017!
lista Za BlagoViCo, češnjiCe in trojane

Naši zimski športniki dobro vedo, da sta varnost 
in udobje ključna dejavnika odlične vožnje. Pojdite 
dlje tudi vi in ujemite zmagovalne cene modelov 
Ford Style ter ob nakupu izkoristite še bon za 
250 € za nakup originalne dodatne opreme ali 
zimskih gum.

Več na Ford.si

Ujemite
zimsko akcijo!

 
B-MAX STYLE

13.820 €
že za

 
FIESTA STYLE

10.740 €
že za

 
C-MAX STYLE

16.390 €
že za

 
FOCUS STYLE

14.260 €
že za

* Ob nakupu vozila iz serije STYLE.

Uradna Uradna poraba goriva: 3,2-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 82-169 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka 
iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno  
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slika je simbolična.

VEIT TEAM, Cufarjeva ulica 24, Vir, Domžale
GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
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Je čas, ki da, in čas, ki vzame.
Je čas, ki celi rane.

In je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine,

če imaš nekoga rad.

ZAHVALA

V 73. letu starosti je nenadoma odšel od nas naš dragi

TONE MARINŠEK
iz Radomelj

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za 
besede sočutja in tolažbe ter darovano cvetje in sveče. Hvala 
vam, da ste se v tako velikem številu prišli poslovit od njega. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate in postojite ob njegovem 
grobu.

Žena Vida ter hčerki Petra in Tina z družinama
Za vedno boš ostal v naših srcih.

Že zdavnaj odšla sta tja, kjer konča se trpljenje,
a rod vajin nadaljuje življenje!

Z višav lahko spremljata vnukov deset,
pa tudi trije pravnuki že uzrli so svet.

V SPOMIN
30. septembra je minilo že 21 let, odkar je mnogo prezgodaj 

v večnost odšla naša draga mama

FRANCKA LIPOVŠEK
iz Sp. Lok 18 pri Krašnji

3. decembra pa 10 let, odkar se je poslovil tudi ata 

VINKO LIPOVŠEK
Še vedno živita v naših srcih.

Hvala vsem, ki se ju z lepo mislijo v srcu spominjate!

Vsi njuni

Komunalna podjetja opozarjamo: 
vsako leto vsak izmed nas proizvede 
več kot 157 kg odpadne embalaže
 
 

Slovenska komunalna podjetja 
smo konec novembra v središčih 
svojih mest in krajev prikazala 
koliko embalaže proizvede vsak 
izmed nas na letni ravni. Cilj pri-
kaza je prebivalce opozoriti na 
problematiko odpadne embalaže, 
jih spodbuditi k zmanjševanju ko-
ličin in k odgovornejši, trajnostno 
naravnani potrošnji.

Odpadna embalaža je resen problem današnje družbe. Na eni strani je tes-
no povezan z načinom proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat 
uporabi več materialov, kot je potrebno, na drugi strani pa tudi z našo potro-
šnjo, saj vsak dan ustvarimo velike količine odpadne embalaže. Po zadnjih 
podatkih naj bi tako samo v Evropi proizvedli letno 157 kg odpadne emba-
laže na prebivalca.
Evropska komisija se zaveda problematike odpadne embalaže in se je v 
sklopu strategije krožnega gospodarstva zavezala, da bo zmanjšala količi-
no odpadne embalaže ter spodbujala snovanje okolju prijazne embalaže. 
Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je letos potekal od 19. do 27. 
novembra 2016, je bil zato posvečen prav zmanjševanju količine odpadne 
embalaže.
Prikaz količine odpadne embalaže je nastal na pobudo GZS - Zbornice ko-
munalnega gospodarstva, ki je tudi letošnja koordinatorka aktivnosti Evrop-
skega tedna zmanjševanja odpadkov za Slovenijo. Direktor zbornice Sebas-
tijan Zupanc je ob tem dejal: 
»Danes proizvajamo in porabljamo vse preveč embalaže. Velik delež te je 
nepotrebne, zato je prav, da javnost opozorimo na to problematiko in jim 

ZAHVALE, OBVESTILA

pokažemo, kako lahko ravnajo drugače. Veseli nas, da se je letos prijavilo 
tako veliko število komunalnih podjetij. To dokazuje, da se komunalna pod-
jetja zavedajo svoje vloge pri spodbujanju preprečevanja nastajanja odpad-
kov in trajnostnega ravnanja ter jo učinkovito izpolnjujejo.«
Prikaz je potekel v dvanajstih mestih in krajih po vsej Sloveniji – v Ljubljani, 
Mariboru, Kranju, Celju, Izoli, Novi Gorici, Ilirski Bistrici, Domžalah, Mežici, Tr-
bovljah, Kočevju in v občini Krško.
157 kg odpadne embalaže predstavlja približno 16 zabojnikov za embalažo 
volumna 120 l, kar je Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., nazorno pri-
kazalo na eni najbolj frekventnih lokacij – na tržnem prostoru v Domžalah. 
Mimoidoče smo spodbujali k razmisleku o zmanjšanju (u)porabe embalaže, 
ki je mogoče na vrsto različnih načinov, kot so npr. :
- uporabljati vrečke za večkratno uporabo/košare
- pripravljati svežo hrano in ne predpripravljene embalirane
- na kavnem avtomatu uporabljati svojo skodelico in ne plastičnih za enkra-
tno uporabo
- kupovati sadje in zelenjavo v razsutem stanju (rinfuza) itd.
Povabili smo jih tudi k izpolnjevanju dnevnika odpadne embalaže, s pomoč-
jo katerega bodo imeli večji pregled nad svojo porabo embalaže. Dnevnik 
je objavljen na naši spletni strani, natančneje na tej povezavi: http://www.
prodnik.si/novice/evropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov. Dnevnik lahko 
izpolnjujete v digitalni obliki, da se izognete porabi papirja. V primeru, da se 
odločite natisniti dnevnik, tiskajte obojestransko. 
Ker gre za pomembno in inovativno pobudo tudi na ravni Evropske unije, je 
GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva vseslovensko iniciativo prijavila 
tudi v sklop aktivnosti European Week for Waste Reduction. Obenem se inici-
ativa poteguje tudi za European Week for Waste Reduction awards, ki nagra-
juje najboljše in inovativne aktivnosti na področju preprečevanja odpadkov.
Slovenija sodeluje v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov od leta 2010. 
V zadnjih dveh letih je koordinatorka aktivnosti za Slovenijo GZS - Zbornica 
komunalnega gospodarstva. Zbornica tudi sicer spodbuja zmanjševanje ko-
ličine odpadkov, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov. To poč-
ne tudi prek družbeno odgovorne pobude Skupaj za boljšo družbo, ki jo je 
zasnovala z namenom, da bi vsa slovenska komunalna podjetja spodbujala 
učinkovito rabo virov in trajnostno naravnane prakse.

jaVno koMunalno podjetje prodnik, d. o. o.
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