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

Dežurni lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
Lekarna Domžale ned in prazniki 9.00 - 12.00
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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Uvodnik

Vsebina

Osrednja tema tokratne številke Rokovnjača je slovenski kulturni praznik oziroma
njegovo praznovanje v občini Lukovica.
Poleg poročila in fotografij s proslave vam
tokrat ponujamo tudi celotni govor glavnega govornika Boštjana Gorenca - Pižame. Avtor knjige leta 2016 je svoje razmišljanje razumljivo strnil prav na področje
knjig in izpostavil, kako pomembne so v
današnjem instant svetu: “Pomagajo nam
stopiti iz mehurčkov, v katere se zapiramo, in prisluhniti drugim mnenjem, kar bi
moral biti naš imperativ. Znati se soočiti z
nasprotnimi mnenji ter najti konsenz za
sobivanje. Knjige nam dajejo širino.”
Razveseljivo je, da so se začele stvari premikati na področju mladinskega kluba. Če
bo ta projekt zares zaživel, bo zagotovo
pripomogel k popestritvi dogajanja v naših krajih in tudi k razvoju lokalnega okolja, kar je tudi eden izmed ciljev idejnega
vodje projekta Aktivna mladina Gregorja
Streharja. V kratkem intervjuju z njim si
lahko preberete, kako je prišlo do ideje o
ustanovitvi mladinskega kluba ter kakšni
so njegovi cilji in delovanje v prihodnosti.
Druga letošnja številka našega glasila je
precej pisana, predvsem po zaslugi fotoreportaže z glavne pustne povorke v naši
občini od Prevoj do Šentvida. Zelo pestro
je bilo tudi na tretjem folklornem koncertu. To je tudi čas, ko se opravljajo analize
dela minulega leta in zato objavljamo nekaj člankov, v katerih člani društev poročajo, kako aktivni so bili v letu 2016. Prebivalci Blagovice in okolice boste seznanjeni o
kakovosti pitne vode na vašem območju.
Vstopili smo v marec, mesec žensk. Zato,
draga dekleta, žene in matere, iskrene
čestitke ob dnevu žena in materinskem
dnevu.
Leon Andrejka
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MATERINSKI DAN
z MATJAŽEM JAVŠNIKOM,
MORAVŠKO MARO s pevkami
ter HARMONIKARSKIM ORKESTROM GAMSI

SOBOTA, 25. 3. 2017, ob 18. uri,
v kulturnem domu v Lukovici.
Prodaja vstopnic in informacije: 041 873 979
Vabi TOD Brdo-Lukovica.

odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 20. aprila
2017; rok za oddajo člankov je 11. april 2017 do 12.
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor:
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992,
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št.
89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod
zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Pomlad se prebuja. Foto: Leon Andrejka
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Govor Boštjana Gorenca na osrednji občinski
proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku
Boštjan Gorenc - Pižama ni čisto klasičen govornik na občinskih proslavah, Boštjan je, kot
se za stand-up komika spodobi, malce poseben. Poseben v tem, da ima izrazito izdelan
humor, ki ga čeprav je uspešen prevajalec in pisatelj, avtor slovenske knjige 2016, z lahkoto vkomponira v svoj govor in ga nato lahkotno poda občinstvu v dvorani. A, da ne
dolgovezimo, bo najbolje, da si govor preberete sami.
Za obèinsko upravo
Andraž Kopitar

Spoštovani gospod župan, cenjene članice in
člani občinskega sveta, vsi nastopajoči, dragi
gostje, naj vam najprej vsem skupaj zaželim
en lep in prešeren kulturni praznik. Obstaja
več razlag, zakaj Slovenci ta lepi dan kulture
obhajamo na dan, ko je Prešernovo pero za
vselej omahnilo in ne na dan njegovega rojstva. Sam sem se v eni od svojih šal dokopal
do zaključka, da smo si Slovenci za kulturni
praznik izbrali 8. februar zato, ker naj bi ponazarjal večinski odnos do kulture: »Umetnik se
je stegnil, ne bo več cuzal našega denarja, zdaj
bomo prihranili toliko, da si lahko privoščimo
enodnevni izpad bruto družbenega prihodka
in imamo prost dan.«
Ta hipoteza žal ima osnovo v resničnosti, vsaj
kadar v javnem diskurzu uzremo kakšne glasne komentarje na inherentno kulturniško
pijavkavost in prisesanost na državne nedri, a
je med siceršnjimi pogovori z ljudmi na srečo
ne občutim, in se mi zdi, da sta tako kultura
kot umetnost med ljudmi vseeno cenjeni. A
tu ne mislim zgolj visoke umetnosti, ampak
sleherno kulturno udejstvovanje, ki nas kot
ljudi izpolnjuje. Bistvo kulture in umetnosti,
kakor ga sam vidim, je v izpolnjevanju in izpopolnjevanju samega sebe. Iščemo stvaritve, ki
nam vzbujajo določena čustva, nam razkrivajo nova obzorja ter preizprašujejo naš moralni
in vrednotni sistem. Prave kulture drugim ne
moremo in ne smemo določati, saj smo si ljudje različni in nas iste stvari nagovarjajo drugače. Tako bo nekdo izpolnitev našel v sodobni atonalni umetni glasbi, drugi v domačijskih
povestih, spet tretji v podobarstvu, četrti v
izraznem plesu in tako naprej v neskončnost.
Nekateri bodo zadovoljili svoj čut za estetiko
v snovi, ki jim je blizu in jih pomirja, drugi se
bodo lotevali tabuiziranih tematik in z razgradnjo norm iskali odgovore na vprašanja, ki
nam jih zastavlja sodobni čas. Če malce kari-

kiram: če nekoga navdihuje poslikava polžjih
hišic s cvetličnimi vzorci, mu drugi, ki uživa v
abstraktnih slikah, pri katerih je pomembnejši
filozofski koncept kot veristično upodabljanje
narave, nima česa oporekati. In seveda obratno. Pomembno se mi zdi le, da se pod krinko
umetnosti ne skriva ideološko hujskanje proti
marginaliziranim in depriviligiranim skupinam. Da kultura za družbo pomeni korak naprej in ne nazaj.
Glede na to, da sem literarni ustvarjalec, bi
razmišljanje rad strnil na področje knjig. Zdi
se mi, da je danes branje pomembnejše kot
kadarkoli. Živimo namreč v dobi preobilja
informacij. Ne samo na spletu, ampak v vseh
množičnih medijih nas zasipajo z vestičkami,
ki so primerne za naglo zaužitje. Vse, kar nam
postrežejo, je lično zapakirano v mamljive
grižljaje, ki pa nas ne nasitijo. Kričeči naslovi
se potegujejo za naše klike, mi pa smo jim
hvaležni, ker nam ponujajo tisto, česar si sodobni človek želi. Ogorčenje. Vsi hočemo biti
ogorčeni, da bomo trosili sveto jezo, in to
možnost nam velikodušno ponujajo naslovi,
ki so za večji učinek vzeti iz konteksta ali celo
izmišljeni - spomnimo se recimo Dela, ki je z
mastnimi črkami napisalo, da se Peter Prevc
umika iz športa, ker ga ima zadosti, nakar smo
v članku prebrali, da se bo umaknil za dva
dneva, da si prečisti misli. In ta je bil še eden
najbolj nedolžnih, saj drugi večinoma pihajo
na naša najnizkotnejša čustva z lažmi, ki podpihujejo in potrjujejo naše strahove, mi pa
potem nekritično širimo te vesti naprej, ne da
bi preverili, ali je v njih sploh kaj resnice, ujeti
v mehurčke, kjer si istomisleči prikimavamo
drug drugemu.
Kje je tukaj mesto knjigam? Za razliko od na
pol prebavljenih informacij so knjige slow
food za misli. Zahtevajo našo pozornost, naš
čas. Ob njih se moramo umiriti, vdihniti in se

potopiti v njihov svet, ne moremo zgolj pljuskati po plitvini. George Martin je enemu od
svojih likov v Pesmi ledu in ognja pokvečenemu pritlikavcu Tyrionu v usta položil dva
primerna citata. Prvi se glasi: »Knjige so brusni kamen za um.« S poglobljenim branjem
skrbimo, da nam um ne otopi, obenem pa
razvijamo kritičen odnos do zapisanega, ki ga
lahko prenesemo na druga področja življenja,
recimo na preobilje novic, da jih znamo ovrednotiti, glede na vire in namen.
Ob drugi priložnosti Tyrion reče: »Kdor bere,
živi tisoč življenj. Kdor ne bere, živi samo eno.«
Kar poleg branja lahko razširimo tudi na druge pojavnosti kulture, a če ostanemo pri knjigah, resnično velja: z branjem spoznavamo
razmišljanja drugih ljudi, življenjske zgodbe,
ki jih sicer ne bi nikoli doživeli iz prve roke.
Otroci z branjem pravljic med drugim izvejo,
da v življenju ni vedno z rožicami postlano, da
so pripravljeni, ko se tudi v njihovi bližini zgodi kaj neprijetnega. Mladi z branjem problemske literature razvijejo aparate za spopadanje
z mladostniškimi težavami. Odrasli s pomočjo
knjig nadgrajujemo stara spoznanja. Vsi pa z
branjem pridobivamo in razvijamo empatijo
ter premagujemo strah pred nepoznanim.
Knjige nam pomagajo stopiti iz mehurčkov, v
katere se zapiramo, in prisluhniti drugim mnenjem, kar bi moral biti naš imperativ. Znati se
soočiti z nasprotnimi mnenji - dokler so menja
seveda podkrepljena z dejstvi; dejanskimi, ne
alternativnimi - ter najti konsenz za sobivanje. Knjige nam dajo širino - mislim, da sem
sam dobesedni dokaz za to - zato za zaključek
zgolj tista Pavčkova: »Če ne bomo brali, nas bo
pobralo.«
Najlepša hvala, da sem vas nocoj imel čast nagovoriti na občinski proslavi. Ko sem se pred
sedmimi leti iz enega rokovnjaškega kraja
preselil v drugega, sem med prvim obiskom
Lukovice na trgu uzrl spominsko tablo, na kateri piše: »Tu na domu svoje matere je pisatelj
Fran Milčinski v krogu družine in Lukovčanov
našel mnoge spodbude za svoja neminljiva
literarna dela.« Takrat sem si dejal, če ljudje
tukaj premorejo toliko samoironije, da jih ni
strah priznati, da so bili mogoče navdih za Butalce, se bom tu počutil kot doma.
Boštjan Gorenc - Pižama
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Občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
Kot vsako leto do zdaj je občina Lukovica tudi letos kulturni praznik, Prešernov dan, obeležila z osrednjo občinsko proslavo v
Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici, kjer se je 4. februarja
zbralo mnogo občank in občanov, ki so napolnili dvorano in uživali
v pestrem programu.

Po podelitvi priznanj je sledil baletni nastop učencev 1. razreda glasbene šole Kamnik, ki so zaplesali prizor iz baleta Hrestač, ki velja za enega
najpriljubljenejših baletov vseh časov. Sledil je govor glavnega govornika proslave Boštjana Gorenca - Pižame. V svojem govoru je poudaril, da
kakršnakoli že je kultura, za družbo pomeni korak naprej in ne koraka

Večer se je začel z Zdravljico, sledila pa ji je Avsenikova mojstrovina Slovenija, odkod lepote tvoje, ki sta ju odigrala Lenart Prek in Timotej Willewaldt, poznana pod imenom Duo Wildart.
Letos so se prvič na proslavi zahvali tudi športnikom, ki so v preteklem
letu dosegli vrhunske rezultate ali dosegli vidno raven v športu. Priznanja sta podelila župan Matej Kotnik ter predsednik odbora za družbene
in društvene dejavnosti in občinska priznanja Matevž Kink. Priznanje
za izjemne športne uspehe so prejeli Tomaž Avbelj (nogomet), Klemen Gerčar (motokros), Matic Kokelj (gorsko kolesarjenje - z disciplino
spust - downhill), Robert Kotnik (tek), Maja Per (gorski tek), Matic Pirnat
(ameriški nogomet), Mike Urbanija (tenis), Aleš Virtič (gorsko kolesarjenje - disciplina spust, kategorija Elite), Primož Vindišar (več panog moto
športa) in Tjaša Žordani (gorsko kolesarstvo - spust). Bronaste županove
medalje za izjemne športne uspehe v letu 2016 so prejeli Sara Jenčič
(balinanje), Petra Pavlič (dvigovanje uteži) in Edvin Ramdedovič (Jiu Jitsu - borilne veščine).

nazaj. Ker je literarni ustvarjalec. je razmišljanje strnil na področje knjige. Branje je danes pomembnejše kot kadarkoli, ker živimo v obdobju
preobilja informacij, ki nam jih ponujajo množični mediji, ki pa nam postrežejo napol prebavljive informacije. Zato so knjige slow food za misli,
zahtevajo našo pozornost, naš čas, ob njih se moramo umiriti, vdihniti,
se potopiti v njihov svet in nam dajejo širino. Svoj govor je končal z besedami Pavčka Toneta »Če ne bomo brali, nas bo pobralo.«
Nato sta sledila nastopa študentov Akademije za glasbo iz naše občine,
in sicer Ane Stoschitzky na klavirju in pevca Mateja Avblja ter ponovno
na klavirju Ana Stoschitzky in Maruša Urankar s prečno flavto. Zadnji
nastop v večeru je pripadal zmagovalcema oddaje Slovenija ima talent
Duu Wildartu, ki sta navdušila občinstvo.
Prireditev, ki se je prehitro končala, je vodila Tjaša H. Košir. Proslavo je
končala z besedami Prešernove Zdravljice: »Bog živi vas Slovenke ... Bog
živi ves slovenski svet ... in brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere.«
Erika Cerar
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Druženje športnikov Občine Lukovica
Na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku je župan občine Lukovica
Matej Kotnik slavnostno podelil priznanja in
bronaste županove medalje najuspešnejšim
športnikom občine za leto 2016.
Letos se je župan občine Lukovica odločil, da se
podobno, kot je to običaj v sosednjih občinah,
na primeren način zahvalimo vsem tistim športnikom, ki so v preteklem letu dosegali vrhunske rezultate, ali dosegali vidno raven v športu.
Seveda pa je tak dogodek, ki naj bi kot srečanje
s športniki postal običaj, tudi priložnost, da se
športniki predstavijo in se postavijo za vzgled
in vzor predvsem mladim, da bi se športne poti
oprijemali z zanosom in s ciljem. Naša želja je,
da bo vsako leto več uspešnih športnikov in njihovih uspehov, na katere bomo lahko ponosni,
kot smo ponosni na nagrajence.
Po sami proslavi je sledilo sproščeno druženje
župana in športnikov, kjer so se pogovarjali
predvsem o prihodnosti, načrtih občine in načrtih športnikov.
Občina Lukovica je že do zdaj vrhunskim športnikom namenjala finančna sredstva, a vendar
bo treba na tem področju narediti korak naprej.
Vrhunskih športnikov je v naši občini kar nekaj,
večinoma imajo vsi vrhunske rezultate na državnem, evropskem in tudi svetovnem nivoju, zato
bo treba pripraviti primerno sistemizacijo, ki bo
pravično porazdelila sredstva med športnike.
Priznanje za izjemne športne uspehe v letu
2016 so iz rok župana Mateja Kotnika ter
predsednika odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja Matevža Kinka prejeli:
Tomaž Avbelj - nogomet
Z ekipo Nogometnega kluba Radomlje je postal prvak druge slovenske nogometne lige. V
lanskem letu so se Radomljani ponovno prebili
med najboljše ekipe v Sloveniji.
Tomaž pravi, da je že s to prireditvijo narejen korak naprej v smislu motivacije vseh športnikov,
tako tistih, ki jim je že nekaj uspelo, kot tistih, ki si
želijo uspeti v športu. In še pohvali občino in sicer
zato, ker je v Rokovnjaču rubrika o športu, kjer se
objavljajo vidnejši rezultati naših športnikov.
Klemen Gerčar - motokros / zvrst športa (nagrado je v njegovem imenu prevzel Tomaž Kotar)
Petkratni državni prvak in svetovni prvak v MX3
razredu se ukvarja s športom, ki ima v naših krajih tradicijo. Želi si, da bi lahko imeli motokros

progo v naši občini, saj bi tako ‘’divjali’’ po progah in ne po cestah ali brezpotjih.
Matic Kokelj - gorsko kolesarjenje / z disciplino spust
Ukvarja se z zvrstjo športa, ki se odvija na strmem pobočju z naravnimi (skale, korenine, neraven teren) ali umetnimi ovirami. V letu 2016 je
na tekmovanju v Sor`ci in Mariboru osvojil prvo
mesto.
Robert Kotnik - tek
Ukvarja se z atletiko - natančneje s tekom na srednje in dolge proge. To je eden od najbolj razvitih športov na svetu z največjo konkurenco. Maraton je edini šport, na katerem istočasno lahko
starta tudi do 50.000 tekmovalcev, vsi imajo iste
pogoje in vsak je odvisen samo od sebe. Robertov glavni cilj v 2017 je popraviti osebni rekord
v maratonu in se uvrstiti na svetovno prvenstvo
v Londonu.
Maja Per - gorski tek (gorska tekačica)
Mlada 14-letna atletinja je najuspešnejša gorska
tekačica med tekmovalkami do 16. leta starosti.
Lani se je okitila s kar petimi naslovi državne
prvakinje. Poleg omenjene discipline je postala
še državna prvakinja v teku na 2000 m, državna
prvakinja v šolskem krosu, državna prvakinja v
tekih gor-dol in državna prvakinja v uličnih tekih za osnovne šole na Ljubljanskem maratonu.
S to zmago je naša atletinja potegnila črto pod
sezono 2016, v kateri jo je stroka uvrstila med
naj atletinje Slovenije v kategoriji pionirk U16.
Matic Pirnat - ameriški nogomet
Ukvarja se z ameriškim nogometom. Trenutno
je glavni trener ekipe Domžale Tigers in slovenske reprezentance. K njegovim največjim uspehom lanskega leta se zagotovo štejeta nastop v
mednarodni ligi in osvojitev naziva državni prvaki z ekipo U15 Domžale Tigers.
V prihodnje si želi ustanoviti ekipo brezkontaktne različice v Lukovici, tudi zato, ker kar nekaj
igralcev prihaja iz naše občine.
Mike Urbanija - tenis
Mike je na državni lestvici na zavidljivem 5.
mestu in 818. na svetovni teniški lestvici. V letih 2015 in 2016 je bil kategoriziran športnik v
državnem razredu pri Olimpijskem komiteju
Slovenije.
Aleš Virtič - gorsko kolesarjenje / disciplina
spust, kategorija Elite
V letošnjem letu si želi zmage v skupnem seštev-

ku slovenskega pokala in zmage v državnem
prvenstvu v kategoriji Elite ter ponoviti zmago
24-urne Race the Night dirke v Semmeringu.
Primož Vindišar / ukvarja se z več panogami
moto športa
V 2016 je postal državni prvak v starodobnem
motociklizmu v razredu C3, kjer tekmujejo z
motorji do letnika 1974 in imajo prostornino od
90 do 250 ccm. Poleg tega nastopa tudi v pokalnem crosscountry in motokros prvenstvu.
Tjaša Žordani - gorsko kolesarstvo - spust
Najpogosteje trenira kar na domači progi na
Čelešniku. Tjaša sicer pravi, da se s tem športom ukvarja zgolj rekreativno, a je kljub temu v
skupnem seštevku točk v lanskem letu zasedla
odlično 2. mesto.
Bronaste županove medalje za izjemne športne uspehe v letu 2016 so prejeli:
Sara Jenčič - balinanje
Sara s svojim športom tekmuje na evropskih
in svetovnih prvenstvih ter na državnih prvenstvih in to v večih disciplinah balinanja. Gre za
zelo kompleksen šport, ki združuje tudi fizično
pripravljenost in natančnost, mirnost in zbranost. Naša evropska prvakinja si še naprej želi
biti uspešna v ligaškem delu tekmovanja in na
državnih prvenstvih, na Evropskem prvenstvu
pa izboljšati srebro v igri v krog in napasti vrh
za zlato.
Petra Pavlič - dvigovanje uteži
Šport, s katerim se Petra ukvarja, je olimpijsko
dviganje uteži, kjer tekmujejo v dveh disciplinah, in sicer v potegu in sunku. Tekmovalci so
razvrščeni v kategorije glede na telesno težo in
starost. Večkratna državna rekorderka in evropska prvakinja za odlične rezultate v prejšnjih letih prejme bronasto županovo medaljo.
Edvin Ramdedovič - Jiu Jitsu, borilne veščine
Evropski prvak v brazilskem jiu jitsu, ki se z borilnimi veščinami aktivno ukvarja že 22 let. Treniral je več različnih veščin, tekmoval in dosegel
državne in mednarodne uspehe v naslednjih
borilnih športih: Tae Kwon do, kickboks, boks,
mixed martial arts (MMA), brazilski jiu jitsu.
V njegovi zbirki uspehov je prek 80 medalj v različnih športih, od tega tudi nekaj tistih najžlahtnejših iz velikih mednarodnih tekem. Ima 12
profesionalnih borb v MMA.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar
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Mladinski klub v Lukovici
Ideje o mladinskem klubu v Lukovici so že bile, a kot vedno, je
pomembno idejo predstaviti na pravem kraju ob pravem času.
Očitno je imel pri tem srečno roko Gregor Strehar, ki je idejo o
mladinskem klubu predstavil na proaktivni kavarni, ki je bila v
novembru 2016 v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici.
Kot se za dobre ideje, ki so predstavljene v pravem trenutku na pravem mestu spodobi, se je tudi tu kolesje hitro zavrtelo. V decembru 2016 je bila namreč Občini Lukovica ponujena priložnost, da se
osnovna ideja s proaktivne kavarne nadgradi v projekt, ki je bil konec
decembra spisan na papirju z naslovom Aktivna mladina. Projekt je bil
prijavljen na odprti poziv EUth za orodja in nasvete za mobilno in digitalno participacijo mladih v Evropi. EUth je projekt, katere partner je
Razvojni center Srca Slovenije in je financiran s strani Evropske unije,
Obzorje 2020, ki daje prednost raziskavam in inovacijam. V projektu
EUth gre pravzaprav za inovativno spletno platformo OPIN.ME, prek
katere se bodo mladi lahko s sodobnimi komunikacijskimi napravami
povezali na to spletno stran in na katero se bodo vnašale aktivnosti, se
jih predstavljalo, komuniciralo, zbiralo podatke, itd.
Na odprti poziv, ki se je zaključil 31. decembra 2016, se je po navedbah partnerja projekta EUth, Razvojnega centra Srca Slovenije, prijavilo 28 projektov, naš pa je bil, sicer neuradno, izbran kot najboljši prijavljen projekt. Izmed 28 projektov je bilo skupaj izbranih 10 projektov.
V sklopu projekta Aktivna mladina bodo štiri proaktivne kavarne, na
katerih bodo predstavljeni rezultati novih idej in projektov, s katerimi
želimo aktivirati mlade za delovanje v lokalnem dogajanju in posledično tudi v celotni naši občini. Ideje projekta so: povečanje števila
prireditev v Kulturni dvorani Janka Kersnika v Lukovici, določitev lokacij za trim stezo okoli Gradiškega jezera ter druge aktivnosti oziroma
ideje, ki se bodo porodile in pri katerih bodo mladi aktivno vključeni
in tako vplivali na odločanje v občini Lukovica. Končni rezultat projekta bo tudi Strategija za mladino v občini Lukovica, ki bo vključevala
usmeritev aktivnosti za mlade, hkrati pa naj bi bila ustanovljena tudi
županova komisija, ki bo ideje lahko nato prenašala naprej v procese
odločanja občine Lukovica.
Vsekakor pa je predhodno treba ustanoviti mladinski klub, izbrati predstavnike in klubu najti primerne prostore. Klub bo namenjen
mladim od 15. do 30. leta starosti, aktivnosti projekta pa so načrtovane od marca do decembra 2017. Za navedene aktivnosti mladinskega kluba in vse ostale stroške, ki so povezani z uresničevanjem ciljev
v letu 2017, bo projekt Aktivna mladina iz evropskih sredstev dobil
10.000 evrov.

Gregor Strehar je idejni vodja
projekta Aktivna mladina. Vprašali
smo ga, kako je do tega prišlo?
Ideja za mladinski klub se je porodila na občinskem dogodku »proaktivne kavarne«, kjer
je Tomaž Andrejka predlagal, da se v naši občini ustanovi študentski klub, saj ga v Dom-

žalah že dolgo ni več. Tekom razvoja ideje sem sklenil definicijo kluba
razširiti tako, da bi bil dostopen večjemu delu mladih (15-30 let) in ne
samo tistim s študentskim statusom. Glavni zagon pa je ideji dal razpis, prek katerega smo se potegovali za evropska sredstva, s katerimi
bo mogoče opremiti prostore mladinskega kluba in organizirati štiri
dogodke. Na te dogodke bomo povabili mlade, da se včlanijo v klub
in tako s svojimi idejami prispevajo k razvoju tako lokalnega okolja
kot tudi samega kluba.

Cilji kluba:
- vključiti mlade v lokalno dogajanje,
- dati možnost mladim,da s svojimi idejami sooblikujejo in vplivajo
na kvaliteto življenja v domačem kraju,
- urediti mladim prostore za druženje,
- potegovati se za sredstva, s katerimi bi financirali različne projekte
- ideje mladih,
- organizirati različne delavnice, debatne večere, predavanja, koncerte itn.

Delovanje kluba? - Prihodnost
Klub bi v prihodnosti združeval tisti del mladih na območju naše občine, ki bi želeli s svojimi idejami in znanjem prispevati k razvoju naših
krajev, imajo vizijo in stremijo k izboljšanju pogojev za življenje. Prav
tako bi se v prihodnosti skušali povezati z drugimi mladinskimi klubi
in centri ter organizirati skupne dogodke, mogoče celo izpeljati kakšne skupne projekte.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar

Obvestilo: Očistimo
našo občino Lukovica
Na območju občine Lukovica bomo v soboto, 1. aprila 2017,
od 8.00 do 12.00 organizirali čistilno akcijo. K sodelovanju
vabimo vse ljubitelje čiste narave, krajevne skupnosti, društva, šolo, vrtec oziroma vse, ki želite, da bi imeli čisto občino.
Zbirno mesto je v Lukovici - pred občino ali na drugih lokacijah; Šentvid - pred objektom krajevne skupnosti, Rafolče - na
igrišču, Krašnja - pred šolo, Blagovica - na igrišču, Trojane pred trgovino, Češnjice - na križišču pred bivšo šolo, Zlato Polje
- na igrišču.
Zaradi večje preglednosti in plana dela predstavnike krajevnih
skupnosti in društev prosimo, da se predhodno, do 30. 3. 2017
najavite na Občino Lukovica, kontaktna oseba Primož Dežman
na telefonsko številko 01 729 63 11 ali na e-naslov: primoz.
dezman@lukovica.si in sporočite predvideno število udeležencev v skupini.
Čistilna akcija bo ob vsakem vremenu, svetujemo primerno
obutev in oblačilo. Za rokavice poskrbite sami, vreče pa bodo
razdeljene na zbirnih mestih.
Vse občane, ki poznajo v naši občini odslužena motorna vozila,
ki so zapuščena v naravi, prosimo, naj sporočijo na Občino Lukovica na tel. 01 729 63 11 ali e-naslov: primoz.dezman@lukovica.si
lokacijo odsluženih vozil, da bomo zapuščeno vozilo odstranili in
predali pooblaščenim organizacijam v razgradnjo.
Rok za obveščanje teh lokacij je 3. april 2017.
O morebitnih spremembah čistilne akcije vas bomo obveščali na
spletni strani Občine Lukovica (www.lukovica.si).
Občinska uprava
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Rokovnjač

Poročilo s 15. redne seje Občinskega sveta
15. redna seja Občinskega sveta občine Lukovica je potekala 22. februarja 2017. Župan je predlagal umik 2. in 3. točke dnevnega reda, obravnavo predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za del območja Turistične cone Drtijščica - 2. obravnava in obravnavo
predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih
za odmero komunalnega prispevka za del območja OPPN Turistične
cone Drtijščica - skrajšani postopek. Dovoli se prisotnemu investitorju,
ki se ga tičeta točki 2 in 3, da spregovori, saj je razočaran, da je točka umaknjena in da se njegov projekt ponovno po njegovih besedah
blokira. Občinska uprava mu pojasni razloge in se obvezuje, da bodo v
najkrajšem času, morda že v roku meseca dni, zadeve pregledali, predvsem del, ki se nanaša na odlog streh in fasad v okolju. Želijo si ličnih
arhitekturnih gradenj in ne ponovitev nekaj zgrešenih arhitekturnih
podvigov po nekaterih vaseh. Prav tako bi ta časovni odlog lahko pomenil za investitorja ugodnejše oziroma deljeno plačilo komunalnih
prispevkov, ki bi si jih morda lahko delil z Lovsko zvezo.
Svetnik Kink je prejel kar nekaj vprašanj občanov na temo črtanja 20.a
člena na prejšnji seji, ki bi naj bil protiustaven. Gre za oprostitev plačila
za nezazidana stavbna zemljišča za tiste zavezance, ki so do določenega datuma pred uveljavitvijo spremembe odloka v letu 2006 podali
vlogo za spremembo namembnosti zemljišča nazaj v kmetijsko. Vsi ti
zavezanci, ki so svojo vlogo podali pozneje, niso oproščeni plačila. Prav
tako za ta člen ni ustrezne pravne podlage, saj je podlaga za odmero
nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče prostorski akt in ne vloga
posameznega zavezanca. Ker se s tem členom zavezance postavlja v
neenakopraven položaj, so ga črtali. Odgovor župana pa, da tu ni kaj
več storiti, saj je zadeva protiustavna. Na to temo so pozneje v razpravi
dovolili nekaj besed tudi g. Goričanu ki je bil pred leti prav pobudnik
tega zdaj protiustavnega sklepa, ki pa to ne bi postal, če bi bil prostorski plan sprejet takrat, in se ga ne bi sprejemalo šele zdaj, ko je minilo
že toliko let.
Pod drugo točko se je namesto brisane druge in tretje zgoraj omenjene točke obravnaval predlog Odloka o proračunu za leto 2017 in 2018
kar skupaj. Župan je pojasnjeval, da je proračun nek plan, ki mu bodo
morali slediti. Šole še ni umestil vanj, saj čaka da Svet šole doreče neke
zadeve, nakar se bodo usklajevanja nadaljevala na občini. Prosil je, da
se svetniki ne ponavljajo pri obravnavi, v kolikor je že kdo pred njimi
zadeve komentiral enako. Predsednik Odbora za proračun in finance
g. Dragar je pojasnil, da v komisiji sicer niso šli v detajle, a so se sprehodili čez pomembnejše investicije iz predloga. Omeni, da bi si želeli
povišano postavko za Miklavževanje, ki znaša zdaj 4.500 evrov za obdarovanje vseh otrok v občini Lukovica starih med 1 in 7. letom. Dotaknil
se je postavke 03 - zunanja politika in mednarodna pomoč, sodelovanje Amaroni in izdajo e-knjige, ki se jim zdi previsoka. Postavka 0136 Objekt Trojane 6 - predlagajo, naj se najdejo sredstva za obnovo v celoti
in ne le za delne obnove, v kolikor je to sploh smiselno. Omenjena je
tudi Gasilska zveza in možnosti sklenitve nekakšnih dogovorov, v investicijska vzdrževanja in gradnjo cest naj se vključijo še manjše sanacije.
Predlog je tudi, da se poveča postavka za sofinanciranje malih čistilnih naprav. Postavka za vzdrževanje vežice na Brdu je še vedno previsok strošek. Postavka za cepljenje proti klopnemu meningitisu 2000
bi se lahko povečala. Iz odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor
je g. Prohinar povedal, da se predlogi precej pokrivajo s predlogi Odbora za proračun in finance. Opazili so povišanja na vseh postavkah
in še enkrat izpostavili mrliško vežico Brdo ki je iz predlaganih 60.000
evrov spet končala na 200.000 evrov (v predlogu proračuna za 2017
je postavka označena kot 154.205 evrov). Želijo si podrobnejše vizije
glede investicij v šolo, sanacije cest Šentvid - Zlato Polje. Sprašujejo se
glede Pungartnikove hiše, kaj se z njo sedaj dogaja; morda o prodaji
hiše Trojane 6 in se investicijo preusmeri v Gasilski dom. V razpravo so
se aktivno vključili svetnik Barlič: opozoril je na relacijo med odbori in
Občinskim svetom, da informacije ne tečejo; da je treba prevetriti investicije, saj so v predlogu nekatere že 15 let in več - predlaga vrstni
red, prioritetni sistem. Želi si povečanja postavke na vzdrževanju cest,
saj so ceste uničene. Sam proračun se mu zdi napisan všečno in ne toliko uporabno ter prenapihnjeno. Svetnica Vrankarjeva se je v izogib
ponavljanju navezala na predlog Prohinarja glede ceste Zlato Polje pa naj se vzamejo sredstva iz postavke Mačkove ceste, kjer je za slab
kilometer ceste namenjeno 500.000 evrov. Svetnik Andrejka je pripomnil, da se mu plan za 2017/2018 ne zdi realen, za 1.500.000 presega
glede na 2015/2016 in se sprašuje, kaj je z gasilskimi društvi. Župan na
to takoj odgovori, da za gasilce še niso stvari jasne. Dogovarjajo se z

zvezo. Za redno dejavnost naj bi dali nekaj iz postavk plač, za izgradnjo
gasilskih domov pa se bodo še odločili. V Blagovici naj bi se gradilo, saj
projekti so, dovoljenja tudi. Glede mrliške vežice Brdo župan pove, da
so že odbori predlagali zmanjšanje postavke, tako da jo bodo verjetno
zmanjšali, so mislili, da bi bilo fino vse skupaj obnoviti in ne pač po
delih. Razpravljal je tudi svetnik Kink z grajo, da je predlog proračuna
definitivno prepozen, preden ga sprejmejo, se bo še zavleklo; pohvali
pa vrnitev postavke štipendije; meni da bi morali dvigniti postavko za
sofinanciranje kulturnih društev. Kinka še zanima, komu je namenjena postavka Prireditve na trgu v Lukovici. Svetnik Avbelj si želi, da bi
kaka investicija segla tudi do Trojan, meni pa, da so predračuni za ceste
prenapihnjeni in predlaga pridobitev čimveč ponudb. Svetnik Beden
ponovi, da se tudi njemu zdi predlog prenapihnjen; meni, da zato, ker
ob večjem proračunu večji ostaja prostor županu, ki lahko z do 10 odstotkov sredstev razpolaga samostojno. Beden meni, da je povišanje
postavke za protokol s 45.000 evrov na 60.000 evrov nepotrebno. Prav
tako meni, da so izvajalci praktično hišni in skoraj brez razpisov prisotni
vedno eni in isti, vedno riše eno podjetje in da je postavka za Druge
administrativne službe visoka. Meni, da bi morali odstraniti postavko
Amaroni. Beden za primerjavo pove, da imajo v Domžalah, ki so veliko
večje in imajo veliko večji proračun, za protokol namenjenih le 50.000
evrov. Prav tako mu ni všeč postavka Sofinanciranje turističnih društev
za nakup športnih sredstev. Meni, da bi se lahko proračun prečesalo in
tako našlo sredstva za gasilce. Bernot je opomnil na vzdrževanje cest, ki
je nujno potrebno, ter posesati peskolove ob njih ter izpostavi postavko Mrliška vežica Brdo kot prenapihnjeno - bi raje ta denar namenili
gasilcem. Svetniki so si enotni, da bi se v vseh nepremičninah občine
lahko našel prostor, kjer bi se dobivali mladi - nedavno so pripravili Proaktivno kavarno, kjer so podajali dobre ideje. Svetnica Mateja Per si želi,
da bi razpise imeli na spletnih straneh ter tako zagotovili njihovo transparentnost. V okviru športa pa predlaga, da se pripravi strategijo, ki
bi temeljila na nacionalni strategiji. Svetnik Bojan Andrejka spomni na
knjižnico, saj se je obljubljalo, da se bo njena prostorska stiska rešila, pa
se je nanjo kar pozabilo. Občinski svet je sprejel sklep, da se proračuna
za 2017 in 2018 s predlogi sprejmeta in dasta v javno obravnavo.
Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 in leto 2018 sta bili naslednji točki. Župana
naj bi se pooblastilo, da investicije do 20.000 evrov ureja sproti, saj je
tega veliko, svetnik Beden pa vseeno misli, da bi svetniki morali biti z
vsem seznanjeni. Novi sodelavec, ki ga je predstavil župan in se ukvarja
s tovrstnimi zadevami, Uroš Drobež pove, da je nemogoče vse aktualno
na to temo redno pošiljati, saj je tega preveč. Sklep kot tak se soglasno
sprejme.
Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 in 2018 ne kaže spreminjanje števila zaposlenih, razlika je le v številu zaposlenih za določen in
nedoločen čas in število zaposlenih v režijskem obratu. Kadrovski načrt
se sprejme s 13 glasovi za in enim proti.
Vsi svetniki in občinska uprava opazijo odsotnost Nadzornega odbora. V prejšnjih mandatih je bil predsednik odbora vedno prisoten na
obravnavah, v njih sodeloval, zdaj pa se dejavnosti odbora skoraj da ne
opazi. Če ne drugače, bo treba Nadzorni svet pozvati k sodelovanju in
poročanju.
Matevž Kink je na prejšnji seji podal svetniško vprašanje glede visokih
cen komunalnih storitev Prodnika. Odgovor Prodnika je bil pavšalen in
ni dal odgovora, nam pa ostajajo visoke položnice.
Marjetka Vrbnjak
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Popotovanje: rdeča nit tretjega
letnega folklornega koncerta
v Šentvidu pri Lukovici
Potovati pomeni odkrivati, spoznavati, doživljati in nenazadnje
pomeni tudi naš beg pred stresom. Tokrat smo se na pot podali ob
pomoči petih folklornih skupin in ljudskih pevcev ter spoznavali
pokrajine naše domovine in za trenutek še daljne Rusije. V zadnjem času pri nas kulturne prireditve do zadnjega kotička napolnijo
dvorane in tudi tokrat na že 3. folklornem koncertu v Kulturnem
domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici ni bilo nič
drugače.
Številni ljudski plesi, ki jih ohranjajo različne folklorne skupine, so tokrat
privreli na plano in obiskovalcem pričarali vso barvitost ljudskih plesov,
pesmi in glasbe, ki jo lahko doživijo le na takšnih koncertih. Verjetno le
mnogi vedo, koliko je potrebno za to vaj in na koncu tudi organizacijskih spretnosti za pripravo takšnega koncerta in zato zahvala idejni in
gonilni sili Simoni Drolc ni izostala. Nam je koncert ponovno dokaz, da
iščemo tisto, kaj je nekoč bilo, lahko bi dejali svojo identiteto, ter da jo
najdemo v teh vseh plesih in petju, kar so dokaz tako starejši kot mlajši
obiskovalci. Folkloristi so nas popeljali s plesom in pesmijo po slovenskih pokrajinah, Tamburaški orkester iz Senožeti pa še v daljno Rusijo z
znanimi ruskimi napevi. Skozi prireditev nas je tokrat z besedo vodil Aleš
Lebar, ki nam je najprej predstavil otroško folklorno skupino FKD Lukovica. Zapeli so nam svojo himno, ki na koncu pravi: “Saj folklornik se izmed
vseh spozna, poje, pleše, rajat zna,” in nam nato zaplesali gorenjske ali
po domače rečeno kar kranjske plese. Kaj se je počelo v časih naših mam
in starih mam ob zimskih večerih, nam je prikazala Folklorna skupina
Pušelc, ki že 10. leto deluje v DU Boris Kidrič Ljubljana. Kot zanimivost naj
zapišem, da v pomanjkanju moških pri njih odplešejo tudi moške vloge
ženske, napravljene prav po možato v moškega. V KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja deluje več skupin in ena izmed njih je skupina pevk
in pevcev ljudskih pesmi. Zapisali in ohranili so kar nekaj pesmi, ki so
se nekoč pele po naših vaseh. Tako smo prisluhnili Kuhar’ca, kuhar’ca,
Špeva in Midva sva dva čevljarčka. Domači plesalci Folklornega društva
Lukovica so se nam predstavili s plesi iz Zgornjega Posočja v odrski priredbi Tomaža Boleta, ter s Skutnik ali po italijansko Guarda, ki je prelaz
v kaninskem pogorju, po katerem je mogoče priti iz Rezije in Furlanije
do Žage v dolini Soče. To je bila nekdaj tudi najkrajša pot za fante, ki so
se vračali iz vojske. Njihova vrnitev je okvir nocojšnje odrske postavitve.
Vključuje zgodbo fanta, ki še nima dekleta, a jo želi po prihodu domov
osvojiti in se z njo poročiti. Plesi, ki se v postavitvi zvrstijo, prikazujejo
njuno igro, poglede in zapeljevanje. Začeto dvorjenje se razvije v prikrito ljubezen, ki se na koncu odkrije ... Senožeški tamburaši so se prvič
zbrali leta 2010. Svoje življenje bogatijo s pesmijo, spoznavajo nove ljudi
in kraje, tudi v tujini. Igrajo ljudske pesmi, narodnozabavne, popevke in
klasične skladbe. Orkester vodi Eva Dukarič. Najprej so zaigrali San se
šetao, prekmursko ljudsko, in nato Venček ruskih (Stepa, Kalinka), oboje v priredbi Helene Vidic. Nato so svoje instrumente in glasbo posodili še folklorni skupini Dolsko, ki deluje v Turističnem društvu Dolsko, ki
so nas popeljali po Beli krajini, zahvaljujoč mentorjema Anici in Jožetu
Zakrajšku. Skupaj z FS KUD Svoboda Črnuče ali na kratko FS Črnučan
smo se podali na žetev, na neskončna polja prekmurskih ravnic, poletna
sapa vetra pa pozibava zrelo klasje. Zaplesali so na koreografijo Zrejlo je
žito avtorice Simone Drolc. Če smo med prireditvijo spoznavali, kakšni so
plesi v naših pokrajinah, smo zahvaljujoč članicam Kulturno turističnega
društva Selce, spoznali, da so sosedski odnosi povsod po naši ljubi domovini enaki. V skeču Sosedi smo se tako nasmejali zgodam in nezgodam dveh sosed in nenazadnje ugotovili, da se smejemo tako tudi svojim
napakam. Po Sloveniji govorijo, da če bi foušija gorela, bi še drv ne rabili
in ravno to smo spoznali v skeču TKD Selce, ki nas je nasmejal do solz.
Sicer se pa najraje smejemo svojim neumnostim. Na odru so se sosedam
pridružili še prijatelji iz društva - pravi godci ljudskih pesmi,kleni Štajerci
in „vrezali“ tri pesmi, ki nam povedo, da jih še vedno vleče s trebuhom za
kruhom. Tako smo prisluhnili pesmim Zlata praga, Dunaj naj bo Dunaj in
Snežni valček. Gostje iz Selc pravijo, da prihajajo iz kraja, kjer se s pesmijo
vstaja. Pesem naj kar vstaja, mi bomo pa še malo poležali, včasih poreko.
Sicer letos praznujejo 10. obletnico delovanja. Izdali so zgoščenko Jaz
bi lušten bia, s katero ohranjajo stare ljudske pesmi z željo, da bi se prepevale iz roda v rod. V nadaljevanju so nam zapeli lepe ljudske pesmi. Z
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jesenjo pobiramo sadove, zaključujemo z deli na polju in sklenemo leto
v žegnanjsko praznovanje. V starih časih so sezonski hlapci in dekle ta
dan dobili plačilo in se odpravili domov za čez zimo, ali pa kar naprej k
novim gospodarjem. Žegnanjski nedelji pritičeta tudi semenj in veselje.
Domača odrasla skupina Folklornega društva Lukovica je tako sklenila
večer s plesom in pesmimi iz bližnjega okoliša v odrski priredbi Simone
Drolc z naslovom postavitve Na kvatrno nedeljo. Ob koncu so se folkloristi s popotno culo ali malho zahvalili najprej vsem nastopajočim, nato
pa še Občini Lukovica in Župniji Brdo za prijeten prostor, kar dvorana
Antona Martina Slomška zagotovo je, kjer imajo vaje vse večkrat v tednu,
Javnemu skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za strokovno
in materialno podporo, Gostinskemu podjetju Trojane, Pošti Slovenije,
Mesarstvu Dobravec, podjetju Moja kava, Trgovini Spina, Gostilni Škarja,
RCU Lukovica, gasilcem PGD Prevoje, KS Prevoje, Turističnemu društvu
Gradišče in številnim drugim posameznikom, ki so jim pomagali pri organizaciji. Popotovanja je bilo po močnem aplavzu konec, ostali so lepi
spomini in sklenila so se nova prijateljstva, ki so se v prijetnem druženju
po koncertu še okrepila in bodo še trajala.
Drago Juteršek
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Naj maske in naj pustni krof v Šentvidu
Že šest let se v organizaciji TD Sv. VID na pustno soboto odvija
velika pustna povorka od vrha Prevoj do Veidrovega trga v Šentvidu. Glasbena spremljava na čelu povorke v izvedbi Godbe Lukovica, ob 14. uri vse izvirne maškare pospremi do ploščadi ob
kulturnem domu v Šentvidu, kjer se pravo pustno rajanje in boj
za najboljšo masko šele začne.
Tudi letos je imela komisija zelo težko delo, saj so bile vse maske izjemno izvirne in duhovite. Pa vendar so letošnje leto slavili najštevilčnejša skupinska maska - TAUHARJI. Lepe nagrade so si priborile tudi
maske: PREVOJSKI HOLCARJI, SNEGULJČICA in SEDEM PALČKOV, SUPERMANI, SLADOLEDKI, ZIMSKO VREME, SNEŽENA MOŽA, ARABCA in
RISANI JUNAKI. Vsem maskam še enkrat iskrene čestitke za izvirnost.

Tudi laskavi naslov NAJ PUSTNI KROF 2017 je dobil svojega lastnika.
Letos je to Bogdan Capuder, ki pa nam je za svoj uspeh razkril le delček skrivnosti. Izjemno izenačen boj je zato letošnje leto prinesel tudi
tolažilno nagrado Katki Bohinc. Zato velja za naslednje leto izziv vsem,
da se nam pridružite in tako letošnjega zmagovalca izzovete s svojim
slastnim krofom. Korajža velja.
Iskrena hvala za uspešno izvedbo prireditve gre PGD Prevoje, Godbi
Lukovica, GP Trojane, Žito - Podravki, gostilni Bevc, gostilni Gašper, gostilni Furman, gostišču RCU, gostišču Pr› Čebelc, kavarni Mia. Zahvala
tudi Radu Gostiču, Daretu Tratniku, Franciju Sevšku, Bogdanu Barletu
in Karolini Smerkolj ter vsem, ki ste kakorkoli bili del naše prireditve.
Majda Kočar
Foto: Rade Gostič in Andraž Kopitar

DOGODKI

februar/marec 2017

11

Pustna Sobotna iskrica: ples za dober namen
Pustna sobota je znana kot dan zabave in veseljačenja in vendar je lahko tudi drugače,
je lahko zabavna, vesela in dobrodelna. Tej dobrodelnosti na Pustni Sobotni iskrici so se
tokrat pridružili tudi pevci in pevke otroškega zbora z Brda in Gostinsko podjetje Trojane.
Če so bili prvi napravljeni v pustne maske, letos v junake risanih filmov, so drugi prispevali slastne krofe. Kar nekajkrat je bilo na valovih radia Ognjišče na pustno soboto slišati
malce čudne besede zahvale izrečene iz ust neštetih otrok, ki pa niso bili naši, slovenski.
Slišalo se je Pustna iskrica hvala in ta hvala bi lahko napisali z velikimi črkami HVALA,
vsem tistim, ki smo s svojim darom pripomogli, da se je zbralo 113.687 evrov. Lahko, da
se bo še kaj nakapalo, saj je še vedno možno nakazati denar na MISIJONSKO SREDIŠČE
SLOVENIJE, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0201 4005 1368 933 sklic: SI 00
279207, koda namena: CHAR namen nakazila: Pustna sobotna iskrica-Etiopija.
V Športni dvorani Zavoda sv. Stanislava se
je sklenila letošnja že 15. Pustna Sobotna
iskrica, pustno rajanje z dobrodelno noto,
tokrat za Etiopijo. Veliko afriško deželo, kjer
se zdi, da tamkajšnji otroci nimajo prihodnosti. Don Boskovi salezijanci se s svojimi
misijonskimi podvigi trudijo, da bi bilo drugače. Jure in Izidor, ki sta misijone v Etiopiji
obiskala v lanskem novembru, sta dodobra
spoznala tamkajšnje razmere, v katerih delajo naši misijonarji in v katerih živijo domačini. Jože Andolšek, ki z darovi iz Slovenije
in avstrijske Koroške že leta skuša pomagati
Etiopiji, je v sodelovanju z Misijonskim središčem Slovenije v Gambeli skrbel za gra-

dnjo nove šole. Na enem od tamkajšnjih
misijonov je po končanem pustnem rajanju
ostal brez besed: Težko bi z besedami opisal
vse to, kar se je danes dogajalo. Nekaj neverjetnega! To je tako visoka vsota, da bodo
imeli po mojih izračunih ti otroci kar 7 ali 8
let vsak dan ne samo en obrok v šoli, ampak
bodo že pred začetkom šole dobili nekaj za
pod zob.
15. Pustno Sobotno iskrico, tradicionalni
pustni ples z dobrim namenom, sta glasbeno začela skupina Proper in Luka Sešek,
nadaljevala sta zmagovalca šova Slovenija
ima talent, duo Wildart, ter vmes še mladi
harmonikaš Jakob Štigl in ponovno skupina

Proper in Luka Sešek. Vsi skupaj so z Juretom in drugimi radijci poskrbeli za odlično
pustno zabavo, katere namen je pomagati
lačnim otrokom v Afriki. Ob tem ne smemo
mimo številnih prostovoljcev, ki so pomagali urediti dvorano, dvigovali telefone in bili
tam, kjer so jih potrebovali. V veliko veselje
radijcev je tudi letos dvorana „pokala po šivih“ in predvsem, ker je to pustno rajanje
postalo tradicionalni dobrodelno obarvan
pustni dogodek, ki se ga zelo rade in množično udeležujejo družine z otroki in različne skupine, predvsem otroški pevski zbori.
Najtežje delo je tudi letos imela komisija, saj
so bile vse maske zelo izvirne, večina tudi
ročno izdelanih in z veliko mero ustvarjalnosti. In čeravno letos pevci z Brda niso osvojili
prvega mesta, pobrali so ga pevci z Doba,
so vseeno zadovoljni odšli proti domu, mogoče pa dobijo nagrado na pustnem rajanju
v Šentvidu pri Lukovici, čeprav so največjo
nagrado odnesli iz zelene Ljubljane; dali so
svoj prispevek k uspešni akciji Radia Ognjišče in Misijonskega središča Slovenije in v
srcih jim je bilo toplo. Misli pa že hitijo k 16.
PSI prihodnje leto.
Drago Juteršek

ŠKD Bregar preganjal zimo
Pustno rajanje že vseskozi zaznamujeta tako dobra hrana in
pijača kakor zabava, saj je to poleg maškarade njegov osnovni
namen. Gre namreč za to, da so naši predniki morali počistiti
stare zaloge hrane in se tudi tako pripraviti na ponovno prebuditev narave - pomlad.
Posebej pozneje, ko je pustovanje že dobilo svoj zelo določen čas
kot uvod v velikonočni post, so morali ljudje pojesti kar največ
pokvarljivih zalog iz shrambe, ki bi se med 40-dnevnim postom zagotovo pokvarile. Tako so se v tednu, ko prevladuje pust, ljudje do
sitega najedli mesa in mastnih pogač, ocvirkovke, krofov in flancatov.
Ob pustu je namreč moral biti vsakdo sit, kar je veljalo tako za ljudi
kot živali. Seveda ima pustovanje različne oblike glede na pokrajino
in kot tako je tudi hrana na mizi različna, a vseeno mastna in slastna.
S pepelnico je namreč konec uživanja mesnih in mastnih jedi za
nadaljnji dober mesec posta in razigranost ter razposajenost se morata umakniti resni spokornosti. Da se znajo poveseliti, so ponovno
dokazali člani ŠKD Bregar s pustno povorko po vasi Trnjava, ki so jo
zaključili v središču vasi z vsebino, ki da reku pust masten okoli ust
veljavo. In če so pri otrocih prevladovali domišljijski liki številnih risank, je starejša populacija vzela like iz vsakdanjega življenja. Kako
uspešni so bili letos pri odganjanju zime, bomo še videli, a toplo
sončno vreme na pustno nedeljo je dalo slutiti, da jim dobro kaže.

Še ena zanimivost tokratnega pustnega sprevoda. K obloženi mizi
so povabili vse tiste, ki so tisti čas prišli mimo in vsi so bili deležni,
če ne že drugega, vsaj najznačilnejše dobrote pustnih dni in to z
marmelado.
Drago Juteršek

12

dogodki

Rokovnjač

Jernej Vrtovec predstavil knjigo o vlogi
nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije
Zadnji februarski petek je našim občanom ponudil izredno kulturno doživetje:
Slomškov dom v Šentvidu je predstavljal
najlepši spomenik nadškofu Alojziju Šuštarju, slovenskemu osamosvojitelju, ki ga
po njegovi duhovni veličini in domovinskih
zaslugah mirno lahko postavimo ob bok
svetniku, po katerem ta kulturni hram nosi
ime. S knjigo, s katero je avtor Jernej Vrtovec, poslanec Nove Slovenije - krščanskih
demokratov, nadgradil svoje diplomsko
delo. Ob 25-letnici osamosvojitve jo je izdala Mohorjeva družba Celje, prva slovenska
založba.
Nadškof Šuštar se je takoj po prihodu iz tujine,
ko je v najobčutljivejšem času prevzel mesto
metropolita v Cerkvi na Slovenskem, zapisal v
srca kristjanov pa tudi neverujočih. Tako moč
dosežejo redki posamezniki, samo s svojo notranjo močjo, osebnostno avtoriteto, pristnim
ljudskim odnosom do ljudi, s poštenostjo,
osebno skromnostjo in globoko vero v služenju ljudem. Ko pa nas je avtor v prijetnem
pogovoru vodil skozi knjigo dokumentov,
usodnih dogodkov, državniških diplomatskih
aktivnosti, osebni škofovi angažiranosti na
najvišjih nivojih, viziji slovenstva v svoji lastni
državi, pa zasije v svojih dejanjih kot veliki
Slovenec, Evropejec, zgleden kristjan. Človek
o pravem času na pravem mestu, človek izjemnih vodstvenih sposobnosti, intelektualne
širine, demokrat za vse čase. Skratka, tako
večplastna oseba s trdnim značajem, ki je
spletla številne povezave z vplivnimi osebami,
ne samo v cerkvenih krogih, ampak po vsem
svetu.
Avtor je obračal liste v škofovi življenjski knjigi in pred nami razgrinjal zgodovinske dogodke; vojno za Slovenijo, negotovost, strah,
žrtve. Škof Šuštar se je vplivno odzval na vse

ključne dogodke. Odločne javne besede po
plebiscitu, ob prvih demokratičnih volitvah,
ob razglasitvi samostojne države; klical je v
svet: OZN, Evropo, Vatikan, zamejske in izseljene rojake po svetu, pravoslavne patriarhe,
saj je izredni čas zahteval izredna dejanja. Z
veliko močjo molitve. Bil je človek dialoga,
vsak čas in z vsemi. Ideološke nasprotnike je
zmedel. Njegovi cilji so bili: v družbi doseči
medsebojno zaupanje, preseči ideološke poglede, delati državotvorno na vseh področjih
in biti čim boljši ljudje, čim boljši kristjani, ki so
enakovredno vključeni v družbeno odločanje,
čim boljši Slovenci. Iskreno je verjel v spravo,
ko sta si na spravni slovesnosti v Kočevskem
Rogu 8. julija 1990 s prvim predsednikom Kučanom segla v roke. V nagovoru je ponovil besede svojega predhodnika škofa Pogačnika:
V imenu kristjanov izjavljam, da odpuščamo
vse, kar se je v imenu krščanske vere zgodilo
hudega in krivic, obsojamo, kakor smo obsojali med vojno in v imenu krivcev prosimo odpuščanja. Tudi danes zavračamo vsako misel
na maščevanje, vsem odpuščamo in priznavamo svoj delež krivde.
Nesoglasja med Cerkvijo in državo je reševal
z enakovrednimi pogovori: o ateizaciji družbe,
o priznavanju praznikov in verskih simbolov,
gradnji in obnovi Cerkve, verski oskrbi bolnikov, vojakov … obenem pa pazil, da se Cerkev
ni vpletala v dnevno politiko; pozival je na odgovorne volitve, na človekove pravice in kot
temeljno pravico - pravico do rojstva. Seveda v
politiki besedam niso sledila dejanja in odnosi
države do Cerkve so nam poznani.
Nadškofa Šuštarja niso mogli spregledati in
ga obiti. Znal je razorožiti protiargumente in
vztrajal na dialogu. Prejel je številna priznanja,
med njimi tudi Zlati častni znak svobode
RS za izjemne zasluge osamosvojitve.
Knjiga Jerneja Vrtovca Vloga nadškofa Šuštarja

pri osamosvojitvi Slovenije je veliko, pregledno, dokumentirano delo, obogateno z oznakami pomembnih javnih oseb in je učbenik
nastajanja naše države po poti diplomacije
z izjemnimi ljudmi. Treba je bilo zbrati veliko
gradiva o škofovem osebnem razvoju, njegovi
karieri v Švici, njegovem državotvornem delovanju. Ko stopi Alojzij Šuštar pred nas v svojem
življenjskem opusu, samo ostrmimo v ponosu,
hvaležnosti in zavesti, da zgodovino oblikujejo ljudje; oblikovati bi jo morali po najboljših
človeških, humanih in pravičnih močeh. Knjiga
Jerneja Vrtovca mora najti pot do bralcev, do
mladine in prek zgodovine umestiti nadškofa
dr. Šuštarja med najpomembnejše Slovence.
Navdihuje nas in zavezuje.
V takem duhu so se utrinjale misli v sproščenem pogovoru ob predstavitvi in seveda ob
iskrenih čestitkah avtorju.
Mojca Stoschitzky

Tečaj kaligrafije
Likovna sekcija Društva upokojencev Lukovica je 13. februarja 2017
organizirala kratek tečaj kaligrafije, ki ga je vodila Marcela Kopitar. V
društveni sobi je omejeno število mest, povpraševanje pa je bilo tako
veliko, da so bila v kratkem času popolnjena vsa razpoložljiva mesta.
Člani likovne sekcije so zato dali prednost »zunanjim« udeležencem
in se z Marcelo dogovorili, da bo zanje izvedla tečaj v naknadnem
terminu.
Ker je društvo odprto do vseh generacij, je še posebej razveseljivo to,
da so se tečaja udeležile tudi zelo mlade tečajnice.
Čas je mineval kar prehitro in veščin kaligrafije ni bilo mogoče izpiliti.
A to tudi ni bil namen tega tečaja. Namen je bil udeležence seznaniti z osnovami, toliko, da bodo lahko doma sami vadili, ob pomoči
gradiva, ki so ga na tečaju dobili. Stari ljudski pregovor pravi, da vaja
dela mojstra, ko mojster dela vajo.
Silvester Zdovc
Člani likovne sekcije Društva upokojencev Lukovica organiziramo predavanje o lastnostih slikarskih barv in pigmentov v njih.
Predavanje bo 13. marca 2017 od 16. ure naprej v društveni sobi Občine Lukovica. Predaval bo naš član Silvester Zdovc. Predavanje bo trajalo približno 2 uri. Predavanje bo brezplačno, za kopije materialov boste prispevali prostovoljne prispevke v višini
materialnih stroškov za kopiranje (cca. 5€). Prijave zbiramo na e-mail silvo.zdovc@gmail.com ali po SMS na 031 868 812.
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Koncert zabavne popularne in domače Avsenikove glasbe
Iz srca svoje so kali pognale,
mokrocvetoče rožce poezije …
(Prešeren)
Kako bi mogli močneje počastiti slovenski kulturni praznik kot s
pesmijo, ki nas objame v različnih odtenkih: kot tihi vzgib duha v
svoji intimi, kot čisti zven glasov narave ali človeških grl, kot razkošno vseobsegajočo simfonijo zborovskega petja ali kot odmev
pojemajočega zvonjenja na večer. Prešeren je pesem sama: je steber slovenstva, rahločuten utrip slovenske duše, je silna ljubezen
in nedosegljiva umetnost, ki se ne da meriti s teoretičnimi merili
in ideološkimi vatli. Vsaki generaciji bo govorila z drugačnim jezikom.
V zanimivem spletu sodobnih žanrov zabavne popularne in Avsenikove glasbe je v dvorani KD Janka Kersnika v Lukovici v sklopu prireditev
ob slovenskem kulturnem prazniku v petek, 27. januarja, izzvenel skupni koncert Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon pod vodstvom
Špele in Matevža Kinka ter Ženskega pevskega zbora Petrol z zborovodjem Lovrom Frelihom.
Domači Zvon se je z Avsenikovimi spevi predstavil že na novoletnem
koncertu v domačem Šentvidu, ko je do zadnjega kotička polna dvorana zaživela v poskočnih ritmih. Tudi tokrat je ob spremljavi narodnozabavnega tria navdušil obiskovalce. Gostujoče pevke so se nam predstavile prvič in pustile pečat mladosti, razigranosti in seveda ubranega

petja. Svojo pot so si v 70. letih prejšnjega stoletja na tekmovanjih, revijah in festivalih doma in v tujini začele utirati s pisano paleto ljudskih
pesmi in priredb, živalskih pesmi in kolednic ter klasičnih skladb iz romantike in renesanse. Zbor je segel tudi po filmski glasbi, po priredbah
popularne Abbe in po sakralni glasbi. Od leta 2014 širijo svoj program
in prepoznavnost z zborovodjem, korepetitorjem, pianistom, organistom in mojstrom jazz klavirja Lovrom Frelihom. Pevke so navdušile s
priredbami klasičnih slovenskih popevk, z venčkom iz filma Nune pojejo, z vsem poznanimi zveni Abbe ter drugimi sodobnimi avtorji. Zliti
glasovi, ki se jim prilagajo lahkotni, vedri, živahni ritmi, so pojili ušesa
in oči in znova utrdili spoznanje, da je glasba resnično ena sama, ne
pozna meja, je neulovljiva, presega stereotipne definicije in zato nahrani vse generacije. Ob spremljavi klavirja, bas kitare in bobnov - enega
najboljših jazz ansamblov, je resnično oživela vsa dvorana.
Ta večer smo z aplavzom pozdravili tudi pevko Šentviškega zvona Manco Cerar, ki je kot solistka zapela tudi skupaj z ženskim zborom. Učenka
jazz petja je navdušila z jazzovsko interpretacijo nesmrtnih napevov.
Veseli smo, da ima zborovsko petje v naših krajih svoje mesto. Vedno
večji obisk takšnih prireditev (tudi tokrat je bila dvorana v Lukovici polna) kaže na to, da ljudje radi prisluhnejo vsem zvrstem glasbe. Domači
narodnozabavni in popularni glasbi, ta večer v preobleki jazz stila, ki
mu je svoj pečat dal ravno jazz band. To nas zavezuje, zato se zbor intenzivno pripravlja na tematski velikonočni koncert, ki ga bomo letos
izvedli prvič.
Mojca Stoschitzky

Kmečka tržnica v Lukovici
Minevajo tri leta, kar je na osrednjem trgu
v Lukovici pri gostilni in pizzeriji Furman ob
sobotah začela delovati kmečka tržnica. Priznati moramo, da so se v tem času na njej
zvrstili številni ponudniki in od njih jih je
kar nekaj, ki vztrajajo še danes. Pohvalno
je, da jih ima večina od njih znak kolektivne blagovne in storitvene znamke Zakladi
Črni graben in izhajajo iz naših domačih
krajev Črnega grabna. Tržnica je namenjena
tudi drugim ekološkim in konvencionalnim
kmetijam od blizu in daleč, ki želijo svoje
proizvode ponuditi uporabniku. Tako je v
soboto, 11. februarja, na tržnici svoje proizvode prodajal Igor Bizilj s kmetije Pr Cesarju iz bližnjih Češnjic pri Moravčah. Tokrat
smo zato lahko ob pokušini sirov in drugih
dobrot poskusili še mesne dobrote. Upam,
da bo njegova ponudba na tržnici postala
stalnica, saj se številne stranke vračajo na tržnico ravno zaradi pestre izbire, odlične kvalitete in predvsem zato, ker vedo, od koga je.

Poreklo ni samo napisano na listku, ampak je
poznano, in če nam ravno kaj zmanjka, se lahko napotimo kar na kmetijo in tam obnovimo
zaloge, vsaj do naslednje sobote, ko se ponov-

no srečamo na kmečki tržnici v Lukovici. In
še dobronamerni nasvet: Rana ura zlata ura,
torej, kdor prej pride, več dobi.
Drago Juteršek
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Občni zbor Športnega društva Zlato Polje
Minuli mesec smo se zbrali na občnem zboru člani tukajšnjega
športnega društva Zlato Polje. V uvodnih besedah je navzoče pozdravil predsednik Miran Močnik ter predlagal dnevni red. Podal je

poročilo o delu za preteklo leto in poudaril, da smo bili delovni in
uspešni, opravili smo veliko večino začrtanih nalog. Seznanil nas
je s planom dela za leto 2017.

Plakete prejela mlajša generacija

Poročilo o svojem delu in aktivnostih je prebrala tajnica Tina Hribar,
blagajnik Primož Pogačar pa je nanizal prihodke in odhodke ter končni
pozitivni rezultat finančnega poslovanja. Seznanjeni smo bili s številnimi športno-rekreativnimi aktivnostmi, ki so se dogajale v lanskem letu,
v katerem je bil kot vsa leta v ospredju nogomet. Odmevne so bile družabne igre krajanov, kolesarski utrinek Vsi na kolo za zdravo telo, dan
prometne varnosti, pohodi, šahovski utrinki itd.
Na podana poročila ni bilo razprave, navzoči so jih soglasno potrdili. Za
prizadevnost v društvu je bilo podeljenih kar dvanajst pohval, posebne
plakete za delo pa so prejeli naslednji člani društva: Emil Močnik, Nika
Šuštar, Žan Pavlič in Ambrož Šmit.
Z nekaj besedami nas je nagovoril član društva in predsednik zveze
borcev okrajnega območja Vinko Jeras. Pohvalil je delo vodstvenih članov ter zaprosil za sodelovanje in pomoč na letošnji spominski slovesnosti ob 75. obletnici požiga zlatopoljskih vasi, ki bo 12. avgusta na
zlatopoljskem igrišču.
Ob koncu se je predsednik zahvalil vsem, ki društvu pomagajo, za podporo in pomoč, vse člane pa povabil še k večji zavzetosti in aktivnosti
v letu 2017.
Večer smo zaključili v prijetnem druženju.
Tone Habjanič

Novo leto, nov občni zbor,
novi načrti za ČD Lukovica
Zadnji petek v januarju je že tradicionalno rezerviran za občni
zbor v Čebelarskem društvu Lukovica in tudi letos je bilo temu
tako. Zbrali smo se v gostišču Čebelica na Brdu z namenom, da
pogledamo, kaj vse se je dogajalo v letu 2016, kakšni so načrti
za leto 2017, si izmenjamo izkušnje in se pogovorimo o čebelarski problematiki.
Občni zbor je odprl predsednik društva Mitja Nakrst, ki je zbrane
pozdravil in predlagal, da vodenje občnega zbora prevzame mag.
Trajče Nikoloski. Sledila so poročila, ki so zajemala delovanje, aktivnosti, birokratske in finančne podatke. Spregovorili so tudi gostje,
ki so našli le pohvalne besede za opravljeno delo in sodelovanje. Z
novim letom se je zamenjal tudi oskrbnik društvenega čebelnjaka
na Brdu. Številna leta je vzorno in skrbno za čebelje družine, za čebelnjak in okolico skupaj z ženo Joži skrbel Anton Cirer. Čebelnjak
je bil v času, ko sta ga upravljala zakonca Cirer, vzor številnim čebelarjem, čebele pa zdrave in vedno polno naseljene. Vse čebele
je Cirer podaril v oskrbo naslednjemu oskrbniku. Čebelnjak je po
sklepu upravnega odbora društva prevzel Mitja Nakrst.
Občni zbor se je zaključil z dobro voljo in s številnimi načrti za prihodnost: med drugim bomo še naprej vsako prvo sredo v mesecu
izvajali debatne večere, v čebelnjaku pa se v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije že preureja soba, ki bo zagotovo velika pridobitev za čebelarje in občane Lukovice. O novih pridobitvah bomo še
pisali v prihodnjih številkah Rokovnjača.
Tajnica ČD Lukovica
Katja Nakrst
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Zahvala Krajevne skupnosti
Prevoje
V začetku lanskega leta se je Občina Lukovica odločila preseliti del svoje uprave na sedež občine v Lukovici. V stavbi Krajevne skupnosti Prevoje so gostovali več kot desetletje. Prostori
so bili tako vrnjeni v upravljanje KS Prevoje. Vsekakor smo
veseli, da smo edina krajevna skupnost v občini, ki ima lasten
krajevni dom, kjer delujejo različna društva, vendar je to velik
finančni zalogaj za skromne prihodke krajevne skupnosti.
Svet KS Prevoje si želi, da tako tudi ostane, stavba pa glede na
starost in dosedanje vzdrževanje ni v najboljšem stanju. Po strokovnem pregledu je bilo ugotovljeno, da je potrebna kar temeljite
prenove. Okna v nadstropju, kjer deluje knjižnica, so v zelo slabem
stanju in potrebna zamenjave, v zgornjem nadstropju pa potrebna
obnove, prav tako bo treba obnoviti zunanje stopnišče, spodnje sanitarije … Tekom lanskega leta smo spremljali tudi porabo kurilnega olja, ki je bila prekomerna. Ugotovljeno je bilo, da ogromno toplote uhaja skozi lesene strope in streho, saj ni nikakršne izolacije.
Zato smo se člani sveta Krajevne skupnosti Prevoje odločili, da organiziramo delovno akcijo in na najcenejši možni način izoliramo
podstrešje, vsaj delno preprečimo izgubo toplote, posledično pa
znižamo strošek kurjave. K sodelovanju smo povabili vsa društva,
ki delujejo na naslovu našega krajevnega doma. Teh je kar sedem.
Prvo soboto v februarju smo tako v dobri uri in z minimalnimi stroški položili 20 centimetrsko izolacijo na podstrešju in tako v veliki
meri preprečili nepotrebno izgubo toplote.
Kot predsednica Sveta KS Prevoje bi se v svojem imenu in imenu
članov Sveta KS Prevoje iskreno zahvalila sodelujočim članom Ribiškega društva Črni graben, Športnega društva Prevoje, Mešanega
pevskega zbora Šentviški zvon in Turističnega društva Sv. Vid za
nesebično pomoč in razumevanje.
Udeležba je bila res nepričakovano velika, delovnega elana ogromno, vzdušje pa enkratno, za kar sta poskrbeli tudi Urša in Martina
s sladkimi dobrotami.
Tudi v prihodnje si želimo tako tesnega in iskrenega sodelovanja
za skupno dobrobit. Hvala vsem.
Mateja Orehek, predsednica KS Prevoje

Ujemite
zimsko akcijo!
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

FIESTA STYLE

10.740 €
že za

B-MAX STYLE

13.820 €
že za

FOCUS STYLE

14.260 €
že za

C-MAX STYLE

16.390 €
že za

* Ob nakupu vozila iz serije STYLE.

Uradna poraba goriva: 3,2-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO 2: 82-169 g/km. Ogljikov dioksid (CO 2) 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 PM 2,5 ter dušikovih oksidov.
Slika je simbolična.

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
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Veterani vojne
za Slovenijo kulturni
praznik vzeli za svojega
Letos so veterani OZVVS Zg. Gorenjske že enajstič organizirali pohod iz Radovljice do Vrbe. Zdaj je ta pohod posvečen
tudi nekdanjemu veteranu slovenske osamosvojitve Janezu
Svetini.

Občni zbor Društva
podeželskih žena Lukovica
Tudi letos smo se zbrale 8. februarja, na dan, ki je kot narejen za
kulturno izobraževanje. S svojo udeležbo nas je razveselila knjižničarka krajevne knjižnice Dr. Jakoba Zupana v Šentvidu Kristina
Galun.
Predstavila nam je delo in pomen knjižnice, potujoče knjižnice, pomen
knjige, zakaj brati in še mnogo podobnega. Prebrala nam je tudi par
zanimivih prispevkov in pesmi. Vse članice je povabila na obisk med
knjižne police, ki kar kličejo po večjem in lepšem prostoru.
V nadaljevanju nam je kulturni prispevek namenil tudi župan Matej
Kotnik in še naši članici Zdenka Šraj in Marcela Cerar. Skratka, kulturni
dan v celoti.
Pregledale smo še delovanje društva v minulem letu, določile smernice
delovanja v tem letu in pobrale članarino.
Nove članice sprejemamo še vse do prvega maja. Lepo vabljene, da se
nam pridružite!

Pohod je bil dolg 14 km in je potekal od Radovljice do Bleda, kjer
je bil postanek in krajša slovesnost ob najstarejšem spomeniku
našemu vrlemu poetu Francetu Prešernu. Tam nas je nagovoril
nekdanji politik Viktor Žakelj in nam na kratko orisal prehojeno
pot našega naroda od prvih omemb do danes. Nadaljevali smo
proti Vrbi, kjer je bila ob 13. uri osrednja proslava.
Glavni govornik je bil naš znani pisatelj, dramaturg in še marsikaj
Anton Partljič. S svojim sproščenim govorom je požel obilo odobravanja množice, ki se je zbrala v čast kulturnega praznika. Poudaril je, da brez kulture, brez slovenske besede, brez želje živeti v
tem okolju, ne bi nikdar iz naroda postali nacija. Ne, samo učimo
se, tudi berimo Prešerna.
Po končani slovesnosti smo preostanek popoldneva preživeli v
starem mestnem jedru Radovljice, rojstnem kraju zavednega Slovenca Antona Tomaža Linharta.
Ob nadaljevanju gastronomsko-kulturnih užitkov smo ugotovili,
da Slovenije ne bi zlahka zapustili, kakor je tudi nismo leta 1991,
in smo se poleg besede še z orožjem v roki postavili v bran domovine.
Janez Gregorič
S Prešernom v nov dan

TRADICIONALNI POHOD
OKOLI GRADIŠKEGA JEZERA
OB MATERINSKEM DNEVU
V SOBOTO, 25. 3. 2017, OB 10. URI
Vabljene tudi na družabno srečanje!

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

Krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde kože na bolnih in
zdravih nogah. Diabetiki, negujete vaša stopala?

S Prešernom v nov dan
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Občni zbor DU Lukovica v znamenju volitev
V februarju se narava še skrivnostno prebuja. Prvi telohi, nežni zvončki in mačice oznanjajo, da nas bo zdaj, zdaj sonce prijazno ogrelo.
Rada imam sonce. Prijazno in sončno so se 23. februarja 2017 odvijale tudi vsebine dnevnega reda občnega zbora Društva upokojencev
Lukovica. Delovni predsednik Ljubo Samotorčan je po dobro pripravljenih poročilih o izletih, pohodih, delavnicah ročnih spretnosti,
likovnih ustvarjalcih in razstavah odprl razpravo. Po potrditvi vseh
poročil smo lahko začutili, da smo delo dobro opravili. Hvala vsem,
ki ste s svojo pridnostjo prispevali, da smo z bogatimi dejavnostmi v
letu 2016 počastili 30 let delovanja Društva upokojencev Lukovica.
V nadaljevanju točk dnevnega reda je predsedujoči spomnil navzoče, da
v letošnjem letu poteče štiriletni mandat (2013-2017) dosedanjemu vodstvu. Izglasovana je bila razrešnica. Iskrena zahvala staremu vodstvu za
uspešno delo v preteklem obdobju je bila hkrati želja in vodilo za lepši
jutri v Tretjem življenjskem obdobju.
In sledila so presenečenja, ki v dnevnem redu niso bila zapisana. Iskrena
hvala pevskemu zborčku Skrinjca za lep kulturni program. Hvala Martin
Capuder, predsednik DU Radomlje, da si stopil pred navzoče v dvorani
in jih povabil, da skupaj zapojemo pesem Pozimi pa rožice ne cveto ….
Hvala Anica, za prijazne in izbrane besede zahvale. Ob njih ostane človek
res brez besed. Čudovito!
Predsednik delovnega predsedstva Ljubo Samotorčan je nato predstavil
predlog upravnega odbora kandidatov za člane novega vodstva DU Lukovica. Navzoči na občnem zboru niso imeli pripomb na podan predlog.
Soglasno so ga potrdili in s tem izvolili novo vodstvo DU Lukovica v sestavi: Marijana Grošelj - predsednica, Ljubo Samotorčan - podpredsednik,
Stanislava Stopar - podpredsednica, Majda Samotorčan - blagajničarka,
in Danica Osolnik - tajnica.
Poverjeniki: Joži Berlec, Olga Jarkovič, Silvo Zdovc, Marijana Flis-Lederer,
Silvo Cerar, Jelka Maselj, Marija Kurent, Peter Lokan, Jelka Dragar, Ivi Zupančič in Janez Poznič.
Nadzorni odbor: Florjan Maselj, Jelka Dragar in Janez Poznič.
Disciplinska komisija: Marija Kosec, Franc Perne in Marija Hrovat.

Praporščaka: Lojze Kramar in Jože Kompare, mlajši.
Vse čestitke novoizvoljenemu vodstvu DU Lukovica in mnogo uspešnega
dela v njihovem štiriletnem mandatu, so bile naše želje. Te so s pohvalami
in novimi pobudami izrekli tudi gostje: predsednik ZDUS Janez Sušnik,
podpredsednik PZDU Gorenjska Zoran Rink ter gostje iz sosednih društev, Marija Pirnat, Martin Capuder in Lidija Jovič.
Na občnem zboru smo potrdili še predlog programa dela za leto 2017.
Program so v pisni obliki prejeli vsi člani, ki so poravnali članarino. Sprejeta so bila pravila Likovne sekcije, ki je bila ustanovljena v letu 2016.
Vsi so se strinjali tudi s pobudo, da upravni odbor pripravi racionalizacijo
delovnega časa v pisarni DU Lukovica.
Po končanem občnem zboru je predsedujoči Ljubo Samotorčan povabil
vse navzoče člane in goste na prijetno druženje k Furmanu.
Novo vodstvo DU Lukovica iskreno vabi vse mlade upokojence, da se nam
pridružite. Potrebujemo vas. Z vašimi predlogi bi obogatili naš program
in kvaliteto življenja v Tretjem življenjskem obdobju. Pridite, čakamo vas.
Za DU Lukovica zapisala Stana Stopar

Dacia Sandero Stepway
Ničesar preveč.

že za

9.690€
+*

4 zimske pnevmatike
*Brezplačni paket 4 zimskih pnevmatik podari Dacia kupcem novih vozil, ki so fizične osebe ali lastniki malih podjetij.

www.dacia.si
www.malgaj.si

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Poraba pri mešanem ciklu: 3,8 – 5,1 l/100 km. Emisije CO2: 98 – 115 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6b. Emisija NOx: 0,0085 – 0,0301 g/km. Emisija
trdnih delcev: 0 – 0,00002 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 0,06. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si.

Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Napredovanja mladih karateistov v Lukovici
Ob zaključku jesenskega semestra je napočil čas, da naši karateisti in karateistke pokažejo, česa so se v tem času naučili. Zbrali smo
se v soboto, 21. januarja 2017, v telovadnici
OŠ Venclja Perka, kjer so otroci z nekaj začetne treme komaj čakali začetek izpitov. Tribune so do zadnjega napolnili starši, babice, dedki, sestrice, bratci, prijatelji in drugi,
ki so pridno stiskali pesti za uspeh na izpitu.
Dogodek se je začel s karatejskim pozdravom,
nato pa so telovadnico zavzeli naši najmlajši
iz Sankukai karate klubov Domžale, Radomlje,
Mengeš, Rodica, Dragomelj, Trzin, Dob-Krtina
in Lukovica. Zbranemu občinstvu so odlično

prikazali nekaj osnovnih tehnik, zato ni čudno, da so za svoj nastop poželi glasen aplavz.
Ustvarili so športno vzdušje, v katerem so potekali tudi izpiti najprej belih pasov, nato pa vse
višjih, ki so morali svoje znanje karate tehnik
prikazati pred izpitno komisijo. Med njimi so se
izkazali tudi otroci iz KK Lukovica. Prvi beli pas
je položil Žiga Jarkovič. Drugi beli pas, 7. kyu,
so si prislužili Aljaž Čebulj, Vito Strojan, Niko
Strojan, Sergeja Us in Kiara Us. Rumeni pas si
bosta odslej lahko zavezala Max Žavbi in Jaka
Drobne.
Vsem udeležencem velja čestitati za pogum in
trud, ki ga ti izpiti brez dvoma zahtevajo. Tiste,
ki tokrat še niso izpolnili zahtev izpita, spod-

Ramdedovič z novo zmago v Jiu-jitsu
V Ljubljani se je odvijal močan mednarodni turnir v borilni veščini brazilski Jiu-jitsu. Edvin Ramdedovič, ki je pred kratkim prejel bronasto županovo medaljo za izjemne športne
uspehe v letu 2016, je v svoji kategoriji zmagal, skupno pa dosegel odlično tretje mesto.
Edvin o težkih borbah, ki so se odvijale na tatamiju v vojašnici Edvarda Peperka pove sledeče:
„To je bil mednarodni turnir, ki ga organizira UAEJJF iz Abu Dhabija po celem svetu - Slovenia
National PRO. V svoji kategoriji do 77 kilogramov nisem imel nasprotnika, zato sem se prijavil
v absolutni kategoriji in tekmoval z 20 kilogramov težjimi nasprotniki. Tako sem izgubil proti
hrvaškemu borcu, ki je bil sicer 20 kilogramov težji od mene, a me je premagal šele po sodniških točkah, nato pa sem v borbi za 3. mesto, prav tako po točkah, premagal Brazilca, ki pa je
prav tako tekmoval v kategoriji do 95 kilogramov. Tako sem v svoji kategoriji brez konkurence
osvojil zlato, skupno pa v absolutni konkurenci osvojil bron.“
Andraž Kopitar

Klemen Gerčar sezono začel obetavno
Konec februarja so se najboljši slovenski motokrosisti predstavili na novinarski konferenci v Smledniku. Med njimi je bil tudi Klemen Gerčar, ki bo poleg Tima Gajserja ter bratov
Jerneja in Petra Irta letos zastopal Slovenijo v elitnem razredu svetovnega prvenstva.
Za Gerčarjem je, kot pravi, odlično pripravljalno obdobje, ki ga je kot večina najboljših na svetu opravil na Sardiniji. V njihovi družbi je odpeljal tudi tri preizkušnje italijanskega državnega
prvenstva. V veliki meri so te tudi pokazatelj razmerij moči v sezoni. Klemen jih je v skupnem
seštevku končal na 13. mestu v razredu MX1, kar je zelo spodbuden rezultat pred začetkom glavnega dela sezone. Zanj bo to že tretja, v kateri bo tekmoval z lastno ekipo, ki pa jo je kadrovsko
okrepil, in bo tako lahko veliko bolj razbremenjen nastopal na dirkah, kar se je pokazalo tudi že
na pripravljalnih preizkušnjah v Italiji. V sezoni 2017 bo nastopal v slovenskem državnem prvenstvu in najelitnejšem razredu svetovnega prvenstva MXGP. V njem se bo udeležil vseh evropskih
dirk, teh bo tokrat 14, saj mu finančna sredstva ne omogočajo nastopa na tekmah izven stare
celine. V letošnji sezoni je njegov cilj, potem ko je lansko v večji meri izpustil zaradi poškodbe,
uvrščati se med dvajseterico. Nekdanjega svetovnega prvaka razreda MX3 bomo lahko prvič
na delu videli 9. aprila, ko bo na progi v Prilipah pri Brežicah na sporedu prva dirka državnega
prvenstva Slovenije, med svetovno elito pa bo prvič letos tekmoval 16. aprila v Pietramurati v
Italiji, ki je eno najbližjih prizorišč svetovnega prvenstva za slovenske navijače.
Leon Andrejka

bujamo k vztrajnosti na njihovi karatejski poti,
uspešnim dekletom in fantom pa želimo, da še
naprej izkazujejo in izpopolnjujejo svoje znanje.
Ob začetku novega semestra v svoje vode vabimo vse, ki vas zanima veščina karateja in bi
se radi v njej tudi preizkusili. Predšolski otroci
nas lahko obiščejo na OŠ Janka Kersnika Brdo
vsak četrtek od 17.00 do 17.45, kjer bodo skozi igro spoznavali osnove karateja, osnovnošolci pa se nam lahko pridružijo na isti lokaciji ob
torkih od 17.00 do 17.45 ure ali ob četrtkih
od 17.45 do 18.30 kjer bodo imeli priložnost
razvijati svoje gibalne spretnosti skozi učenje
številnih karate tehnik. Prijazno vabljeni!
Tinkara Kepic
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Kulturna prireditev z gostom
Andrejem Rozmanom Rozo
Četrtek pred počitnicami je bil za učence na Brdu kulturno obarvan. V telovadnici so spremljali prireditev, na kateri so sodelovali
učenci in Andrej Rozman Roza, slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, igralec in prevajalec.

Kdo ne privošči veselja
učencem OŠ Roje?
Osnovno šolo Roje v Domžalah obiskujejo učenci s posebnimi potrebami. Težko že pričakujejo tople dni, da se bodo spet lahko igrali na
novem igrišču in, kar je še najbolj težko pričakovano, skakali na novem, septembra pridobljenem trampolinu. Žal nam je, da jim bomo
morali povedati, da jim je nekdo odvzel to veselje. Vandalizem na
igrišču pri OŠ Roje ni nič novega. Več let smo se trudili, da smo pridobili donacije za novo igrišče in s pomočjo Rotary kluba Domžale
smo ga septembra 2016 z veseljem in ponosom odprli. Ker imajo naši
učenci specifične potrebe in sposobnosti, se je celoten kolektiv šole
trudil, da je igrišče urejeno tako, da imajo možnosti za igranje na njem
prav vsi. Z žalostjo ugotavljamo, da igre in otroškega veselja našim
učencem nekateri očitno ne privoščijo. Vandalizem smo opažali že v
preteklih letih, po obnovi igrišča pa se stopnjuje. Od razmazanih na
novo pobarvanih površin do cigaretnih ogorkov, steklenic, uničenih
elementov in ograje; videli smo že veliko. Vseeno nas je še posebej
prizadelo, da gre vandalom več kot očitno najbolj v nos otrokom najljubši element igrišča, trampolin. Le nekaj dni po odprtju se je nekdo
odločil, da ga uporabi za pepelnik, a trpežnost materiala je kljub nekaj
luknjam še vedno dovoljevala uporabo in igro na njem. Dvajsetega
februarja 2017 pa nas je pričakal žalosten prizor; tokrat so bili vandali
temeljitejši in so trampolin preprosto razrezali. Sicer so bile pristojne
službe obveščene in najbrž bo nekdo nekoč za to odgovarjal, vseeno
pa ne razumemo, zakaj in kdo ne privošči našim učencem preprostega veselja, ki ga prinašajo igra in iskren otroški smeh ob njej. Ob vseh
tegobah, ki otroke s posebnimi potrebami sicer pestijo in jim otežujejo življenje, sta igra in zabava tisto, kar jim nariše nasmeh na obraz.
Dovolite jim, da se smejijo in zabavajo, kakor ste se nekoč vi in kakor
se, ali pa se še bodo vaši otroci.
Kolektiv OŠ Roje

Ali ste vedeli, da lahko pri nas uredite vpis
vlečne naprave, zatemnitev stekel in ostale
predelave za vaše vozilo?

m 041 877 800

e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si

V prvem delu so se z zanimivimi nastopi
predstavili učenci. Uvodno Zdravljico sta
ubrano in lepo skupaj zapela pevska zbora
Kresničke in Ciklamen. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice se je predstavila skupina učencev predmetne stopnje in odlično
odigrala Prešernovega Povodnega moža.
Sami so si narisali tudi sceno: bujno zeleno
slovensko lipo in visoke valove, v katere
sta zaplesala Urška in njen povodni mož.
Čudovita popestritev programa je bil baletni duet Marije Kotnik in Grega Goloba, ki
obiskujeta osnovno šolo baleta v Glasbeni
šoli Kamnik. Spremljali smo njuno lepo baletno pravljico Sanje revnega dečka. Grega
je posebej za nastop prišel iz Kamnika.
Program prireditve je dobro povezovala
Hana Rožič.
V nadaljevanju je predstavila Andreja Rozmana Rozo, ki je učencem doživeto zrecitiral več duhovitih pesmi iz svojih pesniških zbirk in zastavil
nekaj ugank. Povedal je še svojo, sodobno verzijo Povodnega moža,
pesem Urška, kjer pa se glavna junaka v valovih izgubita z motorjem.
Prireditev je potekala v prijetnem kulturnem vzdušju.
Andreju Rozmanu Rozi se prisrčno zahvaljujemo za obisk in mu želimo
še veliko napisanih vrstic.
Danica Dolar
Foto: mag. Damjan Gašparič

Športno dopoldne na Brdu
Januarja so se otroci iz starejših vrtčevskih skupin (Medvedki, Ježki, Palčki, Veverice in Miške) odpravili v osnovno šolo na Brdu. Tam
so v veliki telovadnici preživeli športno obarvano dopoldne. Že
sama pot do tja je bila dobro ogrevanje in priprava na gibanje v
telovadnici. Tam so otroci spoznavali različne športne rekvizite in
orodja, zanimivo pa je bilo že samo tekanje po telovadnici, ki je
veliko večja od tiste, ki jo imamo v vrtcu. Otroci so se tako za en
dan spremenili v šolarje in se tudi spoznali s šolskimi prostori, kar
bo pripomoglo k temu, da bo v prihodnosti prestop iz vrtca v prvi
razred nekoliko lažji.
Maja Lenarčič, Veronika Hribar
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Kako zdrava je voda in/ali kakovost pitne vodovodne vode
Kako zdrava je voda - je vprašanje, ki ne
pušča ravnodušnosti. Njeno sporočilo, zamotano v biološko znanost, nam odpira svet, da
lahko z danes znanim biološkim opazovanjem
razlik v dolžini rasti korenin testne rastline navadne čebule (Allium cepa L.) in poškodbah
kromosomov v njihovih celicah v odvisnosti
od okolja določa kakovost vode.
Samo fizikalno-kemične analize ne dajo dovolj zanesljivega odgovora na vprašanje, kako
zdrava je voda. Komplementarna raziskava
skupno z biološkimi in kemičnimi raziskavami
podaja popolnoma drugo sliko, kajti težko je
identificirati na tisoče kemičnih snovi v vodi.
Številne genotoksične (gr. genos rod; lat. toxicus gr. toxicon strup - učinek strupa na dedne
zasnove organizma) in/ali kancerogene (gr.
karkinos rak - povzročajoč raka) snovi delujejo
na organizme v izrazito nizkih koncentracijah (na meji zaznavnosti v fizikalno-kemijski
analitiki), mutageno, (lat. mutatio spremeniti
se - dedna sprememba v genih) in povzročajo
različno stopnjo okvar in poškodb dednega
materiala, torej kromosomov (gr. chroma,
chromatos - barva; gr. soma, somatos - telo).
Kromosom je sestavina celičnega jedra, ki se
obarva in tako postane viden. Od približno
700 prepoznavnih toksičnih in genotoksičnih
snovi, ki se lahko znajdejo na primer v pitni
vodi, jih z običajnimi fizikalno-kemijskimi
analizami nadzorujemo le slabo desetino (EU
Chemical Bureau, Natural Resources Defence
Council: Think before you drink - Preverite preden pijete).
Splošna strupenost (dolžina korenin) in raven genotoksičnosti (poškodbe kromosomov) v postopkovni poskusni proceduri sta
glavni značilnosti za kakovost vode. Rast naravnost pokaže v kako za življenje primerni
vodi so zrasle. Daljše ko so korenine, boljša je
kakovost okoljskega vzorca in krajše ko so korenine, slabša je kakovost vzorca (Slika 1 in 2).
Pogled na celično raven v rastnih vršičkih korenin testne rastline, še bolj pa pregledovanje
kromosomov v celicah (Slika 3 in 4), pa daje
že zelo natančno sliko o kakovosti vode oziroma kar odgovor na vprašanje, kako zdrava
je voda.
Raven genotoksičnosti se podaja kot odstotkovno razmerje med celicami s poškodbami
kromosomov in ostalimi celicami brez kromosomskih poškodb. Rezultate ravni genotoksičnosti podajamo v odstotnih točkah (odst. t.),
(n. pr.: manj kot 5 - nizka raven, ničelna ocena
tveganja; več kot 10 - srednja raven, srednja
ocena tveganja; več kot 15 - visoka raven, visoka
ocena tveganja; več kot 20 - kritična ocena tveganja). Za poškodovano kromosomsko garnituro se šteje, če je v njej poškodovan vsaj en
kromosom. V garnituri je lahko poškodovanih
več kromosomov kakor tudi več različnih tipov poškodb na enem kromosomu.
Tovrstna raziskava kakovosti pitne vodovodne
vode v občini Lukovica ni novost, saj prve raziskave segajo v leto 2003 in 2004 z raziskanimi vzorci: zajetje Taterman, Žirovše, Kamerca,
nadalje zajetji Trojane 1 in Trojane 2, izvir Koreno in vodovodna voda na lokaciji Blagovica
36 (rezultati so bili objavljeni v glasilu Rokovnjač, let. 6, št. 7). V novembru leta 2016 sem
opravil raziskavo vodovodne vode na lokaciji

Blagovica 9 (staro župnišče). Rezultati so pokazali visoko kakovost pitne vodovodne vode
(raven genotoksičnosti dosega 3,0 odst. t., kar
pomeni ničelno oceno tveganja zdravstvene
varnosti; v letu 2003 je bila kakovost vode v
zajetju Taterman, Žirovše in Kamrca od 4,5 do
5 odst. t.). Podobno kaže tudi dolžina korenin
testnih rastlin v preiskanem vzorcu pitne vodovodne vode.
Ni dovolj le ugotavljati. kaj nas ogroža (koncentracije določenih onesnaženih snovi v
okolju), temveč, kako resno je (ali in kako
prihaja do škodljivih učinkov v bioloških sistemih). S tem nesporno dokazujemo, da ni
varnih doz, torej da so MDK (mejne dovolje-

ne koncentracije) nek sporazum, podrejen
praktični uporabi. Na te izzive pa odgovarjajo biološki testi, ki pokažejo skupne učinke
škodljivih snovi, mehanizme prenosa in tudi
pretvorb teh škodljivih snovi v bioloških sistemih. Obstajajo tehtni dokazi, da kemikalije,
ki povzročajo kromosomske poškodbe, znane
kot genotoksične snovi izkazujejo lastnosti
kancerogenosti kakor tudi citokemično značilnost EDC-s (Endocrine Disrupter chemicals)
hormonskih motenj.

Inhibicijsko stimulacijski test mlade čebule A. cepa L. gojen 72
ur v 10 ppm 10 (mg/l) oz. 10 ppm (part per milion) MMS.

Inhibicijsko stimulacijski test mlade čebule A. cepa L. gojen 72
ur v 1 ppb (1µg/l) oz. 1ppb (part per bilion) MMS. Koncentracija 1 ppb je 10.000 krat nižja od koncentracije 10 ppm.

Nepoškodovani metafazni kromosomi navadne čebule (Allium
cepa L.) v koreninskih celicah. Celica vsebuje 16 kromosomov
(2n = 16). Kromosom tvorita dve vzdolžni kromatidi (kt) ali
vzdolžni polovici. Centromera (cm) razmeji kromosom v krajši (p) krak in daljši (q) krak. Kraka kromosoma sta lahko tudi
enaka.

Poškodovani kromosomi v metafaznih celicah koreninskih vršičkov mlade čebule (Allium cepa L.). Citogenetske raziskave
potekajo na raziskovalnem mikroskopu znamke Olympus - BX
41 s samodejnim foto sistemom PM 10 SP (Japonska), pri povečavi 400-krat. Fotografirano pri povečavi 1000-krat na leica
formatu 24 x 36 mm.

Peter Firbas, univ. dipl. biol.
Zasebni laboratorij za rastlinsko citogenetiko
Ljubljanska cesta 74, Domžale

Glasilo občine Lukovica
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RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA (POMLAD 2017)
DATUM ZAČETKA KRAJEVNA
ODVOZA
SKUPNOST

NASELJA

05. 04. 2017

KS Rafolče, KS Zlato
Polje

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

06. 04. 2017

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

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

07. 04. 2017

KS Prevoje

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

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

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

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

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

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA (POMLAD 2017)
DATUM
20. 03. 2017

URA
14.00–15.00
15.30–16.30
17.00–18.30

NASELJE
Trojane
Blagovica
Lukovica

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

Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.

Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo,

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

ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.

Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri

rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila,

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

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

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

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.
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ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

ZBIRNA VLOGA 2017

Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kmetijske politike je do 6. maja 2017. Na
spletni strani ARSKTRP v rubriki »Zbirna
vloga 2017… od A do Ž« dobite osnovne
informacije.
Kdo mora oddati zbirno vlogo?
Vložiti jo morajo nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:
• v letu 2017 uveljavljajo katerikoli ukrep
kmetijske politike,
• so zavezanci za izpolnjevanje zahtev
navzkrižne skladnosti,
• dajejo v promet živinska gnojila,
• so zavezanci za prijavo površin posebnih kultur (NOVO) - to so zelenjadnice
in zelišča v intenzivni pridelavi, jagode
na njivah, semena in sadike poljščin,
zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo
v tleh na prostem ali v tunelih in reja
polžev (natančno so opredeljene v Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka),
• bodo postali člani organizacije proizvajalcev v sektorju zelenjave,
• so zavezanci za oddajo zbirne vloge v
skladu s predpisom, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Zahtevki v okviru zbirne vloge so:
• OMD plačila - plačila za kmetovanje na
območjih z omejenimi dejavniki,
• neposredna plačila (osnovno plačilo,
zelena komponenta, plačilo za male
kmete, plačilo za mlade kmete ter proizvodno vezane podpore za strna žita,
za zelenjadnice, za beljakovinske rastline, podpora za mleko v gorskih območjih, za rejo govedi); novo plačilo v tej
shemi je t.i. PONO (plačilo za območja
z naravnimi omejitvami) do katerega
ste upravičeni za vse površine pri katerih je poprečen naklon GERK-a večji od
35 oz. 50 %,
• plačila za dobrobit živali za govedo za
katerega je pogoj 4 mesečna paša (120
dni) in zdravljenje proti zajedavcem na
osnovi analize blata, ki ga je potrebno
vzeti najmanj 2 tedna pred pašo,
• plačila za dobrobit živali za drobnico
(novo) - pogoj je 7 mesečna paša (210
dni) in zdravljenje proti zajedavcem na
osnovi analize blata, ki ga je potrebno
vzeti najmanj 2 tedna pred pašo); najmanjše število je 14 odraslih živali oziroma 2 GVŽ,

• KOPOP (kmetijsko okoljsko podnebna
plačila),
• ekološko kmetovanje.
Zahtevke za Dobrobit živali za govedo
in/ali drobnico je potrebno vložiti pred
začetkom paše!!!
Kaj je potrebno narediti pred vnosom
zbirne vloge?
Urediti podatke vaše kmetije v Registru
kmetijskih gospodarstev, pri čemer je
pomembno, da imate:
• prijavljena VSA zemljišča, ki jih obdelujete,
• prijavljene površine, ki odražajo dejansko stanje v naravi tako po rabi kot po
površini,
• da imate vpisanega namestnika, če na
kmetiji ne živite sami,
• stanje brez napak tipa ERR (prijava
kmetijskih zemljišč na nekmetijski rabi)
zaradi katerih je vnos onemogočen.
Pravilno prijavo zemljišč in odpravo napak lahko uredite najkasneje en dan pred
vnosom zbirne vloge, na Upravni enoti
Domžale za kar se je potrebno predhodno naročite na tel. 7220-100.
Kaj potrebujete za vnos zbirne vloge?
Ko boste prišli na vnos imejte s seboj:
• dva izvoda izpolnjenega in podpisanega t.i. navadnega pooblastila (predpisan obrazec dobite na lokaciji KSS
ali na spletu) v primeru, če na vnos ne
pride nosilec,
• število posameznih kategorij živali na
dan 1. 2. 2017,
• seznam kaj (bo)ste kje sejali in izmere
posameznih poljin na katere je razdeljena posamezna njiva,
• odločbe za 2016 (neposredna plačila
in plačil za OMD) - obvezno, če so bila
plačila znižana,
• številko bančnega računa nosilca v primeru spremembe nosilca ali TRR glede
na preteklo leto,
• če boste uveljavljali ukrep dobrobit živali za govedo, identifikacijske številke
goveda, ki jih boste pasli,
• če boste uveljavljali ukrep dobrobit živali za drobnico, urejen in ažuren register drobnice na gospodarstvu (zelena
knjiga),
• identifikacijske številke avtohtonih pasem, če jih boste uveljavljali v okviru
KOPOP ukrepov.
Če želite pregled, imejte s seboj registre
živali (RGG, RDG, RPšG).

URADNE URE
ponedeljek: 8h-10h
sreda: 8h-10h in 14h-15h
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Kako in kdaj se naročiti na elektronski
vnos zbirne vloge?
Elektronski vnos zbirne vloge in ostalih
zahtevkov je obvezen in bo možen na lokacijah kmetijske svetovalne službe. Na
Izpostavi Domžale bo oddaja vlog potekala na sedežu izpostave na Viru. Tako
kot pretekla leta se je za vnos OBVEZNO
predhodno naročiti. Osebno ali po telefonu se lahko naročite samo v času uradnih ur, seveda pa je možna prijava tudi
preko elektronske pošte. Nihče od vlagateljev zagotovo ne želi, da bi nas kdo v
času izpolnjevanja njegove zbirne vloge
kakorkoli motil, zato vas prosimo, da res
upoštevate čas uradnih ur. Le tako bo delo
lahko potekalo nemoteno in brez dolgega čakanja. Če imate urejene GERK-e
in pripravljeno vse potrebno, z dogovorom za termin vnosa ne odlašajte. Prosimo vas, da nas za naročilo pokličete
čim prej oz. najkasneje do ponedeljka,
10. aprila, da ne bo pred prvomajskimi
prazniki in v zadnjih dneh rednega roka
nepotrebne gneče.

PRENOS PLAČILNH PRAVIC
Prenos plačilnih pravic (zakup ali prodaja) je možen kadarkoli, seveda pa pred
oddajo zbirne vloge prenosnika in
prevzemnika. Obrazec je potrebno izpolniti elektronsko na lokacijah KSS ter
ga nato podpisanega s strani prenosnika
in prevzemnika poslati s priporočeno pošto na AKTRP. Tudi za vnos tega obrazca
se je potrebno tako kot za oddajo zbirne
vloge predhodno naročiti.

OSNOVNI TEČAJ FFS
Osnovni tečaj varstva rastlin za izvajalce
ukrepov bo potekal od torka, 11. do
četrtka, 13. aprila v veliki predavalnici
Območne obrtno-podjetniške zbornice
Domžale, Vir, Šaranovičeva cesta 21c
(100 m naprej od naših pisarn). Tečaj se
zaključi s pismenim izpitom na osnovi
katerega dobite izkaznico, ki je potrebna ob nakupu sredstev za varstvo rastlin.
Prijava je obvezna. Prijavite se najkasneje do 3 tedne pred izvedbo, saj bo v
primeru premajhnega števila prijavljenih, tečaj odpovedan. Za ostale informacije in prijave se obrnite na KSS v času
uradnih ur.
Pavla Pirnat,
terenska kmetijska svetovalka

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

Obvezno cepljenje psov proti steklini
ČETRTEK, 9. 3. 2017
8.30-9.00
Trojane
9.30-10.00 Šentožbolt
10.15-10.30 Zg. Petelinjek
10.45-11.30 Blagovica
11.45-12.15 Češnjice nad Blagovico
12.30-13.00 Kranje Brdo
11
13.15-13.45 Zg. Loke
14.00-14.45 Krašnja

pri Smrkolj, Trojane14
pri Kropivšek Lovro, Šentožbolt 4
pri kasarni
pri Cerar Janezu, Blagovica 32
pri Šinkovec Leopoldu
pri Francu Novaku, Kranje Brdo
pri Ivanu Trdinu, Zg. Loke 7
pri Marjanu Štruklju, Krašnja 31

Cepljenje psov za zamudnike je na lokacijah kot v rednem cepljenju.
PETEK, 10. 3. 2017
14.00 Trojane
15.15 Krašnja
14.30 Šentožbolt
15.45 Lukovica
14.45 Blagovica
16.25 Šentvid

17.00 Rafolče

Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov POTNI
LIST - MODRA IZKAZNICA.
Ob cepljenju na terenu bo možno kupiti ampule proti bolham
in klopom.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini med
12. in 16. tednom starosti. Breje in doječe psice SE NE SMEJO
CEPITI, cepimo jih lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni z mikročipom in registrirani v skladu
s predpisom, ZATO S SEBOJ PRINESITE enotno matično številko
(EMŠO) LASTNIKA PSA, številko čipa matere mladička in podatke o lastniku matere mladička. Stroški cepljenja znašajo 31,42
EUR. Ob prvem cepljenju se k tem prištejejo še stroški označitve, izdaje potnega lista in registracije v znesku 29,90 EUR.
Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM DOMU DOMŽALE, IHANSKA CESTA 19 a, ZABORŠT, vsak delavnik med 7. in 12. uro ter med
15. in 18. uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro.

Številka: 389-1/2017/1
Datum: 10. 2. 2017

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

Tečaji CPP: 20. 3., 10. 4. 2017

Do 20. 3. 2017: -50% ZIMSKI POPUST na tečaj CPP
(pogoj: vožnje v naši šoli)

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR: 13. 3., 19. 4. 2017
(TERMIN je POTRJEN in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA)
IZKORISTITE POPUSTE –
primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti
AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF)

vulkanizerstvo

avtokozmetika

041/58 58 15

izpušni sistemi

www.gume-izpuhi.si

• pnevmatike • alu platišča
• izpušni sistemi
t
nos
Mož la na
i
plač oke.
obr

Obvestilo strankam
o poteku veljavnosti osebnih
dokumentov in spremenjenem
načinu njihove dostave
Spoštovani!
V prihodnjih mesecih bo potekla veljavnost večjemu številu potnih listov in osebnih izkaznic, zato vam svetujemo, da pravočasno
preverite njihovo veljavnost. Vlogo za izdajo novega dokumenta
vložite vsaj tri tedne pred rokom, ko dokument potrebujete. Pričakujemo namreč, da se bo ob povečanem številu vlog, s strani
izvajalca Cetis, d. d., podaljšal tudi čas za njihovo izdelavo. Vlogo
lahko vložite na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na
kateremkoli krajevnem uradu drugih upravnih enot.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le osebno, za
mladoletnega otroka pa vlogo vloži zakoniti zastopnik. Če je otrok
starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo
podpisati. Vlogi mora biti priložena tudi stara osebna izkaznica oziroma stari potni list in primerna fotografija ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki).
Poleg tega vas obveščamo, da Pošta Slovenije, d. o. o., s februarjem
2017 ob sobotah ne dostavlja do naslovnikov priporočenih pisem
s storitvijo povratnica in s storitvijo osebna vročitev ter pošiljk, ki
se osebno vročajo v upravnih postopkih, med katere spadajo tudi
pošiljke, ki vsebujejo osebne dokumente.
	Upravna enota Domžale
mag. Ivica Vozelj, načelnica

23

041/58 58 15
www.gume-izpuhi.si
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obvestila in vabila

Rokovnjač

Priložnosti za razvoj turizma
in podjetništva v Srcu Slovenije
s tremi novimi evropskimi projekti
Spodbujanje pešačenja v mestih, promocija odgovornega inoviranja v podjetjih ter razvoj trajnostnih konceptov v turizmu so teme
treh novih projektov, ki jih izvaja Razvojni center Srca Slovenije. Izvajajo se na novem programu Interreg Podonavje (Danube Transnational Programme), aktivnosti pa bodo potekale na območju
Srca Slovenije od letošnjega leta dalje.
CityWalk projekt spodbuja trajnostne oblike mobilnosti, posebej
aktivnih oblik transporta - pešačenja in kolesarjenja. Glavni namen
projekta je izboljšanje ključnih pogojev za pešačenje, kot rezultat
pa se predvideva zmanjšanje emisij in hrupa ter povečana varnost
in zdravje prebivalcev. Projekt lahko spremljate na uradni spletni
strani www.interreg-danube.eu/citywalk.
INSiGHTS je turistični projekt, ki spodbuja trajnostno uporabo
naravnih virov in kulturne dediščine s ciljem razvoja trajnostnega
in zelenega turizma. Projekt je še posebej relevanten za področje
razvoja turizma in dela s posameznimi turističnimi ponudniki. Aktivnosti projekta bodo objavljene na www.interreg-danube.eu/
insights.
Projekt D-STIR promovira uporabo odgovornih raziskav za izboljšanje pogojev za razvoj inovacij v državah Podonavja. V izbranih
podjetjih na območju Razvojnega partnerstva Srca Slovenije bo
testirana posebna metoda »STIR«, ki je bila razvita na Univerzi v
Arizoni. Spletna stran projekta je www.interreg-danube.eu/d-stir.
Pri vseh omenjenih projektih Razvojni center Srca Slovenije sodeluje kot odgovorni partner za promocijo in diseminacijo projektnih rezultatov na mednarodni ravni. Povabila za opravljanje
te vloge smo od vodilnih partnerjev prejeli na podlagi referenc v
evropskih projektih uspešnega dela v preteklosti.
Ana Savšek
Fotografija: arhiv Razvojnega centra Srca Slovenije

Vabljeni na pogovorni večer
in predstavitev knjige Draga Bajta
z naslovom:

KAR JE SONCE ZA LUNO,
TO JE RUSIJA ZA NAS
Kaj je socialistični realizem
V petek, 24. marca 2017,
ob 19. uri, v kulturnem domu
Antona Martina Slomška
v Šentvidu pri Lukovici
»Literarnozgodovinska monografija z dolgim naslovom
prva pri nas celovito orisuje
doktrino socialističnega realizma v Sovjetski zvezi (od
1917 do 1990) in pri nas (v
letih 1946–1952), ko je bila
edina dovoljena smer v sodobni umetnosti. Ker je šlo za
vsiljeno pisanje pod diktatom
zmagovite socialistične politike in Komunistične partije, se
je hitro izpela. Pesmi o udarnikih v delovnih brigadah in
debelih romanov o agrarni reformi in kmetijskih zadrugah
ali delavskih stavkah ljudje pač niso mogli dolgo brati. Ne smemo pa pozabiti, da je imel socrealizem pri nas tudi svoje avtohtone korenine, npr. v proletarski poeziji Klopčiča ali Seliškarja
ali v literarnem ustvarjanju med NOB. Danes je povsem jasno,
da je bila to umetnost totalitarne države, kakršna je bila tudi Jugoslavija; bila je torej umetnost, ki naj bi družbeno angažirala in
vzgajala državljane.«

Knjigo nam bo predstavil
njen avtor in naš sokrajan Drago Bajt.

3

OBLETNICA
. OTVORITVE

Sobota 1.4.2017 ob 20. uri
Fast Food Šime na Lukovici
Ob 24.uri
presenečenje večera
Lepo vabljeni!

ansambel jureta zajca
s prenovljeno zasedbo

februar/marec 2017

Fičo klub Slovenija vas vabi na

6. mednarodno srečanje
FIČKOV v soboto, 25. marca,
v Lukovici pri Domžalah.
Srečanje bo v vsakem vremenu.
Program
8.00 - 12.00 Zbor na trgu v Lukovici
Prijava udeležencev
Zajtrk
Godba na pihala
Druženje
Sejem starih avtomobilskih delov
12.00 - 13.30 Kratka panoramska vožnja
Lukovica - Vrba - Prevoje - Lukovica
13.30
Kosilo in zaključek srečanja
Vsak voznik prejme spominsko majico ob 10. obletnici Fičo kluba
Slovenije in zemljevid krožne vožnje.
VOŽNJA PO CESTNO PROMETNIH PREDPISIH
NA LASTNO ODGOVORNOST!
Prijave in informacije:
041 801 902 (Zvone Dolenc),
031 346 206 (Danilo Oražem),
041 797 233 (Renato Kumer).
Vljudno vabljeni!

Ponovni poskusi razvrednotenja zakonske zveze in družine
Volivci so na referendumu decembra 2015 jasno povedali, da ima v Sloveniji tradicionalna družina še vedno nedotakljivo vrednost in spoštovanje.
Kljub temu Vlada RS z novim predlogom Družinskega zakonika ponovno
poskuša razvrednotiti temelje, ki ohranjajo človekovo bit.
Ženska zveza NSi je že v juliju 2016, ko je bil predlog posredovan v javno
razpravo, nasprotovala posegu v razumevanje pomena in vloge družine
in zakonske zveze. Definicija družine ostaja nespremenjena: »Družina je
življenjska skupnost otroka z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima pop tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.«
Gre za tako široko definicijo, ki dopušča pojmovanje družine tudi zgolj
kot skupnost otroka z eno odraslo osebo (katerokoli; pri tem je pomembno le, da ta oseba fizično skrbi za otroka), ki ni starš. Naravna družina ni
več vrednota, ki bi uživala posebno varstvo. Biološki, torej reproduktivni
vidik ni več pomemben in samo vprašanje časa je, kdaj in kaj bo prinesla
prva novela tega zakona. Vsekakor bo šla v smeri nadaljnje relativizacije
pomena tradicionalne (biološke) družine.
Zato v ŽZ NSi menimo, da bi moral tudi Družinski zakonik ohraniti sedanje pojmovanje zakonske zveze in družine ter njuno poslanstvo v slovenski družbi. Obe kategoriji morata imeti zagotovljeno posebno zakonsko
varstvo, saj gre za dve ustavno varovani kategoriji. Dejstvo je, da je bila
ravno takšna definicija družine, kot jo predlog zakona vsebuje zdaj, leta
2012 že zavrnjena na referendumu.
Res je sicer, da zakon prinaša tudi nekaj izboljšav, predvsem glede posvojitev, rejništva in skrbništva, kjer bodo ti postopki iz centrov za socialno
delo preneseni v pristojnost sodišč.
Kljub temu pa ostaja temeljno vprašanje: bomo kot družba dopustili, da
nam manjšina po majhnih korakih vsiljuje svoja prepričanja, ki temeljijo
na povsem drugačnem razumevanju osnovne celice naše družbe?
NSi - krščanski demokrati

VABILA IN POLITIKA
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PISMA BRALCEV in VABILA

Rokovnjač

Pismo bralke

Govori se / zgodilo se bo / zgodilo se je
Dogaja se mi, da slišim stvari, za katere sem včasih prav presenečena,
in se sprašujem, ali je možno ali ne. Spet drugič opazim kaj, kar nekdo
drug ne. Vesela sem, ko sem na kaj opozorjena, saj v tem času polnim
obveznosti težko sledim vsemu, kar je konec dneva pomembnega. Prav
je da opozorimo na stvari, ki se dogajajo okoli nas, predvsem na take,
ki se nas vseh tudi tičejo. Sem pa prepričana, da bom na marsikatero
vprašanje dobila tudi odgovor naše občinske uprave, ki prav ničesar ne
prepustijo naključju.
1. Ali kdaj brskate po elektronskih straneh Občine Lukovica: www.lukovica.si? Strani se spreminjajo, dobivajo novo obleko. So vam všeč tako
prenovljene?
2. Ste kdaj poslušali posnetke sej Občinskega sveta občine Lukovica? Bi
priporočala - so prava zmes novic, planov, dogajanj v občini Lukovica,
pomešanih z zanimivimi pogovori, samogovori, predlogi, besednimi
igrami in predvsem pestrim besednjakom. Definitivno zanimivo poslušanje o aktualnem dogajanju, ki vas založi z aktualnimi dogajanji
in vas lahko napolni z vso paleto občutkov, ki vam jih ponudi drugače
lahko le kaka vrhunska igra v teatru, ki jo plačate - no, tudi odločitve,
ki se sprejemajo na sejah plačujemo, tako po času, ki ga za te izgubijo,
kot po odločitvah, ki jih sprejemajo. Sprašujem se, če nismo morda na
njih slišali preveč, saj se govori, da morda zvočnih zapisov ne bo več na
internetnih straneh Občine Lukovica.
3. Izjava župana na 15. redni seji Občinskega sveta občine Lukovica da človeku misliti: »Vsak, ki ima zemljo, bi moral slediti javnim
razgrnitvam in slediti, kaj se z zemljo dogaja!« Deloma se strinjam, sicer se mi lahko zgodi še marsikaj, kar se bodo tam odločili. Nekako pa
se že tako sprijaznim z dejstvom, da na svoji zemlji ne morem početi,
kar hočem in da moram vedno znova prositi za dovoljenja, čakati na
njih … Definitivno pa ne morem sprejeti dejstva, da bi morala sama
slediti vsem spremembam in aktom, ki se tičejo moje zemlje. Pričakujem, da me o spremembah obvestijo, sploh če se te nanašajo na mojo
zemljo.
4. V javni obravnavi je proračun Občine Lukovica za leto 2017 - tako je,
šele zdaj za leto 2017. Ob njem pa je v javni obravnavi tudi proračun
Občine Lukovica za leto 2018. Predloge zanje najdete pod gradivom
15. redne seje Občinskega sveta pod točko 4 in 5. To pomeni, da je
občinska uprava pripravila svoj predlog proračunov za leto 2017 in
2018. V tem mesecu dni lahko prav vsi pripravite svoje predloge pripomb nanje! Glede na predloge se bodo pozneje pripravljali popravki
in končni proračun, ki ga morajo potrditi na seji sveta naši svetniki.
Marjetka Vrbnjak

Odgovor občinske uprave Občine Lukovica
na pismo bralke
Odgovor na 2. točko: Primerjava s teatrom ali predstavo je morda
tudi možna, prav tako nekateri sodijo, da se marsikateri svetnik več
ukvarja z županom ali upravo kot z občino samo, dojemanj sej je
lahko res mnogo. Namen posnetkov seveda to ni. Ko je župan Matej
Kotnik uvedel javno predvajanje posnetkov, je pravzaprav želel, da
bi javnost sledila delu svojih svetnikov in župana. Pri tem gre na sejah občinskega sveta za razpravo, ki je včasih podobna tisti na parlamentarni ravni. Včasih debata tudi zaide daleč od kulturnega pogovora ali primernega govora. Vendar je seveda povsem normalno,
da svetniki tudi razpravljajo. Ni pa to poslanstvo občinskega sveta.
V zakonodaji je jasno zapisano, da je občinski svet najvišji organ odločanja v občini in ne najvišji organ razpravljanja. Štejejo torej samo
in predvsem odločitve, oziroma kako je kdo glasoval in kako je, in
ali je nato občina s tem napredovala. Teatralnost dogajanja ali morebitna zadovoljstva posameznikov nad dogajanjem ob poslušanju
posnetkov niso namen dela občinskega sveta, ki je postavljen za
resno odločanje. Prav tako se nemalokrat debata na sejah občinskega sveta spusti na osebno raven in debatirajo tam o zelo osebnih
stvareh posameznikov, in to brez njihovega pristanka, kar seveda ni
sprejemljivo ne do posameznika ne za javnost. Morda ravno zaradi
takih dojemanj v drugih občinah k temu ne pristopajo tako.
Odgovor na 3. točko: V izjavi, ki je mnogo daljša, je poskušal župan na njemu značilen način povedati, kako smo lastniki zemljišč
prvi odgovorni za svoje imetje. Podal je primerjavo z avtom, za katerega moramo skrbeti, da je brezhiben, da ga registriramo, servisiramo in podobno. Podobno je z zemljo, kjer morajo lastniki slediti
vsem dogajanjem, ki se tičejo davčnih sprememb, katastrskih sprememb in tudi prostorskih sprememb. Po njegovem je težko, da bi
nekdo drug skrbel za imetje zasebnikov. Lastništvo je prej kot korist
tudi breme in odgovornost. Seveda pa je, ne glede na županova
razmišljanja, zakonodaja na teh področjih popolnoma jasna in jo je
treba v celoti upoštevati ne glede na videnja župana ali svetnikov.
Drugačna tolmačenja nam niso dopustna. Zakonodaja se lahko
spreminja po parlamentarni proceduri. Torej drugačen način izvrševanja zakona lahko odloči parlament in ne lokalna skupnost.
Občinska uprava

Jih poznaš? Znaš pravilno
zapeljati v krožišče?

Narava
Ne pretvarjaj se,
če si žalosten in osamljen
ali od ljudi omamljen.
Ko ti ni več za zabavo
umakni se v prelepo naravo.
Tam je lepo,
obkroža te lepota zemlje.
Voda žubori,
ne zanima te mnenje ljudi.
Si sam s svojimi mislimi,
pozabiš na težave,
ni boljše omame.
Vsak list, vsako drevo
ima svojo zgodbo.
Poslušam lahko godbo vetra,
ki poje lepo melodijo,
dokler moji koraki v temo
ne zbledijo.

AMD Lukovica vabi tako svoje člane kakor vse občanke in občane na

PREDAVANJE O NOVOSTIH
CESTNO-PROMETNIH PREDPISOV,

ki bo v sredo, 29. marca 2017, ob 18. uri v dvorani
Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici.

Tokrat nam bo o novostih CPP spregovoril inštruktor varne vožnje
iz Centra varne vožnje AMZS Vransko Manuel Pungertnik. Spregovoril bo o novostih, ki jih prinaša zakon in odgovarjal tudi na naša
vprašanja. Vljudno vabljeni!

Tina Prašnikar

ZAHVALE

februar/marec 2017

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.
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Mirno in spokojno si zaspala,
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA
Za vedno smo se poslovili od naše drage mame, babice,
prababice, tete in tašče

Svojo življenjsko pot
je v 90. letu starosti sklenila
sestra in teta

Marije Kropivšek

ELIZABETA RESNIK

Zadnja leta je bila
oskrbovanka Doma počitka v Mengšu.
Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.
Hvala g. župniku Pavlu Okolišu in pevcem kvinteta Zarja.
Hvala Pogrebni službi Vrbančič in vsem,
ki ste kakorkoli pomagali.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom
in ostalim za pomoč in podporo, izrečena sožalja,
darovano cvetje, svete maše in sveče. Iskrena hvala tudi
gospodu župniku Janezu E. Rusu za lepo opravljen obred,
Irmi Markovšek za vso pomoč in oskrbo v vseh letih
njenega življenja, Marku Trdinu za poslovilne besede,
Pogrebni službi Vrbančič, cvetličarni Vesel
in vsem, ki ste pospremili našo Beto
na zadnji poti.

Vsi njeni

Vsi njeni

rojene Brvar
Bolkove Minke iz Lukovice

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

ZAHVALA

iz Vošc nad Blagovico

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

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot
je v 98. letu starosti sklenila
naša draga mama, babica,
prababica, sestra in teta

V 89. letu
nas je zapustil
dragi brat in stric

MARIJA PRAŠNIKAR

PETER BARLIČ

rojena Sever, po domače Učakarjeva mama
z Malega Jelnika 4
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Zahvaljujemo se
g. župniku Janezu E. Rusu za lepo opravljen obred,
Marku Trdinu pa za poslovilne besede.
Hvala patronažni sestri g. Irmi Markovšek za obiske na domu.
Prav tako hvala Pogrebni službi Vrbančič, pevcem in trobentaču.
Iskrena hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili
na njeni zadnji poti k večnemu počitku.

Vsi njeni

Jernčkov Peter
Koreno 3

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom, znancem za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče. Zahvaljujemo se
tudi Pogrebni službi Vrbančič, pevcem,
gospodu Novaku za prebrani govor
in vsem, ki ste ga v velikem številu
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Zahvale so standardizirane objave, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za izdajo računa. Cena
ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €. Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov
objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 11. aprila in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 20. aprila.
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