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GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA 
RUDOLFA MAISTRA KAMNIK,   

01-830-32-28, www.gssrm.si

ZDAJ JE ČAS ZA IZBIRO NOVEGA ZNANJA, 
POKLICA ALI KARIERE!

  Na GSŠRM Kamnik vas vabimo, da izberete katerega 
naših programov: 

PREDŠOLSKA

 VZGOJA

EKONOMSKI 
TEHNIK

GIMNAZIJA

GLASBENA ŠOLA  

za OTROKE,               

MLADINO in 

ODRASLE
GASTRONOMIJA IN 

TURIZEM MLADINO in 
ODRASLE

v septembru brezplačne 

predstavitve tečajev in 
testiranj

... klavir, kitara, kljunasta 
flavta, elektronske 

klaviature, glasbena 
teorija ...

N O V O

MATURITETNI TECAJ

ANGLEŠCINA

NEMŠCINA

ITALIJANŠCINA

Kombinirana poraba goriva: 6,4–4,9 l/100 km. Emisije CO2: 162–129 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,00155–0,0547 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00001– 0,65000 g/km. Št.delcev: 0,02x1010– 9,611010. 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.

*Oglaševani prihranek 5.500 € velja za omejeno količino vozil Nissan X-trail 2,0 dCi 4WD iz zaloge. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva 
obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. Kamera 360° in navigacija, 177 KM 4X4 je odvisno od izbire motorja oz. nivoja opreme. Akcija traja do 
razprodaje zalog. Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

EKSTREMNI  AVANTURIST   
V EKSTREMNI  PONUDBI!
+ DO 5.500 € PRIHRANKA* 
+ 7 LET JAMSTVA**

NISSAN X-TRAIL
USTVARJEN ZA VELIKE  

DRUŽINSKE ZGODBE

Navigacija Kamera 360°177 KM 4x4 

www.malgaj.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 21. septembra 
2017; rok za oddajo člankov je 12. september 2017 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v ak-
tualni 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 vne-
sete 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 ogla-
snega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo spada med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % DDV (Ur. l. RS št. 
89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. 
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Pridna čebela pri delu. Foto: Leon Andrejka.

V S E B I N A

Župan obiskal Marijo Volf  5

Prireditve ob občinskem prazniku 6

S knjigo v poletje   7

Regijsko srečanje članic DPŽ 10

Razstava gobelinov  11

Krištofova nedelja v Krašnji 14

Postavili zahvalni Marijin kip 15

Mladi upi NK Črni graben  16

Pozor - šolarji spet del prometa!  17

Oratorij 2017 na Brdu  18

Aktivni mladi: ideje za mlade 19

Vikend odprtih vrat v Lukovici 20

Razstava del članov DU Lukovica 21

Zahvale    22

Uvodnik
Poletni dopu-
sti so praktič-
no končani, 
šolske po-
čitnice prav 
tako. Upam, 
da ste jih iz-
koristili in se 
vsaj za tre-
nutek naužili 
brezskrbnih 
dni, se odklo-
pili in si oddahnili od vašega vsakdana. To-
vrstni trenutki pa hitro minejo in zato si je 
zagotovo tudi kakšen dopisnik Rokovnja-
ča rekel: “Je že rok za oddajo člankov? Pa 
saj ni dolgo, odkar je glasilo izšlo.” Že sko-
raj dva meseca je od izdaje junijske števil-
ke. Tu pa je že dvojna julijsko-avgustovska 
številka. Pretirane gneče člankov v našem 
elektronskem poštnem nabiralniku v po-
letnem času ni bilo, zato je obseg tokratne 
številke 24 strani. 
Kot vsako leto ob tem času moramo opo-
zoriti, da se na naše ceste vračajo otroci. 
Lepo prosimo za previdnost in strpnost 
vseh udeležencev v prometu. Dodatna 
opozorila ne bodo odveč. Na straneh ru-
brike šolstvo in mladina boste starši našli 
tudi navodila o prvem šolskem dnevu, ki 
so jih posredovali z brdske osnovne šole.
V šesti letošnji številki lahko prebrete tudi 
osrednji intervju, kjer obširno predstavlja-
mo naše znane, zanimive občane in dejav-
nosti, s katerimi se ukvarjajo. Tokrat smo 
se pogovarjali z oblikovalcem Božidarjem 
Stupico. Med drugim je izdelal več kot 200 
logotipov, v zadnjem času pa se vse bolj 
posveča kiparjenju in oblikovanju lesa. Va-
bljeni, da preberete, kaj vse je še ustvaril 
v 50 letih oblikovalske kariere, del katere 
bo na ogled tudi na razstavi v Pungartni-
kovi hiši v Lukovici drugi septembrski ko-
nec tedna. To bo le ena izmed prireditev 
ob občinskem prazniku. Kot vsako leto 
je pred nami spet bogata izbira najrazlič-
nejših dogodkov. Če bi želeli katerega 
obiskati, imate razpored zapisan na šesti 
strani tokratnega Rokovnjača.
V imenu celotnega uredništva iskrene 
čestitke vsem občankam in občanom ob 
prazniku Občine Lukovica, 4. septembru!

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Lepo pozdravljeni. Mnogi pri-
čakujete od mene in sam ču-
tim to kot dolžnost, da tako 
kot tudi drugi izvoljeni župani, 
zapišem kako besedo v javno 
glasilo, ter na ta način tudi in-
formiram o delu in odločitvah 
mene v vlogi župana ter seveda 
občinske uprave in občinskega 
sveta, ki ga vodim skladno z 
zakonodajo. Kar nekaj časa se 
nisem oglasil, ker nisem niti že-
lel komentirati dogajanj in ker 
je včasih enostavno treba dati 
času čas in počakati, da se voda 
zbistri in primesi potonejo na 
dno. No, ni bilo pa tudi nobenih 
velikih prelomnic, ali česa, kar 
bi lahko imeli za pretresljivo ali 
revolucionarno v tem času.

Pozno smo sprejeli proračun. Zelo pozno. Vsem svetnicam in svetnikom, ki so 
ga v drugem poskusu potrdili, smo lahko hvaležni. Zakaj? Zato, ker so v pro-
računu stvari, torej investicije in postavke, ki se tičejo vseh nas. Mene oseb-
no ne-sprejem takega dokumenta ne prizadene, tudi brez sprejetja imam in 
vsa uprava z mano ravno tako plačo. A ne izvaja se vsega, za kar smo tu, in 
tako trpi celotna občina in sam na nek način ne izpolnjujem svoje naloge. 
Zakaj so bili nekateri proti in se jim je zdel proračun preveč všečen ljudem, 
in so podajali pripombe, ki smo jih upoštevali in jih vnesli v proračun, a nato 
glasovali proti lastnim pripombam, ne bom odgovarjal. Za to nisem prava 
oseba, na to bi morali odgovoriti tisti, ki so proti lastnim predlogom. Niti ni 
pomembno, ali je proračun sprejet decembra ali marca ali junija, pomembno 
je, ali ga potrdiš ali ne. Tudi tega ne razumem, da ne prejmem po upošteva-
nju vseh utemeljenih predlogov nobene konkretne obrazložitve, zakaj proti 
… A na to ne morem odgovarjati, niti nisem jaz tisti, ki bi to odgovarjal, to je 
vprašanje za druge. Moja naloga je, da kakor koli je že vse skupaj postavljeno, 
vlagam vse napore, da iz tega sprejetega z večino in veljavnega proračuna 
napravimo, kar se da čim več iz denarja, ki je na voljo in predvsem tisto, kar 
je treba izvajati. No, tu smo si pa vsi enotni, da je denarja, pa naj si bo všečno 
ali ne, za potrebe vse še premalo. Nekateri špekulirate ob vsem tem, da gre 
tudi za politiko oziroma nagajanje županu. Ne vem. S tem se srečujem od 
prvega dne, kar sem župan, a ne glede na to, ali sem vam všeč ali ne, je na-
gajanje pri izvajanju investicij ali zaviranje le-teh, morda le voda na moj mlin, 
če želite. Moj namen je delati odgovorno in z vso resnostjo, tako kot je to 
namen vsakega človeka na tem mestu z zdravo pametjo. Včasih slišim take ali 
drugačne zgodbe, da tudi, če bi take stvari zares počel, verjetno ne bi bil pri 
pravi. Marsikdo se niti ne zaveda, kaki odgovornosti sem kot župan podvržen 
ter kaki javni in strokovni presoji in preverbi. Res pa je, da sem pripravljen za 
občino iskati vse možnosti, da premaknemo stvari naprej in ne le pravilnike 
in birokratske ovire, ter razloge, zakaj ne in kaj še je treba, da do česa morda 
pridemo, če se ne najde še kaj, kar je treba narediti, da si otežimo življenje … 
Moj čas je na občini omejen in v tem času je treba delati in tudi ljudje pričaku-
jemo le, kaj bo narejeno in po tem merimo čas. Pomembno je, kaj je narejeno 
in ne samo ali manj kake akte in pravilnike smo pilili …
Gremo naprej in prosim vse skupaj, da strnemo vse moči, da bomo imeli na 
koncu vsi skupaj kaj pokazati. Do zdaj smo bili uspešni, naj bo tako tudi naprej.
Nedavno smo prevzeli objekt DDC ali Darsa, kakor kdo imenuje, od Gradis 
skupine G, ki je bilo podjetje dolžno postaviti ta objekt za čas gradnje in nad-
zora avtoceste v Blagovici. Da, to je začasni objekt, tako kot smo vsi začasno 
na tem svetu. Če ima kdo v tem času predlog za kako drugo investicijo ali 
ima investitorja, bomo zelo veseli. Trenutno pa je pokazala interes Kmetijska 
zadruga Cerklje (da, to je tista, ki ima uspešno trgovino tudi v Moravčah). V 
Blagovici imajo interes vzpostaviti trgovino in morda še kak lokal, mi pa me-
nimo, da lahko ta objekt čemu takemu tudi služi. Kaj lahko pridobi s tem Bla-
govica ter vsa bližnja in daljna okolica, si lahko mislimo. Če to v Blagovici ne 
uspe, potem nimamo kaj več razmišljati in prosim, potem ne vzdihovati, kako 
se tam nič ne dogaja. Če sami ne boste, ne bo ničesar storil nihče namesto 
vas. Socializem je že dolgo preteklost … Pričakujem, da se boste občani za to 
zavzeli in polno sodelovali pri, kot jaz to imenujem, oživljanju Blagovice. Pri 
tem imam v mislih vso vzhodno polovico občine in ne le en kraj.
Ta trgovec išče možnosti tudi na zahodnem delu občine. Vsak resen investi-
tor je dobrodošel. V poslovne odločitve se seveda ne mešamo, ker to ni naša 

ŽUPANOV UVODNIK

Po(l)letje 17 občinska pristojnost. Na nas je le, da sodelujemo pri iskanju vseh prostorskih 
in upravnih poti, ki jih imamo na voljo in da pomagamo. S tem, da smo pre-
pričani, da so take dejavnosti lahko v dobro tudi našim občanom. Spopada-
nje s konkurenco pa je stvar trgovcev in tu imajo vsi podobne možnosti.
Kar se tiče objekta DDC v Šentvidu, ki stoji na zemlji v lasti Cerkve, se stvari 
tudi premikajo, saj je v zvezi s tem zemljiščem pokazal pripravljenost za ure-
janje zadeve gospod Pavel Okoliš, župnik na Brdu. Hvaležen sem mu za to 
pripravljenost. Upam, da se v doglednem času tudi tam najprej uredijo stvari, 
ki nam v kraju niso v ponos, nato pa se kaj ukrene, z dobro voljo, potrebno 
širino in zdravem pogledu v prihodnost.
Lovska zveza Slovenije je odkupila zemljišče nad Gradiškim jezerom. V Gra-
dišču pri Lukovici bo tako v prihodnje stal Nacionalni lovski center. V teku je 
natečaj za idejno zasnovo objekta, ki ga pelje LZS. V bližnji prihodnosti bo po 
izboru zasnove objekta treba pripraviti dokumente za ureditveno območje, 
nato za gradbeno dovoljenje, sledi gradnja. Jaz sem na prihod te organiza-
cije, ki šteje nekje 23.000 članov, v Lukovico ponosen. Vse to lahko prinese v 
naš kraj možnosti, ki jih moramo izkoristiti. Tu moramo biti kar korajžni, saj je 
to neverjetna priložnost. Ponosni smo na Čebelarski center Slovenije in se-
dež ČZS, kjer nas je (tudi sam sem) 7800 članic in članov, s sedežem Lovske 
zveze Slovenije pa dobimo v občino še mnogo številčnejšo organizacijo. S 
tem postaja Lukovica že kar pomemben kraj s sedežem nekaterih močnih 
nacionalnih združenj. To pa ni kar tako …
O prizidku k šoli na Brdu smo že veliko govorili in risali. Mnenje mnogih je, 
naj se že enkrat začne. A je to tako velik projekt, da smo vsi skupaj posta-
vljeni pred veliko odgovornost. Ne gre le za finančno najzahtevnejši pro-
jekt v enem kosu od začetka pa tudi še daleč v prihodnje. Predvsem gre 
tudi za trezno odločitev, ki mora biti podkrepljena z daljnovidno in razum-
sko opredelitvijo do projekta in predvsem potreb, ki tak projekt narekujejo. 
Z vso odgovornostjo se moramo zavedati, da gradimo nekaj, kar ni name-
njeno trenutku, ali petim, desetim ali tridesetim letom, kot to razmišljamo 
pri cestah, vodovodih in kanalizaciji. Tu gre za 70- ali 100-letno investicijo. 
Najstarejši del šole na Brdu deluje že več kot 110 let, srednji je dopolnil 50 
let in tako gre to naprej. Moje mnenje je, da ne delamo samo po načelu, kar 
dajmo, ampak, kaj bomo napravili, je pomembno. To, kar naj nastane, mora 
funkcionirati ne le za naše otroke, ampak tudi za vnuke in pravnuke. Zato 
moramo biti smeli in si ne smemo privoščiti polovičarstva in delnih reši-
tev, ki jih bomo z velikimi stroški vsako desetletje spreminjali in popravljali. 
Ne. Pri kakih polovičarskih rešitvah ne želim sodelovati. Normativi so jasni, 
omejitve so znane (Ministrstvo za kulturo, prostorske danosti, prometne 
omejitve, tehnične zahteve), vse ostalo je stvar projekta in strokovnjakov, 
ki so za to postavljeni. Zato bo treba zavihati rokave in opraviti vsak svoje 
delo. Prišel je čas …
Kot vedno seveda pričakujem, da bodo sodelavci kaj več napisali o posame-
znih investicijah, uspehih in težavah, ki ob tem nastajajo, a kot za iztočnico naj 
zapišem samo, da v jeseni pričakujemo lahko začetek izgradnje kanalizacije in 
menjave vodovoda v Imovici in Prevaljah. (Da, tam sem doma in se mi fino zdi, 
da po vseh letih tudi tam kaj postorimo, a to ni razlog, enostavno prišli smo 
na vrsto skladno s sprejetimi dokumenti, ki urejajo način gradnje kanalizacije.). 
Ta investicija za občino ne bo poceni. Kot je že utečeno, se ob tem obnovijo 
ceste in ostala infrastruktura. Zgradila se bo kanalizacija v Zaborštu (Prevoje pri 
Šentvidu), cesta z opornim zidom (danes še makadam) v Zgornjih Praprečah, 
na Učaku je planirano graditi. Kostanjev drevored na Brdu bo doživel odstrani-
tev odmrlih dreves, ter ureditev ceste in poti (ukrepi za izboljšanje varnosti na 
območju šole na Brdu). Seveda pa se začne tudi s prvimi sanacijskimi ukrepi na 
cesti Šentvid pri Lukovici, Zlato Polje, Pšajnovica.
Pazimo na cesti! S septembrom se spet začne šola in bo živahno na cestah, 
tam bomo tako otroci kot tudi starši, ti, ki vozimo otroke in se nam vedno 
samo mudi … Po pameti …
Na koncu vas vabim še na prireditve na trgu v Lukovici in ostale prireditve ter 
dogodke ob prazniku občine Lukovica. Vabljeni! Želja je in naš napor, da bi 
se občina Lukovica prepoznala tudi po dogodkih, ki bi privabili k nam ljudi iz 
sosedstva in od drugod. Trg sameva in sklenili smo napraviti nekaj premika v 
tej smeri. Hvala vsem, ki si prizadevate skozi vse leto za to, da ni vse popolno-
ma mrtvo, in vsem, ki ste pristopili k oživljanju dogajanja pri nas. Za zgled naj 
nam bodo ne samo turistično močni kraji, ampak tudi sosedje, ki dejavno ri-
šejo svoje občine na koledar poletnih aktivnosti in mini festivalskih dogajanj. 
Predvsem pa se spomnimo pionirjev, ki so začeli z Rokovnjaškim taborom, 
kakšno dogajanje je bilo to. Več si preberite tudi v posebnem vabilu, ki ga 
bomo vsi prejeli domov.
Občina smo ljudje … Čestitam ob občinskem prazniku!
Čestitke pa tudi vsem letošnjim nagrajencem, ki bodo priznanja prejeli na 
proslavi ob prazniku občine Lukovica 8. septembra na Starem trgu v Lukovici. 

MAtej kotnik

župAn
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O B V E S T I L O

Občina Lukovica vas kot nosilka kolektivne blagovne in 
storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN« obvešča, 

da si lahko pridobite 
pravico do uporabe kolektivne blagovne in 
storitvene znamke »Zakladi ČRNI GRABEN«.

Pravico do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke 
»Zakladi ČRNI GRABEN« (v nadaljevanju: znamka) si lahko 
pridobijo:
1. vse pravne in fizične osebe s sedežem na območju občine 
Lukovica pod pogoji, da:
- so nosilci dejavnosti vpisani v ustrezni register dejavnosti, 
- so storitve in blago ustrezne kakovosti v skladu z veljavno 
zakonodajo s področja kmetijstva, gostinstva in storitev,
- nosilci dejavnosti zagotavljajo varnost, odgovornost, 
sledljivost, preglednost blaga in storitev, izvajajo nujne ukrepe 
za preprečevanje nevarnosti z nadzorom pristojnih služb za 
zagotavljanje varnosti potrošnika v skladu z veljavno zakonodajo,
- so uporabniki znamke na trgu blaga in storitev dolžni le-te 
označevati v skladu s Pravilnikom o splošnem označevanju 
predpakiranih živil in Pravilnikom o splošnem označevanju živil, 
ki niso predpakirana.

2. druge fizične in pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju 
občine Lukovica, pod pogojem, da se znamka uporablja samo 
za blago, pridelano na območju občine Lukovica in pod pogoji iz 
točke 1. Znamka je registrirana za promocijo blaga in storitev, med 
katerimi uporabniki znamke ponujajo predvsem: med in druge 
izdelke iz medu, moko in izdelke iz žitaric, meso in mesne izdelke, 
mleko in mlečne izdelke, sadje in zelenjavo (sveže in predelano), 
naravne rastline in sveže cvetje, sadike in semena, brezalkoholne 
in alkoholne pijače, gostinske in turistične usluge, rokodelske 
izdelke, izdelke domače obrti in spominke.
Prvi rok za oddajo vlog je 1. september 2017. Vloga za pridobitev 
pravice do uporabe znamke se nahaja na povezavi: http://www.
lukovica.si/zakladi-rni-graben/predpisi-in-obrazci.
Za dodatne informacije se obrnite na skrbnico znamke na občini 
Lukovica: Katka Bohinc, telefon: 01 729 63 18, elektronski naslov: 
katka.bohinc@lukovica.si.

občinskA uprAvA

Rekonstrukcija vodovodnega 
sistema na Rimski ulici na 
Prevojah
 

V zaključni fazi je rekonstrukcija vodovodnega sistema na Rimski 
ulici v naselju Prevoje. Občina Lukovica je v sodelovanju z 
upravljavcem vodovodnega omrežja, javnim podjetjem Prodnik, 
d. o. o., v začetku julija v sklopu investicijsko vzdrževalnih del na 
vodovodnem sistemu pristopila k izgradnji glavnega cevovoda 
in izvedbi hišnih priključkov. K investiciji je pristopil tudi Telekom 
Slovenije z vlaganjem v posodobitev telekomunikacijskega 
omrežja z vgradnjo optičnega kabla. Predviden zaključek del je v 
začetku avgusta.

Kot pravi Uroš Drobež iz uprave občine Lukovice, se z izgradnjo 
novega cevovoda zaključuje večji sklop obnove vodovodnega 
sistema na Prevojah. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Župan je pred kratkim obiskal gospo, ki je praznovala visok jubilej. 
Marija Volf iz Korp nad Blagovico je namreč praznovala svoj 92. 
rojstni dan. Gospa Marija je še vedno zelo zabavna in zdrava, žal 
pa so ji v začetku leta izdale noge, tako da zdaj več ne hodi in tudi 
malce slabše sliši. 

Zelo rada ima svoje otroke in vnučke, županu pa je večkrat ponovila, da 
so otroci smisel življenja. Sicer pa je gospa Marija zelo pozitivna in nasme-
jana ženska. Naj bo tako tudi v prihodnje, želimo ji še mnogo zdravih in 
nasmejanih let. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Župan obiskal Marijo Volf



Rokovnjač6 VABILA

Mepz Šentviški zvon 
vabi na

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV 
ŠENTVIDOV SLOVENIJE

v soboto, 16. septembra 2017, ob 19. uri,  
na Veidrovem trgu pred cerkvijo sv. Vida  

v Šentvidu pri Lukovici 

(v primeru slabega vremena bo prireditev  
v KD Janka Kersnika v Lukovici)

KONCERT  |  NINA PUŠLAR
    petek, 1. september 2017, ob 20. uri  |  trg v Lukovici

VSTOP PROST!

OSREDNJA PRIREDITEV
ob občinskem prazniku Občine Lukovica

petek, 8. september 2017, ob 20. uri
(v primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom na športnem igrišču v Šentvidu)

VID VALIČ

NIKA ZORJAN

Stanislava Stopar
za dolgoletno prizadevno delo na  
področju vzgoje in izobraževanja,  
prizadevno delo v javnem življenju ter 
društvih in delo v Občini Lukovica

Andrej Svete
za izjemen prispevek k rasti vzgoje  
mladih, za njegovo skrb za vse  
generacije prebivalcev Občine  
Lukovica, za velik doprinos k  
ohranjanju in prezentaciji kulturne 
dediščine ter za prispevek k  
družbenemu in društvenemu življenju 
v Občini Lukovica

Boštjan Gorenc Pižama
za izjemen ustvarjalni in prevajalski  
prispevek k slovenski literarni kulturi 
ter k prepoznavnosti in ugledu občine 
v slovenskem kulturnem prostoru

prof. dr. Anton Meden
za izjemen prispevek na področju 
vzgojno izobraževalnega, kulturnega 
in družbenega življenja in dela v  
Občini Lukovica

Društvo lastnikov gozdov  
Tisa Domžale
ob deseti obletnici delovanja in 
prispevek k izobraževanju in  
povezovanju lastnikov gozdov na 
območju Občine Lukovica

Prejemniki občinskih priznanj 
Občine Lukovica
Plaketo Občine Lukovice prejmejo:

Petek, 1. 9. 2017, 
ob 20. uri

Trg v centru Lukovice

Občina Lukovica:
Koncert Nine Pušlar

Sobota, 2. 9. 2017,  
ob 8. uri

Prevoje pri Šentvidu, Španov bajer

Ribiško društvo Črni Graben: 
Odprta tekma za pokal Občine Lukovica

Sobota, 2. 9. 2017, 
ob 10. uri

Brdo pri Lukovici,  
poskusni sadovnjak KIS

Kmetijski inštitut Slovenije – Poskusni 
sadovnjak Brdo:
Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu

Sobota, 2. 9. 2017,  
ob 13. uri in ob 15. uri

Brdo pri Lukovici,  
Čebelarski center Slovenije

Čebelarska zveza Slovenije:
Predstavitev čebelarstva, ogled  
čebelarske učne poti, degustacija medu

Sobota, 2. 9. 2017,  
ob 16. uri

Krašnja

Kulturno umetniško društvo Fran Maselj 
Podlimbarski – 14. srečanje ljudskih 
pevcev in izdelovalcev domače obrti iz 
različnih pokrajin Slovenije:
»Na vasi je lepo, ko pod lipo na Kanalu 
zapojo«

Nedelja, 3. 9. 2017,  
ob 13. uri in ob 15. uri

Brdo pri Lukovici,  
Čebelarski center Slovenije

Čebelarska zveza Slovenije:
Predstavitev čebelarstva, ogled  
čebelarske učne poti, degustacija medu

Nedelja, 3. 9. 2017,  
ob 10. uri

Blagovica

Planinsko društvo Blagovica:
Pohod, pohod za mlade in kolesarjenje 
proti Špilku

Nedelja, 3. 9. 2017, 
ob 10. uri

Trnjava

Športno konjeniško društvo Bregar:
Jahanje v maneži ter spoznavanje konj, 
druženje s poniji za najmlajše, vožnja s 
kočijo; napihljiva igrala, družabne igre

Nedelja, 3. 9. 2017, 
ob 16. uri

Krašnja

Kulturno umetniško društvo Fran Maselj 
Podlimbarski:
Sprehod skozi Krašnjo

Četrtek, 7. 9. 2017,  
ob 19. uri

Lukovica, Pungartnikova hiša

Božidar Stupica:
Odprtje razstave 50 let oblikovanja

Petek, 8. 9. 2017,  
ob 20. uri

Trg v centru Lukovice 
(v primeru slabega vremena bo prireditev  
pod šotorom na športnem igrišču v  
Šentvidu pri Lukovici)

Občina Lukovica:
Osrednja občinska prireditev ob  
občinskem prazniku

Sobota, 9. 9. 2017,  
ob 9. uri

Lovska koča »Čevca«

Lovska družina Lukovica:
Strelska tekma LD Lukovica za pokal 
Občine Lukovica 

Sobota, 9. 9. 2017,  
ob 19. uri

Kroharjev bajer, Trnjava

Avto moto društvo Lukovica, Moto klub 
Rokovnjači:
Piknik za vse simpatizerje moto kluba z 
družabnimi igrami, dobro glasbo in  
ugodno ponudbo

Sobota, 16. 9. 2017,  
ob 19. uri

Veidrov trg v Šentvidu 
(v primeru slabega vremena bo prireditev v 
Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici)

Kulturno društvo Mepz Šentviški zvon:
Srečanje pevskih zborov Šentvidov 
Slovenije

Nedelja, 17. 9. 2017,  
ob 9. uri

Brunarica v Rafolčah

Športno turistično društvo Rafolče:
Šahovski turnir ob občinskem prazniku

Nedelja, 17. 9. 2017,  
ob 10. uri

Gradiško jezero

Turistično društvo Gradišče:
Tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera

Nedelja, 24. 9. 2017,  
ob 9. uri

Podgora pri Zlatem Polju

Športno društvo Zlato Polje:
Turnir v malem nogometu

Sobota, 30. 9. 2017,  
ob 14. uri

Avto Kveder Lukovica

Avto moto društvo Lukovica, Moto klub 
Rokovnjači:
Moped dirka za veliko nagrado Lukovice

Prireditve ob občinskem prazniku
Seznam prireditev ob občinskem prazniku, ki bodo na območju 
občine Lukovica potekale v mesecu septembru.

Popestritev proslave pripravlja prekmurka Nika Zorjan, ki velja za eno  
najboljših vokalistk v Sloveniji. Niza hit za hitom, s coverji in priredbami 

hitov pa navdušuje ne le Slovence, temveč tudi tuje oboževalce.  
Njen hit v prekmurščini FSE je postal velika uspešnica, njeni coverji  

presegajo več milijonov ogledov, ogromno navdušenja pa je požela s 
priredbo svetovnega hita Despacito v prekmurskem dialektu, ki je  

trenutno med najbolj popularnimi videospoti v Sloveniji in je Niko med  
poletnimi meseci izstrelil med najbolj aktualne slovenske izvajalce.  

Nika bo prav gotovo poskrbela za pravo glasbeno poslastico.

NIKA ZORJAN
petek, 8. september 2017, ob 20. uri

POVEZOVANJE  |  VID VALIČ

Krajevne skupnosti se predstavijo
V okviru osrednje prireditve ob občinskem prazniku se bodo s kratkim programom predstavile  

posamezne krajevne skupnosti v Občini Lukovica: KS Blagovica, KS Češnjice, KS Krašnja,  
KS Lukovica, KS Prevoje, KS Rafolče, KS Zlato Polje, KS Trojane. 

TRG V LUKOVICI

Vid se je že pri mladih letih zaljubil v igro,  
po znanje za igralski poklic pa se je odpravil 
kar v Združene države Amerike.  
V Los Angelesu se je izobraževal v treh  
različnih igralskih studiih, prav tam pa je  
ideja o profesionalnem ukvarjanju s stand-up 
komedijo dobila tudi svoja krila.

Leto 2010 je Vidu prineslo vlogo voditelja 
v resničnostnem šovu Slovenija ima talent 
ter vlogo na njemu bolj “domačih” odrskih 
deskah. Vid Valič danes velja za eno najbolj 
vročih imen slovenske stand-up komedije.

PREVOJE RAFOLČE

ZLATO POLJE TROJANE

LUKOVICA

BLAGOVICA ČEŠNJICE

KRAŠNJA
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S knjigo v poletje
 
Odprtje knjižne postaje v Sp. Praprečah, natančneje na Bogdanovi 
škarpi, v izvedbi družine Kuntner s sosedi, se je odvijala v soboto, 1. 
julija. Odprtje je povezovala Eva Kuntner, nastopali pa so večinoma 
starejši člani njene družine, ata Tone, stric Jernej, gosta Gregor in 
Magda Aljančič, spregovoril je lastnik škarpe ter skrbnik nove knjižne 
postaje Bogdan Capuder in tudi župan Matej Kotnik. Za dobro voljo je 
na harmoniki poskrbel Andraž Slapar iz Vrank nad Blagovico. 
Knjižna polica, omarica, postaja, hišica – kakor pač hočete, je ideja Kuntnerje-
vih, Bogdan, lastnik škarpe in skrbnik omarice, pa pravi, da zelo lepo zaokroža 
izgled okolice. Predvsem pa so nove pridobitve veseli otroci, ki jim je prvotno 
namenjena. V knjižni hišici si boste lahko izposodili, vzeli ali zamenjali poljubne 
knjige in si z njimi bogatili delovni vsakdan.  

Vabljeni v čudoviti svet knjig
Tako kot se jeseni začne novo šolsko leto, tako tudi knjižnica v 
Šentvidu in potujoča knjižnica pričenjata svoj redni delovni obseg ur, 
ki je bil med počitnicami malo okrnjen. Tudi knjige si morajo odpočiti!
S potujočo knjižnico se bomo začeli voziti iz kraja v kraj spet 5. sep-
tembra. In tako vsak drugi teden od torka do četrtka po že znanih 
postajališčih. Izredno velik interes so pokazali krajani Javorij, Loga in 
Suše, tako da se bomo ob četrtkih ustavljali tudi v Javorjah na dvorišču 
Pustotnikovih. Vsi, ki redno zahajate v potujočo knjižnico, ste že junija 
prejeli vozni red bibliobusa, vseeno pa vam ga še enkrat predstavljamo 
v občinskem glasilu Rokovnjač.

V septembru je tudi knjižnica v Šentvidu spet odprta po letnem urniku, 
in sicer v ponedeljek in sredo od 14. do 19. ure, v petek pa od 9. do 14. 
ure. Toplo vabljeni vsi, ki imate radi dobre knjige, saj je knjižnica bogato 
založena. Veliko zanimanja v knjižnici v Šentvidu je za družabne igre 
in kvalitetne igrače za najmlajše, ki si jih lahko izposodite. Pripravljene 
imamo tudi nagradne kvize za otroke in odrasle, kar nekaj jih bo tudi 
na bibliobusu. Vabljeni pred igrišče, kjer vas bo pričakala knjigobežni-
ca, lesena hiška, v kateri najdete knjige, s katerimi si lahko krajšate čas, 
medtem ko se otroci igrajo. V knjigobežnico je treba knjige vrniti, ko 
končate z branjem, saj so namenjene tudi drugim obiskovalcem igri-
šča pred knjižnico. Kljub skromnim in že dolgo premajhnim prostorom 
knjižnice smo veseli vašega velikega obiska v knjižnici.

MiLenA brAdAč

Prireditev se je začela in zaključila udarno, saj je na harmoniko igral Andraž Sla-
par. Eva je nato napovedala igralca in pesnika Toneta Kuntnerja, ki je vrhunsko 
uprizoril odlomek iz Cankarjevega dela Kurent, s podnaslovom O domovina 
- ki si ga lahko preberete spodaj. Sledil je igralec in avtor otroške knjige Beli 
krtek Albin Jernej Kuntner, ki je prebral odlomek iz omenjene knjige, pozneje, 
po uradnem delu dogodka, pa je otrokom prebral celo zgodbo.   
Posebna gosta prireditve sta bila Gregor in Magda Aljančič, ki v jamskem labo-
ratoriju Tuler v Kranju raziskujeta drobno bitjece, ki živi v večni temi in o kate-
rem je zelo malo znanega, človeško ribico.   
Odprtje knjižne hišice se je začelo z zahvalo izdelovalcu, gospodu Gorencu z Vrhni-
ke, sledili so govori Bogdana in župana, otvoritveni trak pa je prerezal Maj Kuntner.   
Upamo, da se iz Sp. Prapreč ideja preseli še v ostalih 64 naselij naše občine. V 
Šentvidu pri knjižnici, Kristina Galun jo imenuje kar mali kulturni hram, sicer že 
obstaja podobna hiška, zdaj pa je čas, da se s knjigo v poletje preseli še v druga 
naselja. Naj knjiga resnično postane vaša prijateljica! 
 (Ivan Cankar, Kurent, odlomek) 
O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel: 
»Tod bodo živeli veseli ljudje!« Skopo je meril lepoto, ko jo je trosil po zemlji 
od vzhoda do zahoda; šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozrl nanje – puste 
leže tam, strmé proti nebu s slepimi očmi in prosijo milosti. Nazadnje mu je 
ostalo polno prgišče lepote; razsul jo je na vse štiri strani, od štajerskih goric 
do strme tržaške obale ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel: »Veseli ljudje 
bodo živeli tod; pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje!« Kakor je rekel, 
tako se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila – vzrasla so nebesa pod 
Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim, srce vztrepeče 
od same sladkosti; zakaj goré in poljane oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž za 
domovino veselemu rodu, blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je 
rekel, se je zgodilo; bogatejši so pač drugi jeziki; pravijo tudi, da so milozvočnej-
ši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo – ali slovenska beseda je beseda praznika, 
petja in vriskanja. Iz zemlje same zveni kakor velikonočno potrkavanje in zvez-
de pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo ter se ozro na čudežno deželo pod 
seboj. Vesela domovina, pozdravljena iz veselega srca!« 

AndrAž kopitAr

URNIK POTUJOČE KNJIŽNICE  
september–december 2017, januar–junij 2018

TOREK  
2017: 5. in 19. 9. / 3. in 17. 10. / 14. in 28. 11. / 12. 12./
2018: 9. in 23. 1./ 6. in 20. 2./ 6. in 20. 3./ 3. in 17. 4/15. in 29. 5./ 12. 6.       

KRAJNO BRDO – pod Novakovim kostanjem 15.10–15.35
VOŠCE – na vaškem križišču   15.45–16.20
MALI JELNIK – dvorišče Pogačarjevih  16.30–17.00
ZLATENEK 1 – dovoz k Hrovatovim  17.10–17.40
ZLATENEK 2 – dvorišče Lipovškovih  17.40–18.00
SP. LOKE – pri avtobusnem postajališču  18.10–18.40
KRAŠNJA – pred trgovino   18.45–19.30
 
SREDA 
2017: 6. in 20. 9. / 4. in 18. 10. /15. in 29. 11. / 13. in 27. 12./
2018: 10. in 24. 1./7. in 21.2/ 7. in 21. 3./4. in 18. 4./16. in 30. 5./13. 6. 

IHAN – na šolskem dvorišču   14.00–14.45
KRTINA – pred vrtcem Mavrica  15.15–15.40
ŽIČE – dovoz k Klopčičevim   16.15–17.00
ROVA – pri gasilskem domu   17.15–18.00
DOLENJE – pod lipo   18.15–18.30
DUPELJNE -  dvorišče Pavličevih  18.50–19.25
VRHOVLJE – dovoz k Dolinškovim  19.40–20.05
 
ČETRTEK 
2017: 7. in 21. 9. /5. in 19. 10. / 2., 16. in 30. 11. / 14. in 28. 12./
2018: 11. in 25. 1./22. 2./8. in 22. 3./ 5. in 19. 4./3.,17. 5. in 31.5./14. 6.

KORENO – pri Zalaznikovih   15.10–15.40
ČEŠNJICE – pri kapelici   15.50–16.15
ŠENTOŽBOLT – ob vaški poti pri Kropivškovih 16.30–17.00
TROJANE – pred trgovino      17.10–18.15
JAVORJE – križišče pri Pustotnikovih  18.30–19.00
SP. PETELINJEK – dvorišče pri Mileni  19.10–19.30
ZG. LOKE – dvorišče Pustotnikovih  19.35–20.35
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Marjan Križman (levo), dobitniki priznanj: Vinko Jeras, Jerca Cerar, Ignac Repovž in dr. Franc Križanič (desno)

Slavnostni nagovor predsednika Državnega zbora RS dr. Milana Brgleza
Spoštovana tovariša Marjan Križman in dr. Franc Križanič, spoštovani go-
spod Sašo Šiftar, spoštovani tovariš Jože Kveder, spoštovani gospod žu-
pan Matej Kotnik, tovariši in tovarišice, gospe in gospodje,

danes smo se zbrali tu, v Zlatem Polju, da obeležimo 75 let od krvavih 
dogodkov, ki ste jim bili Zlatopoljci in Zlatopoljčanke priča med letoma 
1941 in 1945. Ta spominska slovesnost je sicer resda pogled v zgodovino, 
pogled na pretekle dogodke, a je hkrati tudi opomin na to, kar se ne sme 
ponoviti. Nikoli več vojne, nikoli več izdajstev, nikoli več trpljenja. Naša 
dolžnost in odgovornost je, da kaj takšnega nikoli več ne dopustimo. In 
prav za to, da bi zagotovili, da se grozote druge svetovne vojne več ne 
ponovijo, ni le prav, ampak je celo nujno, da se ob tako visokih obletnicah 
spominjamo vseh grozodejstev, ki so jih na Slovenskem storili okupatorji 
in domači izdajalci.

Vsi tukaj zbrani gotovo veliko bolje od mene poznate dogodke, ki so se 
leta 1942 zgodili v Zlatem Polju in v vasi Koreno. A prav je, da ponovim 
nekatera ključna dejstva – ker smo to dolžni tako zgodovinski resnici kot 
našim ljudem.

Bil je 8. julij 1942. Verjetno je bil vroč tako, kot je bil letošnji julij. Ljudje pa 
so kljub vojni vihri skušali živeti vsakodnevno življenje. A niti v najhujši 
nočni mori si prebivalci vasi Koreno niso mogli predstavljati, da bo ta 8. 

julij 1942 z ožganinami za vedno zapisan v knjigo zgodovine slovenskega 
naroda. Že na predvečer tega dne je nemška vojska pripravljala vse, da 
zasede vas Koreno. Brez zadržkov in brez milosti. Vdirali so v hiše, ven vle-
kli napol oblečene otroke in odrasle ter pripravljali njihovo deportacijo. 
Otroci so jokali, se prestrašeni stiskali k materam in očetom; prizor, ki nam 
para srce, okupatorja ni niti malo ganil. Njihov načrt je bil jasen – izbrisati 
kakršen koli spomin na to, da so v vasi Koreno kadarkoli živeli Slovenci in 
Slovenke. In ko so vse ljudi zvlekli na ceste, so ločili može in žene; može so 
pregnali v Užinov hlev, ženske in otroke pa v Užinov kozolec. Vse moške 
so najprej mučili, nato pa hlev in s tem tudi njih zažgali. Naši rojaki, ki so 
želeli le živeti v svobodi ter govoriti v svojem, slovenskem jeziku, so bili 
zato kaznovani. 

Plameni v vasi Koreno še niti niso dobro ugasnili, ko so Nemci znova uda-
rili. Tokrat v Zlatem Polju. V nedeljo, 2. avgusta, so po nekaj neuspešnih 
akcijah vendarle uspeli vdreti v vas. Bilo jih je na stotine in želja po nji-
hovem maščevanju je bila zaradi uspešnega odpora naših partizank in 
partizanov še močnejša. Tako kot v vasi Koreno tudi tu ni bilo usmiljenja. 
Ne do ljudi ne do hiš, hlevov in kozolcev. Želeli so ponoviti scenarij iz vasi 
Koreno, moške zažgati, žene in otroke pa odgnati v Avstrijo in Nemčijo, 
a so jih nadrejeni ustavili. Ne iz dobrote, ampak iz preračunljivosti. A v 
svojih izkrivljenih računicah so se zmotili. Kot so se zmotili večkrat tudi 
drugje na Slovenskem, ko so želeli z mehkejšimi metodami prepričati Slo-

Drugega avgusta je minilo že 75 let od požiga zlatopoljskih vasi in vasi 
Koreno. V spomin na ta tragični dogodek je občinska zveza borcev Lu-
kovica organizirala spominsko slovesnost, ki so jo pomagali izvesti člani 
ŠD Zlato Polje na njihovem igrišču. Priprave je vodil predsednik občinske 
zveze ZB Lukovica tovariš Marjan Križman v sodelovanju članov zlato-
poljskega športnega društva. Tudi vreme je služilo, da se je številno ob-
čestvo lahko brez dežnikov zbiralo na prireditvenem prostoru. Program 
prireditvene slovesnosti je začela lukoviška godba s koračnico, prihodom 
praporščakov in častne čete veteranov vojne za Slovenijo iz leta 1991. Ob 
zvokih lukoviške godbe je sledil dvig zastave, nato pa slovenska himna. 
Predsednik ZB Lukovica Marjan Križman je v svojem nagovoru pozdra-
vil vse prisotne, prisotne še živeče izgnance, borce Šlandrove brigade, 
povabljene goste, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. 
Milana Brgleza, podpredsednika ZB Slovenije dr. Franca Križaniča, župana 
Občine Lukovica Mateja Kotnika, ostale prisotne župane in podžupane, 
predsednika društva izgnancev Domžale Jožeta Kvedra, številne pra-
porščake, vse predsednike ZB za vrednote NOB, predstavnike veteranov 
vojne za Slovenijo, predstavnike veteranov združenja Sever in vse ostale 
prisotne. Z nekaj pozdravnimi besedami sta nas nagovorila tudi predse-
dnik KS Zlato Polje Sašo Štiftar in Jože Kveder. Z minuto molka smo se 
spomnili vseh padlih, delegacija pa je položila žalna venca ob spomin-
skem obeležju v Brezovici in na grob padlih na pokopališču v Podgori. V 
čustvenem kulturnem programu so nastopili lukoviška godba, pevci MPZ 
Janko Kersnik iz Lukovice, recitatorji Irena Pustotnik, Anja Ravnikar in Jože 

Pustotnik. Za prizadevno delo in zasluge v organizaciji ZB so bila podelje-
na priznanja Jerci Cerar iz Preserij, Vinku Jerasu iz Obrš in Ignacu Repovžu 
iz Spodnjih Lok. Priznanja je podelil podpredsednik ZB Republike Slove-
nije dr. Franc Križanič. Slavnostni govornik slovesnosti dr. Milan Brglez je 
v svojem nagovoru nanizal težke trenutke takratnega prebivalstva, ki je 
vidno podpiralo odpor proti sovražnemu okupatorju. Ta se je kruto ma-
ščeval s požigom hiš, tudi na Korenu, in z izselitvijo prebivalstva v izgnan-
stvo. Poudaril je, da je bil takratni boj proti okupatorju plemenito dejanje 
slovenskega ljudstva, prebivalcev teh vasi in to moramo spoštovati ter 
nikoli pozabiti. Posredovan je celotni govor slavnostnega govornika in pa 
pripravljen besedni govor župana Mateja Kotnika, ki mu zaradi neljube 
napake ni bila dana možnost besede in za katero se mu organizator is-
kreno opravičuje. S partizanskimi pesmimi so harmonikarji popestrili in 
zaključili kulturni program. 

Sledila je zahvala vsem nastopajočim, Občini Lukovica za pokroviteljstvo, 
pevcem, godbi, praporščakom, veteranom za Slovenijo in združenju Se-
ver. Hvala tudi gasilskim društvom Lukovica, Krašnja in Prevoje, zdravstve-
ni ekipi MEDI GROS, članom športnega društva Zlato Polje, zlatopoljskim 
gospodinjam za obilne sladke dobrote, glasbenemu operaterju ozvoče-
nja Urošu Križmanu, vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri slovesnosti ter 
voditeljici in povezovalki prireditve za izčrpno in prijetno povezovanje.

tone HAbijAnič

Obletnica požiga zlatopoljskih vasi in Korena

Z leve: dr. Franc Križanič, župan Občine Lukovica Matej Kotnik, predsednik ZB Lukovica Marjan Križman 
in dr. Milan Brglez.



avgust 2017 9

venke in Slovence, da okupacija ni slaba in da okupator ni slab. Toda mi 
smo vedeli, da sta ura zgodovine in zgodovinska resnica na naši strani. 
In nismo se zbali ne smrti ne požganih vasi oziroma, kot to bolj poetično 
pove naš Kajuh: 
Nisem več vzdržal,
v meni je tlelo,
v pesti skelelo,
pa sem udaril!

A udarili nismo sami od sebe. Udarili smo, ker smo v to bili primorani. 
Udarili smo zato, ker smo se borili za preživetje. Brez upora, Osvobodilne 
fronte, katere odbor ste v Zlatem Polju vzpostavili že avgusta 1941, ter 
brez pogumnih partizanov in partizank, ki so bili za svobodo domovine 
pripravljeni žrtvovati tisto najbolj dragoceno – lastno življenje – brez 
upora in odpora, spoštovane tovarišice in tovariši, danes ne bi bili svo-
bodni, ne bi govorili slovensko, ne bi imeli svoje države in ne bi bili go-
spodar na svojem. Za vse našteto se je slovenski narod moral upreti tujim 
zavojevalcem. Tistim, ki jim za nas ni bilo mar. Tistim, ki so se požvižgali 
na to, da Slovenke in Slovenci živimo tu, pod Alpami že stoletja. In tistim, 
ki so želeli zgodovino obrniti v neko drugo, zavržno smer. V smer popolne 
zasužnjenosti človeka.

Tovarišice in tovariši,
to je tista zgodovinska resnica, ki ji moramo biti zvesti in jo moramo po-
udarjati. Te zgodovine ne smemo pozabiti. Kajti, če pozabimo upor in 
dosežke našega osvobodilnega gibanja, smo pozabili nase in smo poza-
bili na našo bit. Na bistvo slovenstva. Na to, da smo bili v najtežjih časih 
vedno »uporniki z razlogom«. Ne brezglavi uporniki, kar je danes morda 
moderno, ampak uporniki, ki vedo, zakaj se upirajo. In taki moramo ostati 
še naprej.

Upirati se moramo krivicam, upirati se moramo poskusom razvredno-
tenja narodnoosvobodilne borbe, partizanstva, relativizaciji zgodovine 
ali različnih poskusom njenega ponovnega pisanja v nasprotju z dejstvi. 
Upreti se moramo vsem tistim, ki partizansko gibanje razumejo kot nekaj, 
»kar danes nima več veljave«. Ker preprosto nimajo prav. Toda danes se 

nam na srečo ni treba upreti z orožjem. Upreti pa se moremo in moramo 
z besedo in s svojim obstojem. Potem tudi s pogovorom in z dialogom, s 
poslušanjem in slišanjem.

Koreno in Zlato Polje sta se uprla, dejansko in simbolično. Ko danes v srcu 
nosimo sliko obeh požganih vasi in ko se spominjamo tistih, ki so umrli 
v plamenih, se moramo zavedati, da njihova žrtev ni bila zaman. Vsi tisti, 
ki so zgubili življenje v bitki v Zlatem Polju in v vasi Koreno, so svojo kri 
prelili za našo svobodo in našo domovino.

Gospe in gospodje, tovariši in tovarišice, kako končati lepše kot z verzom, 
ki me vedno zmrazi, ko ga slišim ali izgovorim. Ta verz danes poklanjam 
v spomin vsem tistim, ki so v vasi Koreno in v Zlatem Polju dali življenje 
za nas, tu, med panonsko ravnico in Jadranskim morjem, med Alpami in 
dolenjskimi griči, pa tudi vsem nam. 

Lepo je, veš, mama, 
lepo je živeti, 
toda, za kar sem umrl, 
bi hotel še enkrat umreti! 

Hvala.

DOGODKI

Spoštovani predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez, cenjeni gostje, 
vsi navzoči. Ker bo najverjetneje obletnici strašnih dogodkov, ki so se 
zgodili tu pred 75 leti posvetil več besed današnji slavnostni govornik, 
mi dovolite, da vas ob pozdravnih besedah nagovorim z mojih kratkim 
razmišljanjem. 

Pred 75 leti je v času okupacije nemška nacionalsocialistična oblast izve-
dla zločinska dejanja tudi na našem območju, najprej na Korenu, kjer so 
del krajanov, večino moške, zaprli na skedenj in jih žive zažgali, ostale so 
izselili, in tu v zlatopoljskih vaseh, kjer so požgali vse hiše s cerkvijo in z 
župniščem vred, in 222 ljudi odpeljali v izgnanstvo. Mojo prababico so od 
tu odpeljali že kak dan prej v Krašnjo, kjer so jo, tako je pisano, zasliševali, 
mučili in nato poslali z ostalimi v Begunje, od tam v Dachau in naprej v 
Altötting na Bavarskem … Po vojni je prejela odlikovanje maršala Tita, red 
zaslug za narod. Vrnimo se daleč nazaj, ne 75 let, ampak v leto 750, na-
tančneje 745. Takrat so naši knezi v strahu pred nevarnimi Obri stali pred 
težko odločitvijo, kaj storiti. Sami se niso čutili dovolj sposobne in so se 
obrnili na sosede Bavarce za pomoč. Verjetno so jih poznali, kot od vseh 
sosedov najbolj zanesljive. Danes sicer kdo govori, da so nas okupirali, 
podjarmili, ukradli zemljo kmetom itd … Ne. Mi smo jih prosili v nevar-
nosti za pomoč. To je bil naš prvi znani mednarodno pravni dogovor, in 
od takrat, tako kaže, vse dogovore spoštujemo. Bavarci, ki so že imeli nad 
seboj Franke, so nas s tem pripeljali pod Karla Velikega, čez nekaj let in kot 
Slovane prve in do njegovega konca v Sveto Rimsko cesarstvo Nemškega 
rodu. Bavarci so opazili takrat, da smo vojaško neorganizirani, sistemsko 
zaostali in da še nič ne vemo o fevdalizmu zahodnega tipa. Za zmago 
so nas torej organizirali, nam postavili takratno državno organiziranost; 
fevdalizem z grofi, vitezi in seveda davki, iz katerih se živijo vojska in drža-
va, ter nas vpeljali tako kot sebe s pomočjo irskih menihov v krščanstvo, 
ter s tem v takratno znanost, razsvetljenje, šolstvo, duhovnost in kultu-
ro zahoda. Tako smo se odločili sami. Leta devetsto nekje smo zapisali 
svoje prve besede, prvi med Slovani v latinici in to spet v Freisingu, kjer 
je sedež münchenske bavarske škofije. Naš prvi znani zapisani tekst se 
začne z besedami: »Če bi naš ded ne grešil …« Naša duša, polna večnega 
obžalovanja.

A tako kljub stoletni povezanosti pride do dejanj leta 1942, ki jih ne mo-
remo opravičevati. Nekaj pozneje Leon Rupnik na protikomunističnem 
zborovanju 1944 v Ljubljani izjavi: »Pot do združene Evrope nas vodi 
samo prek velike in močne Nemčije.« Presneto! Saj je imel po svoje prav. 
Ne samo, da smo se danes večinoma pripeljali sem z nemškimi vozili, vsak 
dan poslušamo, da je Nemčija naš največji gospodarski partner, da brez 
nje ne moremo, da smo od nje odvisni. Kadar pa naši politiki srečajo go-
spo Merkel, tekmujejo pri njej v prijaznosti in iskanju naklonjenosti. 

»Če bi naš ded ne grešil …« Sprave torej ne iščemo z Nemci. Pravzaprav 
jih niti ne obtožujemo več. Spravo iščemo med sabo, pa čeprav to, karkoli 
že to je, vsak tolmači po svoje. S kom naj se jaz spravim? Nikomur nisem 
nič storil in nihče nič meni. Kdor se ima spraviti s kom, naj to stori pred 
svojo smrtjo. Tisti tamle na pokopališču, pa naj bo krvnik ali žrtev poči-
vajo v miru. K Stvarniku pa so odnesli vsa svoja dela, teh jaz ne morem 
soditi. Sodil bo On. Mladi smo, ste, so, s tem neobremenjeni in stojimo 
pred moralno, duhovno in brez idealov praznino današnjega dne. Ne 
zlorabljajmo teh ubogih mrtvih na vseh straneh, za politični vsak dan, 
ampak pojdimo s pogledom naprej. Mrtvim privoščimo večnega miru in 
dostojanstva, nam pa razuma in zdrave pameti. Pred nami so novi dnevi 
in tako Nemci kot mi, ki smo po zaslugi naših trmastih prednikov tu ob-
stali, se šibimo pod gospodarsko močjo vzhoda in ljudstvi od tam čez, ki 
jim je vse to, kar govorim, popolnoma nepomembno. 

Kaj smo se naučili iz tega? Res nič? Še vedno radi postavljamo spomenike 
žrtvam in ne junakom, pojemo žalostne pesmi in smo polni obžalovanja 
sami nad seboj. … »Če bi naš ded ne grešil …«

Zgodovino je treba poznati, da se bomo bolje odločali v prihodnje, sla-
bo priznajmo in se učimo dobrega. Prihodnosti dajmo smisel in narodu 
voditeljev, ki bodo imeli cilje v prihodnosti in se bodo kot ti, ki se jih spo-
minjamo, vedno vrnili na svoj dom, na svojo zemljo in jo uničeno, poru-
šeno, požgano in onečaščeno vedno znova dvignili iz pepela. Ker je naša, 
slovenska, kot mati, kot prva beseda, kot zadnje slovo in novo rojstvo, 
rojstvo in upanje za nove prihodnje dni.

Govor župana Občine Lukovica Mateja Kotnika

Govor slavnostnega govornika dr. Milana Brgleza
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Pohodniki DU Lukovica ne 
počivajo
Tudi dopustniška meseca julij in avgust in neznosna vročina nista ustavila 
pohodnikov DU Lukovica pri izpeljavi letnega načrta pohodov.
V juliju smo se odpravili v Julijske Alpe v dolino Lepene. To je približno 5 km 
dolga ledeniška dolina, kjer je na 702 m nadmorske višine Dom dr. Klementa 
Juga. Dom je dobil ime po priznanem alpinistu in gorniku. Tu je izhodiščna toč-
ka proti Krnskemu jezeru, ki je bil naš cilj. Planinska pot je dokaj enakomerno 
vzpenjajoča in dobro vzdrževana na ostankih italijanske mulatjere, ki je bila 
zgrajena za oskrbovanje fronte. Na tem območju je še veliko ostankov, ki pri-
čajo, da so tukaj potekali boji. Pri gornji postaji tovorne žičnice se pot zravna in 
kmalu smo bili pri Krnskem jezeru, kjer se nam je odprl prekrasen razgled na 
jezero, obdano z visokimi gorami, med njimi tudi 2245 m visoki Krn. Po več kot 
dveurni hoji se je bilo lepo malo razgledati in uživati ob pogledu na čisto vodo. 
To naše največje visokogorsko jezero je na višini 1340 m, dolgo je 400 m, široko 
150 m, na najglobljem mestu pa je njegova globina 17 m. Imenujejo ga tudi 
Veliko jezero. Za kratek čas smo se ustavili še v koči pri Krnskem jezeru, se malo 
okrepčali in se odpravili nazaj proti Lepeni.

Avgusta smo odšli na drugi konec, in sicer v Kamniško-Savinjske Alpe. Odpeljali 
smo se v Logarsko dolino. Vreme nam je bilo kljub burni in deževni noči naklo-
njeno. Sem in tja se je pokazalo tudi sonce. Po dolini smo po prijetni gozdni 
poti prišli do Doma planincev, kjer smo se razdelili v dve skupini. Ena je odšla 
z Nežko do slapa Rinke, druga pa z Vladom proti koči na Klemenči jami. Do 
slapa Rinke je bilo treba prehoditi po zložni poti okrog 7 km. Slap ni bil prav 
velik, pa je bil kljub vsemu lep. Pot na Klemenčo jamo je bila precej strma in 
mokra. Šli smo skozi umetno izkopan kratek predor v skalovju, nato pa smo 
po leseni lestvi in s pomočjo jeklenice prišli iz najhujše strmine. Pot se je malo 
zravnala in kmalu smo bili na planinskem travniku, kjer stoji koča na Klemenči 
jami na višini 1208 m. Žal nismo imeli razgleda na skalne vrhove, na katerih se 
je zadrževala megla. Malo stran od koče je najdebelejši macesen v Sloveniji, 
ki ima premer 147 cm, obseg pa 464 cm. Klemenškova planina je tudi lepo iz-
hodišče za visokogorske ture, kot so Ojstrica, Strelovec, Krofička in druge. Po 
počitku in malici smo se odpravili proti dolini. Biti smo morali pazljivi, saj je bila 
pot precej sprana in mokra. Odšli smo v Dom planincev, kjer smo bili zmenjeni 
s skupino, ki je obiskala slap, se še malo okrepčali in v prijetnem vzdušju odšli 
proti avtobusu. V teh dveh poletnih mesecih smo opravili dva pohoda, ki bosta 
marsikomu ostala v lepem spominu.

dAnicA osoLnik, FotogrAFije: siLvo MAseLj

Regijsko srečanje članic DPŽ
Letošnje tradicionalno srečanje s sosednjimi društvi podeželskih 
žena smo organizirale v vasi Koreno pri naši podpredsednici Mileni 
Urankar ali po domače pri Vovkovih, ki se ji na tem mestu zahvaljuje-
mo za vso pripravo in gostoljubje.

Bil je petek, 7. julija, eden zelo vročih poletnih dni, kar pa ni bila ovira, saj so 
poleg naših članic prišle tudi iz društev Blagovica-Trojane in Tuhinj. Tako 
nas je bilo skupaj več kot 70 in mnoge so bile prvič ali po dolgih letih v 
tej vasi. Po začetnem zgodnjem popoldanskem zbiranju nas je nagovo-
rila predsednica Vida Capuder. Sledila je predstavitev vasi in pričevanje 
vaščanke Betke Močnik, ene od redkih še živih, ki se spominjajo korenske 
tragedije pred 75 leti. Hvaležni smo ji, da je bila pripravljena svoja dožive-
tja tistega krutega dne, izselitve in vrnitve deliti z nami. Za prazne želodce 
je odlično poskrbel Robi Capuder z dobrotami z žara. Pred kavo in peci-
vom si nas je večina ogledala še obnovljeno vaško korito, v katerem voda 
nikoli ni čisto presahnila, in spomenik, kjer so pokopane žrtve požiga vasi 
med drugo svetovno vojno. Srečanje se je nadaljevalo ob klepetu, petju 
in zvokih harmonike izpod prstov Draga iz Malega Jelnika. Zadnje udele-
ženke so vas zapustile v večernih urah, vse pa z željo, da se ob letu osorej 
spet srečamo v eni od vasi, kjer živijo naše članice. 

društvo podežeLskiH ženA LukovicA

Foto: MAtejA urAnkAr

Druženje ob košnji
Pred dnevi sem v javnih medijih zasledil odmevno reportažo o prvi organizi-
rani ročni košnji sena na Golici. Pa sem si mislil, kako daleč so že Zlatopoljci na 
tem področju. Pobrskal sem po arhivu in ugotovil, da je stari običaj ročne ko-
šnje Janez Pogačar iz Trnovč organiziral že natanko pred petnajstimi leti in tako 
je bilo tudi konec prejšnjega meseca. V prijetni družbi sosedov in prijateljev so 
kosci zavihteli ostre kose, kup pokošenega sena se je vidno večal. Vse je poteka-
lo po že ustaljenem redu, vsak je opravljal svoje delo, najmlajši pa so si privoščili 
sprostitev na pokošeni travi. Čeprav se je dan prevešal v večerne ure, je poletna 
vročina opravila svoje. Dodobra prepoteni kosci in grabljice so se po končanem 
delu posledli ob tlečem ognju, sledila je obilna malica, v kateri ni manjkalo pe-
čenih klobas, pijače in za posladek še sladkih dobrot. Skratka, dogodek je dobil 
svoj epilog, dosežen je bil svoj namen. Obudili smo stari kmečki običaj ročne 
košnje sena, bilo je prijetno druženje, ter še en nepozaben delček skupnega 
doživetja v mozaiku prehitrega tempa današnjega življenja. 
Hvala Janezu in Brigiti za povabilo, za dobrote in vse postorjeno, da smo bili 
spet skupaj in se imeli lepo.

tone HAbjAnič
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Razstava gobelinov
V Vrbi pri Prevojah se je leta 1927 na domačiji Boltetovih kot tretja od šestih 
otrok rodila hči Marija. Pozneje so jo poimenovali Mici.
Njeno mladostno življenje je bilo v obdobju predvojnega, vojnega in po voj-
nega časa velikokrat v pomanjkanju. Na majhni kmetiji so živeli zelo skromno, 
takrat niso poznali izobilja. Leta 1947 se je poročila z možem Dragom, oficirjem 
takratne JLA. Njena razgibana pot po Jugoslaviji se je zaključila v Beogradu. To 
je devetdeset letna teta bratov Boža in Janija Pogačarja, Gašperjevih s Prevoj 
pri Šentvidu. Redno so se obiskovali in gojili dobre medsebojne stike. Veselila 
se je Gašperjevih obiskov, saj so ji vedno prinašali novice iz njenega rojstnega 
kraja. Teta Mici je bila dobra žena, kuharica, odlična mati svojih otrok, skratka, 
delavna na mnogih področjih.
Tako si je umislila tudi izdelavo gobelinov. Njena izbira je bila vedno zahtevna, 
izbor vzorčnih slik je bil vedno skrbno opredeljen. Njeni gobelini so narejeni po 
slikah znanih vrhunskih slikarjev, v katere je vtkala tudi do šestdeset različnih 
svilenih tkanin. Izrazito je njeno delo zadnje večerje, gobelin v velikosti 150 krat 
50 cm, v katerem je narejenih prek tri milijone vbodov, vanj pa je vložila kar tri 
leta trdega dela. Ker pa čas ne prizanaša prav nikomur, saj je napolnila že 90 let, 
se je odločila izpolniti svojo dolgoletno željo in podarila gobeline nečakoma v 
Slovenijo. Obljubila sta ji, da bosta slednje razstavila v domači gostilni pri Ga-
šperjevih. In res so pripravili vse potrebno za razstavno slovesnost, ki smo ji bili 
priča konec prejšnjega meseca. Nečak Božo je povabil sorodnike, vaščane Vrbe 
in vse prijatelje, da si ogledajo neprecenljive vrednosti dela njegove tete Mici. 
Številni zbrani so ob dobrodošlici prisluhnili Božovim besedam, ki jih je zaključil 

z besedami: ”Vesel sem, da sem lahko izpolnil obljudo, ki sem jo dal svoji teti.” 
Sledil je kratek kulturni program, predstavitev avtorice izdelkov tete Mici, nato 
pa ogled v razstavnem prostoru. Družno in pozorno smo si ogledali njene zani-
mive vrhunske izdelke, ki so očarali mnoge obiskovalce.
Po ogledu smo bili deležni velikega gostoljubja Gašperjeve gostilne, saj nam je 
strežno osebje nudilo udobje dolgo v večerne ure. Hvala Božu in ženi Francki, 
Janiju in ženi Nuši, novemu šefu in nasledniku Mitji ter celotni strežni ekipi, ki 
so nas stregli z dobrotami.

tone HAbjAnič

DRUŠTVA

Krn (2244 m)
Prvo avgustovsko soboto smo se pohodniki pod okriljem ŠTD Rafolče od-
pravili na Krn (2244 m). Ta gora s svojo značilno obliko privlači poglede 
že od daleč. Proti severu in zahodu je vrh strmo odsekan, na južni strani 
pa se prijaznejše spušča prek zelenih travnikov proti dolini Soče. Na Krnu 
in sosednji Batognici so potekali hudi boji med 1. svetovno vojno in še 
vedno lahko vidimo ostanke bodeče žice, granat in razdejanje po eksplo-
ziji na vrhu Batognice. Na pot smo se podali s planine Kuhinja. Že takoj s 
parkirišča ugledamo naša dva cijla, Gomiščkovo zavetišče na Krnu (2182 
m) in Krn (2244 m). Seveda, ko pa so prostrana južna pobočja Krna bolj ali 
manj porasla s travami. Na pobočjih je kar nekaj pašnih planin. Na planini 
Slapnik, kjer so preostanki starega vojaškega zaselka, smo si v senci red-
kih dreves privoščili kratek počitek in malico. Korito za napajanje živine je 
kar klicalo k ohladitvi, a kaj ko je bilo do vrha še kar nekaj. V nadaljevanju 
poti so, soncu izpostavljena, pobočja predstavljala dodatno obremenitev 
v vroči avgustovski soboti. Lahno vzpenjajoča pot nas je kmalu pripeljala 
na greben, kjer se nam je odprl lep pogled proti Matajurju, ki smo ga tudi 
že osvojili. Vseskozi se nam je z vrha kazalo Gomiščkovo zavetišče, a poti 
kar ni bilo konca. Pot po grebenu poteka vseskozi v cik cak ovinkih (klju-
čih). Po malo več kot treh urah smo prispeli do Gomiškovega zavetišča in 
po kratkem premoru še približno 10 minut oddaljen vrh. Z vrha je veli-
časten razgled na Krnsko jezero in proti najvišjim vrhovom Julijskih Alp. 
Žal vreme ni dopuščalo, da bi razgled segal tudi do Jadranskega morja. 
Ob povratku smo se ustavili še na planini Kuhinja. V zadnjem delu poti 
smo pot prek nežnih trav nekateri premagovali kar bosonogi. S pohodom 
na Krn smo v niz osvojenih vrhov dodali še en kamenček. Septembra nas 
čaka Dovška Baba.

MArko pAvLič

Vrhovi nad dolino Kot
Za letošnje dvodnevno poletno pohajkovanje po slovenskih gorah smo izbarli 
vrhove nad dolino Kot, ki je izmed treh ledeniških dolin v Julijskih Alpah prav 
gotovo najsamotnejša in najmirnejša. Naše izhodišče je bil tokrat Lengarjev 
rovt v dolini Kot. Po ogrevanju skozi gozd je pot počasi postajala vse strmejša. 
Počasi se je gozd redčil in na robu gozdne meje nas je pozdravil žuboreč izvir, 
kjer smo se odžejali. Pot smo nadaljevali po senčni strani mogočne Rjavine, ki 
nas je obdajala z leve, z desne pa se je že videl naš prvi cilj (Spodnja Vrbanova 
špica – 2299 m). Vzpenjajoč se po gruščnati poti, obdani z ruševjem, nas je pot 
privedla do Debelega kamna. Malo smo si oddahnili, nabrali novih moči in za-
grizgli po manjšem melišču proti razpotju. Čeprav bi nekateri do Staničevega 
doma ubrali lažjo pot po dolini, smo se družno usmerili po poti prek Vrbano-
vega špičja.

Že malo za odcepom nas pričakajo prve zajle in klini. Strma pot, delno porašče-
na s travami in ruševjem, višje pa skalna pot zavarovana s skobami in jeklenica-
mi, nas pripelje na prvi cilj. Nadaljevanje poti proti Visoki Vrbanovi špici je polna 
precej zahtevnih spustov in vzponov, zraven pa polno veličastnih razgledov. 
Brez težav smo se kaj kmalu znašli na travni jasi pod vrhom Visoke Vrbanove 
špice ter po nekaj korakih dosegli vrh (2408 m) 1600 m nad izhodiščem. Sledil 
je še kratek spust do doma Valentina Staniča pod Triglavom (2332 m). Za neka-
tere je bil to cilj dneva, tisti z več energije pa smo se podali še na Begunjski vrh 
(2461 m). V slabe pol ure smo prispeli na vrh. Še nekaj izmenjav vtisov z ostalimi 
planinci in že je bil čas za zaslužen počitek. Zjutraj so nas skozi okno požgečkali 
žarki vzhajajočega sonca. Nekaj fotografij in pot pod noge proti Cmiru (2393 
m). Prečimo manjše snežišče pod Begunjskim vrhom. Prek dobro zavarovane 
gladke skalne plošče smo prispeli do grebena, grebenska pot pa se je kaj kma-
lu zaključila s strmo skalno stopnjo, po kateri smo se po odlično zavarovani poti 
spustili za več kot 10 metrov. Razgledna pot nas v še nekaj vzponih in spustih 
pripelje do vrha Cmira. Povratek v kočo, kava na poti in nazaj v dolino. Uspešno 
in predvsem varno smo zaključili še en dvodnevni pohod.

MArko pAvLič
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Božidar Stupica se je rodil 6. aprila 1951 v Šentvidu pri Lukovici. Po kon-
čani osnovni šoli se je vpisal na srednjo aranžersko šolo v Ljubljani in jo 
leta 1969 tudi uspešno zaključil. Prvo zaposlitev je dobil v trgovskem 
podjetju Kranj, kjer si je pridobil dobre izkušnje pri spoznavanju aranži-
ranja, oblikovanja reklamnih medijev, postavljanju sejmov in izdelkov 
v propagandne namene. Ker je bil Kranj le nekoliko oddaljeno mesto, 
je Božidarja vse bolj privlačila Ljubljana – center dogajanja in oblikova-
nja. Povabili so ga v Supermarket za vodjo aranžerske in propagandne 
službe. Zanimalo ga je predvsem industrijsko oblikovanje. Ko so odprli 
to novo študijsko smer v okviru Akademije za likovno umetnost, je bil 
eden izmed 22 sprejetih študentov prve generacije.
Poklicno pot je uspešno nadaljeval kot vodja propagandne službe v 
domžalskem Toku. Največ se je ukvarjal z načrtovanjem in s postavitva-
mi sejmov (Ljubljana, Zagreb, Beograd), z oblikovanjem prospektov, 
zloženk in objavami v medijih, kot so časopisi, revije, televizija. 
Zaradi vse slabšega stanja v Toku se je leta 1991 v novi Sloveniji odločil 
za samostojno pot kot kulturni delavec in prevzel precejšen del obliko-
vanja za takratno domžalsko občino, za različna podjetja, predvsem pa 
za obrtnike. Izdelal je prek 200 logotipov, celostnih podob in vse, kar 
spada k promociji in prepoznavnosti podjetja. Ob ustanovitvi glasila 
Rokovnjač, ki ga je izdala občina Lukovica ob občinskem prazniku 4. 
septembra 1999 leta, je bil Božidar prva leta njegov tehnični urednik.
Sodeloval je na različnih javnih natečajih za grbe, logotipe, turistične 
spominke ter pobral precej nagrad in priznanj.
Zdaj je aktivni upokojenec. Še vedno rad ustvarja, vendar bolj za dušo. 

Od kod ideja za postavitev razstave svojih številnih del ob 50. 
obletnici ustvarjalnega oblikovanja?
Ko sem pregledoval kartone, v katerih sem hranil arhiv izdelkov, kar se 
jih je še ohranilo v 50 letih, sem pomislil, zakaj pa ne bi tega pokazal 
svojim prijateljem, sosedom, sodelavcem in drugim, ki jih to zanima. 
Tako sem začel urejati material in mislim, da sem izbral kar tretjino vse-
ga mojega dela.

Božidar v delavnici

Božidar Stupica – 50 let oblikovanja
Kaj vse bo možno videti na razstavi?
To so predvsem grafični izdelki za večja in manjša podjetja, samostojne 
podjetnike, občine, kulturna in športna društva in seveda za gasilska 
društva. Veliko sem oblikoval za bivšo domžalsko občino, po razdru-
žitvi pa sem delal tudi za vse novonastale občine (Moravče, Mengeš, 
Komenda, Trzin, Lukovica). Razen z grafiko sem se ukvarjal tudi s kipar-
jenjem in priložnostnim oblikovanjem, fotografijo, kakor tudi s sodelo-
vanjem na raznih natečajih za idejne zasnove logotipov.  

BAVI – celostna grafična podoba 
balkanskih veteranskih atletskih 
iger v Domžalah septembra 2011. 

To je bil moj velik projekt. Obsegal je 
oblikovanje logotipa, vseh tiskanih 
medijev, plaket, medalj, panojev, 
opreme stadiona in oglasov, načr-
tov tekmovanja. Ta obširen projekt 
sem pripravljal skoraj tri mesece.

Kaj je vaš osnovni poklic in kako ste se izobraževali? Že v osnovni 
šoli ste pokazali veliko nadarjenosti za risanje?
Res je. V osnovni šoli sem rad in veliko risal in slikal. Hotel sem postati 
slikar. Naš sosed, akademski kipar Marko Šuštaršič, mi je takrat pre-
dlagal aranžersko šolo, ki naj bi bila dobra odskočna deska za naprej, 
ker se s slikarstvom ali kiparstvom že takrat ni preveč dobro živelo. 
Starši so me pri tem podprli. Zelo uspešno sem končal srednjo šolo 
in se zaposlil v Kranju kot aranžer, popoldne pa sem poučeval risanje 
na osnovni šoli v Dobu. Toda vleklo me je na visoko šolo za dizajn, 
ki pa je takrat v Sloveniji še ni bilo. Po nekaj letih so v okviru likovne 
akademije v Ljubljani odprli smer za industrijsko in grafično obliko-
vanje. Prijavil sem se na sprejemni izpit. Med 450 kandidati so izbrali 
22 študentov. Bil sem med njimi. Uf – zdaj bo pa treba začeti … pa se 
je začelo.  

Maskota za Kranjsko Goro, Kekec, prav tak stoji v središču Kranjske Gore, visok dva metra in še 
popolnoma ročno izdelan plakat za AMD Lukovica.

Kakšen je bil poklic oblikovanja nekoč in kako se to dogaja danes?
Delal sem za večje firme: Univerzale, Toko Domžale, Walter Wolf, Obr-
tna zbornica, Napredek, Sloka Trbovlje itd. Sprva brez računalnika, 
vse ročno (risanje, montaža, lepljenje, prelomi). Precej teh prvih, pov-
sem ročno oblikovanih grafičnih izdelkov sem vključil tudi v razstavo.  
Potem sem spoznal, da brez računalnika ne bo šlo. Nakup tega in pa 
ene izmed prvih različic programa CorelDRAW je bila takrat velika in-
vesticija. S programom, ki je bil v osnovni verziji še zelo zapleten in 
počasen, sem se spopadel sam. Brez tečajev ali pomoči sem počasi 
obvladal skrivnosti in možnosti, ki mi jih je ponujal. Pozneje sem to 
nadgradil z zmogljivejšim računalnikom in izboljšanimi verzijami pro-
grama. Tudi na tem področju velja, da je vse treba narediti še hitreje 
in še boljše, zato je napredek zelo hiter in mu je težko slediti. Danes je 
poplava oblikovalcev, vsak zna napraviti vse, če le zna prižgati raču-
nalnik. Še vseeno pa se kje najde delo, kjer je zraven tudi duša … to 
pa vidi le izkušeno oko.
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Božidar za računalnikom

Kaj vam pomeni pri talentu šolska izobrazba?
Eno brez drugega ne gre. Na akademiji so profesorji, ki želijo prebuditi 
tiste skrite kotičke študentove duše in iz njih privabiti nekaj več, nekaj, 
kar se skriva v talentu. Imel sem odlične profesorje, ki so znali z ne pri-
silnim pristopom vzbuditi željo po znanju.

Kateri so bili vaši vzorniki in kako ste se srečali s častnim občanom 
Lukovice, oblikovalcem Nikom Kraljem, avtorjem svetovno znane-
ga stola Rex?
Moji vzorniki so predvsem profesorji iz akademije (Peter Skalar, Saša 
Mächtig, Andrej Jemec, Drago Tršar, kakor tudi Oskar Kogoj, Robert 
Lešnik, Jani Bavčer itd. ). Z Nikom Kraljem se nisem srečal, a ga obču-
dujem. V tistem času, ko je bilo oblikovanje še v razvoju, je naredil velik 
korak v svetu dizajna. Firme, ki so imele in prepoznale take talente, kot 
je bil Niko, so jim dale veliko podporo za delo (tehnološko, finančno, 
moralno). Najboljši oblikovalci so zrasli v podjetjih, v katerih so bili za-
posleni in so se sočasno šolali.

Kako sledite modernim trendom v oblikovanju in kako so vam 
všeč. Kako da ste se odločili za samostojno pot? Kaj so bile predno-
sti in na kakšne ovire ste naleteli?
Kot vsako področje se tudi oblikovanje razvija, predvsem s tehnologijo, 
ki gre s svetlobno hitrostjo naprej. Tisti, ki znajo to izkoristiti, seveda 
z veliko mero talenta in izkušenj so zelo uspešni – občudujem jih. Na 
samostojno pot sem odšel iz tovarne Toko, ki je pešala kot tedaj veli-
ko slovenskih uspešnih firm. Postal sem samostojni kulturni delavec in 
naročil sem imel dovolj. Bil sem neodvisen, neobremenjen z delovnim 
časom, kar je zame zelo pomembno, saj sem najbolj ustvarjalen v zgo-
dnjih jutranjih urah. Največja težava je bila plačilni nered. Precej časa 
sem porabil za izterjavo dolgov.   

Na katere izdelke ste najbolj ponosni?
Ponosen sem na vse izdelke, predvsem pa na logotipe. Nastalo jih je 
prek 200 in skoraj vsi so še v funkciji. Tudi drugi grafični izdelki so mi pri 
srcu, predvsem tisti, kjer ni bilo velikega vpliva naročnika. 

Logotip HK Prevoje je eden mojih 
prvih logotipov za šport. Predstav-
niki Olimpije iz Ljubljane so želeli 
odkupiti ta logotip za zajeten kup-
ček denarja. Kljub naši revni blagajni 
smo se odločili, da ga ne damo. Tako 
je tudi ostalo. Še vedno je prevojski.
Kar pa se tiče hobija, so to skulpture, 
ki so večne.

S čim se ukvarjate zdaj, ko ste že 
nekaj let upokojeni?
Še vedno delam za podjetja, ki sem 

jim zvest več kot 30 let, skoraj za vsa društva in organizacije v naši ob-
čini pa tudi izven. Veliko več pa se posvečam hobijem: kiparjenju in 

oblikovanju iz lesa, kolesarjenju, pohodu na Limbarsko goro, igranju 
pri godbi Lukovica, pri kateri bo drugo leto 20-letnica itd.
 
Komu bi se radi zahvalili ob tej življenjski razstavi, ki bo odprta 7. 
septembra 2017 ob 19. uri v Pungartnikovi hiši v Lukovici?
Za vse moje podvige se moram zahvaliti mojim zvestim poslovnim par-
tnerjem, moji družini, prijateljem, sodelavcem, predvsem pa ženi Miji, 
ki me je podpirala in me še podpira pri večini mojih odločitvah. Hvala 
vsem.   

Zahvaljujemo se vam za velik ustvarjalni doprinos oblikovanja v nek-
danji skupni občini Domžale kot tudi v naši občini Lukovica, kjer ste 
pomagali veliko društvom od gasilcev, godbenikov, hokejistov, špor-
tnikom do kulturnikov itd. Želimo vam še veliko ustvarjalnih uric, da z 
veseljem prikažete lepoto vaših izdelkov našim občanom.

viktor jeMenc 

Primer industrijskega oblikovanja je Božidar podaril vnuku Tianu.
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Krištofova nedelja v Krašnji 
Leta 1987 je padla pobuda o ustanovitvi MIVE Slovenija, ki jo je z veseljem 
podprl pokojni nadškof Alojzij Šuštar. V teh 30 letih je MIVA Slovenija ob 
pomoči številnih dobrotnikov tako poslala v misijone 234 avtomobilov, 36 
koles, 29 motorjev, 11 kombijev, devet priključkov za delovne stroje, osem 
čolnov, devet traktorjev, devet tovornjakov, šest minibusov, pet prikolic, 
štiri reševalna vozila, dve radijski postaji, avtobus, delovni stroj, štirikole-
snik, plug, brano in zgradili en pristan. Tudi letos bo akcija Za vsak srečno 
prevožen kilometer stotin za misijonski avto ali Moj dar Boga slavi za vse 
prevožene poti ob blagoslovu vozil na Krištofovo nedeljo dodala nov avto, 
kolo, čoln ali kakšno drugo prevozno sredstvo našim misijonarjem. Na Kri-
štofovo nedeljo je zbranim po koncu svete maše pred cerkvijo sv. Tomaža v 
Krašnji župnik Anton Potokar najprej spregovoril o pomenu akcije MIVA in 
Misijonskega središča Slovenije in nato zmolil še molitev za srečno pot ter 
blagoslovil vozila in voznike. Veliko nam o pomenu blagoslova pove tudi 
star irski blagoslov, ki se glasi: Blagoslov za na pot! Naj te vsa pota povezu-
jejo z drugimi, naj ti veter vedno piha v hrbet, dež naj mehko zaliva tvoja 
polja, sonce naj toplo greje tvoj obraz. In do takrat, ko se vnovič snidemo, 
naj te varuje Božja roka. 
Pota, po katerih hodiš, naj te vedno pripeljejo k pravemu cilju.
Tudi ko je mraz, imej tople misli, luna naj osvetljuje tvojo temno noč.
In do takrat, ko se vnovič snidemo, naj te varuje Božja roka. 
Tvoja glava naj vedno počiva na mehki blazini, imej vedno toplo obleko in 
vsakdanji kruh. Bodi že 40 let v nebesih, preden bo vrag to opazil. In do ta-
krat, ko se vnovič snidemo, naj te varuje Božja roka. 
Do takrat, ko se vnovič snidemo, naj te Bog ne zapusti.
Naj te močno stisne k sebi, vendar naj njegova dlan ne bo zate pretrda.
In do takrat, ko se vnovič snidemo, naj te varuje Božja roka. Lepo je, da se 
Bogu zahvalimo tudi za prevozna sredstva, ki nam krajšajo poti, nas pove-

zujejo in omogočajo, da dosegamo pomembne cilje in da se vedno znova 
varno vrnemo na svoje domove. Naj nova prevozna sredstva, ki jih bodo 
prejeli misijonarji, prinesejo sporočilo miru v oddaljene dežele, nas pa naj 
na naši življenjski poti in v prometu varuje sveti Krištof. 

drAgo juteršek

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in 
vinarstvo vabi na

DAN ODPRTIH VRAT SADOVNJAKA 
NA BRDU PRI LUKOVICI

v soboto, 2. septembra 2017

V sadovnjaku Kmetijskega 
inštituta Slovenije na Brdu pri 
Lukovici bomo v soboto, 2. 
septembra 2017, organizirali 
dan odprtih vrat.
Za vse ljubitelje sadjarstva bodo 
vrata na široko odprta med 10. 
in 17. uro. Za začetek bomo 
prisluhnili predavanju z naslovom 
''Sorte hrušk nekoč in danes''. 
Sledili bodo strokovno vodeni 
ogledi sadovnjaka, obisk sadjar-
ske tržnice ter razstava zgodnjih 
sort hrušk. Možen bo tudi nakup 
zgodnjih sort jabolk, pridelanih v 
sadovnjaku na Brdu pri Lukovici.

Dodatne informacije: 01 28 05 138, 01 72 36 733 in 031 537 449 

Lepo vabljeni!

Češnjice nad Blagovico
V nedeljo, 16. julija, na dan naše farne zavetnice Karmelske Matere bož-
je, smo se zbrali na Češnjicah nad Blagovico k blagoslovu obnovljenega 
oltarja, novega tlaka v prezbiteriju, anbona in prtov. Blagoslov je vodil 
nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore.
Blagoslovil je tudi vse napore in prizadevanja, s katerimi smo srečno kon-
čali to veliko delo.

Ob tem se gre še posebej zahvaliti Avguštinu Klobčarju, ključarjema Pe-
tru Čebulju in Jožetu Žibertu, Marjanu Kanciliji ter Damjani Urankar za 
podarjena anbon in prte, ter vsem ostalim, ki so pomagali pri obnovi. Za-
hvala za pomoč gre tudi občini Lukovica pod vodstvom Mateja Kotnika in 
restavratorstvu Legan iz Žužemberka. Za vse bog povrni.
MARIJA, KRALJICA IN LEPOTA GORE KARMELJSKE, PROSI ZA NAS.

dušAn škrLj
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Upokojitev starejšim prinaša določeno svobodo. Kaj bi počeli s to svobo-
do, če v javnosti ne bi bilo organiziranih oblik, kamor se lahko vključijo 
starejši? Ena takšnih oblik je tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Domžale, ki je letos praznovala 20-letnico svojega uspešnega delovanja. 
V lanskem šolskem letu je različne oblike programov obiskovalo več kot 
780 kandidatov. Kandidati prihajajo iz različnih občin: Lukovice, Trzina, 
Mengša, Kamnika, Moravč, Komende in Domžal. 
Študentje univerze za tretje življenjsko obdobje Domžale leto za letom 
dokazujejo, da je njihovo izobraževanje uspešno. Vedno znova so skupi-
ne navdušene za učenje in novo znanje. Pomembna motivacija študen-
ta je spoznanje, da zna, česar pred letom še ni. Ni pa pomembno samo 
pridobivanje novega znanja, ampak tudi druženje.
Ker so vse aktivnosti in programi našega društva namenjeni aktivnemu 
in kvalitetnemu preživljanju prostega časa, bomo veseli, če se boste 
tudi v šolskem letu 2017/2018 vključili v katero od spodaj predstavlje-
nih oblik:

Jezikovni tečaji: 
angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina.
Splošno izobraževanje: 
svetovne religije in verstva, astronomija, etnologija, bralna značka v slo-
venščini in v tujih jezikih,
geografija − slovenska in svetovna, Domžale/Kamnik − moje mesto, ra-
čunalništvo, umetnostna zgodovina, zgodovina in kultura tujih ljudstev, 

logika, zabavna matematika, razgovor − ustvarjalna pot reševanja sporov, 
zeliščarstvo.
Kultura in ustvarjanje: 
literarni krožek, pevski zbor, igramo na citre, keramika, likovno ustvarja-
nje, punčke Unicef, klekljanje, gledališka delavnica, kaligrafija, oriental-
ski ples, skupinski ples.
Šport in rekreacija: 
joga, telovadba, pohodništvo, kolesarstvo.
Te oblike dopolnjujemo z zanimivimi predavanji ter obiski zgodovinskih 
in naravnih lepot doma in v tujini.
Vpisi za šolsko leto 2017/2018 bodo potekali od 28. avgusta do 22. 
septembra 2017 vsako delovno dopoldne od 10.00 do 12.00 in ob 
sredah od 16.00 do 17.00 oziroma do zapolnitve prostih mest.
Društvo Lipa − Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale vabi ob-
čane Domžal, Trzina, Mengša, Lukovice, Kamnika, Komende in Moravč, 
da se vključite v programe aktivnosti. Vabljeni ste tudi občani preosta-
lih okoliških občin. Več informacij lahko poiščete na naši spletni strani: 
http://drustvo-lipa.si/

predsednik društvA LipA – 
univerZe ZA tretje živLjenjsko 

obdobje doMžALe

MArjAn rAvnikAr

Društvo Lipa – univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale

Ob bogatem zorenju bližnjih žit na poljih se je obrestovalo in srečno kon-
čalo 30-letno delo skromnih Gradiščanov ob pomoči tudi ostalih dobrih 
ljudi. V nedeljo, 9. julija 2017, je bila v cerkvi sv. Marjete, še kako aktu-
alne zavetnice porodnic, upodobljene s palmovo vejico kot simbolom 
mučeništva in zmajem, ki ga je ukrotila s pomočjo križa, slovesna maša 
v zahvalo za vsa dolgotrajna obnovitvena dela, ki jo je daroval brdski žu-
pnik Pavel Okoliš, ki mu želimo še uspešno sodelovanje. Pri tem obredu je 
blagoslovil novi kip Marije Brezmadežne, ki se krasno ujema s kipom Srca 
Jezusovega na drugi strani cerkve. 
Okoli 120 vaščanov ob sodelovanju z raznimi obrtniki je opravljalo ob-
novitvena dela na poznogotski cerkvi s prostostoječim zvonikom in 
taborskim obzidjem tudi ob pomoči občine Lukovica, ker je to kulturni 
državni spomenik. Na cerkvi so prenovili ogrodje strehe in položili novo 
kritino, izdelali oporne zidove, obnovili notranjo in zunanjo fasado, obno-
vili stopnišče v zvoniku, itd. Strokovnjaki so restavrirali notranje freske in 
zunanjo fresko sv. Krištofa. Vaščani so uredili tudi okolico cerkve, priklopili 
vodo, uredili cestni dostop in javno razsvetljavo, obnovili škarpo in drena-
žo, uredili pokopališče, itd. 

Postavili zahvalni Marijin kip v 
cerkvi sv. Marjete na Gradišču

Obnovo sta podpirala dolgoletni župnik Andrej Svete in na zaključku ure-
janja notranjosti Jože Lap, za kar se jima vaščani zahvaljujejo. Zahvala gre 
predvsem sosedom Drčarjevim za vzdrževanje okolice ter za zvonjenje in 
stalno pomoč. Veliko sta pripomogla pri vodenju in samem delu ključarja 
Marjan Vesel in Janez Poznič. 
Želimo si, da bodo vaščani Gradišča tudi v bodoče tako zagnano skrbeli 
za ohranjanje kulturne dediščine in da jih bo sv. Marjeta še naprej tako 
vzpodbujala.   

viktor jeMec
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Veterani NK Črni graben počasi 
proti vrhu 
 
V sklopu praznovanj Slobodarski dani viteškog grada Bužima, ki potekajo 
od 4. do 15. avgusta, poleg številnih športnih in kulturnih dejavnosti poteka 
tudi nogometni turnir, ki se ga je že četrtič udeležila tudi ekipa veteranov 
NK Črni graben. Če so bili v preteklem letu na tretjem mestu, so se letos 
borili za prvo, a žal izgubili proti domačim igralcem po streljanju enajstme-
trovk z rezultatom 6 proti 5. Poleg nogometnih tekem veteranov si v teh 
dneh obiskovalci lahko ogledajo še tekme v odbojki na mivki, streljanju 
z zračno puško, super maratonu, kolesarjenju, malem nogometu, kjer so-
deluje prek 70 ekip, namiznem tenisu, šahu, teku po ulicah mesta in celo 
kuhanju golaža. Tokrat so se na nogometnem igrišču NK Vitez za zmago 
borili veterani NK Čelik iz Zenice, NK Iskra Bugojno, FK Bratstvo iz Bužima in 
NK Črni graben iz Lukovice. Člane NK Črni graben so spremljali tudi navijači, 
sicer družinski člani nogometašev, a vendar je bilo prav lepo slišati navijanje 
iz tribun. V razburljivem razpletu zadnje finalne tekme med domačimi igral-
ci in igralci NK Črni graben so domači vodili že z dvema goloma prednosti, 
a je z dobro igro našim igralcem uspelo izenačiti. Zmago so tokrat odločile 
enajstmetrovke in več športne sreče je bilo na strani domačih igralcev, in 
tako osvojili prvo mesto. Na svečani podelitvi je tako kapetan moštva Izu-
din Izo Skenderović prejel pokal in priznanje za osvojeno drugo mesto, po-
leg osvojenega drugega mesta je član NK Črni graben Primož Travnik prejel 
priznanje in pokal za najboljšega igralca turnirja. V vrstah NK Čelik je igral 
tudi nekdanji reprezentant in trener Wsv Wuppertal, SF Sodingen, SF Ba-
umberg, TuRU Düsseldorf ter reprezentance BiH Vlatko Glavaš. Torej prava 
legenda nogometa in prav prijetno je bilo poklepetat iz njim. Ker pravi star 
pregovor: Priložnost zamujena, ne vrne se nobena, je predsednik NK Črni 

graben Irfan Čordić zahvaljujoč Občini Lukovica lahko svojim dopoldan-
skim rivalom s pomočjo reklamnega gradiva razložil, ne le od kje prihaja 
klub, temveč tudi nekaj zgodovine krajev, ki spadajo pod občino Lukovi-
co. Predstavitveno gradivo v lični vrečki z logotipom občine so predali tudi 
županu občine Bužim Zikriji Durakoviću. Zahvaljujoč se tej pozornosti so 
nogometaši že dobili povabilo na turnir, ki ga pripravlja NK Iskra Bugojno. 
Sledil je še najbolj naporen del tokratnega turnirja, in sicer pogostitev, kjer 
so se domačini potrudili in pripravili domačo hrano in pijačo za vse udele-
žence turnirja. V zgodnjih jutranjih urah se je končalo spoznavanje kulina-
rike BiH in treba se je bilo odpraviti v posteljo, ter ujeti je bilo treba še nekaj 
uric spanja pred odhodom domov. Za nami je tokratni turnir v Bužimu, kjer 
smo se pokazali v res lepi luči, za nami je tudi več kot 500 kilometrov in 
upajmo, da nas podobna avantura čaka tudi prihodnje leto ali že kaj prej.     

drAgo juteršek

Mladi upi NK Črni graben 
  

V petek, 14. julija, se je končala poletna nogometna šola NK Črni graben, 
ki sta jo vodila trenerja NK Črni graben Lara in Tilen. Z osnovami nogo-
metne igre se je spopadlo kar nekaj bodočih nogometašev, a tudi brez 
deklet ni šlo. Nogomet ni več samo domena moških ekip in mogoče bo 
nekoč ženska ekipa NK Črni graben posegala tudi po odličjih. Sicer so se 
mladi, kakor se za šolo spodobi, najprej pripravili nanjo, in sicer z ogre-
vanjem, nato so spoznavali osnove nogometa ter posamezne udarce z 
nogo. Ker pa pri nogometu uporabljajo nogometaši vse dele telesa, so se 
spoznali tudi z igro z glavo. Sicer se tokrat s škarjicami in podobnimi atrak-
tivnimi udarci niso spopadli, so bili pa pravilno izvedeni udarci z nartom, 
sprednjim in notranjim delom stopala ter s prsti nagrajeni s pohvalo. Tudi 
brez preigravanja ali "driblanja" ni šlo in tako so ves dan posvetili tudi tej 
pomembni veščini. Sicer je bilo najpomembnejše poleg spoznavanja z 
nogometom in nogometno žogo tudi medsebojno druženje. In slednje-
ga so skupaj s poletno šolo nogometa zaključili na igrišču v Rafolčah, kjer 
so prejeli spominsko majčko z napisom NK Črni graben in pokrovitelja 
Slikopleskarstva Nijansa, ter se okrepčali z odličnimi picami. Nogome-
tna poletna šola je zaprla vrata, a prostora za nogometno igro je dovolj 
okoli hiš, le za varnost poskrbite in uživajte v igri, naj si bo nogometna ali 
kakšna drugačna. Vidimo se jeseni na treningih mladih selekcij NK Črni 
graben v RCU Lukovica

drAgo juteršek

Športni park Marjana Pozniča v 
Trnjavi počasi raste
 
 
V teh vročih julijskih in avgustovskih dneh, ko vsi iščemo senco in hlad, se na 
večer zberejo člani ŠKD Bregar in veterani NK Črni graben ter urejajo površi-
no, kjer bo počasi poleg nogometnega igrišča in igral zraslo še kaj. Čeprav je 
bilo za besedo udarniško delo večkrat slišati v povojni obnovi od leta 1945 
na vseh koncih naše takrat skupne domovine, je precej prostovoljstva tudi 
še zdaj. Kajti le s skupnimi močmi in prostovoljno se da veliko narediti. Tako 
ideja, ki jo je dal ustanovitelj ŠKD Bregar Marjan Poznič, dobiva svojo podobo. 
Staro in mlado je tokrat počistilo prostor, odstranilo številne veje in drug les, 
da je na vrsto prišla tehnika. Kajti vsega se pač ne da narediti z golimi roka-
mi in ker je podlaga poglavitnega pomena za rast trave, so tokrat povabili k 
sodelovanju strokovnjaka za travo. Ekipa Martina Vilarja je začela s pripravo 
terena in, če bo le vreme dopuščalo, bo igrišče kmalu zeleno s travo in ne 
plevelom. Želja je, da si uspeh skupnega dela ogledamo že na konjeniškem 
dnevu v septembru. 

drAgo juteršek
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OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO
V A B I L O

Dragi bodoči prvošolci in prvošolke
 ter spoštovani starši!

Ker je prvi šolski dan nekaj posebnega in želimo, 
da vam ostane v lepem spominu, vas 

1. septembra 2017 ob 10.00 
vabimo na sprejem v Kulturni dom Lukovica,

kjer vas bodo pozdravili gospa ravnateljica, gospod župan in predsednik 
sveta staršev ter učenci PŠ Krašnja, ki so za vas pripravili igrico.

Po končani prireditvi sledi še kratko druženje na posameznih lokacijah –
 v prostorih PŠ Krašnja, PŠ Blagovica in Vrtca Medo, 

kjer se boste pobliže spoznali z učiteljicami in sošolci ter si ogledali razrede. 

Vašega prihoda se že veselimo.

rAvnAteLjicA dr. AnjA podLesnik FetiH

Z učiteLji in učenci oš jAnkA kersnikA brdo

Pozor - šolarji 
spet del 
prometa!
 
V petek 1. septembra, bodo po dolgih 
poletnih počitnicah šolarji spet med 
nami, kot ena najbolj ranljivih skupin 
udeleženih v prometu, zato si želimo, 
da bo njihova pot v in iz šole čim var-
nejša.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si raz-
lagajo po svoje, zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi 
udeleženci v cestnem prometu.   

Seveda so najbolj ranljivi v prometu prav prvošolčki, ki se prvič srečujejo s 
samostojno udeležbo v prometu. Čeprav je za otroke organiziran prevoz 
do šole, moramo večji, izkušenejši udeleženci v prometu prilagoditi vožnjo, 
saj so poleg nepredvidljivosti najmanjši udeleženci v prometu tudi najmanj 
vidni. Otroci, ki obiskujejo prvi ali drugi razred osnovne šole, morajo na poti 
v šolo in iz nje poleg kresničke okrog vratu nositi še rumeno rutico. 

V prvih šolskih dneh bo na večjih prehodih proti šoli tudi tako imenovana 
šolska prometna služba, ki jo opravljajo prostovoljci in s tem na kriznih toč-
kah zagotavljajo varen prehod nadebudnežev.   

Tudi policisti Policijske postaje Domžale bodo v skladu z usmeritvami na 
področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa ob začetku šolskega leta 
izvajali ustaljene aktivnosti. S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh 
bodo, po izkušnjah iz prejšnjih let, občutno prispevali k umirjanju prometa. 
V tednu pred začetkom pouka se bodo izvajale poostrene meritve hitrosti 
v okolici šol, predvsem v času, ko običajno otroci prihajajo v šolo in odhaja-
jo iz nje. Hkrati bodo policisti preverjali varno hojo otrok in prečkanje ceste, 
opremljenost prvošolčkov z rumenimi ruticami in odsevnimi telesi za večjo 
varnost ob zmanjšani vidljivosti, brezhibnost koles, koles s pomožnim mo-
torjem in koles z motorjem. Preverjali bodo tudi pravilno uporabo varnostne 
čelade. Prav tako bodo v začetku šolskega leta poostreno nadzirali tehnično 
brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne 
opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. 
V dneh pred začetkom šole vsako leto poteka pregled postavljene prometne 
signalizacije ter pregled talnih označb na vozišču in pločnikih. Poleg vsega 
povedanega pa tudi zakon o varnosti cestnega prometa pravi, da morajo 
starši zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole. 
Otrok sme samostojno sodelovati v prometu šele, ko se starši ali drugi skrb-
niki prepričajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v prometu ter so 
seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih površinah. 

Prometna vzgoja je nekaj, kar raste skupaj z otrokom. Ko otrok začne hoditi 
v šolo, se njegovo vključevanje v promet še poveča. Starši in ostali odrasli 
nikoli ne smemo pozabiti, da smo njihov prvi in največji zgled. Izredno po-
membno je, da se, ko je z nami otrok, še dosledneje držimo cestno-prome-
tnih predpisov. 

AndrAž kopitAr
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Oratorij 2017 na Brdu
 
Za boljšo razlago dela in pomena oratorija se moramo vrniti v leta, ko 
je deloval Janez Bosko - Don Bosko. V zbirki Žepna knjižnica Ognjišča 
je izšla knjiga z naslovom Ukradli ste mi srce, v kateri italijanska salezi-
janska duhovnika Enzo Bianco in Carlo de Ambrogio na mikaven način 
predstavita sv. Janeza Boska ali Don Boska, ustanovitelja salezijancev 
in velikega vzgojitelja mladine. Na koncu te knjige je Don Boskov slo-
varček in pod geslom 'vzgoja' beremo njegove misli: »Moj vzgojni sis-
tem? Zelo preprost je: pustite mladim vso prostost, da počno stvari, 
ki so jim najbolj všeč. Pri tem pa morate v njih odkrivati kali njihovih 
dobrih nagnjenj in poskrbeti, da se razvijejo. Vsakdo z veseljem dela 
samo tisto, za kar se čuti sposobnega, zato to upoštevam in moji go-
jenci delajo vsi od kraja ne le z vnemo, ampak tudi z veseljem.« In tako 
kakor on so tudi naši animatorji doživeli poleg slabega vremena tudi 
različna nasprotovanja. Čemu sploh imeti Oratorij in podobno so bile 
tokrat teme in o tem sta na koncu predstavitvenega dela spregovori-
la vodja letošnjega oratorija Grega in Jure. Sprehodimo se tokrat po 
letošnjem oratoriju, kakor so nam ga na zaključni prireditvi prestavili 
udeleženci oratorija. Kaj vse se je dogajalo na letošnjem oratoriju od 
nedelje do sobote, smo tako izvedeli iz ust udeležencev, ki so tokrat 
animatorje zaradi slabega glasu pustili na miru in sami pripeljali prire-
ditev do konca. No, čisto do konca ne, kajti nekdo je moral prebrati še 
zahvale in imena vseh tistih , ki so animatorjem tokrat stali ob strani 
kakor vsa leta do zdaj. Zaključek letošnjega oratorija smo začeli s sveto 
mašo, ki jo je daroval Janez Gerčar in pri kateri smo se spomnili naše 
katehistinje Frančiške Gerčar. 

V svojem nagovoru nam je tokrat župnik in dekan Janez Gerčar spre-
govoril o smislu oratorija o igri in molitvi. O letošnjem Dotiku nebes, 
o Mariji, ki je bila letošnja rdeča nit oratorija, in predvsem naši molitvi. 
Molitvi, ki združuje, družinski molitvi, večerni, jutranji in pri kosilu in se 

ob tem spraševal, kako živa je v naših družinah še molitev. Na oratoriju 
se začne dan z molitvijo in ta teden, ki ni bil brez težav, ni obogatil 
samo vas, ampak tudi župnijo in vse okoli vas. Naj vas izkušnja, kako 
lepo je, če nekaj naredimo za sebe in druge, povezuje še dolgo, da bo-
ste po zgledu Don Boska mlade navduševali za vero v Jezusa in Marijo. 
Na koncu pred blagoslovom smo prisluhnili še vtisom staršev, ki so 
povzeli dogajanje na Brdu ob pomoči svojih otrok in zahvalo anima-
torjem zaključili z besedami the best, ful kul, enkratno ... Po blagoslovu 
smo prisluhnili najprej najmlajšim in tako po vrsti vse do birmancev. In 
smo začeli z jutranjo molitvijo, se podali na kosilo, spoznali kateheze 
in skritega gosta, šli v živalski vrt in na nebotičnik ter bili pri sveti maši, 
ki jo je daroval Andrej Svete pri frančiškanih. Spoznali smo letošnje de-
lavnice in si tako najprej izdelali nakit, posneli film, se naučili pritrko-
vanja, spoznali skavtske veščine, se aktivno športno udejstvovali, kajti 
šli smo peš k Šimet, spekli enkraten jabolčni zavitek oziroma štrudelj, 
izdelali ptičjo hišico za naslednjo zimo in se spoznali s čarobno kro-
glo. Birmanci so nam predstavili velike igre in priznati moram, ni tako 
enostavno, kakor se zdi. Posebno policaj je bil kar zahteven in je hitro 
kaznoval za napake in tako so šle točke. Tako so nam na kratko, a pe-
stro in zanimivo predstavili oratorijski teden. Še zahvale vsem tistim, ki 
so se tudi letos odzvali na klic animatorjev za pomoč, in nagrade vsem 
animatorjem, ki sta jih podelila Jure in Grega. Uradni del se je zaključil 
in začel se je zabavnejši del s plesom in z igro za otroke in starše in sle-
dnji so bili deležni tudi dobrot oratorijske kuhinje. Odlične sadne kupe 
in ostale dobrote na bazi nič preveč kalorij in maščob. Še enkrat hvala 
vsem animatorjem, kar 40 jih je tokrat skrbelo za 120 otrok, in vsem, ki 
so animatorjem stali ob strani tudi v malce neprijetnih trenutkih in jim 
izrekli besede podpore. Sicer pa poje Tomaž Domicelj: Glavno, da živi-
mo in da lačni nismo več, saj po novem, saj po novem, saj po novem 
letu boljše bo. Upajmo, da res.           

drAgo juteršek

Na drugem slovenskem baletnem tekmovanju TUTU in tretjem slovenskem 
tekmovanju koreografskih miniatur, ki je potekalo v Lendavi od 17. do 19. 
junija, so bile zelo uspešne balerine in baletnik iz Glasbene šole Kamnik. Tri-
je naporni tekmovalni dnevi so prinesli veliko veselja tudi kamniški baletni 
učiteljici Ani Trojnar, ki je del organizacijskega odbora tega tekmovanja, saj 
so njeni varovanci dosegli izvrstne rezultate, na odru zanesljivo in odločno 
prikazali in dokazali svoje znanje, talent, trdo delo in odličen odrski nastop. 
Mednarodna žirija je v kategoriji I. BELA, v kateri plešejo najmlajši učenci solo, 
dodelila kamniški baletnici Vidi Jugović drugo mesto za nastop Polka na glas-
bo Donizettija, Manci Andrić pa za njeno Polko peto mesto. V kategoriji VII. 
VIJOLIČNA so učenci prvega razreda baletnega oddelka Glasbene šole Ka-
mnik s svojo točko Dogodivščine klovnov osvojili imenitno prvo mesto. Na 
odru so za zmago zaplesali Tisa Gašparič, Eli Kompara Petek, Marija Kotnik, 
Iza Julija Perne, Mojca Požek, Lidija Prevc, Špela Uranič in Grega Golob. Po-
sebno nagrado strokovne žirije za inovacijo, originalnost in koreografijo je 
prejela tudi baletna učiteljica Ana Trojnar. Za nagrado so dobili udeležbo na 
mednarodnem baletnem poletnem seminarju Dancs-Piran 2017, ki je pote-
kal od 24. julija do 5. avgusta v Piranu, na njem pa je letos prvič poučevala 
tudi Ana Trojnar.
„Otroci so bili z osvojenim prvim mestom res presrečni. Taka tekmovanja jim 
dajo veliko. Naučijo se samostojnosti, pridobivajo samozavest. Vesela sem, 
da imamo dobro zasnovo za prihodnost,“ razmišlja Ana Trojnar.

bojAnA kLeMenc

Na baletnem tekmovanju blesteli učenci Glasbene šole Kamnik
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VOLIŠČE 4.10.19 – 
PODRUŽNIČNA  ŠOLA KRAŠNJA,
Krašnja 14 A, Lukovica  

Kompolje, Koreno, Krajno brdo, Krašnja, Spodnje Loke, 
Vrh nad Krašnjo in Žirovše.

VOLIŠČE 4.10.20 - 
KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA      
Stari trg 1, Lukovica 

Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, razen 
št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Maklenovec, Ulica Jelke 
Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot v rovca, 
Laze, Šolska pot, Maroltova ulica, Mlakarjeva ulica, 
Kersnikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, 
Mlaka, Gradiška cesta in Koseskega cesta.
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici,  Preserje 
pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, Trnja-
va, Videm pri Lukovici in Zgornje Prapreče.

VOLIŠČE 4.10.21 – 
KULTURNI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA 
ŠENTVID, Veidrov trg 4, Šentvid pri Lukovici

Imovica,  Lukovica pri Domžalah, Trojanska cesta 2, 
Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici in 
Vrba.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.22 – 
ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO RAFOLČE,  
Rafolče 11  

Dupeljne, Rafolče, Straža in  Vrhovlje. 

VOLIŠČE 4.10.23 -   
ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE, 
Podgora pri Zlatem polju 1 

Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lašna, Obrše, Podgo-
ra pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem polju, Trnovče 
in Zlato Polje.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.24 - 
PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA
Blagovica 33, Blagovica

Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe,  
Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Pete-
linjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, Zgornji 
Petelinjek in Zlatenek.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.25 -  
VEČNAMENSKI OBJEKT 
Češnjice 8, Blagovica 

Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.                  

VOLIŠČE 4.10.26 - 
GASILSKI DOM TROJANE
Trojane 35  

Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, Log, 
Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, Trojane, Učak, V Zi-
deh in Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 4.10. 901 – 
DOMŽALSKI DOM
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Predčasno glasovanje.
Volišče je dostopno invalidom.

VOLIŠČE 4.10.970 – 
DOMŽALSKI DOM 
Ljubljanska cesta 58, Domžale

Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na 
območju okraja.
Volišče je dostopno invalidom.

Številka: 042-6/2017, 
Datum: 12. 7. 2017  

predsednicA okrAjne voLiLne koMisije
HeLenA MejAč, univ. dipL. prAv.

repubLikA sLovenijA
okrAjnA voLiLnA koMisijA 

10. voLiLnegA okrAjA, 4. voLiLne enote  

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/2007 – 
uradno prečiščeno besedilo in 47/13), izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote 

 SKLEP  O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper, 

ki bo v nedeljo 24. septembra 2017 

VABLJENI V TRETJO PROAKTIVNO KAVARNO z naslovom

Aktivni mladi: ideje za mlade 
– skupaj zmoremo več
7. septembra 2017 ob 17. uri  v Kulturni dom Janka 
Kersnika, Stari trg 1, 1225 Lukovica (pritličje).

Vabljeni so vsi mladi od 15 do 30 let (in mladi po srcu), ki:
• imate idejo ali projekt, ki lahko pripomore k višji kakovosti življenja 
(ter za katerega želite dodatne podpore ali ideje ter prepoznavnost v 
širši skupini).
• bodisi želite podpreti druge pri razvijanju pobud!

Kaj pridobite?
• navdih in (za)upanje
• iskreče pogovore 
• pomoč za vaše ideje 
• izkušnjo akcijsko naravnane metode, prenosljive v druga okolja.

Program proaktivne kavarne:
• 17.00: Odprtje srečanja in predstavitev dosedanjih rezultatov projekta 
Aktivni mladi 

• 17.30: Dva cikla omizij za razvijanje pobud (z vmesnim odmorom)
 • priprava izhodišč za Strategijo za mlade
 • določitev lokacij za postavitev trim steze ob Gradiškem   
    jezeru  
• 19.30: Skupni pregled rezultatov
• 20.00: Zaključek

Posebni gost tretje proaktivne kavarne bo slovenski podcaster, raper, igra-
lec, komik in prevajalec Boštjan Gorenc – Pižama.

Ponovno vabimo vse mlade od 15 do vključno 30 let, da stopite z nami 
v STIK in s svojimi idejami prispevate k razvoju občine Lukovica. Poleg 
mladih pa k sodelovanju vabimo tudi starejše občane, ki lahko prispe-
vate s svojim znanjem in izkušnjami.
Vabljeni! 

občinA LukovicA,
MLAdinski kLub stik
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Prvi septembrski vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije vas od petka do 
nedelje, od 1. do 3. septembra, v Lukovici zapeljuje z raznoterimi prika-
zi, doživetji in preizkušnjami. 

Pravočasno se prijavite za šahovsko simultanko z velemojstrom Matejem 
Šebenikom in šiviljsko delavnico za otroke vseh starosti, ki jo pripravlja Eko-
loška domačija Plahutnik, Razgledi z Vrha. Pripeljite mlade na preventivne 
prikaze in preizkušnje vožnje z malimi električnimi trial motorji v Avto-moto 
društvo Lukovica! Kmetija Pr' Matožet vabi v Krašnjo na delavnico peke kruha 
v krušni peči in pokušino drobnega peciva, KUD Fran Maselj Podlimbarski pa 
na ogled muzejske zbirke v Pavletovi hiši, srečanje pevcev ljudskih pesmi in 
nedeljski Sprehod skozi Krašnjo s predstavitvijo preteklosti vasi in prikazom 
gašenja s staro brizgalno. Gostilna in pizzeria Furman bo goste, ki bodo prišli 
na sobotno kosilo, za sladico s kočijo popeljala po Lukovici. Turistično dru-
štvo Preserje pri Lukovici pripravlja doživetje ob Gradiškem jezeru. Na dru-
ženje s konji pa vas v Trnjavo vabi Športno konjeniško društvo Bregar, ki tudi 
letos pripravlja posebni nedeljski program. Ne zamudite strokovno vodenih 
ogledov poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici in obiska sadjarske tržni-
ce. Na brezplačen voden ogled po čebelarski poti in degustacijo medu vas 
vabi Čebelarska zveza Slovenije. Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne 
dediščine – Skrinjca vam bo v soboto pripravilo jutranjo kavico, vas popeljalo 
v svet recitalov in likovnih del. Tudi člani likovne sekcije Društva upokojen-
cev Lukovica vabijo na ogled razstave svojih likovnih del v Pungartnikovi hiši, 
hkrati pa samo za vas pripravljajo delavnico slikanja na kamen. 
»Z dogodki, kot so Vikendi odprtih vrat, lokalnim turističnim ponudnikom ne 
omogočamo samo tega, da svojo kakovostno ponudbo, ki je plod znanja, iz-
kušenj in tradicije, pokažejo čim večjemu številu obiskovalcev, ampak s tovr-
stnimi sodelovanji še intenzivneje razvijajo svoje dejavnosti in s tem bogatijo 

Prvi vikend v septembru na Vikend odprtih vrat v Lukovico
turistično ponudbo domačega kraja in širše. Razvojni center Srca Slovenije 
jim je pri tem v veliko podporo, saj skrbi za usklajeno komunikacijo in za krov-
no promoviranje turistične ponudbe širši javnosti,« je o namenu prireditve, 
ki je zasnovana tako, da lahko prav vsak obiskovalec najde kaj zase, dejala 
direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek.
Najboljša vikend doživetja za družine, pare in navdušene posameznike vas 
čakajo tudi med 25. in 27. avgustom v Moravčah ter med 8. in. 10. septem-
brom v Šmartnem pri Litiji. Obiskovalci katerega koli ponudnika, ki sodeluje 
v Vikendih odprtih vrat v Srcu Slovenije, pa lahko sodelujete tudi v nagradni 
igri za družinski piknik na drevesu za štiričlansko družino v Pustolovskem par-
ku Geoss.  

Podroben program dogajanja Vikendov 
odprtih vrat in predstavitev sodelujočih tu-
rističnih ponudnikov poiščite na www.srce-
-slovenije.si/turizem/vikendi.

Odprte so nove možnosti za še hitrejše in lažje pridobivanje 
kreditov namenjenih za pokritje stroškov materialnih investicij 
(nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, stroške komunalnega 
in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali 
nakupa objekta), stroškov nematerialnih investicij (prenos teh-
nologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja 
ali nepatentiranega tehničnega znanja), prav tako pa tudi stro-
škov najema poslovnih prostorov in opreme, promocijskih ak-
tivnosti, priprave in izdelave razvojnih, investicijskih in drugih 
dokumentacij ter študij, pridobivanja intelektualnih pravic …

Kredit lahko podjetniki pridobijo s pomočjo Regijske garancijske 
sheme v Osrednjeslovenski regiji, v okviru katere je moč pridobiti 
garancije za bančne kredite mikro, malim in srednje velikim podje-
tjem, upravičeni prijavitelji pa so tudi socialna podjetja, ki delujejo 
in vlagajo na območju občin statistične regije Osrednja Slovenija. 
Statistična regija obsega naslednje občine: Borovnica, Brezovica, 
Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, 
Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Logatec, 
Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Mestna občina Lju-
bljana, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vo-
dice in Vrhnika. 
Iz garancijskega sklada, v katerem je 562.500 evrov, bo Regionalna 

razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) izdajala ga-
rancije v višini 50 do 80 % vrednosti kredita, preostalo vrednost kre-
dita pa bo zavarovala banka po svojih pogojih. Najnižji znesek kre-
dita je 8.000 evrov, najvišji pa 500.000 evrov za investicije in 200.000 
evrov za obratna sredstva.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave v Uradnem listu RS št. 
40/2017 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 15. 5. 2018. 
Vloge (obrazci in priloge) je treba poslati s priporočeno pošiljko po 
pošti ali osebno oddati na naslov RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 
Ljubljana.

Javni razpis je objavljen na: http://www.rralur.si/sl/projekti/2-javni-
-razpis-garancij-za-bancne-kredite   

V času odprtja razpisa se lahko za dodatne informacije obrnete na RRA 
LUR, tel: 01 306 19 02 oziroma na e-naslov: roman.medved@ljubljana.
si. 

Z Regijsko garancijsko shemo hitreje in ugodneje do kredita

Povabilo

Razgledi z Vrha, ekološka domačija Plahutnik, Koreno 14, Lukovica, vabi 
ob Vikendu odprtih vrat v Srcu Slovenije v soboto, 2. septembra 2017, ob 
9. uri na šahovsko simultanko s šahovskim velemojstrom Matejem Šebe-
nikom. Obvezna prijava na e-naslov: info@razgledizvrha.si ali na telefon-
sko številko 041 505 747. Kotizacije ni.

Vabljeni!
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14. tradicionalni tek okoli 
Gradiškega jezera

Turistično društvo Gradišče pri Lukovici vabi na 14. tradi-
cionalni tek okoli Gradiškega jezera, ki bo 17. septembra 

2017 z začetkom ob 10. uri.

Tekli bomo na:
• 300 m (predšolski otroci)
• 1200 m (otroci)
• 4200 m (1 krog / ženske in moški) 
• 12.600 m (3 krogi / ženske in moški)

Prijava bo možna na dan teka, 17. septembra 2017, od 8. ure zjutraj 
naprej. Vsi udeleženci tečejo in hodijo samo po označeni poti in na 

lastno odgovornost. Za dodatne informacije pokličite na 
070 151 197 ali nam pišite na: tdgradisce.2012@gmail.com. 

Za okrepčilo in prijetno vzdušje bo poskrbljeno.

Prisrčno vabljeni!

Likovna delavnica  
»slikanje na kamen« 
Člani Likovne sekcije DU Lukovica organiziramo likovno delavnico »slikanje 
na kamen«. Delavnica bo soboto, 2.septembra, od 10.00 do 12.00 v Pungar-
tnikovi hiši, Stari trg 17 v Lukovici. Delavnica je primerna za vse starostne 
skupine. Pod vodstvom naše članice Marcele Kopitar boste lahko naslikali 
podobe po predlogah ali po lastni zamisli. Vse materiale (kamen, akrilne bar-
ve, čopič) boste dobili na delavnici. Če imate primerne lastne čopiče in kak 
zanimiv kamen za poslikavo, jih vsekakor lahko prinesete s sabo.
Za lažjo organizacijo bi bile dobrodošle prijave nekaj dni pred delavnico 
na 040 647 933 (Marcela) ali 031 868 812 (Silvo), sprejeli pa bomo tudi vse 
nenajavljene udeležence. Vabljeni! 

LikovnA sekcijA društvA upokojencev LukovicA

Odprtje razstave del članov 
Likovne sekcije DU Lukovica 

Člani Likovne sekcije Društva upokojencev Lukovica vas vabimo na od-
prtje razstave likovnih del, ki smo jih ustvarjali od jeseni lanskega leta 
do zdaj. Odprtje bo v četrtek, 31. avgusta 2017, ob 18. uri v Pungar-
tnikovi hiši, Stari trg 17, Lukovica. Predvsem bi radi predstavili likovna 
dela, ki so nastala pod mentorstvom akademskega slikarja Vinka Žele-
znikarja, ki nas je vodil skozi likovno izobraževanje, od osnov risbe do 
pomena »valerja« v črno-beli in barvni tehniki. Vsak član se bo predsta-
vil tudi z drugimi slikami, ki jih je v tem času ustvarjal doma. Odprtje bo 
spremljalo kratek kulturni program, v katerem boste lahko uživali ob 
poslušanju odlične lokalne vokalne skupine Kvintet Zarja (člani bivše 
Klape Sidro) in nastopu mlade flavtistke Larise Capuder. Enajstletna 
Larisa je marca 2017 na mednarodnem glasbenem festivalu Davorin 
Jenko v Beogradu za svoj nastop prejela srebrno priznanje. Veselilo nas 
bo, če nas boste počastili z obiskom na odprtju in ogledom razstave po 
njej ali v naslednjih dneh. Razstava bo odprta še v petek, 1. septembra 
2017, in soboto, 2. septembra 2017, od 9.00 do 18.00 in v nedeljo, 3. 
septembra 2017, od 9.00 do 16.00. 

LikovnA sekcijA društvA upokojencev LukovicA
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Tako tiho skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 76. letu starosti sklenil naš dragi mož, 
oče, dedek, pradedek, brat, stric in tast

FRANC CEVEC
po domače Birtov France

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za podarjeno cvetje, sveče in svete maše ter izraze 

sožalja. Posebej se zahvaljujemo Onkološkemu inštitutu za 
zdravljenje ob hudi in težki bolezni, patronažni službi Lukovica, 
Irmi in Mateji za nego na domu. Zahvala velja tudi sosedi Brigiti, 

sestri Mariji Mav za nesebično pomoč v teh težkih trenutkih, 
reševalni postaji Meri za prevoz v Ljubljano, Pogrebni službi 

Vrbančič, pritrkovalcem in gospodu župniku Pavlu Okolišu za lep 
pogrebni obred. 

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, ki ste ga v tako 
velikem številu pospremili na zadnjo pot.

Žalujoči: vsi njegovi   

ZAHVALA

Ob izgubi ljubega in zelo dobrega moža, 
očeta, brata, deska in pradedka

STANETA PERVINŠKA

Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, ki so nam 
ob težkih trenutkih stali ob strani. Prav lepa zahvala pevcem 

ljudskih pesmi KUD Fran Maselj Podlimbarski, hvala tudi pevcem 
pogrebnega zavoda, najlepša hvala Danici Avbelj, ki nam je pri 

odprtem grobu zapela prelepo dalmatinsko pesem.
V srce in glavo bodo vtisnjeni govori, ki je spisala Boži Požar in 

bral Franc Novak, Vera Beguš pa je sestavila in prebrala resnične 
dogodke, ki so jih skupaj preživljali v otroško odraščajočih letih.

Prav lep bohlonaj župniku Antonu Potokarju za iskreno lepo 
mašo in govor.

Hvala lepa ŠD Krašnja, KD Krašnja, ZB Lukovica in DU Lukovica. 
Še posebna zahvala PGD Krašnja ter ostalim društvom, ki ste se 

udeležili pogreba v tako velikem številu. Iskrena zahvala vsem, ki 
ste darovali za maše, cvetje in sveče. 

Zahvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se mu poklonili in ga 
pospremili za zadnji poti. 

Zalujoči: žena, otroci, bratje in sestra 

V SPOMIN

3. avgusta je minilo 10 let, odkar je 
odšla v večnost naša ljuba

MARIJA KOČAR

S hvaležnostjo in ljubeznijo jo 
ohranjamo v naših srcih in se je 
spominjamo. Z nami živi njena 

dobrosrčnost, njeno veselje in njeno 
poštenje. Njeni vnuki si ustvarjajo 

podobo iz naših spominov. 
Vemo, da je sleherni dan z nami, pa 

vendar pogrešamo njen dotik in objem.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 81. letu starosti je svojo življenjsko pot 
sklenil mož in oče

JOŽE LEBENIČNIK 
STAREJŠI

po domače Damišev Jože
iz Spodnjih Lok 9

Hvala vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za besede 

sočutja in tolažbe ter darovane sveče. 
Zahvaljujemo se g. župniku Potokarju 

za lepo opravljen pogrebni obred, 
pogrebcem in Pogrebni službi Vrbančič. 

Hvala vsem, ki ste se v tako velikem 
številu prišli poslovit od njega.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti 
sklenila naša draga žena, mama, tašča, 

stara mama in sestra

TEREZIJA CERAR
po domače Joškovčeva mama iz Trnjave

Iskreno se zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom,  znancem 

in prijateljem za izrečena sožalja, za 
vsak stisk roke in tolažbo. Hvala za 

darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku 
Antonu Potokarju za lepo opravljen 

in izpeljan pogrebni obred, Pogrebni 
službi Vrbančič, Boži Požar  za sestavo 

besedila ter Francetu Novaku za 
poslovilni govor.  

Zahvala vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti.

     
Vsi njeni

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva.

Ne jokajte ob mojem grobu, 
le tiho k njemu pristopite, 
saj veste, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

Bolečine se ne da skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,

le ljube, skrbne mame,
nihče nam ne more več vrniti.
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Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF).

IZKORISTITE NAKUP PAKETNIH UR!

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

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR: 18. 9. in 23. 10. 2017 ob 16ih. 

TERMIN je POTRJEN in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA.
Vabljeni

Tečaji CPP:  11. 9., 2. 10 in 30. 10. 2017 ob 16ih.

OGLASI

VPISI V 
JEZIKOVNE 

TEČAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

Breznikova ul. 15, Domžale, 

Tel.:  01 721 69 13, GSM: 041 317 444
dude@dude.si, www.dude.si

20 let

Sklepamo super ugodna 
avtomobilska zavarovanja! 

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si

Mesarstvo 
Capuder

Delovni čas: sre, čet.: od 9. do17. ure, pet.: 9. do 18. ure, sob.: 8. do 14. ure

Brezje 23,
1233 Dob,

tel.: 01 724 90 02,
Gsm: 031 540 638

Sveže domače meso in suhomesnati izdelki.
Čreva za koline.

Domači med, bučno in oljčno olje ter vino.

PESTRA PONUDBA MESA ZA ŽAR

Sveže pečenice, krvavice, hrenovke, 
mesni sir, zaseka, ocvirki ... 5.dobrodelni pohod

Gostilna Pri planinskem orlu

SV. PRIMOZ
23. 9. 2017

Celoten izkupiček prijavnin gre v dobrodelne namene!

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, DOBER NAMEN.
Štart – pri Domu Vegrad na začetku Sv. Primoža (uporabite lahko parkirišče pri 

Calcitu), kjer vplačate simbolično prijavnino 5 evrov (otroci brezplačno), s katero 
bomo letos pomagali Šolskemu skladu OŠ Trzin in Vrtcu Žabica Trzin. Štart bo 

»odprt« od 8. ure dalje, spodaj pri stojnici bo igrala Godba Stranje, na vrhu  pred 
govori Grajski Oktet in kasneje Ansambel Skrivnost.

Ob 11.30 bo krajši uradni del, ki se bo zaključil s torto velikanko, kasneje pa se bo 
zabava nadaljevala z glasbenim programom. 

Tudi letos pestro dogajanje za otroke.
 

Prvih 500 pohodnikov bo prejelo darilo in bon za malico.

VABLJENI!

VESTE, KJE
GA DOBITE

FORD C-MAX

152 €
že od

|  m e se c  +  vinjeta

Uradna poraba goriva: 3,8–6,8 l/100 km. Uradne specifične emisije CO 2: 99–154 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne 
emisije NOx: 0,0200–0,3510 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00018–0,00400 g/km, število delcev: 0,02–29 x 1011. 
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.

72-mesečno plačevanje: € 151,84, ter zadnji (73.) obrok: € 3162,00 • stroški odobritve: € 316,20 • skupni znesek za plačilo brez 
lastne udeležbe: € 14.410,50 • letna obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor 
manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 17. 03. 2017.

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



RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 208

za

9.990 €*

KLIMA  
IN BLUETOOTH 

ZVEZDA POLETJA
TO GO
PEUGEOT
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