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MojFordKaPlus.si

Domen Prevc

Tako kot Domen Prevc, ki je kljub mladosti z rezultati presenetil ves svet, 
tudi Ford Ka+ prinaša več od pričakovanj. Več prostora za potnike, več 
prostora za prtljago – kar 270 litrov in 21 odlagalnih površin. Več užitka v 
vožnji po zaslugi izjemne vodljivosti in odzivnega motorja. Več povezljivosti 
s sistemom Ford SYNC in več elementov serijske opreme. Edino, kar je 
majhno, je njegova cena: že od 10.750 €.

Ford Ka+ / Uradna poraba goriva: 5 l/100 km. Uradne emisije CO2: 114 g/km. Emisijska stopnja: 
Euro 6b. Uradne emisije NOx: 0,0357 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. Slike so 
simbolične. Summit motors Ljubljana, d. o. o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

VEČJI OD PRIČAKOVANJ
FORD KA+

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 23. novembra 
2017; rok za oddajo člankov je 14. november 2017 
do 12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete 
po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij 
na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; 
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo 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: Brdo pri Lukovici, foto: Andraž Kopitar.

Uvodnik
Ob izidu to-
kratne številke 
Rokovnjača bi 
želel ponoviti 
temo, ki sem 
jo obdelal že v 
zaključku uvo-
dnika septem-
brske izdaje. 
V izogib neja-
snostim naj še 
enkrat povem, da je terminski plan glasila, 
ki je objavljen na spletni strani Občine Lu-
kovica, zgolj informativni.

Sestavljen je ob začetku koledarskega 
leta, ko še ni mogoče predvideti nekaterih 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na izdajo gla-
sila. Takšna sta na primer referendum in 
volitve, ki jima je treba prilagoditi datum 
izida glasila, saj moramo zagotoviti pred-
stavitev mnenj in kandidatov. Zato bi vse, 
ki pošiljate članke spet opozoril, da na tre-
tji strani, spodaj v okvirčku, preverite toč-
ne datume oddaje gradiva. Tokratna šte-
vilka je zaradi predstavitve kandidatur za 
predsedniške volitve izšla en teden prej, 
kot je bilo predvideno v začetku letošnje-
ga leta. Novembrska številka pa bo spet v 
vaših nabiralnikih na dan, ki je zapisan na 
terminskem planu, torej 23. novembra.

Največ pozornosti v osmi izdaji letošnje-
ga Rokovnjača smo sicer namenili trem 
temam. Osrednja je zagotovo 100. oble-
tnica smrti pisatelja Frana Maslja Podlim-
barskega. V Krašnji so ob tem pripravili 
več prireditev. V obsežnem članku si lahko 
preberete, kdo vse so se kot častni gostje 
udeležili literarnega večera ter kaj so po-
vedali o velikem domoljubu in humanistu. 
Pišemo tudi o 19. srečanju pevskih zborov 
Šentvidov Slovenije, in oktobru, mesecu 
požarne varnosti.

Slednji poteka pod sloganom Ko se nesre-
ča zgodi, naj bodo varne poti. Ko parkira-
mo svoje jeklene konjičke, le pomislimo 
na intervencijske poti. Pustimo jih proste, 
da gasilci in ostalo intervencijsko osebje 
ob reševanju ne bodo izgubljali časa, kajti 
vsaka minuta je ob nesrečah še kako dra-
gocena.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik

Združenje borcev za vrednote
NOB Lukovica

vabi na žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve

Združenje borcev za vrednote NOB bo tako tudi letos ob dnevu 
spomina na mrtve organiziralo žalne slovesnosti ob spomenikih NOB.

Žalne slovesnosti bodo:
- 28. 10. 2017 ob 11.00 pri spomeniku NOB na Golčaju

- 1. 11. 2017 ob 9.00 pri spomeniku NOB Lukovica
- 1. 11. 2017 ob 10.00 pri spomeniku NOB Prevoje

Želimo, da se vseh slovesnosti udeležite v čim večjem številu.

Predsednik združenjA noB LukovicA

MArjAn križMAn

Preverite vrednosti holesterola in 
sladkorja v krvi

Vabiva vas, da preverite vrednosti holesterola in sladkorja v krvi ter pomerite svoj krvni tlak.

LUKOVICA
VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30–9.00
V »PATRONAŽNI SOBI« ZDRAVSTVENE POSTAJE.

NA TROJANAH
V TOREK, 14. NOVEMBRA 2017, OD 8.00–9.00

V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA NA TROJANAH.

V BLAGOVICI
V SREDO, 15. NOVEMBRA 2017, OD 8.00–9.00

V PROSTORIH GASILSKEGA DOMA V BLAGOVICI.

Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo, je treba plačati. Postopek meritve je brezplačen. Cena 
testnega lističa za holesterol je 3 evre, cena testnega lističa za krvni sladkor je 1,50 evra. Preiskava 

poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta. Na pregled pridite tešči!

Vljudno vabljeni!

PAtronAžni Medicinski sestri
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Rekonstrukcija cestišč   4
Obnova kostanjevega drevoreda  5
32. tek za krof v Krašnji   7
14. tek okoli Gradiškega jezera  9
Ribiško tekmovanje  10
Demenca - bolezen možganov 13
RK Rafolče na Štajerskem   14

Gobarski piknik   15
Društvo Jesenski cvet  16
Ustvarjalni upokojenci  18
Ekskurzija ekoloških kmetov 19
Teden otroka   20
Gerčar tudi v 2018 med elito 23
Trial prvenstvo Slovenije  24



Rokovnjač4 OBČINSKA UPRAVA

Rekonstrukcije cestišč
Po podpisu pogodbe za začetek rekonstrukcije vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Imovici in Prevaljah sta bili podpisani tudi po-
godbi za rekonstrukcijo cestišča v Rafolčah in prva faza rekonstrukcije ceste Šentvid–Zlato Polje. 

Kmalu začetek del v Imovici in 
na Prevaljah
Devetindvajsetega septembra sta prva moža občine Lukovica in podje-
tja Lavaco, d. o. o., podpisala pogodbo za izvedbo del v naseljih Imovica 
in Prevalje. 

Po programu, ki ga je sprejel in potrdil občinski svet občine Lukovica, sta 
Matej Kotnik, župan občine Lukovica, in direktor Lavaco, podjetje za grad-
beništvo in trgovino, d. o. o., Roman Štrukelj podpisala pogodbo o izvedbi 
gradbenih del na območju dveh naselij, Imovica in Prevalje. Dela zajemajo 
izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega sistema, obnovo in na nekate-
rih delih tudi rekonstrukcijo cestišča z izgradnja istonivojskega pločnika za 
pešce in kolesarje, ki se bo navezoval na pločnik Šentvid–Prevoje in Brdo–
Lukovica. Na dolgoletno željo krajevne skupnosti oziroma krajanov je v pla-
nu tudi izgradnja krožišča na nevarnem in nepreglednem križišču v Imovici. 
Poleg omenjenih del bosta v izgradnjo zajeta dve črpališči odpadne vode, ki 
bosta služili tudi poznejšim projektom, izgradnji kanalizacije in obnovi vodo-
vodnega sistema v naseljih Videm in Koseze. Imovica in Prevalje sta naselji, 
ki sta prišli na vrsto za posodobitev infrastrukture po že končanih projektih v 
naseljih Prevoje, Lukovica, Krašnja, Trnjava, Rafolče, Šentvid in Vrba.

zA oBčinsko uPrAvo

AndrAž koPitAr

Rožnate pletenine po 
Sloveniji
Rožnati oktober je mesec osveščanja o raku dojk. Združenje Europa 
Donna Slovenija že tradicionalno pripravlja številne aktivnosti, s kateri-
mi osvešča slovensko javnost o tej bolezni. Ena izmed mnogih aktivno-
sti so rožnate pletenine, s katerimi so že tretje leto v oktobru ovili dreve-
sa v parkih in mimoidoče tudi na ta način opozorili na pomen zdravega 
načina življenja kot preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega 
zdravljenja raka dojk.

Z rožnatimi pleteninami povezujejo osveščanje z ustvarjalnostjo in s pove-
zovanjem številnih članic Europe Donne, različnih organizacij in ustvarjalnih 
posameznikov, ki skupaj povezujejo ̋ rožnate niti za zdravje˝ iz več kot šestde-
setih občin po Sloveniji. V letošnjo akcijo ovijanja dreves je vključenih več kot 
60 krajev po Sloveniji. Ustvarjalnost neposredno povezujejo s skrbjo zase in 
svoje zdravje ter spodbujajo medgeneracijsko in medsektorsko sodelovanje. 
Namen tovrstnih aktivnosti je spodbuditi ustvarjalnost žensk. S kvačkanjem 
in pletenjem razvijamo fino motoriko rok, mišljenje in ročne spretnosti ter 
vztrajnost, razumevanje in upoštevanje navodil. Vse te lastnosti so potrebne 
tudi za uspešno soočanje z boleznijo. Spodbujamo druženje, ki je še kako po-
membno za kakovostno življenje. Zdravim, bolnim in ozdravljenim ženskam 
ustvarjalni proces prinaša sprostitev, osebno zadovoljstvo, krepi samozavest 
in odganja negativne misli. S projektom pa spodbujajo tudi medgeneracij-
sko in medsektorsko sodelovanje, saj vključujejo rokodelska društva, do-
move za upokojence, ljudske univerze, občine, različna društva in nevladne 
organizacije, bolnice z rakom in njihove svojce ter posameznike v skupni cilj 
osveščanje o raku dojk. 

zA oBčinsko uPrAvo

AndrAž koPitAr

Ravno v Rafolčah na cestišču v bližini cerkve so vidne globoke kolesnice, 
ki so posledice zoba časa, povečanega prometa in neustrezno pripravlje-
nega spodnjega ustroja ob izdelavi ceste. Matej Kotnik, župan občine 
Lukovica, pravi, da je ravno ta del ceste dokaz, kako nesmiselno je var-
čevati pri izgradnji ceste, saj se že ob prvi večji obremenitvi asfaltne po-
vršine začnejo delati kolesnice. Na izgradnjo cest in tudi drugih objektov 

je treba gledati dolgoročno, zato lahko pomeni malenkost višja začetna 
investicija daljšo, kvalitetnejšo in prijetnejšo uporabo. V letošnjem letu bo 
občina Lukovica začela tudi z rekonstrukcijskimi in asfalterskimi deli na 
cesti Učak–Trojane in z asfaltiranjem v Zgornjih Praprečah.

zA oBčinsko uPrAvo

AndrAž koPitAr
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Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14-Odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik 
Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostor-
skem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik

I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva Pustotnik, ki ga je okto-
bra 2017 izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., družba za so-
naravno urejanje prostora, Domžale, pod številko projekta 6/2017 (v 
nadaljevanju: dopolnjen osnutek OPPN);

2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka OPPN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnut-

ka OPPN.

II.
Občina Lukovica je v februarju 2017 prejela pobudo za začetek postopka 
priprave OPPN za širitev kmetijske dejavnosti kmetije Pustotnik v naselju 
Javorje pri Blagovici, v skladu s 3.ea členom Zakona o kmetijskih zemlji-
ščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 UPB, 58/12 in 27/16).
Predlagana širitev kmetijske dejavnosti je po veljavnem planskem aktu 
Občine Lukovica predvidena na zemljiščih, ki so opredeljena z namensko 
rabo prostora K2 – druga kmetijska zemljišča. Ker načrtovana širitev kme-
tijskega gospodarstva ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostor-
skega razvoja občine, se lahko v skladu s 3.ea členom ZKZ na kmetijskih 
zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora z OPPN načrtuje 
kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijskih proizvodnji. 
Območje obsega zemljišča s parc. št. 373/2, 375 in 370/1, vse v k.o. Šen-
tožbolt. V območje se lahko vključijo tudi druga zemljišča, če so le-ta 
potrebna za izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev.
Z OPPN je predvidena gradnja hleva za purane (prizidek k obstoječemu 
hlevu) in gnojišča. Kmetijski objekti so neposredno namenjeni kmetijski 
dejavnosti (stavbe za rejo živali) in izpolnjujejo pogoje iz točke b/ prve-
ga odstavka 3.ea člena ZKZ, prav tako nosilec kmetije izpolnjuje pogoje 
iz točke a/ četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ.
Občina Lukovica bo spremembo, ki bo nastala z uveljavitvijo OPPN, 
uskladila v prostorskem aktu, ki določa namensko rabo prostora, po po-
stopku kot to določa zakon, ki ureja prostorsko načrtovanje. 

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 6. novembra 2017 do vključno 
5. decembra 2017. Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih 
Občine Lukovica (Društvena soba v pritličju), Lukovica pri Domžalah, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine 
Lukovica: http://www.lukovica.si. Javna obravnava bo potekala 22. no-
vembra 2017, z začetkom ob 17.00 uri v Društveni sobi Občine Luko-
vica (pritličje), Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati 
mnenja, pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN. Pripombe in 
predlogi se lahko do vključno 5. decembra 2017 podajo pisno na me-
stu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov (v delovnem 
času občinske uprave), pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko pa se po-
šljejo na naslov: Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 
Lukovica. Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne razgrni-
tve. Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://
www.lukovica.si, ter pisno seznanila lastnike zemljišč glede pripomb in 
predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Lukovica in v ob-
činskem glasilu Rokovnjač.

Štev: 3500-01-22/2017  žuPAn:
dAtuM: 12.10.2017   MAtej kotnik, L.r.

OBČINSKA UPRAVA

Brdo pri Lukovici 

Obnova kostanjevega 
drevoreda
 
Na podlagi kulturno varstvenih pogojev Zavoda za varstvo kultur-
ne dediščine Slovenije in s soglasjem Zavoda Republike Slovenije 
za varstvo narave je Občina Lukovica odstranila stare kostanje, ki so 
odmrli ter ogrožali varnost prometa in pešcev. Stara drevesa bodo 
nadomestili z novimi, hkrati pa bodo na območju drevoreda in izve-
dli rekonstrukcijo pešpoti in ceste ter s tem v okviru razpoložljivih 
prostorskih možnosti tudi izboljšali prometno varnost.

Matej Kotnik, župan občine Lukovica: »Tudi drevesa so zapisana minlji-
vosti. Na podlagi odločbe je Občina Lukovica stare kostanje, ki so odmrli 
in ogrožali ljudi, odstranila. Ker gre za kulturni spomenik, so dela nare-
jena v skladu s konservatorskimi smernicami in stroko. Stara drevesa se 
nadomestijo z novimi, hkrati pa se bo na območju drevoreda in pešpoti 
pod njim v okviru razpoložljivih prostorskih možnosti tudi izboljšala pro-
metna varnost.« Občina Lukovica je pred posegom v drevored pridobila 
soglasje od Zavoda RS za varstvo narave. Aprila je bil opravljen terenski 
ogled, ugotovili so, da je v drevoredu 17 starih – velikih dreves in 59 mlaj-
ših. Od 17 starih jih je bilo osem mrtvih, ostala pa so bila v slabem stanju 
predvsem zaradi starosti, saj kostanjeva drevesa po približno 150 letih 
začno odmirati. Lastnik zemljišča (Občina Lukovica) se je upravičeno bal 
ogrožanja sprehajalcev in udeležencev v prometu, ki bi jih povzročile pa-
dajoče veje ali deli dreves. Mlajša drevesa so bila posajena pred 10 do 20 
leti, nekaj izmed njih je poškodovanih (žled, poletne ujme), nekaj jih je 
posajenih neustrezno ali pa nimajo para na nasprotni strani ceste. Glede 
na ugotovljeno so zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave soglašali, da 
se vsa odrasla in oslabela drevesa odstrani in nadomesti z novimi. Prav 
tako soglašajo, da se izpopolnijo vse vrzeli v drevoredu, kjer manjkajo po-
samezna drevesa. S tem se bo zagotovilo dolgoročno ohranjanje drevo-
reda. Z zamenjavo odraslih dreves se bo zmanjšala starostna razlika med 
drevesi, kar bo že čez nekaj deset let dalo prijeten estetski učinek in težo 
urejenosti, enotnosti in veličastnosti nekdanjega graščinskega posestva.
 

zA oBčinsko uPrAvo

AndrAž koPitAr
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Slovesna počastitev 100. obletnice smrti našega pisatelja Frana 
Maslja Podlimbarskega
Ob spominjanju na pisatelja Frana Maslja Podlimbarskega, ki je bil velik domoljub in humanist, so ob letošnji 100. obletnici njegove smrti pripravili 
več prireditev.

Spominska slovesnost na Navju v Ljubljani
Devetnajstega septembra so se spominske slovesnosti na Navju udeležili 
skupaj s predsednico KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja Vero Beguš in 
z nekaterimi člani društva tudi župan Matej Kotnik, Stojan Majdič in Mojca 
Cerar, prof. Janez Stergar, podpredsednik Slovenske matice, in predsednica 
KS Krašnja Urška Kos in Vinko Maselj z vnuki ter položili venec in prižgali sve-
če. Spomnili so se ga s krajšim kulturnim programom, kjer so prebrali nekaj 
odlomkov iz njegovih napisanih del. Fran Maselj Podlimbarski se je rodil 23. 
novembra 1852 polkmetu Valentinu Maslju in njegovi ženi Jožefi v Spodnjih 
Lokah pri Nejčetovih, kakor se je reklo pri hiši. V šoli je bil priden in odprte gla-
ve. Zato sta učitelj Ivan Kogej in župnik Jurij Varl svetovala njegovim staršem, 
naj ga pošljejo naprej v ljubljanske šole. Tam pa se je moral najprej naučiti 
nemške abecede. Pri uku mu je pomagal bratranec Anton Žibert s Krajnega 
Brda in leta 1862 ga je mati vpisala v ljubljanske šole. Med počitnicami ga je v 
4. razredu in 1. letu gimnazije poučeval Jože Podmiljščak – Andrejčkov Joža. 
Vsak dan je Fran Maselj z latinsko slovnico pod roko romal v reber, ki ji pravijo 
Konj in se učil latinsko. Podmiljščak ga je poleg rednega šolskega predmeta 
učil in navduševal tudi nad slovenstvom ter mu posojal leposlovne knjige. Že 
v Ljubljani se mu je vseskozi tožilo po domači vasi tam pod Limbarsko goro. 
Mati je sanjala, da bo nekoč pel novo mašo v Krašnji, sam je stremel, da bi 
postal profesor zgodovine, a usoda je hotela drugače in vse življenje je ostal 
vojak. Uspešno je opravil izpit za računskega častnika in napredoval vse do 
stotnika ter služboval v Avstriji, na Češkem, Slovaškem, v Italiji in Bosni ter 
vseskozi mislil na domovino, na rodni kraj. Vseskozi si je po malem pisal, delal 
zabeležke in v eni od njih piše: Najlepši trenutek življenja je oni, ko se človek 
srečno vrne v svojo domovino. Krasna je naša domovina na vseh koncih in 
krajih, podobna je mirnemu letovišču in pripravna za človeka, ki je bil toliko 
let zakovan v same dolžnosti službe.

Literarni večer
Dvaindvajsetega septembra je KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja z vodjo 
Vero Beguš pripravilo bogat kulturni večer, ki so ga popestrili domači ljudski 
pevci s petjem domoljubnih pesmi, Miha Kralj na kitari in folklorna skupina 

Lukovica z venčkom gorenjskih plesov. Skozi spored sta nastopajoče vodila 
Ksenija Capuder in Gabrijel Gales. Odlomke branja njegovih del so popestrili 
diapozitivi iz življenja in delovanja pisatelja. V teh odlomkih izvemo, da je pi-
satelja v letu 1866 prešinila misel, da postane vojak in tudi zapusti šolanje. No, 
za vojaka je bil premlad in ker nazaj v šolo ni mogel, domov si ni upal, je šel 
tako mlad po svetu. Prehodil je Gorenjsko, čez kokrško skalnato dolino prišel 
na Koroško v Velikovec, Celovec in čez Ljubelj nazaj v Ljubljano in od tod na 
Dolenjsko do gradu Purger. Tu pa se je zalomilo. Ujeli so ga in peljali nazaj v 
Ljubljano, kjer so ga poslali nazaj v šole. Tudi ko je služboval, si je vseskozi 
pisal zabeležke, vtise in predvsem je tugoval za domovino. Ker mu je posta-
jala vojaška služba pri slabotnem zdravju in neutešenem domotožju vedno 
težje breme, je zaprosil za izstop iz nje. Petega oktobra v svojo zabeležko 
zapiše, da odhaja iz vojaške službe, ker so ga upokojili. Sedemindvajsetega 
novembra se je tako upokojen in neizmerno srečen vračal iz Olomuca prek 
Dunaja v Ljubljano. Podlimbarski se je po nekajletnem premoru spet vrnil k 
pisateljevanju. Napisal je svoje najbolj poznano delo roman Gospodin Franjo. 
Z nadrobnim orisom bosanskih razmer je pokazal na zlo avstrijske okupaci-
je ter razkrival svoje politične in socialne ideje, strastno vero v slovanstvo in 
protiavstrijsko miselnost. Kajti za glavnega junaka romana je postavil sebe 
kot inženirja Vilarja, ki vodi sekanje gozdov na Konj-planini. Roman je bil na-
tisnjen konec leta 1913 in to pomeni zanj najbolj bridko obdobje njegovega 
življenja. Roman je bil zaplenjen, zaplenjeno je bilo tudi premoženje založni-
ce Slovenske matice. Le-ta je bila tudi razpuščena, pisatelju odvzeti vsi voja-
ški čini in za nekaj časa celo pokojnina. Bil je pregnan v Pulkavo, kjer je tudi 
umrl. Štiriindvajsetega junija 1922 so njegove posmrtne ostanke iz Pulkave 
prepeljali v Ljubljano na Navje, kjer stoji njegov spomenik, v družbi drugih 
velikanov naše literature. V literarnem večeru je bila omenjena tudi njegova 
Potresna povest, ki jo je KUD Fran Maselj Podlimbarski pred 20 leti uprizoril v 
Krašnji s kar 100 nastopajočimi iz vasi. Po zaključku literarnega večera so bili 
k besedi povabljeni častni gostje večera. 
Predsednik Slovenske matice prof. dr. Milček Komelj je posebej poudaril po-
vezanost Slovenske matice s Podlimbarskim. Slovenska matica tudi danes 
ohranja lastno kulturo in identiteto. Prof. Komelj se sprašuje, ali bo Slovenija 
ohranila svoj jezik in se ne bo pustila poangležiti. In, ali bomo spet morali bra-

Vera Beguš pozdravlja goste literarnega večera. Prof. dr. Milček Komelj, predsednik Slovenske matice

Mag. Ivan Vogrič Del razstave, posvečene pisatelju Franu Maslju Podlimbarskemu.
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32. tek za krof v Krašnji
Za nekatere je 32 let veliko, za druge malo, a da se obdrži športna prireditev toliko časa, je nekaj posebnega. Kajti pogled v zgodovino teka za krof, 
ki je bil letos že 32, in ki ga pripravlja ŠD Krašnja, nam pove, da poleg številnih pokroviteljev ostaja teku vseskozi zvesto Gostinsko podjetje Trojane, 
ki vsakega udeleženca nagradi s krofom, in Atletski klub Domžale, ki pomaga pri izvedbi teka že od vsega začetka. 

Na sončno nedeljo 1. oktobra se je tako v Krašnji zbrala pisana druščina te-
kačev, da se poda na že 32. tek za krof. Še prej so se na pot podali pohodniki, 
ki so to prijetno pohodniško nedeljsko pot dodali v svoj koledar že prejšnje 
leto. Tekači kakor ostali udeleženci prejmejo krof in najhitrejši, najboljši tudi 
medaljo. To so tokrat prejeli vsi, ki so se udeležili Krofkovega teka in teh je 
bilo 53. Svojo prvo medaljo za udeležbo so prejeli tudi tisti, ki so jih mami-
ce ali očki pripeljali do cilja v vozičkih. Vsako leto na prireditev povabijo tudi 
kakšno znano ime iz športa in letos je bil štarter tekov Uroš Šerbec, nekdaj 
odlični rokometaš rokometnega kluba Pivovarna Celje in državne reprezen-
tance, ki je nosilec več medalj z največjih tekmovanj. Zdaj je trener RK Slovenj 
Gradec in pomočnik trenerja slovenske reprezentance Veselina Vujovića. V 
sproščenem pogovoru pred podelitvijo pokalov najboljšim tekačem je pou-
daril, da mu je bil dogodek zelo všeč. Še posebej zato, ker se je odvijal v tako 
prijaznem, domačem okolju. Vesel je bil, da se je po dolgem času v Krašnji 
spet srečal z nekaterimi fanti, ki so ga pogostokrat bodrili, ko je še aktivno 
igral pri RK Pivovarna Laško v Celju. S seboj je pripeljal najmlajšo hčerko Bri-
no, ki se je tudi udeležila Krofkovega teka in na ta način osvojila svojo prvo 
medaljo. Tokrat je bil najhitrejši Miran Cvet, ki je imel tudi najboljši čas. Tega 
je pri dekletih imela Nina Pavlič Hren. Med številnimi tekači ni bilo težko najti 
najstarejšega in tako je bila pri ženskah to Jelka Podkoritnik in pri moških Šte-

fan Lešnik (1951). Organizator ŠD Krašnja je poleg odlične organizacije, saj je 
poskrbel celo za sončno vreme, poskrbel tudi za najštevilčnejšo ekipo. Če za 
32. tek za krof še niste bili pripravljeni, potem le začnite s tekom lepo počasi 
in do 33. teka za krof boste več kot odlično pripravljeni. 

drAgo juterŠek

niti svoj materni jezik. Iskreno priznanje je izrekel tudi krašenjskemu društvu 
pri ohranjanju spomina na pisatelja. 
Magister Ivan Vogrič, ki je pisateljevo delo in življenje dobro preučil, je ta ve-
čer povedal: »Ko govorimo o navezanosti Podlimbarskega na domovino, mo-
goče zgodovinopisje premalo poudarja njegov prispevek v Ciril-Metodovi 
družbi. Ciril-Metodova družba ni bila verska ustanova, ampak ustanova, v ka-
teri so katoliki in liberalci večinoma složno podpirali ustanavljanje zasebnih 
slovenskih vrtcev in ljudskih šol v narodno ogroženih okoljih. Z izjemo ožje in 
južne Kranjske je bila tedaj narodno ogrožena večina narodnega ozemlja in 
Ciril-Metodova družba je skrbela za pouk tam, kjer slovenščina ni imela pro-
stora v javnih šolah. Je pa tudi v Ciril-Metodovi družbi zaznaval pritiske in pre-
pire med političnimi strankami. V tem smislu je značilno, ko vzklikne: »Narod 
se še ni otresel analfabetska, pa že hočejo, da bi bil liberalec!« S tem je dregnil 
v razmere znotraj naroda, kjer je večkrat izstopalo nepotrebno rivalstvo.
Tudi Matej Primožič, koordinator Javnega sklada za ljubiteljske dejavnosti, 
območne izpostave Domžale je pohvalil izjemen literarni večer in povedal, 
da se bo še dodatno poučil o delu in življenju pisatelja Podlimbarskega.
Župan Matej Kotnik je poudaril, da sodobni čas ni naklonjen oziroma po-
zablja naše literarne velikane. V slovenskih učbenikih se malo izve ali pa nič 
o Podlimbarskem. Danes je Slovencem največji sovražnik ravno Slovenec. 
Slovenskemu narodu manjka ljubezni do domovine. Izgubljamo svojo zave-
dnost, svojo ljubezen do sebe.

Likovna razstava Domovina, Moja dolina in Mati
Razstavljali so člani Likovnega društva Senožeti Radomlje, LD Mengeš, likov-
na sekcija Domžale, likovna sekcija DU Lukovica, Univerza za tretje življenj-
sko obdobje LIPA Domžale, likovna skupina KUD Fran Maselj Podlimbarski 
Krašnja in Mimi Šegina. Učenci 3., 4. in 5. razreda podružnične šole Krašnja 
so slikali po Masljevih črticah Sinice in Stričevi darovi. Ravno tisti dan, ko je 

bil literarni večer, je izšla tudi knjižica ob 100. obletnici smrti pisatelja, ki jo je 
napisala Vera Beguš, izid pa so omogočili Občina Lukovica, KUD Fran Maselj 
Podlimbarski Krašnja, KS Krašnja, GD Krašnja in ŠD Krašnja.
Ivan Vrhovnik je v knjigi Slava Podlimbarskemu zapisal: Pokrajina okrog Lim-
barske gore je rodovitna. Iz nje so izšli: Vega iz Zagorice, dr. Detela iz Moravč, 
Vesel iz Kosez, Kersnik z Brda, Andrejčkov Jože iz Krašnje, Podlimbarski iz Spo-
dnjih Lok – krasen venec, iznad katerega se dviga Limbarska gora, ponosna 
na svoje rojence ob vznožju.

MiLenA BrAdAč

Župan Matej Kotnik
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certni večer, za njim pa še predsednica KS Prevoje Mateja Orehek in vodja 
domžalske izpostave JSKD Matej Primožič. Številni podporniki so omogočili 
tudi popoldanski gostiteljski spremljevalni program z ogledom krajevnih 
znamenitosti in posebnosti. Slovesni sprejem zborov v Kulturnem domu v 
Šentvidu ob izbrani pogostitvi Društva podeželskih žena iz Lukovice, ogled 
Čebelarskega centra Slovenije z razlago in pokušino, ogled proizvodnje piva 
Rokovnjač z degustacijo ter oris občine in njene zgodovine. Za vrh in ume-
tniški okus je poskerbel še župan, ko so gostje v cerkvi sv. Vida v Šentvidu 
zbrano prisluhnili njegovi poznavalski umetnostni razlagi baročne arhitektu-
re, notranje opreme, likovnih poslikav in današnjemu utripu. S kratkim orgel-
skim koncertom smo gostom predstavili še odlične šentviške orgle. Gostje 
so začutili skrben odnos naše občine do kulturnih in verskih objektov, kar 
potrjuje slovensko istovetnost. 

Pokoncertni del se je odvijal pod gostoljubnim Bevčevim kozolcem ob živi 
razvedrilni glasbi. Tako je bil deževni dan poln leska, ob dobro pripravljenem 
kulturnem dogodku. Zmagala je pesem in uvedla novi zagon za novo pevsko 
sezono Šentviškega zvona. 
Pevke in pevci smo hvaležni, da imamo kar dva zborovodja; zakonca Kink s 
svojim strokovnim znanjem in prijateljskim pristopom vlivata pozitivno ener-
gijo. Ne le pri vodenju zbora in potrpežljivim učenjem, tudi pri organizaciji in 
tehničnih opravilih znata prav usmerjati in skupaj z nami poprijeti za delo. 
Tako je, kadar zborovodje dihajo s pevci in z domačim krajem.

MojcA stoschitzky 

DOGODKI

Mepz Šentviški zvon organiziral
19. srečanje zborov Šentvidov Slovenije 
Da pesem najde izvirne niti povezav do ljudi, "ki v srcu dobro mislijo", dokazujejo tudi pevska srečanja Šentvidov, pod zvonom svetega Vida, 
po vsej Sloveniji. Letošnje, že 19. srečanje pevskih zborov Šentvidov Slovenije, je bilo spet pri nas, pod pokroviteljstvom Občine Lukovica. 

Sobota, 16. septembra, na zunaj ni bila najbolj prijazna, saj je nebo odprlo vse 
zapornice težkim dežnim kapljam, da so bile do večera vse poti in strmine 
že nevarno razmočene. Treba je bilo torej iskati "plan B" in koncert z Veidro-
vega trga v Šentvidu prenesti v Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici. Ta 
se je zvečer hitro napolnil s pevci in ljubitelji petja in zborovska pesem se je 
z značilno močjo slovenskega harmoničnega večglasja zmagovito razlila po 
prostoru in z milino prešerno ogrela vsa srca. Nastopilo je šest zborov, dva 
mešana, dva ženska in dva moška zbora iz Šentvida pri Stični, Šentvida nad 
Ljubljano, Šentvida pri Grobelnem, Šentvida pri Planini in seveda domači 
Šentviški zvon iz Šentvida pri Lukovici. Njihove pevske in strokovne pove-
zave so razvile žlahtno tradicijo vsakoletnih izmenjav. Mehko razpoloženje 
je uvedel instrumentalni ansambel, ki ga sestavljajo mladi pevci domačega 
»zvona« z avizom srečanja Pa se sliš' od svet'ga Vida zvon in seveda domači 
zbor z zborovodkinjo Špelo Kink. Prireditev se je končala slovesno z združe-
nimi zbori vseh nastopajočih z zborovodjem Matevžem Kinkom. Koncert je 
povezovala Andreja Čokl. 

Pesem je kot vedno pokazala svojo umetniško moč, tihi vzgib notranje katar-
ze in neslutenega zavedanja lepote, ki je dosegljiva, treba se ji je le predati, 
tako kot se ji leto za letom predajajo pevci. Nenadomestljiva hrana za razbur-
kani vsakdanjik. Stik s slovenskimi predniki, zgodovino, stik s seboj. Pesem je 
energija in molitev. 
Vsaka organizacija večjega dogodka pomeni danes velik zalogaj, ki smo ga 
zmogli ob polnem razumevanju župana Mateja Kotnika, ki živi za kulturo in 
jo vsa leta postavlja na visoko mesto. Z izbranimi besedami je pozdravil kon-

Da pesem domača ne zamre, 
slovenski Šentvidi zbirajo se; 
za praznik slovesno zvonovi zvonijo, 
v duši najlepše spomine budijo ... 
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Letos je moralo TD Gradišče tek septembra odpovedati oziroma pre-
stavitvi, saj je zaradi prevelike količine padavin jezero poplavilo in one-
mogočilo tekmovanje. Tako je bil 14. tek okoli Gradiškega jezera v ne-
deljo, 8. oktobra. Vreme je bilo tokrat naklonjeno tako organizatorjem 
kot tekačem.
Kot vsako leto je bila tudi letos trasa dolga 4200 m (1. krog) oz. 12.600 
m (3. krogi). Predšolski otroci so tekli na 300 m ter ostali otroci na 1200 
m. Tekmovalo je 221 tekačev. 
Najstarejši tekmovalec je bil star 78 let ter je za krog potreboval 27 mi-
nut in 14 sekund. 
Uradni rezultati so objavljeni na spletni strani TD Gradišče.

erikA cerAr

Štirinajsti tek okoli Gradiškega jezera

Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82); maloprodajna cena z DDV je 13.990 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 162 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 12.10.2017 znaša 10,4% in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 9.793 EUR; skupni znesek za plačilo 17.469 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter paket zimskih 
pnevmatik; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Natančna specifikacija pogojev ponudbe je objavljena na spletni strani peugeot.si.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 
0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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.

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

SUVERENO
DO VSEH CILJEV!

peugeot.si

SUV 2008

SUV 3008

SUV 5008

5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 € 

KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK 
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Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice

15. ribiško tekmovanje za prehodni pokal občine Lukovica in 
10. finale ribiške lige za Naj ribič Ribiškega društva Črni graben
V nedeljo, 3. septembra, se je začelo odprto 15. tradicionalno ribiško tek-
movanje s plovcem za veliki prehodni pokal občine Lukovica in RD Črni 
graben. Kot je že v navad,i se tekmovanja udeleži vsako leto več ribičev in 
tudi tokrat je bilo tako. Hladno jutro je ogrelo ribiče ob štartnem žvižgu. 
Tekmovalo se je s plovcem in na skupno težo ujetih rib. Ob koncu tek-
movanja je tekmovalna komisija tehtala ulov vsakega ribiča tekmovalca, 
ki je ujete ribe hranil v mreži hranilki. Ribiči so ujeli prek 400 kg rib. Prvo 
mesto je zasedel Marko Lampič, drugi je bil Milan Lampič st. (Tržič), tretji 
Miha Krambergar. Sledila je podelitev pokalov, praktičnih nagrad, pogo-
stitev in druženje ribičev. V soboto, 23. septembra, smo priredili zadnjo 
društveno ribiško tekmovanje v letošnjem letu, to je finale Ribiške lige 

V soboto, 30. septembra 2017, se je na 
parkirišču Avto Kveder v Lukovici doga-
jal moped spektakel. Organizatorji iz vrst 
Moto kluba Rokovnjači in AMD Lukovica 
smo omogočili dirkaškim navdušencem 
udeležbo na pravi vztrajnostni dirki. Na 
tekmovanje se je prijavilo 21 ekip s tremi 
dirkači, z izvirnimi dirkalniki, ki so morali 
najprej skozi tehnični pregled. Dirka je se 
je začela ob 14. uri in trajala štiri ure, kar 
je tudi zahtevalo svoj davek, saj tri ekipe 
niso prišle do cilja, ker jim je zatajila teh-
nika oziroma pripravljenost dirkalnika. 
239 krogov sta prevozili prvi dve ekipi: 

RAJCING TEAM in POLŽKI, tretje uvrščeni FLEXER RACING pa 237 krogov na 
odlično pripravljeni progi, ki je vsebovala tako makadamski kot asfaltni del; 
tako so se med dirkači pokazale prave vrline in izkušnje. Najboljše ekipe so 
prejle izvirne pokale in bogate nagrade naših sponzorjev: AS moto center 
Trzin (vikend najem motornega kolesa), Pustolovski park Geoss (vstopnice), 
ViP servis Šmarca (praktične nagrade). Prav tako smo nagradili tudi ekipo za 
najbolj pošteno dirkaško obnašanje in najhitrejši krog. 
Verjetno ni treba omenjati, koliko delovnih ur je bilo potrebnih za pripravo in 
izpeljavo dogodka. Med samo dirko je bil ob progi prisotnih prek 50 oseb, re-
darjev, sodnikov, časomerilcev, gasilcev, reševalcev in osebje v gostinskem 

sektorju, ki je vestno skrbelo, da nihče ni bil žejen ali lačen. Prav vsem se na 
tem mestu zahvaljujemo za posluh in voljo k prostovoljnem sodelovanju 
na dirki. 
Za pomoč pri izpeljavi dogodka se zahvaljujemo podjetjem Avto Kveder, 
Mig, Mediaprint, Furman, Gostilna Bevc, Avtoservis Vadjunec, Dolinšek Mar-
jan, s. p., Europlakat, Instalacije Bervar, Piksel in Slikopleskarstvo Jerman.

Anže kočAr

za Naj ribiča RD Črni graben. V tem tekmovanju sodelujejo le člani RD 
Črni graben, ki si prek celotne sezone na vsakem ribiškem tekmovanju, 
ki ga priredimo, nabirajo točke. Točkuje se od prvega do desetega mesta, 
skupek vseh točk pa da končno razvrstitev in zmagovalca. Letos je bilo 
zadnje tekmovanje odločilno, saj je bilo za prvo mesto kar šest ribičev. 
Med mladinci: prvo mesto Tin Cevzar; drugi Matic Zabavnik in tretji Jernej 
Bartol. Med člani je 10. lovoriko in prvo mesto zasedel Anton Koren, drugi 
je bil Tomo Kunculič in tretji Roman Keržan. To je bilo zelo uspešno ribiško 
leto, za kar so zaslužni vsi člani RD Črni graben.

dAniLo kAsteLic
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Da je hitro hitro prehitro se je tokrat prepričal voznik osebnega 
avtomobila, ki je s preveliko hitrostjo zapeljal v ovinek na Obrtniški 
ulici v Lukovici. Nekaj po 13. uri se je v soboto, 7. oktobra, oglasila 
sirena gasilskih vozil, ki so bila namenjena na Obrtniško ulico v 
Lukovici, da posredujejo pri hujši prometni nesreči, v kateri sta bila 
dva udeleženca prometne nesreče ostala ukleščena v vozilo. Vozilo 
je namreč zaradi prevelike hitrosti in tudi voznikove neizkušenosti 
trčilo najprej v zaščitno ogrado, nato ga odbilo na nasprotno stran, 
kjer je obtičalo na nasipu. Gasilci PGD Lukovica, ki so prvi prispeli 
na kraj nesreče, so najprej zavarovali kraj dogodka, nato z orodjem 
utrdili vozilo, da bi se med intervencijo ne prevrnilo. Nato je sledilo 
reševanje voznika in sovoznika, za kar je bilo potrebno najprej 
odstraniti voznikova vrata, za sopotnika pa odrezati streho. Davek 
reševanja so utrpela tudi stekla v vozilu, saj so jih s posebnim 
orodjem razbili, pred tem so oba ponesrečenca še zaščitili, da ne bi 
utrpela še kakšnih dodatnih poškodb. Da pri gasilcih le ni šefov, smo 
se lahko prepričali tudi tokrat, saj je vodja intervencije delal ravno 
tako kakor ostali gasilci in gasilka. Tako mladi voznik kakor njegov 
sopotnik sta bila rešena iz zverižene pločevine v slabih dvajsetih 
minutah od prihoda gasilcev PGD Lukovica na kraj nesreče. Tako 
so v soboto obeležili mesec požarne varnosti gasilci in gasilke PGD 
Lukovica na vaji v Lukovici. Čeprav je bila tokratna nesreča le vaja, 
je pokazala to, kar drži že mnogo let, da vaja dela mojstra in to velja 

tudi za gasilce. Čeravno se na njih in njihove težave spomnimo šele, 
ko jih potrebujemo, jih potem, ko je njihovo delo opravljeno, kaj 
hitro pozabimo, tako njih same kakor njihove težave.

drAgo juterŠek

DOGODKI

Oktober – mesec varstva pred požari
Tema letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena intervencijskim potem in površinam za gasilce s sloganom: »Ko se nesreča zgodi, 
naj bodo proste poti!«. Večkrat se zgodi, da morajo iskati alternativne poti za dostope do kritičnih območij in izgubljajo dragocene minute, 
ko hitijo na pomoč.

Klic v sili: 112
Ob klicu na številko 112 povejte:
- kdo kliče,
- kaj se je zgodilo,
- kje se je zgodilo,
- kdaj se je zgodilo,
- koliko je ponesrečencev,
- kakšne so poškodbe,
- kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
- kakšna pomoč je potrebna.

Na številko 112 lahko 
pokličete ali pošljete 
kratko sporočilo (SMS),
če potrebujete pomoč gasilcev, nujno 
medicinsko pomoč, druge reševalne službe 
ali policijo. Na številko 112 lahko kadarkoli 
brezplačno kličete s stacionarnega 
ali mobilnega telefona (tudi če je račun 
prazen) v vseh državah Evropske unije.

Več informacij:
www.sos112.si

Izdalo in založilo: Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem za požarno varstvo. Fotografija in oblikovanje: Jakob Oražem. Tisk: MGM, Maja Tajnšek, s. p., Ig. Naklada: 10.000 izvodov. Ljubljana, 2017.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

KO SE
NESREČA
ZGODI,
NAJ BODO
PROSTE
POTI!

oktober - mesec požarne varnosti

Gasilska zveza Slovenije je 27. septembra v Škofji Loki ob mesecu požar-
ne varnosti pripravila posvet Intervencijske poti in površine za gasilce. Na 
posvetu so predstavili slabo in dobro prakso na terenu, aktualne pred-
pise, primere ureditve problematike intervencijskih poti in površin za 
gasilce v tujini. Predstavili so tudi požarni načrt in izvedli praktične delav-
nice. Gasilci ob intervencijah po Sloveniji ugotavljajo, da so na dovoznih 
površinah do objektov postavljeni kovinski stebrički, zapornice, betonski 
konfini ali cvetlična korita neprimernih dimenzij. Premeri zavojev so pre-
majhni za gasilska vozila. Postavitvene površine so premajhne in preozke 
za največja gasilska vozila, ki jih uporabljajo gasilske enote v Ljubljani. 
Intervencijske poti niso pravilno ali pa sploh niso označene.
V večernih urah, 3. oktobra 2017, so gasilci Gasilske zveze Lukovica pri-
pravili gasilsko reševalno vajo v logističnem centru podjetja Hofer, kjer 
so izvajali elemente evakuacije prostorov, gašenja in preiskovanja pro-
storov. Vajo je pripravil in vodil poveljnik PGD Prevoje, samo vajo pa so 
izvajali gasilci GZ Lukovica, člani operativnih gasilskih enot PGD Prevoje, 
Lukovica, Krašnja, Blagovica in Trojane. Udeleženci v vaji so bili tudi vsi 
zaposleni v podjetju Hofer, ki so bili takrat v objektu. Vaja je bila name-
njena ugotavljanju usposobljenosti članov operativnih enot v elementih 
gašenja in preiskovanju poslovno skladiščnih prostorov. Ocenjevalo se je 
delo in sodelovanje med enotami, hkrati se je preizkušal sistem štabnega 
vodenja (IPS sistem). Vajo so uspešno, profesionalno izvedli v celoti. Vsi 
takrat zaposleni so se evakuirali pred prihodom gasilcev.
Zanimivost tokratne vaje je bila ta, da je bila nenapovedana, saj so odgo-
vorne osebe v podjetju hotele izredni dogodek čim bolj približati resnič-
nemu dogodku, ter tako preveriti načrt evakuacije in ravnaje takrat zapo-
slenih v tovrstnih primerih. Scenarij vaje je bil požar v pisarni v skladišču. 
Delo na vaji je potekalo v dveh sektorjih, sektorju gašenja in preiskovanja. 
Na vaji je skupno sodelovalo 53 gasilcev z desetimi vozili.
Zanimivo je, da ne pomislimo na gasilce velikokrat, čeprav so le-ti praktič-
no prisotni skoraj pri vseh nesrečah, ki se dogajajo okoli nas in edini de-
jansko povsod aktivno sodelujejo, naj bodo to tehnični posegi pri prome-
tnih nesrečah, zavarovanju krajev nesreč, razkritih strehah, neprehodnih 
cestah, razlitih tekočinah, zalitih kleteh ali ognjenih zubljih – vedno so tu 
– naši gasilci. Nikoli ni odveč, da smo pozorni na intervencijske poti, da na 
njih ne parkiramo oziroma jih kakorkoli oviramo, kakor tudi na pravilno 
ustavljanje in se razvrščanje v kolonah, saj nikoli ne moremo vedeti, kdaj 
bodo naši gasilci hiteli na pomoč.

MArjetkA vrBnjAk

Prevelika hitrost vzrok hude nesreče na Obrtniški ulici v Lukovici
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»Zdrava bodi lepa moja domovina« 

Predstavitev knjige o slovenskih domobrancih 
Da, pravilno ste prebrali nadnaslov … gre za refren pesmi, ki je bila med slovenskimi domobranci med najbolj priljubljenimi, zato ji tudi mnogi 
pripisujejo vlogo domobranske himne. 

V petek, 29. septembra 2017, se je v Pungartnikovi hiši v Lukovici zbralo 
lepo število obiskovalcev, ki so z velikim zanimanjem prisluhnili predsta-
vitvi knjige Domobranci zdravo - Bog daj. O knjigi in drugih tematsko 
povezanih dogodkih je spregovoril Aleš Nose, avtor knjige, sicer likovni 
pedagog na OŠ Janka Kersnika Brdo. Aleš Nose je tudi samostojni raz-
iskovalec polpretekle zgodovine in zbiratelj vojaških ostalin. Najprej je 
nanizal in kronološko razporedil nekaj splošnih zgodovinskih dejstev: 
napad na Jugoslavijo, upor vojske Kraljevine Jugoslavije in po njeni kapi-
tulaciji delovanje slovenskih četnikov v nadaljevanju vojne, ustanovitev 
protiimperialistične fronte in paktiranje komunistov z Nemci do napada 
na Sovjetsko zvezo, posledično totalni prevzem upora proti okupatorju s 
strani komunistov, komunistično nasilje nad drugače mislečimi in mno-
ge žrtve med slovenskimi civilisti, ustanovitev vaških straž in končno še 
domobranske vojske. Preprosti slovenski človek je namreč občutil z ene 
strani nasilje nemškega okupatorja, z druge pa nič manj nasilnega komu-
nističnega okupatorja (prav tako vodenega iz tujine). Nose kot res dober 
poznavalec vojaške zgodovine je govoril o domobranski vojski, kako je 
bila organizirana, kakšne so bile njihove uniforme, orožje in simboli, kot 
zanimivost: zaščitni znak slovenskih domobrancev je bil stiliziran grb de-
žele kranjske (kranjski orel) in slovenska trobojnica. Slovenski domobran-
ci namreč nikoli niso imeli svoje zastave, ampak so uporabljali slovensko 
narodno zastavo. 
V nadaljevanju je spregovoril še o domobranski postojanki v Šentvidu pri 
Lukovici od konca leta 1944 pa do konca vojne. Ravno o tej temi bi Nose 
rad vedel še kaj več in jo še dodatno raziskoval, zato prosi za sodelovanje 
vseh zainteresiranih in pogumnih občanov, ki imajo doma kakršnekoli 
slike, dokumente in kose vojaške opreme, da bi to vojaško domobran-
sko postojanko v Šentvidu ponovno osvetlili in postavili v moderen ne-

obremenjen zgodovinski kontekst. Ob koncu predavanja so spregovorili 
tudi obiskovalci in predstavili številne zamolčane zgodbe iz obdobja te 
naše najtemnejše plati zgodovine. Slišali smo tudi nekaj osebnih izpovedi 
in krivic, ki so se dogajale ljudem na »nepravi« strani. Na koncu smo se 
strinjali, da je prav, da smo odprti za nova zgodovinska dejstva. Mnogo 
pogumnih pričevalcev je že spregovorilo o dogodkih med 2. svetovno 
vojno v Sloveniji, po arhivih je bilo odkritih mnogo novih dokumentov 
in dokazov, zato je prav, da smo pripravljeni te stvari slišati, jih kritično 
presojati in tudi sprejemati. 

MAtevž kink

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5 – 8,2 l/100 km. Emisije CO2: 90 – 155 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisija NOx: 0,0083 – 0,0518 g/km.  
Emisija trdih delcev: 0 – 0,00066 g/km. Število delcev (x1011): 0 – 30,21. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.
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že za3 €*/ dan
Dacia modeli 

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 – 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 155 g/km. Emisije NOx: 0,0345 – 0,518 g /km. Emisije trdnih 
delcev: 0 – 0,00066 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, 
ki je del mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.
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Dacia Duster 
Brez skrbi, vozite ga lahko tudi vi.

že za4 €*/ dan

www.dacia.si

www.malgaj.si

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, ki je del 
mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si
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Pejmo na Štajersko, gledat kaj 
delajo …
… naši prijatelji iz Kulturno turističnega društva Selce. Slednji so nas v 
soboto, 23. septembra, prijazno povabili na njihovo 10-letnico delova-
nja sekcije ljudskih pevcev. Z veseljem smo se vabilu odzvali, saj nam 
je poznano, da so to veseli, topli in prijazni ljudje.
Tako smo se v soboto po kosilu odpravili na Štajersko. Prvi postanek smo 
imeli na počivališču Tepanje, kjer smo se malo podprli in razmigali. Pot 
nas je nato vodila naprej po lepih štajerskih koncih, ki so bili ravno to 
soboto s soncem obsijani. Ko smo prispeli, so nas organizatorji prijazno 
pozdravili in nam pokazali našo garderobo. Ker se je prireditev začela ob 
19. uri, smo si prej še malo ogledali kraj Selce ter preverili, kakšno kavico 
tam kuhajo. Na prireditvi je bilo zelo veliko nastopajočih, ki so polni dvo-
rani gledalcev pričarali krasen večer, prežet z ljudskim petjem in plesom. 
V veliko veselje nam je bilo, da so nam organizatorji omogočili, da smo 
tudi nastopajoči lahko videli vse nastope. Po prireditvi je sledilo druženje 
ob hrani in pijači ter seveda z obveznim petjem in s plesom. Čeprav smo 
bili edini od tako daleč, domačini so nam govorili »tisti, iz druge strani 
Trojan«, smo ostali do zadnjega in se res v poznih urah, utrujeni, a z na-
smehom na obrazu, odpravili na pot proti domu. 
Na koncu naj vam povemo še veselo novico, z oktobrom je ponovno 
začela aktivno delovati naša otroška folklorna skupina. Poleg naše stro-
kovne vodje Simone Drolc bo naše otroke vodila znana citrarka Damjana 
Praprotnik, ki ima večletne izkušnje na področju folklore in vodi skupino 
že v Domžalah.
Zato vabimo v našo družbo vse otroke, ki bi plesali ter tudi starejše, mlaj-
še in predvsem vesele ljudi, ki bi se nam želeli pridružiti. Vabljeni!

urŠkA hriBAr

Demenca – bolezen možganov
»Demenca je tisto, ko ne veš:
ne kdo si, ne kje si,
ne kdo so ljudje okoli tebe!«
                               (Jaša L. Zlobec)

V četrtek, 7. septembra 2017, smo se odzvali povabilu KORK Blago-
vica in se zbrali v prostorih KS Blagovica ter prisluhnili zanimivemu 
predavanju o demenci. David Krivec, generalni sekretar Spominčice iz 
Ljubljane, je najprej predstavil njihovo glasilo Spominčica, razdelil zgi-
banke o demenci in nam s predavanjem ter svojimi izkušnjami odstrl 
veliko novih spoznanj o tej bolezni.
Med poslušanjem o poteku bolezni smo se zavedali, kako včasih prehitro ob-
sojamo človeka, češ da nam namerno nagaja in vse namenoma naredi narobe.
Demenca je kronična napredujoča bolezen, ki prizadene možganske celice, 
odgovorne za spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne 
sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Najpogostejša 
oblika demence je Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja več kot dve tretjini 
demenc. Vsaka pozabljivost še ni demenca! Naprezanje možganov tudi v po-
znejših letih je ključna za premagovanje demence. Možganom izredno kori-
sti, če ne opravljajo samo rutinskega dela, temveč se kot novega izziva vsake 
toliko lotimo česa, kar nam je bilo do tedaj tuje (npr. učenje tujega jezika).
Znakov, da se s človekom nekaj dogaja, je več. Ko nekdo ni več sposoben 
skrbeti sam zase, ko pri njem opazimo čudno vedenje, pogoste izbruhe jeze, 
jokavost, nenehno nezadovoljstvo in kritiziranje … Na prvem mestu pa je 
pozabljivost – vse pogostejše iskanje določenih predmetov, kot so očala, 
ključi, oblačila, denarnica, denar … Prizadeti teh stvari ne najde več, ker ne 
ve, kam jih je spravil.
Med znaki sta tudi užaljenost in agresija; oboleli ne more razumeti, da so de-
janja, ki jih vedno znova ponavlja, nesmiselna. Omeniti velja še paranoidno 
vsebino, ko človek razlaga svoji okolici, da mu kradejo, nagajajo ali kaj nastavijo.
Zelo pomembno opozorilo, da gre morda za začetek demence, je, ko ljudje 
ne znajo več skrbeti za osebno higieno, se ne umivajo in ne preoblačijo. Ne 
prenesejo kritike in opozoril, zelo jih moti hrup, na živce jim gredo otroci. Več 
pomoči potrebujejo za povsem običajne vsakodnevne opravke. Probleme 
imajo tudi pri prehranjevanju, velikokrat kaj prismodijo, pozabijo izklopiti 
štedilnik. Začne se zoževati njihovo socialno okolje, bojijo se sami iz hiše, ve-
dno manj imajo stikov, zanima jih vse manj stvari, slabše komunicirajo in jih 
je strah novih stikov.
Značilna je časovna dezorientacija, ko človek ne ve, kateri dan oziroma del 
dneva je, kateri datum in podobno. Svojci obolelega naj se zavedajo, da je 
demenca napredujoča bolezen in da jim je na voljo pomoč, s katero bodo 
lažje vzdrževali pritiske. Spremembe, povezane z demenco, zahtevajo veli-
ko potrpljenja, razumevanja, empatije in energije, zato morajo svojci dobiti 
ustrezno podporo. Spominčica nudi svojcem pomoč v obliki telefonskega 
(059 305 555) ali osebnega svetovanja (Linhartova 13, Ljubljana) skupin za 
samopomoč in usposabljanj za svojce.
Na koncu bi se radi zahvalili sekretarki OZRK Domžale Majdi Mernik, ki nam 
je prijazno priskočila na pomoč pri organizaciji predavanja, Davidu Krivcu za 
izčrpno predstavitev o demenci in sadovnjaku Brdo pri Lukovici za podarjena 
jabolka, ki so nam posladkala naše srečanje.

zA kork BLAgovicA MALči Levec
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Loška dolina in Babno polje
Po dveh vročih poletnih mesecih se je v DU Lukovica začela sezona iz-
letov. Septembrski nas je popeljal na Notranjsko na ogled Loške doline 
in Babnega polja, dveh kraških polj, obkroženih z mogočnimi gozdovi s 
Snežnikom, ki dajejo zavetje rjavim medvedom, risom, volkovom in drugi 
divjadi. Za oba so značilni kraški pojavi. Veliko je tudi kraških jam, med 
njimi ena najlepših pri nas, Križna jama. Po dolini teče potok Obrh, eden 
od sedmih imen Ljubljanice, ob koncu doline pa ponikne v jamo Golobi-
no. Včasih je bilo ob tem potoku veliko mlinov in žag. V poletnih mesecih 
so na travnikih značilne ostrnice, na katerih sušijo deteljo, seno in žito, 
včasih pa tudi fižol.
Po jutranji kavici v Ložu se nam je pridružila lokalna vodička Janja, ki nam 
je v narečju, ki ga govorijo v teh krajih, natrosila ogromno značilnosti 
in znamenitosti, kot je sobivanje z medvedom, o časih, ko so domačini 
množično odhajali v Ameriko, o sečnji lesa in seveda tudi o današnjem 
življenju. Gozdni delavci iz teh krajev so bili zelo cenjeni tudi v Franciji in 
Ameriki, kamor so odšli na delo. Najprej smo si ogledali Zavod Rihtarjeva 
domačija, ki ga je ustanovila Alenka Veber z
željo nadaljevati svoje raziskovalno delo na področju kulture in turizma v 
teh krajih. Na tej domačiji je bil rojen pisatelj Franc Troha, ki se je izselil v 
Ameriko in tam tudi umrl. Po ogledu cerkve nas je Društvo podeželskih 
žena povabilo v bivšo šolo na malico. Postregle so nas s kavro, značilno 
notranjsko jedjo iz kolerabe, z domačim čajem in s flancati. Bilo je prijetno 
in kar prehitro smo se morali odpraviti naprej proti Babni Polici, kjer nas je 
gospa Milena pričakala s pečenimi hruškami, ki jih je ob dobri letini v teh 
krajih dovolj. Povedala nam je malo o zgodovini kraja, tudi zapela nam je. 
Ogledali smo si domačijo zbiratelja rogov, smuči, orodja in še veliko dru-
gih stvari. Pokazali so nam, kako izdelajo ostrnice, preizkusili smo se tudi v 
žaganju z amerikanko. Na drugi domačiji so nam pokazali sušilnico sadja 
in nas postregli z jabolčnim zavitkom. Težko se je bilo odpraviti, saj smo 
bili med res prijetnimi in prijaznimi ljudmi, vendar nas je čas priganjal, ker 
smo bili dogovorjeni z g. Juretom. Z njim smo se sprehodili do gozda, kjer 
nam je povedal vse o polhanju. Pokazal nam je, kako se nastavlja pasti, 
kakšni so polhi in koliko jih je treba uloviti za eno polhovko. Bilo je zani-

Člani in krvodajalci KO RK 
Rafolče so obiskali Štajersko
 
V soboto, 9. septembra 2017, smo krenili proti Štajerski. Najprej smo se 
ustavili v Šentjurju in si ogledali Muzej južne železnice. Sprejel nas je go-
spod Mihael in nam predstavil zgodovino železnice, bogato arhivsko gra-
divo in železniške naprave. Na pot nas je pospremil s piskom piščalke in 
dvignjenem loparjem in počutili smo se kot na vlaku.
Za malico smo se ustavili v Šmarju pri Jelšah, kjer so nas postregli z dobro 
obaro in kapljico iz domačega okoliša, sledile so še sladke dobrote naših 
članic. Kmalu smo se vrnili na »sivo pot« proti Rogatcu. Pričakala nas je 
vodička Stanka in nas pospremila do čudovite cerkve sv. Jerneja, gospod 
župnik Andrej Grobelnik pa je predstavil njeno zgodovino. 
Obiskali smo tudi obnovljeni dvorec Strmol, kjer nas je gospa Stanka 
popeljala skozi zgodovino in prikazala tkanje na statvah. Iz dvorca smo 
se odpravili na ogled muzeja na prostem ob vznožju Donačke gore, kjer 
ohranjajo ljudsko stavbarstvo. Gospa Irena nam je prikazala življenje v 
preteklosti in naši starejši člani so se vživeli v svoje otroške dni. 
Bili smo tudi v črni kuhinji in čeprav smo malo zamudili peko žulik (ko 
je mati mesila kruh, je otrokom dala testo, ki so ga svaljkali – žulili), smo 
vseeno še tople pojedli. 
Izlet smo zaključili v gostišču Špica, kjer smo poklepetali in se zavrteli ob 
zvokih Lenartove harmonike. 
Najlepša hvala gospe Jani za vodenje, prevozništvu Gerčar za udoben 
prevoz, vsem članom, ki so pripravili razne dobrote, ter OZ RK Domžale 
in KS Rafolče.

PetrA zAjc in viktor jeMec

Foto: stAne gerčAr

mivo in kar precej časa smo se zadržali z njim v pogovoru. Potem smo se 
odpeljali na pozno kosilo, kjer smo še malo poklepetali.
Veseli smo bili, da smo obiskali Loško dolino in Babno polje, saj smo se 
družili z zelo prijaznimi in s prijetnimi ljudmi, ki se trudijo, da bi se njiho-
vi kraji z bogato zgodovino in lepoto narave čim bolj turistično približali 
ljudem.

dAnicA osoLnik

Foto: siLvo MAseLj

Veseli izletniki

Izdelava in 
popravilo 

hidravličnih 
cevi

Akcijska 
menjava olja 
in filtra za 
osebna vozila!

2990
EUR

01 729 5235 | 041 666 873 | www.cim.si | Želodnik 1, Dob

Cena 29,90 EUR oz. 39,90 EUR velja za do 4l olja z 
viskoznostjo 10W-40, ACEA: A3/B3. Za dizelske motorje 
oz. uporabo olja 5W-30, ACEA: A3/B3, C3 do 4l 
je doplačilo 9,90 EUR.
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Gobarski piknik 
V septembru smo imeli upokojenci gobarski piknik pod kozolcem 
pri bajerju na Prevojah. Kljub slabemu dopoldanskemu vremenu 
smo se odločili, da piknik bo in tudi vreme se je popoldan izboljšalo.
Udeleženci piknika smo nabrali vse gobe, ki smo jih našli. Naš strokovnjak 
Žan jih je vse skrbno pregledal in zraven povedal še veliko zanimivega 
o gobah. Nabrali smo štirinajst užitnih gob in sicer tri vrste gobanov, li-
sičke, kostanjevke, več vrst golobic, ovčarke, kravjače, velike prašnice in 
cigančke. Osem je bilo neužitnih, dve pa strupeni. Žan in žena sta zakurila 
ogenj, drugi smo očistili in narezali gobe, nato smo jih spekli v posodi za 
pečenje. Ko so bile pečene, smo narezan kruh pomakali v gobjo omako in 
zraven jedli pečene gobe. Bilo je okusno.
Ob dobrih gobah, pijači in sladkarijah smo lepo preživeli še eno popol-
dne v prijetnem druženju.

Jesenska ekskurzija
Članice Društva podeželskih žena Lukovica smo se 18. septembra odpeljale 
proti Gorenjski skozi Mengeš, Cerklje pa vse do Adergasa pri Velesovem. Tu 
nas je v cerkvi Marijinega oznanenja sprejel župnik Kalan. Poskrbel je za našo 
dobro voljo in še za jutranjo kavo. Samostan, cerkev in vse zgodbe v povezavi 
so zelo lepe, zanimive in vredne tudi vašega ogleda. Me pa smo morale kma-
lu naprej mimo Hotemaž in Preddvora, po dolini Kokre na naš cilj Jezersko. 
Tu smo si ogledale Jenkovo domačijo in kasarno, pod vodstvom Milana smo 
pripravile pravi »masovnik« in si ogledale še planšarsko jezero z okolico. Še 
pozno kosilo v penzionu Valerija in že nas je Frenk odpeljal proti Lukovici.
Zahvaljujemo se naši članici Zdenki Šraj, ki nam je tokrat pripravila izlet in ga 
tudi vodila. Popolnoma je zasenčila lokalno vodičko. Torej Zdenka, hvala tudi 
za sladico ob povratku. Edino vreme nam tokrat ni bilo naklonjeno. Zaradi 
meglic in oblakov nismo uspele videti vseh lepot in vrhov. Pa morda kdaj 
drugič.

uo dPž LukovicA

Jesenski pohod Zlatopoljcev
Letos so se odločili za izletniško točko Jošt nad Kranjem. Vsi smo bili istega mnenja, da to goro desetletja opazujemo iz jeklenih konjičkov, 
kadar se vozimo proti Gorenjski, odločitev za smer pa sprejmemo kar na avtobusu.

Ta nas pripelje na vznožje, na izhodiščno točko. Oprtamo nahrbtnike in po 
uhojeni stezi krenemo v hrib. Kot običajno so bili mlajši v ospredju, poho-
dno kolono pa smo popolnjevali starejši. Imeli smo dovolj časa, da pohod 
nadgradimo s prijetnim pogovorom in z druženjem. Prispemo na vrh hriba 
in posedemo. Lepo sončno vreme je to nedeljo sem gor vabilo mnoge po-
hodnike, prijazna točajka mi zaupa, da ima strežno osebje polne roke dela že 
ves dan. Privoščili smo si prigrizek iz nahrbtnika, ob rahlem jesenskem vetriču 
pa smo se dodobra odžejali. Ogledali smo si cerkev sv. Jošta, ki jo krasita dva 
visoka zvonika, zgrajena v baročnem času. Leta 1600 manjša cerkev, nato so 
jo dogradili. Ponudi se nam tudi izredni razgled na vse strani po Gorenjski, v 
daljavi tudi na Kamniško-Savinjske Alpe. Vzamemo si še čas za skupno foto-
grafiranje, nato pa pot pod noge in spust navzdol, kjer naš čaka avtobus. Med 
vožnjo domov se ustavimo v priznanem gostišču RCU v Lukovici, si izmenja-
mo utrinke pohodniškega doživetja, nato pa veselo v Zlato Polje.
Hvala prevozniku Stanetu Šinkovcu za varno in prijetno vožnjo ter prijazne-
mu strežnemu osebju gostišča RCU v Lukovici. Na spomladanski pohod se 
nam pridružite še v večjem številu.

tone hABjAnič
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TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO 
BRDO – LUKOVICA vabi

V SOBOTO, 21. 10. 2017 
od 8. do 18. ure 

V LUKOVICO

NA LUKOV SEJEM
Vabimo proizvajalce in pridelovalce, da svoje 

izdelke in pridelke ponudijo na sejmu v Lukovici.

Vabljeni!

Pravočasno zamenjaj zimske pnevmatike!
Pokliči na 041 945 515

Hvala, ker ste z nami že 5 let!

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si
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Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet gostovalo
na Razgledih z Vrha
Devetnajstega septembra letos so se prostovoljci Medgeneracijskega društva Jesenski cvet izobraževali na čudoviti lokaciji Ekološke domačije 
Plahutnik, v njihovem večnamenskem turističnem objektu Razgledi z Vrha na Korenu. Zbralo se nas je več kot 20, gostile pa so nas domačinke s 
Korena. Ob tej priliki smo spoznali tudi vas Koreno in njeno zgodovino. Sedanji utrip vasi Koreno nam je predstavila Pavla Pirnat, ganljivo zgodbo 
o požigu vasi v letu 1942 in izgnanstvu v tujino pa nam je izpovedala Betka Močnik. 

V Korenu deluje ena izmed skupin starih za samopomoč, ki si je nadela 
naslov Korenine. Korenine zato, ker so iz Korena in zato ker so trdne in 
čile kot korenine. Njeni voditeljici sta Pavla Pirnat in Mimi Jurjevec. V 
skupini se srečujejo predvsem starejši, občasno pa se jim pridružijo tudi 
mladi, predvsem vnuki, ki popestrijo njihovo druženje. Na vsakoteden-
skem srečanju se pogovarjajo, igrajo družabne igre, praznujejo rojstne 
dneve in se zabavajo s ciljem, da si popestrijo jesen življenja. Tako po-
skrbijo, da starejši niso osamljeni in da je kvaliteta njihovega življenja 
bolj kakovostna. Skrbijo tudi za medgeneracijsko sodelovanje in razu-
mevanje med starejšimi in mladimi. 
Korenine so sicer ena izmed skupin Medgeneracijskega društva Jesenski 
cvet, ki deluje v Domžalah, Lukovici, Mengšu, Trzinu, Moravčah in v Kamni-
ku. V Domžalah jih je 13, po ena v Moravčah in Trzinu ter dve v Mengšu. V 
Lukovici so Korenine žal edina takšna skupina in bi jih prav gotovo potre-
bovali še več, saj je tudi v tem okolju precej starejših oseb, ki si želijo druže-
nja, pogovora in spremembe v vsakodnevni sivini. Vabimo vse Lukovičane 
in Lukovičanke, ki bi želeli postati prostovoljci in ustanoviti ter voditi 
svojo skupino starih, da se nam pridružijo. Medgeneracijsko društvo Je-
senski cvet združuje tiste, predvsem starejše občane, ki se želijo družiti, 
klepetati, si ustvarjati novo socialno mrežo, ki je morda z leti oslabela. 
Temeljni program društva je pogovor v skupini, druženje, ustvarjanje 
prijetnega vzdušja med člani in obogatiti njihovo življenje. Skupine de-
lujejo kot družina ali prijateljska skupina. Pogovori ali druge dejavnosti pote-
kajo enkrat tedensko uro in pol na istem mestu, navadno v javnem prostoru 
(sedež društva, prostori KS). V vasi Koreno se Korenine sestajajo izjemoma 
na domu voditeljic, ker tam nimajo primernega »javnega prostora«. Srečanja 
so namenjena predvsem usmerjenim pogovorom ali pa klepetu kar tako in 
tudi sprehodu, ogledu kulturne prireditve ter spoznavanju domačega okolja 
ali ustvarjalnim dejavnostim. Vsaka skupina si sama pripravi svoj program in 
pri tem upošteva želje udeležencev. Večina udeležencev je starejših od 65 let, 
samskih ali ovdovelih. 
Sodelovanje v »skupinah starih ljudi za samopomoč« ni plačljivo, društvo 
se financira delno s strani Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije 
(oziroma posredno s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnost ter Fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji), delno iz sredstev občin. Letna članarina v društvu je simbolič-
nih 10 evrov. Članstvo ni obvezno za udeležbo v skupinah. 
Skupine vodijo usposobljeni prostovoljci, ki poskrbijo za organizaci-
jo in vsebino dela na skupini. Voditelj je kot nekakšen skrbnik skupine, ki 
poskrbi za prostor, predlaga vsebine pogovorov in organizira ter koordinira 
dogajanje ter se povezuje z ostalimi voditelji v društvu. 
Poleg teh pogovorov pa v društvu organiziramo tudi strokovna predavanja 
in delavnice na teme, kot so demenca, urjenje spomina, odnosi starejši-mladi, 
zdrava prehrana v starejšem obdobju, zdrava komunikacija in podobne teme. 
Vsako leto organiziramo strokovno ekskurzijo, povezano z izletom v zani-
mive slovenske kraje in obiščemo kakšno ustanovo za starejše v drugih 
krajih Slovenije. 
Organiziramo tudi večdnevni medgeneracijski tabor. Doslej je več let po-
tekal v Zdravilišču Radenci, letos pa smo ga preselili na morje v hotel Delfin v 

Izolo in ga bomo tam organizirali tudi prihodnje leto, ker so takšne želje ude-
ležencev. Na taboru organizatorji in voditelji poskrbijo za celoten program in 
pestro dogajanje. Bistveni namen tega tabora je, da imajo tudi starejši mo-
žnost dopustovanja po njihovi meri. Cena letovanja je prilagojena uporab-
nikom, stroški letovanja pa se lahko odplačujejo obročno. Redni udeleženci 
tega tabora so tudi člani Korenin.
Za tiste, ki ne želijo za več dni od doma, pa v juliju ali avgustu, ko je čas do-
pustov in ni dogajanj za starejše, organiziramo tudi enodnevno medgene-
racijsko srečanje. Poletna druženja potekajo praviloma v naravi in so poleg 
druženja povezana tudi s spoznavanjem zanimivih krajev v naši bližnji okoli-
ci. Letos smo se družili v Kamniški Bistrici.
V letu 2017 se je odvijal še en zelo zanimiv enodnevni dogodek, in sicer vse-
slovensko srečanje vseh članov skupin iz vseh društev v celotni Sloveniji, ki 
jih je okrog 4000. Dogodek je organizirala Zveza društev za socialno geron-
tologijo Slovenije in je bil posvečen 30-letnici delovanja skupin starih ljudi 
za samopomoč. Slovesna proslavitev tega dogodka je potekala v Celju pod 
pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja. 
Seveda pa se poveselimo tudi pred novim letom. Voditelji-prostovoljci po-
skrbijo za prijeten program in skromno pogostitev. Program je praviloma 
zasnovan medgeneracijsko, tako da se srečamo z otroki in opažamo, da so za 
starejše najlepše tiste prireditve, kjer sodelujejo otroci. 
Voditelji skupin so prostovoljci, ki se za svoje delo usposabljajo in pridobi-
jo osnovno gerontološko znanje in znanje o vodenju skupin. Takšno usposa-
bljanje se je letos v aprilu 2017 začelo v Domžalah. 
Društvo poskrbi tudi za že aktivne voditelje ter jim nudi strokovno podporo 
in pomoč na rednih intervizijah, kjer se posvetujejo o morebitnih težavah, se 
še dodatno izobražujejo in izmenjujejo izkušnje. Takšno izobraževanje smo 
imeli tudi v septembru 2017 na Razgledih z vrha. Tudi Zveza društev za soci-
alno gerontologijo Slovenije organizira nekajkrat letno strokovne seminarje 
za voditelje.
V društvu pa imamo še prav posebno skupino voditeljic, ki se imenuje MAS-
SIM in znajo izdelovati čudovite cvetove iz papirja, ki so tudi naše promocij-
sko gradivo. Naša skupina MASSIM se vsako leto udeleži tudi Srečanja pod 
Lipo v Krašnji, dogodka v občini Lukovica. 
In še naša Osebna izkaznica: Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet
Predsednica: Majda Knehtl 
Organizatorka lokalne mreže in strokovna vodja: Maksimiljana Mali 
Sedež društva: Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale

Kontakt:
Telefonska številka: 041 691 431 (tajništvo)
E-naslov: drustvo@jesenskicvet.si
Splet: www.jesenskicvet.si
Vključenih članov: nad 250
Število skupin: 22
Število usposobljenih voditeljev-prostovoljcev: 32
Vabimo vas, da tudi vi spoznate MGD Jesenski cvet in se nam pridružite. 
Veseli bomo, če boste postali naš voditelj ali član skupine. 

MAksiMiLjAnA MALi
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Premagovanje hribov in dolin 
po romantični poti sredi 
Goričkega
Na lepo sončno soboto, 26. avgusta, smo se člani TD Sv. Vid podali na leto-
šnjo prvo ekskurzijo, tokrat malo bolj rekreativno, s kolesi. Prekmurje in njena 
okolica je idealno za takšen podvig, saj so poti primerne tako za kolesarje 
začetnike kot za tiste malo bolj izkušene. Naša startna točka je bilo parkirišče 
pred Moravskimi Toplicami, kjer smo še zadnjič preverili naše konjičke, spili 
jutranjo kavico in se podali novi izkušnji naproti. Že na samem začetku nas je 
presenetila lepota in izvirnost Panonske vasi ter prostrana ravnina s številni-
mi kolesarji na poti. 
Po dobrih 18 km smo prispeli do naše prve postaje, Bukovniškega jezera, ki 
je vse bolj priljubljena turistična točka za družine v Sloveniji. V objemu starih 
dreves v neposredni bližini jezera ponosno stoji kapelica Sv. Vida, zraven pa 
žubori istoimenski izvir z vodo, ki ima energijsko moč in številne zdravilne 
učinke. Šestindvajset energijskih točk blagodejnega in zdravilnega sevanja 
pa ponuja sprostitev in obnovo vitalnih energij. V bližnjem gozdu se skriva 
tudi pustolovski park za vse, ki so željni adrenalina. Mi smo si dodobra na-
brali moči in se podali naprej skozi vas Bukovnica do Bogojine, kjer je cerkev 
Gospodovega vnebohoda, ena najlepših Plečnikovih stvaritev, ki je posebna 
po zvoniku z ravno streho, v notranjosti cerkve pa lesen strop z izdelki doma-
če keramike. Vredno ogleda. Ker je bil čas kosila, smo se podali do Turistične 
kmetije Puhan, kjer nas je čakalo domače prekmursko kosilo, kjer ni manjkalo 
tipičnih prekmurskih jedi: bograč, dödoli, sladoled z bučnim oljem in seveda 
domača vinska kapljica. 
Siti in dobre volje smo se podali romantiki naproti – tako namreč je poime-
novana približno 18 km dolga pot po Goričkem. No, romantike je bilo na poti 
bolj malo, ker smo imeli kar veliko dela z griči na poti, vseeno pa nas je lepota 
skozi razgibano pokrajino vedno znova navduševala. Na tako dolgi poti brez 
gumi defekta tudi ni šlo, kar dvakrat smo ga uspešno premagali. Na najvišji 
točki Goričkega smo v objemu prijetne sence naša kolesa parkirali pred sim-
patično okrepčevalnico, kjer smo si spočili nekoliko utrujene noge. In nato 
spust v cilj – Moravske Toplice, kjer nas je čakala prava prekmurska gibanica, 
nato pa še veselo druženje. Res je bilo nepozabno doživetje in zagotovo se 
bomo še podali na kakšno podobno pustolovščino. To je bilo srčno druženje, 
odlično za telo in dušo. Vabljeni tudi vi v našo družbo!

jernejA strMŠek turk

Srečanje starejših in bolnih v 
župniji sv. Tomaža v Krašnji

Na nedeljo svetniških kandidatov so se v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji pri drugi 
sveti maši poleg ostalih vernikov zbrali še starejši in bolni. Odzvali so se po-
vabilu ŽPS, da bi skupaj z ostalim občestvom obhajali sveto mašo v zahvalo 
za dneve, ki jih preživljajo na jesen življenja. Čeravno niso vedno najlepši, vsaj 
kar se zdravja tiče, so lepi, saj jih obkrožajo sorodniki in znanci in nenazadnje 
se enkrat letno zberejo najprej pri daritvenem oltarju ter nato še v župnišču 
pri pogostitvi in sproščenem pogovoru. Tokrat je sveto mašo ob somaševa-
nju domačega župnika Antona Potokarja daroval Marko Košnik SDB iz Ra-
kovnika. V svojem nagovoru se je najprej dotaknil vremena in dejal, da, kar 
se je začela šola, je slabo vreme. Le zakaj? Potem je namenil kar nekaj besed 
bolnim in starejšim z mislimi na svojega očeta, ki zaradi starosti ne more več 
hoditi v cerkev, kar ga sila žalosti. In nato je te izkušnje, ki jih prejema v svo-
ji družini, prenesel zbranim. Kajti mnogi starejši in bolni vedo, kako je, ko si 
odmaknjen od občestva, ko nimaš več možnosti pogovora z Bogom, a se ob 
tem zavedaš, da je molitev tista, ki te ohranja. Kajti človek je duhovno bitje in 
Jezus želi biti med nami prisoten, a ne le med nami, temveč z vsakim izmed 
nas. Berilo in evangelij nam tokrat govorita o človeku, ki ne zna odpuščati 
in takšen lahko zboli tako ali drugače. Zato Jezus odgovarja, da je treba od-
pustiti ne sedemkrat, ampak sedemdesetkrat sedemkrat, torej vedno. Kajti 
pri sveti maši spoznam, da sem neskončno vreden in ljubljen od Boga, zato 
bom podoben nebeškemu očetu, ki vedno odpušča. Med nagovorom je 
ponovil znani stavek papeža Frančiška mladim: Spravite se s svojega kavča, 
kajti mladi so brez volje z velikimi notranjimi psihičnimi problemi veliko bolj 
kot starejši in bolni, je še poudaril. Med sveto mašo so starejši in bolni prejeli 
še bolniško maziljenje in po sveti maši bili deležni še okrepčila v župnišču. 
Na koncu svete maše se je župnik Anton Potokar zahvalil članom ŽPS za pri-
pravo srečanja in gospodinjam za pogostitev. Da so se na druženju res lepo 
imeli, so poskrbeli še cerkveni pevci, ki so peli že med sveto mašo v župnišču 
so jim zapeli še kakšno domačo, da je bil vzdušje še bolj veselo. Kakor je že v 
navadi, so tudi tokrat prejeli za spomin na srečanje knjižico, in sicer, kakor je 
dejal župnik, letos ob 100. obletnici prikazovanj v Fatimi eno izmed del, ki go-
vori o prikazovanjih, da boste kaj lepega prebrali, je še dejal. Sicer je vsakemu 
posebej v knjižico napisal še posvetilo, ki je skupaj z knjižico lep spomin na 
srečanje, vsaj do prihodnjega srečanja.

drAgo juterŠek
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Ustvarjalni upokojenci
V DU Lukovica že dolga leta izvajajo delavnice ročnih del, kjer spretne roke 
udeleženk v prijetnem druženju in izmenjavi izkušenj ustvarjajo različne 
izdelke, pravzaprav prave umetnije. V letošnjem letu so že pletle nogavice, 
izdelovale nakit iz perlic, ustvarjale s fimo maso, kvačkale, vezle in izdelovale 
cvetje iz krep papirja in to vsak zadnji torek v mesecu. V novembru pa bo 
delavnica izdelovanja advetnih venčkov iz naravnih materialov. Septembra 
so pletle rožnate pletenine. V sodelovanju z združenjem Europa Donna Slo-
venija so s temi pleteninami oblekle lipo v Šentvidu.
Hvalevredno je tudi njihovo sodelovanje z Osnovno šolo Janka Kersnika. V 
šolskem letu 2016/2017 so dvakrat mesečno učile učence šivanja, kvačkanja 
in pletenja. Petega oktobra je imela šola tehnični dan na katerem so naše pri-
dne rokodelke otroke učile izdelovati deklice iz sivke, srčke iz filca, klobučke iz 
tekstila, nageljne v servietni tehniki in izdelovanje rož iz krep papirja. Sodelo-
vanje s šolo načrtujejo tudi v prihodnje, saj so zadovoljne one in tudi učenci.
Vse izdelovanje na delavnicah in tudi doma je namenjeno razstavi, na katero 
vas ustvarjalni upokojenci prisrčno vabijo:

v soboto, 21. 10. 2017, od 9.00 do 18.00
v nedeljo, 22. 10. 2017 od 9.00 do 17.00
v Pungartnikovi hiši na temo Letni časi. Pridite, ne bo vam žal.

Naše ustvarjalke vam bodo rade pokazale svoja ročna dela in vam povedale, 
kako se izdelujejo. Vsi, ki pa bi se radi kaj naučili in ustvarjali, pridite vsak za-
dnji torek v mesecu. Vesele vas bodo.

dAnicA osoLnik

Društveni moto in avto slalom 
AMD Lukovica

Avto-moto društvo Lukovica je 9. septembra 2017 na ploščadi pred delavni-
co Avto Kveder v Lukovici pripravilo društveni moto in avto slalom. 
Že večkrat je bilo in verjetno še bo, da je vreme krojilo usodo posameznega 
tekmovanja in tudi tokrat je bilo tako, saj je močan naliv pol ure pred začet-
kom prireditve odplaknil moto slalom ter marsikaterega voznika avtomobila 
obdržal doma. Kljub temu je v treh kategorijah nastopilo 17 voznic in vozni-
kov. Vsak je progo prevozil dvakrat. Osnovni namen prireditve je druženje 
ljubiteljev avtomobilov in motorjev ter preizkus vožnje med keglji. S tem dru-
štvo omogoča svojim članom in simpatizerjem, da na poligonu preizkusijo 
svoje reakcije in obnašanje vozila v primeru hitre spremembe smeri vožnje. 
Najspretnejši vozniki in voznice, ki so progo prevozili najhitreje in brez napak, 
so s strani organizatorja ob koncu srečanja prejeli pokale. Med voznicami je 
prvo mesto zasedla Sabina Žibert, pred Polono Kveder in Leo Omahna. Med 
moškimi je bil najspretnejši Gašper Mahkota, pred Primožem Omahnom in 
Francijem Andrejko. V kategoriji predelanih vozil je zmagal Griša Kersnik pred 
Marjanom Kvedrom.

drAgo juterŠek

9953
EUR

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

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

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

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

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!
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Strokovna ekskurzija ekoloških kmetov v dolino reke Dravinje

Vse temelji na naravnih danostih, tradiciji in potrebah človeka
Bi mislil človek, da po toliko ogledih ne moreš več kaj zelo presenetljivega videti, pa se motiš. To se je pokazalo na letošnji strokovni ekskur-
ziji, ki jo že mnogo let organizira Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana. 
Priprava programa in izvedba je bila ponovno v rokah Pavle Pirnat, terenske kmetijske svetovalke na izpostavi Domžale, ki za ogled vedno 
izbere zelo zanimive primere. 

Na izjemoma sončen dan nas je pot vodila v dolino reke Dravinje, ki je ena 
redkih z ohranjeno prvotno, vijugasto strugo, zato je območje tudi zajeto v 
omrežje Natura 2000. V tej dolini pod Bočem, imenovanim tudi štajerski Tri-
glav, smo si najprej ogledali učni poligon za samooskrbo pod vodstvom prof. 
ddr. Ane Vovk Korže. Gre za njeno podedovano mini posestvo, veliko samo 
hektar in pol, kjer je zemlja zaradi zbite grudaste strukture praktično nero-
dovitna. Na podlagi svojih izjemnih znanj ter vedenj o kemijskih in fizikalnih 
lastnostih zemlje, naravnih danostih, opravljenih analizah in z odločenostjo 
nekaj spremeniti, da se bo s to zemljo njena družina lahko oskrbovala, je 
ustvarila zanimiv način pridelovanja, ki služi tudi kot učni primer. Predstavila 
nam je postopek, kako iz nerodovitne zemlje, ki ne more vezati nase kom-
posta, s pomočjo kremenčeve mivke v enem mesecu dobiti rodovitno prst. 
Ker tu ni veliko padavin, je treba vodo preudarno zadrževati v zemlji, kar je 
dosegla z različnimi vrstami visokih gred, kjer je ena od podlag tudi ovčja vol-
na, ki ima zmožnost zadrževanja vode. Vse te grede smo si pod njenim vod-
stvom ob izdatni razlagi ogledali, prav tako tudi zelo zanimivo mongolsko 
hišo ter lepo in praktično leseno zemljanko, kjer ima prostor za shranjevanje 
izdelkov in sprejemanje učnih skupin. Ima tudi svojo elektrarno. Na domačiji 
Debelak, ki leži na tromeji občin Poljčane, Slovenske Konjice in Šmarje pri 
Jelšah, smo nato imeli odlično kosilo s kmečko pojedino. Jelka Lovrenčič, ena 
od domačih hčera, nam je predstavila 65 ha veliko kmetijo, ki je predvsem vi-
nogradniško usmerjena, ostalega pa pridelajo za lastne in gostinske potrebe 
v kmečkem turizmu, pa tudi malenkost za prodajo.
Predstavila je tudi družino, ki je en rod nazaj doživela veliko tragedijo, a ji to ni 
preprečilo razviti se v to, kar danes so, namreč uspešna in napredna turistična 
kmetija. Poleg njenih dokaj mladih staršev, na kmetiji delajo ali pomagajo 
vse tri sestre z družinami, najmlajša je že mlada prevzemnica.
Vključeni so tudi v društvo Zakladi Dravinjske doline, ki povezuje lokalne po-
nudnike kulinaričnih pridelkov in drugih izdelkov ter skupaj z drugimi proda-
jajo tedensko na občinski tržnici in nekaj v mali društveni trgovinici. 
Društvo in Razvojni center narave v Poljčanah je naslednje, o čemer nam 
je v občinskih prostorih podrobno spregovorila. Spoznali smo, da je to zelo 
dober in uspešen primer na področju lokalne samooskrbe in da je to dobro 
podprto tudi s strani občine. Tak način je posledično povzročil nekaj, kar se 

zdi skoraj neverjetno, iztrebili so nevoščljivost med sosedi, kajti vsak tisto, če-
sar nima, kupi pri sosedu, da potem tudi on kupi pri njem. Nazadnje smo 
se odpravili proti Bregu pri Slovenskih Konjicah na turistično kmetijo Ranč 
Dravinja, ki je spet čisto nekaj posebnega in kjer se odvija nikoli dokončana 
zgodba lesa. Goveji hlev in senik je preurejen v delavnico za obdelavo lesa 
in za potrebe turizma. V nekdanjem silosu stoji ogromen kamin za pripravo 
hrane izpod peke, ponujajo pa lokalno pridelano hrano. Z velikimi očmi smo 
si ogledovali rustikalne sobe iz pravega pohorskega lesa in se čudili, kaj vse 
je mogoče narediti iz starih objektov. Na razpolago imajo prostore za spa-
nje na senu, savne, nudijo pestre rojstnodnevne zabave za otroke, animacije, 
spoznavanje z domačimi živalmi, jahalne tabore, zabave in nočitve za druge 
zaključene skupine, skratka ni da ni. Neverjetno, kako lahko znanje v poveza-
vi z delavnostjo in iznajdljivostjo iz nemogočega naredi mogoče, kako človek 
ob še tako hudi tragediji, če je v družini tista prava povezanost, vztraja, se 
pobere in gre še z večjo močjo naprej, in kako človeška domišljija nima meja.
Tako bi lahko na kratko označila te primere dobre prakse, ki smo si jih ta dan 
ogledali ter odnesli domov, poleg nakupljenih dobrot in pisnega gradiva, 
še polni dobrih vtisov. Zaključila pa bi z mislijo Janeza Ocepka, predsednika 
združenja: »Najti je treba svoje mesto v prostoru in ponuditi tistim ljudem, ki 
to želijo.«

FrAnckA toMAn

Otroške zabavice v Srečni hiši
Srečna hiša s tematskimi otroškimi zabavicami: 
Skočite v podvodni svet na Divji zahod, v svet vite-
zov in princes, postanite Srečne tačke pomagačke 
ali pa zašportajte na polno! 

Odslej lahko vaši najmlajši praznujejo rojstni dan v Srečni hiši na prav 
poseben način. Lahko se podajo v podvodni svet, kjer bodo srečali nad-
vse zanimiva morska bitja, lahko se prelevijo v junake Divjega zahoda, 
zaplešejo v svet princes in vitezov ali pa postanejo pravcate Srečne tačke 
pomagačke. Za živahnejše pa bo super izbira športna animacija!

PODVODNI SVET
Odšli bomo v podvodni svet med ribe, hobotnice in druga morska bitja. 
Šli bomo na ribolov, spotoma pa rešili še kakšno uganko. 

DIVJI ZAHOD
Na Divjem zahodu bomo srečali kavboje in Indijance ter se jim pridruži-
li na pravih konjskih dirkah. Tudi kakšno podkev bomo vrgli in poiskali 
skriti zaklad. 

SREČNE TAČKE POMAGAČKE 
Podali se bomo na lov za tistimi, ki potrebujejo pomoč in prek iger ugo-
tovili, kako lepo je pomagati. Ne bomo pozabili na živali ter vsa zanimiva 
in smešna dejstva o njih. Prelevili se bomo v kužke in poizkusili poiskati 
izgubljeni zaklad.

SREČNO KRALJESTVO
Znašli se bomo v svetu princev, princes in vitezov ... Zavrteli se bomo ob 
ritmih grajske glasbe in se naučili pravega grajskega plesa. Poleg tega pa 
se bomo udeležili tudi pravih viteških iger!

ŠPORTNA
Zdrav duh v zdravem telesu je zelo znan rek. Mi ga bomo upoštevali in 
spoznali kakšno novo športno igro.

Cena najema Srečne hiše z izbrano tematsko animacijo je 50 evrov na 
uro, rezervacije pa sprejemamo na 051 759 170 (Ana). Vsak slavljenec/
slavljenka bo Srečno hišo zapustila tudi z darilcem presenečenja. 

ALenkA žuMBAr kLoPčič
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Tradicionalna posaditev 
drevesa na dan miru 
Učenci in učitelji osnovne šole Roje smo tudi letos, na svetovni dan 
miru, 21. septembra 2017, že tradicionalno posadili drevo v okviru 
projekta ENO Dan Treelympics. S tem smo se skupaj z več kot 10.000 
šolami iz 157 držav sveta zavezali k ohranjanju narave in poudarjanju 
pomena miru na svetu. 

Letos jim je pri opravilu pomagal župan občine Lukovica Matej Kotnik. Dan 
se je začel že zelo zgodaj, ko so učenci višjih razredov, skupaj z učiteljem teh-
ničnega pouka Slavkom Lenaršičem, pripravili teren za sajenje, ob devetih 
pa se je celotna šola zbrala v sadovnjaku, da bi skupaj posadili drevo miru. 
Dogodek je odprla ravnateljica Marjanca Bogataj, ki je poudarila pomen sku-
pnega sodelovanja pri ohranjanju narave, saj le s skrbjo za okolje ter zdrave 
medsebojne odnose svetu sporočamo, da želimo spoštovanje, varnost in 
dostojanstvo za vse ljudi. Sporočila je, da v tem duhu tudi osnovna šola Roje 
vzgaja in izobražuje otroke. Župan Lukovice Matej Kotnik je pred posaditvijo 
nagovoril učence in jim na njim razumljiv način pojasnil, zakaj je treba biti 
prijatelj in mirno reševati spore. Poudaril je, da se grajenje miru začne že med 
prijatelji in da se moramo tudi v razredu učiti mirnega in spoštljivega reševa-
nja sporov, saj bomo le tako ohranili mir med nami in na svetu ter pripomogli 
k boljšemu planetu za vse. Poudaril je, da bomo morali vedno, ko se med 
seboj ne bi razumeli, pogledati skozi okno, se spomniti, da smo posadili dre-
vo miru ter v tem duhu tudi rešiti spore med sabo. Po zelo navdušujočem 
govoru župana Kotnika je učitelj Slavko Lenaršič skupaj z županom in otroki 
posadil jablano, otroci pevskega zbora pa so zapeli šolsko himno o sajenju 
dreves. Učenci so se na dogodek pripravljali že med tednom, v okviru pou-
ka so govorili o perečih problematikah vojne, pomanjkanja na svetu pa tudi 
o samem sajenju dreves in zakaj je pomembno ohranjati naravo. Učenci so 
za župana spekli tudi pecivo iz jesenskih dobrot, ki so jih nabrali na šolskem 
ekovrtu, v zbornici pa je zadišalo po domačem metinem čaju. 

PoLonA sLokAr

Teden otroka
Od 2. do 6. oktobra 2017 smo obeležili Teden otroka, katerega slo-
gan se je glasil Prinesimo sonce v vrtec.
Teden smo začeli s tradicionalnim pohodom za krof, ki smo ga izpeljali 
na različnih lokacijah. Starejše skupine so se z avtobusom odpeljale v 
Krašnjo, kjer so se jim pridružili tudi otroci iz vrtca Krašnja. Skupaj so se 
odpravili na pohod od Krajnega Brda proti Krašnji, skupini 3-4 letnikov 
pa sta premagali bližnji hrib Cicelj. Vsi skupaj so se nato zbrali na šol-
skem igrišču, kjer so jih čakali slastni trojanski krofi in čaj. Najmlajši otroci 
so se podali na krajše poti v okolici vrtca tako na Prevojah kot v Krašnji. 
Ob zaključku pohoda so prav tako uživali ob sladkanju s krofi.
Naslednje dni smo strokovne delavke pripravile gibalne dejavnosti, ki 
so jih otroci brez težav premagovali in uživali v druženju z vrstniki. Obi-
skali so nas tudi gledališčniki Mini teatra s predstavo Vsi tukaj, vsi skupaj. 
Teden smo zaključili ob igri in spoznavanju igrač, saj smo za en dan za-
menjali igralnice.
Marsikaj smo doživeli v tem tednu in prinesli v vrtec sonce še za vse na-
daljnje dni, da nas bo razveseljevalo skozi celotno vrtčevsko leto.

ksenijA cAPuder, joLAndA kresLin

Jesensko druženje s starši
V četrtek, 5. oktobra 2017, smo v lepem jesenskem dnevu izpeljali druže-
nje staršev in otrok. Tokrat smo se podali na sprehode v naravo. Izbirali smo 
različne lokacije glede na starost in zmožnost otrok. Ob vrnitvi v vrtec smo 
pripravili srečelov, saj je bilo srečanje namenjeno tudi dobrodelnosti. Zbrani 
denar od dobitkov bomo namenili za vrtčevski sklad. 
Da je bilo druženje res pravo, smo se ob vrnitvi s sprehoda okrepčali s slastni-
mi pečenimi jabolki in zavitkom, kar so pripravili naši kuharji. Druženje smo 
zaključili s prijetnim klepetom in z igro na igrišču.

ksenijA cAPuder, joLAndA kresLin

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

(cena velja za kandidate, ki pri naši šoli tudi vozijo– PRI VPISU SE PODPISE 
SOGLASJE; za ostale je cena: 100,00 eur)     

IZKORISTITE NAKUP PAKETNIH UR!

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

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR:  
23. 10., 21. 11. in 11.12 2017 ob 16ih. 

TERMIN je POTRJEN in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA.
Vabljeni

Tečaji CPP:  30. 10., 13. 11 in 27. 11. 2017 ob 16ih. 
Cena tečaja: 45,00 eur
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Sankukai karate v Lukovici – vpis 
V letu 2017 smo ponovno začeli s treningi karateja Sankukai. 

Na osnovni šoli Janka Kersnika Brdo s ciljem razvoja in zdravih aktivnosti na-
ših otrok odpiramo svoja vrata v septembru in vse do konca oktobra. Otroke 
od 5 do 14 let, ki bi radi spoznali veščino karateja ter storili nekaj dobrega 
za svoje telo, vabimo, da se nam pridružite na treningu , kjer se boste lahko 
preizkusili v karateju in spoznali nove prijatelje.
V skupini cicibanov treniramo otroke starosti od 5 do 7 let, trening poteka 
enkrat na teden, traja pa 45 minut. Program je prilagojen starostni skupini, 
vključuje dinamično ogrevanje, nato pa na zanimiv, enostaven način otroke 
učimo osnov karateja in vključujemo različne igre za sprostitev.
Za skupino deklic in dečkov starosti od 7 do 14 let imamo treninge dvakrat 
tedensko. Otroci spoznavajo borilno veščino obrambe, krepijo samozavest 
ter premagujejo miselne in gibalne ovire.

Treningi potekajo:
Cicibani (5–7 let)
Deklice/dečki (7–14 let)
Torek 17.00–17.45
Četrtek 17.00–17.45 in 17.45–18.30

Aktivno v novo šolsko leto
September se je v vrtcu Medo začel zelo aktivno. Otrokom smo predstavili 
različne gibalne dejavnosti, ki jih zunanji izvajalci ponujajo v vrtcu.
Najprej smo se s Plesno šolo Miki in plesnimi koraki podali na pot v Afriko, 
sledili pa sta še predstavitvi Sankukai karate kluba in Male šole juda. 

ksenijA cAPuder, joLAndA kresLin

kArAte kLuB doMžALe

gAŠPer BizjAk, trener
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OPIN – platforma, ki je povezala mlade v Črnem grabnu!
Kot da smo potrebovali spodbudo. Mladi v Črnem Grabnu smo po novem bogatejši za skupne prostore, društvo, nove možnosti, … saj smo letos 
ustanovili Mladinski klub STIK. 

Klub je organiziran kot društvo 
in ima več nalog ter še več am-
bicij. Na dosedanjih treh proak-
tivnih kavarnah smo govorili o 
projektih, s katerimi je klub začel 
svojo pot. S strani članov mladin-
skega kluba so bili do zdaj poda-
ni predlogi za obuditev kulturne 
dvorane v Lukovici ter ureditev 

trim steze ob Gradiškem jezeru. Oba projekta sta še v začetni fazi. Najprej pa 
smo razpravljali sploh o tem, kaj mladi pogrešamo oziroma kaj nam manjka 
za življenje na območju občine.
OPIN – digitalna demokracija
OPIN je evropska zbirka orodij za projekte e-sodelovanja mladih, ki se raz-
vija s pomočjo sredstev programa za raziskave in inovacije Evropske unije 
Obzorje 2020. Projekt Aktivni mladi, ki je bil odobren iz tega naslova, pa je 
dodal spodbudno moč za ustanovitev kluba. Platformo OPIN, ki se nahaja na 
spletnem naslovu www.opin.me, že uporablja več organizacij iz skupno 12 
evropskih držav. S pomočjo platforme iščemo potrebe mladih v naši občini, 
odločamo o tem, česa se bomo kot organizacija lotili, izbiramo dejavnosti za 
družabne večere ter glasujemo glede že prej omenjenih projektov. Sedmim 
projektom se je nazadnje pridružil projekt oblikovanje strategije za mlade v 
občini Lukovica. Platforma je namenjena mladim, ki si želijo odločati o svo-
ji prihodnosti in je prilagojena v nam bližji obliki komuniciranja, ki se lahko 
uporablja prek računalnikov, pametnih telefonov in tablic. Glasovanje je eno-
stavno. Registriraš se na spletni strani, med udeleženci poiščeš organizacijo 
MK Stik ter z glasovanjem in s komentiranjem prispevaš k oblikovanju strate-
gije. K sodelovanju za oblikovanje strategije pozivamo vse mlade, saj je stra-
tegija za mlade odvisna od nas in na nas je, da si zgradimo svojo prihodnost! 
Kaj je strategija za mlade?
To je dokument, ki občini narekuje, kakšne spremembe in izboljšave bo uve-
dla v obdobju petih let. Teme, ki se jih strategija dotika, so aktualne za mlade: 
izobraževanje, zaposlovanje in stanovanjska problematika, mobilnost mla-
dih, informiranje, zdravje in dobro počutje mladih ter dejavnosti in dogodki, 
brez katerih si življenja preprosto ne moreš predstavljati. Svojo prihodnost v 
tej občini bomo kreirali sami! Bolj enostavno kot pismo Božičku. 
Naš plan ste tudi vi!
V klubu si močno želimo vaše pozornosti. Predstavili smo se vam ob Dnevu 
odprtih vrat Poskusnega sadovnjaka na Brdu, kjer smo obiskovalce navdušili 
s palačinkami in v Šentvidu pri Lukovici, kjer smo sodelovali na OTO kolesar-
skem družinskem maratonu. Pogrešamo vas tudi na družabnih večerih, ki so 
tradicionalno vsak drugi torek v mesecu v prostorih našega kluba v Lukovici. 
Vse ostale informacije lahko najdete na facebook strani - Mladinski klub STIK. 

Vedno se nam lahko pridružite. Zakaj? 
• ker nikoli ni preveč dobrih idej,
• si si vedno želel organizirati svoj dogodek ali delavnico,
• ker si želiš spoznati nove ljudi in se želiš aktivno vključiti,
• si želiš, da je kaj tudi po tvoje,
• ker te zanima organizacija.

MLAdinski kLuB stik

Tehniški dan v tretjih razredih
V petek, 22. septembra 2017, smo imeli v tretjih razredih tehniški dan. Iz 
odpadnih škatel, škatlic in rolic smo izdelovali modele počitniških hišic. 
Svoje izdelke so učenci predstavili v razredu.

tinA PergAr

VABLJENI V ČETRTO (ZADNJO)
PROAKTIVNO KAVARNO

z naslovom

Aktivni mladi: ideje za 
mlade – skupaj zmoremo več

10. novembra 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 življe-

nja (ter za katerega želite dodatne podpore ali ideje ter prepo-
znavnost 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 
• 17.15: Predstavitev vseh dosedanjih rezultatov projektov na OPIN 
• 17.45: Dva cikla omizij za razvijanje pobud (z vmesnim odmorom)
• oživitev trga v Lukovici
• oživitev Rokovnjaškega gozdička
• 19.30: Skupni pregled vseh dosedanjih rezultatov projekta Aktiv-

ni mladi in evalvacija projekta
• 20.00: Zaključek
Ponovno vabimo vse mlade od 15. do vključno 30. leta, da stopite 
z nami v STIK in s svojimi idejami prispevate k razvoju občine Luko-
vica. Poleg mladih pa k sodelovanju vabimo tudi starejše občane, ki 
lahko prispevate s svojim znanjem in izkušnjami.
Vabljeni! oBčinA LukovicA

MLAdinski kLuB stik

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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Tudi v sezoni 2018 med elito

Motokrosist Klemen Gerčar, nekdanji svetovni prvak v razredu MX3, bo v 
sezoni 2018 nastopal na dirkah svetovnega prvenstva v elitnem razredu 
MXGP. Dirkal bo pod okriljem ekipe 62Motosport, ki je četrto leto zapo-
red podaljšala sodelovanje s proizvajalcem motociklov Husqvarna Mo-
torcycles.
Po lanski nesrečni sezoni, ko se je Gerčar poškodoval in predčasno kon-
čal tekmovalno sezono, je že sredi leta začel rehabilitacijo in priprave na 
leto 2018. Rehabilitacija je v zaključni fazi, veliko se je posvečal fizični 
pripravi. Bližajo se dnevi, ko bo lahko spet sedel na motocikel. V začetku 
oktobra se je sestal z lastnikom in predsednikom podjetja Youthstream 
Giuseppejem Luongom, promotorjem prvenstva v motokrosu, in z njim 
sklenil sodelovanje. Tako je 62Motosport Husqvarna postala uradna eki-
pa prvenstva v razredu MXGP. “Izjemno sem ponosen, da bom peto leto 
zapored del elitne svetovne karavane. Komaj čakam, da začnem priprave 
na motorju in se priključim najboljšim na svetu. Imam velik motiv in željo 
pokazati dobre rezultate,” je ob tem dodal Klemen Gerčar. V letu 2018 se 
bo udeležil vseh dirk svetovnega prvenstva na evropskih tleh. V podporo 
mu bo lastna ekipa 62Motosport, ki nadaljuje dolgoročno sodelovanje 
s Husqvarno, podjetjem z zelo dolgo tradicijo izdelovanja motokrosi-
stičnih motociklov. Medsebojno sodelovanje so nadgradili z vključitvijo 
ekipe 62Motosport v projekt za razvijanje novosti v dirkaškem progra-
mu. V Gerčarjevi ekipi ob tem pravijo: “Husqvarni Motorcycles oziroma 
njenemu podpredsedniku programa offroad Robertu Jonasu se zahvalju-
jemo za dolgoletno zaupanje. Prednost tega sodelovanja je nedvoumno 
poznavanje motorja in nastavitev le-tega, ki smo ga dobili z izkušnjami 
v preteklih sezonah. Z dobrimi rezultati se bomo trudili upravičiti to za-
upanje.”
Ekipa 62Motosport nadaljuje delo v nespremenjeni sestavi. Čaka jo četrto 
leto delovanja, v katerem bodo imeli dirkača v razredu MXGP. Potekajo 
tudi dogovori o sodelovanju z mladimi dirkači, ki bi lahko nastopali na 
dirkah evropske ravni. Tovrstno delo je tudi dolgoročna usmeritev ekipe 
62Motosport.

Leon AndrejkA

Državni rekord Petre Pavlič
V nedeljo, 24. septembra 2017, 
je v Celju potekala ekipna tekma 
državnega prvenstva med TAK 
Domžale in CF Celje. TAK Domža-
le je nastopil tako z žensko kot z 
moško ekipo. Za žensko ekipo je 
nastopila tudi večkratna državna 
prvakinja v olimpijskem dviganju 
uteži Petra Pavlič. Nastopila je več 
kot uspešno, saj je bila najboljša 
posameznica na tekmi, poleg 
tega pa je v potegu postavila nov 
državni rekord v svoji kategoriji 
s 73 kg. Petra je po tekmovanju 

povedala, da je zelo vesela rezultata, saj je vložila v ta rekord veliko truda. 
Počepi zadaj in spredaj, vlečenja, sunki iz stojal, nalog na moč in piljenje 
tehnike so stalni repertoar napornih treningov, vendar pa le-ti prinašajo 
želene rezultate. Tudi predsednik kluba Ivan Peterca je izkazal veliko zado-
voljstvo, tako z izjemnim nastopom Petre kot tudi s celotno ekipo.

vALentin oreŠek

Zlatopoljci spet nepremagljivi
V okviru občinskega praznovanja občine Lukovica so zlatopoljci organi-
zirali turnir v malem nogometu.
Nanj se je prijavilo sedem nogometnih ekip, ki so se med seboj pomeri-
le po predhodnem žrebanju. Tokrat je sodniško delo dobro opravil sodnik 
Sebastjan Pestotnik iz Motnika, sicer sodnik društva nogometnih sodnikov 
Ljubljana. Sredi turnirja nas je obiskal tudi župan občine Lukovica Matej Ko-
tnik in si ogledal del tekme zlatopoljske ekipe. Zadržal se je v pogovoru z 
vodstvom društva, beseda pa je stekla tudi s člani krajevne skupnosti Zlato 
Polje. Ker je bil v popoldanskem času zaradi obveznosti zadržan in odsoten, 
je pooblastil predsednika ŠD, da ob koncu podeli pokale v njegovem imenu. 
Tudi tokrat je blestela domača ekipa, ki si ni dovolila spodrsljaja. V velikem 
finalu so bili po kazenskih strelih uspešnejši od ekipe Bar pod Lipo iz Krašnje 
in osvojili prvo mesto. Moram pa zlatopoljsko ekipo pohvaliti tudi za nedavni 
uspeh na turnirju na Lasenem, kjer so se prav tako veselili prvega mesta.
Predsednik Miran Močnik se je vsem zahvalil za udeležbo in jih povabil na 
spomladanski nogometni turnir v letu 2008.

Najuspešnejše ekipe na turnirju:
1. mesto ŠD Zlato Polje
2. mesto Bar pod Lipo
3. mesto ŠD Šmartno
4. mesto ŠD Laseno
Vsem čestitamo!

tone hABjAnič

Nogometno obarvan četrtek
Medtem ko so v večernih urah nastopili veterani NK Črni graben v Domžalah 
proti NK Dob, so se v popoldanskih urah na igrišču RCU v Lukovici pomerili 
najmlajši. V skupini U-8 in U-11 so se tokrat pomerili igralci iz NK Dob, NK 
Mengeš, NK Kamnik in domači NK Črni graben. A tokrat ni bilo živahno samo 
na igrišču, ampak tudi ob igrišču, kjer so starši in ostali igralci spodbujali mla-
de nogometaše. Slednji so poleg znanja pokazali še vztrajnost in nekateri 
več, drugi manj tudi kolektivno igro. K slednji so jih pozivali predvsem trener-
ji, nekateri celo kar preveč močno. Če so veterani NK Črni graben v Domžalah 
tokrat morali priznati poraz z rezultatom 5:2, je na igrišču RCU v Lukovici se-
lekcija U-11 premagala ekipo NK Moravče z rezultatom 7:2. Tudi naša mlaj-
ša selekcija U-8 je pokazala zelo dobro igro, celo odlično in bila upravičeno 
najboljša ekipa na turnirju. Sicer veljajo čestitke vsem igralcem, trenerjem in 
njihovim vodjem in ne nazadnje tudi staršem, ki nogometaše vozijo na tre-
ninge ter jih spremljajo in spodbujajo tudi na turnirjih. 

drAgo juterŠek
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Trial prvenstvo Slovenije 
 

V motorističnem pomenu način vožnje s trial motorji pomeni umetnost pre-
magovanja ovir brez napak. Čeprav je trial tehnično najzahtevnejša oblika 
moto športa, saj ob opazovanju poklicnih tekmovalcev dobimo občutek, da 
premagujejo nemogoče, je to šport, pri katerem je odločilnih veliko dejavni-
kov - sposobnost voznika, občutek za ravnotežje, nadzor hitrosti, vzdržljivo-
sti in koncentracija. Trial je obenem najcenejša oblika moto športa, saj je ob 
redni uporabi praktično edini strošek nekaj evrov za gorivo. Ostalih stroškov 
pravzaprav ni, celo pnevmatike se običajno menjajo le enkrat letno. V kar 
smo se prepričali tudi tokrat v Lukovici, motor uporablja cela družina, saj so 
tekmovali oče, sin in mama ter verjetno še kdo, vsi na istem motorju. Če stro-
šek nakupa delimo na več tekmovalcev, niti ni tako visok znesek, nekaj nane-
se tudi zaščitna oprema, a to rabimo tudi pri drugih športih. Trial prvenstvo 
Slovenije sta tokrat pripravila AMD Lukovica in MK Rokovnjači v nedeljo, 1. 
oktobra, na progi pri Avto Kveder na Obrtniški ulici v Lukovici. Poleg tekmo-
vanja za DP - državno prvenstvo je potekalo še RP- rekreacijsko tekmovanje, 
ter promocijsko tekmovanje otrok z E Trial motorji, ki so si ga tokrat ogledali 
zahvaljujoč sončni nedelji tudi številni obiskovalci. Tokrat so organizatorju pri 
izvedbi tekmovanja priskočili na pomoč še Avtomoto zveza Slovenije, Obči-

VABILO
ZDRAVSTVENO PREDAVANJE: DIABETIK IN OČI

v petek, 10. novembra 2017, ob 17. uri v predavalnici ZD Domžale
Predavanje bo vodil asist. VLADIMIR DEBELIČ, dr. med. spec. oftalmolog

POHOD OB SVETOVNEM DNEVU DIABETESA ŠUMBERK–DOB
Dobimo se v torek, 14. novembra 2017, ob 9.30 pri ZD Domžale. Pot nas 

bo vodila okrog Šumberka vse do Doba, približno eno uro.

V Fontani v Dobu nam bodo postregli enolončnico.
Prijave na telefonsko številko: 041 679 787 A. Košmerlj

izvrŠni odBor

na Lukovica, AMZS, d. d., CV Vransko, gradbeno podjetje Resnik, Franci Klop-
čič Rafolče, Avto odpad Vrhovec, Avto Kveder Lukovica, Avto Cerar Kamnik in 
Umbit računalniške storitve Boštjan Štrukelj. Ker je tekmovanje in gledanje 
naporno, predvsem zahteva veliko zbranost, so se tekmovalci in obiskovalci 
lahko podprli z odličnim golažem, ki ga je pripravil Igor Urankar. Potem ko so 
se podprli, so bili rezultati tekmovanja veliko boljši. Mogoče kot zanimivost 
naj zapišem, da tekmovalec dobi listek, sodnik mu za vsako napako ta listek 
preluknja, a del proge lahko prevozi večkrat in upošteva se najboljši dosežek, 
torej čas in najmanj napak. Rezultati tokratnega tekmovanja so: RP katego-
rija T4- bela Zoran Stanovnik, Matic Karner, Gal Stanovnik; RP kategorija T4 
ženske Tjaša Fifer, Maja Zorman; RP kategorija T3 rumena Lan Zorman, Uroš 
Pristovnik, Darko Čater; DP kategorija GP W ženske Jasmina Ribič, Lucija Sa-
jevec; DP kategorija GP Severin Sajevec, Danijel Prodan; Marko Jager; E TRIAL 
Prvenstvo Slovenije otroci letnik 2010 in več Lovro Setnikar, Maj Kovač, Ian 
Pristovnik; otroci letnik 2010 in manj David Pevec, Svit Grom, Živa Gudlin; 
deklice Živa Gudlin.

drAgo juterŠek

Sklenite zdravstveno 
zavarovanje Specialisti in 
si že od 9,43 € na mesec 
zagotovite kakovostno 
ter hitro specialistično 
obravnavo. 

V primeru zdravstvenih težav 
se splača imeti zanesljivega 
partnerja.  

SpecialistiDo specialista 
v manj kot 
3 tednih!

Dobro je biti sam svoj mojster. 
A ne, ko gre za zdravje.

Vaš partner za zdravje. triglavzdravje.si

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.,
kjer so dostopni tudi splošni pogoji zdravstvenih zavarovanj.
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Na podlagi 7. člena Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92, 11/03-
skl. US, 73/03 – odločba US) in 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 
109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), izdaja Okrajna volilna komisija 
10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN 
OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017 

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, Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje Prapreče. 
Volišče je dostopno invalidom.

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 

Predsednica.
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Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora 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, Pod-
smrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, 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 Zideh 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.

REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE 
Številka: 041-2/2017-2
Datum: 28. 8. 2017 PredsednicA

okrAjne voLiLne koMisije
heLenA MejAč, univ. diPL. PrAv.
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Nova priložnost za zeliščarje z območja Srca Slovenije
Srce Slovenije sodeluje v projektu sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, ki ga je zasnovalo šest lokalnih akcijskih skupin 
iz vse Slovenije - LAS Društvo raznolikost podeželja, LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spo-
dnje Savinjske doline in LAS Od Pohorja do Bohorja. Projekt, ki se je začel septembra, bo s strokovnimi izobraževanji, certificiranji zelišč, skupnim 
e-herbarijem, srčnim zeliščarskim vrtom in z drugimi aktivnostmi spodbujal podjetniški preboj zeliščarjev. 
 
Sodelujoča območja se srečujejo s skupnim izzivom, kako neizkoriščene 
potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja 
zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S projektom, ki se bo izvajal 
od septembra 2017 do novembra 2019, rešujejo specifične lokalne potrebe, 
prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepi-
jo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se 
bodo implementirala na območju vključenih LAS.
LAS Srce Slovenije v projektu pokriva občine Litija, Kamnik, Lukovica, Morav-
če, Šmartno pri Litiji in Dol pri Ljubljani. Pričakovane koristi za območje LAS 
so večja prepoznavnost zeliščarstva tudi kot podjetniške priložnosti, večja 
turistična prepoznavnost območja LAS, urejena baza ponudnikov s podro-
čja zeliščarstva, povezani ponudniki s področja zeliščarstva, pozitiven vpliv 
na promocijo in prepoznavnost LAS tako na nivoju Slovenije kot širše.
Korenine zeliščarstva segajo daleč nazaj v našo preteklost. V minevanju časa 
se je veliko uporabnega znanja izgubilo. V neokrnjenih in čistih predelih Srca 
Slovenije je zeliščarski turizem še velika, neizkoriščena priložnost. Namen 
projekta je spodbuditi iskanje starih znanj in jih vplesti v današnjo ponud-
bo, zanimivo domačim in tujim turistom. Izobraževanje, ki bo organizirano 
v okviru tega projekta, nudi udeležencem široko in zaokroženo znanje, po-
trebno za lažje in učinkovitejše opravljanje dejavnosti zeliščarstva. Primerno 
je za že aktivne zeliščarje, vse tiste, ki želijo razširiti ponudbo na kmetiji, in 
tiste, ki se podajajo na pot zeliščarstva kot samostojne dejavnosti.
Izobraževanje bo ponudilo znanja s področja zakonodaje in davčnih vidi-
kov, velik poudarek bo na vključevanju dediščine v zeliščne produkte. Ude-
leženci bodo spoznali praktični del zeliščarstva od pravilne izbire semen in 
sadik, načina pridelave zelišč in tudi predelave v različne zeliščne produkte. 
Ker je zelo pomembno, kako produkte ponudimo na tržišče, bodo tudi s 
tega področja ponujena praktična znanja. Zdravilne rastline bodo udeležen-

ci spoznavali tudi na terenu. Za možnost širše in raznovrstne ponudbe na 
področju zeliščarstva se bodo udeleženci spoznali s celostnim dojemanjem 
zdravilnih rastlin in oblikovanjem zdravilnega okolja. 
Obstoječe in potencialne zeliščarje z območja LAS Srce Slovenije vabimo, da 
izkoristite odlično priložnost in se prijavite na program. Prijave sprejemamo 
na e-naslov: las@razvoj.si oziroma 01 896 27 13.
Za dodatna pojasnila glede vsebine izobraževanj lahko kontaktirate na tele-
fon 031 612 083 (Jožica Bajc Pivec).

sAŠA cegLAr vidMAr, rAzvojni center srcA sLovenije

Kombinirana poraba goriva: 6,4–3,2l/100 km. Emisije CO2: 162–85 g/km. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega 
ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
*Oglaševani prihranek 7.000 € 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. Akcija traja do razprodaje zalog. ***Oglaševani prihranek 2.300 € velja za omejeno količino vozil nova Nissan Micra z opremo Tekna iz zaloge. ****3 leta brezplačnega vzdrževanja 
ali do 60.000 km za bencinske motorje oz. do 90.000 km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. *****Brezplačno 5-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila nova Nissan Micra z Nissan Financiranjem. 5 
let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto oz do 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ******Obvezno in osnovno kasko zavarovanje velja za prvo leto. Akcija traja do razprodaje zalog.
Več na nissan.si. Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična.

DO 
RAZPRODAJE 

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA
• PRIHRANEK DO 2.300 EUR*** 
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****

• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******

NISSAN X-TRAIL
• PRIHRANEK DO 7.000 EUR*

• 7 LET JAMSTVA**

STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

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
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Vse na svetu mine,
vse se spremeni …

Z vsakim koncem spet nekaj novega vzkali.
Lep spomin nate večno ostaja in v srcih naprej 

z nami živi.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 70. letu starosti sklenila naša draga 
mama, sestra, tašča in babica 

ALOJZIJA PAVKOVIČ
iz Gradišča pri Lukovici

Iskrena hvala vsem sovaščanom, sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, za podarjeno cvetje, sveče, svete 

maše in vsestransko pomoč ob dogodku.
Še posebej se želimo zahvaliti sovaščanom, sosedom za pomoč v 
njenih zadnjih urah in za vse zbrane darove ter podporo v težkih 
trenutkih. Zahvaljujemo se g. župniku Pavlu Okolišu za mašo in 
lep pogrebni obred, pevcem, ki so prelepo zapeli in pogrebni 

službi. Hvala vsem, ki ste si ji poklonili na domu in jo spremili na 
njeni zadnji poti.

Sin Emil z ženo Lidijo in hčerko Evo ter brat Franci

Srce tvoje več ne bije.
bolečin več ne trpiš,

nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,

dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

ZAHVALA

V 80. letu starosti se je poslovil naš dragi

FRANC TREBUŠAK

Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja in tolažbo. Hvala tudi 
vsem, ki ste nas spremljali in podpirali ob njegovi težki bolezni, 
še posebej zahvala Abdominalnemu oddelku UKC Ljubljana s 

celotnim zdravstvenim osebjem, predvsem pa s požrtvovalnostjo 
prof. dr. Mirka Omejca.

Iskreno se zahvaljujemo vsem gasilkam in gasilcem PGD Trojane 
za organizacijo žalnega sprevoda in številnim gasilcem in 

gasilskim praporščakom iz sosednjih gasilskih društev, g. Ladu 
Goričanu za poslovilne besede in gospodu župniku Dragu 

Markušu za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga tako številčno 
pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Ni veliko samostojnih podjetni-
kov, ki se lahko pohvalijo s 

50-letno tradicijo. A Ivanka 
Omers, ki je leta 1967 v 
Domžalah začela uspe-
šno podjetniško zgodbo 
z lastno cvetličarno, pra-
vi, da posebne skrivnosti 
ni. Je le trdo delo, s kate-
rim je treba začeti mlad.

Prejšnji teden so v Cvetli-
čarni Omers s prijetnim dru-

ženjem med obujanjem spomi-
nov obeležili 50 let delovanja. Ivanka 

Omers, ustanoviteljica cvetličarne, ki še dandanes v cvetličarni 
ogromno pomaga, pravi, da so bili začetki zelo težki, saj so orali 
ledino – v Domžalah je bila to prva cvetličarna, poleg tega so bili 
ljudje navajeni vrtnarjev. 

Pred osemnajstimi leti je cvetličarno od staršev prevzela hči 
Apolonija, ki pa se je ves čas zavedala velike odgovornosti po 
uspešnem nadaljevanju zgodbe. »Splošno je znano, da kar starši 
ustvarijo, otroci zapravijo. Hotela sem nadgraditi njuno zgodbo in 
to mi je bilo v izziv.« Hkrati dodaja, da je v družinskem podjetju 
vedno prisotna pomoč in podpora vseh članov. To čutijo tudi nji-
hove stranke, ki se že več desetletij rade vračajo v cvetličarno, ki 
je znana predvsem po kakovosti in osebnem odnosu do strank ter 
prijaznosti. »Ves čas se učimo. Vedno smo stremeli k novitetam v 
materialih ter izdelavi in želeli biti korak pred ostalimi,« pojasni 
Ivanka. Apolonija dodaja, da je bistven razlog za zadovoljne stran-
ke tudi srčnost.

Ker jih je mama Ivanka vedno učila, da se pri njih jé z eno žlico 
in sedi na enem stolu, se ne nameravajo širiti v druge kraje, saj le 
s svojo prisotnostjo v cvetličarni v Domžalah lahko zagotavljajo 
kakovost. So pa pred kratkim prenovili prostore, ki so sedaj sve-
tlejši. Poleg tega so podrli zid med prodajalno in delavnico, tako 
da stranke lahko vidijo, kako pridne roke cvetličark ustvarjajo cve-
tlične aranžmaje. 

Kljub temu da pot Cvetličarne Omers ni bila vedno posuta z 
rožami, sta mami Ivanka in hči Apolonija ob močni podpori vse 
družine že 50 let z vsem srcem predani rožam. Naj bo kakovost, 
prijaznost in srčnost njuno vodilo tudi v prihodnjih letih! 

Pol stoletja predanosti rožam




