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delcev: 0–0,00001 g/km. Število delcev (x1011): 0–0,01. 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,
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Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

2

UVODNIK

november 2017

Uvodnik

VSEBINA

Na spletni strani občine Lukovica v enem
izmed zavihkov
najdete
seznam znamenitih osebnosti,
ki so s svojim
delom in doprinosom pustile
pomemben
pečat ne le v naši dolini, ampak tudi širše –
v razvoju slovenske države, kulture, jezika,
književnosti, znanosti in ostalih področij.
Med njih zagotovo spada Vera Terstenjak,
akademska slikarka, rojena na Prevojah,
ki jo predstavljamo v novembrski številki
Rokovnjača. Njene slike so bile na ogled
po vsem svetu, na več kot osemdesetih
razstavah. V njenem srcu pa imata posebno mesto rojstni kraj in čas otroštva, ki jima
je posvetila posebno zbirko, poimenovano
Spomini. Z njo smo se pogovarjali o opusu
teh čudovitih slik, ostalih spominih, njenem trenutnem delovanju, … Podrobnosti
preberite v osrednjem intervjuju.
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Poleg tega bodo omenjene slike Vere
Terstenjak na koledarju, ki ga bo za leto
2018 izdala Občina Lukovica. Tako kot v
preteklosti bo tudi tokrat koledar priložen
praznični, decembrski izdaji našega glasila. Ker to zahteva nekaj dodatnega dela in
časa, vse, ki boste oddajali gradivo, obveščamo, da smo rok za oddajo člankov, glede na predvideni terminski plan, prestavili
za en dan, na 11. december. Hkrati vas
lepo prosimo, da se držite tega roka, saj
bomo tako lahko glasilo pravočasno, še
pred prazniki, dostavili v vaše nabiralnike.
V aktualni številki poleg že omenjenega
intervjuja lahko med drugim preberete
še zapise o vaji ob 20. obletnici Gasilske
zveze Lukovica, o žetvi ajde na star način, o reji za naše kraje netipičnega škotskega goveda in še o drugih dogajanjih v
društvih iz naše doline. Kaj vse znamo in
zmoremo pa smo dokazali sredi oktobra,
ko se je v Domžalah na večnamenski ploščadi ob tamkajšnji tržnici na predstavitvi
občine Lukovica zvrstilo več kot 170 nastopajočih.
Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 21. decembra
2017; rok za oddajo člankov je 11. december 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: Žetev ajde, foto: Občinska uprava Občine Lukovica.
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ŽUPANOV UVODNIK

Po novembrskih praznikih
Vedno znova sem presenečen nad
lastnim narodom, kako smo sposobni stvari poenostavljati in jih
vedno znova prikazovati tako, kot
nam v nekem danem trenutku paše
in se nam zdi to uporabno. Ob minulih praznikih je bilo to spet tako.
Ob dnevu reformacije se je mešalo
vse po vrsti, brez pravega reda in
smisla. Kar je najbolj prav in korektno je, da se ob tem spominjamo
naših prvih v slovenskem jeziku tiskanih knjig. Tu gre vsem takratnim
sodobnikom Trubarja velika čast.
Zdi se mi, da je bil genialni človek.
Seveda pa to takratno početje ni
zraslo na našem zelniku, tako kot ne
kmečki punti, ampak moramo vse
dogajanje spremljati kot dejanja,
vpeta v zelo širok prostor. Današnji protestanti iz Prekmurja imajo
s Trubarjem ravno toliko, kot če bi mene kot katoličana vabili na dneve sv.
Ambroža v Milano, torej neposredno prav nič. Gre za takratni nemški vpliv
in posledico, da smo živeli v Svetem rimskem cesarstvu Nemškega rodu. Ta
vrenja so se dogajala mnogo bolj na severu, predvsem kot posledica novih
gospodarskih razmer in spoznavanja, da je nemški prostor močen gospodarsko in je želel to postati tudi kulturno in versko. Nič novega za Nemce. Mi smo
temu sledili. (V nemški prostor smo bili vpeti od leta 745, ko smo se povezali z
Bavarci proti Obrom.) Današnje kazanje na kogar koli, ki je takrat požigal knjige, je nekoliko poenostavljeno dejanje. Škof Hren, katerega oče je bil resnici
na ljubo protestant, je to počel in tako je bilo povelje oblasti. Seveda je to bilo
v času, ko so na nemških tleh divjale verske vojne in jih je politika izkoristila v
svojo korist. Saški knez je bil do reformacije največji zbiratelj in preprodajalec
relikvij svetnikov, ko je opazil, da bi bilo zanj bolje drugače, je postal zagnan
protestant … Sreča je, da vsi vladarji vendar niso bili preveč »zagreti« in se
je tako kaka knjiga, ki jih je Trubar pošiljal cesarju, ohranila na Dunaju. Prav
tako je kaka v Vatikanu. Gre za naš velik nacionalni zaklad pri vsaki taki najdbi.
Tisto so bili burni časi in iz njih so prišli novi, pa se nismo dosti spremenili, in
ko sem bral, kako so »naši« požigali protestantske knjige 1942 in 1943 skupaj
z gradovi, domovi tistih, ki so Trubarja in njegove v resnici podpirali (navadno
ljudstvo je ostajalo pri svetnikih in veri očetov), lahko vidimo, da odnosa nismo dosti vzgojili. Tako dejanje, uničenje protestantskih knjig, je lepo popisal
z zgroženostjo Božidar Jakac, ko je omenjal požig gradu Hmeljnik pri Novem
mestu. Vse to smo mi. Nad vsem tem se moramo kot narod zamisliti in začeti
že svoje otroke učiti drugače, da ne bomo spet česa ponavljali. Opažam, da
temu še vedno ni tako.
Ravno tako se godi tudi, ko so pri nas državnozborske ali predsedniške volitve. Ne glede na to, koliko Ribničanov pride v Lukovico z isto robo, vsak naslednji, ki pride, nam je zanimiv. Sicer prodajajo vsi isto, a ima vendar le en
kombi, drugi ima tovornjak, ta ima brke, drugi ne … Košir iz Sodražice pa še
kako veselo pove. Pa smo zadovoljni. No, saj končno res vsi škafe in grablje
prodajajo, prav pa je, da damo vsakemu tiste par kvadratov, da si ga ogledamo, si pravimo. Le kakšen bo naslednji, kaj?
In ko smo pri tem. Pri spomenikih padlih sem govoril o tem za prvi november.
Veste, moti me, ko nikakor ne pustimo vseh teh padlih in pobitih počivati pri
miru. Moti me, ko kak politikant na veliko zlorablja žrtve te ali one za svoj pritlehni karieristični načrt in mu taki, ki jim godi poslušati, nekoga, ki jim govori,
kar si žele poslušati, z navdušenjem ploskajo. Običajno je to tak govornik, ki
sam niti nič ne ve, ni videl in ne doživel ničesar. Govori pa, kot da bi bilo pred
pol ure konec vojne, v kareti ni bil, pa ve vse o njej povedati. In poslušam:
»Dobro je povedal!« Ne! Povedal je to, kar ste želeli slišati. Kje sta pa pamet in
srce?. Jaz tega ne maram. Zato ne, ker telesa mojih prednikov leže po vsej tej
slovenski zemlji in ker so moji predniki dali za to življenja. Poslušal sem doma
pripovedi, kako prepoznati okostje brata partizana, zakopanega z množico
drugih v neki apneni jami in drugega drugje in kako je Gestapo mučil mamo
in jo krvavo strpal na transport za Dachau in nato naprej. Kako je bilo videti
koncentracijsko taborišče od znotraj, kako se je umiralo in še in še … In dali
so mi brati to in ono literaturo in nauk, ki sem ga dobil od očeta, je bil moder:
»Vse moraš poznati, ustvari si pa svoje mnenje.«

Rokovnjač
Ta zemlja je naša, polna naših usod in mrtvih teh in onih in edino, kar jim
lahko privoščimo, je mir. Naj počivajo v miru! Kako se je začela vojna, kako
je tekla in se končala, je jasno. To je zgodovina. Vse ostalo pa je človečnost.
Zaželimo vsem pokojnim mir in večni pokoj. Pustimo jim miru in se jih spominjajmo s hvaležnostjo. Vse pa, ki izkoriščajo to tragedijo za svoje politične
ambicije, naj bo sram. Če nimajo povedati česa dobrega, naj bodo raje tiho.
Mi jih pa ne spodbujajmo k takim dejanjem.
Zakaj vedno tako radi mečemo knjige na grmade vseh časov? Smo zrel narod, ali še nismo?
Po občini se dela, o tem pišejo tudi drugi sodelavci. Pozno smo sprejeli proračun in pozno se dela. Hvaležni smo lahko vsem, ki so to podprli in sprejeli.
Prosim pa: ne sprašujte me več, kdo pa ni tega sprejel. To morate vprašati druge, ne mene. Jaz sem predlagal tisto, kar smo presodili, da bi se dalo narediti.
To je še daleč od tega, kaj vse bi bilo dobro napraviti. A ni malo. Pri sprejemu
proračuna, kot recimo programu nekega dela, pa je tako, da v razpravi obravnavamo tudi pripombe in jih smiselno upoštevamo. Sprejema pa se celota
in tako, kot ne morete zaključiti osnovne šole, tako da bi recimo izbrali samo
nekatere predmete, ampak morate opraviti vse, tako je tudi s proračunom.
Sprejema se celota in nekaj ti je, nekaj ti pa morda ni všeč. A na koncu je
le, ali si ga sprejel ali pa ne, vmesnih možnosti ni, če so seveda izčrpane vse
možnosti.
Tako kot na terenu tako se tudi svetniki in svetnice zavzemajo za svoja področja (kraje, od koder prihajajo). Vedno je povsod slišati, kako je nekje premalo
narejeno in drugje nič. Župan je tu razpet med 66 naselij, osem krajevnih
skupnosti in tisoče interesov. Sprejeli smo tudi marsikatere programe, ki nas
zavezujejo. Tako tudi program izgradnje kanalizacije po občini. Zdaj se dela
v Imovici in Prevalji (ne vem, zakaj je uradno Prevalje, vsi rečemo Prevalja).
Ob tem se je razvila debata, češ spet se dela samo dol. In odgovor: saj se
dela vedno samo gor. Da, v redu. Resnica je, da se v naseljih južno od avtoceste Gradišče, Zg. Prapreče, Preserje, Sp. Koseze, Videm, Imovica in Prevalje ni,
ne odkar sem jaz župan, ampak odkar je Občina Lukovica, nič konkretnega
zgradilo, pravzaprav nič in tu živi skoraj 1000 prebivalcev. To je skoraj toliko
kot v dveh vzhodnih KS skupaj. Res je, da je izgradnja kanalizacije draga stvar
in da bo na koncu za uporabnika sledilo plačilo nove storitve, ki bo dražje,
kot če bi bili uporabniki malih čistilnih naprav. Hkrati bo to breme za občino
in glede na to, da razen Prevoj pri Šentvidu nobeno naselje ne presega 500
prebivalcev, tudi nismo zaradi ekonomske neupravičenosti izgradnje upravičeni do EU sredstev za ta namen. Občina se ves čas obstoja trudi in svetniki
vedno poudarjajo enakomeren razvoj celotne občine. Moramo pa opaziti
tudi projekte, ki se grade v skupno dobro in služijo vsem, ne glede na njihovo
lego. Še vedno pa trdim, kar lahko vsak trenutek pokažemo na upravi, smo
v naši občini zgradili največ infrastrukture količinsko na prebivalca daleč na
okoli. Ne, nismo slabi. Moramo pa pomagati drug drugemu, podpirati razvoj
tudi v drugih vaseh in se tega veseliti kot skupni dosežek. Jaz pa pri tem ves
čas gledam, da se rešujejo problemi na vseh koncih in tako so morali tudi v
moji domači vasi kar dolgo let čakati na kak premik. A so razumeli in se za to
vsem zahvaljujem. Vse se ne da naenkrat in pričakovanja moramo pomeriti
z možnostmi.
Dela se tudi drugod, vesel sem premika na Učaku, v Rafolčah obnove uničene ceste, začenja pa se tudi prvi korak ali koraki na Zlatopoljki. Tam bo tudi
popolna zapora ceste določen čas dneva, na kar, prosim, bodite pozorni in si
uredite poti tako, da ne boste imeli problemov. V obnovo gre poslovilna vežica na Brdu. V Blagovici pa je zemljišče odkupljeno od župnije in se gospodu
župniku Rusu lepo zahvaljujem za korektno sodelovanje, ki ga seveda še ni
konec, saj sem že imel v rokah idejno zasnovo poslovilne vežice Blagovica, ki
jo moramo še pregledati skupaj s predstavniki obeh KS in župnijo. Po mojem
mnenju je projekt dober in bi lahko po potrditvi nadaljevali s pridobivanjem
ustreznih dovoljenj za gradnjo. Za kulturni dom v Krašnji čakamo na zaključek drugega dela EU razpisa, prvega smo že pridobili in ko bo to pridobljeno,
se bo lahko začela gradnja. Svetnicam in svetnikom pa se zahvaljujem, ker
so do zdaj potrdili vse dokumente, ki so potrebni pri pripravi dozidave šole
na Brdu. Teh dokumentov in postopkov, ki so za tak proces predpisani, je kar
nekaj in iti moramo skozi vse po vrsti. Dela ne zmanjka in upam, da nam ne
ponagaja preveč zima, na katero pa moramo biti seveda tudi pripravljeni.
Kot vedno bomo s praznično okrasitvijo skromni, res pa, da povsem brez pa
tudi ne smemo biti, se pa s tem malo trudimo napraviti vse čim bolj okusno
in lepo.
Občina pomaga tudi sv. Miklavžu, ki mu bo, upam, uspelo prižgati čim več
iskric v očeh.
Vse dobro želim!
Matej Kotnik
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Onesnaženje cest med oziroma
po kmetijskih delih
Občani občine Lukovica v času del na poljih opažajo brezbrižnost
večine voznikov kmetijske mehanizacije, saj na vozišče in pločnike
prinesejo velike količine zemlje, blata in ostale umazanije. Vzdrževalci ceste pa opažajo, da se večkrat orje preblizu roba ceste, s tem
pa se poškoduje bankine cest.

V skladu z veljavno zakonodajo so kmetje oziroma vozniki kmetijske
mehanizacije le-to dolžni očistiti pred uvozom na cestišče, prav tako pa
so za seboj dolžni očistiti cestišče, ki so ga umazali. Zakon o cestah v 5.
členu določa, da je prepovedano ogrožanje varne uporabe javne ceste.
Med drugim tudi prepoveduje razsipati sipek material, razen posipnih
materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako
drugače onesnaževati. Voznik mora zato, preden se vključi v promet, z
vozila odstraniti zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažila vozišče. Globe za
kršitelje znašajo od 1000 evrov za voznika in do 4000 za pravno osebo
ali samostojnega podjetnika. V primeru, da bo cesto na poziv policije
ali inšpektorata očistil vzdrževalec ceste, bo poleg kazni treba poravnati
tudi račun, ki bo povzročitelju izstavljen s strani vzdrževalca ceste.
V sklopu tega zapisa lahko opozorimo še na problematiko oranja ob cestah. Vzdrževalci ceste opažajo, da se večkrat orje preblizu roba ceste,
s tem se poškoduje bankine cest. Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS št.
109/10, 48/12, 36/14) v 4. točki drugega odstavka 5. člena določa: »Prepovedano je orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v
pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto.« Kršitev zgornjega člena pomeni prekršek,
ki je sankcioniran v 7. odstavku 5. člena ZCes-1 (posameznik se kaznuje
z globo 1000 evrov) in 8. odstavku 5. člena ZCes-1 (pravna oseba se kaznuje z globo 4000 evrov in odgovorna oseba z globo 1000 evrov). Zaradi neupoštevanja pravilnih odmikov prihaja pri oranju kmetijskih površin do poškodb bankin in vozišča. Orači obračajo traktorje s priključki na
cestnem svetu, celo na asfaltnem vozišču, s čimer povzročajo poškodbe
bankine, posledice takega oranja pa se kažejo v razpokanosti asfalta in
posedanju roba cestišča.
Za občinsko upravo, Andraž Kopitar

5

Obnova cest: Učak,
Zg. Prapreče in Rafolče
Občina Lukovica po sprejetju proračuna ne odlaša z deli, popravila cest,
vodovodne infrastrukture, pa tudi fekalnih vodov so polnem razmahu.
Stanje na Učaku, v Zg. Praprečah in Rafolčah je sledeče.
Učak–Trojane
Začela so se zemeljska dela v sklopu rekonstrukcije ceste na Učaku
(Cvet). Do konca leta je predvidena izgradnja meteorne kanalizacije in
asfaltiranje lokalne ceste.

Cesta Učak–Trojane
Zgornje Prapreče
V zaključni fazi so dela za rekonstrukcijo lokalne ceste v Zgornjih Praprečah (ulica med hišno številko Zgornje Prapreče 12 in Zgornje Prapreče 24). Izvedeno bo asfaltiranje ceste, meteorna kanalizacija in javna
razsvetljava.

Delovišče v Zg. Praprečah
Rafolče
Dela so se začela tudi v Rafolčah. Rekonstruirana bo močno dotrajana
asfaltna cesta v vasi – od hišne številke Rafolče 37 a, kjer so spomladi
zaključili z obnovo cestišča ob izgradnji vodovoda, do cerkve. Ob zamenjavi spodnjega ustroja in asfaltiranju bo v celoti prenovljena tudi
meteorna kanalizacija.
Za občinsko upravo, Andraž Kopitar

Županov priklon žrtvam
1. in 2. svetovne vojne
Ob Dnevu spomina na mrtve je župan Matej Kotnik s sodelavci občinske
uprave pred spomenike žrtev 1. in 2. svetovne vojne položil vence in prižgal
sveče. Na vencih je pisalo: »Sinovom in hčeram naroda«.
Župan je s seboj pred spomenike v Lukovici, Šentvidu in na Prevojah pripeljal
tudi otroka, ker misli, da je tako prav in da je mladini treba predstaviti našo
preteklost, naše prednike. Prednike, ki so vedeli, za kaj so se podali v gozd,
zakaj je vredno nositi na pladnju svoje življenje, zakaj se je vredno boriti. Zdi
se, da smo v današnjih časih malo zašli iz smeri. A to je že druga zgodba.
Lahko pa sledite županovemu zgledu in izobrazite svoje otroke, prav je, da se
zavedajo, kaj vse je naš narod že pretrpel.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar
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Začetek del Imovica–Prevalje

V Imovici so se v polnem zamahu začela dela izgradnje fekalne kanalizacije, ki se bodo v naslednjem letu nadaljevala v Prevaljah. Takoj ko bodo
vremenske razmere dopuščale, se bo vzporedno začelo tudi z obnovo
vodovodnega sistema, ki bo funkcionalno nadomestil vodooskrbo po
obstoječem vodovodnem omrežju ter zagotovil zadostne dotoke vode
v vodovodno omrežje. Na tem mestu je smiselno pojasniti, da cevovoda
ne potekata po identičnih jarkih, saj je pri izgradnji treba slediti tehničnim smernicam in predpisanim odmikom, zato gre v praksi za ločeni
investiciji, pri katerih je skupna le izgradnja zgornjega ustroja ceste.
Izgradnji kanalizacije in vodovoda bo sledila rekonstrukcija ceste z izgradnjo meteorne kanalizacije, pločnika in prenovo javne razsvetljave.
Naj dodamo še to, da so omenjena dela tudi osnova za postopno obnovo vodovodnega pa tudi kanalizacijskega omrežja v vaseh Videm in
Koseze, ki so predvideni po končanju del v Gradišču in Zg. Praprečah.
Ko smo malce poklepetali s krajani, smo izvedeli zanimive reči. Spomini
na to, kako so sami kopali jarke za cevi, koliko truda in prostovoljstva je
bilo potrebnega, da so dobili pitno vodo v vsako hišo, so še kako živi. A
vendar je po vseh letih sistem zastarel in vprašljivost pitne vode, ki teče
po nevarnih azbestnih ceveh, je pereč problem že vrsto let, zato z navdušenjem pozdravljajo obnovo in zagotovitev neoporečne pitne vode.

Vaščani Imovice in vasi Prevalje so veseli, da so le prišli na vrsto, saj že
vsaj dve desetletij ni bilo izvedenih nikakršnih investicij ali obnovitvenih del v njihovih vaseh, čeprav enakovredno vsem občanom plačujejo
davke ter druge obveznosti do Občine Lukovica. Dejstvo, da je župan
njihov sovaščan, je večkrat v breme kot pa v korist. Za Imovico in Prevalje je vedno zmanjkalo sredstev v proračunu, ali pa so bila prerazporejena z rebalansom. Radi povedo, da so nemalokrat slišali: »Kaj boste vi, ki
imate župana. Saj vse imate!« Da bo projekt res zaživel, so verjeli šele na
dan, ko so se v Imovici pojavili stroji.
Vaščani Prevalje so z ustanovitvijo vaške Iniciative za izgradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda že dolgo nazaj nakazali na svoje želje in jasno
izrazili zahtevo po omenjenih delih. Tudi v Prevaljah bodo kmalu zabrneli stroji, desetletja so namreč z odobravanjem spremljali dela drugod
po občini in zdaj se vesele premikov v domačem kraju.
Seveda se občani zavedajo obsežnosti projekta in finančnih posledic,
vendar so prepričani, da so tudi oni sami upravičeni do investicije, zavoljo otrok, bodočih rodov pa tudi prednikov, ki so se še kako trudili za
dobrobit vseh nas.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar

Rekonstrukcije cestišča Šentvid–Zlato Polje
Pred dobrim mesecem je bila podpisana pogodba za obnovo odseka ceste med Šentvidom in Zlatim Poljem. Po medijski objavi
omenjenega podpisa pogodbe smo na upravo občine Lukovica
prejeli kar nekaj vprašanj v zvezi s sanacijo omenjene ceste. Sledi
razlaga stanja.
Že letos bodo začeli z deli na cesti Šentvid–Zlato Polje. V skladu s predvidenim proračunom bodo uredili slabih 200 metrov ceste, tudi z mini-

malno razširitvijo le-te. Odsek je razviden iz letalskega posnetka levo. V
naslednjem letu (takoj, ko bo mogoče asfaltiranje) začnemo z daljšim
odsekom, ki se zaključi pred odcepom za Čeplje. Dajati konkretnejše
informacije je nehvaležno, ker je napredek del zares odvisen le od vremenskih razmer. Že letos začnemo tudi s tlakovanjem bolj obremenjenih bankin na odsekih, kjer je bilo asfaltiranje izvedeno v preteklih letih
in je zgornji ustroj v dobrem stanju. Prav tako bodo letos zgrajene tudi
manjkajoče in poškodovane »mulde« na odseku Brezovica–Pšajnovica. Za rekonstrukcijo preostalih dotrajanih odsekov ceste je z načrtom
razvojnih programov predvideno tudi financiranje ostalih dotrajanih
odsekov omenjene ceste, tako da planiramo celostno rekonstrukcijo
ceste do konca leta 2020.
Še v letošnjem letu (naročilo je že oddano) bo izvedena geodetska odmera ceste Čeplje–Znojilo. Tej bodo sledili dogovori o urejanju zemljiškoknjižnega stanja cest. Z lastniki zemljišč, po katerih poteka cesta,
bomo poskušali doseči dogovor in ta zemljišča pridobiti, da dejansko
lahko začnemo z rekonstrukcijo ceste. Če pridobitev zemljišč ne bo
možna, bo občina izvedla ustrezne postopke za pridobitev zemljišč
(ekspropriacija). V odvisnosti od časovnice pridobitve zemljišč je seveda pogojen tudi začetek rekonstrukcije ceste. Skratka, v interesu večine
nas je izvedba rekonstrukcije v naslednjem letu, ta pa je žal pogojena
s pridobitvijo zemljišč.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar

november 2017

Štiristo evrov kazni za
zapuščena vozila
Na zadnji oktobrski seji občinskega sveta je bil sprejet odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Lukovica.

S sprejetim odlokom se določajo pogoji in način odstranjevanja, hrambe
in predaje zapuščenih vozil oziroma nepravilno parkiranih vozil, ki predsta-
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vljajo oviro v cestnem prometu, ter uničenje neprevzetih zapuščenih vozil.
Kako bo potekala odstranitev zapuščenega vozila, podrobno opisuje 3.
člen: Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za zapuščeno vozilo,
na zapuščeno vozilo namesti pisno odredbo, s katero naloži lastniku zapuščenega vozila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.
En izvod odredbe iz prejšnjega odstavka tega člena se vroči pristojnemu
izvajalcu, ki mora zapuščeno vozilo odstraniti najpozneje v roku treh dni
po preteku roka, določenega lastniku zapuščenega vozila z odredbo, če ga
lastnik v predpisanem roku ne odstrani sam.
Četrti člen določa, da pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek za odstranitev nepravilno parkiranega vozila na podlagi določb zakona o pravilih cestnega prometa, odredi odstranitev oziroma odvoz vozila pristojnemu izvajalcu. Pristojni izvajalec je vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena
dolžan odstraniti nemudoma po prejemu odredbe.
V občini Lukovica je strošek odvoza in skladiščenja vozila ocenjen na 300
evrov, dodatno se plača še zakonsko določena kazen v višini 120 evrov. Če
lastnik zapuščenega vozila le-tega ne prevzame v treh mesecih od dneva
izdaje odredbe, se vozilo lahko uniči ali proda.
Zaključimo torej s klicem, če ne želite biti ob dobrih 400 evrov, pospravite
zapuščena vozila tja, kamor spadajo. V bližnji okolici sta dva avtoodpada,
ki sprejemata tudi odslužena vozila, Agent Vrhovec na Viru in Feštajn na
Izlakah.
Za občinsko upravo
Andraž Kopitar

Obnova poslovilne vežice Brdo Občina Lukovica na
obisku v Trstu
Poleti smo krajani Krajevnih skupnosti Prevoje, Rafolče in Lukovica dobili
upanje, da bo po predaji objekta v občinske roke dejansko prišlo do še kako
potrebne obnove objekta poslovilna vežica Brdo.

Po treh desetletjih uporabe in minimalnega vlaganja, praktično le vzdrževanja objekta, je stanje zaskrbljujoče. Identični objekt, ki je nastal hkrati z
našim, so v občini Domžale že temeljito obnovili. Do lanskega leta so bile
lastnice objekta krajevne skupnosti Prevoje, Rafolče in Lukovica. A ker omenjene krajevne skupnosti niso bile zmožne upravljanja in obnavljanja tako
velikega objekta, niti zato nimajo razpoložljivih sredstev, so sklenile, da
objekt predajo v občinske roke. Razlog je seveda obnova, ki je prepotrebna
in zajema celotno infrastrukturo, torej objekt sam in okolico, kar pomeni
znaten finančni zalogaj, celo za občino Lukovica. Stanje je tako slabo, da
samo barvanje in popravljanje ne pride v poštev. Potrebna je temeljita obnova oziroma prenova, ki bo izboljšala tudi samo funkcionalnost objekta.
Kljub že pripravljenemu projektu, ki je bil še dodatno pregledan s strani
neodvisnega strokovnjaka ter je potrdil strokovnost in finančno smiselnost
predlaganega projekta, ter nujnost obsega del, so na eni izmed prejšnji
sej svetniki zavrnili predlagano obnovo. Naknadno so pripravili še okrnjen
projekt, ki je edino še opravičljiv, glede na nujno potrebne posege. Občinski svet je nato investicijo znotraj proračuna potrdil.
Ker poslovilno vežico na Brdu uporablja več kot dve tretjini vseh prebivalcev občine in je v stanju, v kakršnem je, smo zbrali nekaj mnenj okoliških
prebivalcev. Vsi smo bili vesli novice s strani Občine Lukovica, da je pripravljena projektna rekonstrukcija obnove poslovilnih vežic na Brdu. Občani
menimo, da je bila predlagana rekonstrukcija smiselna, potrebna in utemeljena. Zaradi dotrajanosti objekta je potrebna temeljita obnova in izboljšanje funkcionalnosti vežic, ki bi bile veliko bolj prijazne uporabnikom. Stanje, v kakršnem je poslopje, ni vzdržno, zato upamo, da se bo premaknilo in
se bo rekonstrukcija vežic zgodila čimprej. Naredimo zdaj, da bodo za svoj
namen lahko služile še nadaljnjih 30 let.
Za občinsko upravo, Andraž Kopitar

Zadnji četrtek v oktobru, ki je postregel z meglenim jutrom in napovedal
sončen dan, je svoje napovedi še presegel. V krasnem vremenu smo zaposleni iz občinske uprave in režijskega obrata po nekaj letnem premoru
ponovno skupaj doživeli obisk druge občine. Tokrat to sicer ni bila slovenska občina, ampak smo se ustavili takoj za mejo. Trst, ki smo ga doživeli, je
skoraj slovenski, saj smo slišali kar nekaj slovenskega jezika med prebivalci
ali obiskovalci tistega dne. Od hitrega ogleda cerkve Sv. Justa na vrhu griča nad Trstom in ogleda ene od mestnih knjigarn, kjer smo med drugimi
videli knjigo The Slovenia book – top 100 destinations (Knjiga Slovenija
– najboljših 100 destinacij) in v njej objavljen članek z namigom za obisk
Lukovice, smo končali pot v centru Trsta z ogledom Mestne hiše. Kot eni
redkih obiskovalcev smo si lahko ogledali notranje prostore, ki so nas navdušili z vsem svojim klasicističnim stilom in baročnim okrasjem. Županova
sodelavka nam je predstavila delovanje mestne občine, predstavila delo
mestnega sveta, kjer imajo sedeže tudi predstavniki slovenske manjšine in
prostore župana ter uprave. Z županom se žal nismo uspeli sestati, saj je bil
odsoten, smo pa mu v spomin pustili knjigo s fotografijami naše občine,
nad katero je bil v zahvalnem povratnem pismu navdušen in se je zanjo
lepo zahvalil. Vrnili smo se s prijetnimi spomini in s še večjo vnemo za nadaljnje dobro delo vseh v naši občini.
Špela Kralj
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Dobrodošli v Domžalah – občina Lukovica se predstavi
V soboto se je zgodilo, da smo prebivalci občine Lukovica zasedli
Domžale, lahko celo rečemo, da se je Lukovica preselila v Domžale, saj
je bila večnamenska ploščad ob domžalski tržnici polna nastopajočih
in obiskovalcev iz lukoviške občine.
Zvrstilo se je prek 170 nastopajočih, ki so soustvarili natrpan kulturni program. Zgodaj zjutraj so najprej nastopili najmlajši harmonikarji, ki trenirajo
svoje prste pod budnim očesom mentorja Tomaža Jemca v Glasbeni šoli
Polton. Prvi je nastopil Žiga Jarkovič, nato pa še: Lea Hrovat, Jure Cerar, Žan
Novak, Denis Vodlan, Lana Vidic in Žan Hribar. Za poslastico sta skupaj zaigrala Nika Černelč in mentor Tomaž Jemec, ki pa je na koncu zaigral še nam
vsem poznano Avsenikovo Na Golici.
Ekološka kmetija Pr' Matožet

Sledil je nastop Kulturno umetniškega društva Fran Maselj Podlimbarski,
ki so poleg znanih ročnih spretnosti pletenja iz pšeničnih kit h kulturnemu
programu prispevali z dvema sklopoma ljudskih pesmi, z vmesnim vložkom mladega harmonikarja Žana Novaka. Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine Skrinjca se je predstavilo z nastopom pevskega
zborčka Rosa na ledeni sveči. Naj pri tem poudarimo, da je bilo petje obojih
ljudskih pevcev ubrano, še posebej zato, ker so vsi samouki in nimajo svojih
mentorjev.
Nastop mešanega pevskega zbora Šentviški zvon pod vodstvom zborovodkinje Špele Kink, ki so zapeli skladbe: Pevec, Debeli kum, Je pa davi
slan'ca pala, Ljubca, povej!, ter Lepe ste ve Karavanke, so začeli stopnjevati
energijo na domžalski tržnici, saj je njihovo ubrano petje pregnalo meglo.
Za piko na i pa je za njihovim nastopom dodal še Instrumentalni ansambel Šentviškega zvona z njihovo, lahko rečemo himno: Pa se sliš' od svet'ga
Vida zvon.

Godba Lukovica
hvalil vsem nastopajočim in ustvarjalcem programa ter ponudnikom, in
hkrati poudaril, da je povezovanje med občinami, četudi sosedami, izredno
dobrodošlo.

Fit boom studio
Na koncu smo iz kulturnega programa preskočili na spektakularni športni del
programa, za katerega je poskrbel Fit boom studio pod mentorstvom vaditeljev Draga Lorgerja in Tjaše Mežnar. Skupina nam je pokazala, kaj zumba
sploh je (povemo vam lahko, da to ni noben bav-bav) ter da začetniki v ta
namen potrebujejo le voljo, kondicija pa pride z vadbami sama od sebe. Obiskovalci na tržnici so se najbolj razgreli ob ritmih letošnjega hita poletja Despacito. Čisto ob koncu programa so za jagodo na vrhu smetane poskrbele
članice navijaške skupine Leaders, ki na tekmah spremlja košarkarje Helios
Suns.
Pri vsem kulturnem in športnem programu pa ne smemo pozabiti na naše
lokalne ponudnike, ki so na stojnicah vztrajali od zgodnjih jutranjih ur pa vse
tja do konca prireditve: ekološka kmetija Plahutnik (Razgledi z Vrha), medarja
Anton Cirer in Mirko Dular, kmetija Jergan, ekološka kmetija Pr' Matožet, Društvo upokojencev Lukovica, Planinsko društvo Blagovica, rezbarski mojster
Janez Jarc Žan, Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica.

Lovska družina Lukovica
Vokalna skupina Mladost
Vokalno skupino Mladost sestavljajo le ženski glasovi, ki nas je ob prijetnem
soncu popeljala najprej v afriške ritme s skladbo Banaha, nato v film in muzikal Moje pesmi, moje sanje, v prejšnje stoletje z Lennonovo in McCartneyjevo Yesterday ter na koncu še s Ptičjo svatbo. Da je nastop odlično uspel,
je poskrbela zborovodkinja Simona Burkeljca, ki je z letošnjim letom dobila
nov zagon, saj se je članstvo v skupnimi močno povečalo.
Brez Godbe Lukovica si predstavitve aktivnih društev in soustvarjalcev
doma in drugje ne bi mogli predstavljati, zato so nam godbeniki pod strokovnim vodstvom kapelnika Luke Einfalta priredili več kot polurni koncert
koračnic. Predstavitve občine Lukovica pa si ne bi mogli predstavljati tudi
brez župana Mateja Kotnika, ki se je proti koncu kulturnega programa za-

Katka Bohinc, višja svetovalka v upravi občine Lukovica, je za konec povedala: »Zahvaliti se moramo vsem društvom in vsakemu posamezniku kot
tudi obiskovalcem, ki so ustvarili krasno vzdušje na domžalski tržnici. Še
posebej pa moramo pohvaliti odlično organizirane člane Lovske družine
Lukovica, ki so na svoji stojnici poleg prikaza svojih aktivnosti poskrbeli za
odličen divjačinski golaž za vse nastopajoče in sodelujoče ter obiskovalcem delili pivo Rokovnjač ali čaj. Zahvala velja tudi Kmetijskemu inštitutu
Slovenije - Poskusnemu sadovnjaku Brdo pri Lukovici, ki je obiskovalcem
omogočil degustacijo različnih sort jabolk. Nenazadnje pa moramo izkazati tudi zahvalo Vidu Repanšku z Občine Domžale, ki nas je v goste povabil
in poskrbel, da je vsa logistika potekala brez težav.«
Katka Bohinc

november 2017
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Obisk občine Amaroni
Od četrtka, 19. oktobra 2017, do nedelje, 22. oktobra 2017, smo predstavniki
OŠ Janka Kersnika Brdo pri Lukovici in predstavniki občine Lukovica obiskali
pobrateno občino Amaroni v pokrajini Kalabrija na jugu Italije. Namen obiska
je bil vzpostaviti medsebojno sodelovanje med šolama iz obeh občin z vizijo
priprave skupnih projektov in izmenjav učencev. Predstavniki tamkajšnje občine in šole so nam pripravili sprejem z veliko mero gostoljubnosti in pripravljenosti na skupno sodelovanje, v šoli pa so nas učenci in učitelji pričakali s
kulturnim programom ter predstavitvijo šolskih ter obšolskih dejavnosti.
Med obiskom je potekal ogled organizacije pedagoškega dela, tako v tamkajšnjem vrtcu kot tudi na osnovni šoli. Na skupnem delovnem sestanku so bile
začrtane vsebinske in časovne smernice sodelovanja ter izmenjav učencev.
V prihajajočih mesecih bosta šoli skupaj kandidirali s projekti za financiranje
izmenjav učencev v okviru programa Erasmus +, s katerim se bo v večini pokril tako obisk učencev iz občine Lukovica v Kalabriji kot tudi obisk učencev iz
Kalabrije na OŠ Janka Kersnika.
Mednarodno sodelovanje med osnovnimi šolami je izjemna priložnost za
krepitev številnih kompetenc tako pri učencih kot tudi učiteljih: učijo se sporazumevanja v tujem jeziku, spoznavajo nove pokrajine in kulture ter premagujejo strah pred neznanim. To je temelj za svetlo prihodnost mirnega
sobivanja in medsebojnega sodelovanja med državami EU, še posebej med
sosednjimi državami.
Erik Logar, učitelj geografije, dr. Anja Podlesnik Fetih, ravnateljica ,
Foto: Katka Bohinc

Dan odprtih vrat PGD Lukovica
V oktobru se ne samo več govori o gasilkah in gasilcih ter o njihovem delu,
ampak nam slednji želijo predstaviti svoje delo na čim bolj izviren način.
Potem ko je PGD Lukovica pripravilo vajo reševanja iz poškodovanega
vozila, je v soboto, 14. oktobra, pripravilo še Dan odprtih vrat. Tako smo
si v soboto lahko ogledali, kaj vse obsega oprema v posameznih vozilih,
sledil je prikaz uporabe vrvne tehnike in lestve, ter maščobne in prašne
eksplozije in še vezanje gasilskih vozlov in opreme. Za tiste najmlajše in
malce starejše, ki jih ni dogajanje ni kaj preveč zanimalo, je bil na voljo
otroški kotiček, kjer se je risalo in barvalo, kako drugače kakor na temo
gasilstva. Če je mlajšo generacijo navduševala oprema, predvsem met C
cevi in potem zlaganje le-te, je srednja v roke vzela že malce zahtevnejše
orodje, kamor zagotovo spadajo pnevmatske škarje. S hidravličnimi škarjami in razpiralom so začeli rezati, stiskati in razdirati pločevino kot za šalo,
sprva malce sramežljivo, nato pa kot stari prekaljeni gasilski mački. Tisti, ki
so vse dogajanje spremljali malce bolj od strani, so imeli v rokah vrečko
in to ne kar takšno navadno, ki jo dobiš v trgovini, ampak pravi škrnicelj,
poln odličnih pečenih kostanjev, da je čakanje minilo hitreje. Da o tem,
kako so bili dobri in, da jih je bilo dovolj za vse obiskovalce, ne pišem. Vrata gasilskega doma so se zaprla, dan odprtih vrat je opravil svojo nalogo,
gasilci so odhiteli na intervencijo, v domu pa so ostali problemi in težave,
s katerimi se srečujejo že kar nekaj časa. A kaj bi to, ne glede na težave
vedno priskočijo na pomoč in tako bo še dolgo, vsaj kaže že tako. Zato naj
tokrat zapis končam z gasilskim pozdravom izpred mnogih let: »Bogu v
čast – narodu v korist«. Mogoče se bo potem le kaj obrnilo na bolje.
Drago Juteršek

Žalne slovesnosti ob dnevu
spomina na mrtve
Občinska organizacija ZZB za vrednote NOB Lukovica vsako leto organizira spominske slovesnosti. Na Golčaju je bila komemoracija 28.
oktobra 2017 ob 11. uri. Nastopili so pihalni trio, učenci podružnične
šole Blagovica pod vodstvom Staše Berkopec in pevka Silva Kosec.
Slavnostni govornik je bil predsednik Občinske organizacije ZZB Lukovica tov. Marjan Križman.

Prvega novembra je bila ob 9. uri komemoracija pri spomeniku v Lukovici, ob 10. uri pa na Prevojah. Na obeh komemoracijah so nastopili
recitator Janez Gubanc, pihalni trio, moški pevski zbor Janko Kersnik
Lukovica, slavnostni govornik pa je bil župan občine Lukovica Matej
Kotnik. Na vseh komemoracijah so bili udeleženi tudi praproščaki.
Hvala vsem, ki ste se v tako velikem številu udeležili komemoracij in
ohranjate spomin na padle borce. Slava jim!
Joži Križman
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Ob 20. obletnici Gasilske zveze Lukovica
V počastitev 20. obletnice GZ Lukovica se je v soboto, 28. oktobra, dvanajst minut čez petnajsto oglasila sirena in dala znak za začetek gasilske
vaje. Obvestilo, ki so ga prejela posamezna gasilska društva se je glasilo,
da na Prevojah gori v gostilni Škarja in da je prometna nesreča pred gostiščem. Tokrat so na intervencijo vpoklicali poleg gasilskih društev Gasilske
zveze Lukovica še PGD Dob in PGD Studenec, ki sta najbližji sosednji društvi. Z ognjem in reševanjem ponesrečencev se je tokrat borilo 71 gasilcev in gasilk, ki so na mesto požara prispeli s 13 vozili. Če so prvi prispeli
na kraj dogodka domači gasilci PGD Prevoje, so se jim kaj hitro pridružili
še člani PGD Lukovica, poleg njih še gasilci in gasilke iz Krašnje, Blagovice
in s Trojan ter Doba in s Studenca.

Medtem ko so požar v gostilni Škarja hitro lokalizirali, jim je več časa vzelo iskanje pogrešanih oseb, kajti nihče točno ni vedel, koliko jih je bilo v
objektu, ko je izbruhnil požar, objekt sam pa je bil še poln dima. Iskanje
ponesrečencev so prevzeli člani PGD Lukovica, člani in članice PGD Prevoje so reševali ponesrečence v prometni nesreči, medtem ko so ostali
gasili požar, ki je iz gostišča že zajel sosednjo stavbo. Medtem ko so se

ognjenimi zublji borila sosednja društva, so domači gasilci s pomočjo
hidravlike reševali ponesrečence, ukleščene v vozilu, udeleženemu v
prometni nesreči. Člani GZ Lukovica, ki so vajo ocenjevali, še ugotavljajo
potek, organizacijo in izvedbo tokratne gasilske vaje, kajti budno oko sodnikov je zapisovalo v svoj dnevnik tudi vse morebitne napake. Na koncu
je sicer sledilo kratko poročilo o uspešnosti vaje, ki je po prvih zagotovilih
kljub manjšim napakam bila uspešno izvedena glede na obseg nesreče.
Daljše in obširnejše poročilo bodo poveljniki posameznih društev dobili pozneje. Z vajo, ki jo je pripravilo PGD Prevoje, so se namreč poleg
meseca požarne varnosti spomnili tudi 20. obletnice GZ Lukovica in so
jo zaključili s prijetnim druženjem kar pri gostilni Škarja, saj zahvaljujoč
marljivim gasilcem in gasilkam gostišče v požaru ni utrpelo večje škode
in je lahko delovalo normalno naprej, kajti osebje je postreglo vse zbrane
na tokratni vaji tako s hrano kot pijačo, ki so si jo zagotovo zaslužili. Poleg
ocenjevalcev vaje si jo je ogledalo večje število občanov, ki so imeli kaj
videti.
Drago Juteršek

Okolju prijazno škotsko govedo
V Sloveniji čedalje pogosteje vidimo govedo, ki ni tipično za naše kraje, kjer prevladujejo liske, pa sivke in podobno. Vidimo čokate, bolj
kosmate in predvsem rogate primerke govedi, ki se pasejo, tudi po bolj strmih, zaraščenih in manj rodovitnih terenih oziroma pašnikih, tako
v dolini kot v višje ležečih predelih. To je škotsko govedo. Tudi v naši občini ga imamo. Eden novejših rejcev je Stane Per iz Javorij nad Blagovico. Prijazno mi je odgovoril na moja vprašanja, ki sem mu jih zastavila.
Kako je z razplodom te govedi in kako prenašajo vremenske razmere?
Te krave imajo mleko za dojenje svojih telet. Telički se kotijo sami in so
takoj odporni na ekstremne vremenske razmere, kot so mraz, sneg in
vročina.
Ali so pozimi v hlevu na toplem?
Škotsko govedo ni nikoli privezano. Svobodno se sprehaja po pašnikih.
Pozimi se samo hodi krmit v hlev. Po obedu pa na lastno željo odidejo
nazaj ven na mraz.

Kako to, da ste se odločili za rejo škotskih kosmatincev, namesto že
utečene vrste goveda?
Za to pasmo sem se odločil zaradi kakovosti mesa. Meso škotskega goveda namreč od vseh ostalih vrst govedi vsebuje največ omega 3 maščob, ki jih najdemo tudi v ribah iz oceanov. Omega 3 maščobe so simbol
pravilnega delovanja srca in ožilja, delovanja možganov ter vida. Škotsko
govedo dobi izključno samo travo. Nobene hrane za njih ne kupimo in jih
krmimo v skladu s standardi bio reje. Travnike gnojijo živali same, mi ne
dognojujemo z nobenimi umetnimi gnojili, zato naše meso ne vsebuje
pesticidov. Šele zdaj znanost ugotavlja, da umetna gnojila povzročajo bolezni, kot sta rak in neplodnost. Naš slogan je: VEŠ, KAJ JEŠ.
S koliko glavami teh prisrčnih in miroljubnih kosmatinčkov ste začeli
in koliko glav zdaj šteje vaša čreda?
Začeli smo s sedmimi glavami, trenutno so se razmnožile na šestnajst
glav. Do novega leta bomo čredo zmanjšali na dvanajst glav.

Ali nameravate čredo še povečevati?
Število govedi bo tudi v prihodnje okoli dvanajst glav, ker se na 8 hektarjih travnatih površin to lepo izide. Vzrejo živali vam z veseljem razkažemo.
Za več informacij se obrnite na info: stane.per123@gmail.com.
Milena Bradač
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Žetev ajde na star način v Krašnji
Na ekološki kmetiji Pr' Matožet v Krašnji so želi ajdo na način, kot so to
naši predniki počeli včasih. Žetev so opravile članice KUD Fran Maselj
Podlimbarski, ki skozi svoje aktivnosti ohranjajo ljudske običaje in navade
ter ročne spretnosti, saj izpod njihovih veščih rok nastajajo kite iz pšenične slame, iz katerih izdelujejo klobuke, copate in cekarje. Ob žetvi so bili
prisotni tudi učenci POŠ Krašnja, ki so zapeli nekaj pesmi in s tem ženicam
dali polno mladostne energije, da je ajda kar hitro izginila iz njive.
Za občinsko upravo, Andraž Kopitar

Za prometno varnost pešcev
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) že vrsto let organizira različne akcije, s katerimi nas želi opozoriti, da čim bolje poskrbimo tako za lastno varnost kot tudi varnost ostalih udeležencev v prometu. V oktobru, ko se svetli del
dneva občutno skrajša in je vidljivost precej slabša, običajno želijo opozoriti na
pomen vidljivosti pešcev. Letošnja nacionalna preventivna akcija, imenovana
Pešci, se je izvajala 4. oktobra, ko so z istočasnim izvajanjem različnih preventivnih dogodkov po različnih krajih Slovenije želeli opozoriti na problematiko
in ogroženost pešcev.

Akciji smo se pridružili tudi v občini Lukovica. Odločili smo se, da jo izvedemo
v prvem tednu oktobra v sodelovanju s šolo, redarsko službo in pristojno policijsko postajo. V tem času ste, pogosteje kot sicer, ob prehodih za pešce in
na določenih cestnih odsekih opazili policiste in redarje. Ti so se osredotočili

predvsem na kršitve pešcev glede nepravilnega prečkanja ceste ali slabe vidnosti, na kršitve voznikov glede hitrosti v okolici šol in vrtca ter ne odstopanja
prednosti pešcem in na zagotavljanje prehodnosti površin za pešce (nepravilno parkiranje).
Posebej velja pohvaliti skrben pristop šole, tako vodstva kot učiteljev in učencev. Agencija je za izvedbo akcije pripravila nekaj gradiva na temo prometne
varnosti pešcev (odsevni trakovi, pisma, ovojnice, razglednice in zgibanke), s
katerim naj bi učenci zagotovili večjo osebno varnost in opozorili starejše pešce na njihova morebitna nepravilna ravnanja v prometu in na pomen skrbi
za večjo osebno varnost. Vendar je bilo gradiva premalo za vse učence. Zato
so kresničke in odsevnike prejeli tisti učenci, ki so zadnji zapuščali podaljšano
bivanje in del tistih, ki v šolo hodijo peš. Četrtošolci pa so pisali dedkom, babicam, tetam, stricem, skratka starejšim sorodnikom in izražali svojo skrb zanje
ter jih opozarjali na upoštevanje prometnih predpisov in ustrezno ravnanje v
prometu ter seveda na uporabo odsevnih teles. Če bodo prejemniki do sredine
januarja posredovali razglednice na Agencijo za varnost v cestnem prometu,
bodo učenci sodelovali v nagradnem žrebanju in si za oddelek pridobili dodatne odsevnike.
Z enako zavzetostjo pa v novembru šolarji izvajajo aktivnosti, vezane na svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, ki jih v Sloveniji koordinira Zavod Varna pot, in katerega namen je prav tako opozarjanje na problematiko
varnosti v cestnem prometu in zmanjševanje števila žrtev prometnih nesreč.
Ker izdelki še nastajajo, jih bomo predstavili v prihodnji številki.
Ne glede na prometno infrastrukturo, za katero vemo, da ni najbolj varna, in da
ima premalo dodatnih površin, namenjenih pešcem, in ne glede na to, v katero
skupino udeležencev prometa spadamo, si prizadevajmo za čim večjo lastno
varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu.
Mag. Marinka Kušar Štrukelj,
predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Lukovica

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

Krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde kože na bolnih in
zdravih nogah. Diabetiki, negujete vaša stopala?
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Po poteh gorenjskih literatov in Planica
Upokojenci DU Lukovica smo v oktobru imeli kulturno obarvan izlet, saj smo se
odpravili v rojstne kraje Čopa, Finžgarja in Jalna, po katerih vsako leto 8. februarja poteka Pot kulturne dediščine. To so lepi kraji pod Karavankami.
Najprej smo se ustavili v Žirovnici, kjer stoji rojstna hiša jezikoslovca, bibliotekarja in prevajalca, skratka enega največjih evropskih učenjakov svojega časa
Matije Čopa. V hiši smo si ogledali film o njegovem življenju in delu. Nekaj nam
je povedala tudi vodička, ki nas je pričakala. Nadaljevali smo pot do Doslovč,
kjer se je rodil Finžgar. Njegova rojstna hiša je urejena v muzej, ki prikazuje ži-

vljenje in delo pisatelja in način kajžarskega življenja. Kajžarji v tistih časih niso
imeli zemlje, preživljati so se morali z drugimi dejavnostmi. Finžgarjev oče je bil
krojač. Od vodičke, ki nas je sprejela v oblačilih značilnih za takratni čas, smo
izvedeli ogromno o življenju mladega Finžgarja, njegovem šolanju, njegovih
starših in o njegovem delu. Okrog hiše je precej miz in klopi, ki smo jih izkoristili
za pripravo malice, ki smo jo prinesli s seboj. Čas pa nas je priganjal in odpravili
smo se na Rodine v Jalnovo hišo.Tam nas je sprejel Jalnov pranečak, ki je lastnik
hiše in jo je preuredil v muzej, kjer vsako leto pripravi razstave o slovenskih običajih. Poleti gosti razne gledališke umetnike. Na prijeten način nam je pripovedoval o življenju Janeza Jalna. Pisatelj je bil duhovnik, vendar ni živel ravno
primerno svojemu stanu in je bil mnogokrat premeščen. Rad je
imel gore, preproste kmete, planšarje, lovce in živali. Veliko je pisal o njih. Kar
prehitro je minil čas ob prijetnem pripovedovanju, morali smo se odpraviti naprej proti Planici. Tam smo se povzpeli na planiško velikanko, nekateri po stopnicah, nekateri s sedežnico. Na vrhu smo bili enotni, da so naši skakalci pravi
junaki. Z vrha velikanke smo uživali ob pogledu na dolino in na lepe okoliške
gore.
Po ogledu Planice smo se odpeljali v vas Senično, to je blizu Križ pri Tržiču na
kosilo. Med vožnjo pa smo, kar se tudi spodobi za kulturni izlet, prebrali nekaj
Prešernovih pesmi. Kosilo nam je teknilo, nato pa nas je pričakalo presenečenje. Obiskal nas je humorist Peška – Boštjan Meglič in nas več kot eno uro zabaval.
Po enournem skoraj neprekinjenem smejanju smo se sproščeni in utrujeni odpeljali proti domu. Za nami je bil spet lep in dobro pripravljen izlet.
Danica Osolnik, Foto: Silvo Maselj

25. oktober – dan suverenosti
Letos tretjič praznujemo dan suverenosti, ki je postal naš državni
praznik. Na ta dan pred šestindvajsetimi leti, ko je slovensko ozemlje zapustil še zadnji vojak tuje armade (JA), je Slovenija ne samo
pravno formalno, ampak tudi dejansko postala suverena država. Od
tistega trenutka dalje je samo Teritorialna obramba skupaj s Policijo
skrbela za varnost države.
Nekaj let pozneje smo se ob vstopu v EU in NATO zavestno odrekli delu
suverenosti, saj drugega ob splošni globalizaciji sveta nam tudi ni preostalo. Tudi z monetarnega vidika smo odvisni od močnejših članic EU
povezave. Torej smo gospodar na svojem ozemlju z nekakšno omejeno
odgovornostjo. Imamo, vsaj pravimo tako, demokratične volitve, na katerih izbiramo ljudi, ki nas zastopajo in upravljajo našo državo.
Pa jih res? Volilni sistem nam tega v celoti ne omogoča, ker pri nas vlada
nekakšna strankokracija in se težko znebimo posameznih elit in posameznikov, ki po delih razprodajajo našo suverenost.
Slovenska politika je imela v času osamosvajanja na razpolago svoje
obrambne sile (TO in milico), saj se je dobro zavedala nastale situacije.
Bdela je nad takrat tajnim delovanjem in ustanavljanjem obrambnih sil,
ki jih je za dosego končnega cilja tudi uporabila.
Morda se nam nehote vsiljuje primerjava s Katalonijo, ki pa žal razen naših

Letošnja državna proslava v Pivki
simpatij nima veliko skupnega. Naša celotna družba je bila enotna, kar
za španski primer ne moremo trditi. Tudi v zvezni ustavi je bila zapisana
možnost odhoda iz skupnosti, česar v njihovem primeru ni in so Španci
izkoristili s prepovedjo in poseganjem v sam referendum. In kar je najpomembnejše, mi smo imeli organiziran obrambni sistem – svojo milico in
TO (vojsko v sicer konspirativni obliki). Mi smo z orožjem v rokah podprli
plebiscitarno odločitev in uspeli.
Iz naroda smo postali nacija, majhna, a vendar ponosna Slovenija.
Janez Gregorič

Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje v sodelovanju z občino Lukovica vabi na

MIKLAVŽEVANJE

otroke od 1. leta starosti do vključno 2. razreda osnovne šole.
SVETI MIKLAVŽ VAS BO OBISKAL 5. DECEMBRA 2017
v Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici.
Za vas smo pripravili kratko predstavo, sveti Miklavž pa vas bo obdaril.
Predstavi bosta ob 16.30 in 18.00.

november 2017

Popestrimo jesen življenja
V senci prelepega sredozemskega parka, v zavetju pred vetrovi in
ob zalivu, kjer se obala prijazno dotika morja, se razprostira Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič. Tukaj
si mir in zdravje sežeta v roke.
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teden je s svojim obiskom popestrila tudi glasbenica Marjetka Popovski,
popoldnevi in večeri pa so minevali med družabnimi in zabavnimi aktivnostmi (namizni tenis, namizni nogomet, pikado, pantomima).
S tem programom želi RK Slovenije prispevati svoj delež h kakovosti življenja starejših ljudi, saj brez njegove pomoči mnogi udeleženci ne bi
nikoli videli morja.
Starejši ljudje so pomemben del družbe in vemo tudi, da starejši kot smo,
več zdravstvenih težav imamo in počitnice ob morju dobro denejo. Na
žalost pa veliko starejšim pokojnina ne omogoča takšnih počitnic, kot so
jih v teh sončnih dneh preživljali na Debelem rtiču.
Poleg skrbi za zdravje je zelo pomembno tudi medsebojno druženje in
tkanje novih prijateljskih vezi. To so pokazali udeleženci ob prihodu domov. Z avtobusa so prihajali s širokim nasmehom in z iskricami v očeh,
ki so pričale o bogatih doživetjih in o toplih spominih, ki jim bodo greli
prihajajoče zimske dni. Lepo je bilo videti, kako so se ob slovesu objeli in
si obljubili, da se še slišijo po telefonu.
In tako se je spet potrdil tisti znani pregovor:
»Ni važno, koliko si star, ampak, kako si star!«
Malči Levec

V oktobru je mladinsko zdravilišče gostilo skupine starejših (najstarejša
udeleženka je štela 95 let) iz različnih OZRK po vsej Sloveniji. Med njimi je
bilo tudi OZRK Domžale, ki je prispevalo šest udeležencev (dva iz Doba,
dva iz Mengša in dva iz Blagovice).
RK Slovenije jih je na počitnice odpeljal z namenskimi sredstvi FIHO in
sredstvi humanitarne akcije RKS Peljimo jih na morje! ter s sredstvi, zbranimi z dobrodelnim koncertom.
Teden dni dolge in brezskrbne počitnice so vključevale pester animacijski program: spoznavni večer, jutranjo telovadbo, vodno vadbo, jogo,
kino večer, ogled parka in vrta dišavnic z vrtnarko, spoznavanje skrivnosti zdrave kuhinje z Emilijo Pavlič ter izlet v Milje in Koper. Počitniški

Folklorno društvo Lukovica
gostovalo v hrvaški Istri

V Lovranu pred nastopom

Med nastopom

V soboto, 28. oktobra 2017, zjutraj smo se članice in člani Folklornega društva Lukovica odpravili v Lovran pri Opatiji. Na povabilo predsednice Slovenskega kulturnega društva v Istri Danice Avbelj, sicer rojene v Vrbi, živela pa je v Žirovšah, smo ta dan imeli nastop ob Dnevih slovenske kulture v
Istri 2017. Takoj ob prihodu v mesto so nas organizatorji prijazno sprejeli
v svojih društvenih prostorih, nato pa smo si ogledali Marunado, praznik
kostanja maronov, ki se je ves vikend odvijal v Lovranu. Poleg mestnega
utripa ob stojnični ponudbi in kulturnem programu smo si privoščili tudi
kavo ob obali. Jesensko umirjeno morje in prijetno toplo vreme nas je
zazibalo v svoj čar. Čas je hitro tekel in po kosilu gostitelja smo se nato pripravili na nastop. V prostorih Slovenskega kulturnega društva v Lovranu
se je zbrala lepa množica ljudi, ki so si z veseljem in nasmehom na obrazu
ogledali naš nastop Štajerskih pustnih plesov z maskami in Stare polke.
Kakor se spodobi, je po končani prireditvi naš godec Damjan s harmoniko
poskrbel za petje in ples celotne zbrane druščine. Obiskovalci dogodka
so seveda vsi Slovenci, ki že precej let živijo na Hrvaškem. Na naše veliko
presenečenje vsi še vedno tekoče govorijo slovensko in poznajo številne
naše ljudske pesmi. Kar težko se nam je bilo posloviti, vendar smo si rekli,
če smo že na morju, se pa spodobi še en sprehod ob obali in fotografiranje. Privoščili smo si še kratek večerni ogled in se prijetno utrujeni ter
polni lepih vtisov v poznih večernih urah vrnili domov. Kot se spodobi,
vabilo vračamo in se nadejamo obiska pevcev omenjenega gostitelja pri
nas v Lukovici, kjer jim bomo tudi mi skušali ustvariti lepo preživet dan,
ogled znamenitosti občine in številno občinstvo ob nastopu.
Urška Hribar
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Zadnje novice iz Društva
podeželskih žena Lukovica v
letu 2017
V ponedeljek, 16. oktobra, smo s kuharjem Lojzetom Čopom pripravile čudovito jesensko pojedino. Bilo je dobro za želodec in tudi za oči. Zahvaljujemo se ravnateljici in ostalim iz šole, ki so nam omogočili izvedbo kuharskega tečaja. Tokrat se nas je zbralo okoli 30. Simpatičen kuhar je poskrbel,
da se ni nobena dolgočasila in smo morale vse sodelovati. Upamo, da ste
se tudi kaj novega naučile. Spodaj vam zaupamo enega od hitrih receptov.
Tokrat pa vas vabimo na predavanje o zdravju in sicer z naslovom Preventivno zdravljenje medeničnega dna in uporaba medicinskih pripomočkov
pri inkontinenci. Dobimo se v petek, 15. decembra, ob 18. uri v gostilni pri
Gašperju na Prevojah. Vabljene članice in tudi ostale.
Po predavanju sledi družabno srečanje z večerjo, zato vas prosimo, da svojo
udeležbo potrdite.
Že zdaj pa želimo vsem bralcem Rokovnjača in uredniškemu odboru zdrav
in srečen korak v leto 2018. Novo leto pa naj vam bo prijazno in naklonjeno.
Upravni odbor DPŽ Lukovica

RECEPT
PIRINA KAŠOTA S KRANJSKO KLOBASO, ZELENJAVO IN SMETANO
Sestavine: pira, klobasa, por, muškatna buča, paprika, šampinjoni, bučke,
čebula, česen, peteršilj, smetana za kuhanje, sol in poper, lovorov list in parmezan .
Piro skuhamo v slanem kropu z lovorovim listom. Speremo jo pod hladno
vodo. V posodi popražimo kranjsko klobaso, narezano na rezine, čebulo in
zelenjavo. Na koncu dodamo česen, da zadiši, zalijemo s smetano in začinimo. Malo pokuhamo in dodamo nariban parmezan. Pa dober tek!

Le plesat me pelji!

Rokovnjač

Jesenska pohoda ŠTD Rafolče
na Kojco in Celjsko kočo
V soboto, 14. oktobra 2017, smo se pohodniki ŠTD Rafolče odpravili v
Škofjeloško in Cerkljansko hribovje. Po adrenalinski vožnji smo se iz Zakojce (706 m) podali na Kojco (1303 m), kjer smo spotoma videli Bevkovo
(Volarjevo) domačijo in obujali spomine na Pastirce in na neupogljivega
domoljuba kaplana Martina Čedermaca. Na strmini smo v soncu poslušali
šelestečo simfonijo odpadlega listja pod našimi nogami.

Na vrhu Kojce nas je razveselila kopica sena in krasen razgledni vrh nad
Baško grapo. Z občutkom gospodarjev sveta smo si ogledali Spodnje Bohinjske gore, Škofjeloško - Cerkljansko hribovje, Snežnik, Golake in tudi
del gora nad reko Sočo. Vrnili smo se prijetno utrujeni po nekoliko daljši
poti skozi Logatec.
V soboto, 11. novembra 2017, smo se podali na Celjsko kočo (652 m), ki je
v objemu gozdov v precej hribovitem južnem delu Celjske kotline v vasi
Pečovnik. Po več kot 130 stopnicah smo srečevali veliko Celjanov, ki se rekreirajo na tem mestnem hribu in občudujejo Celjski grad. Ogledali smo
si tudi prebivališče Alme Karlin, naše pisateljice, poliglotke in popotnice.
Na vrhu, ob smučarskem središču, se ponuja panoramski razgled na celotno Savinjsko dolino. Po kavici v hotelu je sledilo še kosilo na Pečovniški
koči, kjer nismo pozabili na Martinov praznik s kozarcem kuhanega vina.
Pisec teh vrstic je po več kot enoletnem okrevanju spet skupaj z ostalimi
užival v svežem zraku in zadovoljstvu po uspešno opravljenem vzponu.
Martinov praznik smo zaključili v Krašnji.
Veselimo se še zadnje letošnje odprave na našo obalo.
Viktor Jemec

In nas je zapeljala, a ne samo nas iz Folklorne skupine Lukovica, kajti, ker
je med prijatelji vedno lepo, so se nam tokrat na poti pridružili še člani in
članice KPD Lesce – folklorne skupine ter člani in članice FS Črnučan KUD
Svoboda Črnuče. In smo jo mahnili na rajžo na res lepo soboto, 21. oktobra. Prvi postanek takoj zatem, ko smo na poti po Črnem grabnu pobrali
še zadnje člane in članice, je bil na Trojanah. Tam, kjer so doma slastni krofi
in številne druge dobrote, smo pobrali popotnico in se odpravili v Center
varne vožnje na Vransko, kjer smo si vzeli čas za dobrote in ogled centra. Pot
nas vodi naprej proti jami Pekel in proti Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva v Žalec. Poleg ogleda filma s častitljivo starostjo o hmeljarstvu smo si
ogledali še celoten proces sušenja in shranjevanja. Ker je bilo toliko govora
o hmelju in proizvodu iz njega, smo morali obiskati še Fontano piva Zeleno
zlato, ki je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline. Ko smo
že mislili, da je vsega lepega konec, je sledil še ogled državnega srečanja
odraslih folklornih skupin v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu. Najboljši
med najboljšimi so se tokrat predstavili z zanimivimi koreografijami, avtentičnimi kostumi ter odličnim plesom in petjem.
Drago Juteršek

DRUŠTVA
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Razstava ročnih del – Letni časi
Društvo upokojencev Lukovica je 21. in 22. oktobra pripravilo razstavo ročnih del na temo letnih časov v Pungartnikovi hiši, ki je zelo
primerna za postavitev prikaza ročnih del. Na njej so sodelovali:
Stana Stopar, Lojzka Zajc, Nada Smrkolj, Jožica Berlec, Ivi Zupančič,
Mimi Korant, Vlasta Gorenc, Irena Urbanija, Joži Urbanija, Olga Jarkovič, Marjana Flis Lederer, Janez Rokavc in Silvo Osolnik.

Pomlad smo predstavili s pomladnimi šopki, s srčki za Valentinovo, pirhi
in voščilnicami za veliko noč. Poleti je toplo in ženske se rade pohvalimo
z ročno izdelanim nakitom. Na prekrasnih prtih so bile razstavljene skrinjice z nakitom. Prti so bili razstavljeni pri vseh letnih časih, saj jih naše
članice ustvarjajo z različnimi motivi za vse priložnosti. Jesen je bila polna
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izdelkov iz ličja, prelepi šopki in drugi izdelki so nam pričarali ta letni čas.
Kamin v sobi je kar sam povabil, da smo tam predstavili zimo. Na naravni
smrečici so bili raznobarvni ročno izdelani okraski iz papirja, blaga in gline. Na stojalih smo prikazali adventne venčke, na mizi pa origami smrečice, voščilnice in okraske, nad kaminom pa so visele pletenine. Adventni
čas so lepo poudarili tudi šopek, venček in krogla iz papirja narejenih božičnih zvezd. Pred kaminom pa gugalnik s kvačkanim pletom in odejo.
Na okenske police smo postavili lepo izdelane orhideje in majhne šopke,
na steni pa smo razstavili origami izdelke iz papirja. Pri vsakem letnem
času je bila tudi z lepo pisavo napisana pesem, ki jo je spesnila Stana
Stopar. V prostoru pri vhodu smo razstavili prte, velike šopke, narejene
iz krep papirja, pletenine in nekaj manjših stvari, kot so punčke iz sivke.
Razstava je bila lepo obiskana, prejemali smo same pohvale, na obrazih
ljudi videli presenečenje nad ustvarjalnostjo razstavljavcev. Veliko priznanje nam pomenijo zapisi v knjigi vtisov:
– Prelepo, poboža dušo.
– Čestitke pridnim rokam.
– S spoštovanjem do pridnih rok.
– Čestitke in priznanje ob tako navdihujočih izdelkih.
– Lepa, domiselna in poučna razstava, ki da navdih za zimske dni.
– Pridne izdelovalke, lepa razstava.
Še veliko lepih besed in misli je zapisanih v tej knjigi. Verjamemo, da smo
res naredili nekaj lepega in že na naslednjih delavnicah začnemo izdelovati in ustvarjati za drugo leto, ko bomo spet pripravili kaj izvirnega.
Danica Osolnik

Potep po Lendavskih goricah

Po poteh vojne za Slovenijo

Pohodniki DU Lukovica smo se oktobra odpravili v Prekmurje, in sicer v Lendavo in Lendavske gorice z ogledom razglednega stolpa Vinarium.
Zgodaj zjutraj smo se z avtobusom odpeljali do Lendave, kjer smo bili dogovorjeni z dvema upokojencema, članoma Planinskega društva Lendava.
Med vožnjo skozi mesto sta nam povedala veliko zanimivega, saj ima Lendava bogato zgodovino. Turiste privabljajo Terme, lendavski grad ter gledališko koncertna dvorana. Od druge polovice 18. stoletja do konca druge
svetovne vojne je v mestu živela precej velika judovska skupnost trgovcev,
zdravnikov in odvetnikov, ki je veliko pripomogla k razvoju kraja. Med vojno
so večino teh ljudi odpeljali v taborišča, od koder se niso
vrnili. V Lendavi še vedno stoji sinagoga, v Dolgi vasi pa je staro judovsko
pokopališče.

Vsako leto veterani vojne za Slovenijo izvedemo pohod v spomin na
osamosvojitev naše države. Tokrat smo se zbrali pri gradu Brdu nad Lukovico.
V še dokaj meglenem jutru se nas je zbralo kar lepo število, poleg domačinov so bili z nami tudi veterani iz Ljubljane, Logatca, Vrhnike, Litije,
Grosupljega in Ribnice.

Na poti med zeleno naravo
Skozi Dolgo vas smo se pripeljali skoraj do mejnega prehoda z Madžarsko
in tam začeli vodeni pohod do Vinariuma. Ob prijetnem klepetu z vodnikoma, ki sta nam povedala dosti o življenju v teh krajih, o delovanju njihovega
društva, tudi o gobah, ki smo jih kar precej videli ob poti, smo prišli do Piramide na višini 328 m, kjer je lepo razgledišče na Lendavo in okolico. Kmalu
smo prišli do Vinariuma, razglednega stolpa, visokega 53,5 m. Do vrha vodi
240 stopnic, imajo pa tudi dvigalo. Žal
na vrhu ni bilo prav dobrega razgleda, vseeno pa smo uživali v pogledu na
bližnjo okolico. Po ogledu stolpa nas je čakal še postanek v Lendavskih goricah v zidanici prijaznega domačina, ki nam je postregel z vinom in jabolki.
Zaigral nam je na harmoniko in zraven zapel. Ob zelo prijetnem vzdušju
smo tudi sami zapeli z njim, nekateri pa so zaplesali. Težko se je bilo posloviti. Do Lendave smo se spustili po prelepih Lendavskih goricah. V restavraciji
so nas pričakali z bogračem in sladico. Oboje je bilo zelo dobro.
Ker je vsega lepega enkrat konec, smo se morali tudi tukaj posloviti in se
odpeljati proti domu.
Danica Osolnik, Foto: Silvo Maselj

Ob gradu nas je pozdravil župan občine Lukovica Matej Kotnik, ki nam
je opisal bogato zgodovino gradu, ki je bil svoje čase upravna enota za
širši okoliš. Žal pa je bil med vojno požgan, vendar nikdar ni bil popolnoma obnovljen, saj stoji le obzidje brez strehe.
Podali smo se na peturno pot k pomniku na Malo Lašno. Tam je med
našo osamosvojitveno vojno delovala učna četa TO Domžale, ki je skrbela za zaščito vojakov prebežnikov iz jugoslovanske armade iz bližnje
in daljne okolice. Med nekaj tedenskim bivanjem so se tudi usposabljali,
takoj ko so dobili orožje po zavzetju skladišč orožja pri Borovnici pod
Krimom. Zanimivo je, da je bila lokacija tajna in so zanjo vedeli le poklicani, ki so skrbeli za logistične zadeve.
Pohod smo zaključili v gozdičku nad Lukovico, kjer ima Turistično društvo Lukovica svoj prostor za prireditve in so nam ob tej priliki tudi
pomagali. Ob prijetnem klepetu in druženju ob spremljavi harmonike
mladega Razpotnika nam je čas hitro minil. Župan občine Moravče, ki
je bil tudi z nami, pa nas je za prihodnje leto povabil v Moravško dolino.
Vabilo smo z veseljem sprejeli.
Janez Gregorič
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Rokovnjač

Akademska slikarka Vera Terstenjak Jovičič, Prevojčanka
Letošnji koledar Občine Lukovica bodo krasile slike iz zbirke Spomini akademske slikarke Vere Terstenjak Jovičić. To je opus čudovitih slik, vezanih
na njeno otroštvo in Prevoje. Na slikah najdemo njene spomine, spomine
na Prevoje, brdsko graščino, mamo Elzo, rojstno hišo, očeta, babico. Rojena je bila v isti hiši kot Jakob Zupan, pri Terstenjaku na Prevojah. Osnovno
šolo je končala v Domžalah, gimnazijo v New Yorku. Po študiju na American Art School v New Yorku se je vrnila v Slovenijo in v Ljubljani diplomirala slikarstvo. Svojega soproga Nenada Jovičića je spoznala ob snemanju
filma na Hvaru. Mož je bil ugleden filmski režiser, direktor fotografije in
cineast. Skupaj sta prepotovala velik del sveta, spoznavala materialne in
duhovne različnosti ter jih prenašala v svoja dela.
Razstavljala je v Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, Slovenj Gradcu, Kranju,
Domžalah, Stuttgartu, Mannheimu, Frankfurtu, Hanauu, Gaggenauu,
New Yorku, Indiani, Parizu, Clermont-Ferrandu, na Dunaju in v Celovcu.
Razstav je imela prek osemdeset. Tudi nam v Lukovici se obeta čast razstave slik iz že omenjene njene zbirke Spomini. Prav skromno je celo povedala, da si želi te slike podariti naši občini, če jih bomo le želeli – saj v
veliki večini izhajajo ravno od tu, kjer je rojena in kjer je preživela svoj prvi,
najlepši del otroštva.
za trenutek. Vsak trenutek je lahko lep. Treba se je prepustiti toku in videti,
kam te prinese. Če se nam zgodi kak trenutek, ki ni najbolj prijeten, pa ga je
treba sprejeti in pogledati, kaj to je, ter se prepustiti, saj se vse uredi.

Vsak košček spomina oblikuje nas in našo dušo.

Hiša mojega rojstva - Prevoje 3

Akademski kipar Jurij Smole je slikarko orisal takole: »Čarobnost njenega
življenja je že od nekdaj vplivana od vseh umetnosti, ki so jo spremljale in
oblikovale njeno veliko dušo.«
Dan pred srečanjem z akademsko slikarko Vero Terstenjak Jovičić je bil
zame poln pričakovanj, prijetnega nemira in tisočih vprašanj. Le kako bi ne
bil, saj so se mi obetali skupni trenutki z nekom, ki je prepotoval svet, doživel toliko vsega, videl toliko krajev, a se odločil ostati tu, blizu svojim koreninam. Že srečanje z njenimi slikami da čutiti njeno globino in željo dati sebe
na platno, razgaliti svoja občutja, želje, doživetja. To niso slike drevja, ljudi,
narave. To so zgodbe, ki se berejo same od sebe. Veličastne zgodbe, ki jih
deli z nami. V čast mi je bilo spoznati nekoga, ki s takim žarom v očeh, ljubeznijo, toplino in pozitivno energijo deli del sebe z menoj, z vsemi nami.
Ste vedno bili tako pozitivni, iskreni, odprti?
Že od majhnega, še iz Prevoj se spominjam svojega veselja, dobrovoljnosti,
iskrenosti, energije, vere, da se bodo stvari lepo godile, dobro razpletle in
so se. Z leti pa nekako prideš do tega, da se je treba prepustiti toku in živeti

Vaše korenine so na Prevojah?
Moja mama je Američanka slovenskih staršev. Sem je prišla, ko je bila stara
23 let na obisk k svojim staršem, ki so se vrnili živet v Slovenijo. Občudovala je naravo, svobodo, a ker se ji je zdelo, da se ne dogaja veliko, so jo poslali na Ruski hrib, saj so pripravljali igro Miklova Zala, kjer je sodeloval tudi
moj oče s Prevoj. Tako sta se spoznala in že čez tri mesece poročila in skupaj
uživala tukaj, kljub vojni, ki je nastopila. Hišo na Prevojah, v kateri smo bili
rojeni, smo pozneje prodali, saj je bila prevelika, ter naredili novo, manjšo v
Domžalah, in se preselili. Leta 1957 je mama ugotovila, da nas lahko pelje
v Ameriko, saj takrat ni bilo tako samoumevno, dovoljeno kar tako potovati v Ameriko. Odločili smo se, da odpotujemo tja, v šole v New York. Plan je
bil izšolati se in vrniti. Tam so opazili mojo umetniško dušo, me spodbujali.
Okolje tam, predvsem pa ljudje, so mi bili všeč v tej njihovi drugačnosti, saj je
bilo veliko različnih ras ljudi, ki sem jih ravno zaradi mojega navdušenja nad
to drugačnostjo, polnostjo njihovih obrazov, ustnic tako rada upodabljala.
Veliko sem obiskovala muzeje in ko sem prvič vstopila v Metropolitan muzej,
sem zagledala abstraktno sliko Jacksona Pollocka, kar me dejansko povezuje s Prevojami. Kot majhen otrok sem namreč tako slikala. Babica, poročena
z Leom Terstenjakom, je bila pianistka. Uživala sem v njeni glasbi. Ponavadi
sem ležala pod klavirjem in poslušala, včasih tudi risala in to ravno take slike.
Je pa bilo v našem domu na Prevojah tudi veliko umetniških slik, saj so jih že
naši predniki zbirali. Te slike so mi bile fascinantne, prav navdihovale so me.
Velikokrat sem jih opazovala. Pa tudi naša ku ku ura, ki me še vedno spominja
na Prevoje, na vso svobodo, ki smo jo imeli tam, naravo, potoček Vrševnik, po
katerem smo že spomladi hodili, četudi smo se prehladili. Za hišo smo imeli
kozolec, pred hišo velik kostanj – vse to sem upodobila na slikah. Brdski grad,
ki me je fasciniral že od otroštva. Slikam, kar se me iskreno dotakne.
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umeščen na Prevoje, v moj spomin. Opus Spomini je sledil moji fazi likov,
torej portretov in moji zaskrbljenosti za okolje, podnebne spremembe.
Slikala sem svoje prijatelje in družinske člane, za ozadje pa dodajala naravo, gore, vodo in tako na njih skušala prenesti skrb za okolje in naravo.
Veste, pravijo, da je vse, kar smo kdaj mislili, naredili, zapisano v eni dimenziji kot v nekakšni knjižnici, kamor se vse nalaga.
S čim se še ukvarjate?
Že 30 let vodim likovno šolo, zdaj dvakrat tedensko. Ravnokar sodelujemo na projektu Plakat za mir. Septembra po vsem svetu začnejo otroci
izdelovati plakate, slikajo mir. Namen tega je, naj bi otroci s svojo energijo
zaustavili vojne. Dvajsetega marca 2018 bo razstava teh naših plakatov v
Knjižnici Domžale. Najboljša slika iz vse Slovenije gre v Ameriko, tako tudi
iz drugih držav. Otroke tako vzpodbujamo likovno in filozofsko. Delo z
otroki me izpolnjuje. Uživam ob njihovem delu, razvoju, mladosti.

Marsikdo s Prevoj si želi oditi, vi pa se vračate?
Res je. Nam je mama pripovedovala svoje zgodbe iz otroštva, New Yorka.
Bila je umetnica, baletka, pevka. Pela je jazz in njene zgodbe so vzbujale
željo, da to vidimo tudi mi, doživimo to. Na Manhattnu so bili sami nebotičniki, tam smo prvič videli dvigala. Ko si pogledal ven, so bile le zgradbe
brez narave ter precej nevarno v primerjavi s tukajšnjimi razmerami. A
spomini na otroštvo na Prevojah so lepši in globoki. Prehodili smo vsa
ta gričevja, poti. Ob nedeljah smo kosili pri Rusu, se po kosilu sprehodili
do brdske graščine, ki nam je vzbujala občutek posebnosti in veličastnosti s svojo podobo za zaprtimi vrati. Predstavljala sem si, da v njej živijo
angelčki in razna dobra bitja. Lepo je tu, še vedno je varno. V New Yorku
nikoli ni bilo, tudi ko sem bila še otrok je bilo nevarno, še vedno je. Tukaj
pa uživamo v naravi, svobodi in miru. To okolje nam je dalo veliko domišljijske svobode.

Vaše slike bodo krasile letošnji koledar Občine Lukovica.
Župana Kotnika sem spoznala na svoji razstavi v Domžalah. Povabil me
je, da bi razstavljala v občini Lukovica. To me je razveselilo, saj je ta opus
namenjen tudi občanom Lukovice. Poleti me je ponovno poklical, da bi
naredili letošnji koledar z mojimi slikami. Nakar sem se odločila in mu povedala, da naj te slike potem kar ostanejo pri vas. Z veseljem to podarim
občini in okolišu. To je moje videnje tistega časa, okoliša in vseh 23 slik
bo tam zagotovo še bolj zaživelo, saj je vsa energija še vedno tam. Na
slikah se srečajo preteklost, sedanjost in prihodnost. Na njih je hiša mojega rojstva na Prevojah 3. Le enkrat sem po naši izselitvi vanjo pokukala,
vendar je bila tako spremenjena, sobe manjše, da v njo nisem vstopila.
Taka kot je bila, še vedno živi v meni. Pred hišo je stal star kostanj in njemu
sem posvetila eno od slik, oziroma s to sliko sem celo začela in kostanju
dodala še našo ku-ku uro. Na sliki Korenine je moj nečak s svojim sinom,

Kaj bi počeli, če vas ne bi tako močno vezalo slikarstvo in umetnost?
Zagotovo bi študirala filozofijo. Filozofija me tudi zdaj močno privlači. S
sorodnikom Antonom Trstenjakom smo v mladosti ure in ure govorili o
teh zadevah. On je vedno rekel, naj se prepustimo, ne delamo neumnosti,
doživimo življenje stoodstotno, kot umetniki naj gremo v svojo globino.
Imela sem srečo, da sem lahko z njim o tem govorila, pa tudi moji starši
so bili široki in mi nudili dobro osnovo. Zadnja leta sem poletne mesece
preživljala pri sestri Jelki in njeni družini v Indiani v ZDA. Ko sem poskušala zaspati po dolgi vožnji z letalom, se mi je dozdevalo, da v presledkih
slišim uro, ki kuka in naznanja čas. Misli so mi začele begati v zgodnje
otroštvo na Prevoje, kjer nas je ku ku ura opozarjala na čas. Sestra mi je
dejala, da je to prav ta prevojska ura, ki jo je dobila od staršev za darilo.
Ob tem sva večino dneva razglabljali o Prevojah, Brdu, Lukovici, se v daljni
Indiani spominjali sproščenega otroštva ob nežni naravi, kjer si se lahko
izgubil in še vedno varno našel pot domov. Klavirski zvoki babice Elze so
nas včasih iz dneva v dan opozarjali še na drugačen svet. Ob njenih zvokih sem podoživljala nove dimenzije, kjer je vse bilo mogoče, tudi risbice,
ki sem jih ustvarjala pod klavirjem niso bile podobne realnemu, pač pa
sem jih naredila spontano ob glasbenem ritmu. Pozneje ko sem študirala
v tej smeri, sem spoznala, da tudi tako slikarstvo obstaja kot tako imenovano „akcijsko slikarstvo“. S temi subtilnimi energijami smo vsi povezani,
saj smo eno z vsem, kar obstaja. Seveda človek pride do takih spoznanj
evolutivno, prek širitve intelektualne in duhovne zavesti. Menim, da prek
katere koli umetnosti ali kakršnega koli dobrega dela človek širi zavedanje k boljšemu jutri. Ko sem pred leti začela razmišljati ter ustvarjati podobe mojega otroštva Spomini, sem si želela imeti razstavo teh del prav
okoli brdskega gradu, kjer sta se spoznala moja mati in oče. Pozneje, ko
sem spoznala Mateja Kotnika, župana Lukovice, s ponudbo za koledar in
razstavo, sem takoj začutila, da moja dela z energijo tega kraja spadajo prav v Lukovico, kjer bodo živele naprej in bodo na ogled ljubiteljem
umetnosti. Počaščena sem na zaupanju Občine Lukovice.
Marjetka Vrbnjak
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Po sledeh Soške fronte
Zadnjo soboto v septembru smo se domžalski veterani vojne za Slovenijo podali v Vipavsko dolino, in sicer v malo starodavno mestece Vipava,
prepredeno z mostovi in mnogimi izviri reke Vipave. Tam nas je prijazno
sprejel predsednik OZVVS Ajdovščina – Vipava Ivan Marc. Pokazal nam je
nekaj skritih kotičkov mesta in opisal dogodke iz leta 1991.
Pot smo nadaljevali mimo znamenitega Vipavskega Križa proti majhni
vasici Prvačina. Tam namreč deluje društvo, ki goji spomin na aleksandrinke, dekleta in žene predvsem z goriškega območja, našo prvo organizirano obliko ženske ekonomske migracije. V drugi polovici se je začel
graditi Sueški prekop – najkrajša morska pot iz Sredozemlja v Indijski
ocean. Egipt je privabil mnogo poslovnežev iz vse Evrope, njihove družine so potrebovale pomoč pri varstvu, dojenju, pospravljanju in tudi
vzgoji otrok. Žene in dekleta z Goriškega so bile kot naročene, doma je
bila revščina, večina pa jih je znala tudi italijanski jezik. Nastalo je mnogo
uspešnih zgodb, pa tudi tragedij; nekateri možje so denar, ki so ga aleksandrinke redno pošiljale domov, »znosili« v gostilne ali podobne kraje,
skratka od trdega nekajletnega dela in odrekanja ni ostalo nič.
Prek Mirna smo pripeljali do Doberdobske planote, kjer stoji osrednji
spomenik Slovencem, ki so se v prvi svetovni vojni bojevali za svojo domovino, tedaj Avstro-Ogrsko monarhijo. Vojna, kot vsaka vojna večjih
razsežnosti, zahteva na tisoče žrtev, a končni uspeh ni nikoli dolgotrajno
zagotovljen. Tega se, žal, mi vsi premalo zavedamo, ker k sreči živimo v
miru. V zadnjem času, ko so na naši stari celini-Evropi spet v vzponu nacionalistične težnje, je mir še toliko manj gotov.

Po kosilu na tržaškem delu Krasa pri prijaznih zamejskih Slovencih smo
si ogledali še nekaj zanimivih strateških točk. Zanimiv ogromen bunker
je na Debeli Griži, kjer so bile odprtine za topovske cevi na obeh straneh,
kdor je pač zavzel postojanko si jo je po svoje prilagodil.
Obiskali smo tudi veličastno kostnico v Sredipolju, kjer je pokopanih več
kot 100.000 italijanskih vojakov, med njimi je mnogo naših slovenskih
rojakov.
Dobili smo občutek, da so naši zamejci, ki živijo v vaseh po goriški in tržaški pokrajini, večinoma ponosni, da so Slovenci, in to veliko bolj kot mi, ki
imamo kot nacija svojo državo in živimo v njej.
Ob tej priliki se zahvaljujemo našemu vodiču in delnemu gostitelju Viliju,
ki je sicer ravno tako veteran vojne za Slovenijo.
Janez Gregorič

Zahvalna nedelja pri sv. Tomažu v Krašnji

Čeprav je v svojem nagovoru župnik Anton Potokar spregovoril o besedi, saj je njena moč gromozanska, a je v svojem jedru nekaj svetega, je
izraz duha in nosilka duhovnega. Beseda je tekla tudi o zahvalni nedelji,
nedelji, ko lahko rečemo Bogu hvala, saj nam je kljub številnim nesrečam, suši, dežju in toči dal sadove zemlje. Zato je o zahvalni nedelji že v
oznanilih zapisal: V Cerkvi na Slovenskem obhajamo zahvalno nedeljo
vsako leto na nedeljo po vseh svetih in letos je to 5. novembra. Praznik
zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pri-

delke, ki nam jih je podarila narava, ampak tudi za druge darove, npr.
za spoznanje, svobodo, mir v deželi, dom, čas, vero ... Zahvala zajema
vse naše življenje, vse, kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem
na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in
krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kvaliteto. Najvišja oblika zahvale za kristjana je daritev svete maše, kjer se
bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Sveta maša je prošnja
in zahvala obenem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano s
svetim bogoslužjem. Vse je dar, dar Boga Najvišjega. Zahvalna nedelja
je priložnost, da se Bogu zahvalimo za vse dobro v tem letu: najprej za
življenje in mir, ki sta največji dobrini za človeka, potem za zemljo, na
kateri smo pridelali letošnje sadove, za delovno mesto, za streho nad
glavo in seveda za zdravje. Bodimo Bogu hvaležni za duhovne voditelje,
ki budijo v nas upanje na večno življenje. Obenem smo mu hvaležni za
uspeh pri delu in Božje varstvo. Ob koncu svete maše se je zahvalil še
sodelavcem v župniji, začenši pri pevcih, organistih, ministrantih, članih
ŽPS, krasilcih, čistilcih in vseh, ki po svojih močeh skrbijo za duhovni
utrip župnije sv. Tomaža v Krašnji. Ob tem ne pozabimo, kako pomembne so v našem življenju tri besede: prosim, hvala in oprosti, ki jih lahko
izrečemo večkrat, ne samo na zahvalno nedeljo.
Drago Juteršek

Uporaba AED je varna, enostavna in rešuje življenja!
Tako kakor smo na tesnem s časom, ko se zgodi nesreča, so bili tudi tokrat
na tesnem s prostorom gasilci in gasilke PGD Krašnja, ko so nam predstavili novo pridobitev na gasilskem domu. Nikoli ne veš, kdaj boš potreboval
pomoč sam, zato bodi pripravljen pomagati tudi drugim. S tem stavkom so
povabili prebivalce Krašnje, Spodnjih Lok, Žirovš, Vrha nad Krašnjo, Krajnega
Brda, Trnjave, Kompolj, Korena in ostale na predstavitev reševanja s pomočjo
avtomatskega zunanjega defibrilatorja ali krajše AED. Na predstavitev je pri
sveti maši povabil tudi domači župnik, kajti nikoli ne veš, kdaj boš AED moral
uporabiti. O ravnanju z njim in delovanju sta nam tokrat spregovorila Katja
Pervinšek in Matic Dolinšek, člana PGD Krašnja. Poleg osnovnih navodil sta
nam osvežila še znanje o dajanju prve pomoči ponesrečenemu, ki je prenehal z dihanjem, torej smo ponovili še masažo srca in položaj. Ker bolezen ne
izbira, smo poskusili pomagati poleg starejšim tudi otrokom. Ker je teorija
veliko lažja od prakse, je vsak lahko preizkusil svoje pridobljeno znanje na
eni izmed lutk. In tokrat nam je kar šlo, kako bo, ko bo šlo zares, je pa drugo.
A defibrilator nam je tu v veliko pomoč, saj nas vodi po posameznih fazah
pomoči, le vzeti ga je treba in začeti z oživljanjem, kajti dragocena je vsaka
sekunda. In ker je čas dragocen, se zna zgoditi, da bo z AED napravo k vam
prihitel gasilec ali gasilka kar z osebnim vozilom in v civilni obleki, saj v takih

trenutkih ni časa za preoblačenje in uporabo gasilskega vozila. Da je tokratna
pridobitev PGD Krašnja res gasilcem in gasilkam v ponos, pričajo vsi tisti, ki
so nedeljsko dopoldne, namesto da bi čepeli doma, prišli v gasilski dom in se
seznanili z AED napravo, s katero lahko komu rešimo življenje.
Drago Juteršek
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Petra Pavlič in Andrej Novak v
finale s TAK Domžale
TAK Domžale je zadnjo nedeljo v oktobru gostil KDU Jeklo. To je bilo
predzadnje kolo ekipnega državnega prvenstva v olimpijskem dviganju
uteži. Domači so se zelo izkazali in zmagali z rezultatom 1345 točk proti
858 točk. S tem se je TAK Domžale uvrstil na finalni turnir, ki se ga bodo
udeležile najboljše tri ekipe iz Slovenije. Petra Pavlič je bila do zdaj edina, ki se je v Črnem grabnu ukvarjala z olimpijskim dviganjem uteži, od
letošnje jeseni pa v TAK Domžale trenira tudi Andrej Novak iz Krašnje.
Ta tekma je bila njegov prvi nastop na tekmovanju. Za klub so nastopili: Anže Kosmač z rezultatom 122 kg v potegu in 143 kg v sunku, Nejc
Orešek 115+133, Valentin Orešek 106+120, Boštjan Peterca 100+127,
Jaka Žagar, ki je spet postavil kadetske rekorde 86+108, in kot rečeno,
debitant na tekmovanju Andrej Novak 57+74. V ženski ligi je nastopila
Petra Pavlič, ki je v potegu dvignila 70 kg, v sunku pa 87 kg, zelo blizu pa
je bila tudi državnemu rekordu na 74 kg. Finalni turnir bo v Ljubljani v
prostorih KDU Olimpije 26. novembra 2017.
Valentin Orešek

Uspešno izpeljana
7. zaporedna Lukovc'a športa
Še kako živ duh Eurobasketa, ki se je končal z zlatimi medaljami okoli vratu slovenske moške košarkarske reprezentance, se je zadnjo
soboto v oktobru vrnil v Lukovico, natančneje v šolsko telovadnico
OŠ Janka Kersnika na Brdu, kjer se je v okviru 7. zaporedne izvedbe
Lukovc'e športa, v odličnem vzdušju, odvil turnir ulične košarke in
navdušil.

Tokrat je v oktobru že sedmič zapored potekal tradicionalni športni dogodek Lukovc'a športa pod okriljem ŠD Lukovica. Kljub nekoliko manjšemu
odzivu ekip v primerjavi s preteklimi leti se je skozi celoten turnir igrala
zelo atraktivna košarka, ki je gledalcem postregla z vrsto lepimi akcijami,
borbenostjo in napetimi končnicami. Pet ekip se je v skupinskem delu
pomerilo med seboj, najboljša štiri moštva so se uvrstila v zaključni, izločitveni del turnirja. Po izjemno izenačenem finalu so se z zlato medaljo
okitili fantje iz ekipe Benko Team, med katerimi je izstopal Boštjan Hari,
ki mu je tudi pripadel častni naziv MVP turnirja. Srebrna medalja je šla v
Ljubljano ekipi Žastin Biberi, bron pa ekipi Vido Team, katere ime je ekipa
dobila po neustrašni vodji iz Lukovice. Četrto mesto je zasedla domača
ekipa ŠD Lukovica, ki je igrala brez rezerve, saj se je moral rezervni igralec,
drugače tudi odličen igralec nogometa, tik pred začetkom turnirja nujno
posvetiti kmečkim opravilom. Z vsemi atomi moči je v borbi za 4. mesto v
skupinskem delu uspela premagati bratsko navezo Pesto Team, pred katero je nedvomno še svetla prihodnost. Odlične povratne informacije in
pozitivni komentarji tako tekmovalcev kot gledalcev dajejo pravi zagon
in krasen obet pred 8. zaporedno Lukovc'o športa v letu 2018.
Viki Prašnikar, ŠD Lukovica

Nogometna sezona je za nami
Že vrsto let Zlatopoljci na Martinovo nedeljo zaključujejo nogometno sezono na odprtem igrišču in tudi tokrat je bilo tako. Za nami so spet enoletna uspešna nogometna dogajanja, prav tako uspešna kot lansko leto.
Več kot dvajset odigranih tekem, od tega dve tretjini zmag, potrjujejo, da
so mladi navdušeni nad igro, in prav je tako. Zbirni krog pokalov se je spet
povečal, to pa prinaša veselje in ponos celotnemu društvu. Tradicionalno
srečanje ekip STARI proti MLADIM je bilo tudi tokrat prijetno, razburljivo
in veselo, prav tako kot na volitvah za predsednika države v društvenem
prostoru. Vse se je namreč dogajalo na isto nedeljo.
Končni neodločen rezultat nogometnega srečanja je botroval, da smo se
poveselili na Martinovo nedeljo, se pozabavali in se pogovorili o naslednjih dogajanjih, tudi o sprejemu sv. Miklavža, ki nas spet kmalu obišče.
Tone Habjanič

Arhivski posnetek iz leta 2014

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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Delavnice v Čebelarskem domu Barvita jesen na OŠ Roje
V našem vrtcu se radi sladkamo. Med je sladek in zdrav. Pridelovalke
medu, čebele, so tudi zelo blizu nas, na Brdu. Tako smo se starejše skupine v sredo, 8. novembra 2017, odpravile v Čebelarski dom, kjer je Barbara Dimc organizirala spoznavanje čebel in izdelkov. Ogledali smo si
film Kranjska sivka, si izdelali vsak svojo svečko iz čebeljega voska in se
posladkali z različnimi vrstami medu. Pogostili so nas tudi s toplim čajem
in čokoladnimi medenjaki. Čeprav nas je na poti spremljal dež, smo v tem
dopoldnevu neizmerno uživali vsi.
Monika Gorišek

Spet je prišel čas, ko listi na drevesih začnejo barvati svoje srajčke in
povsod diši po pečenem kostanju ter slastni bučni juhi.

Tudi letos smo na osnovni šoli Roje organizirali jesenske ustvarjalne delavnice. Pod marljivimi in natančnimi prsti naših učencev so nastale prave umetnine. Mlajši učenci so izdelali živali iz gozdnih plodov in listov, gozdne škratke
in celo gospo Jesen. Malo starejši so buče spremenili v lučke, čarovnice, hiške,
živali in prevozna sredstva. Iz učilnic se je kar kadilo od delovne vneme in ob
opazovanju končnih izdelkov smo ugotovili, da otroška domišljija ne pozna
meja. Z ustvarjanjem iz naravnih materialov naši učenci urijo koordinacijo.
Z rezanjem, lepljenjem, risanjem in barvanjem razvijajo finomotorične spretnosti. Učenci s težavami na področju usmerjanja in vzdrževanja pozornosti
se vadijo v tem, da izdelke dokončajo, prav vsi pa se naučijo, da je skupinsko
delo lahko prav zabavno in da lahko iz buč ter gozdnih plodov nastanejo pravljična bitja, če le pustimo domišljiji prosto pot.
Učencem so za malico člani turističnega društva Rodica - Jarše spekli palačinke z marmelado, ki so učencem še polepšale ta prekrasen sončen dan. Tudi
učenci višjih razredov in oddelkov so se preizkusili v kuhinji. Skuhali so bučno
juho ter spekli krasne bučne žemljice. Da se tudi brez peke da pripraviti prave
sladice, so dokazali devetošolci. Izpod njihovih spretnih rok so nastale okusne sadne presne kroglice.
Po končanem ustvarjanju so učenci ponosno prinesli svoje izdelke v preddverje šole, kjer smo postavili prečudovito razstavo, in vhod v šolo je zasijal v
barvah jeseni. Vabimo vas, da si jo pridete pogledat.
Petra Bogataj Ivančič, učiteljica na OŠ Roje

PROSTORE ODDAMO V NAJEM
• Lukovica, v večjem poslovnem kompleksu, zgrajenem
1982 in obnovljenem 2002
• oddaja pisarniških, skladiščnih ali proizvodnih
prostorov, v polkleti in visokem pritličju
• velikost od 32 m2 do 114 m2
• centralna kurjava, internet,
toaletni prostori
• skupna parkirna mesta
• dostop za vsa motorna vozila, nakladalna rampa

Informacije in ogledi Vilar d.o.o.,
041 314 200

cena 2,8-7,5 €/m2/mesec
+ obratovalni stroški

Vaja evakuacije v VVE Medo
V petek, 13. oktobra 2017, smo v sodelovanju s PGD Prevoje izvedli evakuacijsko vajo – požar. Ob znaku sirene smo z otroki po evakuacijskih poteh zapustili vrtec in se zbrali na zbirnem mestu pred vrtcem. Prispeli so tudi gasilci
PGD Prevoje in prikazali gašenje požara.
Otroci so imeli možnost »gašenja« z vodo ter ogled gasilskega vozila in opreme. V naslednjih dneh, po evakuacijski vaji, so se po skupinah odvijale še različne aktivnosti na temo gasilcev.
Ksenija Capuder, Jolanda Kreslin

november 2017
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Štipendijo Ustanove patra Stanislava Škrabca
prejel Luka Horjak
V torek, 24. oktobra 2017, je Škrabčeva ustanova podelila štipendije 14. generaciji svojih štipendistov. Za študijsko leto 2017/2018
so jih prejeli Katarina Gomboc, Janž Snoj, Lara Unuk, Urška Vranjek Ošlak in Luka Horjak, naš občan.

Luka Horjak je vpisan v drugi letnik magistrskega študija slovenistike
in nemcistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zanimajo ga
predvsem fonetika, fonologija in zgodovina jezika. Ukvarja se s fonetičnimi meritvami ter transkripcijo govorjenega jezika, v fokusu njegovega raziskovanja so stične točke med slovenščino in nemščino ter medjezikovni vplivi. V letošnjem letu se je udeležil 2. delavnice o slovenski

fonologiji na Univerzi v Torontu v Kanadi, kjer je predstavil prispevek, ki
temelji na diplomski nalogi Predlog nove različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino, sodeloval je na 3. delavnici o slovenski fonologiji v Ljubljani ter se v oktobru udeležil 10. Škrabčevih dnevov
na novogoriški univerzi, kjer je predstavil prispevek Izgovor slovenskih
besed v nemških pravorečnih slovarjih. V letošnjem študijskem letu bo
sodeloval pri narečjeslovnem projektu Slovar starega orodja v Loškem
Potoku. Sodeluje tudi pri organizaciji Seminarja slovenskega jezika,
literature in kulture ter simpozija Obdobja, ki ju organizira Center za
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani. Magistrski deli pripravlja o razvoju izgovora od stare visoke nemščine do sodobne nemščine ter o sodobnem
slovenskem pravorečju.
Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2003 podeljuje študijske štipendije odličnim dodiplomskim in podiplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce sloveniste za njihove izjemne dosežke
na področju slovenističnega jezikoslovja. Ustanova je poimenovana po
patru Stanislavu Škrabcu (1844–1918), ki velja za največjega slovenskega jezikoslovca 19. stoletja in za očeta slovenske fonetike.
V Cankarjevem domu v Ljubljani so štipendistom štipendije podelili
Matjaž Rakovec, predsednik uprave Škrabčeve ustanove, nj. eksc. Doku
Zavgajev, veleposlanik Ruske federacije, prof. dr. Alenka Šivic Dular, članica strokovne komisije in nagrajenka Škrabčeve ustanove, Janez Škrabec, soustanovitelj in pokrovitelj Škrabčeve ustanove, in prof. dr. Oto
Luthar, direktor ZRC SAZU.
Anja Kotnik

Jesenski rock and roll v 3. b
V 3. b nas je učenka Iza presenetila s posebno sladico z imenom Jesenki
rock and roll, ki jo je doma pripravila s pomočjo svojega očija. Predstavila
jo je v res posebni prezentaciji kot prava »master chef« mojstrica. Fotografije povedo še več.
Obema se za sladko presenečenje lepo zahvaljujemo.
Tina Pergar

Pravi kraj za vrhunske dekoracije,
z vami že 50 let!
Cvetličarna Omers, Ljubljanska cesta 72, Domžale.
T: 01 72 26 520, M: 041 530 469, www.cvetlicarnaomers.si
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Četrta proaktivna kavarna

Ni še konec, ne!

Na zadnji proaktivni kavarni, ki je bila izvedena iz naslova projekta
Aktivni mladi in Opin.me, smo predstavili dosedanje rezultate projekta, ki se je začel z ustanovitvijo Mladinskega kluba Stik v aprilu.
Po izčrpni evalvaciji smo ugotovili, da se je naše delo šele dobro začelo.

Zaključujemo prvi projekt, v katerega je vključen Mladinski klub Stik.
Projekt smo sklenili z zadnjo (četrto) proaktivno kavarno, ki smo jo organizirali znotraj projekta Aktivni mladi in Opin. Čakajo nas še poročila
in formalnosti, ki se bodo v celoti iztekle šele v prvi polovici leta 2018. Po
izvedbi teh dejavnosti nas vaše mnenje še bolj zanima. Za vas bi zdaj radi
ustvarili možnost za dobro zabavo in zanimive dogodke. Vse vaše želje,
predloge, vprašanja, … nam lahko predstavite prek FB profila Mladinski
klub STIK, e-pošte mladinskiklubstik@gmail.com, kmalu pa bomo lahko
dogodke spremljali tudi na naši novi spletni strani.
Bliža se nam prvi sneg. Vsi smo na trnih in ga komaj pričakujemo, a večina
ga potem spremlja le iz udobne in suhe razdalje. Nekaj let je že od tega,
ko so nas združevale sanke in »posmrkani« robčki, zato smo člani mladinskega kluba prišli na idejo Snežnega spopada. Pridružite se nam na kepanju med dvema ekipama, ki se bosta zbrali po prvem snežnem metežu.
Idej za delovanje, kot že rečeno, ne primanjkuje. Začeli smo s filmskimi
večeri in zgodil se je prvi jam-sassion, v veselem decembru pa se nam
obeta tudi glasbeni dogodek.
V pripravi je dramska skupina, vabljeni ste vsi glasbeniki, ki bi se želeli
predstaviti, vsak drugi torek se nam lahko pridružite na Večeru družabnih iger, organizirali bomo srečanje aktivnih društev z območja občine
Lukovica, da bi se jim tudi v živo predstavili. Veliko smo razmišljali tudi o
oživitvi Rokovnjaškega gozdička, v čemer vidimo velik potencial. Rokovnjaški tabor bi lahko spet postal odličen dogodek za promocijo občine,
povezovanje občanov in občinskih društev, medgeneracijsko druženje
itd. Zavedamo se, da organizacija takšnega dogodka zahteva veliko mero
sodelovanja, saj ga posameznik ali manjša skupina ne bi mogla organizirati, zato pozivamo vsa zainteresirana društva ali posameznike, da nas
kontaktirajo, saj bomo le s skupno močjo ustvarili ta dogodek.
Čakamo na vaše sveže predloge in smo veseli, da lahko rečemo: »To začetek je …«
Mladinski klub Stik

V obdobju od ustanovitve kluba smo se lotili kar nekaj novih projektov,
ki se bodo nadaljevali po končanju projekta. Zadnji projekt je Strategija
za mlade občine Lukovica. Strinjali smo se, da za končno verzijo potrebujemo tudi strokovno mnenje. Strategija za mlade občine Lukovica je še v
izdelavi, zato ste še vedno vabljeni, da oddate svoje mnenje prek facebooka, e-pošte ali pa se nam pridružite kar osebno.
Tudi po končanju projekta bomo uporabljali spletno platformo Opin.me,
ki smo jo v času projekta dodobra spoznali. Na kavarni smo ob zaključku uradnega dela govorili o dobrih in slabih lastnostih platforme. Orodje
Opin.me je trenutno predstavljeno v pilotni različici, zato ste tudi v tem
primeru lepo vabljeni, da obiščete spletno stran www.opin.me in oddate svoje mnenje o platformi, da jo bodo snovalci z našo pomočjo lahko
izboljšali.
Opin nam je skozi projekt omogočal, da smo glasovali o različnih relevantnih temah, ki so se dotikale naših lokalnih projektov. Glasovali smo
o že prej omenjeni strategiji za mlade, lokacijah in napravah, ki smo jih
predvideli za trim stezo okrog Gradiškega jezera, aktivnostih, ki si jih želimo pripraviti v okviru mladinskega kluba, kaj mladi potrebujemo in kaj
nam manjka na območju občine ter o idejah za oživitev kulturne dvorane
v Lukovici.
Na kavarni smo govorili tudi o oživitvi trga v središču Lukovice, ki kar kliče
po novih dogodkih in dogajanju ter o že večkrat izpostavljeni temi oživitve Rokovnjaškega gozdička in njegovega dogodka Rokovnjaški tabor.
Občina Lukovica , Mladinski klub STIK

OBVESTILO ZA JAVNOST
Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica, dne
6.11.2017 sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNIH RAZGRNITEV IN JAVNIH OBRAVNAV DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA.
Stališča do pripomb in predlogov javnosti so na vpogled pri pristojni
službi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, dostopna pa so tudi na
spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Občinska uprava

Podprite naša društva, ker vas nič ne stane
Društveno dogajanje je pomemben del življenja v občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev, ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v naši občini lepši, varnejši ali športno in kulturno
pestrejši. In vsakdo, ki plačuje dohodnino, lahko našim društvom še
dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 % svoje dohodnine. To
ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V Občini Lukovica je 10 društev, ki jim lahko podarite del svoj dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če se za to ne odločite,
gre vaših pol odstotka nazaj v proračun. Tam vsako leto ostane več kot
4 milijone evrov, neporabljenih, čeprav verjamemo, da bi jih ravno naša
društva znala najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni naših prostovoljnih gasilcev, ti si vedno zaslužijo našo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo ob njih še kakšno svoje
najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko podarite svojih pol odstotka.
Če bi radi pol odstotka razdelili med več društev, lahko storite tudi to –
izberete jih lahko do največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete prek sistema e-Davki ali
se pozanimate pri društvih samih. Lahko pa obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam vseh društev iz Občine Lukovica – poiščete jih po poštni številki, označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite

obrazec in ga do konca leta (!) odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša
odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov. Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi vas življenje v Občini
Lukovica še lepše, boljše, varnejše. Hvala.
Uroš Bonšek
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
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Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je obvezno
Ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov je glede na predpise obveza vsakega gospodinjstva. Biorazgradljivi odpadki se skladno z Uredbo o
ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom namreč ne smejo odlagati na odlagališča, pač pa jih je treba predelati. Biološko razgradljive odpadke je zato prepovedano odlagati v zabojnike
za mešane odpadke ali zabojnike za embalažo, prav tako pa se jih ne sme
odvreči ne v straniščno školjko, saj povzročajo zamašitev odtokov in cevi,
obenem pa privabljajo podgane.
Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov, med katere spadajo kuhinjski
odpadki (ostanki hrane, papirnate brisačke, čajne vrečke in kavna usedlina
…) in vrtni odpadki (rože, plevel, trava, listje, veje …), je na območju občin
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče urejeno z uporabo rjavih zabojnikov, del uporabnikov, predvsem tistih na bolj ruralnem območju, pa ima
ločevanje in odlaganje biološko razgradljivih odpadkov urejeno kot kompostiranje v hišnem kompostniku.

Uporaba rjavega zabojnika
Odvozi vsebine rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat tedensko, v zimskem terminu pa vsakih štirinajst dni. V poletnem obdobju so rjavi
zabojniki enkrat na mesec strojno očiščeni. Ob tem velja poudariti, da lahko
uporabniki rjavih zabojnikov kadar koli brez dodatnih stroškov pripeljejo v
Center za ravnanje z odpadki v Dobu občasno povečane količine zelenega
vrtnega odreza.
Glavni namen ločenega zbiranja biološko razgradljivih odpadkov je zagotoviti najprimernejše in najučinkovitejše nadaljnje ravnanje s tovrstnimi odpadki, zato so vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki ustrezno predani
družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki, nato pa predelani v kompostarni.
Hišni kompostnik je dobrodošla rešitev
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov, je treba le-te zbirati v kompostniku. Enako velja tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti rjavega zabojnika in oddajo
vlogo za hišno kompostiranje. Pri tem je pomembno, da hišni kompostnik
ustreza vsem določbam zgoraj navedene uredbe in občinskega pravilnika o
zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov.
Odpadki, ki so primerni za kompostiranje:
Zeleni vrtni odpad, zlasti:

Kuhinjski odpadki, zlasti:

- odpadno vejevje,
- trava,
- listje,
- stara zemlja lončnic,
- rože,
- plevel,
- gnilo sadje,
- stelja malih rastlinojedih živali,
- lesni pepel.

- zelenjavni in sadni odpadki vseh
vrst,
- jajčne lupine,
- kavna usedlina,
- filter vrečke,
- pokvarjeni prehrambni izdelki,
- kuhani ostanki hrane,
- papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v okolju
ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo nevarne snovi:
plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki tekstila, vsebina
vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdelanega lesa, mačji in
pasji iztrebki, plenice.

Zimski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov je začel veljati 6. novembra 2017.
Več o urnikih odvoza odpadkov, kompostiranju in druge informacije o pravilnem ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki najdete na spletni strani www.jkp-prodnik.si.
Postavitev hišnega kompostnika:
Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik
naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih
zemljiščih.
S pravilno tehniko kompostiranja dobimo kakovosten kompost
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast
zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna
ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje
in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki)
vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je treba
takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali
ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50 °C do 60 °C, mikroorganizmi,
bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje
kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno
pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo
razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do
20 mm, preostanek uporabimo
za nadaljnji razkroj kot strukturni
material.

Naša domovina Slovenija
Končane so volitve predsednika republike Slovenije in ugibanja, kdo bo našo državo na najvišjem položaju vodil v naslednjih petih letih, ni več.
Slovenci smo dolga leta čakali na možnost, da o svojih voditeljih
demokratično odločamo na svobodnih volitvah. To možnost smo si
izborili šele pred dobrega četrt stoletja, ob tem pa ne smemo pozabiti, da na njej temelji tudi plebiscitarna odločitev za samostojno
državo Slovenijo. Resnično obžalujemo, da je tako malo državljanov
izkoristilo to demokratično pravico.
Vsa prizadevanja za bolj pravično in uspešnejšo Slovenijo, z jasno
vizijo, kakšnega predsednika naša domovina potrebuje, je na teh volitvah v prvem krogu predstavljala tudi predsednica Nove Slovenije
Ljudmila Novak. Za nas je najpomembneje, da predsednik republike
Slovenijo združuje, jo dostojno predstavlja doma in v svetu, nadaljuje spravni proces, jo usmerja na pot vrednot, ki so trajne, evropske
in občečloveške. Predsednik se mora resnično zavedati svojega velikega poslanstva in odgovornosti do vseh državljank in državljanov
Slovenije.
Vsem, ki ste svoj glas namenili Ljudmili Novak, se najtopleje zahvaljujemo.
Hitro se bližajo tudi parlamentarne volitve, ki bodo za štiri leta na
poslanske sedeže postavile ljudi, ki bodo odločali o tem, kako bomo
Slovenci živeli, kako bomo uresničevali svoje potenciale in s kakšnim
tempom bomo sledili najrazvitejšim demokratičnim državam. Čas
je, da Slovenija uresniči vse svoje potenciale. Da postori vse tisto, kar je v šestindvajsetih letih zamudila. Da na svoje mesto postavi človeka, družino, domovino in
državo. Na pravih in trdnih temeljih.
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ZAHVALE

Rokovnjač

Kje si ljuba mama,
kje tvoj mili je obraz,
kje je tvoja skrbna roka,
ki skrbela je za nas.
Ti ne veš, kako pogrešamo te mi,
spočij zdaj trudne si oči,
za vse še enkrat hvala ti.

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, babica,
prababica, sestra, teta
ZAHVALA
25. oktobra se je v 98. letu poslovila
naša draga mama
MILKA CERAR
Po domače Pskarjeva mama iz Blagovice

TEREZIJA SUŠNIK,
ROJ. HRIBAR
iz Krašnje

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
znancem in sodelavkam GP Trojane za izrečena ustna in pisna
sožalja, za podarjeno cvetje, sveče in ostale darove kakor tudi za
vso ostalo pomoč. Iskrena zahvala župniku Janezu E. Rusu za lepo
opravljen obred kakor tudi obiske na domu v času bolezni, gospe
Irmi Markovšek za skrbno zdravstveno oskrbo in vso pomoč,
Pogrebni službi Vrbančič, Kristjanu Fermetu za zaigrano Tišino
ter zahvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se ji poklonili in jo
pospremili na njeno zadnjo pot.

Iskrena hvala vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem in
sodelavcem iz podjetja Helios, podjetja Emrax in podjetja M & P
Burja za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter
darove za cerkev.
Hvala gospodu župniku Antonu Potokarju za lepo opravljen
pogrebni obred, KS Krašnja za poslovilne besede, Pogrebni službi
Vrbančič, osebni zdravnici dr. Pogačarjevi, dežurni službi ZD
Domžale, patronažni službi ZD Lukovica, ekipi gospe Vesne Seratin
za pomoč na domu, posebno gospe Romani, ter ostali ekipi Doma
počitka Mengeš za vso skrb in pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Njeni domači

Vsi njeni

Ati,
ko si bil še otrok, nisi imel kaj jesti,
zdaj pa, ko si imel – tega nisi smel.
Dolgo si se boril proti zahrbtni bolezni,
in ko si že skoraj izgubil boj – se nisi vdal, ampak
rekel:
»Boril se bom do konca.«
Tokrat te je boj premagal in nam te vzel.
Ati – počivaj v miru. Se vidimo med zvezdami.

ZAHVALA
8. oktobra 2017 je izgubil boj s težko boleznijo zelo dobri mož,
oče in ata
KONRAD BUTALIČ
iz Rafolč pri Lukovici
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem, sodelavcem in vsem znancem, ki ste nam kakor koli
pomagali in darovali ter se od njega poslovili.
Posebna zahvala zdravnici Nataliji Kunc Rešek in ostalemu osebju
dializnega centra Nefrodial Črnuče, Dragomir in Naklo, patronažni
sestri Irmi in ZD Lukovica, gospe Romani in ostalemu osebju iz
Dom počitka Mengeš za nego na domu in DU Lukovica.
Zahvala vsem gasilkam in gasilcem PGD Prevoje za organizacijo
žalnega sprevoda in gasilskim praporščakom iz sosednjih
gasilskih društev, g. Marjanu Kvedru za poslovilne besede in g.
župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen pogreb.
Vsem iskrena hvala!
Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
V 87. letu se je od nas poslovil dragi mož, oče, dedek, brat in stric
ZDRAVKO ČRETNIK
po domače Kroharjev Zdravko iz Trnjave
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem
in sosedom na Stritarjevi na Viru in v Trnjavi za izrečeno sožalje,
podarjeno cvetje, sveče in darove za maše. Hvala UKCLJ, gasilcem iz
Krašnje, Zvezi borcev NOB, gospodu župniku, Pogrebnemu podjetju
Vrbančič, Cvetličarni Vesel in Društvu izgnancev Slovenije.
Ni besed, s katerimi bi izrazili hvaležnost vsakemu posebej, ki ste
našega atija Zdravka imeli radi, ga spoštovali in ga pospremili k
večnemu počitku.
Žena Ančka, sin Marko z Marjeto ter Nuška in Irena z družinama

Zahvale so standardizirane objave, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za izdajo računa. Cena
ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €. Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov
objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 11. decembra in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 21. decembra.
IR Image
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Naj bo veter večnosti vedno na tvoji strani,
naj ti sonce neskončnosti toplo sije v obraz,
naj luč neizmerne lepote vodi tvoje korake,
naj te Bog vedno nosi na svojih rokah.

Tako tiho skromno si živela,
takšno tudi si življenje imela.
Zdaj rešena si vseh bolečin,
za tabo ostal bo lep,
a boleč spomin.

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet, ki nenehno poganja,
spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcu prebiva.

ZAHVALA
V boleči žalosti nas je zapustila naša draga mami, mama, sestra, tašča
in teta

ZAHVALA
V 82. letu nas je po težki bolezni zapustila draga sestra in teta
ANGELCA JERETINA
Grilčeva iz Vrhovelj
gospodinja v župnišču Vranja Peč
in Šmarca Duplica

FRANČIŠKA KVEDER
roj. Gregorin s Prevoj pri Lukovici
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, tople besede, darovano cvetje in sveče.
Hvala, gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljeno sveto mašo
in pogrebni obred ter pevski skupini Grm za čutno odpete pesmi.
Posebej se želimo zahvaliti njeni sestri Ireni, sosedom, Minki in Tonetu,
Betki in Tonetu, Xhamili in Sejdiju, Sigi in Janezu, ki ste ji kakorkoli
pomagali in z njo poklepetali.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji
poti.
Vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem, predvsem gospodu dekanu Janezu
Gerčarju, pri katerem je službovala zadnjih 25 let, vsem Bergantovim,
zdravstvenemu osebju ZD Kamnik, onkološkemu inštitutu, patronažni
sestri Romani in hiši Ljubhospica, ki ji je nesebično pomagalo v zadnjih
urah njenega življenja.
Hvala sosedom in pevcem iz Šmarce, vsem za darove za svete maše in
sveče ter vsem tistim, ki ste bili z njo v hudi bolezni.
Iskrena zahvala gospodu župniku Pavlu Okolišu za lep pogrebni obred
in ostalim duhovnikom za lepe misli ob slovesu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot.
Vsi njeni

SUVERENO

DO VSEH CILJEV!
SUV 5008
SUV 3008
SUV 2008
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5 LET JAMSTVA IN VZDRŽEVANJA
OBVEZNO IN KASKO ZAVAROVANJE ZA 1 €
KOMPLET ZIMSKIH PNEVMATIK
peugeot.si

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
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VABILA

Rokovnjač
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Namesto da tarnate nad tem,
da se je Bog skril, se mu rajši
zahvalite, da se je toliko razkril.
(Blaise Pascal)

VABILO KARITAS
Vse, ki živite v župnijah Brdo in Zlato Polje in ste dopolnili 70 let, prisrčno
vabimo na božično srečanje, ki bo v soboto, 16. decembra 2017, v
župnišču na Brdu.
Ob 15. uri bo zbiranje in priložnost za sveto spoved, nato bo ob 16. uri
sveta maša v cerkvi.
Po njej bo prijateljsko srečanje in skromna pogostitev v župnišču.
Veselimo se srečanja z vami!
Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje
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BNI Bistrica – kjer podjetniki rastejo
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FORD KA+

VEČJI OD PRIČAKOVANJ

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 €.

MojFordKaPlus.si
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.

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

BNI Bistrica v Domžalah združuje 20 članov – različnih podjetnikov. Zakaj
različnih? Ker je v vsaki BNI skupini lahko prisoten le en podjetnik iz posamezne dejavnosti. Tako recimo v BNI Bistrica ne boste našli dveh mizarjev, dveh odvetnikov ali dveh frizerjev. Ker je dejavnosti dandanes malo
morje, pa ste lahko prepričani, da so vedno znova vrata na široko odprta
številnim podjetnikom, še več, vabijo jih na različne načine. Tako so na
začetku novembra pripravili dan odprtih vrat, dogodek, na katerem se je
zbralo kar nekaj novih podjetnikov, ki so se predstavili, nekateri že dobili
tudi prve poslovne priložnosti in predvsem pokazali, zakaj so edinstveni.
Rast podjetij, ki so vključen v skupino, skrb za stalno izobraževanje, redna
srečanja in odlično medsebojno razumevanje je le nekaj razlogov, zakaj
podjetniki prav vsak teden prihajajo na sestanke.
Spodbujajo tudi žensko podjetništvo, saj so v novembru pripravili celo Teden ženskega podjetništva v času katerega so se lahko predstavile ženske
podjetnice. »Vabljene so vse proaktivne podjetnice, ki si želijo spoznati
nov kanal za pridobivanje novih poslovnih priložniosti in jih zanima rast
njihovega posla,« pravijo v BNI. Vse to sicer obljubljajo vsem podjetnikom
– rast njihovega posla. Edina skrb, ki vas morda čaka, če se vključite v BNI
je, da boste imeli kmalu premajhno ekipo sodelavcev – zaradi povečanega obsega dela.
Temelj njihovega delovanja je filozofija »Kdor daje, pridobiva«, to geslo
pomeni vzajemno medsebojno pomoč in podporo, ki jo hitro začuti tudi
vsak nov član, ki se pridruži skupini. Kot pravijo, so priložnosti neomejene,
na vsakem posamezniku pa je, če ji je pripravljen odpreti vrata. In vrata BNI
Bistrica so odprta vsak torek ob 7. uri zjutraj.
Mateja K. Kegel

Oglasno sporočilo

V Domžalah že od leta 2014 deluje BNI Bistrica, skupina, ki združuje lokalne podjetnike, ki si z medsebojnimi priporočili pomagajo do novih
poslovnih priložnosti, kot bi jih lahko na hitro opisali. A v resnici so veliko
več kot to. Gre za združenje posameznikov, ki se zavedajo, da je pot do
novih poslovnih priložnosti drugačna, kot si marsikdo predstavlja. Veliko
bolj zanesljive so tiste vezi, ki se ustvarijo s priporočili nekoga, ki pozna
obe strani. Da je to res, dokazujejo BNI klubi po vsem svetu. V Sloveniji so
tako prisotni že od leta 2009, samo v domžalski ekipi pa so od ustanovitve
do danes ustvarili že za 3 milijone evrov medsebojnega prometa in skoraj
tisoč sklenjenih poslov. Vsekakor s tem pripomorejo h krepitvi slovenskega gospodarstva in dvigu podjetništva.

OGLASI

november 2017

POLNI
ENERGIJE
V NOV DAN!
IZDELKI S
PROPOLISOM
IN MATIČNI
MLEČEK

DZRAUŽVINSOO

IZDELKI S PROPOLISOM, KI
IMAJO OZNAKO
, SO
IZDELANI V SKLADU Z
VELJAVNIMI PREDPISI ZA
EKOLOŠKO KMETIJSTVO.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo
in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine
in odmerka se ne sme prekoračiti.

Na voljo v vseh enotah Lekarne Ljubljana in
v spletni lekarni Lekarna24ur.com. www.lekarnaljubljana.si

STATISTIČNO
NEVERJETNA PONUDBA

NISSAN X-TRAIL

DO

RAZPRODAJE

ZALOG

NOVA NISSAN MICRA

• PRIHRANEK DO 7.000 EUR
• 7 LET JAMSTVA**

*

• PRIHRANEK DO 2.300 EUR***
• 3 LETA VZDRŽEVANJA**** IN 5 LET JAMSTVA*****
• OBVEZNO IN OSNOVNO KASKO ZAVAROVANJE******
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

www.malgaj.si

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.
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HOFER trgovina d.o.o., Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

Vsak ima nekaj rad.
Kaj pa imate radi vi?

1.500
STALNA PONUDBA

DISKONTNO POSLOVANJE

NAGRADE IN PRIZNANJA

Hoferjeva stalna ponudba, ki jo sproti
prilagajamo željam in potrebam naših
kupcev, obsega okoli 1.500 izdelkov za
vsakdanjo rabo. Dodatno pa dvakrat
tedensko predstavljamo tudi posebno
ponudbo – od najsodobnejših električnih
naprav, oblačil ter posteljnine pa vse do
izdelkov za športnike, posod in izdelkov
za domače mojstre.

Na podlagi diskontnih načel poslovanja,
racionalizacije logistike in optimizacije
naročil poslujemo skrbno in gospodarno,
prihranke pa v obliki trajno nizkih cen
prenašamo na naše kupce.
Z našimi diskontnimi načeli poslovanja
želimo vsakomur omogočiti dostop
do kakovostnih izdelkov.

Naša prizadevanja na tem področju
prepoznavajo tudi različne potrošniške
organizacije in revije, ki naše izdelke redno
uvrščajo med najboljše. Tudi kupci naše
izdelke in storitve po kakovosti uvrščajo
v sam vrh, kar nas še posebej veseli.

