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Rokovnjač2 OGLASI

ŽELIMO VAM VESEL 
BOŽIČ IN SREČNO 2018.

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

Naše počutje in zdravje
je izraz naših misli.

Veliko pozitivnih misli in radosti
želimo v letu 2018!  

T: 01 724 45 82
Delovni cas: pon-pet: od 7.45 do 19.15 in sob: od 7.45 do 12.15 

www.dacia.si
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*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, ki je del mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si  
**Brezplačni paket 4 zimskih pnevmatik podari Dacia kupcem novih vozil, ki so fizične osebe ali lastniki malih podjetij. Dacia Financiranje ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik.

Poraba pri mešanem ciklu: 3,5–6,2 l/100 km. Emisije CO2: 90–117 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6b. Emisija NOx: 0,0083–0,039 g/km. 
Emisija trdnih 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, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si.

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

Novi

Dacia Sandero
Ničesar preveč.

že za 
3 €*

/ dan
+

4 zimske pnevmatike**

www.malgaj.si
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 1. februarja 
2018; rok za oddajo člankov je 23. januar 2018 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, 
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje ogla-
snega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 
89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. 
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Gradišče pri Lukovici pozimi, foto: Ana Poznič
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Voščilo 
uredniškega 
odbora
Življenje je potovanje, za katerega nih-
če ne dobi zemljevida. Vsakdo potuje po 
svoje in si sproti riše svoj zemljevid. Vsaka 
risba je nov smerokaz za vse, ki hodimo po 
poteh življenja. Naj bo novo leto 2018 pot 
dobre volje, ljubezni in zdravja.

Erika CErar

V prihajajočem letu 2018 vsem sledilcem 
naših zapisov v glasilu Rokovnjač ali na 
spletu želim obilo zdravja, sreče in ljube-
zni.

andraž kopitar

Drage bralke in bralci Rokovnjača, naj vam 
novo leto omogoči veliko druženja med 
tistimi, ki jih imate radi, naj bo na vašem 
obrazu vesel nasmeh in v srcu radost, naj 
sonce sije vsem enako. Odidite spat  zado-
voljni, ker ste imeli uspešen dan in vsako 
jutro se zbudite v še en krasen dan.

MilEna Bradač

Minilo je še eno vznemirljivo leto, polno 
novih tem, člankov, dogodkov in poznan-
stev. V čast mi ga je bilo deliti z vami. Vzne-
mirljivo je odkrivati svet, uživati v kulturi, 
druženju, raziskovanju, učenju, pisanju. 
Iščite, uživajte, odkrivajte in pišite z nami 
še naprej, čakajo nas novi izzivi, nove pri-
ložnosti.

MarjEtka VrBnjak

Pred vami je zadnja letošnja številka Ro-
kovnjača. Obogatena je s koledarjem, ki ga 
je glasilu priložila občinska uprava Občine 
Lukovica. V vsebini najdete že nekatere 
praznične dogodke, ki so se odvijali v za-
četku decembra in tudi številna voščila z 
dobrimi željami. Tem se pridružujem tudi 
sam. Naj bo leto 2018 nadvse uspešno, 
srečno in zdravo.
Ob 26. decembru, dnevu samostojnosti in 
enotnosti, vam v imenu celotnega uredni-
štva iskreno čestitam. 

lEon andrEjka

v četrtek, 21. decembra 2017, ob 19. uri 

Povezovalka: Andreja Čokl

v Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu.
gostje: Ansambel Jureta Zajca in pevka Barbara Pavlič

NOVOLETNI KONCERT 
GODBE 

LUKOVICA

OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI 

IN ENOTNOSTI 

in v torek, 26. decembra 2017, ob 19. uri
v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici

Želimo vam srečno novo leto 2018 in obilo glasbenih užitkov!
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V teh dneh si izrekamo več dobrih želja, kot je 
lučk na naših božičnih drevesih. Poseben čas v 
letu je to, ko se večkrat spominjamo, kako po-
membno je biti dober in kako pomembna je 
dobrota in dobra dela. Mnogi na različne nači-
ne pomagate soljudem ali delujete v dobrodel-
nih organizacijah in na ta način z malimi koraki 
premikate svet k svetlobi. Hvala vsem, ki na ka-
kršnikoli način pomagate pomoči potrebnim.
V preteklem letu smo se lotevali mnogih stva-
ri, gradenj komunalne infrastrukture in mno-
gih stvari, ki jih s skromnimi petimi milijoni v 
letu izvedemo zavidljivo veliko. Mnoga dela 
še potekajo in se bodo nadaljevala ali razširila 
v prihodnje leto. Zavedati se moramo, da gre 
skoraj milijon samo za plačilo oskrbnin otrok 
v vrtcih in glede še na druge obveznosti, ki so 
z zakonom predpisane, ter druge investicije, 
resnično nismo slabi. 
Hvala vsem, ki sodelujete in delate v raznih 
društvih. Prepričan sem, da bomo morali v 
prihodnje še bolj nagrajevati projektno delo in 
pri društvih nagrajevati ne njihovega obstoja, 
ampak količino izvedenih dogodkov in aktiv-
nosti. Društvo, ki v letu izvede samo en  ali pa 
še tega ne, skromen dogodek, si ne zasluži 
podpore davkoplačevalskega denarja. Občin-
ska sredstva so namenjena pospeševanju in 
razvoju dejavnosti in ne stagnaciji. Večkrat so 
ljudje, ki so aktivni in v naši sredini tudi delajo, 
označeni s posmehom. Ne! Vsak lahko pokaže 
s svojim delom svojo odličnost in na občini še 
nikdar nismo odklonili dobrega projekta in re-
snega pristopa. Seveda glede na naše možno-
sti. Vsak se lahko izkaže. Resnično pa velja pre-
misliti, kako v prihodnje podpirati uspešnost 
in kreativnost. Temu je bilo namenjeno tudi 
letošnje, tokrat prvič sofinanciranje dogodkov 
na trgu. S kar nekaj uspešnimi prireditvami 
smo dokazali, da se da tudi pri nas pripraviti 
prireditve v zadovoljstvo obiskovalcem in za 
promocijo naše občine. Vsi, ki znate in želite 
delati, dobrodošli. Ne bomo delali čudežev, 
premaknemo pa lahko marsikaj. 
Na namige, ki jih slišimo: spet bodo volitve, 
vam lahko zaupam, da se volilna kampanja 
začne vedno dan po volitvah, a dela, ki jih de-
lamo na občini, niso naključna, ampak delo 
sodelavcev, projektantov, so odraz dolgoroč-

nega planiranja in trdega usklajevanja znotraj 
občinske uprave in nato občinskega sveta. Nič 
ne rečem, glede na izvedeno na prebivalca 
smo pred vsemi sosedi, preverjeno, a če bi šlo 
za kampanjo, bi si želel še več, še bolje. Dela-
mo pa le tisto, kar zmoremo in kar skupaj po-
trdimo. Ne dela se vse, kar bi jaz rad in sem si 
zamislil, ampak to, kar smo sprejeli skupaj. Pri 
tem pa gre vedno za kompromise. Tudi tu je 
vsak dobrodošel, da ves čas mandata pomaga, 
če ima možnosti in moči, zadnje mesece pred 
volitvami obljubljati, kako se reši svet, nič ne 
pomaga, ker potem pride dan in naslednji dan 
ni nikogar več in je vse tiho. Občina je prostor 
ljudi in zmaguje naj pozitivno in to prepozna-
vajmo in dajajmo svoje napore v več in bolje. 
Če tega nismo sposobni, prosim, vsaj ne na-
gajajmo, ker s tem delamo škodo skupnosti. 
Kolikokrat sem že rekel, to kar gradim jaz, sam 
ne potrebujem. Ceste, vodo, kanalizacijo, po-
slovilne vežice, pokopališča, gasilske domove, 
šole, vrtce potrebujemo vsi. Vsi moramo po 
svojih močeh prispevati k tem. Ne stojmo ob 
strani, pomagajmo, če zmoremo.
Skupaj s šolo smo bili v Italiji. Tam se nam je 
vsem vtisnilo v srce, kako z veliko nižjimi stan-
dardi in mnogo bolj skromno žive otroci in 
učitelji v šolah in vrtcih. Pa so dobre volje in 
veselih obrazov in te vsak otrok tudi, če te ne 
pozna, na ulici pozdravi. Skromnejši so in če-
prav mi dajemo vsega več in mnogo, nas oni 
še vedno prekašajo v ustvarjanju in če želite 
v kreaciji oblek, dizajnu, ustvarjalnosti in še v 
kdo ve čem še. Za vse nas je to lahko šola, da 
začnemo mlade generacije učiti večje odprto-
sti, samospoštovanja in samovrednotenja, ki 
morajo izvirati iz naših sposobnosti in ne gle-
de na to, ali imamo v šoli pipe na senzorje in 
se crkljamo s kuhinjo in osebjem , ki stoji vsa-
kemu otroku za hrbtom in ga streže, naredimo 
miselni korak naprej. Svet tam zunaj je mnogo 
bolj krut, kot si predstavljamo. Ne nasedajmo 
tistim, ki opevajo London in Avstralijo ter dru-
go. Mnogi se zgražate nad ljudmi, ki plačujejo 
davke za kraljevo družino v Londonu, potem 
pa z vsemi štirimi letite tja in to tudi sami z ve-
likim zadovoljstvom počnete, v Veliki Britaniji 
ali pa v Avstraliji … Kdor ne zmore najti sreče 
doma, je tudi drugod ne bo našel.

V teh dneh ljudje te in one vere in tudi ti brez 
vere strmijo v prižig lučk na božičnih drevesih. 
Nekaj je na tem, kar nas navdaja z upanjem in 
srečo. Božično drevo je sicer nemškega izvora 
in ima veliko simboliko, ki jo mi sicer radi po 
svoje razlagamo, a simbolika ostaja taka, kot 
je. Okrašeno drevo simbolizira praznovanje 
rojstva Jezusa Kristusa. Ta običaj se je v 19. sto-
letju iz Nemčije razširil po svetu in v začetku 
20. stoletja tudi k nam na podeželje. 
Božič naj nas navdihuje, saj se je enkrat v rev-
nem hlevu, tako neperspektivno bi rekli v re-
vščini rodil otrok, ki ni delal velikih del, učil je le 
ponižnost in ljubezen, bil na koncu zaradi tega 
mučen in pribit na križ. Ta, ki ni gradil piramid 
ali tehnologije, ne ladij ne vojska, ni bil vladar 
ne imenitnik, je spremenil in spreminja svet. 
Naj nam bo v navdih, da delajmo male stvari, 
ampak te z veliko ljubezni, ker svet spreminja-
jo še posebej na bolje največkrat prav male 
stvari. 
Želim vam lepe božične praznike ter v novem 
letu veliko lepega in uresničitev zadanih ciljev. 
Iščimo srečo v malih pozornostih, v prijaznih 
ljudeh v dobrih željah.
Ne pozabimo na Dan samostojnosti in eno-
tnosti in bodimo hvaležni, za to, kar nam je 
uspelo, in delajmo za to, da nam bo bolje.
Lepe praznike,

MatEj kotnik

Po novembrskih praznikih
Vedno znova sem presenečen nad lastnim narodom, kako smo sposobni 
stvari poenostavljati in jih vedno znova prikazovati tako, kot nam v ne-
kem danem trenutku paše in se nam zdi to uporabno. Ob minulih pra-
znikih 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 

Ob božičnem drevescu

tem spominjamo naših prvih v slovenskem jeziku tiskanih knjig. Tu gre 
vsem takratnim sodobnikom Trubarja velika čast. Zdi se mi, da je bil ge-
nialni 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 ima-
jo 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 po-
sledica novih gospodarskih razmer in spoznavanja, da je nemški prostor 
močen gospodarsko in je želel to postati tudi kulturno in versko. Nič no-
vega 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 sve-

OPRAVIČILO
V novembrski številka glasila Rokovnjač je pri oblikovanju in posta-
vitvi uvodnika župana Mateja Kotnika prišlo do tehnične napake in 
izpada dela besedila. V imenu uredniškega odbora se za napako opra-
vičujemo. Spodaj objavljamo celotni novembrski županov uvodnik.

lEon andrEjka, odgoVorni urEdnik glasila rokoVnjač
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Spet je ta čas, ko si sreče želimo,

bi slabo pozabili ,

k dobremu hitimo.

Vizije so jasne, še cilji megleni ,

na p� se odpravimo če smo kaj kleni .

Vesel božič

in srečno v 2018 letu!

Vam želijo občinski svet,
župan Matej K�nik

in
občinska uprava
Občine Lukovica

tnikov, ko je opazil, da bi bilo zanj bolje drugače, je postal zagnan prote-
stant … 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 oče-
tov), lahko vidimo, da odnosa nismo dosti vzgojili. Tako dejanje, uniče-
nje 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 no-
vember. 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 poslu-
šati, 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.«
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 člo-
večnost. 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 upo-
števamo. 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, vme-
snih 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 ne-
kje premalo narejeno in drugje nič. Župan je tu razpet med 66 naselij, 
osem krajevnih skupnosti in tisoče interesov. Sprejeli smo tudi marsika-
tere programe, ki nas zavezujejo. Tako tudi program izgradnje kanaliza-
cije 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. Resni-
ca 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 upo-
rabniki malih čistilnih naprav. Hkrati bo to breme za občino in glede na 
to, da razen Prevoj pri Šentvidu nobeno naselje ne presega 500 prebival-

cev, 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 opa-
ziti 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 sku-
pni 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 lah-
ko 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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Projekt razširitve OŠ Brdo
Osnovno šolo na Brdu so ustanovili že daljnega leta 1837, kot stavba 
je bila dograjena leta 1838, pouk pa je med gradnjo potekal v žu-
pnišču. Poučeval je brdski kaplan, leta 1841 pa je prišel pravi učitelj 
in začel s poučevanjem kar 177 otrok. Prvo šolsko poslopje je leta 
1895 poškodoval potres, zato so v letu 1903 začeli z gradnjo nove 
šole in jo dokončali 1904. Leta 1966 so šolo dogradili in takrat je do-
bila današnje ime, OŠ Janka Kersnika – Brdo. Leta 1978 so dogradili 
telovadnico, 1989 pa še prizidek s šestimi sodobnimi učilnicami. V 
letu 2014 je bili šolski objekt deležen nove strehe, novega toplotne-
ga ovoja, lepe fasade in prenove notranjosti šole.

Število občanov, predvsem pa otrok v naši občini konstantno narašča, 
zato se mora tudi šola prostorsko prilagajati, širiti. Ko se šolski objekt po-
večuje, ko se delajo plani, ni dovolj le trenutno zadostiti potrebam, tem-
več je smiselno, celo pametno, pogledati v prihodnost in se vsaj delno 
pripraviti na naraščajoče število otrok, na prihajajoče rodove. Tudi sama 
gradnja mora biti temu primerna, kvalitetna, samozadostna, da bo lahko 
kljubovala zobu časa. V resnici tokrat ne gre le za povečanje šole, govo-
rimo lahko o gradnji nizkoenergetske večnamenske športne dvorane, 
povečanju jedilnice in o preureditvi obstoječe telovadnice v učilnice, o 
izgradnji dodatnega parkirišča in seveda o ureditvi zunanjih zelenih po-
vršin po sami gradnji.
Ravnateljica Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo poudarja, da je potre-
ba po povečanju prostorov in preureditev obstoječe telovadnice nujna. 
Število učencev se je v zadnjih petih letih povečalo za kar 100 osnovno-
šolcev. Novi prostori bodo omogočili nemoten pouk za vse učence in vsa 
področja, nemoten pouk športa, ponujanje vsebin s področja športa kot 
neobveznega izbirnega predmeta, ponujanje drugih vsebin kot izbirnih 
vsebin, možnost izvedbe dela v oddelkih podaljšanega bivanja, ki se vsa-
ko leto povečujejo.
Prostorskega problema v šoli se vsi skupaj zavedamo že nekaj časa, zato 
je Občina Lukovica v sodelovanju s priznanim birojem Boson, d. o. o., iz 
Ljubljane, pripravila dokument Identifikacijskega investicijskega pro-

jekta (DIIP), ki je bil s strani občinskega sveta tudi potrjen na 21. redni 
seji občinskega sveta. Na podlagi tega dokumenta sta nastala dva nova 
dokumenta: Predinvesticijska zasnova (PIZ) in Investicijski program (IP) 
projekta razširitev Osnovne šole Brdo, ki sta izdelana v skladu z uredbo o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentaci-
je na področju javnih financ. Nad povečanjem šolskega objekta bo tako 
od samega projekta do gradnje in opremljanja bdela Občina Lukovica, ki 
se bo tudi potegovala za pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta 
na EKO skladu. Zakon namreč določa, da je treba z letom 2018 vse javne 
zgradbe graditi kot skoraj nič energijske objekte, takšna gradnja pa je s 
strani države subvencionirana.
Predvidena rešitev povečanja šole je zasnovana v treh fazah. V prvi fazi je 
planirana izgradnja večnamenske športne dvorane, dozidava jedilnice in 
izgradnja dodatnih 56 parkirišč; v drugi fazi se iz obstoječe telovadnice, v 
sklopu obstoječe telovadnice naredi rekonstrukcija objekta. Tako bi prido-
bili kar 8 novih učilnic. V tretji fazi je predvidena prenova obstoječe kuhi-
nje. Trenutno je v pripravi razpis za izvedbo projekta prve faze, ki naj bi se 
zaključila predvidoma do začetka leta 2019, druga faza sledi po zaključku 
prve faze, predvidoma v letu 2019. V letu 2020 tako že lahko pričakujemo 
zaključek projekta Razširitev Osnovne šole Janko Kersnik – Brdo.
Anja Podlesnik Fetih poudarja prednost selitve prvošolcev iz prostora vrt-
ca na Brdo. S tem bodo imeli vse učence na enem mestu in hkrati sprostili 
prostore vrtca za otroke, ki jih vsako leto precej ostane izven vrtca.
Pomembno pridobitev na šoli vidijo poleg omogočanja športnih vsebin 
v novih prostorih športne dvorane tudi v večnamenskosti te dvorane, ki 
bo omogočala izvedbo kulturnih, družabnih in drugih prireditev za šolo 
in širše za vse krajane in Občino Lukovica. Tudi potreba po prenovi pro-
storov za kuhinjo in jedilnico je nujna, saj za potrebe šolske prehrane po-
stajata premajhni in neustrezni.
Prednosti izgradnje in celostne ureditve objekta šole dodaja tudi ureditev 
parkirišč in okolice šole v celoti. Ravnateljica se novega projekta in vseh 
prednosti, ki jih vidi z njegovo uresničitvijo, neizmerno veseli.
Utemeljitev potreb za izgradnjo prizidka k obstoječemu objektu so na OŠ 
Janka Kersnika – Brdo zapisali takole (skrajšano besedilo):

1.  Za zagotavljanje nemotenega pouka potrebujemo:
-  tri učilnice za pouk 1. razreda, ki bo iz lokacije VVZ Medo na Prevojah 

prestavljen na matično šolo. Dve učilnici vsakoletno zapolnjujeta vsaj 
dva oddelka, tretja učilnica bo namenjena morebitnemu tretjemu od-
delku oziroma izvajanju neobveznih izbirnih predmetov in interesnih 
dejavnosti, ki se izvajajo po skupinah.

-  eno učilnico za pouk 3. oddelka (trenutno 3. razred), ki smo ga začasno 
rešili, kot je opisano zgoraj.

-  tri učilnice za pouk v manjših učnih skupinah, ki ga izvajamo v 8. in 9. 
razredu vsako leto pri predmetih slovenščina, matematika in tuji jezik. 
Možnost izvajanja imamo tudi v 4., 5., 6. in 7. razredu, vendar nam pro-
storski pogoji v danem trenutku tega ne omogočajo. Normativ za obli-
kovanje štirih skupin učencev je 64, če jih je več, pa moramo oblikovati 
pet skupin za posamezni predmet, kar bo v prihodnjih letih glede na 
število učencev v generacijah nujnost.

-  eno učilnico za pouk tehnike in tehnologije, ki je s tekočim šolskim 
letu postala neobvezni izbirni predmet od 4. do 6. razreda. Prav tako 
nam obstoječa učilnica za tehniko in tehnologija že zdaj komaj omo-
goča izvedbo rednega pouka.

Skupaj potrebujemo prizidek z osmimi učilnicami.

2.  Za zagotavljanje nemotenega pouka športa potrebujemo:
-  veliko telovadnico v velikosti rokometnega igrišča, s tremi vadbenimi 

prostori, ki dopuščajo možnost delitev v vseh treh skupinah na dva 
dela.

Na teden imamo za vse učence od 6. do 9. razreda po predmetniku 36 
ur športa, pri čemer sta na vsako uro v telovadnici po dve skupini, kar 
pomeni, da je telovadnica zasedena 18 ur. Za razredno stopnjo, ki ima 
po predmetniku za vse razrede skupaj 27 ur športa, pa je na voljo le 7 
ur, preostalih 20 ur izvedemo v prostorsko neustrezni mali telovadnici, 
ki ima velikosti razreda in kjer je na eni strani stojna višina le 1,2 m. Če 
upoštevamo, da bo pouk prvošolcev potekal na Brdu, potrebujemo za 
zadostitev potreb športa še dodatnih 6 oziroma 9 ur. Iz napisanega sledi, 
da za razredno stopnjo potrebujemo najmanj 33 ur, pri čemer nam vsa-
ka posamezna tretjina prostora omogoča delitev razreda na dve skupini 
(npr. 26 učencev se razdeli v dve skupini po 13), kar mogoča bistveno 
boljši pregled, varnost vadbe in kakovostno izvedbo pouka.

  1. faza: TELOVADNICA (novogradnja)

  2. faza: UČILNICE V OBSTOJEČI TELOVADNICI (rekonstrukcija)

  3. faza: PREUREDITEV KUHINJE IN JEDILNICE

  DVONIVOJSKO PARKIRIŠČE (novogradnja)
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Za redne ure športa torej potrebujemo telovadnico v obsegu 69 ur, kar 
pomeni, da bi bila nova telovadnica v celoti zasedena v času od 1. do 5. 
šolske ure.
V prostorih telovadnice potekajo tudi obvezni izbirni predmeti s področja 
športa, s katerimi je prostor zaseden v predurah ter 6. in 7. šolsko uro.
Obstoječi prostor nam ne dopušča izvedbe neobveznih izbirnih predme-
tov s področja športa, ker nimamo več prostih terminov v telovadnici. V 
novih prostorih bomo to lahko izvajali.
Iz virov Evropskih socialnih skladov se odpirajo možnosti sodelovanja v 
športnih projektih, ki ponujajo dodatno možnost za gibalno dejavnost 
otrok, žal pa jih zaradi prezasedenosti telovadnice trenutno ne moremo 
ponuditi.
V okviru interesnih dejavnosti bi lahko učitelji ob dopuščanju možnosti 
terminov v telovadnici ponudili še več interesnih dejavnosti s področja 
športa.
V novih prostorih vidimo tudi možnost organizacije in izvedbe različnih 
šolskih športnih tekmovanj, kar učencem ponuja priložnost, da se v špor-
tnih veščinah s sovrstnikih pomerijo na domačem terenu, hkrati pa je to 
možnost za promocijo šolskega športa in šole na sploh.
Zaradi neustreznosti in pomanjkanja prostora ne moremo ponuditi vseh 
športov, ki jih ponujajo zunanji izvajalci in sofinancira Zavod za šport, tudi 
to bi bilo v novi telovadnici možno ponuditi v večjem obsegu.
Večnamenska dvorana bi rešila tudi prostorsko stisko ob organiziranju 
vseh dogodkov na šoli. Vse večje prireditve, na katere povabimo starše, ki 
se v velikem številu odzovejo, izvajamo na zgornjem hodniku, ki je za te 
dogodke absolutno premajhen, utesnjen.

3.  Za zagotavljanje nudenja potrebnih obrokov in kulturnega ter 
zdravega prehranjevanja potrebujemo:

-  večjo kuhinjo z več delovne površine s prostorom za dodatne prekuc-
ne ponve in drugo potrebno kuhinjsko opremo. Na matični šoli pripra-
vljamo obroke tudi za obe podružnični šoli.

-  novo in bistveno večjo jedilnico, kjer se bodo lahko v času kosila zvr-
stili vsi učenci.

4.  Za zagotavljanje nemotenega dela učiteljev potrebujemo:
-  zbornico učiteljev razredne stopnje
Trenutno deset učiteljev razredne stopnje dela v zbornica, ki meri 13 m2. 
Ob selitvi prvih razredov na Brdo bomo potrebovali delovni prostor za 15 
učiteljev razredne stopnje.

5.  Prostor za parkiranje, postajališča za avtobuse in kombije
Z vedno večjim številom otrok in posledičnim povečanjem števila zapo-
slenih ter več staršev se bo večala tudi problematika parkirnih prostorov 
in dovoza za prevoznike otrok (kombiji, avtobusi). V sklopu planiranega 
prizidka zato predlagamo tudi povečanje parkirnega prostora ter uredi-
tev dovoza in postajališča za prevoznike, ki opravljajo prevoz učencev v 
šolo in domov.

Prihajajoča šolska leta pa prinašajo vedno večje število otrok, ki se iz 224 
učencev predmetne stopnje v šolskem letu 2016/2017 v letu 2022/2023 
povzpne na 306 in prinese 13 oddelkov predmetne stopnje, ki jih na ma-
tični šoli še nikoli nismo imeli.
Realna potreba je prizidek z 8 učilnicami, športno dvorano, povečano ku-
hinjo in jedilnico ter zbornico in ureditev dovoza s parkirnimi mesti.

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

Obnova panoramskih tabel
Promocijski slogan Občine Lukovica Občuti in živi zgodbo iz isto-
imenskega promocijskega filma smo tokrat uporabili za obnovo 
obstoječih panoramskih tabel na dveh lokacijah: Lukovica in Gra-
diško jezero. Tako table zdaj turista popeljejo skozi s fotografijami 
predstavljeno zgodbo promocijskega filma. Upamo, da bodo turisti 
in drugi obiskovalci našli nove možnosti raziskovanja naše občine 
in se bodo k nam vedno znova vračali.

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

Prva faza del na cesti Šentvid–Zlato Polje je že v teku. Žal so se nizke tem-
perature letos začele bolj zgodaj glede na pretekle zime, kar onemogoča 
kvalitetno izvedbo zgornjega ustroja. Ko se bodo temperature zvišale, 
bomo izvedli asfaltiranje grobega sloja asfalta, če pa nam v kratkem vre-
me ne bo naklonjeno, pa se bomo potrudili, da bomo makadamski odcep 
vzdrževali v čimbolj utrjenem stanju. Trenutno se sicer ureja le slabih 200 
metrov ceste z minimalno razširitvijo le-te, dela pa se bodo nadaljevala 
takoj, ko bo to dovoljevalo vreme tudi z ureditvijo ceste do odcepa za 
Čeplje. Uporabnike prosimo za razumevanje, hkrati pa se opravičujemo 
za nevšečnosti. Celostna rekonstrukcija ceste Šentvid–Zlato Polje je z na-
črtom razvojnih programov sicer predvidena vse do konca leta 2020. 

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

stanje pri rekonstrukciji cestišča Šentvid–Zlato Polje

Zg. Prapreče  
z novo asfaltno prevleko
 
Petek, 8. december. Zdaj pa gre zares: na delovišču v Zg. Praprečah 
(ulica med hišno številko Zgornje Prapreče 12 in Zgornje Prapreče 
24) so izkoristili dan, ko stopinje na termometru niso bile pod ničlo. 
Izvedli so zaključno asfaltiranje ceste, za dokončanje projekta pa je 
treba urediti le še javno razsvetljavo. Domačini so novo cesto še isti 
dan krstili z večerno ulično zabavo.  

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar
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Spomini daljnega otroštva, lepi in slabi, dogodki, slike, osebe se prepletajo v naših mislih 
in se na različne načine izražajo, odsevajo v naših dejanjih skozi čas, torej tudi tukaj in 
zdaj. Spomini so del nas, spomini nas na nek način definirajo. Umetniki pa svoje spomine 
vpletajo v delo, skozi katerega izražajo svoja čustva, jih prelivajo v glasbo, oblikovanje, 
ustvarjanje ali pa jih prelijejo na platno. Avtorica slik, ki sestavljajo občinski koledar 2018, 
Vera Terstenjak, je storila ravno to, svoje spomine je v svoji značilni tehniki prelila na sli-
karsko platno, tako je v razponu treh let nastal cikel slik z naslovom Spomini. Vera se je s 
svojim delom zapisala času in prostoru, v katerem je odraščala.
 

Lepi detajli koledarjaSpomini - cikel slik, ki je nastal med leti 2014 in 2016

Spomini – Vera Terstenjak

Občinski koledar 2018
Ena izmed slik, ki krasi koledar za leto 2018, 
je tudi slika z naslovom Kersnikov grad sko-
zi roza tančico časa – olje na platnu 100 krat 
100cm, ki je nastala v letu 2015. Slika govori 
zgodbo, v kateri je »opapa« Leo kot visoki ura-
dnik po prvi svetovni vojni služboval v gradu 
na Brdu. Pozneje je, do druge svetovne vojne, 
prav tu in prav tako kot visoki uradnik deloval 
tudi avtoričin oče Niko.
Kratka predstavitev avtorice – obsežnejši in-
tervju smo objavili v prejšnji številki Rokov-
njača: Vera Terstenjak se je rodila na Prevo-
jah pri Šentvidu, osnovno šolo je končala v 
Domžalah, gimnazijo v New Yorku, kjer je na 
tekmovanju gimnazijcev v slikanju osvojila 
prvo mesto. Študij je nadaljevala na Ameri-
can Art School v New Yorku. Leta 1967 se je 
vrnila v Slovenijo in na Akademijo za likovno 
umetnost v Ljubljani diplomirala iz slikarstva. 
Po diplomi se je posvetila slikarstvu in filmski 
scenografiji. Do zdaj je večinoma samostojno 
razstavljala v Ljubljani, Beogradu, Zagrebu, 
Slovenj Gradcu, Kranju, Domžalah, Stuttgartu, 
Mannheimu, Frankfurtu, Hanauu, Gaggena-
uu, New Yorku, Havajih, Indiani, Parizu, Cler-
mont-Ferrandu, na Dunaju in v Celovcu. Vodi 
tudi likovne delavnice za otroke.

Za oBčinsko upraVo: andraž kopitar

Dvajsetega novembra 2017 – ob svetovnem 
dnevu otrok in 28. obletnici sprejema Konven-
cije o otrokovih pravicah – so otroci z vsega 
sveta opozorili nase – zgodil se je tako imeno-
van Kids takeover day, ki je potekal globalno. 
Ker glas otrok pogosto ni slišan in ne doseže 
medijskih naslovnic, so za en dan prevzeli naj-
pomembnejše vloge v svetu politike, medijev, 
športa, šolstva in popularne kulture otroci. Raz-
krili so svojo vizijo, želje in izzive za prihodnost, 
ki si jo želijo sooblikovati z odraslimi. Glavna 
namena tega dne sta priložnost otrokom, da 
povedo, kako sami vrednotijo odraščanje in 
življenje v Sloveniji in kakšne so po njihovem 
priložnosti za razvoj ter okrepitev zavedanja 
pri političnih in mnenjskih voditeljih, da pri 
sprejemanju odločitev posredno vplivajo tudi 
na življenja otrok. Prevzem se je s primopreda-
jo poslov začel dopoldan, ko je župan svojemu 
mini namestniku simbolično predal dnevne 
posle, ob tem pa tudi predstavil, kako sam v 
svoje delo vpleta področja, ki se tičejo otrok. 
Župan se je odločil, da se v prihodnosti vzpo-
stavi sistem lokalne participacije otrok, ki bo 
deloval redno in omogočal večjo vključenost 
otrok pri ustvarjanju lokalne agende. Predlogi 
s strani mini župana – kakor se poimenuje žu-
pana, ki za omenjeni dan stopi v čevlje pravih 
županov –, je bilo večje število igrišč za različ-
ne skupinske športe, ki bi bila nujna posledica 
množičnega obiska in zasedenosti vseh špor-
tnih objektov; organizirana vodena vadba s 
strani športnih društev skozi vse leto (poudarek 
na sicer neaktivnem času čez poletje). Otroci 
prav tako pogrešajo raziskovalno-znanstvene 

pri sprejemanju odločitev za oblikovanje oko-
lja in sveta, v katerem odraščajo,« je o pobudi 
povedal Tomaž Bergoč, izvršni direktor Unicefa 
Slovenija.
Unicef je s prevzemi najpomembnejših vlog 
s strani otrok po vsem svetu obeležil letošnji 
svetovni dan otroka, ki sovpada z 28. obletnico 
sprejema najpomembnejšega dokumenta za 
otroke - Konvencije o otrokovih pravicah. Da bi 
okrepili glas milijonov otrok, ki nikoli ne dose-
žejo medijskih naslovnic in zato niso slišani, so 
se Unicefu 20. novembra pridružili svetovni vo-
ditelji in zvezdniki, kot na primer Unicefov am-
basador dobre volje David Beckham, jordanska 
kraljica Rania, izvršna direktorica Facebooka 
Sheryl Sandberg, igralec Hugh Jackmann in 
mnogi drugi.

Za oBčinsko upraVo

andraž kopitar

tabore (zgodovina, biologija, književnost …) 
v poletnem času, ko so otroci neobremenjeni 
s šolskimi obveznostmi. Podala se je tudi ide-
ja o sodelovanju OŠ in občine po oblikovanju 
spletnega projekta o poznavanju svojih doma-
čih krajev, v katerega se bo aktivno vključilo 
osnovnošolce. 
Otroci so pomembne vloge prevzeli tudi v me-
dijih z vodenjem informativnih oddaj, v gospo-
darstvu, zavzeli pa so tudi družbena omrežja 
Unicefovih podpornikov - priljubljenega ko-
šarkarja Boštjana Bokija Nachbarja ter stand 
up komika in pisca Boštjana Gorenca Pižame. 
Pobudi so se pridružile tudi številne šole po 
Sloveniji, ki so ta dan dobile »nove« ravnatelje 
in učitelje. Otrok je na posebnem treningu za 
vodo prevzel vlogo inštruktorja v Les Mills fi-
tnes centru, kjer skupaj s športnimi navdušenci 
že od začetka oktobra zbirajo sredstva za Uni-
cefove programe, s katerimi bodo omogočili 
čisto pitno vodo za otroke v vzhodni Afriki. 
»Novega« direktorja je za en dan dobil tudi Uni-
cef Slovenija. »Priložnost, da otroci prevzamejo 
vodilne vloge ob svetovnem dnevu otrok, 
predstavlja pomemben mejnik na poti redne-
ga vključevanja otrok pri sprejemanju odloči-
tev. Ta dan ima velik pomen pri ozaveščanju 
odraslih, da otroci v sebi nosijo neprecenljiv 
potencial, zaradi česar so pomembni soustvar-
jalci današnjega sveta. Zato je pomembno, da 
upoštevamo njihovo mnenje in jih pogosteje 
vključimo v sprejemanje odločitev. Obenem 
pa ta dan predstavlja tudi spodbudo otrokom, 
da se zavedajo svojih znanj in sposobnosti, da 
lahko kot enakovreden sogovornik sodelujejo 

Župan odstopil vodenje novemu županu
 
V ponedeljek, 20. novembra, so otroci prevzeli najpomembnejše vloge v politiki, medijih, 
gospodarstvu, šolstvu, športu in kulturi. Matic Urankar Kosec, osmošolec iz OŠ Janka Ker-
snika Brdo, je prevzel vlogo župana za en dan v Občini Lukovica ter se z aktivnim županom 
Matejem Kotnikom pomenil o predlaganih izboljšavah in željah otrok v naši občini.

Župan za en dan: Matic Urankar Kosec, osmošolec z OŠ Janka 
Kersnika Brdo
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Zlatopoljce obiskal Miklavž
Veseli december je mesec treh dobrotnikov, sv. Miklavža, ded-
ka Mraza in Božička, ki smo se jih vedno veselili, še zlasti otro-
ci. Mladi Zlatopoljci so se potrudili in se tudi letos pripravili na 
sprejem Miklavža. 

Na športnem igrišču so pripravili prav izvirno sceno, pogled nanjo je 
bil očarljiv. Veliko število otrok in starejših je prisluhnilo glasbenim 
točkam in kratki igrici mladih, seveda vsi v nestrpnem pričakovanju 
prihoda dobrotnika Miklavža. Ob vzklikih otrok, pridi sveti Miklavž, 
se je slednji počasi približeval prizorišču s svoji 15-članskim belim 
spremstvom, ki so ga sestavljali parkeljni, sv. Anton in nežno beli an-
gelčki. Miklavž nas je najprej pozdravno nagovoril, nato je poklepe-
tal z otroki, ki so že nestrpno čakali darila. Tudi tokrat je obdaril prav 
vse otroke in razdelil prek 150 daril. Ker ga je ta večer čakala še velika 
množica otrok v drugih krajih, se je poslovil in s spremstvom odšel v 
temo. Vse dogajanje je tudi tokrat odlično vodila in povezovala Nina 
Cestnik Pavlič, ki so ji na koncu vročili posebno zahvalno plaketo. 
Moram pohvaliti vodjo prireditve, člana društva Janka Kuharja, pred-
sednika društva Mirana Močnika, vodjo ozvočenja Matica Oražma in 
vse ostale, ki so pripravljali prostor za dogajanje že nekaj dni prej. 
Pohvala vsem nastopajočim in vsem, ki so skrbeli, da smo se imeli 
tako prijetno. Poveselili smo se ob toplem čaju in kuhanem vinu, ob 
obilici sladkih dobrot, ki so jih pripravile zlatopoljske gospodinje. Vse 
dogajanje sta začinila bela snežna odeja in čudovit ognjemet. Velika 
zahvala tudi vsem donatorjem, sponzorjem in vsem, ki ste kakorkoli 
pomagali, da nam je bilo z Miklavžem v Zlatem Polju tako lepo.

tonE HaBjanič

Miklavž in Rotary club Domžale 
z otroki iz rejniških družin
Otroci iz rejniških družin so skupaj z otroki in vnuki članov Rotary 
cluba Domžale preživeli prelep Miklavžev večer, v torek, 5. decem-
bra 2017, v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici. 

Po prijaznem pozdravu predsednika Rotary cluba Domžale Marka 
Podbevška se je pričakovanje otrok, združeno s posebnim veseljem in 
vznemirjenjem, stopnjevalo. Vemo, da ta dobri mož po izročilu prinaša 
pridnim otrokom darila, porednim pa šibe.
S pevko Alenko Kolman in ljubko Pujso Pepo smo rajali, prepevali, telo-
vadili, si umivali zobe, ponovili dneve v tednu, se smejali Pepinim do-
godivščinam in klicali sv. Miklavža. Čakanje nanj je bilo lepo.  
Prišel je z dolgo belo brado, v zlatem plašču, s prelepo kapo, z belimi 
rokavicami in zlato škofovsko palico. V spremstvu angelčka je pozdra-
vljal otroke, jim povedal o svojem izročilu, kako lepo je delati dobro 
in jih povabil, da mu kaj zapojejo. Odziv otrok je bil izjemno prisrčen: 
najmlajši so bili najpogumnejši za nastopanje. S pozdravom staršem, ki 
ustvarjajo otrokom varen dom, je obdaril tudi odrasle. Srčnosti in do-
brote je bilo ta večer čutiti v obilju.
Obdarjenih je bilo 112 otrok, od tega 58 dečkov in 54 deklic. Že tradi-
cionalno mu vse od leta 1998 zelo lepa in uporabna darila za otroke 
pomagajo sestaviti dobri ljudje iz Rotary cluba Domžale. 
V Centru za socialno delo Domžale se v imenu vseh obdarjenih iskreno 
zahvaljujemo Rotary clubu Domžale, še posebej Miklavževi pomočnici 
Martini Oražem. 

Marta toMEC

naše malo odprtje
Mladinski klub Stik ima svojo sobo. V prvi projekt kluba Aktivni 
mladi v povezavi s platformo Opin.me je bila vključena tudi preno-
va naših prostorov. 

Med sredstvi, ki jih je mladinski klub prejel v projektu, je bil kar velik del 
namenjen tudi nakupu opreme. Soba, ki je bila v preteklosti namenje-
na društvom iz naše občine, je v zadnjih mesecih dobila novo podobo. 
Povsem običajno pisarniško vzdušje smo želeli mladostno popestriti. 
Začeli smo z odstranjevanjem stare opreme in prostoru dali prvi piš 
svežine. Zidov smo se lotili kar sami in jim z veliko mero dobre volje 
in ustvarjalnega navdušenja vdihnili novo podobo. Rumeno-zelenim 
stenam smo dodali tudi nove omare, mizo, preprosto, a zelo udobno 
sedežno garnituro in enosed, ki se odlično poda k pisalni mizi. V naši 
mali sobici smo uredili tudi kuhinjski kotiček in prostor za druženje. Ni 
slabo za 30 kvadratov, kaj?
Prenovljeni prostor je poleg pohištva tudi tehnično dobro opremljen. 
Sredstva smo porabili za nakup prenosnega in stacionarnega računal-
nika, ozvočenja, projektorja s platnom in kamere. 
Navdušenja nad novimi prostori nismo mogli skriti, zato smo v okviru 
dogodka Prižig prazničnih luči v Lukovici, ki je bil 4. decembra na trgu 
v Lukovici, priredili tudi odprtje našega kluba. Dogodek smo popestrili 
z dvema stojnicama, kjer smo postregli s slastnimi palačinkami, piško-

ti, čajem in kuhanim vinom. Obiskal nas je tudi rokovnjač Nande, ki je 
ob fanfarah slavnostno prižgal praznične luči in pregnal strašne parklje 
iz Šentvida in s Prevoj. Najlepše se zahvaljujemo Godbi Lukovica, ki je 
slavnostni prižig luči naznanila in glasbeno popestrila. Dogodek je na 
mrzel decembrski večer razveselil kar lepo število obiskovalcev, zato 
vas bomo tudi v prihodnje z veseljem pozdravili na podobnih dogod-
kih, vabilo k našim dejavnostim in druženju pa še vedno velja.

Mladinski kluB stik, foto: katka BoHinC
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Dvorana kulturnega doma v Lukovici je bila v petek, 24. novem-
bra, polna gasilk in gasilcev, ki so s svojo prisotnostjo slavnostno 
obeležili 20. obletnico ustanovitve Gasilske zveze Lukovica. Za 
uvod je moški pevski zbor Janko Kersnik z zborovodjem Igorjem 
Velepičem zapel najprej državno in nato še gasilsko himno. Prire-
ditev je povezovala Andreja Čokl, ki je omenila, da je praznovanje 
20-letnice samostojnega delovanja Gasilske zveze Lukovica po-
memben dogodek, s katerim želijo na kratko predstaviti vpliv na 
razvoj gasilstva v občini Lukovica in se zahvaliti vsem sodelujočim 
za skupaj prehojeno pot.

O delu GZ Lukovica je spregovoril predsednik GZL Robert Maselj, ki je 
dejal: „Za nami je 20 let in ne samo danes, celotno letošnje leto ima 
naše poslanstvo in zastavljeno delo poseben pomen, saj praznujemo 
vsi, ki nam je v naših srcih zapisana pomoč pomoči potrebnim in neo-
mejena pripadnost prostovoljni gasilski organizaciji. Vsa priznanja in la-
skavi naslovi, ki nam jih pripisuje javnost, so za nas velika čast, na drugi 
strani pa pomenijo prevzemanje vedno večje odgovornosti in utrjeva-
nje zaupanja pri utrjevanju našega dela. Zgodovino in prihodnost ga-
silstva na našem območju ustvarjamo vsi člani prostovoljnih gasilskih 
organizacij, funkcionarji ter organi zvez in društev pa smo le izvajalci za 
lažje in hitrejše doseganje skupno zastavljenih ciljev.“
Delovanje Gasilske zveze Lukovica je povezano z mnogimi organiza-
cijami in posamezniki in ena izmed pomembnejših je gotovo občina 
Lukovica. Zato je besedo prevzel župan občine Lukovica Matej Kotnik. 
Njegov govor si lahko preberete spodaj.

slavnostna akademija ob 20-letnici Gasilske zveze Lukovica
Zgodovino GZ Lukovica je zbranim predstavila Andreja Čokl, začenši 
od leta 1997, ko so bili vključeni v Gasilsko zvezo Domžale. Gasilska 
zveza Lukovica je bila tako ustanovljena 5. aprila leta 1997, v svojih 
vrstah je takrat združevala 307 članov, kadrovsko je bila dovolj velika 
za samostojno opravljanje zahtevnih nalog. Danes smo lahko ponosni 
na ustrezno usposobljeno operativno članstvo, ki s sodobno osebno in 
skupno zaščitno opremo ter z gasilskimi vozili zagotavlja uspešno izva-
janje vseh vrst nalog v sistemu zaščite in reševanja. Delovanje članov, 
zveze in društev cenijo tudi širše. V imenu regije Ljubljana III je zbrane 
pozdravil tovariš Ivan Vidic, v imenu krovne gasilske organizacije pa je 
spregovori tovariš Jože Smole. Slavljencu je besede spodbude in za-
hvale namenila tudi Olga Andrejek, predstavnica URSZR.
Kot se za jubilej spodobi, so podelili priznanja številnim organizacijam 
z različnih področij, ki so zaslužne za dobro delo GZ Lukovica. 
Sledila je inventura dela v 20 letih delovanja GZL. Letno je bilo opra-
vljenih med 70 in 115 posredovanji: od gašenja požarov, posredovanj 
ob prometnih nesrečah, različnih tehničnih intervencij, reševanj živali 
do pomoči reševalcem, posredovanj ob naravnih nesrečah, prevozov 
pitne vode, izvajanj požarnih straž in druge pomoči občanom. Večina 
posredovanj je bila zelo uspešnih, kar gre pripisati dobri operativni 
pripravljenosti gasilcev.  Zelo velik pomen namenijo izobraževanju in 
usposabljanju. Gasilska zveza je uspešno izvedla veliko število tečajev 
in izobraževanj ter izšolala operativni kader, na katerega smo lahko 
upravičeno ponosni, še posebej na posameznike, ki vse svoje znanje 
prenašajo na mlajše generacije. Posebej moramo omeniti dobro sode-
lovanje s Štabom za Civilno zaščito Občine Lukovica, saj tudi štab skrbi 
za dodatno opremljanje, predvsem s specifično opremo. S ponosom 
lahko povedo, da je za njimi 20 let uspešnega dela, pri katerem se je 
članstvo povečalo na več kot 800 gasilk in gasilcev. 
Za uspešno prehojeno dvajsetletno pot je zaslužna vrsta posamezni-
kov, društev, podjetij in drugih organizacij, zato so se zahvalili vsem 
gasilkam in gasilcem, ki so soustvarjali dosedanjo zgodovino Gasilske 
zveze Lukovica, še posebej in predvsem tistim, ki so sodelovali v orga-
nih in komisijah zveze v vseh mandatih. Velika zahvala gre tudi Osnovni 
šoli Janka Kersnika Brdo in vsem njenim enotam za pomoč pri animaciji 
mladine za delo v gasilski organizaciji. S takšno obliko sodelovanja vsi 
skupaj zagotavljamo vključevanje mladih v nadaljevanje humanitarne-
ga poslanstva. Še enkrat hvala tudi gasilskim zvezam v regiji Ljubljana 
III, Gasilski zvezi Slovenije ter Upravi RS za zaščito in reševanje, podje-
tjem, posameznikom ter vsem ostalim društvom v Občini Lukovica za 
uspešno sodelovanje in pomoč.

drago jutEršEk

V petek, 1. decembra 2017, je na Čebelarskem centru na Brdu 
pri Lukovici potekal tradicionalni posvet ob Dnevu čebelarske-
ga turizma, na katerem so predstavili dobro prakso čebelar-
skega turizma, Medeno pravljico in pestrost ponudbe čebelar-
skih spominkov. Predstavili so tudi čebelam prijazno občino in 
podelili priznanja. Čebelarski turizem se smatra za odlično tr-
žno nišo, sploh ker je čebelarstvo v Sloveniji razširjeno, kar štiri 
čebelarje na 1000 prebivalcev imamo in dolgoletno tradicijo. 
Redko kdo pa se dejansko ukvarja s čebelarskim turizmom.

Po zaključku posveta je bil v dvorani Kulturnega doma Janka Ker-
snika 2. festival čebelarske pesmi Lukovica 2017. Slišati je bilo poz-
drav župana Mateja Kotnika in podpredsednika čebelarske zveze 
Franca Šivica ter osem pevskih zborov. Čebelice so nas prijetno bo-
žale in poplesovale v ritmih zborovskega petja. Vsak zbor je zapel 
tri pesmi. Nastopili so Mešana pevska skupina dr. France Prešeren 
Žirovnica – Breznica, Moški pevski zbor Laško, Mešani pevski zbor 
Pentakord, KUD Simon Jenko Trbojske Ljudske pevke, Moška pev-
ska skupina Sosedje, Mešani pevski zbor DU Šentrupert, Moški pev-
ski zbor Janka Kersnika Lukovice in Komorni moški zbor Čebelar-
ske zveze Slovenije. Vsem udeležencem so podelili zahvale, Milivoj 
Šurbek, slovenski dirigent, profesor in pianist, pa je konstruktivno 

Dogodek ob Dnevu čebelarskega turizma
ocenil oziroma podal svoje mnenje nastopajočim, njihov napredek 
od prejšnjega leta ter pohvale in nasvete za nadaljnje delo. Zadnjo 
pesem Nocoj je ena lušna noč so zapeli prav vsi udeleženci in obi-
skovalci festivala. Pevci so večer zaključili s pogostitvijo v Čebelar-
skem domu.

MarjEtka VrBnjak, foto: drago jutEršEk
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PGD Lukovica želi vsem občanom občine Lu-
kovica veselja polne praznike ter obilo sreče, 
osebnega zadovoljstva, uspehov in zdravja v 
letu 2018. 

S čestitko se za podporo in sodelovanje pri našem delu zahva-
ljujemo vsem prebivalcem našega območja. Posebna zahvala 
je namenjena vsem, ki nas pri našem delu tudi finančno pod-
pirate. Posebna zahvala pa je namenjena vsem ki ste skozi 
celotno leto 2017 sodelovali v naši akciji zbiranja starega 
papirja ter nam na tak način priskočili na pomoč pri nakupu 
prepotrebne opreme. 

Gasilke in gasilci PGD Lukovica 

V veselje mi je in počaščen sem, da ste me povabili na obletnico, 20-le-
tnico ustanovitve Gasilske zveze Lukovica. Ta obletnica in seveda ta do-
godek pomenita prelomnico v nadaljnjem razvoju, vaše, naše zveze in 
tudi gasilstva v občini Lukovica. Če je organizirano gasilstvo nastalo iz 
povsem drugačnih potreb in zanosa, je seveda nastanek gasilskih zvez 
povzročila nova organizacija lokalne samouprave. S tem pa tudi nov na-
čin organiziranja, vodenja, financiranja, predvsem pa tudi nove naloge 
na drugače organiziranem prostoru.
Slovenski prostovoljni gasilci ste ljudje z veliko pozitivne energije. Pri 
tem gasilci Gasilske zveze Lukovica v ničemer ne zaostajate. O tem, da je 
prav človeška moč v dobroti in pomoči bližnjemu eden največjih smislov 
našega obstoja, ne gre dosti razmišljati. To je moč, ki jo nosite v sebi in 
vsak dan izkazujete tako. Zato vas državljani in državljanke, občani in ob-
čanke visoko cenimo in smo vam neizmerno hvaležni. Tako želim, da je 
moj današnji nagovor predvsem zahvala za vse, kar ste storili za našo ob-
čino in njene prebivalce. V prvi vrsti seveda, da kot pomembna in najšte-
vilčnejša splošna reševalna javna služba varujete in rešujete življenja ob 
naravnih in drugih nesrečah, blažite njihove posledice ter varujete naše 
premoženje, pri čemer seveda nemalokrat tvegate lastno življenje. Če 
pogledamo nazaj na 20 let prehojene poti, lahko z gotovostjo zatrdimo, 
da smo, ste prehodili pot, na kateri so bili napravljeni veliki koraki. V ob-
dobju, ki ga je močno prizadela finančna in gospodarska kriza,  smo šli z 
našimi napori tako finančno kot organizacijsko navzgor. Še zdaleč nismo 
zaključili z našimi napori in nas še mnogo sprememb čaka v prihodnje. 
Vendar pa smo lahko ponosni, da s svojo lastno specifiko velikim števi-
lom PGD na prebivalstvo in visoko kategoriziranostjo društev nismo v 
razvoju zaostajali, ampak smo prav nasprotno, pri našem delu in poslan-
stvu na zavidljivem nivoju (v primerjavi s sosednjimi Domžalami bi tam 
morali imeti ne 15, ampak 30 društev, če bi upoštevali naše razmerje). 
Narava se seveda za finančne in organizacijske zagate ne zmeni. Kljub 
preventivi, ki ji namenjate zelo veliko pozornosti, je bila v tem obdobju s 
svojimi neprijetnimi pojavi nekajkrat prav neizprosna. Poleg tega so tudi 
hude prometne in druge nesreče, žal, zelo pogoste. Narava vašega dela 
zahteva nenehno čuječnost in to dokazujete vsakič znova, saj ste veliko-
krat prvi na kraju nesreče. Poleg tega ste v tem obdobju še povečali svo-
jo usposobljenost in operativno pripravljenost ter se posebej posvetili 
tako splošnemu kot specialnemu izobraževanju, kar se je pokazalo ob 
uspešnih intervencijah. V svoje vrste ste privabili številne nove članice in 
člane, dosegali visoke uvrstitve na gasilskih tekmovanjih, ter tudi sami 
zelo uspešno organizirali mnogo tekmovanj na regijskih, medobčinskih 
in meddruštvenih nivojih. In prav delo z mladimi, moram reči, se mi zdi 
eno najbolj pomembnih poslanstev, poleg osnovnega poslanstva, ki ga 
imate in se vam za to v imenu Občine Lukovica zahvaljujem, da posve-
čate tako veliko pozornost ravno mladim. Vaša organizacija, ki v medna-
rodnih krogih uživa veliko spoštovanje, ima zelo dolgo tradicijo. Kmalu 
bo minilo 150 let organiziranega gasilstva na Slovenskem. V svojih vrstah 
pa imate tudi veliko mladih ljudi s svežimi zamislimi. Čestitam vam in se 
vam zahvaljujem za to, da mladino vključujete v družbeno koristno delo 
ter vzgajate nove rodove slovenskih gasilk in gasilcev. Pa tudi zato, da 
cenite in spoštujete gasilske veterane in veteranke ter se zavedate po-
membnosti prenosa njihovega znanja in izkušenj na mlajše generacije. 

Naša domovina, je dežela gasilcev. Slovenski gasilci pa ste eden izmed 
najboljših zgledov, da je domoljubje pri Slovencih zelo živo in pristno. 
V vsej svoji zgodovini ste dokazali predanost slovenstvu in to ne glede 
na to v kakšni obliki državne ureditve smo živeli in pod katero oblastjo. 
Takoj za svojim temeljnim poslanstvom, pomoči soljudem v stiski, ste 
kot organizacija in posamezniki vedno delali za utrjevanje slovenske na-
rodne zavesti, ter širili slovensko kulturo, zelo zgodaj vpeljali slovenski 
jezik v poveljevanje ter si prizadevali za slovenski vpliv v gasilskih druž-
bah.  Domoljubje ohranjate in živite tudi danes! Gasilska uniforma pri 
občankah in občanih vzbuja spoštovanje in občutek varnosti. Nosite jo 
s ponosom! 
Kot župan se z vso skrbnostjo posvečam sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Rad bi, da se skupaj z vso odgovornostjo do svo-
jega poslanstva v jasnem zavedanju, kakšne so naše skupne zmožnosti, 
odločamo tudi za trdno prihodnost in zdrav nadaljnji razvoj z roko v roki, 
s spoznanjem, da je le sodelovanje posameznih členov gasilske zveze 
porok za skupni uspeh in napredek pri delu, razvoju in vašem osnovnem 
poslanstvu, zaradi katerega ste si, upam, izbrali svojo pot v gasilskih vr-
stah. S sodelavci natančno preučujemo prednostne naloge v gasilstvu, v 
katere investicije je treba in mogoče vlagati ter tudi, kako bi bilo mogoče 
izboljšati vaš položaj. Pri tem niti sam sebi ne zavidam, računam pa na 
vaše sodelovanje in soodgovornost do družbe, katere nosilni steber ste. 
Pred vami so ocena preteklega dela, podelitev najvišjih priznanj in v pri-
hodnje volitve vodstva. Prepričan sem, da bo ta obletnica okrepila vašo 
medsebojno povezanost in da boste naredili pomemben korak k nadalj-
njemu razvoju lukoviškega gasilstva.
Zahvaljujem se vsem, ki ste od ustanovitve zveze vlagali svoje napore v 
delovanje in njen razvoj. Vsem dosedanjim članicam in članom organov 
zveze, še posebej tudi vsem poveljnikom in predsednikom Gasilske zve-
ze Lukovica. Hvala vam za vaš velik prispevek k razvoju gasilstva v naši 
občini!
Zaupam v vas, želim vam vse dobro in vam izrekam gasilski pozdrav: »Na 
pomoč!«

Govor župana Mateja Kotnika ob 20-letnici GZ Lukovica
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Pelčev pasijon  
po stanitu
V uredništvu Rokovnjača smo na družab-
nem mediju zasledili zanimivo vabilo na 
predstavo Pelčev pasijon po Stanitu ali 
Interviju s Stanitovim alter egom v orga-
nizaciji KD Janko Kersnik Lukovica v Kul-
turnem domu Janka Kersnika v Lukovici. 
Navdušeni smo, da se v naši občini doga-
jajo tako raznoliki in številni dogodki. Prav 
simpatična predstava Stanka in Maše Pelc 
z zanimivimi glasbenimi vložki gospoda 
Lada je napolnila in zabavala dvorano 
polni dve uri. Na humoristično satiričen 
način je Stanko Pelc spregovoril o svoji 
življenski poti od samega otroštva pa vse 
do 60. ljubileja. Za sladko presenečenje na 
koncu večera je poskrbela gospa Pelc. 

MarjEtka VrBnjak

izdelava okraskov in prižig luči v Rafolčah
 
V petek, 8. decembra 2017, ob 17.00 so se zbrali otroci vseh starosti s starši ali brez njih 
na prednovoletem ustvarjalnem že tradicionalnem druženju v brunarici ob igrišču. 
Tudi letos so se posvetili izdelavi okraskov za okrasitev vaške smreke. Okraske raznih 
barv in oblik so izdelovali iz odpadnega materiala in se obnašali ekološko (les, vrvice, 
blago, volna, žica, papir, ovit s folijo, vse pa izvedeno za obešanje z vrvico). Skupaj 
s starši je bilo skoraj 30 udeležencev. Idej za izdelavo okraskov kar ni zmanjkalo, ob 
težavah pa je na pomoč priskočila organizatorka Špela. Nastajale so snežinke, bunke, 
zvezdice in drugo. 

V torek 5. decembra, ko se je sonce skrilo za obzorjem, je v dvorani 
kulturnega doma Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovi-
ci sveti Miklavž obiskal in obdaroval pridne otroke. Poleg njega so 
z njim vedno še angeli in parkeljni oziroma hudobci, v pomoč mu 
priskoči še otroški cerkveni zborček pod vodstvom Petre Avbelj, ki je 
nekaka stalnica Miklavževih obiskov. Letos se jim je pridružil še žu-
pnik Pavle Okoliš, ki je zbrane na začetku najprej pozdravil in jim je 
nato dejal, da so s svojim prihodom pokazali, da verjamejo v svetega 
Miklavža, tako otroci kot starejši. Nato je spregovoril še o njegovem 
življenju, delovanju in začetkih njegovega obdarovanja. Zbrali smo 
se, da bi počastili njegov spomin in se razveselili, da ga bomo lahko 
videli.

Še prej smo prisluhnili programu, ki so ga pripravili mladi. Preden zač-
nemo s programom, začnimo to srečanje v znamenju križa. Zastor se je 
odgrnil in na oder so prišli pevci in pevke otroškega pevskega zborčka z 
zborovodkinjo Petro Avbelj, ki so zapeli pesem o svetem Miklavžu. Nato 
smo se preselili, sicer samo v igrici, k babici, ki zna povedati toliko pravljic 
in eno izmed njih je povedala tudi svojima vnukoma. Pravljica je bila si-
cer na las podobna dogodkom, ki se dogajajo v mnogih naših domovih, 
ko bratci nagajajo sestricam ali obratno, le da se je ta dogajala v nebe-
sih. Pridni angelčki so urejali pisma, ki so jih prijeli od otrok za svetega 
Miklavža, in pripravljali darila. Hudobci ali parkeljni so se takole iz žleh-
tnobe odločili, da jih skrijejo in zato je v nebesih zavladal preplah. Ker 
vsi parkeljni le niso zlobni, saj je v vsakemu kanček dobrote, je najmlajši 
parkelj povedal, kam so skrili pisma, in angelci so lahko pripravili darila.
Nato je v dvorano vstopil sveti Miklavž skupaj s spremstvom. Pozdravil 

je zbrane otroke, jim malce razložil glede črnih pik in svetlih zvezdic v 
knjigi, ki jo nosi sveti Anton, in jih povprašal, če so lahko tudi oni Mi-
klavži. No, sveti še ravno ne, samo Miklavži pa že. In jim je nato razložil, 
če imaš ti tri bombone, tvoj prijatelj pa ne in mu ti daš enega, potem si 
že Miklavž. Prišel je radostni trenutek, ko so otroci iz rok svetega Miklav-
ža sprejemali darila. Tudi letos je prišel in obdaroval otroke na povabilo 
župnijske Karitas, ki ji je ob strani s finančno pomočjo stala Občina Lu-
kovica in posamezni majhni Miklavži oziroma dobrotniki. Sveti Miklavž 
je skupaj s svojim spremstvom odšel, nam pa ostaja preko celega leta 
njegovo sporočilo: Bodite Miklavži tudi vi.

drago jutEršEk

sveti Miklavž v Šentvidu pri Lukovici

Že naslednji dan, v soboto, 9. decembra 
2017, ob 16. uri je pri kapelici sv. Katarine 
sledila okrasitev vaške smreke in prižig lučk. 
Razkošno smreko je priskrbela KS Rafolče, 
postavitev in obešanje okraskov in luči pa je 
pomagal izvesti Janez iz Čepelj s hidravlič-
no napravo in košaro na tovornjaku. Otroci 
in starši ter ostali obiskovalci so uživali ob 
krašenju in lepem sončnem zahodu. Po fo-
tografiranju pod okrašeno smreko so se ude-
leženci odpravili na klepet in toplo pijačo z 
okusnimi piškoti še v brunarico. Ob povratku 

iz brunarice pa smo že doživeli lesk lučk in 
odboj svetlobe od s folijo oblečenih okra-
skov, in se veseli vračali v tople domove. Tudi 
krajani KS Rafolče smo zakorakali v veseli de-
cember, v novo upanje lepšega, boljšega in 
srečnejšega.
Vsem zahvala, predvsem Kotičku za igrarije 
in ustvarjanje ŠTD Rafolče ter vesele božične 
praznike in v novem letu 2018 veliko zdravja 
in ustvarjalnih idej vam želita ŠTD Rafolče in 
KS Rafolče.

Viktor jEMEC
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Vaški piknik na Korenu
Vsakoletno jesensko srečanje vaščanov vasi Koreno je bilo letos že 
peto po vrsti. Drugo leto zapored smo se zbrali na čudoviti lokaciji 
nad vasjo, kjer so turistično rekreacijski objekti Razgledi z Vrha, ki 
so v lasti ekološke kmetije Plahutnik in se jim ob tej priliki zahvalju-
jemo za uporabo. Sončna tretja nedelja v oktobru je bila kot nalašč 
za vaški piknik. Srečanje smo začeli že v času kosila. Vsak je prispe-
val po svojih močeh: gospodinje so napekle pecivo in pripravile 
nekaj solat, Roman in Uroš sta odlično popekla pripravljeno meso, 
vsi zbrani pa smo poskrbeli za dobro voljo in prijetno vzdušje. Ob 
klepetu, športnih in zabavnih igrah je popoldan minil, kot bi trenil. 
Zadovoljni, da nam je uspelo vaško medgeneracijsko druženje, smo 
z večerom še zadnji odšli na svoje domove. 

p. p.Gasilci, združeni v društvu na Trojanah, 
želimo vsem našim krajanom mirne in 
lepe božične in novoletne praznike. 
Naše društvo bogatijo številni pionirji 

in mladinci obeh spolov. Ponosni smo 
nanje, saj nam z najvišjimi priznanji z ga-

silskih tekmovanj na nivoju Gasilske zveze Lu-
kovica zagotavljajo uspešno delovanje našega društva tudi v 
bodoče. Društvo bo na volilnem zasedanju občnega zbora v 
začetku prihodnjega leta dobilo novo vodstvo, zato mu želi-
mo učinkovito delovanje, vam krajanom pa se zahvaljujemo 
za dosedanjo podporo in priporočamo tudi za prihodnjo. Pa 
srečno v letu 2018!

Prostovoljno gasilsko društvo Trojane

V soboto, 2. decembra, je bil dan, ki smo ga vsi prisotni na dnevu od-
prtih vrat soustvarili skupaj z otroki. Na stojnicah so učenci predstavili 
pestro izbiro peciva in prazničnih izdelkov, ki so jih pripravili skupaj s 
starši in z učitelji. Bogato obložene mize so ponujale pecivo, pleteni-
ne, voščilnice, torbice, božično žito, knjige, svečnike, koledarje, okra-
ske za dom, obeske za srečo in druge. Stojnice so obiskali številni obi-
skovalci, ki so bili zelo navdušeni nad ponudbo in je lahko vsak našel 
kaj zase. Zbrana sredstva bomo namenili šolskemu skladu.

Zadnja ura druženja je potekala na prireditvi Ta veseli dan šolske knji-
žnice. Namenjena je bila odprtju prenovljene knjižnice. Poseben gost 
prireditve je bil priljubljeni pisatelj Primož Suhodolčan. 
V uvodnem delu sta vse prisotne pozdravila gospa ravnateljica dr. Anja 
Podlesnik Fetih in župan Matej Kotnik. Izrazila sta veliko zadovoljstvo ob 
uspešni širitvi in posodobitvi knjižnice ter spregovorila o zgodovini knji-
žnice in slovenstvu nasploh. V programu so se predstavili učenci. Pevska 
zbora Kresničke in Ciklamen sta pod vodstvom Simone Burkeljca ubrano 

zapela tri pesmi.
Člani dramskega krožka so po 
moji dramatizaciji na odru dožive-
to odigrali dva prizorčka. Prvega, 
z naslovom V prenovljeni knjižni-
ci in drugega, Goran, legenda o 
zmaju, po zgodbi pisatelja Primo-
ža Suhodolčana. 
Učence sta za oba omenjena na-
stopa pripravili Alenka Čulk in Da-
mijana Šter. Nato je pisatelj še sam 
pozdravil vse prisotne. Njegov 
nastop je bil humorno obarvan in 
nas je vse nasmejal.
V zaključnem delu se je ravnatelji-
ca za ustvarjalni prispevek na dne-
vu odprtih vrat zahvalila Primožu 
Suhodolčanu, Tini Pergar kot or-
ganizatorki bazarja in meni, vodji 

Predpraznični bazar in Ta veseli dan šolske knjižnice na Brdu

prireditve in knjižničarki. Program je lepo povezovala učenka 9. razreda 
Hana Rožič, ki je vse prisotne povabila še k slovesnemu odprtju knjižnice. 
Učenci 4. in 5. razreda so se za odhod proti knjižnici postavili v špalir. 
Pred knjižnico nas je s fanfarami pričakala trobilna sekcija Glasbene šole 
Domžale, oddelek Brdo, pod vodstvom Luka Einfalta.
Ravnateljica in župan sta nato slovesno prerezala trak, sama pa sem kot 
knjižničarka vse prisotne povabila v knjižnico. 
Poleg knjižničnega prostora so si obiskovalci po vstopu lahko ogledali 
tudi razstavo knjig učencev 5. razreda. Čudovite knjige so pod vodstvom 
svojih razredničark izdelali, napisali in ilustrirali sami.
Veliko zahvalo in pohvalo namenjam učencem za sodelovanje in kultur-
no vedenje ter vsem svojim sodelavkam in sodelavcem za ustvarjalno 
sodelovanje. Pohvala tudi Glasbeni šoli Domžale.
Ravnateljici dr. Anji Podlesnik Fetih in županu Mateju Kotniku se zahva-
ljujemo za lepo, večjo in sodobno knjižnico. Donatorjem se iskreno za-
hvaljujemo za prispevke, ki ste jih darovali v šolski sklad. 
Vsem želimo prijetne praznične dni, v dolgih zimskih večerih pa naj vas 
spremlja tudi dobra knjiga.

daniCa dolar

foto: tjaša gErBEC

DOGODKI, DRUŠTVA
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V letošnjem šolskem letu PŠ Blagovica pra-
znuje okroglo obletnico. V soboto, 2. decem-
bra 2017, smo s prireditvijo z naslovom Bi-
stvo je očem nevidno obeležili 10. obletnico 
nove podružnične šole. 

Na prireditvi so nastopili učenci, ki obiskuje-
jo pevski, dramski in plesni krožek, skupaj je 
na oder stopilo kar 65 otrok. S svojim nasto-
pom so poskrbeli za prav lep in čarobni do-
godek. Pevski zbor nas je razveselil s svojim 
ubranim in igrivim petjem, navdušili so nas 
učenci dramskega in plesnega krožka s čudo-
vito dramsko-plesno zgodbo za male in velike 
otroke – Mali princ – in nam poskušali odpreti 

V soboto, 2. decembra, so učenci PŠ Krašnja 
v šolo povabili svoje družinske člane in kra-
jane. Družili so se na ustvarjalnih delavni-
cah in predprazničnem sejmu. Sorodniki in 
znanci so se vabilu množično odzvali, zato je 
bilo ob 10. uri, ko so se odprla vrata za obi-
skovalce, v šolski avli zelo živahno. 

Večino je najprej zanimala ponudba na stojni-
cah. Na voljo so bili praznični okraski, svečniki, 
škatlice, voščilnice, knjige, igrače, piškoti, bo-
žično žito in dišeča sivka. Obiskovalci so lahko 
poskusili v šoli pripravljen namaz s papriko na 
doma spečenem kruhu. Večini je bil zelo všeč. 
Med ogledovanjem in izbiranjem ponujenih 
izdelkov so si gostje privoščili kavo ali čaj ter 
piškote, ki so jih spekli učenci. Kmalu pa so se 
napolnila tudi mesta na ustvarjalnih delavni-
cah. Učenci in njihovi spremljevalci so izdelo-
vali voščilnice, snežake, snežinke in adventne 
venčke. Nastali so lični izdelki, na katere so 

Čeprav se zdi, da si dandanes, ko svet tako hiti, 
ne znamo vzeti časa zase, v Preserjah ni tako. 
Člani društva smo se zbrali na tradicionalnem 
kostanjevem pikniku na jasi ob Gradiškem je-
zeru. Ob prijetnem druženju smo zelo uživali, 
zato smo se odločili, da srečanje ponovimo. In 
res je bilo tako. Ob vnetem ustvarjanju adven-
tnih venčkov so na dan privrele stare in mlade 
zgodbe. Upamo, da je bilo v odhajajočem letu 
tudi v vaših domovih veliko takšnih trenutkov, 
ki vam bodo ostali v lepem spominu. Člani TD 
Preserje vam želimo blagoslovljene božične 
praznike in vse dobro v novem letu 2018! Naj 
se uresničijo vse želje!

tjaša šuštar

10. obletnica podružnične šole v Blagovici
oči za lepoto okrog nas, ki je žal velikokrat ne 
vidimo. 
Prireditve so se udeležili tudi župan občine 
Lukovica Matej Kotnik, ravnateljica dr. Anja 
Podlesnik Fetih in pisatelj Primož Suhodolčan. 
Veliko je bilo staršev, starih staršev, krajanov 
in tudi nekaj bivših učiteljic, ki so poučevale 
na tej šoli. To nas je še posebej razveselilo. Žu-
pan in ravnateljica sta odkrila ploščo v spomin 
in zahvalo Tonetu Pavčku, častnemu gostu, ki 
je pred 10. leti slovesno odprl novo šolo.
Pred prireditvijo smo pripravili tudi bazar, na 
katerem smo ponudili izdelke, ki so jih izde-
lali naši učenci skupaj z učiteljicami in s starši. 
Obiskovalci so lahko nakupovali raznovrstna 

izvirna in uporabna darila, okraske za jelko, 
adventne venčke, nakit, voščilnice, izdelke iz 
lesa, seveda pa so se lahko tudi posladkali z 
izvrstnim domačim pecivom in s palačinkami. 
Zbrana sredstva bodo namenjena obnovi šol-
skega igrišča.
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste sodelo-
vali in nam s svojimi prispevki pomagali, da 
smo uspešno izpeljali letošnji bazar. Posebna 
zahvala gre glavnemu sponzorju Bojanu Gasi-
orju iz Gostinskega podjetja Trojane, za veliko-
dušno donacijo, s katero nam je omogočil, da 
se bomo obletnice še dolgo spominjali.

Vodja pš BlagoViCa MojCa sušEC

Predpraznični sejem v Krašnji
lahko učenci in njihovi pomočniki prav po-
nosni. Okrog poldneva so druženje zaključili 
z mislijo, da je bilo sobotno dopoldne v šoli 
prijetno. Nekateri so ga izkoristili za klepet z 
znanci, drugi za druženje z otroki, tretji pa za 
uresničevanje svojih ustvarjalnih zamisli.
Vsem, ki ste s svojimi izdelki, z uporabnimi 
predmeti ter s podarjenim pecivom popestri-

li ponudbo na naših stojnicah, se učenci in 
učiteljice PŠ Krašnja najlepše zahvaljujemo. 
Hkrati gre zahvala tudi tistim, ki ste kakorkoli 
pomagali pri načrtovanju ter izvedbi sejma in 
delavnic. In nenazadnje iskrena hvala vam, ki 
ste nas obiskali ter s svojimi prispevki oboga-
tili naš šolski sklad.

katarina BErgant

Jesensko - adventne aktivnosti TD Preserje
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Vesel božič, srečno v letu 2018 in obilo glasbenih  
užitkov vam želimo člani Godbe Lukovica. 

Vsem občankam in občanom čestitamo  
ob dnevu samostojnosti in enostnosti.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA

OBVesTiLO
Obveščamo vse svoje člane, da bomo 

čLanaRinO Za LeTO 2018 
pobirali po naslednjem razporedu:

LUKOVICA, PREVOJE, ŠENTVID, RAFOLČE: 
 7. 1. 2018 od 9.00–11.00 
 v pisarni Društva upokojencev v Lukovici

BLAGOVICA: 14. 1. 2018 od 9.00–10.45 
 v pisarni GD Blagovica    

KRAŠNJA: 14. 1. 2018 od 11.00–12 .00
 v Gostilni LIPA

TROJANE: 21. 1. 2018 od 9.30–11.00 
 v BISTROJU 91

Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati 
naši člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši 
pisarni v Lukovici ob četrtkih od 15.00–17.00. Društvena članarina 
znaša 10,00 €, vzajemna članarina pa 10,00 €, skupaj 20,00 €.

Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 22. 2. 2018 ob 16. uri v dvo-
rani v Lukovici.

Želimo vam, da se vam v letu 2018 izpolnijo vse želje in pričako-
vanja, božični prazniki naj vas obdarijo s trenutki prijaznosti in z 
iskrenim toplim zavetjem. Pa mnogo zdravja!
Iskrene čestitke tudi ob Dnevu samostojnosti.

društVo upokojEnCEV lukoViCa          

Dvorec Štatenberg  
in martinovanje
V novembru DU Lukovica že tradicionalno organizira martinovanje. 
Letos smo se odpravili proti Štajerski, natančneje na ogled dvorca 
Štatenberg in nato na popoldansko martinovanje na Ptuj. Ob sed-
mih smo se odpeljali iz Lukovice. Avtobus je bil v naše zadovoljstvo 
polno zaseden. Med vožnjo nas je Marjana, naša vodička, seznanila 
s potekom izleta. Bili pa smo kot vedno pocrkljani s pecivom in z 
zdravilnim napitkom, za kar sta poskrbela dva nova člana. Ker pa 
Ljubo in Olga na vseh izletih skrbita za postrežbo na avtobusu, se 
tudi tokrat nista izneverila in seveda je bilo sladkanje dvojno.

Naša prva postaja je bil dvorec Štatenberg. Pot nas je vodila mimo Polj-
čan, pomembnega prometnega križišča ob vznožju Dravinjskih goric 
v dolini reke Dravinje. Peljali smo se mimo Studenic, manjšega kraja z 
bogato zgodovino. Kraj naj bi bil poseljen že v antiki. Največja zname-
nitost je samostan Dominikank, ki je razvoj kraja zelo pospešil, saj so 
v samostan vstopala bogata plemiška dekleta, ki so nunam prinašale 
bogastvo. Okoli samostana poteka poučna naravoslovna pot. Kmalu 
smo se pripeljali do dvorca Štatenberg, ki stoji na razgledni vzpetini v 
Dravinjski dolini v bližini Makol. Baročni dvorec je dobil ime po gradu 
Štatenberg, ki je oddaljen kakšnih pet kilometrov. Od njega so ostale 
samo ruševine. Dvorec so dali sezidati grofje Attemsi za svojo letno re-
zidenco. Od takrat pa do danes je dvorec zamenjalo precej lastnikov, 
zadnji je podjetje Impol, od katerega sta ga Tanja Šubelj in njen mož 
najela ter v enem letu obnovila streho in notranje prostore, restavrirala 
300 let staro fresko v plesni dvorani, pripeljala ogromno starega pohi-
štva, uredila park in začela obnavljati grajsko kapelo. Obnova kapele 
je bila ob našem obisku že končana. Grofica Tanja Šubelj, ki je plemiški 
naziv skupaj z možem dobila pred kratkim, z veseljem razkaže dvorec, v 
katerem z možem živita vsak konec tedna. Oblečena v grofovska obla-
čila sprejemata obiskovalce, rada pa nadeneta grofovska oblačila tudi 
njim. Na dvorcu organizirajo tudi poroke, lahko pa se najame tudi soba. 
Grofica Štatenberška pravi, da je v gradu prespati pravo doživetje. Po 
ogledu, kjer smo veliko izvedeli, smo odšli še v grajsko vinsko klet, ki jo 
ima v najemu Društvo vinogradnikov Makole, kjer smo ob dobri malici 
poskušali vina s tega območja in seveda tudi malo zapeli.
Ker pa nas je čakalo martinovanje na Ptuju, v našem najstarejšem me-
stu, ki leži v severovzhodni Sloveniji, v središču  Spodnjega  Podravja 
in na meji s Prlekijo. Ves osrednji del mesta je spomeniško zavarovan. 
V gostišču Pri Tonetu smo se najprej okrepčali s kosilom. Nato pa smo 
ob prijetni glasbi zaplesali in zapeli. Nekateri so si šli ogledat stari del 
mesta, saj ga od gostišča loči le most. V prijetnem vzdušju nas je čaka-
lo še presenečenje. Obiskali so nas Dornavski cigani, to je skupina, ki 
sodeluje na različnih prireditvah in karnevalih. S pesmijo, plesom in z 
vedeževanjem so nam zelo popestrili dan. Tudi mi smo z veseljem za-
plesali in zapeli z njimi. Ker pa čas v dobri družbi prehitro teče, smo se 
morali posloviti, in dobre volje smo se odpeljali proti domu.

daniCa osolnik, foto: silVo MasElj
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Polstenje copat
V soboto, 11. novembra, smo se zbrali 
v Blagovici in se pod vodstvom Dar-
je Goličnik iz Luč v Savinjski dolini 
seznanili s polstenjem copat iz ovčje 
volne.  

Polstenje volne ali filcanje je ena od 
najstarejših tehnik za izdelavo tkanine. 
Stara je približno 8000 let. Postopek je 
še vedno enak tistemu iz preteklosti: 
strižena, neobdelana volna se v kombi-
naciji z vodo in milom ter ob močnem 
drgnjenju začne sprijemati in nastane 
kompaktna osnova – polst. Tako se nas 
je ob 8. uri zbralo osem zagnanih, od 
tega tudi en fant. Pripravili smo si ma-
terial (volna, voda, milo, valjar) za svojo 
velikost noge in kar hitro začeli z delom. 
Proti poldnevu so se že pokazale prve 
oblike copat. Zaključili smo okoli 15. ure. 
Čeprav smo bili dodobra utrujeni in so 
nas roke močno bolele, je bil vsak zelo 
ponosen na svoj izdelek. Nošenje takih 
copat je ne samo toplo, ampak tudi 
najbolj naravno, saj so iz čiste domače 
volne.

polona čErin

DRUŠTVA

Članice Društva podeželskih žena Blago-
vica -Trojane smo bile tudi v drugi polovici 
leta pridne, zato je prav, da ob koncu izte-
kajočega se leta pogledamo, kaj vse smo 
počele.

Konec oktobra smo imele kuharski tečaj, ki pa 
je bil drugačen, poseben. Z avtobusom, ki je 
bil hitro poln, smo se odpeljale v Podkum v 
Hišo domačih okusov Pr Čop, kjer nas je priča-
kal kuharski mojster gospod Lojze. Pod njego-
vim vodstvom smo pripravljale predjedi, več 
glavnih jedi in na koncu obvezno še sladico. 
Kar prehitro je minil čas ob dobri hrani in dru-
ženju.
Konec novembra smo imele našo drugo leto-
šnjo ekskurzijo, in sicer smo se odločile pogle-
dati naše glavno mesto Ljubljano. Najprej smo 
si v Sneberjah ogledale kmetijo Kastelic, ki se 
ukvarja s predelavo mleka ter kisanjem zelja 
in repe. Potem smo si ogledale Botanični vrt, 
ki tudi v tem jesensko zimskem času ponuja 
lep pogled na mogočna drevesa in tropske ra-
stline v pokritem rastlinjaku. V središču mesta 
smo obiskale še tržnico in stolno cerkev, po-
gledale, kje službuje ljubljanski župan, obiska-
le Prešernov trg in Marijino cerkev ter se spre-
hodile še čez Mesarski most. Seveda pa smo 
šle tudi na Ljubljanski grad s tirno vzpenjačo, 
kjer smo imele res lep pogled na Ljubljano. 
Dan smo zaključile z dobro večerjo v gostilni 
Soklič.
Prvo soboto v decembru smo sodelovale v 
naši Podružnični šoli Blagovica, ki je prazno-
vala 10-letnico. S peko palačink in peciva smo 
dodale kamenček k obnovi in nabavi igral za 
šolsko igrišče. Ob tej priložnosti se vsem člani-
cam iskreno zahvaljujem za pomoč in sodelo-
vanje v društvu.
Kar nekaj članic nas ob petkih pridno telova-
di v šoli v Blagovici. Prvi petek v decembru pa 
smo, že tradicionalno, obiskale prižig lučk v 
Ljubljani. Ogled Ljubljane z vrha Nebotični-
ka je bil pika na i dobremu večeru, ob odlični 
družbi, hrani in seveda tudi kuhančku. Punce, 
drugo leto spet!
Leto je bilo pestro in zanimivo. Videle in nau-
čile smo se veliko novega in take imamo tudi 
cilje in želje v naslednjem letu.

prEdsEdniCa ani čErin

Dogajanje v DPŽ Blagovica - Trojane
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izdelovanje 
adventnih venčkov 
in voščilnic
Udeleženke delavnic ročnih del v DU Lu-
kovica smo se že kmalu začele pripravljati 
na praznični december. Zadnji torek v ok-
tobru smo izdelovale voščilnice. Nekatere 
bolj spretno in domiselno, nekatere z malo 
manj idej smo se z veseljem lotile dela. Na 
koncu smo izdelale prav lepe voščilnice, ki 
jih bomo brez sramu uporabile za praznična 
voščila.

V novembru smo izdelovale adventne venčke. 
Vse smo prinesle precej uporabnega materiala 
za izdelavo, od različnega zelenja, šipka, stor-
žev, želoda, posušenih pomaranč, svežih zelišč 
do lično narejenega cvetja iz ličja. Odločile 
smo se za naravne materiale. Ustvarjalke z več 
izkušnjami pri izdelavi venčkov so rade volje 
pomagale manj izkušenim. Dve uri in pol je hi-
tro minilo. Vse smo naredile vsaj enega, večina 
pa dva venčka, in ob pogledu nanje smo bile 
zadovoljne, in prepričana sem, da v tem času 
krasijo naše domove.

daniCa osolnik

NOVOLETNO VOŠČILO

Policijsko veteransko združenje 
SEVER Ljubljana, odbor Domžale, 
želi vsem občankam in občanom 

vesel božič ter zdravo in  
uspešno leto 2018!Če se dejanja nekoga  

razlikujejo od njegovih besed,  
so dejanja prej odraz njegove  
osebnosti kot poceni besede.

Voščimo vesele praznike,  
v novem letu pa osebne sreče  

in zdravja. 

Toplo ognjišče  
                    in smeh v očeh, 
iskreno želimo vam  
                    v teh prazničnih dneh, 
da zdravja in srečnih  
                    dogodkov nešteto 
v obilju nasula bi vam  
                    božič in novo leto.

                    To so želje KS Češnjice. 

NOVOLETNO VOŠČILO
Sreča je v majhnih stvareh, v toplih in 
iskrenih ljudeh ter v stisnjenih dlaneh!

Vsem krvodajalcem, krajanom  
in občanom naj prihajajoči prazniki 
prinesejo veliko veselja in tihe sreče, 
novo leto 2018 pa naj bo obžarjeno 
z zdravjem, ljubeznijo in  drobnimi 
radostmi ter vam izpolni vse sanje.

Iskrene čestitke tudi ob dnevu 
samostojnosti hkrati se zahvaljujemo 

vsem, ki nam pri našem delu  
pomagate in podpirate!

Krajevni odbor Rdečega križa Blagovica

KRAJEVNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA BLAGOVICA

Območno združenje 
Rdečega križa Domžale 
v sodelovanju s KORK-i 

vas vabi na redno

KRVODaJaLsKO  aKciJO 
v sredo, 10. 1. 2018 in 
v četrtek, 11. 1. 2018 (samo KORK-i).

Odvzem krvi bo potekal v prostorih 
Domžalskega doma na Ljubljanski cesti 
58 v Domžalah. Podrobne informacije 
glede ure in kraja odhoda bodo objavlje-
ne naknadno!

Pridite in pomagajte tistim, ki vas naj-
bolj potrebujejo!

Iskreno se zahvaljujemo vsem krvoda-
jalcem, ki se odzivate na naša vabila in 
darujete kri. Toplo vabljeni tudi novi kr-
vodajalci!

kork BlagoViCa

Čebelarke in čebelarji 
želimo lepe praznike 
in vse dobro v letu 
2018. Naj bo zdravo, 
cvetoče in medeno! 

ČD Lukovica
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Pri Mariji Pomagaj na Brezjah 
 
Tokrat je slovensko Marijino narodno svetišče Marija Pomagaj na 
Brezjah, ki je že stoletje in pol naše glavno romarsko središče, spreje-
lo številne romarje iz dekanije Domžale. Na 33. navadno nedeljo po-
poldne smo se namreč odpravili na Brezje romarji iz številnih župnij 
domžalske dekanije, da bi v imenu celotne nadškofije molili za nove 
duhovne poklice in stanovitnost poklicanih. A ne le to, tudi za nove 
redovnike in redovnice, misijonarke in misijonarje in mlade, ki čutijo 
klic, a se ne odzovejo. Molitveno uro pred sveto mašo je vodil Pavle 
Okoliš skupaj z dekanijskimi duhovniki. Slednji je bil glavni mašnik ob 
somaševanju nekaj sobratov iz dekanije in patra Leopolda Grčarja, ki 
je imel med sveto mašo nagovor. In ravno on se je na nedeljo, ko po-
slušamo v evangeliju po Luki 19,11-27 o talentih spraševal, od kod so 
se vzeli tako dobri pevci, ki svojih talentov niso skrili, ampak jih po-
darjajo Bogu in drugim. Tokrat so na koru svoje mesto našli otroški, 
mladinski in mešani pevski zbori župnije Brdo. Še pred tem nam je v 
nagovoru spregovoril o prvem čudežu na Brezjah ter o veliki potrebi 
po duhovnikih, kaplanih in redovnikih. Ob tem ni pozabil omeniti že 
stare resnice, ki pravi, kakršnega župnika si boste izmolili, izprosili, iztr-
peli, takšnega boste imeli. kajti žetev je velika, delavcev pa malo, zato 
Gospodarja žetve prosite, naj na svojo žetev pošlje delavce (Mat. 9:37, 

V nedeljo, 10. decembra 2017, bi se morali po načrtu odpraviti 
na pohajkovanje po krajinskem parku Sečoveljske soline, vendar 
smo se zaradi tamkajšnjega dežja in burje odločili, da gremo pro-
ti Gorenjski, kjer se je kazalo na vremenski napovedi tudi sonce, 
vsaj dopoldne. Odločali smo se med hojo okoli blejskega jezera in 
Govejkom. Zmagala je bolj gorniška različica in odpravili smo se v 
Polhograjsko hribovje.  
 
Od gostilne Legastja v Trnovcu (390 m), kjer smo se osvežili z jutranjimi 
napitki, smo krenili v že s soncem obsijan hrib, na poledenelo pot. Ob 
vzponu smo zagledali najprej na desnem hribu cerkev sv. Jakoba, nato 
pa še cerkvico sv. Mohorja in Fortunata na Osolniku. S previdnimi koraki 
smo se vzpenjali v pravljično pokrajino z drevesi, pokritimi s snegom 
in po kaki uri hoje prispeli na Mihelčičev dom na Govejku (734 m), ki je 
na vzhodnih pobočjih manj znane Gontarske planine (894 m). Odprl se 
nam je lep razgled na okoliško hribovje in uživali smo ob pogledu na s 
soncem obsijane gore, planote in predvsem drevesa. V topli koči smo se 
okrepčali ter se nasmejali zabavni in prijazni oskrbnici doma. Pri povrat-
ku nas je nekajkrat zametlo, ker je veter stresal sneg z dreves, da nas je 
pikalo po obrazu. Pohod smo zaključili v RCU ob dobrih kalamarih, ki so 
nas spominjali na prejšnje zaključne pohode na slovensko obalo. 

Zaključni pohod ŠTD Rafolče na Govejek

Vodstvo pohodniške sekcije že pripravlja razpored za naslednje leto in 
že se veselimo novih višinskih doživetij. Hvala vsem sodelujočim!

Viktor jEMEC

Vstopili smo v december, veseli december mu tako radi rečemo, naj bo to-
krat vesel tudi za gasilke in gasilce PGD Lukovica. Medtem ko se nekateri 
odrekajo denarja, pridobljenega z zbiranjem starega papirja, so se gasilke 
in gasilci PGD Lukovica odločili, da svoj proračun obogatijo tudi z nabira-
njem te surovine. Ne le da pomagajo sebi s sredstvi, saj veste vsak dinarček 
še kako prav pride, pomagajo tudi industriji in naravi, saj z recikliranjem 
starega papirja zmanjšujemo sečnjo gozdov, ohranjamo naravne vire, var-
čujemo z energijo, zmanjšamo porabo vode in izpuste toplogrednih plinov 
v ozračje. Poleg tega so z zbranimi sredstvi, pridobljenimi na tak način, po-
sodobili že kar nekaj orodja. Ker v decembru v naša stanovanja in hiše s šte-
vilnimi darili pride tudi veliko papirne embalaže, vas gasilci naprošajo, da 
je ne vržete v kontejner ali še slabše v naravo, ampak jo v kartonih ali pove-
zano oddate pred vrata gasilskega doma v Lukovici, da napolnijo letos vsaj 
še en kontejner. Prihodnje leto pa se spomnimo gasilcev ne samo takrat, 
ko jih potrebujemo, ampak tudi takrat, ko lahko za njih naredimo nekaj do-
brega, čeravno samo s kilogramom ali dvema časopisnega papirja. Mislim, 
da nam bodo zelo hvaležni, saj, kakor pravi pregovor, roka roko umije, in 
sosedska pomoč ni nikoli slaba pomoč, saj se vedno stotero povrne.

drago jutEršEk

Bo gasilkam in gasilcem PGD Lukovica uspelo?

38). Po končani sveti maši smo se še malo zadržali v baziliki pri Mariji, 
nato si ogledali še prostore okoli romarskega središča in si za spomin 
kupili še spominek.  

drago jutEršEk
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Berite regionalno in 
razmišljajte globalno 
tudi naslednje leto!
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Turistično društvo Sv. Vid se je tudi letos odpravilo na svojo vsakole-
tno predpraznično ekskurzijo, tokrat po Italiji, v Padovo in Verono. 
Čarobnost sveže zapadlega snega prek noči nas je 9. decembra vo-
dila vse do Italije, kjer nas je pozdravilo sonce ter dobrih 7 °C. Obe-
tal se nam je res lep dan, poln pričakovanj italijanske zgodovine, 
znamenitosti in predprazničnega vzdušja, kjer se utrip praznikov še 
posebej začuti. 

Naša prva postaja je bila Padova. To je prijazno, majhno mesto, kjer se 
človek prav z veseljem sprehodi po ozkih ulicah ter po slikovitih in pro-
stranih trgih, mimo številnih cerkva in mogočnih stavb. Ogled smo za-
čeli pri baziliki sv. Antona (Basilica di San Antonio di Padova), ki je bila 
sezidana v začetku 14. stoletju nad grobom Antona Padovanskega. Je 
nenavadna povezava romanskih in gotskih oblik ter bizantinskih kupol. 
V njeni pisani notranjosti kraljuje kar nekaj znamenitih umetniških del 
(Donatellov Veliki oltar, freske Altichiera da Zevia in Giusta de Menabuo-
ia), najbolj znana pa je kapela z relikvijami, v kateri so shranjeni svetni-
kovi lasje, brada in jezik. Pred baziliko se bohoti Donatellov Gattamelata, 
prvi renesančni konjeniški spomenik, ki zaradi motiva vrat na podstavku 
spominja na nagrobnike. Pot smo nadaljeval po staremu delu mesta, 
kjer te labirint tipičnih italijanskih ozkih ulic popelje skozi mesto, skoraj 
vse ulice pa spremljajo tudi arkadni hodniki, ki so tipični za mesto. Ni se 
težko izgubiti v majhnih tlakovanih uličicah, ob straneh katerih se blešči-
jo številne trgovinice, slaščičarne, kavarne in sladoledarne. Prostranost 
glavnega trga Prato della Valle iz 17. stoletja daje pravi pečat mestu ter 
naziv »srce Padove«. Je eden največjih trgov v Evropi, hkrati pa največje 
zbirališče tako domačinov, predvsem mladih, kot tudi turistov; številne 
stojnice na njem so v teh predprazničnih dneh ponujale pravo razkošje. 
Pot smo nadaljevali do Verone, ki ima v tem predprazničnem času res 
pravi pridih romantike. Številne ulice in uličice s trgovinami, kavarnami 
in gostilnicami praznično okrašene privabljajo množice z vsega sveta. 
Lahko bi rekli da kar preveč, saj v posameznih predelih policisti uravna-
vajo vstop v ulice. Pa vendar, mesto ima čarobni pridih. Veličina rimskega 

Predpraznična Padova in Verona s TD sv. Vid 

amfiteatera – arene, ki je tretja največja in najbolj ohranjena, v tem ob-
dobju ponuja veliko razstavo jaslic, prek poletja pa številne javne priredi-
tve, razstave in gledališke predstave. In seveda, le kdo ne pozna nesrečne 
ljubezenske zgodbe Julije in Romea. V nepopisni gneči smo se prebili do 
njene hiše in balkona. Številne ljubezenske ključavnice in popisani zido-
vi so priča številnim ljubezenskim zaobljubam obiskovalcev. Osrednji in 
hkrati najstarejši trg v Veroni je Piazza delle Erbe, za časa Rima center po-
litičnega in gospodarskega življenja je bil trenutno praznično okrašen in 
ponujal številne stojnice z raznoliko ponudbo. Tu smo končali naš uradni 
del in imeli prosto za lastne oglede, nakupe in čas za tipično italijansko 
kulinariko. V poznih večernih urah smo se polni prijetnih vtisov vrnili v 
zasneženi praznični objem naših krajev. 

jErnEja strMšEk turk 

Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,13–39,55. 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.
Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si

www.malgaj.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO
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Kar enajst pevskih zborov je tokrat zapelo v cerkvi sv. Martina v Mo-
ravčah na reviji, ki ni razkazovanje ali tekmovanje, ampak predvsem 
srečanje, je priložnost za učenje, obogatitev, sproščeno druženje ob 
pesmi in med seboj. Saj lahko zapojejo brez svete resnosti, ki jo v iz-
vajanju cerkvene glasbe zahtevajo obredi in liturgična slavja zakra-
mentov, kajti takrat morajo slediti dokaj natančnim in uniformiranim 
liturgičnim navodilom. Na revijalnem nastopu se lahko veliko bolj po-
svetijo izvajanju skladb, pevski tehniki, morda pripravijo tudi kakšno 
novost. Namen revije je v veliki meri medsebojno srečanje in na nek 
način tudi druženje z avtorji skladb. Letos so izbrali skladatelje, katerih 
jubileje smo obhajali v letu 2017. Med njih zagotovo spadajo duhov-
nik Alojzij Mav, p. Angelik Hirbar Ignacij Hladnik, Matija Tomc, Stanko 
Premrl p. Hugolin Sattner in Fran Mlinar-Cigale. Tako smo prisluhnili 
zborom iz župnij Radomlje, Peč, Domžale, Vir, Jarše, Dob, Brdo, Trzin in 
Mengeš ter dvema zboroma iz župnije sv. Martina iz Moravč. Mešani 
pevski zbor iz župnije Brdo je zapel pesem Stanka Premrla: Glejmo 
danes, o kristjani, solo Špela Kink in Alojzija Mava: Mati moja, venec 
pletem (Elizabeta Kremžar), solistka Bernarda Pavlič Serša. Na orglah 
jih je spremljal organist Lojze Pezdirc, zborovodja je bil Matevž Kink. 
Na koncu so zbori tokrat zaradi prostorske stiske peli kar v klopeh ter 
zapeli pod taktirko Tomaža Pirnata in ob spremljavi Dominika Štefana 
na orgle še Alojzija Mava Pozdravljena, zemlje ti blagoslov, s katero se 
je skladatelj leta 1922 prvič predstavil javnosti, in nato Komu srce naj 
dam, p. Hugolina Stattnerja in Alojza Mihelčiča Kristus mora kraljeva-
ti. Le spremna beseda Alojza Štefana nas je tokrat vodila od zbora do 
zbora, a na koncu je zbrane pevke in pevce, organiste in organistke 

Revija odraslih pevskih zborov dekanije Domžale

ter zborovodje in zborovodkinje nagovoril še dekanijski animator za 
cerkveno petje, župnik iz Mengša Marko Košir, ki je zbranim čestital 
ob prazniku svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, glasbenikov, 
izdelovalcev glasbenih instrumentov, pevcev, izdelovalcev orgel in 
pesnikov, ter jim izrekel še zahvalo za njihov prispevek k lepšemu bo-
goslužju. Sledilo je prijetno druženje in obujanje spominov ob pogo-
stitvi, ki jo je pripravila župnija sv. Martina v Moravčah.

drago jutEršEk

Le dan za tem, ko so zapeli v Lukovici ob 20. obletnici Gasilske zveze 
Lukovica, so se pevci MPZ Janko Kersnik odpravili v Šenčur, da bi skupaj s 
svojimi soprogami zapeli novim šenčurskim orglam v pozdrav. Pobudnik 
tokratne pomoči je bila namreč zborovodkinja Eva Čeh, ki je z moškim 
zborom že sodelovala in je vedela, kako pojejo fantje in možje. Sicer se 
je zboru, ki je štel kar 80 pevk in pevcev, pridružilo prav za to slovesnost 
večje število pevcev in pevk iz drugih krajev. Slavnostni koncert Novim 
šenčurskim orglam v pozdrav se je začel že z mogočnim petjem pev-
cev na koru in s sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Urban Kokalj 
ob somaševanju kanonika in prelata Vinka Prestorja in kaplana Gašper-
ja Mavka. Po slovesni sveti maši so se v prezbiteriju zbrali pevci in pod 
taktirko Eve Čeh začeli s koncertom. Mojstrsko delo orglarske delavnice 
Tomaža Močnika je tako prestalo krst, blagoslovili jih bodo na praznik 
farnega zavetnika sv. Jurija prihodnje leto in takrat mogoče ponovno 
zberejo pevce in pevke projektnega pevskega zbora in s tem tudi naše 
pevce, da zapojejo sebi v veselje, Bogu v čast in orglam v pozdrav. Po 
koncertu je sledilo še prijateljsko srečanje in tam so naši pevci dokazali, 
da čeravno prihajajo iz Črnega grabna, znajo zbrati ljudi okoli sebe in za-
peti ne le cerkvene, ampak tudi kakšno veselo, kot so tiste Žabe iz mlake.

drago jutEršEk

člani moškega pevskega zbora Janko Kersnik zapeli v Šenčurju

www.zlatapticka.si
Šutna 2, 1240 Kamnik / T: 040 554 199 / E: info@zlatapticka.si

IZVIRNA, 
UNIKATNA 
DARILCA

SLOVENSKIH
 USTVARJALCEV
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sveti Miklavž obiskal HK Prevoje
Dobri mož sv. Miklavž je v spremstvu angelov in parkeljnov letos obi-
skal tudi naše najmlajše in najbolj pridne »vragce« hokejiste. Miklavž je 
otroke spremljal v šoli, na treningih in doma skozi vse leto, zato so bili 
deležni pohval iz Zlate knjige ter tudi manjših kritik iz hudičkove knji-
ge. Na koncu so vsi obljubili da se bodo v najboljši moči potrudili, da 
v prihodnjem letu ne bodo razočarali Miklavža, ta pa jih je s pomočjo 
angelov obdaril in se poslovil za eno leto. #miklavžJeZakon

upraVni odBor Hkp

člani HK Prevoje tudi letos  
na odprtju drsališča Domžale
V začetku decembra nas je Zavod za šport in rekreacijo Domžale 
povabil na slovesno odprtje drsališča. Naši najmlajši člani so poka-
zali hokejsko znanje, tokrat na drsalkah, takoj za njimi pa je dom-
žalski župan prižgal zeleno luč za vse ljubitelje drsanja. Drsališče je 
na voljo rekreativcem in rednim skupinam predvidoma do meseca 
marca 2018. Ob petkih in nedeljah si lahko ogledate tudi hokejsko 
znanje na naših »veteranov«.

upraVni odBor Hkp

V četrtek, 16. novembra, je AMZS v Festivalni dvorani v Ljubljani razgla-
sila najboljše moto športnike v letu 2017. Tako je naziv AMZS Športnik 
leta 2017 po izboru strokovnega sveta AMZS Šport že tretjič zapored 
prejel motokrosist Tim Gajser, ki je sezono v elitni kategoriji svetovnega 
prvenstva v motokrosu MXGP sklenil na visokem petem mestu. Priredi-
tve se je na povabilo predsednika Avto-moto zveze Slovenije Antona 
Breznika udeležil tudi predsednik evropske motociklistične zveze FIM 
Evrope dr. Wolfgang Srb. Na prireditvi sta zbrane športnike in predstav-
nike društev ter klubov pozdravila še predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec ter generalni direktor direktorata za šport na 
ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Boro Štrumbelj. Med 
dobitniki priznanj se tokrat ponovno omenja ime AMD Lukovica, saj se 
je glas o dobrih in marljivih organizatorjih slišal tudi na AMZS in tako je 
predsednik AMD Lukovica Jože Cerar v imenu društva prejel priznanje za 
najboljšega organizatorja dirk državnega prvenstva v trialu v letu 2017. 
Poleg priznanja, ki ga je prejelo AMD Lukovica, sta priznanje prejela še 
dva člana AMD Lukovica, Jasmina Ribič je postala državna prvakinja v 
trialu v kategoriji R1 ženske, Matej Cencelj je bil 3. v pokalnem motokros 
prvenstvu MX 50. Tako društvu kakor tekmovalcema so prejeta priznanja 
zahvala za minulo delo in obenem spodbuda za naprej.

drago jutEršEk

Priznanje za aMD Lukovica

Novoletno voščilo
 
V jubilejnem letu vsem bralcem želimo 
varno vožnjo, potrpežljivosti na cesti 
in za sopotnika zdravje in srečo.
 

AMD Lukovica in MK Rokovnjači

www.pelotonslo.com

Člani ŠD Peloton-Slo
vsem občanom Občine Lukovica

želimo srečno, zdravo in aktivno leto 2018!
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Petra Pavlič druga 
na novoletnem 
turnirju
V nedeljo, 3. decembra 2017, je v Mariboru 
klub Level up organiziral Novoletni turnir 
v olimpijskem dviganju uteži. Tekmova-
nja so se udeležili tudi tekmovalci in tek-
movalka iz TAK Domžale. Anže Kosmač je 
zmagal v moški konkurenci, Petra Pavlič 
pa je osvojila drugo mesto med dekleti. 
Anže Kosmač, ki je bil najmočnejši tekmo-
valec, je v potegu dvignil 120 kg, v sunku 
pa je zmogel 142 kg. Petra Pavlič je v pote-
gu dvignila 70 kg, v sunku pa 87 kg. Spet 
se je izkazal mladi Jaka Žagar, ki je spet 
postavil nove kadetske rekorde, v potegu 
90 kg in v sunku 110 kg. Prvič je na tekmi 
nastopil komaj 15-letni Črt Lapanje, ki je 
precej izboljšal osebne rekorde (45+52). 
To je bila zadnja tekma v letošnji sezoni 
olimpijskega dviganja uteži. Petra Pavlič, 
diplomirana medicinska sestra, je po tek-
mi povedala, da v decembru že začenja 
priprave za novo sezono, poleg tega pa 
intenzivno zaključuje tudi magisterij.

ValEntin orEšEk

Uspeh na državnem 
prvenstvu
V Kočevju je 18. novembra 2017 potekalo 
Sankukai državno prvenstvo Slovenije v 
karate borbah, katah in ippon kumite.
Anže Žalec, učenec 7. a OŠ Janko Kersnik 
Brdo, je v karate borbah v kategoriji kadeti 
50–60 kg dosegel odlično 3. do 4. mesto. 
Anže trenira karate na Krtini od svojega 6. 
leta pod mentorstvom Aleksandra Sokler-
ja. Anžetu iskreno čestitamo in mu želimo 
še veliko karatejskih uspehov.

družina žalEC

Marjanov memorial 
Vsako leto se člani ŠKD Bregar spomnijo svo-
jega ustanovitelja in velikega ljubitelja športa, 
posebno nogometa, Marjana Pozniča in pripra-
vijo turnir v nogometu njemu v spomin. Tokrat 
so si podali roko z NK Črni graben in skupaj v 
prostorih Rekreacijskega centra Urbanija v Lu-
kovici pripravili turnir v nogometu, na katerem 
so nastopile štiri ekipe, in sicer ekipa Zavaro-
valnice Grawe, dve ekipi NK Črni graben, U-15 
in veterani, ter ekipa ŠKD Bregar. Prva tekma 
je bila med igralci zavarovalnice Grawe in ŠKD 
Bregar, ki so jo gostitelji prepričljivo dobili z 
dvema goloma prednosti. Napeto je bilo tudi 
med ekipo U-15 NK Črni graben in njihovimi 
veterani, ki so jo mladi prepričljivo dobili z go-
lom prednosti, zahvaljujoč se mladostni požr-
tvovalnosti in hitrosti. Zavarovalničarji so tokrat 
pokazali poleg borbenosti še izredno telesno 
pripravljenost in tako premagali veterane NK 
Črni graben ter osvojili tretje mesto. Za prvo 
mesto je bil boj med mladimi NK Črni graben 
in malce starejšimi člani ŠKD Bregar zelo napet, 
saj veliko pove o nasprotnikovih igralcih že izja-
va enega izmed članov ŠKD Bregar, ki je dejal, 
da jih je na igrišču kot mravelj, sekajo pa kot 
komarji. A je bila športna sreča tokrat bolj na-
klonjena igralcem ŠKD Bregar, ki so tako osvo-
jili prehodni pokal in prvo mesto. Na koncu je 
ostalo še ravno toliko časa, da sta se pomerili 
še ekipi ŠKD Bregar in veterani NK Črni graben, 
ki so morali priznati premoč mlajše generacije, 
saj so prejeli kar pet zadetkov, a vseeno dali ča-
sten gol. Zgledno sodelovanje obeh društev se 
je opazilo tudi na podelitvi prehodnega pokala, 
ki ga je iz rok Ani Poznič prejel predstavnik ŠKD 
Bregar. Predsednik ŠKD Bregar se je ob koncu 
zahvalil vsem ekipam za fer igro in sodniku Izu-
dinu Skenderoviću, ki sicer ni imel težkega dela, 
in dodal, da če bo vse posreči, bo naslednji Mar-
janov memorial že v Športnem parku v Trnjavi, 
in sicer v malce širši obliki, zagotovo pa vsaj za 
dve starostni skupini.

drago jutEršEk

Šahovsko 
srečanje
Pred dnevi so Zlatopoljci gostili ša-
hovsko ekipo iz Gradišča pri Lukovici. 
Medsebojna srečanja so že prava tradi-
cija, saj segajo nazaj v leto 2004, ko so 
prvič sedli za šahovnice v Zlatem Polju.

Prijetna šahovska srečanja potekajo izme-
nično v prostorih obeh društev. To niso le 
razburljive šahovske igre, ki običajno po-
tekajo v čisti tišini, ampak so tudi druženja 
rekreativnih šahovskih privržencev obeh 
občinskih zaselkov. V dosedanjih srečanjih 
so bili z boljšimi igrami tokrat uspešnejši 
Gradiščani. Ker pa so to le šahovska sreča-
nja in ne ligaška tekmovanja, se z rezulta-
tom nobena ekipa ne obremenjuje. Skupaj 
smo preživeli prijeten večer, ki je družil obe 
ekipi v eno celoto, katere želja je bila, da 
se ob koncu zime ponovno dobimo v Gra-
dišču.

tonE HaBjanič

V Ljubljani je 18. novembra 2017 Zveza olimpij-
skega dviganja uteži organizirala najmočnejše 
tekmovanje v olimpijskem dviganju uteži po 
letu 1982 v Sloveniji. V hotelu Austria Trend je 
potekal Mediteranski pokal in Ljubljana Open. 
Težkoatletski klub Domžale je vidno prispeval 
k uspešni izvedbi turnirja. Boštjan in Ivan Pe-
terca sta bila aktivna v sodniških vrstah, v tek-
movalnih pa Petra Pavlič, Nejc Orešek in Anže 
Kosmač. Vsi trije so pokazali veliko odločenost 
in nepopustljivost v borbi z utežmi kot člani slo-
venske reprezentance. Petra Pavlič je v potegu 
dvignila 70 kg, v sunku pa 88 kg (najboljši leto-
šnji rezultat), Anže Kosmač je v potegu zmogel 
115 kg, v sunku pa kar 145 kg (najboljši letošnji 
rezultat). Prisotne so bile tudi televizijske ekipe, 
tako je Pop TV v najbolj gledanem terminu ob-
javila daljši prispevek. Petra je po tekmovanju 
povedala, da ji je v ključnih trenutkih uspelo 
izvesti najboljše dvige v letošnji sezoni, kar po-
meni, da je res dobro načrtovala formo. Veselje 
ob dobrih dvigih je izrazil tudi predsednik klu-
ba TAK Domžale Ivan Peterca in ob tem pove-
dal, da ga veseli tudi dejstvo, da se vedno več 
mladih želi preizkusiti v tem športu.

ValEntin orEšEk

Petra Pavlič uspešna 
na mednarodnem 
turnirju

nOVOLeTnO VOŠčiLO

člani športnega društva Zlato 
Polje želimo vsem krajankam in 
krajanom ter vsem občankam in 
občanom vesel božič ter zdravo, 

srečno in uspešno leto 2018!

Hkrati se vsem zahvaljujemo
za pomoč in podporo!
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Tretji petek v novembru je v naši lepi in z naravnimi lepotami bogati deželi 
dan za projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Vsako leto na zajtrk povabimo 
domžalskega župana Tonija Dragarja. Letos smo v goste povabili še luko-
viškega župana Mateja Kotnika, ki je, mimogrede, tudi čebelar. Z njim je 
prišlo pet čebelarjev s čebelarskimi pripomočki. Letos smo se torej posvetili 
čebelam. Učenci iz posebnega programa vzgoje in izobraževanja so izdelo-
vali, risali in kiparili čebele. Učenci do 4. razreda so risali panjske končnice. 
Učenci od 5. do 9. razreda pa so raziskovali, kako je sestavljena čebelja dru-
žina, kakšne nevarnosti pretijo čebelam v okolju, v katerega preveč agresiv-
no posega človek, kakšne vrste medu dobimo od čebel, kako se toči med, 
in nenazadnje, kaj poleg medu še dobimo od čebel. 
Nato je sledil zajtrk. Zagotovili smo lokalno pridobljeno hrano. Hrana nam 
je teknila, res je bila odlična. Tako je bilo letos pri nas na ta vseslovenski 
praznik. Seveda ni manjkala pesem Lojzeta Slaka Čebelar, ki smo jo skupaj 
z gosti zapeli točno ob deseti uri. 

ida ZupanC

slovenski zajtrk na OŠ Roje

Veseli snežni december
 
V decembrskem času smo v 3. b razredu na igrišču poiskali krpice 
snega in ledu in se veselo pozabavali. Za izdelavo snežaka pa bo 
treba še malo počakati. 

tina pErgar

Pridruži se nam na Opinu
 
Opin je spletna platforma, financirana s strani Evropske unije z željo, da bi 
se približali mladim in jim dali možnost, da aktivno sodelujejo pri odloča-
nju o lokalnih projektih in dogodkih. Z nekaj sekundno registracijo na ura-
dni spletni strani (http://opin.me), ki je na voljo tudi v slovenskem jeziku, 
se lahko pridružiš rastoči skupnosti mladih po vsej Evropi in skupaj z nami 
oblikuješ boljši jutri za vse generacije. Poudarek je sodelovanje oziroma 
e-sodelovanje, saj se vse odvije prek spletne strani Opin. Čeprav gre še za 
razvijajoč projekt, se vedno več slovenskih in tujih organizacij zanima za 
tovrstno širjenje idej, saj tako nismo več vezani na prostor in čas, ampak 
lahko damo svoje mnenje kadarkoli in kjerkoli. Mladinski klub STIK si pri-
zadeva za več druženja in sodelovanja mladih in mladih po srcu v občini 
Lukovica. Da bi lahko uspešno izpeljali čim več dogodkov in se dotaknili 
čim večjega števila ljudi, smo se poslužili Opina, saj nam pomaga pri sami 
organizaciji, hitrejšemu širjenju idej ter iskanju novih prek mobilnih anket. 
Prednost Opina je tudi v tem, da lahko oddaš svoj glas projektom, ki so ti 
všeč, predlagaš izboljšave ali pa ustvariš nov projekt, pri katerem te bomo 
drugi podprli in se ga vsi skupaj trudili še dodatno izboljšati. Svojim ide-
jam lahko tako najdeš veliko nove podpore in jih lažje uresničiš. 

grEgor strEHar

Vsem bralkam in bralcem želimo mirne božične praznike, v letu 2018 
pa naj vas spremljajo zdravje, sreča in veselje. Vabimo vas, da se 
nam tudi v prihajajočem letu pridružite na naših dogodkih.

Turistično društvo Sv. Vid

MLADINA IN ŠOLSTVO

KULTURNO DRUŠTVO JANKO KERSNIK  
vabi na

PReDsTaViTeV DRUŠTVa, 
ki bo v sredo, 24. 1. 2018, ob 19. uri 

v Knjižnici Domžale.

Na predstavitvi bosta nastopila:
VOKALNA SKUPINA MLADOST
umetniški vodja: Simona Burkeljca 

in
MOŠKI ZBOR KD JANKO KERSNIK

zborovodja: Igor Velepič

Vljudno vabljeni!

Vsem bralcem Rokovnjača želimo  
vesele božične praznike ter srečno  

in zdravo novo leto 2018!



december 2017 25

Poklon življenju
Vsak človek le enkrat 
na tem svetu živi, 
le eno možnost imaš, 
da poklon življenju daš.

Vsako srce 
si življenja in ljubezni 
le želi.

Dandanes preveč ljudi 
po cestah nespametno nori. 
Preveč je prometnih nesreč, 
preveč izgub ljudi, 
ki nam polepšajo dni.

Ena nesreča, 
eno življenje, 
nešteto žalostnih src, 
samo trpljenje.

Daj poklon življenju,
živi ga, tak kot si, 
vsako minuto, 
vsako sekundo, 
ne pozabi življenja vrednosti.

Varno na cesti 
s trezno glavo, 
saj se z življenjem 
ne smemo igrati 
kot za stavo.

pEtra raVnikar

najboljša tovarna na svetu – 
tovarna bonbonov Šumi 
Pravzaprav je štiriletni Gašper rekel, da je to najboljša trgovina na 
svetu, saj je večina otrok prvič videla tovarno od blizu. In to zelo 
posebno tovarno – tako, v kateri se po tekočem traku prevažajo pi-
sani bonboni, na koncu ti jih pa prijazna gospa da toliko, kolikor si 
jih lahko zbašeš v žepe...

V TD Sv. Vid smo se letos odločili, da se našega vsakoletnega boljšega 
sejma za otroke lotimo malo drugače. Otroke bomo odpeljali v tovarno 
Šumi bonbonov v Krško. Tako se je v soboto, 9. decembra, poln avtobus 
otrok in njihovih spremljevalcev odpravilo na pravo sladko pustolovšči-
no. Otroke so v tovarni Šumi premamili bonboni, njihove starše in stare 
starše pa nostalgija. Se spomnite tistega legendarnega televizijskega 
oglasa za bonbone Visoki C? Ali pa mehkih Frufru bonbonov, pa tistih 
rjavih Herba in še prej melisnic? Na poti smo odkrili še to, da ustanovi-
teljica Josipina Šumi izhaja z Golčaja (njen dekliški priimek je Avbelj). 
S tovarno bonbonov oziroma takrat slaščičarsko obrtjo sta Josipina in 
njen mož Franc Šumi začela že leta 1876, pred 141 leti. To so bili časi, 
ko se bonbonov ni dalo kar tako dobiti v vsaki trgovini kot danes. Bili 
so cenjeni, pakirali pa so jih v papirnate vrečke in pločevinaste škatle. 
Veliki giganti, kot so Ricola, Hitschler in Haribo, so se pojavili šele mnogo 
let pozneje. Vse to smo torej izvedeli že na poti v Krško. Gospa Lojzka 
in gospa Milena sta s svojimi sladkimi dobrotami poskrbeli za odličen 
zajtrk vseh potnikov na avtobusu. V Šumiju smo si ogledali, kako delajo 
bonbone in žvečilne gumije. Na vsakem traku so otroci dobili tudi po-
šiljko bonbonov za v žepe. Navdušeni so bili tako otroci kot njihovi spre-
mljevalci. Po skupnem fotografiranju in nekaj nakupih smo se odpravili 
domov in v avtobusu podelili še nekaj sladkih nagrad ter razdelili škatlo 
bonbonov, ki so nam jih v Šumiju dali s seboj. Otroci so na poti domov v 
svoje roke vzeli tudi animacijo potnikov, tako da smo se vso pot zabavali 
in se zares dobre volje v popoldanskih urah vrnili v Šentvid.  
Vsem, ki ste skupaj z nami delili sladke trenutke v želji, da smo vam po-
lepšali predpraznične dni. Hvala in srečno v 2018!

Majda kočar

V poklon življenju
Tretja nedelja v novembru je imenovana za 
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih 
nesreč. To je dan, ob katerem se spomnimo 
vseh umrlih in poškodovanih v prometnih 
nesrečah skupaj z njihovimi bližnjimi, pri-
jatelji, sodelavci in znanci ter njihovega tr-
pljenja zaradi teh nesreč.

Morda se boste vprašali, zakaj je Svetovni dan 
spomina pomemben:
•	 s	pridobljeno	pozornostjo	predstavlja	spod- 

budo in poziv državi za izvajanje nacionalnih 
programov;

•	 povezuje	žrtve	prometnih	nesreč	po	svetu;
•	 družbi	 sporoča,	 da	 so	posledice	prometnih	

nesreč nesprejemljive;
•	 ker	pomanjkanje	informacij	o	žrtvah	prome-

tnih nesreč ustvarja med ljudmi ravnodu-
šnost;

•	 s	spominom	in	z	javnim	pogovorom	o	žrtvah	
prometnih nesreč ustvarja skupno preventi-
vo na tem področju;

•	 ker	 je	molčanje	del	 kolektivnega	zatiskanja	
oči pred resnico.

Tema letošnjih aktivnosti je bila V poklon ži-
vljenju. V šoli so ji posvetili številne aktivnosti. 
Izbor izdelkov, ki so pri tem nastali, vam bomo 
predstavili v naslednjih številkah. 

Mag. Marinka kušar štrukElj

prEdsEdniCa spVCp

MLADINA IN ŠOLSTVO

 

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

Spoštovani, zahvaljujemo se
vsem gostom, ki ste nas v tem
letu obiskali. Želimo vam
srečno in zdravo leto 2018
ter veliko kulinaričnih
užitkov iz domače kuhinje.
Vljudno vabljeni!
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Moto klub ROKOVNJAČI organizira avtobusni prevoz v VERONO (Italija) na razstavo in sejem 

motociklov in motoristične opreme 
Predstavitev proizvajalcev motornih koles, razstava predelanih motorjev, moto predstave, 

hostese, ugoden nakup opreme, dobra družba,… 

BIKE EXPO SHOW. 

23.JANUAR
SOBOTA

CENA

45€
prevoz,

vstopnica 
za sejem,

malica

ODHOD iz Šentvida pri Lukovici (parkirišče vrtec Medo) ob 3:30
P r i j a v e  i n  i n f o r m a c i j e  n a  
031 731 482 Felix in www.mkrokovnjaci.com/forum

AMZS65LET AMD LUKOVICA

2016201820

LET

VABILA

novoletno druženje članov 
Obrtne zbornice Domžale 
Na Območni obrtno-podjetniški zbornici Domžale (OOZ Domžale) 
je v četrtek, 7. decembra, potekalo 1. novoletno srečanje članov 
podjetnikov, ki prihajajo iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče in Trzin. 

Družabni dogodek, ki se ga je udeležilo blizu 70 podjetnikov, je bil 
odlična priložnost za neformalno medsebojno povezovanje in izme-
njavo izkušenj. Zbrani podjetniki so bili z dogodkom zelo zadovoljni in 
so obenem izrazili želijo, da postanejo tovrstna druženja tradicionalna. 
Članom so ob tej priložnosti predstavili tudi celovit pregled dogodkov, 
ki so se zvrstili na zbornici v letošnjem letu.  

andrEja grEgorič

Odlično vzdušje na 1. novoletnem srečanju članov Obrtne zbornice Domžale

       
Tehnični pregledi  
               01 723 68 44

ServiS  01 723 68 40

www.avtokveder.com

AvTO Kveder d.o.o.
Obrtniška ul. 1, Lukovica

pon - pet: 7.00 - 19.00
sob: 8.00 - 13.00

Le zdravo
lasišče je korak

do zdravih in
sijočih las

FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.

Tel.:

GSM:

info@frizeraj.si
www.frizeraj.si

Želimo vam veliko lepih 
pričesk v letu 2018!

MePZ ŠENTVIŠKI ZVON
v sodelovanju z

zborom COLLEGIUM VOCALE iz Celja

in domačimi solisti

Božični O�atorij
Camille Saint-Saëns

ŠENTVID PRI LUKOVICI / cerkev sv. Vida
petek, 29. december 2017, ob 19. uri

MEKINJE / cerkev Marijinega vnebovzetja
četrtek, 28. december 2017, ob 19. uri

CELJE / cerkev sv. Duha
nedelja, 7. januar 2018, ob 19. uri 

Dia
ne

 W
igs

ton
e
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PRENOS PLAČILNIH PRAVIC
Glede na predloge sprememb uredb za 
leto 2018 je predvideno, da bo prenos 
plačilnih pravic za leto 2018 mogoč le 
do 28. 2. 2018. To pomeni veliko spre-
membo za vlagatelje, ki so v zadnjih letih 
lahko prenašali plačilne pravice hkrati z 
oddajo zbirne vloge. Zato svetujem, da 
že v januarju razmislite o površinah, ki 
jih boste v 2018 obdelovali in to uredite 
na Upravni enoti v Domžalah (tel. 7220-
100). Le tako boste lahko vedeli koliko 
plačilih pravic je smiselno prenesti.
Prenos plačilnih pravic (zakup ali proda-
ja) je možen le elektronsko v pisarnah 
KSS po predhodnem dogovoru.

OBRAČUN PAVŠALNEGA  
NADOMESTILA
Vsi, ki ste v letu 2017 imeli dovoljenje 
za obračun pavšalnega nadomestila (8 
%) pri prodaji svojih pridelkov morate 
do 31. januarja 2018 oddati obrazec 
»Obračun pavšalnega nadomestila« v 
katerega se vpišejo vsi zneski obračuna-

nega pavšala za posamezne kupce vaših 
pridelkov (mleko, živali, les…). Obrazec 
morate oddati tudi, če prodaje niste 
imeli. Obvezna je elektronska oddaja v 
sistemu eDavki. Vse, ki ste za to poobla-
stili mene, prosim, da zberete vse obra-
čune za leto 2017 in se za oddajo obve-
zno naročite v času uradnih ur, ki je po 
novem spremenjen.

JAVNI RAZPIS ZA MALE KMETIJE
V oktobru je bil objavljen javni razpis za 
nov podukrep 6.3-Pomoč za zagon de-
javnosti namenjen razvoju majhnih kme-
tij. Namenjena je ohranjanju in razvoju 
majhnih kmetij, ki redijo travojede živali 
in katerih kmetijska zemljišča pretežno 
ležijo na OMD (območja z omejenimi 
dejavniki za kmetovanje). Podpora se bo 
dodelila kot pavšalna pomoč v obliki ne-
povratne finančne pomoči v višini 5.000 
€ na upravičenca. Osnovni pogoji, poleg 
oddaje zbirne vloge v letošnjem letu, so:
•	 od	 3	 do	 6	 ha	 primerljivih	 kmetijskih	

površin (PKP) v uporabi pri čemer se 

upošteva, da je 1 ha njive 1 ha PKP, 2 ha 
travnika pa le 1 ha PKP,

•	stalež	živali	od	3	do	15	GVŽ,
•	obremenitev	s	travojedimi	živalmi	(go-

vedo, kopitarji, drobnica, jelenjad) naj-
manj 0,7 GVŽ/ha travinja oziroma 0,5 
GVŽ/ha za ekološke kmetije.

Podrobnosti javnega razpisa so obja-
vljene na spletni strani MKGP in AKTRP. 
Obvezna je elektronska oddaja vloge 
najkasneje do 31. januarja 2018. Za pre-
verjanje osnovnih pogojev me lahko 
pokličete po telefonu, za podrobnejšo 
obravnavo (točkovanje…) in morebitno 
pripravo podatkov za oddajo vloge, pa 
se je potrebno po predhodnem dogovo-
ru oglasiti v pisarni. Potencialni vlagatelji, 
torej tisti, ki izpolnjujete osnovne pogo-
je, ste bili povabljeni na predstavitev 
javnega razpisa v novembru na Viru. Za 
vnos vloge v KSS je obvezna prijava 
najkasneje do konca tega leta.

paVla pirnat,
tErEnska kMEtijska sVEtoValka

ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE

Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

URADNE URE
ponedeljek: 8h-11h

sreda: 8h-11h

ostalo po dogovoru

Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si

OBVESTILA

Še vedno vsaka peta ženska postane žrtev nasilja

HOFeR spodbuja k negovanju spoštovanja
Spoštovanje je temeljna pravica nas vseh, 
a je žal še vedno prevečkrat kršena. Ena naj-
bolj razširjenih oblik nespoštovanja oziroma 
kršenja človekovih pravic je nasilje nad žen-
skami. Kot družba smo odgovorni, da ga ne 
prezremo, saj ne gre za individualni problem 
posameznic in posameznikov, temveč druž-
beni problem. Na slednje od 25. novembra, 
mednarodnega dneva boja proti nasilju nad 
ženskami, z lastnim projektom Negujmo spo-
štovanje opozarjajo tudi pri Hoferju.

Nasilje v slovenskih družinah in s tem tudi na-
silje nad ženskami je v Sloveniji še vedno zelo 
pogosto prisotno. Osveščanje o problematiki 
je prvi korak k temu, da spreminjamo statisti-
ko, ki je navkljub dolgoletnim prizadevanjem 
še vedno zaskrbljujoča.

5 dejstev o nasilju nad ženskami 
1. Še vedno vsaka peta ženska postane žrtev 

nasilja.
2. Večino nasilja nad ženskami povzročijo 

moški, ki jih ženske dobro poznajo. 
3. Delež nasilja, zlasti ko gre za nasilje v do-

mačem okolju in partnerskih odnosih, je 
mnogo višji od uradnih podatkov. 

4. Nevladne organizacije v Sloveniji ocenjuje-
jo, da je nasilje prisotno v vsaki peti družini 
v Sloveniji. 

5. Na ravni Evropske unije je fizično in/ali 

spolno nasilje po 15. letu starosti doživelo 
62 milijonov žensk. 

Nasilje nad ženskami je pogosto težko prepo-
znati, saj se tovrstno nasilje pogosto dogaja 
v domačem okolju. Nasilje v partnerskih od-
nosih je tako bolj prikrito, saj se zaradi stigme 
posledice nasilja skriva še bolj intenzivno. Ve-
lika težava je tudi dejstvo, da nasilje v družini 
navadno ni enkraten dogodek, temveč traja 
dlje časa.

5 načinov, kako lahko pomagamo
1. Spoštovanje naj postane temelj vseh naših 

odnosov. Negujmo ga dosledno in tako 
bodimo vzgled tudi ostalim. 

2. Osveščajmo o problematiki, saj lahko le na 
tovrsten način spreminjamo stališča in po-
sledično tudi dejanja.

3. Opozarjajmo na stereotipna mnenja o na-
silju nad ženskam in pojasnjujmo, zakaj so 
zmotna.

4. Bodimo pozorni na znake nasilja pri sose-
dih, sorodnikih ali znancih.

5. Ukrepajmo, če poznamo žensko, ki je žrtev 
nasilja. Pogovorimo se z njo in jo spodbu-
dimo, da si poišče ustrezno pomoč. Opaže-
no nasilje lahko prijavimo tudi sami. 

Eno izmed akcij osveščanja in zbiranja donaci-
je so letos oblikovali tudi pri Hoferju. Od izbra-
nih petih izdelkov za nego OMBIA 10 centov 
od prodaje namenjajo za terapevtske oddi-

he žensk iz varnih hiš in materinskih domov. 
Zbiranje donacije pod sloganom Negujmo 
spoštovanje poteka vse do konca februarja. 
Sredstva bodo tako dopolnila donacijo v vre-
dnosti 4650 evrov, ki jo je Hofer že namenil 
Sekciji varnih hiš, materinskih domov in soro-
dnih organizacij ter tako podprli varovanke in 
varovance 31 različnih programov. 

a. H.
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Želimo vam prijetne božične praznike

in srečno, zdravo, z upanjem

ter optimizmom prežeto

novo leto 2018.

Članice in člani

»ZA ČRNI GRABEN«, neodvisne liste

Člani liste 

za KS Prevoje 

in KS Rafolče vam 

čestitamo ob dnevu 

samostojnosti in 

enotnosti, hkrati 

pa vam želimo vesel 

božič ter zdravo in 

srečno v letu 2018!

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

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

	Dežurni	lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
	Lekarna	Kamnik	sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
	Lekarna	Domžale	ned in prazniki: 9.00 - 12.00



december 2017 29POLITIKA

V UPANJU NA BOLJŠE ČASE 
PONOSNO PRAZNUJMO 

DAN SAMOSTOJNOSTI 
IN ENOTNOSTI.

BLAGOSLOVLJENE  
BOŽIČNE PRAZNIKE
IN SREČNO NOVO LETO!

Občinski odbor NSi Lukovica

SDS za cenejše in dostopnejše zdravstvo za vse

Slovenska demokratska stranka je pripravila reformni 
program za slovensko zdravstvo, ki med drugimi 
predvideva celovito nadgradnjo ob ohranjanju javnega, 
solidarnostnega in vzajemnega zdravstvenega 
zavarovanja, uvedbo zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, 
preoblikovanje javnih zavodov v gospodarske družbe 
splošnega pomena, konkurenčno okolje in še mnogo 
drugih pozitivnih sprememb, ki jih bodo bolniki občutili 
na lastni koži v obliki bistveno krajših čakalnih vrst, 
boljšega dostopa do izvajalcev zdravstvenih storitev in 
ugodnejšega plačevanja košarice nabora pravic iz 
zavarovanja. 

Državljan, pacient in njegove potrebe morajo ponovno 
postati središče zdravstvenega sistema, denar mora 
slediti bolniku. Kadrovsko in vsebinsko bomo 
reorganizirali Ministrstvo za zdravje in ustanovili 
neodvisno »Agencijo za normative, standarde, kakovost 
in cene« za določanje standardov in normativov, 
kakovosti in ekonomskih (poštenih) cen zdravstvenih 
storitev. Vzpostavili bomo kontrolo sistema kakovosti za 
vse izvajalce, ti podatki pa bodo dostopni uporabnikom. 

Želimo vam poln koš zdravja, 

zvrhano mero optimizma 

in širok krog iskrenih prijateljev.

Veliko sreče in lepih sanj 

naj vam prinese božični dan. 

V novem letu pa nič skrbi, 

polno ljubezni in lepih dni. 

Srečno 2018!

Lista za Blagovico, Češnjice in Trojane

Veit team d.o.o., Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale
Telefon: 01 724 65 55, Mobitel: 031 395 395, E-pošta: info@veitteam.si, www.veitteam.si

Praznično presenečenje - razmišljate o tem, da bi imeli novega Ford 
jeklenega konjička? V decembru vas čaka odlična akcija za vozila Ford 

iz zaloge - poleg odlične cene čakajo na vas tudi brezplačne zimske 
pnevmatike za izbrano vozilo ter celoletna vinjeta za leto 2018!

 
Zapeljimo varno in srečno v leto 2018.
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Zahvale bomo z letom 2018 standardizirali na dimenzijo 92,5 x 80 mm. Objave 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 23. januarja in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 1. februarja.                                      IR Image

ZAHVALE

Srce je onemoglo,
tvoj dih je zastal.
A nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA 

Svojo življenjsko pot je v 89. letu starosti 
sklenila naša draga mama 

FRANČIŠKA TOMAN
iz Brezovice 8 pri Zlatem Polju

Zahvala tudi ZD Lukovica 
in Pogrebni službi Vrbančič.

Žalujoči vsi njeni

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

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas poslovil 
dragi mož, oče, dedek, brat in pradedek

STANISLAV ORAŽEM
po domače Jerhčev Stane iz Trnovč

Iskreno se zahvaljujemo  
vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom  

za izrečeno sožalje. 

Hvala gospe Mateji, gospodu župniku, 
 Pogrebnemu podjetju Vrbančič  

in cvetličarni Slovnik.

Zahvaljujemo se vsakemu posebej,  
ki boste našega ata ohranili  

v lepem spominu.

Vsi domači

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite
in večni mir mi zaželite.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 82. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče, dedek, tast, 
brat, svak in stric

FRANCE CERAR
iz Lukovice

Vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem,  
ki ste nam ob boleči izgubi stisnili roko, izrekli sožalje, 

 podarili cvetje in sveče, darovali za svete maše, iskrena hvala.
Posebej se zahvaljujemo dr. Nataliji Kunc Rešek in osebju 

Dializnega centra, prevoznemu podjetju  
Meri in dr. Tomažu Milanezu. 

Zahvala tudi osebju ZD Lukovica, g. dr. Lobodu, sestram Vanji, 
Ireni in Mateji za dolgoletno požrtvovalno zdravstveno oskrbo.

Iskrena zahvala tudi g. župniku Pavlu Okolišu in somaševalcema 
g. Šlibarju in g. Dolinšku, za čutečo opravljeno pogrebno 

slovesnost. Hvala tudi pevcem, konjenikom in  
Tomažu Andrejki za lep poslovilni govor.

Hvala tudi vsem, ki ste nam stali ob strani, nam kakorkoli 
pomagali, in dragega očeta v tako velikem številu pospremili  

na njegovi zadnji poti, in ga ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

Tu ljubljen bil si iz vsega srca,
bodi ljubljen še tam,
kjer zdaj si doma.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je v tragični nesreči 
v 20. letu starosti za vedno zapustil naš

JAKOB CERAR
po domače Matetov Jaka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom,  
sorodnikom, vaščanom in prijateljem, ki ste nam  

kakor koli pomagali in darovali, hvala za vse  
tople besede tolažbe, sveče in cvetje.

Posebej se želimo zahvaliti vsem sosedam, ki ste nam 
 pomagale pri pripravi hiše in postrežbo. Hvala tudi vsem 
njegovim sošolcem in staršem, ravnateljici, učiteljicam in 

učiteljem OŠ Roje, ki ste ga vsa ta leta čuvali in vzgajali skupaj 
z nami. Iskrena hvala tudi gospe Novakovi in vsem iz Sožitja 

Mengeš, ki ste nam pomagali s posredovanji in nasveti.  
Posebej se zahvaljujemo pevcem in g. župniku  

Okolišu za lepo opravljen pogreb. 

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospremili  
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
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Pogrešali bomo tvoj blagi nasmeh,
pogrešali iskrice v tvojih očeh. 
Ob zadnjem slovesu vsak od nas si želi, 
da bi še naprej varovala ga ti!

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 92. letu starosti 
sklenila naša draga mama, babica, 
prababica, sestra, teta in tašča

VALENTINA VESEL
po domače Rakova mama iz Gradišča pri Lukovici

Zahvaljujemo se vsem  
sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem  

in vsem znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, 
 sveče in darove ter vso pomoč v dnevih izgube  

naše najdražje mame.

Ni besede, s katerimi bi izrazili hvaležnost  
vsakemu posebej, ki ste našo mamo imeli radi,  

jo spoštovali in jo pospremili k večnemu počitku.
 

Vsem iskrena hvala!

Vsi njeni
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- Cene vsebujejo DDV
- Izdelki v ponudbi imajo vse ustrezne teste in certifikate
- Ponudba velja do 15. 1. 2018

Center za zaščito in reševanje Domžale
Količevo 2a, 1230 Domžale
(01 729 22 28     *info@czrdomzale.si

Obiščite nas!

Koristno darilo 
ob prihajajočih praznikih

CZR
Domžale

6kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za hišo 
in stanovanje

34,90 EUR
39,00 EUR

2kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za avto 
in kombi

24,90 EUR
29,20 EUR

Detektor ogljikovega monoksida 
KIDDE primeren za domačo uporabo

25,90 EUR
29,90 EUR

Krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde 
kože na bolnih in zdravih nogah.

Diabetiki, negujete vaša stopala?

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Srečno 
2018!




