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Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6b. Emisija NOx: 0,017 – 0,0428 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00005 – 0,00238 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. 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. 

Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja.
* 5 let jamstva ali 100.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto. 
** V akcijo je vključeno večletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 2 leti brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja.

že za 12.990 €
www.dacia.si

Novi Dacia DusterNovi Dacia Duster

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije 
onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82), siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru 
financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 
84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 10.05.2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni 
znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire 
zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

SERIJSKA KLIMATSKA NAPRAVA 

TEMPOMAT       

ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*
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Naslednja številka Rokovnjača bo iz-
šla 23. avgusta 2018; rok za oddajo 
člankov je 14. 8. 2018. do 12. ure. 
Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni šte-
vilki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 
1500 znakov s presledki, lahko pošljete po e-pošti 
na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih vnesete 
v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na te-
lefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; 
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo spada med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % DDV 
(Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva 
za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih 
člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Slavnostni koncert ob 20-letnici delovanja Godbe 
Lukovica, foto: Rok Majhenič

Uvodnik
Že nekaj let 
junijska šte-
vilka Rokov-
njača izide v 
prvih dneh ju-
lija. Preprosto 
zato, da lahko 
v njej objavi-
mo članke z 
dogajanj pred 
začetkom do-
pustov in po-
čitnic, ko se 
zaključuje šolsko leto in poteka prazno-
vanje dneva državnosti. Tudi tokrat lahko 
preberete glavne poudarke in si ogledate 
fotogalerijo s proslave v Lukovici. Slove-
nija je torej minuli teden praznovala in 
naj vam, dragi bralci Rokovnjača, ob tej 
priložnosti čestitam ob dnevu državno-
sti. Šolarji medtem že uživajo brezskrbne 
počitnice in tudi njim gredo za dosežene 
uspehe v minulem letu vse pohvale in 
čestitke.

V peti letošnji številki smo poleg tega za-
beležili pestro predpočitniško dogajanje, 
ki so ga zaznamovala prva praznovanja 
obletnic društev. Godba je z zelo pestrim 
koncertom obeležila 20-letnico delova-
nja. Z istim jubilejem se lahko pohvalijo 
tudi v Podeželskem društvu Blagovica. 
V Krašnji pa so pripravili prireditev ob 
160-letnici tamkajšnje osnovne šole. Vse-
kakor velja izpostavili še projekt povezo-
vanja Osnovne šole Janka Kersnika. Sku-
paj z osnovnima šolama Luče in Ljubno 
ob Savinji so z dvema koncertoma spletli 
številne niti prijateljstva.

Naj vas ob koncu opozorim še na datum 
izida naslednje številke Rokovnjača. Ta 
se je glede na predvideni terminski plan, 
objavljen na spletni strani občine, zaradi 
objektivnih okoliščin nekoliko spreme-
nil. Šesta letošnja številka Rokovnjača 
bo tako v vaših nabiralnikih 23. avgusta, 
rok za oddajo člankov pa je 14. avgust. 
Uživajte do takrat in lepo se imejte med 
poletnim oddihom.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Poletje je tu!
Začele so se počitnice in verjetno se jih vsi šolarji brez konca ve-

sele. Izkoriščam to priložnost in ponovno čestitam vsem učenkam 
in učencem, ki ste za svoje delo in uspehe prejeli taka ali drugačna 
priznanja. Za mnoga priznanja smo slišali na šoli in v okviru šolskih 
aktivnosti, so pa še druga, ki ste jih s svojim delom in aktivnostmi 
prislužili zunaj šole. Predvsem so tu športna priznanja in dosežki. 
Vsem iskreno čestitam. Spet smo lahko ponosni na skupino učen-
cev, ki ste dosegli devetletni odlični učni uspeh. Pohvaliti moram 
tudi valeto, ki je bila domiselno in kulturno pripravljena. Ta naj bi 
bila, kakor kaže, tudi zadnja na Studencu, ker bo naslednje leto ta 
možnost že dana v novi telovadnici na Brdu. Čeprav je sam ambi-
ent in odprt prostor na Studencu vabljiv in prijeten kraj. Lahko smo 
veseli, da smo imeli do zdaj vedno to možnost.

V teh dneh je bila množica prireditev, toliko jih je bilo, da vseh 
niti nisem uspel obiskati. Tudi zato, ker tudi moja otroka sodelujeta 
v različnih aktivnostih in se nemalokrat dogodki križajo. Seveda me 
stvari zanimajo in jih spremljam, vendar je fizično nemogoče biti na  
 

 
 
 
več krajih hkrati. Tako se vsem, ki 
me kje tudi pogrešajo, lepo opra-
vičujem. Pomembno je, da je do-
godek uspešen in da vsi, ki v ne-
kem društvu sodelujete, uspete 
poenotiti svoje interese, talente 
in znanja ter uspete v tem, v če-
mer se želite udejstvovati.

Tako kot pretekli čas bo ži-
vahno tudi poletje s celo vrsto 
dogodkov, na katere ste seveda 
vabljeni. Predvsem pa vam že-
lim lepo poletje in da si naberete 
svežih moči v naravi, hribih ali na 
morju. 

Lepo poletje voščim.

MAtej kotnik, župAn

V četrtek, 21. junija, ob so na gradbišču pri OŠ Janka Kersnika na Brdu 
položili temeljni kamen za gradnjo nove večnamenske športne dvora-
ne. Kratek kulturni program so pripravili učenci OŠ, pred samo položi-
tvijo temeljnega kamna pa so imeli kratke govore ravnateljica dr. Anja 
Podlesnik Fetih, župan Matej Kotnik in direktor Marlesa hiše Bogdan 
Božac, ki so nato tudi položili temeljni kamen na svoje mesto. V temelj-
ni kamen je bilo položeno tudi neskončno pismo, ki so ga podpisali: 
celotni učiteljski zbor in učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, ob-
činska uprava Občine Lukovica, župan Matej Kotnik in direktor podjetja 
Marles hiše Bogdan Božac.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Temeljni kamen pri OŠ Janka Kersnika na Brdu že postavljen

Registracija in zavarovanja 
motornih vozil na enem mestu

 

m 041 877 800     e info@avtokveder.com

OBČINSKA UPRAVA
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Drevored Brdo
V drevoredu Brdo so bila zaključena gradbena dela, tako da je ob-

novljeni drevored dobil novo, svežo podobo. Ob zadostitvi okolje-
varstvenih pogojev (v celoti smo sledili smernicam oziroma soglas-
ju Zavoda RS za varstvo narave k ureditvi kostanjevega drevoreda), 
dodanem amfibijskem podhodu za dvoživke za zaščito dvoživk iz 
ribnika pri prečkanju ceste, se bo bistveno povečala tudi varnost ko-
lesarjev in pešcev, saj je bil asfaltiran tudi ločen hodnik za kolesarje in 
pešce ob sadovnjaku in še posebej na do zdaj ozkem grlu in nevar-
nem odseku ob ribniku, za povečanje varnosti pa sta dodani grbini 
trapezne oblike s prehodoma za pešce in kolesarje, ki pa verjetno 
voznikom ne bosta tako pri srcu kot kolesarjem in pešcem. V kratkem 
bo izvedena tudi ograja za zaščito strmega dela hodnika.

  ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

V Šentvidu je že od zaključka del na avtocesti, ki poteka skozi našo 
občino, sameval objekt DDC, ki so ga v vseh teh letih delno načeli van-
dali, predvsem pa zob časa, ki poskrbi, da objekt, ki ni v uporabi, hitro 
začne propadati. To pa je tudi botrovalo temu, da se je v zadnjem letu 
začela rušiti streha, sam objekt pa je postal nevaren za mimoidoče. 
Zato so tudi svetniki na 25. redni seji Občinskega sveta sprejeli sklep, 
da je treba objekt kar se da hitro odstraniti. Tako so konec maja v le ne-
kaj dneh podrli objekt in pospravili ruševine, po odstranitvi pa pridobili 
prostor za parkirišče, ki je v okolici cerkve in kulturnega doma še kako 
zaželeno. 

Kmalu za tem se je izvedla tudi manjša obnova igrišča (nogometne-
ga in košarkaškega), kjer so popravili razmajane nosilce žičnate ograje 
in zamenjali dotrajano mrežo.  

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Odstranitev poslopja  
DDC v Šentvidu

OBČINSKA UPRAVA
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Kresni večer in maša za 
domovino
Župnija Brdo že nekaj let tradicionalno pripravlja na kresni večer sveto mašo 
za domovino, ki ji sledi kresovanje. Letos se je dogodka udeležilo nekoliko 
več ljudi kakor prejšnja leta, kar je seveda razveseljivo, še vedno pa žal na tem 
versko protokolarnem dogodku manjka precej predstavnikov družbeno-

-političnega življenja iz naše občine. Prireditev se je začela v cerkvi sv. Vida v 
Šentvidu s sveto mašo, ki jo je vodil Ivan Povšnar ob somaševanju domačega 
župnika Pavleta Okoliša. Z izbranim programom je sodeloval domač župnij-
ski zbor. Tako smo lahko že pri vstopnem spevu prosili … »Bog na svoj se rod 
ozri« …, pri darovanju »zase in za domovino, milosti te prosimo …« in potem 
na koncu »tebi vseh rodov Gospod, priporoča se naš rod …« Po sveti maši je 
kvintet Zarja v kratkem kulturnem programu zapel še dve pesmi; O kresu in 
domovinsko Imel sem ljubi dve ter tako zaokrožil dvojno simboliko večera. 
Slovesnost se je nadaljevala na trgu pred cerkvijo, kjer je ob osamosvojitveni 
lipi zagorel simbolični kres. S tem ohranjamo star slovenski običaj, kres pa 
gori tudi v čast naši domovini, saj sovpada z našim najpomembnejšim dr-
žavnim praznikom. Tako je na trgu iz grl vseh prisotnih ponosno zadonela 
še slovenska himna. Polni domovinskih čustev, ponosni in veseli, da je naša 
domovina že 27 let tudi samostojna država, smo se ob pecivu in pijači na 
trgu v prijateljskem druženju zadržali še nekaj časa.   

MAtevž kink

Napoved del v občini Lukovica
 
Začela so se tudi dela nujne sanacije plazu v Trnovčah. Zaradi izvajanja 

del bo še vse do (predvidoma) 17. avgusta 2018 popolna zapora ceste JP 
735111 (Zlato Polje–nekdanja šola). Končna sanacija obravnavane lokaci-
je s pilotno steno bo zagotovila ustrezno podpiranje cestnega telesa v ob-
močju nastale splazitve, obenem pa bo ustrezno izvedena tudi meteorna 
kanalizacija ceste in ureditev oziroma preprečitev izpusta zalednih vod v 
sanirano območje.  

V času poletnih počitnic se bo izvedla tudi 2. faza rekonstrukcije ceste 
Šentvid–Zlato Polje, cesta bo v celoti rekonstruirana od odseka, ki je bil 
saniran v lanskem letu, do naselja Čeplje. Dela tekočega vzdrževanja ceste 
so bila na odseku med Brezovico in Pšajnovico že izvedena (obnovljene in 
dograjene mulde, plombiranje poškodovanega asfalta), z njimi pa se bo 
nadaljevalo tudi na nekaterih delih, kjer je cesta najbolj poškodovana (na 
odseku Čeplje–Zlato Polje).

V zaključni fazi je tudi usklajevanje projektov za težko pričakovano re-
konstrukcijo ceste Čeplje–Znojilo. Predvidevamo, da se bo prva faza zače-
la v poznih poletnih mesecih.

Dne 6. junija 2018 je v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici pote-
kala javna predstavitev idejnih projektov za izgradnjo kanalizacije v Zgor-
njih Praprečah in Gradišču, s katero se je začelo usklajevanje tras kanali-
zacije za odpadno vodo na območju naselij Zgornje Prapreče in Gradišče 
kot nadaljevanje kanalizacijskega sistema Spodnjih Prapreč. Z izgradnjo 
kanalizacije v občini Lukovica sledimo Operativnemu programu odvaja-
nja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Stanje del v Imovici
 
V Imovici se dela bližajo koncu. Dela so večinoma zaključena, ob bra-

nju članka so v zaključku tudi asfalterska dela. Z izvedenim krožiščem, 
hodniki za pešce, postajališčem šolskega kombija in talnimi označba-
mi bo ob celostno prenovljeni infrastrukturi tudi bistveno povečana 

varnost za pešce in kolesarje. Tako bo poleg kanalizacije, meteorne ka-
nalizacije, menjave vodovoda in ostalih vodov urejena tudi prometna 
situacija. V času zaključevanja del je bil na javnem razpisu izbran tudi 
izvajalec gradbenih del za izgradnjo kanalizacije, investicijsko vzdrže-
valna dela na vodovodu in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah. Z deli v Pre-
valjah bodo začeli že v juliju.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

OBČINSKA UPRAVA
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Prireditev ob dnevu državnosti
 
V četrtek, 22. junija, se je prireditev ob dnevu državnosti začela na 

trgu s prihodom veteranov območnega združenja vojne za Slovenijo in 
slovenskih častnikov ter himno, ki jo je odigrala Godba Lukovica. Zaradi 
oblačnosti se je prireditev, ki sta jo povezovala učenca OŠ Janka Ker-
snika Brdo, nato nadaljevala v kulturnem domu. Slavnostni govornik 
prireditve je bil župan Matej Kotnik. 

Podelili so priznanja najuspešnejšim učencem, priznanja sta podelila 
ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih in župan Matej Kotnik. Učenci so 
skupaj osvojili 100 priznanj na državni, mednarodni in svetovni ravni. 

Ob dnevu državnosti sta sekretar zveze slovenskih častnikov, briga-
dir Martin Jugovec in predsednik območnega združenja slovenskih 
častnikov Domžale, major Milan Narat podelila priznanje veteranu in 
članu častniške organizacije Lukovica, stotniku Janezu Pogačarju. 

Prireditev so s pevsko in plesno točko popestrili učenci OŠ Janka Ker-
snika Brdo, učenci podružnične osnovne šole Blagovica, otroški pevski 
zbor Kresničke in otroška skupina Folklornega društva Lukovica.

 erikA CerAr

DOGODKI

Nastop učencev podružnične osnovne šole Blagovica

Počastitev slovenske zastave in himne

Slavnostni govornik župan Matej Kotnik

Priznanje veteranu in članu častniške organizacije Lukovica, stotniku Janezu Pogačarju

Otroška skupina Folklornega društva Lukovica

Otroški pevski zbor Kresničke

Učenci odlični vseh 9 let
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Slavnostni koncert ob 20-letnici 
Godbe Lukovica

 
Za lukoviškimi godbeniki in godbenicami je prvi del praznovanja ju-

bilejnega leta 2018. V začetku junija so v dvorani Rekreacijskega centra 
Urbanija izvedli slavnostni koncert ob 20-letnici, na katerem je kot gost 
nastopil priznani slovenski kantavtor in folk rock glasbenik Vlado Kreslin. 

Še pred koncertom je Godbo Lukovica doletela čast, da je v sredo, 
30. maja, nastopila v oddaji Dobro Jutro na Televiziji Slovenija. Gledal-
cem je predstavila svoje 20-letno delovanje, zaigrala skladbo Rocking 
March in povabila na koncert, ki je bil 1. junija. Odziv je bil zelo velik, 
saj je bil šotor RCU poln. Po nekaterih ocenah se je v njem zbralo 700 
obiskovalcev.

Slavnostni program so godbeniki začeli s figurativno točko, ko so na 
prizorišče koncerta prikorakali z različnih strani. Ob koračnici so se jim 
pridružile še kamniške mažoretke, s katerimi sodelujejo že nekaj let. In 
že je bil tu prvi vrhunec, ko je ob taktih orkestra skladbah Dan neskonč-
nih sanj in Cesta zapel Vlado Kreslin.

Sledil je govor župana Občine Lukovica Mateja Kotnika, ki je god-
benikom najprej čestital ob jubileju in dodal: »Hvala ker nam nosite 
veselje, glasbo, umetnost in ste z nami ob veličastnih, kulturnih, po-
membnih trenutkih. Godbi smo lahko hvaležni za marsikaj in danes si 
občine Lukovica ter našega kulturnega prostora brez godbe ne bi znali 
zamišljati.« Ob tem se je spomnil prvih dni in začetkov, ko so ustana-
vljali društvo: »S trmo, vztrajnostjo, razumevanjem in spoštovanjem je 
prvemu dirigentu Juretu Močilnikarju uspelo godbo postaviti na noge 
in je zaživela. Ponosen sem na to, da jih je več, kot nas je na začetku 
sedelo za mizo, danes na akademiji za glasbo in vsi so šli skozi Godbo 
Lukovica. To je tisto, kar je najlepše. Godba je zbrala veliko mladih moči, 
glasba jim je dala pot, poklic, življenje, smisel. To je največje poslanstvo, 
ki ga je v 20 letih lahko opravila.«

Skozi koncert so obiskovalci v programu, ki ga je povezovala Ber-
narda Žarn, lahko v video projekcijah in filmih spoznali zgodovino 
delovanja godbe. Pred odigranima skladbama Abba Gold in Sanjsko 
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Premagana je največja ovira za 
občinski prostorski načrt

Za občinski prostorski načrt občine Lukovica, ki se pripravlja od 
leta 2005, je bil po dolgotrajnih usklajevanjih (zadnji dve leti so 
usklajevanja potekala praktično mesečno, predvsem zaradi odlo-
čenosti ministrice Majcnove, da preseka z neskončnimi postopki na 
ministrstvu) v letošnjem juniju dosežen izredno pomemben kom-
promis med naravovarstvenim in prostorskim sektorjem. Do zdaj 
je namreč največjo oviro za zaključek postopka priprave in sprejem 
tega načrta predstavljal razkorak med razvojnimi potrebami občine 
in varstvenimi zahtevami. Z namenom iskanja optimalne rešitve so 
v zadnjem letu na ministrstvu za okolje in prostor potekali intenziv-
ni usklajevalni sestanki, ki so obrodili sadove. Pri tem je bil občini v 
veliko pomoč kmetijski resor kot pomemben člen pri izvajanju omi-
litvenih ukrepov, ki so v prvi vrsti nadomeščanje gozdnih površin na 
kmetijskih zemljiščih. Tako je dogovorjeno, da se obstoječi gozd v ni-
žinskem delu občine kot tak opredeli tudi po namenski rabi, s čemer 
se občina sicer odpoveduje stavbnim zemljiščem za razvoj poslovnih 
dejavnosti, ki jih glede na povpraševanje že primanjkuje. Vendar bo 
na tem območju omogočena nujno potrebna širitev Logističnega 
centra Hofer, s katero se bodo odprla nova delovna mesta. Kot re-
čeno, se hkrati zaradi zahtev Zavoda za varstvo narave občina mora 
odpovedati 27 ha zemljišč, namenjenih poslovnim dejavnostim, kar 
je z gospodarskega vidika občine velika škoda. Zavod želi, da se to 
območje zavaruje kot krajinski park. 

Obenem bo s prostorskim načrtom rešen tudi problem gostin-
skega podjetja na Trojanah, ki se trenutno sooča s pomanjkanjem 
parkirišč za obiskovalce in zaposlene. Prometna ureditev z ustreznim 
sistemom parkiranja in povezovalnih cest je osnova za nemoteno 
delovanje in prihodnji razvoj gostinske dejavnosti na Trojanah.

Zdaj lahko nadaljujemo in dokončamo zakonsko predpisan posto-
pek priprave občinskega prostorskega načrta (strateški in izvedbeni 
del), v katerem bomo zaradi drugačnih prostorskih rešitev organizi-
rali še eno javno razgrnitev. Namenjena bo samo izvzemu obstoječih 

zazidljivih zemljišč v Prevojskih gmajnah in širitvi na Trojanah, kot je 
bila podana zahteva s strani pristojnih ministrstev. Glede na že do-
seženo kompromisno uskladitev na prostorskem in okoljevarstve-
nem področju, kjer mora občina v svojo škodo popustiti na razvojnih 
področjih, bo nadaljnje delo prvenstveno usmerjeno v pridobitev 
pozitivnega kmetijskega mnenja k predlaganim širitvam stavbnih 
zemljišč na kmetijska zemljišča v največji možni meri. Pomembno 
izhodišče pri tem bodo bilance površin po namenski rabi, ki med 
drugim vključujejo tudi vračanje zazidljivih zemljišč v kmetijsko in 
gozdno namensko rabo. V postopek bomo vključili tudi vsa doslej 
pridobljena mnenja, ki so jih nosilci urejanja prostora že podali k stra-
teškemu delu, in ga skupaj s postopkom celovite presoje vplivov na 
okolje zaključili v prihodnjem letu. Takoj za tem bomo začeli z novim 
postopkom priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostor-
skega načrta, v katerega bodo vključene vse pobude občanov za 
spremembo namembnosti zemljišč, ki še niso bile obravnavane.

občinskA uprAvA

potovanje po Grčiji so tako lahko videli, kateri so bili najpomembnej-
ši nastopi in da so godbeniki gostovali že v Avstriji, na Hrvaškem in v 
Franciji. Potem je spet na oder prišel Vlado Kreslin. Tokrat najprej z eno 
njegovih najbolj prepoznavnih pesmi Tista črna kitara. Pri naslednji Poj 
mi pesem se mu je pridružil še trio harmonik. Sestavljen je bil samo za 
to priložnost, v njem pa dva godbenika Nejc Andrejka in Uroš Klopčič 
ter kot tretji član župan Matej Kotnik.

V nadaljevanju so bili predstavljeni vsi dosedanji predsedniki godbe: 
Kamilo Domitrovič, Bojan Andrejka, Nejc Andrejka in Uroš Klopčič. Sle-
dnji je pozdravil navzoče in se zahvalil za podporo vsem, ki godbi stoji-
jo ob strani in ji pomagajo. Nato so na vrsto prišle čestitke slavljencem. 
Najprej so jim čestitali godbeni kolegi iz Domžal in Mengša. Prisoten je 
bil tudi predsednik Zveze slovenskih godb Boris Selko, ki je Godbi Lu-
kovica podelil trak in ga pripel na prapor. Čestitke je izrekel tudi vodja 
domžalske izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike 
Slovenije Matej Primožič, ki je nato članom godbe podelil še Gallusove 
značke za jubilejnih 5, 10 in 15 let sodelovanja v orkestru.

Zadnji del koncerta je minil v narodno-zabavnih ritmih. Najprej so 
sicer obiskovalci na dveh velikih platnih videli, da so do zdaj godbo kot 
dirigenti vodili Jure Močilnikar, Jaka Einfalt, Peter Šala in Luka Einfalt. 
Slednji dirigentsko palico vihti že deseto leto. Tudi tokrat jo je, zaigral 
pa je tudi solo v skladbi Bariton polka. Godba je ponosna tudi na svoje 
člane, ki so se odločili, da bo glasba njihovo življenje in poklic. Na kon-
certu sta bila izpostavljena Maruša Urankar, ki je doštudirala v Nemčiji. 
Tam pa še vedno znanje nabira Miha Lončar, ki se je zbranim v dvorani 
javil po videopovezavi. V različnih glasbenih sestavih je zelo dejaven 
tudi Blaž Andrejka, ki je tokrat skupaj s Sentyo Tiyo Awbell zapel Avse-
nikovo Slovenija, od kod lepote tvoje. Za konec koncerta so godbeniki 
prihranili skladbo Pozdrav prijateljem, ki so jo posvetili svojim najdraž-
jim domačim in prijateljem, ki jih podpirajo že vrsto let v želji po sode-
lovanju tudi v prihodnje.

Leon AndrejkA



Rokovnjač10

Blondinke s Harvarda skuhale 
najboljši golaž 

 
Na letošnjem Vidovem sejmu v organizaciji TD sv. Vid, ki je bil prvo 

nedeljo po prazniku sv. Vida (17. 6. 2018), je najprej dišalo po praženi če-
buli, potem pa so se vonjave, ki so se širile iz kotlov, začele spreminjati v 
tiste prave. Kar 11 skupin se je namreč pomerilo v kuhanju golaža na prvi 
Golažijadi TD sv. Vid. Prevladovali so sicer moški, na koncu pa je zmagala 
edina ženska ekipa. Strokovna komisija v sestavi kuharskih mojstrov in 
ljubiteljev golaža je imela težko nalogo. Kriterijev za ocenjevanje je bilo 
veliko in odločitev na koncu je bila tesna, zato je bil prav vsak detajl zelo 
pomemben. V prvem delu se je ocenjevala priprava, urejenost in čisto-
ča na tekmovališču, organiziranost in usklajenost ekipe ter upoštevanje 
pogojev in pravil tekmovanja. V drugem delu se je ocenjeval golaž po 
videzu, gostoti, aromi, kuhanosti mesa in samem okusu. Končni seštevki 
točk so na koncu prinesli bronasto priznanje ekipi Gostilna Gašper, sre-
brno priznanje ekipi GolaŽena, zlato priznanje pa so odnesle Blondinke 
s Harvarda. Vse ekipe so se tudi vizualno izjemno potrudile, nagrado za 
najboljši vizualni videz pa prejela ekipa Kravji pastirji. Iskrena hvala vsem 
ekipam, ki so sodelovale in pokazale pravo srčnost v kuhanju. Da je bil 
prav vsak golaž dober, so pokazali prazni kotli, ki so se v rekordnem času 
izpraznili. Verjamemo, da je bil dokaz in spodbuda, da se naslednje leto 
spet vidimo na 2. golažijadi TD sv. Vid. 

Kljub veselemu dogajanju okrog kotlov, je bilo ob 12.00 že tradicio-
nalno merjenje moči v vlečenju vrvi. Letošnji zmagovalci so bili člani TD 
sv. Vid, ki pa so se denarni nagradi odrekli v korist pomoči potrebnim 
družinam po toči v Črnomlju. K tej lepi gesti se je pridružila tudi ekipa 
Kravji pastirji, zmagovalna ekipa v videzu na prvi golažijadi TD sv. Vid. 
Obema se v imenu društva iskreno zahvaljujemo, njihov prispevek bo 
zagotovo pomagal ublažiti stisko ljudem, ki jo doživljajo v teh dneh. 

Na stojnicah je tudi letos dišalo po domačih izdelkih: mesu, siru, sadju, 
olju, testeninah, medu, piškotih, kruhu in ostalih dobrotah. Lahko smo 
opazovali, kako se pletejo košare, kako se izdelujejo slamniki, kako se 
rezbarijo umetnine. Za nego je poskrbela naša bivša sokrajanka Tatjana 
Podbevšek, s kozmetiko TATJANA NATURA, ki je predstavila svoje nego-
valne izdelke. 

Za slavnostno odprtje sejma je poskrbela Godba Lukovica, ki letos 
praznuje svoj okrogli jubilej delovanja. V imenu TD jim iskreno čestita-
mo in se zahvaljujemo za vsa leta skupnega sodelovanja ter jim želimo 
še veliko let nadaljnjega uspešnega delovanja. 

Nekaj novega, nekaj starega, nekaj sposojenega, veliko dobre volje 
in srčnosti ter sončen dan – to je letošnji podpis Vidovega sejma. Vsem 
obiskovalcem iskrena hvala za obisk – vi sejmu dajete živahnost! 

Na ponovno snidenje v naslednjem letu. 
MAjdA kočAr

Zmagovalci v vlečenju vrvi: TD sv. Vid

Zmagovalke Golažijade: Blondinke s Harvarda

22. Šraufov pohod v Krašnji
Devetnajstega maja je Športno društvo Krašnja že dvaindvajsetič or-

ganiziralo in odlično izpeljalo spominski Šraufov pohod. Letos se ga je 
udeležilo 115 pohodnikov in ga tudi uspešno končalo. Tudi gospe iz 
Doba, ki štejeta 82 pomladi. Pohodnikom je znano, v vednost ostalim 
pa je treba zapisati, da sta krajši in daljši pohod. Krajši šteje 16,5 km, 
daljši 26,5 km, in se ga pohodniki udeležijo na svojo lastno presojo, ko-
liko zmorejo. Startno mesto je bilo pri baru Pod lipo in tudi prireditveni 
prostor je bil v tem prijetnem ambientu, čeprav je proti koncu priredi-
tve dež predčasno opral tako pohodnike, povabljene goste in tla.

Veliko pohodnikov se tega pohoda udeleži vsako leto, vsako leto pa 
se jim pridruži tudi kak »novinec« tega pohoda. Skoraj vsako leto se 
udeleži pohoda Miran Koder iz Jesenic, ki se šteje med svetovne popo-
tnike. Vsako leto uspe Marjanu Štruklju privabiti posebnega, vsem zna-
nega gosta. Letos je Krašnjo obiskal alpinist in ekstremni smučar Davo 
Karničar. Obstaja rek: če sonca ni, bodi sonce ti. In Davo Karničar je eno 
tako sonce. Je topel, je preprost, umirjen in tako zelo prizemljen, kar 
zmorejo samo izjemni ljudje, nasmejan, vsakemu, ki ga je ogovoril, je 
namenil prijazno besedo, pomagal je podeljevati spominske gojzarčke 
prihajajočim pohodnikom. Je pravi kleni Gorenj'c, doma z Jezerskega, 
ki mu je družina in domači kraj nekaj svetega.

Organizacija takega pohoda in vsega, kar spada zraven, je velik za-
logaj tako organizacijski kot finančni. Člani športnega društva vse delo 
opravijo ljubiteljsko in volontersko, finančno pa jim pomagajo dona-
torji. Naj naštejem tiste največje: M&P Burja iz Krašnje, SAM Jarše, Slu-
šni centri AUDIO.BM v Sloveniji, spominske gojzarčke izdela lončarstvo 
Kremžar iz Komende, seveda pa je društvo izredno hvaležno tudi vsem 
ostalim donatorjem. Pohodniki in gostje niso bili lačni ob prihodu na 
cilj, Drago iz gostilne Bevc je skuhal odličen ješprenj, kar 50 litrov ga 
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je bilo potrebno za okrepčilo vsem, ali pa je bil tako dober, da je mar-
sikdo dobil še repete, domač kruh iz krušne peči Minke Gales, se pa 
lahko je kar sam. Vse tekoče gostinske usluge so nudili v baru Pod lipo. 
Kdor ni bil preutrujen, je zaplesal ob glasbi ansambla Ideja – spet iz 
domačih logov. Na dan pohoda priskočijo na pomoč člani GRS Ljublja-
na, PGD Krašnja, KS Češnjice in Šinkovčevi, ŠKD Čelešnk iz Poljane nad 
Blagovico, Balohovi iz Špitaliča, Urankarjevi iz Lipe in Lavričevi iz Ve-
likega Jelnika, Golovčevi iz Krašnje in drugi. Stroški prireditve pa tudi 
niso majhni, zato organizirajo srečelov in tako vsaj malo omilijo izdatke. 
Tudi letošnje druženje pohodnikov in gostov se je nadaljevalo tja v po-
poldanske ure.

MiLenA brAdAč
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Letos, 22. junija, je bilo petkovo jutro še posebej temačno, nad Gradi-
škim jezerom so viseli težki oblaki, ki so nosili veliko vode. Vreme je botro-
valo temu, da se je ob 5. uri na startu 24-urne hoje okoli jezera zbralo le 
okoli 100 podpornikov dogodka, ki so kljub vremenu pogumno zakorakali 
na 4200 metrov dolg krog okoli jezera. Petnajst jih je vztrajalo v močnem 
10-urnem dežju. Šest članov te druščine je pot nadaljevalo vseh 24 ur. 

Kresna noč na Gradiškem jezeru se je odvila že drugič zapored. Medtem 
ko je v lanski izvedbi hojo oteževala neznosna vročina, ki je četverico utru-
dila do te mere, da niso dokončali zastavljenega cilja 24 krogov, ampak so 
se ustavili pri 23 krogih, kar skupaj znese 96 kilometrov. Kot rečeno, je letos 
vreme spet poskrbelo za zaplet, saj je takoj po uvodnem ogrevanju, ki ga 
je vodila Špela iz Hiše na travniku, in jutranjem bujenju z Godbo Lukovica, 
začelo kapljati, počasi, ampak vztrajno so kaplje prešle v dež. Po prvem 
krogu je večina udeležencev zavila na zajtrk, šmorn z medom in kozarec 
mleka. Na voljo so bila tudi jajčka na oko in domač kruh ter ostale dobrote, 
ki so jih pripravili v društvu kmečkih žena Lukovica. 

V 24 urah se je tudi vreme spremenilo, popoldan je posijalo sonce, 
ponoči pa se je ohladilo na 7 stopinj Celzija. Čez dan so se šesterici, ki je 
poskušala prehoditi 24 krogov v 24 urah, pridružili številni, ki so z njimi 
prehodili krog, dva, nekateri pa tudi po deset, dvanajst. Za dobro voljo so 

poskrbeli fantje iz ansambla Bojsi in moderatorka, urednica radia Veseljak 
Janja Ulaga, pa Godba Lukovica in tudi folklorna skupina iz Lukovice. 

Z veseljem zapišemo, da je šesterici uspelo izpolniti začrtan cilj, v 24 urah 
so prehodili 24 krogov oziroma polnih 100 kilometrov. Skupaj torej več kot 
600 kilometrov, z vsemi podporniki vred pa ocenjujemo, da smo v teh 24 
urah okoli jezera naredili blizu 1500 kilometrov. 

Eden izmed bratovščine Kresne noči je bil tudi glavni organizator projek-
ta Bogdan Capuder, sledili pa so mu še Barbara Dimc, Andreja Šistrovič, An-
draž Slapar, Zdravko Barič in Anja Peterka, ki je naredila 28 krogov – 121km. 

Kljub slabšemu vremenu je torej projekt uspel, čez dan se je naredilo na 
milijone korakov, ljudje so se družili, zabavali in tudi odkrivali svoje meje, 
lepoto Gradiškega jezera, lepoto naših krajev. Vsekakor se moramo zahva-
liti podpornikom dogodka: Občini Lukovica, Peugeot Rodex Radomlje, AC 
Lovše, GT Trojane, HOKA one one, Hiša na Travniku, ČZS Brdo, Kmečke žene 
Lukovica in Kmetiji Capuder. 

Že kar danes pa vas vabimo na tretjo Kresno noč, kjer verjamemo, da bo 
lepo vreme in še veliko več ljudi, podpornikov zdravega aktivnega življenja 
prišlo na Gradiško jezero ter v podporo organizatorjem prehodilo vsaj kak 
krog okoli Gradiškega jezera.

AndrAž kopitAr

Mutavka na Vidovem večeru
  
Kaj se lahko lepšega zgodi malce ostarelemu samcu, da dobi ženo 

z bogato doto, povrh vsega pa še ne govori? No, morda pa zadeve le 
niso tako rožnate, kot kaže prvi trenutek ... Ko mutavka spregovori in 
dota izpuhti, se komedija šele zares začne. 

Vidov večer v organizaciji TD sv. Vid je bil tokrat gledališko obarvan. 
Gostili smo člane KD Krka, ki so uprizorili komedijo Mutavka. Odlična 
igralska zasedba je dodobra nasmejala polno dvorano Antona Mar-
tina Slomška v Šentvidu in pustila prijetno vzdušje med obiskovalci.

MAjdA kočAr

KD Krka

Kresna noč na Gradiškem jezeru – 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera

Poroka bo

DOGODKI
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160 let šole v Krašnji in odkritje spominske plošče Juriju Varlu

Veliko število ljudi se je zbralo v avli krašenjske šole, kjer se je začela slo-
vesnost ob spominu na začetek šolstva v Krašnji. Veliko je bilo tudi posebej 
povabljenih gostov. Vabilu se je odzval ljubljanski pomožni škof dr. Anton 
Jamnik, župan občine Lukovica Matej Kotnik, ravnateljica OŠ Janko Kersnik 
Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih, bivša ravnateljica šole Zdenka Pengal, iz sveta 
staršev dr. Anton Meden, krašenjski župnik Anton Potokar in učiteljski zbor. 
Otroški pevski zbor, ki ga je vodil učitelj Blaž Andrejka, je z zapetima pesmi-
cama začel slovesnost, ki se je nadaljevala s prikazom diapozitivov nekdanjih 
šolskih objektov skozi vseh 160 let, z začetkom gradnje nove šole in znanimi 
osebnostmi ki so obiskali otroke. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica, ki jo 
je priredila Vera Beguš (ona si že sedaj za časa življenja zasluži vse priznanje 
in ploščo) ob pomoči in strokovnih znanj prijaznih zaposlenih v Kovaškem 
muzeju v Kropi, v Škofijskem arhivu Ljubljana in nekaterih posameznikov, 
in kakor pravi Vera, brez njih bi ta knjižica ne bila tako popolna in verodo-
stojna. Izid knjižice so finančno podprli Občina Lukovica, KUD Fran Maselj 
Podlimbarski Krašnja, KS Krašnja, PGD Krašnja in ŠD Krašnja. Ravnateljica dr. 
Anja Podlesnik Fetih se ji je iskreno zahvalila za njen trud in splošen doprinos 
kulturi, lokalni zgodovini ter vsestransko udejstvovanje z mladimi. 

160 let šole v Krašnji
Z diapozitivi nekdanjih zgradb, kjer je potekal pouk skozi vseh 160 let in 

drugih dogodkov ter s spremnim besedilom članov KUD Fran Maselj Pod-
limbarski Mojce, Ksenije, Brigite, Irene, Simone, Gabrijela in Jožeta so navzoči 
skupaj podoživeli to naporno, a bogato poplačano pot do današnje šole. Kot 
je bilo slišano, je bil prvi pouk v Martinkovčevi hiši v šolskem letu 1857/58 in 
prvi učitelj je bil Jurij Varl. Dolga leta je bila potem šola v Španovi krčmi, ki 
so jo preuredili v šolo. Kratek skok v zgodovino te stavbe, kjer so se nekdaj 
ustavljali furmani, preden so peljali težki tovor v trojanski klanec, ustavljale 
so se kočije z bogatimi potniki, tam so prenočevali francoski vojaki, in učitelj 
je poredne učence strašil, da jih zapre v klet, kjer so ti Francozi umrli. Do leta 
1976 je bil pouk v tej 350 let stari stavbi in kljub mnogim izrečenim prošnjam 
krajanov po gradnji nove šole, se zadeva ni premaknila nikamor. Šele potres 
6. maja istega leta, ki je stavbo dodobra pretresel, je premaknil z mrtvega 
tira. Takrat so se šole in druge pomembne stavbe gradile s samoprispevkom 
občanov. Po nekaj letih je bil sprejet občinski sklep, da se bo tudi v Krašnji 
gradila nova šola. Pa se je spet zataknilo in spet so izpadli iz programa. Je pa 
strokovna komisija pregledala od potresa in časa dotrajano stavbo/šolo. Na-
pisala je mnenje, da šola ni varna za bivanje in učenje otrok in učitelja, in za-
prla šolo. Nekaj časa ni bilo pouka, niso pa krajani hoteli sprejeti tudi začasne 
odločitve, da gredo otroci v šolo na Brdo. Na pomoč jim je priskočil Štefan 
Levičnik, ki se je selil v novo hišo, staro pa dal na razpolago za začasno šolo. 
Ker spet niso bili v programu samoprispevka, so iskali sredstva drugje. De-
lavci so izrazili solidarnost tako, da so tovarne odvedle del njihovih sredstev 
za gradnjo nove šole, ravno tako so prispevali sredstva vse samoupravne in-
teresne skupnosti občine Domžale. Izvoljen je bil gradbeni odbor, v katerem 
so bili Krašnjani Brane Močnik, Franc Dragar, Evgen Ličen, Živko Burja in Vera 
Beguš. Izrisali so tudi načrt, kakšno šolo bi radi, in v veliki meri tudi uspeli. S 
strani krajanov je bilo tudi veliko delovnih akcij, da je bila šola končana do 
30. julija 1978 in pričakala goste ter krajane v novi praznični podobi. Zakaj je 
opisanih toliko podrobnosti, zato, da vidimo kako daleč pripelje moč volje in 
želje lokalne skupnosti po novem in boljšem. V nadaljevanju je bilo slišano, 
koliko znanih oseb je obiskalo šolo in šolarje. Med njimi so pesnica in pisa-
teljica Svetlana Makarovič, igralka Vera Per, telovadec Aljaž Pegan in drugi.

Devetnajstega junija, tik pred koncem letošnjega šolskega leta, so KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Občina Lukovica, Osnovna šola 
Janka Kersnika Brdo, podružnična šola Krašnja in župnija Krašnja povabili občane na slovesnost ob 160-letnici šole v Krašnji ter odkritju 
spominske plošče Juriju Varlu na župnijski cerkvi v Krašnji. 

Odkritje spominske plošče Juriju Varlu
Po končani slovesnosti v šoli se je dogajanje preselilo pred krašenjsko cer-

kev, kjer so po krajših nagovorih župana Mateja Kotnika in škofa dr. Antona 
Jamnika odkrili spominsko ploščo v spomin na Jurija Varla, duhovnika, pe-
snika, pisatelja in prvega učitelja v Krašnji. Oba govornika sta se še enkrat 
zahvalila Veri Beguš za vloženo delo, trud in zbiranje dokumentacije za ta 
poseben in slovesni trenutek. Pevci KUD F. M. Podlimbarski so zapeli pesmi, 
ki pritičejo dogodku. Kdo je bil Jurij Varl, ki se je 23. aprila 1812 rodil v Kropi? 
Bil je sin matere Terezije Bertoncelj, ki je bila žebljarjeva hči, in očeta Janeza, ki 
je trgoval z živino po Kranjskem, Koroškem, Štajerskem in Hrvaškem. Osnov-
no šolanje je začel v Kropi in nadaljeval v Celovcu ter tako končal glavno šolo 
z odliko. Nato je študiral v Ljubljani gramatikalne in humanitarne razrede. 
Takrat je bil njegov razrednik Matija Čop. Po dveh letih liceja je vstopil v bo-
goslovje in bil leta 1837 posvečen. V bogoslovju je obiskoval obvezni tečaj 
slovenščine pri profesorju Metelku, ki mu je tudi prinašal v branje in presojo 
svoje pesmice. Njegove pesmi so bile večinoma moralno vzgojne vsebine. 
Do leta 1839 je služboval kot kaplan v Cerkljah na Gorenjskem, nato do leta 
1841 v Vipavi, iz Vipave je prišel v Spodnjo Idrijo, kjer je bil do leta 1844 in od 
tam v Kranjsko Goro, kjer je ostal do leta 1850. Potem ga je ljubljanski stolni 
kapitelj prezentiral za stalnega vikarja v Krašnji. Žal Varlovi prvi vtisi v Krašnji 
niso bili lepi, kajti zapisal je, da je prišel v najgrše župnišče. No, še istega leta 
so stavbo temeljito prenovili in mu tako izboljšali bivanje. Ves čas pa je bil 
velik domoljub in zagovornik slovenskega jezika in je objavljal svoje članke 
in pesmi v takratnih Novicah, Zgodnji Danici, Drobtinicah in Slovenski bčeli 
ter drugih. Ravno v Slovenski bčeli je objavil daljši članek s pomembnim be-
sedilom: Šole na deželi morajo slovenske biti. In še nekaj misli iz tega članka: 
Zemlja na kterej naše šole stojijo, je zemlja slovenska; otroci, ki naše šole obi-
skujejo, so otroci slovenski; učitelji, ki v naših kmečkih šolah uče, so učeniki 
slovenski; duhovni, ki v naših šolah keršanski nauk uče, so duhovni slovenski; 
in stareši, ki otroke v naše šole pošilajo, so stareši slovenski.  

Tako povabljeni gostje kot vsi prisotni so se nato družili v gasilskem domu 
ob pogostitvi članic KUD F. M. Podlimbarski in krofih Gostinskega podjetja 
Trojane. Slovesnost bo vsem navzočim še dolgo ostala v lepem spominu.

MiLenA brAdAč

DOGODKI
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Izjemno bogato in pestro pevsko sezono smo zaokrožili s srečanjem 
dveh zborov: Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon z Jazz triom in 
Mešanega pevskega zbora Ars vivendi z Dunaja, v soboto, 2. junija. Petje 
bi se moralo razlegati zunaj na trgu v Lukovici, pa je razbesnelo nebo iz 
prizadetega Črnomlja grozilo tudi pri nas, tako da je glasbena prireditev 
našla varno zavetje v dvorani.

Domači zvon je tokrat segel po afriški melodiki, po globokem zvočnem in 
ritmičnem izrazu črnske duhovne glasbe, ki nosi v sebi vso bolečino, hrepe-
nenje in religiozno vdanost prvobitne tragike nemočnih sužnjev na vročih 
plantažah Amerike. Ta sila nas posrka v naravne ritme neke človeške prasile s 
slikovitimi podobami obiralcev bombaža in obdelovalcev bogastva dežele, 
ki so jo ustvarjali sužnji. Korenine afriške biti so rojevale pretresljivo podobo 
svojevrstnega pevskega izraza, ki je osvajal zahodni svet, da se mu je vse bolj 
predajal. Vse bolj ga je začel razumevati, saj se je jazz glasba razrasla v nove 
zvrsti in je tako sama postala veličasten spomenik človeške črnske duše. Jazz 
glasbo je ustvarjala čista in pristna vera v božjo pomoč. Zaradi nje so vzdržali.

Oba zborovodja, Špela in Matevž Kink sta z instrumentalnim triom pia-
nista Lovra Freliha, bas kitarista Jureta Brunška in bobnarja Mihe Friedri-
cha ustvarjala harmonično zlitje, da je polna dvorana drhtela v glasbenem 
dotiku umetnosti, ki so mu zmeraj z refrenom groma in bliska odgovarjale 
naravne sile. Solista Urška Žun Urbanija in Matevž Kink sta s svojo izrazito 
pevsko obarvanostjo oplemenitila pevski izraz, da je zastajal dih. Svojevrsten 
prispevek sta dodala tudi naša pevca Blaž Andrejka, ki je s sproščeno vezno 
besedo poslušalce popeljal v zgodovino glasbe, in Anja Avbelj z brezhibnim 
simultanim prevajanjem nemškega jezika.

Glasbenemu večeru je namreč poseben pečat dal tudi gostujoči zbor 
Ars vivendi z Dunaja, v soorganizaciji Občine Lukovica. To je zbor upo-
kojencev-seniorjev, ki interpretirajo večno živo klasiko pa tudi sodobno 
lahkotno in popularno zvrst. Pevci svoje nastope združujejo z letovanji in 
potovanji in so tako postali ambasadorji aktivnih upokojenskih let z uni-
verzalno govorico Mozarta, Brucknerja, Brahmsa, Haydna, Straussa, ki jih 
z mavričnim lokom vodijo do Dunajskih pesmi in Uda Jurgensa. Bogat in 
zahteven repertoar, ki nagovarja vse generacije. Naši stiki so vzpostavljeni 
in v naslednji sezoni bo Šentviški zvon gostoval na Dunaju, kar smo potrdili 
tudi z dodano skupno pesmijo.

Po dogovoru z župnikom Pavlom Okolišem, ki je koncert počastil s svojo 
prisotnostjo, smo naslednjo nedeljo obogatili sveto mašo v farni cerkvi. Če 
je sprva še kdo imel pomisleke glede jazzovske spremljave z bobni, si je po 
tej nedelji lahko z zadoščenjem oddahnil, kajti verniki so s spontanim aplav-
zom potrdili novo doživetje kot veličasten obred, ki mu glasna spremljava ni 
odvzela svetosti pred orglami. Cerkev je enkratni zvočni hram, kjer v božjem 
ambientu duša zaplava v slutnje presežnosti in se umiri v lepoti. Solisti so 
odprli vse registre in z angelskimi zvoki presegli harmonijo z najlepšim in-
strumentom – človeškim glasom.

Koncert je bil zahteven tako po pevski izvedbi in organizacijski iznajdljivo-
sti pa tudi preizkus za oba predana zborovodja. Zbor raste z mladimi, šolani-
mi glasovi in obeta nova doživetja in presenečenja. Neštete ure trdih vaj, ob 
službenih in študentskih obveznostih, so poplačane in tlakujejo novo razvoj-
no pot. Bolj ko je človek razpet v vrtincu nemirnega življenja, bolj je lačen 
duhovne hrane, da se nasiti s tistim bistvom, ki je nezavedno v njem samem.

Ta večer je pevkam in pevcem posebno noto dodala tudi nova preobleka, 
ki je z zelenimi dodatki še poudarila njihov vse bolj mladostni videz.

Veselo in sproščeno poletje vam želimo, jeseni pa pridite na naša skupna 
pevska druženja, ki nas bodo popeljala v praznovanje 30-letnice našega pre-
pevanja. Naslednje leto bo za nas praznično leto.

MojCA stosChitZky

Šentviški zvon v pozdrav poletju
Srce mi trepetalo je, ko Njega sem spoznal,  
ki meni siromaku je rešilno roko dal ...

Pred zaključkom še enega uspešnega šolskega leta nam je glasbe-
na šola POLTON v sodelovanju z občino Lukovica pripravila četrti za-
ključni koncert v dvorani kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici. 
Na prvo junijsko sobotno popoldne smo prisluhnili mladim nadobu-
dnim učencem klavirja in diatonične harmonike, ki so nas popeljali v 
čudoviti svet glasbe. 

V uvodu v koncert smo si lahko ob sozvočju diatoničnih harmonik 
harmonikarskega orkestra POLTON prepevali Brendijevo melodijo 
Pod oknom sem stal in bil sem vesel, nato pa so se nam predstavili 
najmlajši, še predšolski učenci diatonične harmonike in klavirja. Šti-
riletni Tevž in petletni Grega sta nam na harmoniko zaigrala otroški 
Majhna sem bila in Marko skače. Za njima sta skupaj prikorakala na 
oder petletni Žan Rafael in šestletni Patrik in nam štiriročno zaigrala 
na klavir melodijo Vlakec I. Genova. V nadaljevanju so nas učenke in 
učenci diatonične harmonike z melodijami Slavka in Vilka Avsenika, 
Lojzeta Slaka, Franca Miheliča, Andreja Blumauerja, Nika Zajca, Mo-
drijanov in ostalih popeljali po poteh slovenske narodne in narodno-
-zabavne glasbe. Učenke in učenci klavirja so nam zaigrali čudovite 
melodije domačih in tujih avtorjev. Proti koncu koncerta smo slišali 
še Špelo in Ano, ki sta nam štiriročno zaigrali na klavir slovensko na-
rodno pesem Dajte, dajte v priredbi J. Puciharja, in Brino, ki nam je 
zaigrala naslovno melodijo A. Menkena iz Disneyeve risanke Lepoti-
ca in zver. Za konec smo slišali še tri duete harmonik: Žan in Marcel 
sta zaigrala Avsenikovo Gorenjsko polko, Nika in Tomaž Modrijanovo 

Ko rož’ce ji bom sadil ter Samo in Tomaž Jemec, vodja glasbene šole 
POLTON, ki sta zaigrala Srčno napako ansambla Frajkinclarji. 

Po koncertu smo se vsi skupaj preselili v Pungartnikovo hišo, kjer 
nas je pričakala pogostitev z domačimi dobrotami, ob kateri smo si 
lahko izmenjali vtise, se malo okrepčali ter čestitali vsem nastopajo-
čim in organizatorjem za še en čudovito izpeljan koncert.

viktor jeMeC

Harmonikarski orkester glasbene šole POLTON

DOGODKI

Četrti zaključni koncert glasbene šole POLTON
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Maj pri upokojencih DU Lukovica
V maju smo v DU Lukovica poleg izleta, srečanja in pohoda pripravili de-

lavnico, kjer smo se seznanili z japonsko umetnostjo prepogibanja papir-
ja. Origami izhaja iz japonske besede ori, ki pomeni prelaganje in kami, ki 
pomeni papir. Med origami liki je več takšnih, ki so primerni za začetnike. 
Silvo, ki je vodil delavnico s pomočjo vnukinje Zoje, se je odločil za izdelavo 
žerjavčka. Nekaterim bolj, nekaterim manj je izdelava uspela. Na delavnici je 
bilo tudi nekaj otrok, ki jim spretnost prelaganja papirja ni delala posebnih 
težav. Po izdelavi žerjava smo se naučile delati dele za kroglo, ki jo bomo se-
stavile na naslednji delavnici.

Tretji torek v mesecu je kolesarjenje preprečil dež. Preložili smo ga na četrti 
torek. Tudi na ta dan vreme ni bilo najlepše. Nekaj najbolj pogumnih se nas 
je iz Lukovice odpeljalo proti Dobu. To je bilo pa tudi vse, saj nam je spet 
močan dež pokvaril planirano turo.

Prostovoljke so v maju obiskale in obdarile naše člane, ki so starejši od 80 
let ali bolni.                         dAniCA osoLnik

S 1. avgustom odhaja iz župnije Blagovica - Šentožbolt spoštovani go-
spod župnik Janez E. Rus. Pot poslanstva ga vodi v tujino, v Nemčijo. Ker 
odhaja na zasluženi oddih, smo župljani izkoristili zadnjo nedeljo v juni-
ju, da mu izrečemo besede zahvale in slovesa. To sta storila predsednik 
KS Zdravko Slapar v imenu krajanov in Primož Dežman kot predstavnik 
župljanov. Zahvalila sta se mu za ves trud, požrtvovalnost, potrpljenje in 
dobro voljo pri vodenju župnije. Vsi smo ponosni, da smo lahko bili košček 
v mozaiku njegovega bogatega življenja. 

Avgusta bodo minilo štiri leta, ko nam je bilo dano, da smo ga dobili 
v našo sredo. S svojim prihodom je prinesel sveži veter v župnijo, mi pa 
smo dobili poleg dobrega župnika tudi osebo, ki jo odlikujejo skromnost, 
odkritost, razgledanost in dobra volja. Vsem, zlasti pa mladim je bil svetel 
vzor vere in poštenosti. Z njim so spoznavali veličino božje ljubezni in kako 
čudovito je božje stvarstvo. Vedno si je prizadeval za njihovo dobro – spo-
mnimo se samo verouka – z vztrajnostjo in dogovarjanjem je dosegel, da 
so se ure verouka preselile iz vlažne učilnice starega župnišča v prostore 
obnovljene šole. 

Bilo je prijetno sodelovati z župnikom Janezom, saj je bil vedno pripra-
vljen prisluhniti našim željam in potrebam ter ponuditi pomoč po svojih 
najboljših močeh. Vedno je delal v dobrobit vseh krajanov, zato smo tudi 
na poti k uresničitvi našega velikega skupnega projekta – to je gradnja 
poslovilne vežice v Blagovici. 

Župnika Janeza bomo ohranili v najlepšem spominu, na njegovi novi 
poti pa mu želimo obilo božjega blagoslova in milosti ter naj ga spremlja-
jo darovi Svetega duha.  Ob koncu smo ga poprosili, da se naj nas spomni 
v molitvi in pošlje blagoslov na našo župnijo.  Srčno upamo, da mu bo ve-
dno prijetno pri srcu ob spominu na blagoviška leta in vedno dobrodošel, 
kadar ga bo pot peljala skozi Črni graben.

Sveto mašo smo zaključili z zahvalo župnika Janeza in Zdravljico, ki jo 
je zapel cerkveni mešani zbor pod vodstvom Matjaža Pestotnika in tako 
počastili 27. rojstni dan naše domovine.

Sledilo je srečanje in druženje starejših krajanov, ki ga je organiziral 
župnik Janez v sodelovanju s KORK Blagovica. Odzvalo se je lepo število 
povabljenih, nam pa je bilo v veselje in čast preživeti del dneva z njimi. 
Za jedačo, pijačo in sladko stran življenja je bilo poskrbljeno, za prijetno 
razpoloženje pa je poskrbel Andraž Slapar s svojo harmoniko. Srečanje je 
potekalo ob prijetnem klepetu, smehu, petju in ob obujanju spominov. 
Sledilo je skupno fotografiranje in zahvala Jelke Markovšek v imenu vseh 
povabljenih, župniku in organizatorjem srečanja.

Ob slovesu nam je bila skupna želja: še veliko takšnih srečanj in polep-
šajmo si dneve s smehom, objemom, prijazno besedo in nasvidenje čez 
leto dni! Hvala Andražu za dobro voljo in vse zaigrane viže, gospodu žu-
pniku Janezu E. Rusu pa srečno!

MALči LeveC, Foto: gregor LeveC

Slovo od župnika Janeza E. Rusa in srečanje starejših v Blagovici

Ob Gradiškem jezeru na ogled 
mogočna fontana 

V letu, ko gasilci PGD Krašce praznujejo 80 let od ustanovitve, so se od-
ločili, da visok jubilej obeležijo s posebnim dejanjem, in sicer fontano na 
Gradiškem jezeru. K sodelovanju so povabili še sosednja gasilska društva 
in tako so skupaj stopila društva kar treh gasilskih zvez: Moravče, Domžale 
in Lukovica. Zastopala so jih društva PGD Krašce, PGD Peče, PGD Vrhpolje, 
PGD Moravče in PGD Velika Vas GZ Moravče, PGD Blagovica , PGD Trojane, 
PGD Prevoje, PGD Lukovica in PGD Krašnja GZ Lukovica in PGD Ihan, PGD 
Jarše Rodica, PGD Vir, PGD Studenec in PGD Žeje - Sveta Trojica GZ Domžale. 
Fontana je brizgala točno 80 curkov, za vsako leto PGD Krašce po enega. Na 
koncu te čudovite fontane pri Gradiškem jezeru so zbrane gasilce nagovorili 
še predsednik PGD Krašce, predstavnik GZ Moravče in župan občine Morav-
če. Po nagovoru so gasilci in gasilke dan sklenili z okrepčilom.

drAgo juteršek

DRUŠTVA
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Vsak dan sestavljajo trenutki, ki so edini – resnični in vsak od njih ima po-
seben okus veselja, pričakovanja …

Pravijo:
 - da je včerajšnji dan zgodovina,
- da je jutrišnji dan skrivnost,
- današnji dan pa je darilo.

Če je res tako, je bil 8. junij 2018 čudovito darilo. Nasmeh, klepet in iskri-
vost v očeh so potrjevali, da je bilo naše srečanje po 60 letih končane Nižje 
gimnazije Brdo - Šentvid prava odločitev.

Ko smo se pred mnogimi leti na zadnji šolski dan poslavljali  in zapuščali 
šolo na Brdu, nismo vedeli, kaj nam bo prineslo življenje, vsi pa smo imeli 
življenjski cilj: izučiti se poklica, nadaljevati šolanje in biti srečen v življenju. V 
veliki meri nam je to uspelo.

Sedeti po 60 letih spet skupaj, se spominjati drobnih dogodkov iz šolskih 
klopi in poti do šole, je nekaj posebnega. Oživi toliko spominov, na katere si 
že pozabil. In potem: »Ali se spomniš …?« In spomini so prihajali, kot bi se 
dogodki dogajali včeraj. Žal so nekateri sošolci odšli za vedno, v spominih 
pa so bili med nami. 

Za nami je 60 let učenja, trdega in poštenega dela. Pred nami … Zato se 
bomo prihodnje leto spet srečali. 

stAnA in verA

V soboto, 9. junija, se je ekipa mladincev PGD Blagovica udeležila 
prvega izbirnega tekmovanja za olimpijado 2019, ki bo v Švici. Že 
zgodaj zjutraj se je devetčlanska ekipa z tremi rezervami in tremi 
mentorji z avtobusom odpravila proti Radljam ob Dravi. Po približno 
uri in pol vožnje smo prispeli v Radlje in začeli s pripravo za tekmova-
nje. Ker smo se tovrstnega tekmovanja udeležili prvič, smo bili tako 
za ostale tekmovalce in pa tudi navijače na tribuni čisti »outsiderji«. 
Vendar se je po izvedbi prve vaje to mnenje popolnoma spremenilo, 
in med navijači je bilo že slišati, da ima Blagovica velike možnosti. Na 
končnem postroju in razglasitvi je bilo čutiti nekaj nervoze, kajti ve-
deli smo, da imamo možnosti za osvojitev pokala in s tem priložnost 
za napredovanje. Sledilo je nepopisno veselje, ko so PGD Blagovica 

prebrali kot drugouvrščene. Naša desetarka je ponosno dvignila po-
kal, vsi preostali člani ekipe pa svojih srebrnih medalj niso sneli do 
prihoda domov. Z uvrstitvijo na drugo mesto smo dobili priložnost, 
da se spet pomerimo v drugem krogu, ki bo spomladi 2019. Najbolj-
še ekipe na tistem tekmovanju pa bodo Slovenijo zastopale na olim-
pijadi v Švici. Po tekmovanju smo si privoščili hladen sok in izvrstno 
pico, potem pa je sledila pot domov. Da pa je bilo veselje še večje, 
nas je v Blagovici pričakal pravi gasilski sprejem, z vodnim špalirjem, 
zvokom gasilskih siren ter govorom predsednika in poveljnika. Seve-
da pa druženje zaključili, kako drugače, kot s sladoledom.

AndrAž štrukeLj

Praznovanje v Blagovici
Vse nas vežejo lepi spomini na različne izzive, pripetljaje in dogodke, ki so 

se nam zgodili v življenju. Tako je tudi v življenju zakoncev, katerih nedeljo 
jubilejev smo v Blagovici obhajali letošnjega 24. maja. Povabilu župnika se je 
odzvalo 10 parov, ki v letošnjem letu praznujejo okroglo obletnico zakonske 
zveze, to je od 10 do 40. let skupnega življenja. 

Zelo lepo sveto mašo je daroval župnik g. Janez Evangelist Rus, ki se 1. 
avgusta poslavlja od naše župnije. Slovesnost so popestrili tudi mladinski 
cerkveni pevci. Jubilanti so obnovili zakonske obljube in prejeli poseben bla-
goslov, priporočili so se Bogu, da bodo še naprej drug drugemu v oporo, se 
spoštovali in ljubili. 

V prijetnem razpoloženju se je uradna slovesnost zaključila pred cerkvijo s 
pogostitvijo, kjer se je obujalo spomine na prehojena zakonska pota. Zago-
tovo se bo praznovanje zakonske ljubezni in njen čar nadaljeval tudi v letih, 
ki prihajajo. 

MAtejA per

Drugo mesto mladincev PGD Blagovica

Srečanje po 60 letih končane Nižje gimnazije Brdo - Šentvid
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Prva pomoč pri delu
V četrtek, 31. maja 2018, je KORK Blagovica gostil odličnega predavate-
lja prve pomoči Erika Juhanta, ki je reševalec v ZD Domžale in predava-
telj prve pomoči za bodoče voznike motornih vozil na OZRK Domžale.

Iz svojih bogatih izkušenj na terenu nam je natrosil veliko koristnih in prak-
tičnih nasvetov. Poudaril je, da je prva pomoč prvi korak v verigi preživetja, 
ne glede na to, ali gre za naravno ali kakšno drugo nesrečo. Nesreča se lahko 
zgodi kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. Ob nesrečah kar 90 odstotkov življenj 
rešijo lokalni prebivalci oziroma mimoidoči.

Poznavanje nudenja prve pomoči je v vsakdanjem življenju izredno po-
membno, saj le tako lahko na kraju dogodka izvedemo pravilne in pravoča-
sne ukrepe prve pomoči še pred prihodom reševalcev. Tako lahko prepreči-
mo zaplete enostavnih poškodb, pri težjih pa celo odločamo o življenju in 
smrti oziroma pomembno vplivamo na trajne posledice ali vsaj skrajšamo 
čas zdravljenja.

Okoliščine nenadnih nesrečnih dogodkov, posebno takih, kjer je ogrože-
no človeško zdravje ali življenje, sprožijo strah in stres, ki sta zaradi nezna-
nja lahko še večja. Pomislimo na to, da bi bila ponesrečena oseba lahko naš 
otrok, partner, starš, prijatelj, sodelavec, mi pa ne znamo pristopiti in poma-
gati. Kako bi si to oprostili?! 

Le nekaj pravilno nudenih osnovnih ukrepov lahko človeku reši življenje. 
Zato je potrebno, da se neprestano izobražujemo in obnavljamo osnove 
prve pomoči. Predavatelj nam je na lutki pokazal temeljne postopke oži-
vljanja in nato še uporabo zunanjega defibrilatorja. Preizkusili smo se tudi 

slušatelji, kdor je želel. V nadaljevanju nam je predstavil tudi najpogostejša 
obolenja in ukrepe prve pomoči pri epileptičnih napadih, omedlevici, neza-
vesti, možganski kapi, sladkorni bolezni, tujkih v očesu, opeklinah, pikih žu-
želk in ugrizih kač ter klopov. Ob tem smo spoznavali, da smo veliko pozabili 
ali pa vemo v »zastareli obliki«, kajti znanja o nudenju prve pomoči se redno 
obnavljajo in dopolnjujejo vsakih tri do pet let.

Zaradi velikega zanimanja in tudi potrebe po utrjevanju znanj smo skleni-
li, da se med letom spet srečamo.

Eriku Juhantu se najlepše zahvaljujemo za izčrpno posredovanje znanja, 
za vse odgovore na naša vprašanja in za pripravljenost na ponovno snidenje.
Hvala tudi sekretarki Majdi Mernik za pomoč pri organizaciji predavanja.

MALči LeveC, Foto: joži urAnkAr

V nedeljo, 27. maja 2018, smo se pohodniki ŠTD Rafolče zbrali pred do-
mačo brunarico in se s tremi avtomobili odpeljali prek meje na avstrijsko 
Koroško. Zapeljali smo se v Železno Kaplo, kjer se je pogumni Korošec 
Franc Jožef Smrtnik leta 2005 z verigo privezal na krajevno tablo Bela, da 
je ne bi proti Slovencem nastrojeni Avstrijci (tedanji glavar Haider) od-
stranili. Franc J. Smrtnik je zdajšnji župan, ki poje tudi v kvintetu bratov 
Smrtnik, predvsem lepe koroške pesmi, in je bil gost tudi v Lukovici. 

V Železni Kapli smo nekoliko zgrešili pot na pogorje Obirja, vendar 
smo se kmalu uspešno povzpeli na najvišji vrh Ojstrc (Hochobir) z nad-
morsko višino 2139 m od izhodiščne točke Kapelske koče (1553 m), od 
koder smo hodili proti vrhu dobri dve uri. Ojstrc se nahaja zahodno od 
Železne Kaple (Eisenkappel) na avstrijski strani Karavank. Na naravo-
slovni poti proti vrhu so nas table opozarjale na strukturo tal in rastja ter 
opisovale vrste drevja (drevo kot svetilnik – odlomljen vrh zaradi strele) 
in bogatega rastlinja. Uživali smo v pogledih na krasne encijane, murke, 
vetrnice, pljučnik in ostale lepe cvetlice v deželi ruševca. Ob srečevanju 
s planinci so nas pozdravljali medkulturno z Grüß Gott in Servus, mi pa 
z dober dan. Na vrhu sta postavljen križ in meteorološka postaja, kjer je 
lep razgled na severna ostenja Košute, del Kamniških in Savinjskih Alp, 
proti severu pa se vidi Mali Obir (Kleinobir) in del Dravske doline, ki se 
je pokazala le ob odmiku oblakov, ko jo je obsijalo sonce. Po malici in 

fotografiranju na vrhu se je pooblačilo in mrzel dež s točo nas je napodil 
nazaj v dolino. Voditeljica odprave Marijana nas je varno usmerjala. 

Po mastnih skalah smo previdno sestopali in po polurni plohi prispeli 
že skoraj popolnoma suhi do Kapelske koče, kjer smo se odžejali in poje-
dli preostanek malice.  

viktor jeMeC

Moški pevski zbor Janko Kersnik 
na Brezjah in v Kamniku

 

Le dan za tem, ko so na Brezje poromali mladi, so se tja odpravi-
li pevci moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice. S svo-
jim petjem so skupaj s solistkama Marto Zabret in Urško Pavli pod 
vodstvom Igorja Velepiča sooblikovali bogoslužje na 12. navadno 
nedeljo med letom. Pred zaključnim blagoslovom so pevci skupaj s 
solistkama zapeli še dve domoljubni pesmi, in kakor je dejal dr. p. 
Viktor Papež, ki ga je po sveti maši čakal še blagoslov vozil, je prav, 
da se pred praznikom spomnimo naše domovine in tako počakal z 
blagoslovom, da so pevci odpeli domovini v čast.

Turistično informativni center Kamnik je v sodelovanju z Arbore-
tum Volčji Potok pripravil zanimiv teden z naslovom Igra rož. Kamnik 
je bil tako od 25. maja do 3. junija v znamenju rož in spremljajočih 
prireditev, saj sama prireditev Igra rož poleg floristov privablja še šte-
vilne obiskovalce, ki si ogledujejo številne cvetlične aranžmaje, po-
stavljene po celotnem starem delu Kamnika. V soboto, 26. maja, sta 
v parku Evrope zapela moški pevski zbor Janko Kersnik s solistkama 
Urško Pavli in Marto Zabret, ter mešani pevski zbor KD Horjul. Oba 
zbora sta navdušila s slovensko ljudsko pesmijo, zato so ju obisko-
valci, ki so prisluhnili celotnemu koncertu in mimoidoči nagradili z 
aplavzom.

drAgo juteršek

Pohodniki ŠTD Rafolče prek meje na Ojstrc
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Srečanje upokojencev
Društvo upokojencev Lukovica je v maju pripravilo srečanje z upokojenci 

sosednjih društev. Na naše povabilo so prišli iz društev Naš dom Dob, Vir, Ra-
domlje, Moravče, Domžale, Kamnik in Komenda.

Z našim druženjem smo začeli na Brdu pri Čebelarskem domu. V pozdrav-
nem govoru se je predsednica zahvalila za lepo udeležbo in navzoče sezna-
nila s programom, ki smo ga pripravili. Pridružil se nam je tudi župan občine 
Lukovica Matej Kotnik, pozdravil vse navzoče in izrazil zadovoljstvo, da smo 
se odločili za Brdo in Čebelarski dom. Čebelarji so nas pogostili z dobro me-
dico. Goste smo nato povabili, da se skupaj sprehodimo po čebelarski učni 
poti, po kateri nas je vodil Ljubo Samotorčan. Izvedeli smo veliko zanimivega 
o zgodovini čebelarstva in današnjem čebelarjenju. Ogledali smo si tudi api 
sobo, ki je v čebelnjaku. Koristniki apiterapije se namestijo na ležišče iz ličk-
ovine. Šelestenje in šumenje čebel deluje pomirjajoče, vdihavanje zraka pa 
lajša strese in bolezni dihal. Vsak, ki je že to poskusil, pravi, da se je počutil bo-
lje. Sproščanje v api sobi je brezplačno. Po ogledu smo se odpeljali, nekateri 
pa odkolesarili do umetno zajezenega Gradiškega jezera. Okoli je speljana 
makadamska cesta, ki je lepo sprehajališče, saj privablja obiskovalce od blizu 
in daleč. Večina od nas se je odločila prehoditi malo več kot 4 km dolgo pot. 
Nekateri prej, nekateri malo pozneje smo prišli na parkirni prostor, kjer nas je 
čakal aperitiv. Pripravljen je bil tudi kulturni program, v katerem so nastopali 
zborček Skrinjca, Larisa na prečni flavti in Sara na kitari. Marjana Flis Lederer 
nas je seznanila z zgodovino nastajanja Gradiškega jezera in njegovo okoli-
co. Zabaval nas je tudi harmonikar, s katerim smo zapeli. Predsednica Mari-
jana Grošelj je dala besedo gostom, ki so nas vsi po vrsti pohvalili in obljubili, 
da drugo leto spet pridejo. Po končanem programu nam je član turističnega 
društva v rokovnjaški opravi, kot se za te kraje spodobi, postregel z dobrim 
rokovnjaškim golažem. Manjkalo pa ni tudi dobrega peciva, ki so ga spekle 
naše upokojenke.

Ob lepem vremenu in prijetnem druženju je čas hitro mineval. Poslovili 
smo se z željo, da bi bilo takih srečanj čim več.

dAniCA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Medno, Slavkov dom, Katarina 
Pohodniki DU Lukovica smo se odpravili na Katarino. Avtomobile smo 

pustili na parkirišču pri Slavkovem domu. Dom, ki stoji na nadmorski višini 
396 m, ima ime po alpinistu in revolucionarju Slavku Čarmanu, ki so ga 
Nemci ubili v Begunjah. Oznake so nas usmerile levo in kmalu smo prišli 
na gozdno pot, ki je vodila mimo velikega kamnoloma, kjer se je pot zo-
žila. Po malo strmi poti smo prišli na ravnino, kjer se nam je odprl pogled 
na čudovite cvetoče travnike. Lepo je bilo pogledati tudi proti Triglavu, 
Karavankam in Kamniško-Savinjskim Alpam. Kljub trudu na strmih delih 
in uro in pol dolgi poti smo bili zadovoljni. Malce smo si oddahnili in pot 
nadaljevali do cerkve sv. Katarine, ki stoji na nadmorski višini 738 m. Tam 
smo občudovali pogled na Krim, Ulovko in Polhograjsko hribovje. Lepo 
smo se imeli na Katarini, ki je dostopna in lepa v vseh letnih časih.

dAniCA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Reka ljubezni in posestvo 
Plavica 

Naš drugi izlet v DU Lukovica nas je popeljal proti Dolenjski. Za zače-
tek smo imeli avtobusni ogled Višnje Gore. Pridružil se nam je domačin 
Pavel Groznik, član njihovega DU, in nam veliko povedal o samem kra-
ju. Današnji videz mesta še zmeraj spominja na nekdanje srednjeveško 
mestece, ki je dobilo mestne pravice leta 1478, zaradi pomembne stra-
teške vloge pri obrambi pred turškimi vpadi. Nekaj starega obzidja je še 
ohranjenega. Simbol Višnje Gore je polž, priklenjen na verigo. Legenda 
govori, da je Sofija Višnjegorska skrbela za sina knjeginje Beneške re-
publike, ki je bil ranjen v bitki pri Sisku. V zahvalo so grofje Višnjegorski 
dobili od kneginje v dar pozlačeno polžjo hišico. Po zanimivem ogledu, 
predvsem zaradi dobrega vodenja, smo v lokalu pri bazenu spili kavo in 
se poslovili. Odpeljali smo se v Krko, kraj v Suhi krajini, znanem po izvirih 
reke Krke in seveda po snemanju nadaljevanke Reka ljubezni. Z lokal-
nim vodičem smo si ogledali cerkev in hiše, kjer poteka snemanje nada-
ljevanke. Vodenje je bilo slabo. Še dobro, da precej naših upokojencev 
gleda Reko ljubezni, da smo vsaj približno vedeli, kaj gledamo in čigave 
so hiše. Je pa res, da je Krka lep kraj in tudi reka Krka nas je očarala. Po 
kratkem obisku mlina smo se odpeljali proti Dolenjskim Toplicam v kraj 
Cerovec, kjer je posestvo Plavica. Po malce čudni cesti oziroma poljski 
poti med pašniki in malo peš smo prišli do posestva, kjer so nas prijazno 
sprejeli s čajem in prigrizkom. Gospod Jože Majes nam je podrobno ra-
zložil nastanek posestva in svojo izobraževalno pot do širokega znanja 
o zeliščih. Razkazal nam je zeliščni vrt, na katerem smo se seznanili z 
različnimi zdravilnimi rastlinami. Hitro je minil čas druženja z g. Jožetom, 
ki je marsikateremu od nas dal koristen nasvet. Na posestvu imajo trgo-
vino z njihovimi izdelki, kjer se lahko kupi različne čaje in tinkture. Morali 
smo naprej. Čakalo nas je kosilo v gostilni Koren, ki je tik ob reki Krki. Po 
dobri hrani smo se še malo sprehodili in posedeli ob reki, nato pa se že 
malce utrujeni odpeljali proti domu.

dAniCA osoLnik Foto: siLvo MAseLj
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Podeželsko društvo Blagovica 
praznuje 20 let delovanja

V soboto, 23. junija 2018, je Podeželsko društvo Blagovica praznova-
lo 20 let delovanja in v ta namen smo organizirali veselico z ansamblom 
Stil. Med samo veselico smo pripravili krajšo slovesnost, na kateri smo 
se zahvalili vsem dosedanjim predsednikom, ki jih je bilo že devet in so 
najbolj zaslužni, da je društvo aktivno na vseh področjih že toliko časa. 
Zahvale so prejeli tudi Občina Lukovica, Zveza slovenske podeželske 
mladine in vsa domača društva, s katerimi dobro sodelujemo.

Prireditev je v celoti uspela, moram pa povedati, da to ni bil majhen 
zalogaj za naše društvo, saj smo popoldne gostili tudi srečanje vasi 
Gab(e)rje iz vse Slovenije. Ugotovili smo, da tako srečanje zahteva pre-
več dela in da bomo dve prireditvi skupaj veliko lažje izpeljali.

ALeš podbeLšek

Duhovni vikend v Veržeju 
»Naš partner je največje božje darilo, z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi 

in kot takšnega ga moramo sprejeti ter biti zanj hvaležni.« (Dani Siter)
V Župniji Blagovica se že nekaj let v zakonski skupini srečujemo pari s 

skupno željo in ciljem: graditi in razvijati naše partnerske odnose. Sestajamo 
se enkrat mesečno in se pogovarjamo o odnosu med zakoncema, o dobrih 
in malo manj dobrih praksah, o težavah, ki se v odnosu pojavijo ter o nji-
hovih rešitvah. Odgovore na vprašanja iščemo v lastnih izkušnjah in si pri 
tem pomagamo z božjo besedo. Da se lahko razvije dober in poglobljen 
pogovor, pa si je treba vzeti čas in se včasih umakniti od ostale okolice, zato 
smo se člani zakonske skupine odločili, da letos za nekaj dni pobegnemo od 
vsakdanjih opravil in se povsem posvetimo le nam, našim odnosom in naši 
duhovni rasti. Tako smo se na prijeten pomladni konec tedna odpravili na 
duhovni oddih v Zavod Marianum v Veržeju. V sproščenem vzdušju in ču-
dovitem okolju smo si tako lahko zares vzeli čas za pogovor, razmislek, nova 
spoznanja, molitev ter ne nazadnje tudi za tišino, ki je včasih lahko pravo raz-
košje. V kratkem, a čustveno intenzivnem vikendu, smo si napolnili baterije 
in poglobili naše medsebojne odnose. Tako opremljeni z novimi doživetji in 
zavedanjem, da bomo z božjo pomočjo lahko še boljši življenjski sopotniki 
svojemu partnerju, smo se vrnili vsak v svoj vsakdan, z iskreno željo, da se 
kmalu spet vrnemo.

MAjA Medič

MoPZ Janko Kersnik v Ruskem 
centru znanosti in kulture

 
V četrtek, 21. junija 2018, ob 18. uri smo pevci MoPZ Janko Kersnik pod 

taktirko umetniškega vodje Igorja Velepiča kot gosti zapeli nekaj ruskih 
in slovenskih fantovskih ter domoljubnih pesmi v veliki dvorani Ruskega 
centra znanosti in kulture v Ljubljani na glasbeni predstavi ob 5. obletni-
ci vokalne skupine Ruski Talisman, ki jo vodi Irina Guščina. Recitatorka in 
tudi pesnica je bila Olga Zupan, nastopila pa je tudi mlada pevka Arina 
Jatsko Mihalaki. Obenem je bilo praznovanje Ivana Kupala. Praznik Ivana 
Kupale je kot naša kresna noč ali šentjanževo, spoj slovanskega predkr-
ščanskega praznovanja poletnega solsticija (z različnimi obredi plodnosti 
in očiščenja, tudi v vodi) in krščanskega praznovanja rojstva Janeza Krstni-
ka (Ivan=Janez).  

Ruski center znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani so odprli leta 2011. 
Ustanovljen je bil v skladu s sporazumom med vlado Ruske federacije in 
vlado Republike Slovenije o ustanovitvi in pogojih delovanja centrov zna-
nosti in kulture, ki je bil podpisan ob uradnem obisku predsednika vlade 
Vladimirja Putina v Sloveniji 22. marca 2011. Slavnostno odprtje Ruskega 
centra znanosti in kulture (RCZK) v Ljubljani je potekalo 21. aprila 2011. Na 
njej sta sodelovala tudi minister za zunanje zadeve Ruske federacije Sergej 
Lavrov in slovenski minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar. 

Dejavnosti RCZK se izvajajo v tesnem sodelovanju z Veleposlaništvom 
Ruske federacije v Sloveniji in so namenjene: razvitju celovitih prijateljskih 
odnosov med Rusijo in Slovenijo, podpori učenja ruskega jezika v Slove-
niji, sodelovanju z združenji rojakov, ki živijo v Sloveniji, pri organizaciji 
dogodkov, namenjenih ohranjanju nacionalne in kulturne identitete, in 
ohranjanju maternega jezika. 

Lukoviški pevci so navdušili občinstvo z rusko pesmijo Večerni zvon, ki 

jo je odlično zapel solist Matej Avbelj, prav tako pa sta bili dragoceni solist-
ki Urška in Marta pri ostalih pesmih. Vključili smo se v igrice in čarovnije s 
cvetjem okrašenih vil, članicam skupine Talisman, ki so bile naše izvrstne 
gostiteljice. Celoten večer je zasnovala in povezovala naša prijateljica Irina 
Guščina. Naučili smo se marsikaj o ruskih ljudskih običajih. 

V čarobnem ozračju Ivana Kupala smo uživali ob petju razposajenih 
ruskih pesmi, ki so jih igrivo izvajale pevke Talismana. Na koncu smo za-
peli za dan državnosti še Občutke in Domovini v priredbi Janeza Močnika. 
Večer smo nadaljevali z nazdravljanjem na terasi Ruskega centra z enim 
najlepših razgledov v centru Ljubljane. Nazdravili smo z lukoviškim pivom, 
ki ga je prinesel Franci, in z Marinkotovimi vini. 

Ob slavnostni torti smo se veselo poslovili in pričakujemo, da bodo pev-
ke Talismana letos v oktobru skupaj z nami nastopile v Lukovici na Slovan-
skem večeru. 

viktor jeMeC, Foto: tAnjA sokoLov boh
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Člani in članice PGD Lukovica 
vseskozi aktivni 

 
Vajeni smo, da opazimo njihovo delo šele, ko zagori, ali smo kako 

drugače ogroženi in nam v tistem trenutku gasilci in gasilke prvi pri-
hitijo na pomoč. A dela, pravijo, nikoli ne zmanjka, in tako je tudi pri 
gasilcih. Poleg izobraževanj so tu še dela, ki jih je treba opraviti, v 
zadovoljstvo vseh, čeravno včasih ne spadajo v opis del in nalog ga-
silcev. Tako so pred dnevi s pomočjo tehnike in rok očistili propust 
pod nekoč sila oblegano cesto med Trojanami in Domžalami v na-
selju Trnjava. Ker se gasilci dobro razumejo med seboj, so priskočili 
na pomoč tudi gasilcem iz CPV v Domžalah. Bi kdo dejal, kaj pa naši 
lahko storijo za profesionalce, a so tokrat pokazali, da za njih ni ovir. V 
CPV imajo tudi čoln, ki pa ni zadostoval predpisom in ga je bilo treba 
peljati k serviserju. Serviserja so našli, malce več težav je povzročal 
prevoz čolna do njega, kajti v izmeni jih je bilo samo pet in je zato 
vsak še kako pomemben. A je predsednik PGD Lukovica rešil zadevo, 
skočil po čoln v CPV, ga peljal k serviserju in nato še nazaj. Priskočiti 
na pomoč je že staro načelo gasilcev in gasilk in zato so gasilci PGD 

Lukovica priskočili na pomoč gasilcem CPV, kajti nikoli ne veš, kdaj 
boš potreboval prav njihovo pomoč.                        

drAgo juteršek

Na enajsto nedeljo med letom so učenci veroučne šole v župniji Kra-
šnja prejeli spričevala. Še pred tem so prisluhnili nagovoru, ki ga je pri-
pravil domači župnik Anton Potokar. Med drugim jim je zaželel prijetne 
počitnice, ki bodo kaj hitro minile, zato jim je na srce še posebno položil 
besede, naj ne pozabijo na Boga in molitev in naj kjerkoli že bodo obi-
ščejo tudi Njega, saj Bog ne gre na dopust ali na počitnice. 

Drug drugemu ste podarili tisto, kar je najbolj dragoceno
Na deseto navadno nedeljo med letom so v cerkev sv. Tomaža v 

Krašnji prišli poleg ostalih vernikov še zakonski jubilanti, ki v tem letu 
praznujejo okrogle jubileje. Povabilu ŽPS in župnika Antona Potokar-
ja se je odzvalo trinajst parov, ki so obnovili svoje poročne zaobljube 
med sveto mašo. Da je bila slovesna maša še bolj slovesna, so poskrbeli 
pevci z organistom Lojzetom Pezdircem in violinistko Anjo Kralj. Tokrat 
se je župnik Anton Potokar v svojem nagovoru jubilantom zahvalil za 
zgled, ki ga dajejo in jim zaželel, da jim Bog podari dolgo skupno življe-
nje. Na koncu svete maše je jubilantom zaželel veliko trdnosti, veliko 
ljubezni veliko miru in veliko božjega blagoslova in Marijinega varstva, 
predvsem pa varstva Božje Matere Marije, ki je Kraljica vsake družine.

Na obisku upokojeni ljubljanski nadškof msgr. mag. Alojz Uran
V sredo, 30. maja, so se birmanci, njihovi starši, botri in ostali navzoči 

v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji srečali z letošnjim birmovalcem, upokoje-
nim ljubljanskim nadškofom msgr. mag. Alojzom Uranom. V navadi je, 
da birmovalec pred birmo preveri znanje kandidatov za sprejem svete-
ga duha. Naši birmanci in birmanke so dobro odgovarjali, od začetka 
malce plaho, a nato korajžno in na glas, da je bil še domači župnik An-
ton Potokar ponosen na njih. Čeprav ne prav številčno so se predsta-
vili še vsi razredi veroučne šole in tako je birmovalec dobil vpogled na 
bodoče rodove birmancev. 

Opravili skok v »krščansko polnoletnost«  
Zakrament svete birme bi lahko imenovali tudi »krščanska polnole-

tnost«. Ta zaključuje zakramente uvajanja v krščanstvo, kar pomeni, da je 
krščenec z zakramentom svete birme v polnosti vključen v lokalno župnij-
sko skupnost in da je pripravljen odgovorno živeti krščansko življenje. Da 
je to res, nam je v nagovoru spregovoril tudi birmovalec, ki je dejal: »Birma 
je praznik Svetega Duha, male binkošti, kajti vsi, ki smo ta zakrament že 
prejeli vemo, da nam je Sveti Duh v življenju nič kolikokrat pomagal, če-
prav se tega nismo zavedali. Pomembno je, da vi birmanci odprete svoja 
srca za ta veliki dar, ki se ne bo poznal kar takoj, ampak bodo iz tega daru 
zrasli sadovi, čim bolj boste odprti za njegovo delovanje.« Sledil je obred 
svete birme in nato še evharistija, med katero je prepeval mešani cerkveni 
zbor domače župnije. Na koncu so sledile še zahvale najprej birmovalcu in 
nato domačemu župniku Antonu Potokarju, ki je mlade vseskozi spremljal 
na njihovi duhovni rasti. Po sveti maši, med katero smo se spomnili tudi 
pokojnega farana Živka Burje, se je msgr. Alojz Uran srečal v župnišču še s 
člani ŽPS in pevskega zbora.

Čeprav vas je malo, ste kakor luč v temi 
V letošnjem letu se je v župniji sv. Tomaža v Krašnji le pet mladih kri-

stjanov pripravljalo na velik dogodek, ko so se prvič srečali z Jezusom v 
zakramentu svete spovedi in svetega obhajila. Župnik Anton Potokar je v 
nagovoru med sveto mašo zbranim na srce položil besede o verski vzgoji 
otrok, saj je dejal, da vera otrok raste in zori iz vere in zgleda staršev, in tega 
ne more nadomestiti nihče. Več kot 40 let je že, kar župnik Anton Potokar 
pripravlja prvoobhajance na sprejem zakramenta prvega svetega obhajila, 
in ob tem je dejal, da to ni enostavna stvar, da je to težko in naporno delo 
ter obenem zelo odgovorna naloga. Tokrat so za slovesno petje med sve-
to mašo poskrbeli pevci otroškega in mešanega pevskega zbora domače 
župnije, le organista so si izposodili. Da se znajde tudi v drugi fari, je tokrat 
dokazal Aleš Sedušak, ki je zbora spremljal na orglah. Otroški zbor je na 
kitari spremljal Miha Kralj.                      

 drAgo juteršek

Dogajanje v župniji sv. Tomaža v Krašnji 

DRUŠTVA
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Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo je 26. maja v Mengšu 
odkrilo pomnik slovenskemu narodu za upor proti agresorju 1990–1991.

To bo trajen spomin na rojstvo naše države, na čas, ko se je slovensko ljud-
stvo uspešno uprlo nadvladi drugega naroda. Obenem je bilo na mostu raz-
bremenilnika čez Pšato odkrito obeležje, ki nas spominja na protitankovsko 
blokado 27. junija 1991.

Osrednji govornik in častni pokrovitelj je bil predsednik RS Borut Pahor, ki 
je poudaril izjemno enotnost slovenskega naroda v tistem času ter voljo in 
hotenje, da se postavimo zase. Dejal je tudi, naj aktivni udeleženci osamo-
svojitve poenotimo mnenja in razlago dogodkov iz leta 1990 in 1991.   

Resnica je na srečo vedno samo ena in ne vedno tista, ki jo razlaga ozek 
vrh slovenskih osamosvojiteljev. Brez izjemne podpore enotnih Slovencev 
doma in po svetu, vojakov in milice z orožjem v rokah ne bi bilo tega, kar 
imamo: svojo državo.

Na slovesnosti sta direktor direktorata za obrambne zadeve MORS Srečko 
Zajc in predsednik PO ZVVS Ljubljana - okolica Janez Gregorič hraniteljem 
orožja v tajnih skladiščih podelila spominski znak tajna skladišča 1991. 

Omenjena priznanja so prejeli: Karol Anžin, Božidar Cerar, Dominik Grmek, 
Franc Habe, Janez Hribar, Stane Kovač (posthumno), Milan Narat, Janez Pir-
nat, Marjan Pohlin, Franc Semprimožnik, Marko Senica in Marko Trampuž. Še 
enkrat se jim zahvaljujemo za hrabro dejanje.

Veterani vojne za Slovenijo smo izjemno ponosni, da smo lahko tudi sami 

pripomogli k veličastnemu dejanju, rojstvu naše države. Nismo pa ponosni 
na 28 let naše države. Želeli in upali smo, da bo naša država demokratična in 
po volji ljudstva, in da ne pristanemo v krempljih vplivnih posameznikov, ki 
nam v svojem interesu krojijo usodo. 

jAneZ gregorič

Državno in amatersko prvenstvo 
Slovenije v trialu

AMD Lukovica je v sodelovanju s člani MK Rokovnjač v soboto, 12. 
maja 2018, na prostoru pred Avto Kveder v Lukovici, organiziralo dirko 
s trial motorji za državno in amatersko prvenstvo Slovenije ter dirko za 
E-trial prvenstvo Slovenije.

Tekmovanje v trialu je potekalo na sedmih sekcijah. Pet sekcij je bilo 
postavljenih na lokaciji pred Avto Kveder, dve pa na nekdanji moto-
kros trening progi v Lukovici. Tekmovalci so bili razvrščeni v štiri različ-
ne težavnostne razrede, rdeča, rumena, modra in bela. Vsaka sekcija je 
bila prilagojena štirim različnim težavnostnim stopnjam. V kategoriji 
E-trial so nastopili otroci. Najmlajši je dopolnil štiri leta. Tekmovanje je 
trajalo štiri ure. Vsak tekmovalec je moral v tem času štirikrat prevoziti 
vseh sedem sekcij. Ena sekcija je sklop različnih ovir, ki so ograjene z 
rdeče-belim trakom.

Tekmovalci v trialu uporabljajo posebne motorje, ki so od daleč 
podobni motorjem za motokros ali enduro, vendar tehnično prirejeni 
za počasno vožnjo in »plezanje« po ovirah. Vozilo je brez sedeža, zato 
tekmovalec na motorju stoji, kar mu omogoča, da stoji na mestu, se na 
mestu obrača, skupaj z motorjem poskakuje na in z ovir ter premaguje 
strme klance in spuste.

Vožnjo tekmovalca spremlja sodnik, ki z dvignjeno roko tekmovalcu 
da znak za začetek in nato spremlja njegovo vožnjo in z iztegnitvijo 
prstov na dvignjeni roki šteje morebitne napake. Vsak dotik tal z nogo 
prinaša tekmovalcu eno kazensko točko. Za razliko od drugim tekmo-
vanj z motorji, se pri trialu ne meri časa. Na štiri ure je omejen le celotni 
čas dirke. V tem času so morali tekmovalci štirikrat prevoziti vsako sek-
cijo. Zmagal je tekmovalec, ki je zbral najmanj kazenskih točk.

Zanimivo tekmovanje si je ogledalo večje število gledalcev. Zaradi 
dolžine trajanja dirke je večina ob progi vztrajala le nekaj časa, potem 
pa odšla.

Na tekmovanju so sodelovali tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Av-
strije. Uspešno sta nastopila tudi dva tekmovalca AMD Lukovica, Seve-
rin Sajevec, lanskoletni državni prvak, in Lucija Sajevec.

Zmagovalci v posamezni kategorijah so bili:
Državno prvenstvo Slovenije: Severin Sajevec, kategorija TRIAL T1 

GP, in Lucija Sajevec, kategorija TRIAL GP W (ženske).
Amatersko prvenstvo Slovenije: Lan Zorman, kategorija TRIAL T1 

(modra), Vedran Kukurin, kategorija TRIAL T2 (rumena), Toni Podobnik, 
kategorija TRIAL T3 (bela) in Maja Zorman, kategorija TRIAL T4 (ženska 
bela).

E-trial prvenstvo Slovenije: Ian Pristovnik, kategorija do 6 let, in Da-
vid Pevec, kategorija nad 6 let.

Izvedbo tekmovanja so AMD Lukovica omogočili: AMZS, Občina 
Lukovica, Avto Kveder, Franci Klopčič, GP Hribar, GP Resnik in Tone Pe-
stotnik.

toMAž AndrejkA

V Mengšu slovesno odkrili pomnik naše osamosvojitve

Slovesni trenutek – odkritje pomnika

DRUŠTVA IN ŠPORT
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Delovna akcija ŠTD Rafolče
 
V soboto, 26. maja 2018, se je več kot 20 najbolj zagnanih članov ŠTD Ra-

folče in krajanov, predvsem mladih, zbralo na igrišču ob brunarici. Vse stvari 
in tudi bitja imajo določeno življenjsko dobo. Z dobrim, predvsem preventiv-
nim vzdrževanjem pa lahko življenjsko dobo do določene mere podaljšamo. 
Tega dejstva se pripadniki ŠTD Rafolče zavedajo, zato so se spet organizirali 
in izpeljali delovno akcijo. 

Ker je podstavek za oglasno tablo začel trohneti, so začeli z izkopom jam 
in betoniranjem, da so vstavili dva kovinska opornika za tablo. Za varno in 
higiensko igranje naših otrok je bila potrebna zamenjava sekancev pri igra-
lih, razširjena pa je bila tudi igralna površina, s tem pa na novo vkopavanje 
ograde igralnega prostora. Za še varnejšo hojo smo popravili še nekatere 
elemente mostu prek potoka Vrševnika. Zaradi bujne rasti ob vodi je bilo 
treba urediti še brežine potoka. Za lepši izgled celotnega kompleksa je bilo 
treba seveda urediti še zunanjost in tudi notranjost brunarice.

Ekološko osveščeni udeleženci delovne akcije so se na zaključku še pogo-
vorili ob skromni zakuski o nalogah za naslednje leto. 

Za pomoč se zahvaljujemo vsem udeležencem delovne akcije.
viktor jeMeC

Zamenjava sekancev

Solidarnost v akciji
 

Z namenom, da novoustanovljenemu solidarnostnemu skladu, ki 
bi otrokom omogočil pogoje za nogomet, aktivno življenje, gibanje 
in prijateljstvo, da osnove za začetek delovanja, je NK Črni graben 
pripravil prireditev Solidarnost v akciji. Tako se je v petek, 22. junija, 
pri gostilni Gašper na Prevojah pri Šentvidu zbralo staro in mlado ter 
uživalo. To je bil namreč dan za vse, najprej so si ogledali predstavo 
Pot v Tadam, nato prisluhnili petju Barbare Pavlič, vmes nekaj po-
jedli in popili in se nato, kakor se spodobi, še za žogo podili. Tokrat 
je bilo vsega na pretek, kulture, športa in kulinarike, tako da se je 
naključni obiskovalec čudil, kaj vse se da z malo dobre volje narediti 
za dobro mladih. Na koncu potem, ko so poskusili že čisto vse, kar 
miza ponuja, še tekma v nogometu med starimi in mladimi. Da, to je 
nekaj, kar je vredno ogleda, saj poleg vsega nudi tudi obilo smeha, 
predvsem na račun tistih, obloženim s kakšnim letom več. Verjetno 
bo treba solidarnostno akcijo še ponoviti, a začetek je in bo zapisan 
v zgodovino NK Črni graben pod rubriko Za mlade se je vredno po-
truditi.               drAgo juteršek

HK Prevoje 3. mesto v 
hrvaškem prvenstvu!

Po lanski osvojitvi naslova naših mladih junakov v selekciji U-16 za 
mesto prvaka hrvaškega prvenstva, je letos še en odličen rezultat iz 
Zagreba prinesla naša selekcija hokejistov do 11 let.

Dolga sezona vse od oktobra do sredine junija je naše prav na 
zadnji tekmovalni dan postavila v tekmo odločitve za končno 3. 
mesto. Med sezono lepi rezultati proti hokejistom iz Zagreba, Pulja, 
Karlovca in Siska ter v odločilni tekmi zmaga nad Orlovim iz Beogra-
da s 4:1 je našim prinesla zasluženi pokal za 3. mesto in okoli vratu 
bronaste medalje hrvaškega prvenstva. Srečni otroci in zadovoljni 
starši ter trenerji so dvignjenih glav in ponosno zapustili Zagreb, 
proti kateremu je že uprt pogled v novo sezono. Čestitke našim mla-
dim hokejistom in celotni strokovni ekipi.

ZA uprAvni odbor hkp, predsednik dArio veseL

ŠPORT

12 ur nogometa
 
Žvižg piščali točno ob 8. uri zjutraj je naznanil začetek tokratnega tur-

nirja 12 ur nogometa Laseno 2018; šlo je za tekmo med Črnim grabnom 
in Tuhinjsko dolino.

Kot prvi sta se pomerili domača ekipa Laseno Team in člani ŠKD Bregar, 
okrepljeni s člani NK Črni graben. Sicer so barve Črnega grabna zasto-
pali še nogometaši ŠD Zlato Polje, ŠD Krašnja, Antimona in Blagovice. 
Domači so začeli s postavo Laseno Team, nato so zaigrali še nogometaši 
ŠD Šmartno, ŠD Tuhinj in ŠD Motnik. Vreme, ki letos kroji večino prire-
ditev, je bilo tokrat na strani organizatorjev, in tista majhna plohca, ki je 
ohladila nogometaše, je bila naročena s strani organizatorjev, da je bila 
tekma potem še bolj napeta in razburljiva. Ob 20. uri je piščalka oznanila 
konec tokratnega 12-urnega nogometa, in tako smo prišli do rezultata, 
ki je zahteval veliko koncentracijo mož za zeleno mizo. Ti so naznanili, da 
je skupni končni rezultat 86:90. Turnir Laseno 2018 se je končal z zmago 
Črnega grabna.

Za čudovit dan, poln nogometnega vzdušja, številnih golov in prija-
teljskih stiskov rok ob padcih gre zahvala organizatorju in vsem nogome-
tašem nastopajočih ekip.                      drAgo juteršek
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Pesem prijateljstva, to je pesem,  
ki daje moč in naj se ta pesem nikoli ne konča.
Četudi so nitke našega prijateljstva tanke,  
so prepletene v močno mrežo.
 
Že sam naslov odlično povzame namen letošnjega glasbenega dogod-
ka OŠ Janka Kersnika Brdo. Letos smo koncept zasnovali širše in tako 
v želji po novih prijateljstvih in izkušnjah k sodelovanju povabili še OŠ 
Ljubno ob Savinji in OŠ Luče.
Po prvem spoznavnem srečanju glavnih odgovornih učiteljev in rav-
nateljev ter po pripravah skozi celotno šolsko leto smo prvi glasbeni 
dogodek izvedli 11. maja 2018 na Ljubnem. Glavni igralci so bili otroci 
vseh vpletenih šol. Z naše šole se je na Ljubno odpravilo kar 170 nasto-
pajočih učencev. Med njimi so bili OPZ Cicibani, OPZ Kresničke, OPZ iz 
podružnične šole Krašnja, MPZ Ciklamen, plesalci iz podružnične šole 
Blagovica in Pihalni orkester Brdis iz Glasbene šole Domžale, oddelka 
Brdo. Doživeli smo izredno lep glasbeni večer, ki so nam ga pričarali 
pevci in instrumentalisti različnih generacij.

V petek, 25. maja 2018, so nam učenci s Savinjskega vrnili obisk. Ponov-
no smo pletli niti prijateljstva s pomočjo glasbe. Prireditev smo morali 
s trga v Lukovici prestaviti v šolsko telovadnico, ki se je za en dan prele-
vila v slovesen prireditveni prostor. K temu sta pripomogla tudi učitelja 
Aleš Nose in Nataša Berk, ki sta naslov prireditve odlično povzela v vi-
zualni podobi. Ob vsem tem je bilo čutiti, da se nam obeta še en lep in 
čaroben glasbeni večer, v katerem bodo ključno vlogo odigrali učenci.
Glavni koncept programa celotne prireditve je ostal podoben kot pred 
tednoma na Ljubnem. Voditeljski par večera, ki je odlično povezoval 
vse nitke, ki so jih pletli različni zbori, sta predstavljala učitelja Petra Hu-
dnik, ki je pripravila tudi vezno besedilo, in Damjan Kunstelj.
Glasbeno popotovanje v pester glasbeni večer različnih stilov in tema-
tik je odprl Orkester Brdis (GŠ Domžale, oddelek Brdo) z znano korač-
nico pod taktirko Tomaža Pirnata. Nato so se menjaje predstavili vsi 
zbori pod vodstvom Nastje Grad. Še posebej prepričljiva zbora sta bila 
najmlajši OPZ Cicibani, ki so moči združili s pevci PŠ Krašnja, in OPZ 

Niti prijateljstva v pesmi treh šol

MLADINA IN ŠOLSTVO

Kresničke. Občutiti je bilo njihovo pristnost in uživanje v petju pred do-
mačo publiko. Posebno energijo in občutek za muzikalnost so s seboj 
prinesli tudi gostujoči pevci z Ljubnega in Luč, ki so nastopili združe-
no, vodi jih učitelj Mitja Venišnik. Kot najštevilčnejši zbor večera so s 
svojo zanesljivostjo in intenzivno zvočno kuliso prepričali slehernega 
poslušalca. Vrhunec njihovega nastopa je predstavljala pesem Ko zvo-
novi zapojo, ki so jo izvedli skupaj z oktetom Žetev. Otroške glasove 
so občasno zamenjali zrelejši in izkušenejši. Oktet Žetev je poslušalce 
prepričal tako z repertoarjem pesmi kot tudi z njihovo izvedbo. V tem 
čudovitem večeru pa ni odzvanjala samo pesem skupinskega muzicira-
nja, ampak nam je solo točko predstavila tudi Ana Praznik. Z znano po-
pularno pesmijo Pesem je navdušila vse v dvorani, še posebej pa svoje 
vrstnike, ki so ji namenili iskren in bučen aplavz. 
Zadnjo besedo v uradnem delu večera je imel domači MPZ Ciklamen. 
Repertoar pesmi je bil izredno privlačen za staro in mlado, saj je izhajal 
iz slovenske in tudi tuje zabavne glasbe. Da pa se je vsaka od izvedenih 
pesmi prikazala še v polnejšem sijaju, so poskrbeli plesalci in orkester. 
Ena od pesmi je dobila širšo zvočno sliko, saj jo je spremljal Orkester Br-
dis. Pesmim sta se pridružili dve različni skupini Plesnega kluba Bleščica 
pod vodstvom Melite Moneta, zadnja pesem pa je odzvenela ob plesu 
učencev PŠ Blagovica pod vodstvom Staše Berkopec. 
Velik užitek je bilo na enem mestu spremljati toliko mladih, ki so uživali 
tako petju kot v plesu ali igranju in so skupaj predstavljali visoko ume-
tniško vrednost. 
V sklepnem delu so sledile zahvale ravnateljice dr. Anje Podlesnik Fetih, 
ki se je zahvalila vsem sponzorjem. Naš glavni sponzor dogodka je bilo 
Gostinsko podjetje Trojane, d. o. o., z Bojanom Gasiorjem. Sponzorji do-
godka so bili še: Občina Lukovica z županom Matejem Kotnikom, Jure 
Atlešek, s. p., Albin Vodlan, s. p., Hofer, d. o. o., Vibor, d. o. o., Filc, d. d., 
Robert Kranjc in Anže Manfeda, Zavod za razvoj družinske medicine, 
Dolman, d. o. o., Bojan Peterka, s. p., Mercator, d. d., Javno komunalno 
podjetje Prodnik, d. o. o., Mešani pevski zbor Šentviški zvon ter Cvetli-
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Gorečega olja ne gasimo z vodo
Prvošolci s Prevoj smo imeli prav poseben dan, ko smo lahko prespali 
v »šoli«. Po kratkem kulturnem programu in slastni pici smo se odpra-
vili proti gasilskemu domu, kjer so nas pričakali gasilci PGD Prevoje.
Razdelili smo se v dve skupini. Prva skupina je imela prikaz gasilske-
ga tovornjaka. Grega in Kristina sta nam predstavila ogromno opre-
me in nujnih pripomočkov, ki jih gasilci potrebujejo pri svojem delu. 
G. Zoran in Luka pa sta nam predstavila potek nudenja prve pomoči. 
Poudarila sta, da je za začetek najpomembneje, da znamo poklicati 
pomoč. Prikazala sta nam uporabo defibrilatorja in poudarila njego-
vo uporabnost pri nudenju prve pomoči.
Ko se je že popolnoma znočilo, nas je g. Milan povabil še na prikaz 
gašenja gorečega olja, ki je vse prevečkrat vzrok požara. Videli smo 
pravo eksplozijo, ko je olje prišlo v stik z vodo. Vsi bomo znali doma 
povedati, da goreče olje pokrijemo s pokrovko ali mokro krpo. Nikoli 
ga ne gasimo z vodo.
HVALA gasilcem PGD Prevoje za tako nepozabno doživetje.

MAtejA orehek

MLADINA IN ŠOLSTVO

čarna in darilnica, Erlene Gril, s. p.
Sledile so velika pohvala in čestitke vsem učencem in zahvala vsem 
vpletenim ter ravnateljema z Ljubnega in Luč. Tudi tukaj sta veliko 
prijateljstvo in odprtost pokazala oba župana in v sproščenem vzduš-
ju vsem namenila nekaj besed. Ravnateljica se je zahvalila celotnemu 
timu, predvsem pa krovnemu vodji obeh odlično izpeljanih dogodkov 
Blažu Andrejki. Večer se je zaključil s skupno pesmijo, ki je zadonela s 
pomočjo vseh vpletenih učencev. Dodaten razlog za nepozaben večer 
je bila izvrstna zaključna pogostitev, ki jo je za nas z ekipo pripravila Ur-
ška Presečnik. V zato posebej pripravljenih prostorih šole smo ob lepem 
vzdušju, dobri hrani in pogovorih utrdili naše niti prijateljstva.

ekipA ZA priprAvo dogodkA 
Z rAvnAteLjiCo dr. Anjo podLesnik Fetih in vodjo bLAžeM Andrejko

Sankukai karate v Lukovici
Drugi semester treningov Sankukai karateja v Lukovici je minil v čaru 

regijske tekme, državnega turnirja in izpitov za višji pas, a to je bil le doda-
tni faktor za zagnanost pri treniranju morda malo težavnejših tehnik. Vse 
večkrat smo ugotavljali, da ni pomembno, kolikokrat pademo, ampak, da 
se vedno znamo pobrati – na treningu karateja včasih tudi dobesedno.

Marca se je pet članov udeležilo svojega prvega tekmovanja, regijske-
ga tekmovanja za otroke, ki je bilo hkrati tudi predizbor za aprilski državni 
turnir za otroke. Svoj Ippon kumite, svoje borbe in kate so pred večjim 
občinstvom kot po navadi prikazali samozavestno, odločno, hkrati pa 
so bili pripravljeni tako na zmago kot tudi na poraz. Zagotovo bo Aljažu 
Čebulju to tekmovanje ostalo še v lepšem spominu kot ostalim, saj si je 
v hudi konkurenci izboril mesto na državnem turnirju za otroke, kjer je 
pokazal, kaj vse zmore. Čeprav se ostalim štirim ni uspelo prebiti v držav-
no elito, so videli, da so se zmožni po vsakem porazu, po vsaki izgublje-

ni točki, pobrati in nadaljevati tekmovanje, po tekmovanju pa se boriti 
predvsem s samim seboj. 

Ko se je počasi že zaključevalo šolsko leto in je mlajša populacija ne-
strpno pričakovala počitnice, so karateisti zbrali še toliko energije, da so 
lahko svoje znanje, ki so ga uspeli usvojiti, prikazali na izpitih. Uspešno 
so položili:

8. in 7. kyu (beli pas): Mark Dekleva, Matic Dekleva, Lina Jemc in Žanžak 
Kepic,

6. kyu (beli pas): Taja Jemc in Sara Jemc ter
5. kyu ichihan (vmesni rumeni pas): Kiara Us, Sergeja Us, Niko Strojan 

in Vito Strojan,
Veseli, razigrani, a hkrati polni želja po novem znanju, so opravili za-

dnje treninge, nato pa odšli na zasluženi počitek, ki si ga bo peterica od 
njih karatejsko obarvala. Julija se bodo v hrvaškem Umagu namreč ude-
ležili 41. letne karate šole. 

Če bi se tudi vi radi udeležili treningov Sankukai karateja, bomo vaše-
ga obiska veseli septembra, ko bomo medse vpisovali nove člane.   

kArAte kLub doMžALe, piA pAjk, trenerkA
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Leaders Unified, plesno navijaška skupina iz Domžal, je svoje moči zdru-
žila septembra 2013. Skupina tekmuje pod okriljem Cheerleading zve-
ze Slovenije. V sezoni 2017/2018 je društvo uspešno začelo tudi z mlaj-
šo generacijo plesalk in tako je v Lukovici, v prostorih Fit Boom Studia, 
pod okriljem društva trenirala mini in otroška skupina. V skupini so bile 
deklice iz občin Lukovica, Moravče, Mengeš in Domžale. 
Za nekatere so bili to prvi plesno-navijaški koraki, medtem ko so ne-
katere deklice iz otroške skupine svoje plesno znanje že nadgrajevale.
Dekleta so se v pretekli sezoni udeležile tekmovanj: Frogs Cheer Cup 
2018, Ljubljana Open 2018, Državno prvenstvo 2018, Twist Open 2018, 
predstavile pa so se tudi na božično-novoletni produkciji društva na 
Viru, tržnici Domžale – Občina Lukovica se predstavi, Čarobna Simfonija 

v Arboretumu Volčji Potok in košarkarski tekmi KK Helios v Domžalah, 
kjer je članska skupina tudi uradna plesno-navijaška skupina košarkar-
skega kluba Helios Suns Domžale.
Mlajše generacije so tako zaključile z uspešno sezono, medtem ko član-
sko skupino konec junija čaka še evropsko prvenstvo v Helsinkih na Fin-
skem. Članicam na evropskem prvenstvu želimo veliko uspeha, mlajšim 
plesalkam pa lepe in mirne počitnice.
Vse informacije o novi plesni sezoni bodo objavljene na www.leaders.si, 
za več informacij pa lahko pišete na: 
mateja.grbec@leaders.si.
Se vidimo v naslednji sezoni. 

LeAders uniFied dAnCe teAM
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V petek, 22. junija, so v avli podružnične šole v Krašnji postavili eno 
izmed najbolj znanih pekarn. Pekarno MIŠMAŠ, delo Svetlane Ma-
karovič, je tokrat na odrske deske postavila gledališka skupina KUD 
Fran Maselj Podlimbarski in podružnične šole Krašnja. Delo, kjer se 
odraža utrip podeželskega življenja, kjer ne gre brez vaške opravljiv-
ke in nevoščljivosti, kjer se lahko nasmeješ, ali le zamisliš, sta spretno 
vodili Vera Beguš in Lucija Dolinšek. Odlični igralski zasedbi je svoj 

pečat dodala še scenska podoba, in kar škoda bi bilo ne ogledati si 
predstave, ki so jo takole za konec šolskega leta pripravili mladi igral-
ci. Čeravno sta jo dve miški mahnili na svoje, verjetno sta se naučili 
obrti in odprli svojo pekarno nekje na morju, sta tudi malce manj 
uigrani miški mesili in pekli kruh in kolačke več kot odlično. In kakor 
je iz vasi odšel pek Mišmaš, tako so iz hrama učenosti odšli učenci in 
učenke, a slednji se bodo vrnili čez dobra dva meseca.

drAgo juteršek

Prostore v podružnični šoli v Krašnji oddali pekarni 

Plesno navijaška skupina Leaders Unified
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Vrtičkarji na OŠ Roje
Letošnja dolga zima nas je vrtičkarje z OŠ Roje prisilila, da so bile vse do 
začetka maja police in mize v razredih polne sadik, ki so jih učenci pri 
urah delovne vzgoje ali izbirnega predmeta kmetijstvo zasadili v lonč-
ke. Komaj smo čakali, da so se poslovili še ledeni možje, saj se je potem 
vrtnarjenje končno lahko prestavilo na šolski vrt. Zdaj so gredice že 
lepo zelene. Posadili smo krompir, šalotko, koruzo in paprike, jajčevce, 
paradižnike, buče in kumare. Vse sadike smo sami vzgojili iz domačih 
semen. Ker jih je veliko ostalo, smo jih nekaj odnesli še na tržnico v Če-
šminovem parku, seveda so tudi učenci dobili svoje sadike in jih odnesli 
domov na vrtičke. 
Učenci posebnega programa 2. a in 3. a smo v maju izvedli več delovnih 
dni urejanja okolice šole in šolskega vrta. Učenci so se najprej preobuli 
v ustrezno obutev (škornje) in iz vrtne lope vzeli vrtno orodje (zalivalko, 
motiko, grablje, sadilni klin). Na šolskem vrtu so si ogledali vrt in opisa-
li spomladanska opravila na vrtu oziroma v sadovnjaku. Po navodilih 
vodje šolskega vrta so nekateri učenci najprej odstranili nekaj plevela z 
gredice. Pri tem so si pomagali z motiko in grabljicami. Pri rokovanju z 
vrtnim orodjem smo jih opozorili na nevarnosti, učenci pa so povedali, 
kakšna opravila delajo doma. Dve učenki sta na prazno gredico posadili 
paprike, na gredico s čebulčki pa sadike jajčevca. Vsi učenci so na koncu 
uredili še poti na vrtu med kamnitimi ploščami. Po končanem delu smo 
pospravili vrtno orodje v vrtno lopo. Nagrado za opravljeno delo nam 
je, v obliki sladkih rdečih jagod, ponudil vrt kar sam.
Da bi se čim bolje zavedali, kaj pomeni zdrava prehrana in koliko tru-
da je potrebnega za vzgojo od semena do ploda, smo na šolo povabili 

mentorje z Inštituta za trajnostni razvoj, ki so v torek, 22. maja, za učen-
ce višjih razredov pripravili poučno delavnico Odpadna in zavržena 
hrana. Delavnica je bila zelo nazorna, usmerjena v globalni pogled pro-
blematike pridelave hrane in njene neenakomerne razporeditve med 
ljudi po svetu. 

urškA nosAn in MArtA krt

Specialna olimpijada v 
Domžalah
Osnovna šola Roje in Osnovna šola 27. julija sta v petek, 18. maja 2018, 
gostili 250 tekmovalcev in spremljevalcev iz 11 ustanov, ki so se po-
merili na 25. regijskih igrah Specialne olimpijade Slovenije gorenjske 
regije. Tekmovanje, ki je namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, 
spodbuja zdravo tekmovalnost, uri gibalne in kondicijske spretnosti 
in pomaga pri navezovanju prijateljskih odnosov. 
Tekmovalci so se pomerili v atletskih disciplinah, elementih namizne-
ga tenisa in košarke. Glede na prijavljene rezultate so bili razporejeni v 
tekmovalne skupine po največ šest tekmovalcev, kar omogoča vsake-
mu izmed njih doseči zmago v svoji kategoriji. Tekmovanja se je ude-
ležilo tudi 13 tekmovalcev Osnovne šole Roje, ki so dosegli odlične re-
zultate. Po zaključku tekmovalnega dela je že tradicionalno potekalo 
kosilo in pred odhodom domov zabavni del z glasbo.
Atletske igre SOS predstavljajo eno izmed pomembnejših tekmovanj, 
namenjeno osebam s posebnimi potrebami. Mnogi izmed njih vse 
leto trenirajo posamezno kategorijo, v kateri se predstavijo na tem 
tekmovanju. Pozitivna pohvala v obliki medalje jih potem spodbudi, 
da nadaljujejo v razvijanju sposobnosti še drugo leto. 

AjdA LALič

Pouka je konec
 

V Mengšu so učenci Glasbene šole Domžale oddelka violin pri 
profesorju Myhajlu Madanu opravili še zadnji razredni nastop, na 
katerem se je odločalo, ali bodo prestopili stopničko višje. Ob po-
moči Mihe Nagodeta, ki jih je spremljal na klavirju, so tako svoje 
celoletno učenje na ogled bolje za uho predstavili Ajda Kokalj, 
Ema Juteršek, Lucija Pančur, Patricija Sicherl, Filip Škrlep, Loti Ce-
rar, Lara Ocepek, Neža Vencelj in Brina Udovič. Zaigrali so nam dela 
Mozarta, Baklanova, Purcellija, Čajkovskega, Šoštakoviča, Bacha in 
Gregorca. Vsi, ki smo se zbrali v učilnici glasbene šole, smo uživali 
ob poslušanju, in če kaj ni šlo po sreči, napake so možne, ni kaj, 
se je vse lepo postavilo v vrsto, potem ko je na klavirju zazvenel 
ponovno pravi ton. Po končanem nastopu violinistov je bilo še 
ravno toliko časa, da smo rekli profesorjema na svidenje in si ogle-
dali zbirko priznanj o uspehu učencev Glasbene šole Domžale. Na 
steni visi tudi priznanje za osvojeno srebrno plaketo, ki ga je prejel 
Miha Kralj v kategoriji kitara c. Osvojenih 92,60 točk se poleg Mihe 
veseli tudi mentor Matej Banič, in vsi, ki Miho poznamo.

drAgo juteršek

MLADINA IN ŠOLSTVO
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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   
                irena.zlatnar@lj.kgzs.si  
                petra.burja@lj.kgzs.si 

 

ZBIRNA VLOGA 2018 
 

Po oddaji zbirne vloge in po preteku 
zamudnega roka (31. 5. 2018) so možne 
oziroma obvezne naslednje spremembe 
zbirne vloge: 
• umik posameznega zahtevka, 
• sporočanje višje sile ali izjemnih 

okoliščin (v 15 delovnih dneh, ko se to 
lahko stori), 

• umik živali v obdobju obvezne reje v 
primeru izvajanja ukrepa Dobrobit živali 
za drobnico ali za govedo,  

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila za ukrep EK, 

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila ali izpolnjevanje 
pogojev pri ukrepu KOPOP Poljedelstvo 
in zelenjadarstvo (kolobar), 

• sprememba kmetijske rastline pri 
izvajanju ukrepa »pridelava semenskega 
materiala avtohtonih in tradicionalnih 
sort kmetijskih rastlin« (GEN_SOR, 
GEN_SEME), 

• izločitev in nadomestitev v primeru reje 
avtohtonih in tradicionalnih pasem 
(GEN_PAS), 

• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva 
na izpolnjevanje pogojev za zeleno 
komponento v shemi neposrednih plačil 
(obveznost imajo kmetije z več kot 10 
oz. 15 ha ornih zemljišč)  

• če se spremeni lokacija naknadnih 
posevkov ali podsevkov trave ali 
podsevkov stročnic za zagotavljanje 
površin z ekološkim pomenom (zelena 
komponenta); spremembo lokacije je 
potrebno sporočiti najkasneje do 15. 8., 

• v primeru spremembe pri površinah s 
konopljo ali vrtnim makom oziroma če 
katerokoli drugo rastlino nadomesti s 
konopljo ali makom, 

• oddaja obrazca za oddajo in prejem 
živinskih gnojil, ki ga mora vložiti 
kmetija, ki tovrstna gnojila oddaja in 
kmetije, ki so od bioplinarne prejele 
digestat - zadnji dan za oddajo je 15. 12. 
2018. 

Seveda spremembe navedene v vseh 
razen zadnji alineji lahko naredite le, če se 
še ni najavila kakršnakoli kontrola s strani 
ARSKTRP. 
V primeru, da iz kakršnihkoli razlogov po 
oddaji zbirne vloge pride do spremembe 
nosilca, je potrebno na AKTRP sporočiti še 

transakcijski račun novega nosilca. To je 
potrebno narediti elektronsko pri nas. 

 
TEČAJI s področja dopolnilnih 
dejavnosti 
 

V septembru bomo v sodelovanju z 
zunanjim izvajalcem za člane kmetijskih 
gospodarstev iz območja občine Lukovica 
organizirali praktične tečaje na temo: 
• potice (2 tečaja), 
• sladice v lončkih (2 tečaja). 
Posamezen tečaj bo izveden popoldan v 
BIC Ljubljana in bo trajal 6 do 7 
pedagoških ur. Zainteresirani se čim prej 
prijavite meni v času uradnih ur ali po 
elektronski pošti. Prijave zbiram do 
zasedbe mest, saj je število mest omejeno. 
Tečaji bodo financirani preko javnega 
razpisa »Zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica  
za leto 2018«, zato bodo za udeležence 
brezplačni. Prijavljeni boste o vseh 
podrobnostih obveščeni naknadno. 
 
 
 
 

PAVLA PIRNAT, 
terenska kmetijska svetovalka

 
 

V četrtek, 14. junija 2018, so se v Poletnem gledališču Studenec od 
osnovne šole poslovili letošnji devetošolci. V zanimivem in pestrem 
programu so nas zabavali s plesom, petjem in predajo ključa osmošol-
cem. Vsak oddelek se je predstavil s svojo točko, v kateri smo lahko vi-
deli, kam jih bo peljala pot po končani osnovni šoli. 
Učenci so prejeli priznanja, ki so si jih prislužili na različnih tekmovanjih 
med šolskim letom. Navzoče so nagovorili ravnateljica dr. Anja Podle-
snik Fetih, župan Matej Kotnik in predstavnica sveta staršev OŠ Janka 

Kersnika Brdo Anja Podlesek. Ob koncu valete so se učenci zahvalili 
staršem in delavcem šole za vso pomoč v času njihovega šolanja. 
Za konec programa so devetošolci pripravili manjše presenečenje, saj je 
v uvodu plesa s starši z ravnateljico zaplesal Matija Rožič iz 9. a. 
Valeto so finančno podprli: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, Go-
stinsko podjetje Trojane, Občina Lukovica in Veterinarsko podjetje 
Domžale. Vsem se za pomoč zahvaljujemo.

Valeta generacije 2009–2018
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VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

KIA V DOMŽALAH

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

Pri Veitu odslej tudi Kia

Junija so v salonu Veit na Čufarjevi 24 na Viru pri Domžalah 
postali tudi uradni zastopniki vozil znamke Kia. 
Tako je del Veitovega tima poleg Forda in Fiata postala še 
blagovna znamka Kia. Poleg celostne ponudbe, ki zajema 
prodajo novih in rabljenih vozil, avtoservisne storitve, 
avtokleparske storitve, avtoličarske storitve, hladno 
popravilo po toči, avtoelektričarske storitve, polnjenje 
klime, vulkanizerstvo, optiko vozil, pregled podvozja, 
pripravo vozil na tehnični pregled in ročno pranje vozil, 
vam pri Veitu nudijo tudi različne opcije financiranja, od 
finančnega lizinga, tudi brezobrestnega, do operativnega 
lizinga in kreditov. 

Če potrebujete majhnega ali velikega – pri Veitu se najde 
za vsakega nekaj, od najmanjših mestnih malčkov do 
velikih enoprostorcev, terenskih in športnih vozil pa tudi 
različnih dostavnikov. »Z vsako stranko posebej skušamo 
uskladiti njene želje in pričakovanja ter ji ponuditi tisto, kar 
si sama želi. Naša 45-letna tradicija je v veliki meri rezultat 
zaupanja strank v nas in naše delo. In tradicija nas zavezuje 
tudi za prihodnost,« pravijo v Veitu in dodajajo, »bodite del 
našega tima!«

Volilna konferenca 
V torek 19. 6. 2018 smo se člani OO SDS Lukovica 
zbrali v kulturnem domu Antona Martina Slomška v 
Šentvidu pri Lukovici, na volilni konferenci, ki je ob enem zaznamova-
la zaključek štiriletnega obdobja in prinesla formiranje novega IO SDS 
Lukovica. 
Po poročilih predsednika OO SDS Lukovica Matevža Kink in ostalih čla-
nov IO, ter živahni razpravi o preteklem obdobju, ki je bilo uspešno tako 
na državnem kot lokalnem področju, smo volili novega predsednika in 
nove člane IO SDS Lukovica. Za predsednico OO SDS Lukovica smo iz-
volili Marjetko Vrbnjak. 
Z veliko dobre volje, vestnostjo, spoštovanjem bomo nadaljevali dose-
danje delo, aktivnosti tako na lokalni kot državni ravni. Vemo za pot do 
tega, da se občina razvija, mladi ostajajo, ljudje vračajo ter se veselimo 
novih priložnosti, še lepše prihodnosti, ki jo skupaj ustvarjamo. Dober 
namen in trud vedno obrodita sadove.

oo sds LukoviCA

Hvala za vaš glas
Najprej se iskreno zahvaljujem vsem obča-
nom in občankam Občine Lukovica, ki ste 
mi namenili svoj glas na volitvah. Trudila se bom, da bom upraviči-
la vaše zaupanje in vas dobro zastopala v Državnem zboru Repu-
blike Slovenije. 
Pravična in varna Slovenija ter podpora marljivim in delovnim lju-
dem so naša vodila pri sprejemanju zakonodaje v parlamentu. Za-
vzemali se bomo za ureditev razmer v zdravstvu, za dostojne po-
kojnine, za boljšo družinsko politiko, za manj birokracije in manjše 
davke ter za tiste spremembe, ki jih Slovenija nujno potrebuje. V 
tem trenutku še ni znana vladna koalicija, zato ne vemo, ali bo NSi 
v vladi ali v opoziciji. V vsakem primeru pa bomo poslanci NSi rav-
nali konstruktivno in podpirali vse dobre predloge ter nasprotovali 
vsemu tistemu, kar otežuje življenje državljanov. 
V času volilne kampanje sem nekatere izmed vas obiskala tudi na 
domu ali se srečala z vami na trgu, tržnici, stojnici ali kje drugje. 
Hvala, da ste me prijazno sprejeli, me poslušali in morda lažje raz-
mislili o tem, komu boste letos namenili svoj glas. Hvala vsem, ki 
ste svojo državljansko dolžnost odgovorno sprejeli in se udeležili 
volitev, čeprav je bila vaša izbira morda tudi drugačna. To je demo-
kracija, ki smo si jo izborili s samostojno Slovenijo, s tem pa tudi 
možnost, da z volitvami in izbiro svojih predstavnikov v DZ soodlo-
čamo o stvareh, ki so v pristojnosti politike. 
Po konstitutivni seji parlamenta in izvolitvi predsednika Mateja To-
nina nas čaka še potrjevanje vlade, ki pa je v tem trenutku še precej 
v oblakih. Morali se bomo odgovorno odločiti, da dobimo vlado, ki 
bo prevzela odgovornost za državo. 
Iskrene čestitke ob praznovanju dneva državnosti. Naj veselo pla-
polajo slovenske zastave z naših domov. Oblast se menja, država, 
ki jo simbolizira zastava, pa naj živi še na dolga leta.

LjudMiLA novAk
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Zaključna prireditev projekta ŠIPK
V sredo, 23. maja 2018, smo študentje in študentke študentskega inovativ-

nega projekta za družbeno korist (ŠIPK) z imenom Podpora projektu Učenje 
za življenje (ki je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije 
iz Evropskega socialnega sklada) na Centru za socialno delo v Domžalah or-
ganizirali predstavitev opravljenega dela in ugotovitev kot zaključek našega 
štiri mesečnega projekta.

Naš namen je bil zainteresirani javnosti predstaviti projekt, cilje in tudi re-
zultate. Dogodka, ki je bil organiziran predvsem zato, da bi predstavnikom 
petih občin, ki jih pokriva CSD Domžale, ter javnim zavodom in drugim orga-
nizacijam na tem območju predstavili ugotovitve, so se udeležili zaposleni na 
Centu za socialno delo Domžale, prostovoljki v projektu Učenje za življenje, 
dve svetovalni delavki iz šol in svetovalna delavka vrtca v Domžalah. Med 
udeleženci so bile tudi tri predstavnice različnih strank, ki so kandidirale na 
državnozborskih volitvah na tem območju ter predstavnika spletnega in ti-
skanega medija iz lokalnega območja. 

Prireditev, ki sta jo povezovala študenta Špela in Aleš, je odprla Ana Zak-
šek, univ. dipl. soc. del., ki je nadomeščala direktorico CSD Domžale, sledila 
pa je predstavitev projekta Učenje za življenje s strani vodje projekta, Vero-
nike Rajk, univ. dipl. soc. del., ki je bila tudi strokovna sodelavka v projektu 
ŠIPK. Povedala je nekaj o zgodovini projekta Učenje za življenje, ki na CSD 
Domžale uradno poteka že 20 let, in tudi, kako poteka pomoč v projektu, ki 
je namenjen družinam s številnimi izzivi. Navzoče je pozdravila tudi doc. dr. 
Liljana Rihter, predstojnica Katedre za raziskovanje in organizacijo na FSD UL 
ter pedagoška mentorica v projektu ŠIPK, ki je izpostavila tudi tri temeljne ci-
lje, ki jih je zasledoval ŠIPK. Sledil je del, v katerem smo študentke in študentje 
predstavili naše delo. 

V okviru projekta smo znotraj prvega cilja – Ugotavljanje potreb in zado-
voljstva ključnih deležnikov projekta Učenje za življenje – izvedli pet intervju-
jev s svetovalnim delavkami šol in vrtca ter anketo med otroki, starši in pro-
stovoljci o zadovoljstvu in morebitnih dodatnih potrebah po podpori. Dobili 
smo 11 izpolnjenih vprašalnikov otrok, devet s strani staršev in 11 izpolnjenih 
vprašalnikov prostovoljcev/k. Rezultati raziskave so pokazali, da bi na vsaki 
osnovni šoli pomoč projekta Učenje za življenje potrebovalo nekje od 10 do 
20 otrok. Pomoč se nanaša na podporo pri učenju, pomoč pri ostalih stvareh, 
socializaciji, vključevanju med sovrstnike, pomoč pri potrebah priseljenih 
družin. Raziskava je pokazala pozitivne rezultate projekta Učenje za življenje, 
v katerega pa je vključeno premajhno število prostovoljcev, in zaradi tega ne 
morejo pokriti vseh potreb. Dodatno bi projekt potreboval več kot 50 doda-
tnih laičnih sodelavcev, ki bi lahko nudili pomoč v družinah. 

V okviru drugega cilja – Promocijska in komunikacijska kampanja smo za 
projekt Učenje za življenje oblikovali promocijski material (letake, plakate in 
vizitke) ter spletno stran projekta. Sodelovali smo s stojnico na eni lokalnih 
prireditev v največji občini, ki jo pokriva CSD Domžale, pripravili in objavili 
več prispevkov v lokalnih časopisih in glasilih ter projekt Učenje za življenje 
predstavili tudi preko televizijskega programa Kanal A in lokalnega radia Hit. 
Tako se je širila prepoznavnost projekta predvsem v lokalnem okolju, našel 
pa se je tudi kdo, ki se je zaradi pridobljenih informacij na CSD zanimal za so-
delovanje (pomoč) v projektu, kar pa se že tudi navezuje na tretji cilj projekta 
ŠIPK – Pridobivanje kadrovskih in finančnih sredstev. 

K sodelovanju nam je uspelo privabiti predvsem medije (Domžalec.si, 
Kanal A, Radio Hit, Slamnik, Modre novice, Mengšan, Rokovnjač, Moravčan 
in Odsev) ter nekaj sredstev s, katerimi smo se lahko uspešno predstavili na 
stojnici na dogodku Spoznajmo se, praznujmo skupaj (pri tem so nam po-
magali fotokopirnica JOCopy, javno podjetje Prodnik, Energy escape room, 
podjetje Promina in Študentski servis). Uspešno smo pridobili tudi sredstva, s 
katerimi smo lahko v maju izvedli tri aktivnosti za otroke, vključene v projekt 
Učenje za življenje. Otroci so se tako lahko udeležili popoldanskega druženja 
s športnimi in družabnimi igrami ob pici v prostorih društva Lipa, si ogledali 
nogometno tekmo NK Domžale in se udeležili lova na zaklad. Ob tej prilo-
žnosti bi se radi lepo zahvalili prav vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, da 
smo otrokom, ki so običajno izključeni iz takšnih aktivnosti ter s šibkimi soci-
alnimi mrežami, lahko omogočili nepozabne izkušnje. 

Po predstavitvi dela smo z veseljem prisluhnili povratnim informacijam 
udeležencev, ki so nam študentkam in študentom, kot tudi projektu Učenje 
za življenje, med diskusijo podali tako pohvale kot tudi predloge za nada-
ljevanje. Sodelujoči so se strinjali, da smo uspeli dobro ugotoviti trenutno 
stanje in identificirati kar nekaj izzivov za prihodnost. Iz šol, vrtcev in CSD so 
izpostavili predvsem nujnost širitve projekta Učenje za življenje in potrebe 
po nadgradnji ter dopolnitvi že obstoječih programov in oblik pomoči za 
otroke, mladostnike ter predvsem tudi njihove starše.       

Sam dogodek je popestril mladostnik Matic Juvan iz Domžal, ki je podprl 
projekt Učenje za življenje tako, da nam je zapel in zaigral pesmi Lady Gaga 

Applause ter tudi svojo prvo avtorsko pesem All Night, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo. Seveda pa nismo pozabili tudi na posladke, ki smo jih študent-
ke in študentje pripravili sami ter vrečke s spominki za udeležence. Iskreno se 
zahvaljujemo tudi vsem, ki ste se dogodka udeležili in nas podprli.  

Vse zainteresirane, ki bi lahko kakorkoli (s svojim časom in energijo, zna-
njem, materialnimi ali finančnimi sredstvi) podprli projekt socialnega učenja 
Učenje za življenje lepo vabimo k sodelovanju. Prosimo, kontaktirajte vodjo 
projekta prek elektronskega naslova veronika.rajk@gov.si 

ekipA študentov šipk in Csd doMžALe

Uvodni govor Ane Zakšek

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustil oče, dedek, pradedek, brat, 
stric in svak

IVAN KOVIČ

s Prevoj

Iskreno se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in sveto 

mašo. Hvala tudi vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali, se od 
njega poslovili in ga pospremili na njegovo zadnjo pot.

Zahvaljujem se podjetju Karton Količevo, dr. Mirjam Pogačar 
Zajc, g. župniku Pavlu Okolišu za opravljen pogrebni obred v 

Domžalah, pevcem in Pogrebni službi Vrbančič.
Še enkrat vsem iskrena hvala.

Hči Ivi

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.
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Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka,  info@hausmart.si
www.hausmart.si

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

 

vrhunska okna, vrata, senčila, protivlomna in alu vhodna vrata
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NOVAMODELAoken in vratVeka Ineo 76in Vigo 82

VELIKA PONUDBA
PVC, PVC/ALU,
ALU OKEN, VRAT
TER SENČIL

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)

Kamnik, Domžale • Pozornost voznikov je ključna za varno prečka-
nje odsekov, na katerih se križata cestni in železniški promet. Zato 
voznike v Kamniku in Domžalah k dodatni previdnosti na nivojskih 
prehodih cest čez železniško progo spodbujata inovativna opozoril-
na sistema COPS@rail.
Sistem COPS@rail je v naselju Zgornje Jarše v Občini Domžale posta-
vljen ob nivojskem prehodu Gregorčičeve ulice čez železniško pro-
go v neposredni bližini križišča s Kamniško cesto. Zaradi neposredne 
bližine priključka lokalne ceste na regionalno ga vozniki v preteklosti 
pogosto niso opazili dovolj zgodaj. Bližajoča se vozila sedaj s senzorji 
zazna sistem COPS@rail, ki voznike nato s svetlobnimi signali opozori 
na približevanje prehodu in tako spodbudi njihovo pozornost. 
Z opozorilnim sistemom COPS@rail je bolje viden tudi prometno 

obremenjen nivojski prehod v bližini stanovanjskega naselja ob Tu-
njiški cesti v Kamniku, kjer cesta železniško progo prečka pod kotom. 
Nova pridobitev z rumenimi utripalci, kontrastno tablo in znakom 
Stop voznike opozarja na večjo previdnost.
Zavarovalnica Triglav in podjetje COPS systems sta v sodelovanju s 
slovenskimi občinami, ki so se prijavile na razpis projekta Pozor, žele-
zniški prehod!, letos postavila dvanajst opozorilnih sistemov COPS@
rail. »V Zavarovalnici Triglav že tradicionalno spodbujamo voznike 
k varni vožnji in vlagamo v prometno varnost. Še posebej ponosni 
smo, da smo v luči varnosti in odgovornosti letos pristopili tudi k pro-
jektu, s katerim povečujemo pozornost voznikov na cestnih odsekih, 
ki prečkajo železniške prehode,« je povedal direktor Območne enote 
Ljubljana Zavarovalnice Triglav Aleš Klement.

Varneje čez železniška prehoda v Kamniku in Zgornjih Jaršah
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To je v soboto, 9. junija, dokazalo več kot tisoč udeležencev 3. Pohoda ob reki, ki povezuje, še posebej pa sta to poudarila tudi domžalski župan Toni 
Dragar in kamniški podžupan Igor Žavbi.

S pohodom ob Kamniški Bistrici so organizatorji – Modre novice, Zavod 
za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Zavod za šport in rekreacijo Domža-
le – že tretje leto povezali Kamničane, Domžalčane in okoličane. Na 14-kilo-
metrski trasi od Keršmančevega parka v Kamniku do Slamnikarskega parka 
v Domžalah so se pohodniki, več kot tisoč smo jih našteli, lahko ustavili na 
osemnajstih točkah, kjer je bilo poskrbljeno za prijetno druženje in zabaven 
program: na postojankah so se udeleženci lahko osvežili in okrepčali, poza-
bavali ter se seznanili s koristnimi informacijami. Pohodniki, ki so prehodili 
celotno pot, so prejeli brezplačno vstopnico za kamniški ali domžalski bazen.

Družili in povezovali pa se niso le pohodniki. Na polovici poti pri mostu 
želja pod Homškim hribom sta se srečali kamniška in domžalska delegacija. 
Domžalski župan Toni Dragar, domžalska podžupanja Renata Kosec, kamni-
ški podžupan Igor Žavbi, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Uroš 
Križanič in direktorica Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Božena Pe-
terlin so na most želja pripeli ključavnico z označbo pohoda in začetnicami 
obeh zavodov ter se tako simbolično zavezali k dolgoročnemu sodelovanju 
na področju rekreativno-turističnega povezovanja. Da občini Domžale in 
Kamnik dobro sodelujeta, je poudaril tudi župan Dragar: »Veseli nas, da je 
pot ob Kamniški Bistrici odlično obiskana, tudi na pohodu je vsako leto več 
udeležencev. S tovrstnim povezovanjem dokazujemo, da sta Domžale in Ka-
mnik prijateljski občini. Sploh v zadnjih mandatih smo skupaj naredili veliko 
projektov, od 20-milijonskih do tistih manjših. Čestital sem županu Marjanu 
Šarcu po volitvah in dogovorila sva se, da bomo sodelovali tudi v prihodnje.« 

Želja obeh občin je, da bi pot vzdolž Kamniške Bistrice v prihodnosti še 
podaljšali. Kamniški podžupan Igor Žavbi je povedal: »Vesel sem, da v občini 
Kamnik vsako leto odpremo vsaj en odsek, a čaka nas še približno en kilome-
ter poti, ki je trenutno neurejena. Verjamem, da bomo v prihodnjem letu ali 
dveh rešili tudi to. Smo se pa na letošnjem Pohodu ob reki, ki povezuje, že 
lahko sprehodili po tistem delu, ki je bil dokončan v zadnjem tednu. Tukaj 
bomo uredili še naprave za vadbo na prostem, nekaj klopic ipd. V prihodno-
sti si v občini Kamnik želimo urediti pot do samega izvira Kamniške Bistrice.« 
Podobno željo imajo tudi v Domžalah, kjer bi radi pot podaljšali do Ljubljane 
oz. Dola pri Ljubljani. »V Domžalah imamo še veliko idej, denarja v proraču-
nu tudi, največja težava nastopi pri lastniških razmerjih. Predvsem bi radi pot 
podaljšali še na jug proti Ljubljani oz. Dolu. Idejo imamo, da bi se širili tudi 
po pritokih proti Mengšu in Moravčam. Razmišljamo o dodatnih vsebinah, 
Kolovoz' je zelo dobro obiskan, imamo fitnese na prostem, otroška igrišča, 
klopice, pitnike. Trudimo se, da je pot ves čas urejena,« je dejal domžalski žu-
pan Toni Dragar.

Še enkrat znova smo dokazali, da sodelovanje obrodi sadove in z več kot 
tisoč pohodniki, ki so v večini domov odhajali s prijetnimi vtisi, razširili pozi-
tivno sporočilo – družimo in povezujmo se.

Že sedaj pa vas vabimo tudi na tradicionalni 6. dobrodelni pohod na Sv. 
Primož, ki bo letos 22. septembra. 

MAtejA štrAjhAr

Domžale in Kamnik sta prijateljski občini
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www.malgaj.si

*Cene so z vključenim rednim popustom ter dodatnim bonom za 1000€ popusta in brez DDV, za nakup novega vozila preko Renault Financiranja.**4 leta jamstva in 4 leta brezplačnega 
vzdrževanja vključujeta 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto ali 150.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Brezplačen paket PRO+ dobi vsak kupec pri nakupu 
lahkega gospodarskega vozila preko Renault Financiranja. PRO+ paketi se razlikujejo glede na model. Velja ob nakupu določenega paketa preko Renault Financiranja. Več informacij 
o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izberite lahka gospodarska
vozila Renault.

 Renault MASTER
 Že za 

15.790€*  Renault TRAFIC
 Že za 

14.490€* 

4 leta jamstva**

4 leta brezplačnega vzdrževanja** 
Brezplačen paket PRO+: leseni pod, parkirni senzorji, radio bluetooth® mp3, tempomat, meglenki, senzorji za dež.***

Renault priporoča renault.si
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