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Nova športna dvorana že 
dobiva obliko
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40 let Društva podeželskih 
žena Lukovica

21 Aktivne počitnice mladih
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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
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Naslednja številka Rokovnjača bo iz-
šla 27. septembra 2018; rok za odda-
jo člankov je 18. september 2018 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko po-
šljete po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.
si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 
051 365 992.

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

Uvodnik
Poletje se po-
časi končuje. 
V našem nabi-
ralniku pa ni 
bilo zaznati, 
da je za nami 
čas počitnic 
in dopustov. 
Kljub temu se 
je v tokratni 
številki gla-
sila nabralo 
kar precej 
člankov. Tako je tudi šesta letošnja izda-
ja Rokovnjača izšla v polnem obsegu 32 
strani. Med drugim so objavljeni seznam 
in vabila prireditev, ki se bodo odvijale 
ob prazniku Občine Lukovica. Praktično 
ves mesec bo živahno, od 25. avgusta, 
ko praznujejo gasilci PGD Prevoje, do 22. 
septembra, ko bodo 50-letnico delova-
nja obeležili pri Hokejskem klubu Prevo-
je. Poleg tega bo od 7. do 9. septembra 
potekal še Vikend odprtih vrat v Srcu Slo-
venije, ki bo tokrat namenjen družinam. 
Oglejte si seznam prireditev in ponudni-
kov, zagotovo se bo našlo kaj za vas. Ob 
tej priložnosti v imenu celotnega uredni-
štva iskreno čestitam vsem občankam in 
občanom ob prazniku Občine Lukovica, 
4. septembru!

V tem mesecem se je končalo nekajletno 
sodelovanje občine in našega glasila s 
spletno platformo MojaObčina.si. Vse od 
leta 2012 ste svoje članke lahko objavljali 
na omenjeni spletni strani. Prek nje sem 
lahko do teh člankov kot urednik dosto-
pal tudi jaz in jih nato pripravil za obja-
vo v Rokovnjaču. En vnos v sistem je bil 
torej dovolj za objavo tako na spletu kot 
v tiskani obliki. Zelo podoben sistem je 
vzpostavljen zdaj na novi spletni strani 
Občine Lukovica www.lukovica.si. Zato 
ste vsa društva vabljena, da odslej obja-
vljate svoja vabila in dogodke na občin-
ski spletni strani. Treba se je le registrirati 
in potem lahko v sistem vnašate vabila in 
poročila z vaših dogodkov, ki bodo vidna 
na naslovni strani v rubriki Lokalni utrip. 
Urednik pa bo imel možnost te članke 
objaviti tudi v glasilu Rokovnjač.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik

V S E B I N A

Osrednja prireditev ob občinskem prazniku  
Občine Lukovica

petek, 7. septembra 2018, ob 20. uri 
na Starem trgu v Lukovici

(v primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom na športnem igrišču v Šentvidu)

Slavnostni govornik: Matej Kotnik, župan Občine Lukovica

Podelitev županovih priznanj

Igralec in povezovalec prireditve Jure Ivanušič bo z besedo in 
glasbo orisal zgodovino slovenstva ob spominu na 100-letnico 

konca prve svetovne vojne in 100-letnico smrti našega 
največjega pisatelja Ivana Cankarja.
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Tisto poletje, tistega leta …

ŽUPANOV UVODNIK

Povsod po Sloveniji se županje in 
župani hvalimo s pridobitvami. To 
lahko spremljamo povsod v medijih 
in na družbenih omrežjih. To je letos 
še toliko bolj umevno, ker bodo je-
seni volitve. Hkrati pa je tudi pri delu 
občin, podobno pa je pri vsakem 
drugem delu zaslediti, da se projekti 
in delo odvijajo v nekakšnih ciklih. 
Večkrat sem že govoril in pisal, da je 
za izgradnjo večje investicije potreb-
nih nekje sedem let ali več. Prav je, da 
se ljudem pokaže in pove, kaj se kje 
dela in kaj je postorjeno, saj se na ta 
način tudi predstavi, kaj se počne z 
zaupanjem, s skupnim denarjem in 
načrti. Nekje bolj, drugje manj so lju-
dje z narejenim zadovoljni. Čeprav je 
vsaka pridobitev namenjena vsem, se 
tako pri nas kot tudi drugod oglašajo 
ljudje, ki v kaki stvari ne vidijo smisla, 

najpogosteje pa se pojavlja vprašanje: »Zakaj tam, kdaj pa bo pri nas«, ali 
pa: »V naši vasi bi tudi lahko …« Mislim, da ga ni župana, ki bi ne hotel 
vse postoriti, a pri tem žal ni nikoli zadosti denarja za vse. Sploh pa, kaj 
bi se zgodilo, če bi v enem mandatu vse uredili? Verjetno ne bi niti več 
potrebovali ne občin ne županov. Stvar je pa taka: vedno bodo potrebe 
in vedno se bo delalo. Če bi jaz znal vse narediti, bi zdajle ne tu, ampak 
kot odrešenik že v Ljubljani sestavljal vlado. Pravzaprav bi jo že sestavil in 
nato bi rešil še Slovenijo in nato še svet. Pa takih ni. Šest tisoč ljudi nas živi 
v 66 naseljih. Niti eno naselje ne dosega števila 1000 prebivalcev. Kako 
vsem zadostiti? Nemogoče. Glede na sredstva, ki so nam na voljo, pa de-
lamo čuda. Slišal sem, da trdijo, da je vežica na Brdu draga. Najprej je tre-
ba pogledati obseg del, ki je bil tu zelo obsežen, tudi glede na odločbo, 
ki je zaradi neprimernosti in statične neustreznosti tudi priča, ne smemo 
primerjati te obnove s kako, kjer so zamenjali vrata in prebelili stene. Ve-
žica je bila dotrajana in uporabnikom nevarna. Obseg del skladno z od-
ločbo je bil velik, predvsem pa smo dobili funkcionalno in vizualno daleč 
naokoli najbolj primeren objekt. (Kar so vsi uporabniki od obnove sem v 
tem kratkem času tudi že spoznali). Vsebina obnove ali gradnje je vedno 
zapisana v razpisu, na razpis se javijo izvajalci. Takrat je čas, da vsi skeptiki 
najdete in nagovorite izvajalce, ki bodo naredili objekt najkvalitetnejši, 
za čim nižjo ceno, govorjenje pozneje je brez osnove. Tako je bilo v pri-
meru izgradnje (spet) poslovilne vežice v Blagovici in Društvenega doma 
v Krašnji treba zaradi višjih ponudb od v razpisu določenih cen razpis 
razveljaviti. Tokrat v drugo sem prosil, da se angažirajo tudi posamezniki 
in organizacije, z namenom, da sploh dobimo izvajalce. Največkrat je bil 
odgovor, ki smo ga prejeli, da izvajalec za želeno vsoto takega objekta 
za ta denar ne more postaviti. V Blagovici smo že zaključili drugi ponov-
ni razpis. Prevelikega povpraševanja ni bilo in tudi za razpisano vsoto na 
podlagi del v razpisu ni bilo ponudbe (razpis je bil javno objavljen). Kaj 
naj zdaj naredim, je bilo vprašanje? Naj rečem, da se ne bo delalo? Potem 
sem nesposoben, bodo rekli. Če ponovimo razpis še v tretje, bodo glede 
na gibanje cen na trgu le-te kvečjemu višje. Glede na možnosti v zakono-
daji in sprejetim odlokom o proračunu sem se odločil za najugodnejšo 
ponudbo, ker smatram, da je bila volja občinskega sveta in taka želja ter 
pričakovanja ljudi Blagovice in Šentožbolta. S tem sem tvegal, da bodo 
govorili: »Smo vam rekli, da bo dražje in drago! Spet zapravljajo! Kradejo 
…« Še enkrat, nikomur ni prepovedano, da najde in pripelje cenejšega iz-
vajalca za isto kvaliteto. (Do zdaj kaj takega še nisem doživel.) Razpis smo 
ponovili dvakrat. Za izvedbo ponudniki niso stali v vrsti in izbrali smo naj-
ugodnejšo ponudbo, najugodnejšega, ki se je javil na dva razpisa. Torej!

Pri izgradnji kanalizacije smo zelo pridni. Del Imovice je končan (naj-
zahtevnejši del), čaka nas še preostali del vasi in vas Prevalje. Tu smo 
uporabili način izgradnje pešpoti v nivoju, ki jih od ceste loči le bela črta. 
Na ta način se lahko srečujejo vozila, kar sama povozna površina tega 
ne omogoča in pa ni robnikov in pločnikov. Opažamo, da tam, kjer so 
robniki, le-ti predvsem z zimsko službo trpe veliko poškodb in je tak ploč-
nik kmalu zelo okrušen. Res je, da povsod, tako kot tu, tudi ne gre in so 
pločniki potrebni. 

Opozoriti pa želim še na eno drugo stvar. Že v uvodu sem govoril o 
tem, v kolikih naseljih živimo. Za izgradnjo kanalizacije smo po normati-
vih EU in SLO z vidika ekonomike negospodarni in tudi neupravičeni do 
kakih EU sredstev za ta namen. So občine s podobnim številom prebival-
cev, vendar imajo manj krajev in v njih bolj skoncentrirano prebivalstvo 
(npr. Komenda). Zakaj to govorim? Ker bo to predstavljalo razliko tudi pri 
stroških in na koncu pri plačilu, ki ga dobimo na položnicah. Enostavno 
na primeru lahko rečemo takole. Najprej smo opremili kraj z 800 prebival-
ci in tam zgradili 3 km kanalizacije. To znese 3,75 m kanalizacije na osebo. 
Nato izgradimo 2 km kanalizacije do drugega naselja in 1,5 km po nase-
lju, kjer živi 120 ljudi. Zdaj imamo kar naenkrat 7 m na osebo. To pomeni 
veliko večji račun za vse. In dodajmo še 3 km za 140 ljudi in že imamo 9 m 
cevi na prebivalca. In stroški, ki nastanejo, so skoraj še enkrat večji na ose-
bo. Poskušam vam na zelo enostaven način prikazati posledice navduše-
ne gradnje. Zato odločitve za male biološke čistilne naprave v območju, 
kjer smo, morda niso tako napačne. Ne želim strašiti, daleč od tega. Samo 
opozarjam, ker se bomo uporabniki čez leta spraševali, zakaj tako in to-
liko. Opozoril sem vas, lahko bo tako, lahko tudi drugače. Podobno je z 
vso infrastrukturo. Na koncu vedno tako ali drugače plačamo uporabniki 
… Pri tem, da moram omeniti še to, da je vlaganje občine v tovrstno in-
frastrukturo po krajih različno. To odseva količina in zahtevnost gradnje. 
Zelo na okroglo: za primer je na Prevojah pri Šentvidu občina prispevala 
5,000 evrov na hišo, recimo v Trnjavi in Imovici približno 10,000 evrov na 
hišo, v Blagovici je to zneslo približno 14,000 evrov na hišo. Torej vsaka 
stvar ima pluse in minuse in ne imeti vsega, še ne pomeni, da je to tudi 
najslabše. Podobni, kot rečeno, so tudi računi pri vodovodu. 

Ko se bo končal zadani program izgradnje kanalizacije v občini, se bo 
pospešila tudi obnova občinskih cest, ki jih imamo toliko, kolikor je raz-
dalja od Lukovice do Gradca, torej približno 170 km. Kvadratni meter ce-
ste z utrditvijo in vsemi potrebnimi ukrepi pa nas stane tudi do okoli 80 
evrov na kvadrat. Ali kilometer ceste, široke 5 m, stane tam nekje 400,000 
evrov, ali širine 3m tam nekje med 200,000 do 240,000 evrov. Seveda je 
strošek izgradnje odvisen od zahtevnosti terena, elementov projekta in 
tako dalje. Nekje ceste gradimo tudi v sklopu izgradnje ostale infrastruk-
ture. Dve cesti nista enaki, vsak projekt ima svoj popis in je nehvaležno 
posploševati, a vendar, za občutek. Ne govorim o konkretnih primerih, 
da ne bi kdo zdaj iz tega delal doktorata. Vsak projekt ima svoje zahteve 
in danosti in bi se natančno lahko pogovarjali le o konkretni stvari po 
konkretnih gradbenih popisih, želim le, da vsi skupaj dobimo občutek 
o tem, kaj in kako nastaja. Če bi dali samo par centimetrov asfalta na že 
utrjeno podlago, so cene tudi od 15 do 20 evrov za tanek enoslojni asfalt. 
No, saj se da tudi ceneje, samo zaradi takih rešitev, ki jih imamo, po bolj 
prometnih cestah prihajajo zdaj pritožbe nad slabimi cestami in je treba 
skoraj vse te ceste popravljati. So bili časi, ko se je delalo 10 cm utrditve, 
3 cm asfalta in nobenega pametnega odvodnjavanja. Tako je bilo, na ta 
način so si ljudje pomagali, kot so pač znali. Brez takih rešitev bi še danes 
ne imeli povsod asfaltnih cest. Težka mehanizacija in plazovit teren pa 
tudi naredijo svoje … 

Gradbišče pri brdski šoli uspešno napreduje in počasi že nastaja obris 
objekta. Tudi ta objekt je namenjen vsem. Vem, da šola ni vsem všeč, a je 
obvezna in vsi jo moramo dati skozi. In prav je tako. Mi se trudimo, da bo 
tako, kot vse drugo tak objekt optimalen in da bo zgrajen za optimalna 
sredstva. Do zdaj nam je v veliki večini primerov tudi uspevalo in se lahko 
s tem pohvalim. Pri šoli upam, da bomo v prihodnje prišli lahko tudi do 
zemljišč, s katerimi bomo imeli možnost zamenjati zemljišče s KIS-om za 
sadovnjak in bomo povečali prostor okrog šole za namen igrišč. Na vpra-
šanje, kdaj bo občina začela z gradnjo igrišča v Sp. Praprečah, kar nekateri 
sprašujete, pa vam odgovarjam, da občina za to ni pravi naslov. Občina 
ni lastnica, niti ne bo investitor omenjenega projekta. To je izključno v 
domeni in lasti KS Lukovica. Tudi druge krajevne skupnosti imajo v lasti 
nepremičnine, s katerimi samostojno ravnajo. Občina ima pa tudi kup 
svojih …

Nekateri naši mladi osnovnošolci to poletje potujejo na jug Italije. Za 
izmenjavo učencev, v septembru pridejo namreč k nam učenci iz Italije. 
Skupaj z osnovno šolo smo pridobili sredstva iz evropskih razpisov. Najpo-
membneje pa je, da naši otroci spoznajo svet, njegove lepe in manj lepe 
plati, da se bodo v prihodnosti pravilno in bolje odločali. Razgledanost, 
širina in jeziki so največja popotnica za zdravi rod. Sami vidimo, kako je v 
tej naši deželi. Koliko je še omejenosti, pristranskosti, kako manjka širine. 
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Blagoslov poslovilne vežice Brdo
V nedeljo, 1. julija, je bil na Brdu blagoslov prenovljenega poslovil-

nega objekta Brdo, ki ga je vodil župnik gospod Pavel Okoliš. Na do-
godku so bili prisotni tudi Godba Lukovica, klapa Sidro, župan Matej 
Kotnik s predstavniki občinske uprave ter občanke in občani občine 
Lukovica.

Obnova poslovilnega objekta Brdo je potekala skladno z izdano od-
ločbo in je uspešno zaključena. Izvedena so bila vsa potrebna dela, da 
je objekt varen in funkcionalen za uporabo.

Vsem prisotnim se zahvaljujemo za udeležbo na blagoslovu obno-
vljenega objekta.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

OBČINSKA UPRAVA

Predvsem pa, če kdo kaj zna, naj naredi. Letos bo spet kup takih, ki 
bodo vedeli, kako se dela in kako naj bi se delalo. In potem, potem bo 
spet vse tiho. Ni treba samo modrovati, dajte, naredite. Pripeljite cenejše 
in boljše izvajalce, ki pa se morajo javiti na razpis in izpolnjevati pogoje 
in zakonske normative. Menda nekateri spet nič ne vedo, kaj se dela ši-
rom občine. Ja, pa saj za to pa pišemo, da bi vsi vedeli, kaj se dogaja, ne 
samo nekateri. In ko pišemo, dobim odziv, pa da se samo hvalimo. Vse 
delamo skladno s sprejetimi odločitvami, javnimi razpisi, vsem dostopni-
mi in vsem na očeh. Seveda tudi skladno z zakonodajo. Težko verjamem, 
da bi se nekateri zdaj, ki so bili proti vsemu temu, kar nastaja, strinjali z 
uspehi, ki se kažejo na vsakem koraku. Za to je zaslužnih mnogo ljudi, ne 
le eden. Predvsem pa si želim, da taki »kritiki« ne bi sodili drugih po sebi. 
Ne predstavljam si občine, ki bi jo vodili črnogledi negativci, ki jim je vse 
črno in nič prav. Celotna ekipa sodelavcev na občini in strokovnjaki, kot 

so projektanti in izvajalci, so to, in mnogi, ki jih največkrat niti ne opazi-
mo. Z veliko napora, pozitivnega prepričanja, da zmoremo nemogoče, 
nastajajo iz dolgoletnih načrtov realne stvari. Povsod se trudimo, ne le, da 
bo dobro in trdno, ampak tudi uporabno in lepo. Vedno se najdejo tudi 
napake in kdor dela, tudi greši, seveda. V prvi vrsti pa sem vesel, da nas 
zna velika večina stopiti skupaj, da občani sodelujete in pomagate in da 
skupaj ustvarjamo lepšo podobo naših krajev in višji standard življenja za 
vse nas. Hvala vsem tistim svetnicam in svetnikom, ki so podprli investici-
je, ki nastajajo in ponosno zdaj lahko skupaj stopimo pred te naše skupne 
uspehe. Skupaj nam bo uspelo, ker gre, ne glede, v kateri vasi je to ali 
za katero cesto gre, za dobro vseh nas, naše celotne skupnosti živečih v 
občini Lukovica in tudi tistih, ki še pridejo. 

vAš župAn, MAtej kotnik

Na novi spletni strani Občine Lukovica, http://www.lukovica.si, zdaj lah-
ko vsa društva sama dodajajo oziroma objavljajo dogodke, ki jih organi-
zirajo. Dogodki se prikazujejo na desni strani v koledarju dogodkov. Prav 
tako velja za novice, ki pa se prikazujejo pod Občinskimi novicami.

Vnos je popolnoma enostaven. Prvič se je treba registrirati. To naredite 
tako, da na spletni strani desno zgoraj kliknete na znak ključavnice, izbe-
rete opcijo nov uporabnik in se registrirate z imenom, priimkom in elek-
tronskim naslovom. V spustnem seznamu izberite, za katero društvo boste 
vnašali dogodke. Če društva ni na seznamu, se obrnite na sistemskega 
administratorja (e-pošta je zapisana zraven). Na vaš e-poštni naslov boste 
prejeli potrditveno sporočilo, ki vaš račun na lukovica.si aktivira.

Ob ponovnem kliku na ključavnico (desno zgoraj) se vam odpre pri-
javno okno, kamor vpišete vaš elektronski naslov in geslo. Ko se ponov-
no prijavite na spletno stran, vas pričaka prazna osnovna stran, kjer lahko 
izberete vnos dogodka ali novice. Obrazec, ki ga izberete, je popolnoma 
razumljiv in enostaven za vnos. Vnosna polja so postavljena tako, da je kar 
najbolj razumljivo za vnos, dogodek oziroma novica pa bo objavljena šele, 
ko bo to odobril urednik.

Ko prvič vnesete dogodek in se seznanite s sistemom, je vnos dogodka 
zelo enostaven, hitrejše kot napisati elektronsko sporočilo. Zato pozivamo 
vsa društva oziroma organizatorje dogodkov, da dogodke vnašate v sis-
tem. To je zagotovo najcenejša in najboljša reklama za vaš dogodek.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Vnos dogodkov in novic na spletno stran lukovica.si  
za društva občine Lukovica
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V Imovici so dela bolj ali manj zaključena, čakamo le še nekaj manj-
ših asfalterskih del na pločniku pri postajališču šolskega kombija. Z iz-
vedenim krožiščem, hodniki za pešce, postajališčem šolskega kombija 
in talnimi označbami se je ob celostno prenovljeni infrastrukturi tudi 
bistveno povečala varnost za pešce in kolesarje. Tako je poleg kanali-
zacije, meteorne kanalizacije, menjave vodovoda in ostalih vodov ure-
jena tudi prometna situacija.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Prenovljena infrastruktura v Imovici za povečanje varnosti

Nova nizkoenergijska večnamenska športna dvorana, ki nastaja v sklopu 
prve faze povečanja Osnovne šole Janka Kersnika na Brdu, že dobiva obliko. 
Predstavnik podjetja Marles hiše, ki je izvajalec del športnega objekta, je po-
vedal, da dela potekajo po predvidenem terminskem načrtu in da na grad-
bišču zaenkrat ni težav. Hkrati vse udeležence v okolici gradbišča pozivamo 
in prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

ZA občinsko uprAvo , AndrAž kopitAr

Nova športna dvorana OŠ Janka Kersnika na Brdu že dobiva obliko

V teku je 2. faza rekonstrukcije ceste Šentvid–Zlato Polje, cesta bo 
v celoti rekonstruirana od odseka, ki je bil saniran v lanskem letu, do 
naselja Čeplje. Cesta LC 235 011 na odseku med t. i. Rjavim ovinkom in 
naseljem Čeplje bo (previdoma) popolnoma zaprta do 2. septembra 
2018. Uradni obvozi so čez naselje Rova, čez Pšajnovico in Lukovico.

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).

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Rekonstrukcija cestišča  
Šentvid–Zlato Polje
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Občina Lukovica je konec februarja 2018 kot vodilni partner oddala prijavo 
projekta Future of Young in Europe/Prihodnost mladih v Evropi (kratica pro-
jekta EUYouth), za sredstva programa Evropa za državljane, iz naslova sklo-
pa 2 Demokratično delovanja in državljanska udeležba, ukrepa Pobratenje 
mest. V projektu kot partnerska občina sodeluje Občina Amaroni iz Kalabrije, 
s katero se je Občina Lukovica pobratila v septembru 2016. 

Konec junija 2018 je Občina Lukovica prejela obvestilo Izvajalske agencije 
za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (Education, Audiovisual 
& Culture Executive Agency), v nadaljevanju: EACEA, da je projekt odobren 
in da bo Občina Lukovica za izvedbo projekta prejela nepovratna sredstva v 
skupni višini 5040 evrov. Seznanjeni smo bili, da je EACEA na prvem roku (1. 
3. 2018) za projekte iz naslova ukrepa Pobratenje mest prejela 382 projektov, 
od katerih je bilo izbranih 137 projektov, ki bodo financirani.

Izvedba predvidenih aktivnosti projekta bo potekala v enem štiridnev-
nem dogodku, ki se bo izvajal na območju občine Lukovica od 20. do 23. 
septembra 2018. Občina Lukovica bo takrat sprejela 25 italijanskih gostov, 
med katerimi bo 14 učencev tamkajšnje osnovne šole. V projektu bo aktivno 
sodelovala tudi OŠ Janka Kersnika Brdo s svojimi učenci, ki bodo skupaj z 
gosti tekom projekta razpravljali in ugotavljali, kako mladi vidijo prihodnost 
v Evropi, predvsem v zaposlitvenih možnostih, ter se soočili z izzivi evroskep-
ticizma, razvojnimi priložnostmi, razlikami in podobnostmi med občinama 
in državama, hkrati pa bodo prek osrednjega gosta dogodka Alojza Peterleta 
spodbujeni k aktivni državljanski udeležbi ob evropskih parlamentarnih vo-
litvah v letu 2019. Med projektom se nadejamo tudi skupnih idej za bodoče 
skupne projekte.

občinskA uprAvA 

PROGRAM PROJEKTA »PRIHODNOST MLADIH V EVROPI« (EUYouth)

1. dan – 20. 9. 2018:
1) ob 16.55: sprejem gostov na letališču, 
2) od 21.00 do 23.00: Ob večerji kratka predstavitev obeh občin s promocij-

skimi filmi in udeleženci dogodka,
3) po 23.00: nastanitev.

2. dan – 21. 9. 2018:
1) od 9.00 do 10.00: uvodni zajtrk s predstavitvijo dnevnega plana aktiv-

nosti, 
2) od 10.00 do 11.00: delavnice za pripravo e-albuma seznanitev z aktiv-

nostmi za pripravo e-albuma, priprave na pisanje vtisov o štiridnevnem 
dogodku projekta, priprave za fotografiranje dogodka,

3) od 11.00 do 12.00: učenci na kratko predstavijo napisane eseje na 
temo Prihodnost mladih v Evropi in o izzivih evroskepticizma v angle-
škem jeziku, 

4) od 12.00 do 13.00: okrogla miza za izbor dveh esejev na temo Prihodnost 
mladih v Evropi in o izzivih evroskepticizma,

5) od 13.30 do 14.30: delovno kosilo s predstavitvijo študijske ture v Lju-

bljani,
6) od 15.00 do 16.30: vodeni ogled Hiše EU v Ljubljani,
7) od 16.45 do 18.45: študijski obisk glavnega mesta Ljubljane s predstavi-

tvijo pomembnejših državnih ustanov in kulturnih znamenitosti,.
8) od 19.30 do 21.30: delovna večerja s pogovorom o sodelovanju v priho-

dnosti, o možnosti novih skupnih projektov,
9) od 22.00 dalje: počitek.

3. dan – 22. 9. 2018:
(1) od 8.00 do 9.00: uvodni zajtrk s predstavitvijo dnevnega plana aktivnosti,
(2) od 9.00 do 10.30: predavanje in debata/okrogla miza z evropskim po-

slancem Alojzom Peterletom na temo: prednosti in slabosti zaposlovanja 
mladih v EU, predstavitev razumevanje procesa oblikovanja politike EU, 
razprava o prihodnosti EU in o izzivih evroskepticizma z nagovorom k 
udeležbi volitev v EU parlament v letu 2019, 

(3) od 10.30 do 11.00: delavnica s predstavitvijo in promocijo programa 
Evropa za državljane (kakšne možnosti imajo za prijavo občine in ostali 
prijavitelji, kateri projekti se lahko oddajo) ter predstavitev Evropske so-
lidarnostne enote (vloga mladih od 18 do 30 let za pridobitev zaposlitve 
(zaposlitev/pripravništvo) ali prostovoljno tam, kjer je pomoč potrebna),

(4) od 11.00 do 12.30: delavnica za izdelavo osnutka e-albuma, z aktivno 
vključitvijo in udeležbo učencev z namenom ugotovitve razvojnih izzi-
vov in problemov obeh občin, iskanju rešitev, podobnosti in razlik med 
občinama, morebitnih rešitev razvojnih problemov/izzivov,

(5) od 12.30 do 13.00: tiskovna/novinarska konferenca za predstavitev pro-
jekta širši javnosti in novinarjem ter predstavitev pomembnosti povezo-
vanja med občinama in šolama,

(6) od 14.00 do 15.30: delovno kosilo s predstavitvijo študijske ture po obmo-
čju občine in predstavitvijo gostinskega podjetja, 

(7) od 15.30 do 19.30: študijska tura po občini,
(8) od 19.30 do 21.30: družabna večerja s kulturnim programom učencev 

obeh šol s predstavitvijo razlik in podobnosti obeh držav ter predstavitev 
dveh izbranih esejev,

(9) od 22.00 dalje: počitek

4. dan – 23. 9. 2018:
1) od 8.00 do 9.00: zaključni zajtrk z razpravo o možnostih prihodnjega so-

delovanja v skupnih projektih ter evalvacija dogodka,
2) od 10.00 dalje: spremstvo gostov na letališče.

Projekt Prihodnost mladih v Evropi odobren

Komasacija na južnem delu 
območja L6 Lukovica jug

Občina Lukovica trenutno vodi postopek priprave in sprejemanja 
sprememb in dopolnitev zazidalnega (lokacijskega) načrta območja 
L6 Lukovica jug. Spremembe in dopolnitve se navezujejo na območje 
funkcionalnih celot FCST1, FCI3, FCI8 in FCŠR2. To je območje južnega 
niza predvidene pozidave, kjer se določa storitvene, obrtne, skladišč-
ne, poslovne in proizvodne dejavnosti vzdolž avtoceste. Postopek je 

v fazi priprave dopolnjenega osnutka, ki bo predvidoma jeseni tudi 
javno razgrnjen.

Ker je na omenjenem območju obstoječa lastniška struktura razdro-
bljena in odstopa od načrta parcelacije v zazidalnem načrtu, je smisel-
no sočasno s postopkom priprave njegovih sprememb in dopolnitev 
izvesti postopek upravne komasacije stavbnih zemljišč. Uspešno izve-
dena komasacija bo ob tvornem sodelovanju večine lastnikov zemljišč 
omogočila realizacijo načrtovane prostorske ureditve, ki je prvenstveno 
vezana na pridobivanje nepovratnih evropskih sredstev za spodbujanje 
podjetništva. Lastniki nepremičnin na komasacijskem območju bodo o 
uvedbi komasacije pisno obveščeni.

tAtjAnA suhAdoLc

Občina Lukovica skupaj s pobrateno Občino Amaroni vljudno vabi 
vso zainteresirano javnost, društva, nevladne organizacije in lokal-
ne ponudnike, na osrednji dogodek z evropskim poslancem Aloj-
zom Peterletom, ki bo potekal v soboto, 22. 9. 2018, med 9.00 in 
10.30 v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici, Stari trg 1, 1225 
Lukovica ter v nadaljevanju na delavnico s predstavitvijo in promo-
cijo programa Evropa za državljane ter Evropske solidarnostne eno-
te med 10.30 in 11.00. Vabljeni!

Občina Lukovica se že v naprej zahvaljuje za pripravljenost na sodelovanje 
k izvedbi aktivnosti projekta: Odboru za pobratenje Občin Lukovica in Ama-
roni, OŠ Janka Kersnika Brdo, lokalnim društvom in ponudnikom: Gostilni in 
pizzerii Furman, Gostinskemu podjetju Trojane, d. o. o., Gostilni pri Bevcu, Go-
stilni pri Gašperju, Gostišču pri čebelici in hostlu Hiša na travniku.
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Gospa Ivana Jerin je praznovala 91 let

Gospa Ivana Jerin se je rodila avgusta 1927, župan Matej Kotnik jo je 
obiskal na dan, ko je praznovala svoj 91. rojstni dan in ji izročil šopek. 
Sicer ima gospa Ivana težave z nogami, tako da težko hodi, večino časa 
leži oziroma sedi. Ima pa zelo dober spomin in rada govori o starih ča-
sih. Rojena je bila v družini, kjer je bilo 13 otrok, a ima danes živo le še 
eno sestro. Kot 16-letno dekle je bila izgnana v Avstrijo. Zelo dobro se 
spominja vojnih in povojnih let. Ima tri otroke, ki imajo svoje družine. Z 
veseljem pove, da ji je za rojstni dan vnukinja spekla torto. Ponosna je 
na vrtnico, ki raste pri njeni hiši in so jo zasadili lani, ko je praznovala 90 
let. Gospe Ivani želimo obilo zdravja.

Gospa Marija Volf šteje že častitljivih 93 let

Gospa Marija Volf se je rodila 6. avgusta 1925, župan Matej Kotnik pa jo 
je obiskal na dan, ko je praznovala svoj 93. rojstni dan in ji izročil šopek. 
Gospa Marija je v zadnjem času nekoliko slabšega zdravja, tako da veči-
no časa leži. Obiska se je zelo razveselila, še posebej je bila navdušena 
nad šopkom. Povedala je, da je lanskoletni šopek, ki ga ji je izročil žu-
pan, posušila in hranila celo leto. Vse življenje je bila velika ljubiteljica 
rož. Rože in otroci so bili njeno veliko veselje. V zakonu se ji je rodilo 
šest otrok, ima 15 vnukov, 23 pravnukov in enega prapravnuka. Še na 
mnoga zdrava leta!

Župan obiskal starejše občanke

Praznovala Celestina Pavla iz Zavrha pri Trojanah

Ena od šestindvajsetih prebivalcev in prebivalk občine Lukovica, ki v 
letošnjem letu praznujejo 90 let ali več, je v juniju praznovala 91 let. 
Gospa Pavla svojih let zagotovo ne kaže, saj je bistrih misli, prav tako 
pa tekoče opisuje pridne roke iz svoje mladosti, za katero večkrat opo-
mni, da je bila kljub garaškemu delu in skromnim razmeram, v katerih 
je odraščala, zares prijetna. Župan ji je, kot to vedno stori ob častitljivih 
praznovanjih, namenil šopek rož in osebno čestitko. Gospa Pavla, še na 
mnogo zdravih let!

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

OBČINSKA UPRAVA IN VABILA
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Sobota, 25. 8. 2018, ob 17. uri: Športno igrišče v Šentvidu pri Lukovici
PGD Prevoje: Parada gasilcev in gasilske tehnike ob 130-letnici delova-
nja društva; gasilska veselica

Sobota, 1. 9. 2018, ob 8. uri – Prevoje pri Šentvidu, Španov bajer
Ribiško društvo Črni graben: Ribiška tekma za pokal Občine Lukovica

Sobota, 1. 9. 2018, ob 16. uri: Krašnja
Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski – 15. srečanje ljudskih 
pevcev in izdelovalcev domače obrti iz različnih pokrajin Slovenije: Na vasi je 
lepo, ko pod lipo na Kanalu zapojo in pletenje slamnatih kit

Sobota, 1. 9. 2018, ob 18. uri: Športno igrišče v Šentvidu pri Lukovici
Godba Lukovica: Srečanje godb in godbena veselica

Nedelja, 2. 9. 2018, ob 10. uri: Blagovica
Planinsko društvo Blagovica: Pohod, pohod za mlade in kolesarjenje proti 
Špilku; na Špilku slovesnost ob obnovitvi bivaka

Petek, 7. 9. 2018, ob 20. uri: Trg v središču Lukovice (v primeru slabega 
vremena bo prireditev pod šotorom na športnem igrišču v Šentvidu pri Lu-
kovici) 
Občina Lukovica: Osrednja občinska prireditev ob občinskem prazniku

Sobota, 8. 9. 2018, ob 18. uri: Kroharjev bajer, Trnjava
Avto moto društvo Lukovica, Moto klub Rokovnjači – Piknik za vse sim-
patizerje moto kluba z družabnimi igrami, dobro glasbo in ugodno 
ponudbo

Sobota, 8. 9. 2018, ob 19. uri: Športno igrišče v Šentvidu pri Lukovici
Občina Lukovica: Koncert Ditke s predstavitvijo avtomobila Kveder

Sobota, 8. 9. 2018, ob 19. uri: Avto Kveder Lukovica
PGD Lukovica: Veselica ob 130-letnici PGD Lukovica

Nedelja, 9. 9. 2018, ob 8. uri: Lovska koča Čevca
Lovska družina Lukovica: Meddružinsko strelsko tekmovanje za pokal 
Občine Lukovica – ekipno strelsko tekmovanje v lovski kombinaciji

Četrtek, 13. 9. 2018, ob 19. uri: Trg v središču Lukovice
GZ Lukovica: Slavnostna podelitev gasilskih činov novim operativnim 
gasilcem GZ Lukovica.

Sobota, 15. 9. 2018, ob 8. uri: Gradiško jezero
Turistično društvo Gradišče in Športno društvo Slovenske steze – Slo trail: 
Tekma z vlečnimi psi

Sobota, 15. 9. 2018, ob 18. uri: Gradiško jezero
Turistično društvo Gradišče: Proslava ob odprtju igrišča v Gradišču, 3. 
noč na Gradiškem jezeru

Nedelja, 16. 9. 2018, ob 10. uri: Gradiško jezero
Turistično društvo Gradišče: 15. tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera

Sobota, 22. 9. 2018, ob 17. uri: Športno igrišče v Šentvidu pri Lukovici
Hokejski klub Prevoje: Proslava in zabava ob 50-letnici Hokejskega klu-
ba Prevoje

Prireditve ob občinskem prazniku

Obvestilo
Prostovoljno gasilsko društvo Prevoje obvešča, da bo zaradi 

gasilske parade ob praznovanju 130-letnice delovanja društva v 
soboto, 25. avgusta 2018, popolna zapora Stare ceste na Prevojah 
ter Gasilske ceste in Ulice Alojza Škofica v Šentvidu od 16.30 do 
predvidoma 18.00. Za nevšečnosti se vam opravičujemo in vas 
prosimo za razumevanje. Vabljeni k ogledu gasilske parade, po 
končanem dogodku pa se dobimo na športnem igrišču v Šentvi-
du, kjer bo zabava z ansamblom Erazem in bogatim srečelovom.

prevojski gAsiLci

Na novi spletni strani Občine Lukovica, www.lukovica.si, zdaj lahko vsa društva sama dodajajo oziroma objavljajo dogodke, ki jih organizirajo. Dogodki se 
prikazujejo na desni strani v koledarju dogodkov. Prav tako velja za novice, ki pa se prikazujejo pod Občinskimi novicami.
Vnos je popolnoma enostaven. Prvič se je treba registrirati. To naredite tako, da na spletni strani desno zgoraj kliknete na znak ključavnice, izberete opcijo 
nov uporabnik in se registrirate z imenom, priimkom in elektronskim naslovom. V spustnem seznamu izberite, za katero društvo boste vnašali dogodke. 
Če društva ni na seznamu, se obrnite na sistemskega administratorja (e-pošta je zapisana zraven). Na vaš e-poštni naslov boste prejeli potrditveno sporo-
čilo, ki vaš račun na lukovica.si aktivira.

VABILA
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Lukovica je eden od biserov Srca Slovenije, 
območja, ki v zaledju Ljubljane ponuja pristne 
kulinarične, rokodelske in druge tradicionalne 
posebnosti ter obilico doživetij v neokrnjeni na-
ravi. Te se v Srcu Slovenije spogledujejo z novimi 
oblikami potovanj, bivanj, druženj, doživetij s po-
sebnim čutom za naravo in način življenja. 

Vikende odprtih vrat v Srcu Slovenije tokrat na-
menjamo družinam – od petka, 7., do nedelje, 
9. septembra, vas turistični ponudniki pričaku-
jejo v občinah Lukovica, Kamnik, Litija, Morav-
če in Šmartno pri Litiji. Lokalna akcijska skupina 
(LAS) Srca Slovenije je skupaj s ponudniki Srca 
Slovenije pripravila poseben program z mislijo 

na tiste najmlajše, pa tudi za njihove starše, dedke in babice, tete in stri-
ce. Pričarati vam želimo posebno doživetje, ki ga ne morete doživeti 
vsak dan. Poudarek bo na aktivnih in raznolikih doživetjih. Skupaj se 
bodo povezali gostinski ponudniki, turistične kmetije, ponudniki špor-
tnih in družabnih dogajanj, rokodelci, društva, organizatorji dogodkov 
in seveda vsi ostali lokalni ponudniki. Sodelovale bodo tudi lokalne 
šole.

Vsebina tridnevnega dogajanja Vikenda je zasnovana tako, da lahko 
vsi obiskovalci najdejo nekaj zase. V enem vikendu lahko obiščejo več 
turističnih ponudnikov in se na ta način resnično spoznajo z lokalnim 
okoljem. Izbrani lokalni ponudniki bodo obiskovalce sprejeli na različ-
nih lokacijah – na domačem dvorišču, v delavnici, trgovinici, kleti ali 
na svojem degustacijskem prostoru – in jim s tem zagotovili pristno 
doživetje lokalnih posebnosti in jih razvajali z različnimi ugodnostmi 
in presenečenji. 
Z dogodki, kot so Vikendi odprtih vrat, lokalnim turističnim ponudni-

kom ne omogočamo samo tega, da svojo kakovostno ponudbo, ki je 
plod znanja, izkušenj in tradicije, pokažejo čim večjemu številu obisko-
valcev, ampak s tovrstnim sodelovanjem še intenzivneje razvijajo svo-
je dejavnosti in s tem bogatijo turistično ponudbo domačega kraja in 
širše. Razvojni center Srca Slovenije jim je pri tem v veliko podporo, saj 
skrbi za usklajeno komunikacijo in za krovno promoviranje turistične 
ponudbe širši javnosti.

Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski Krašnja bo 
v nedeljo ob 15. uri pripravilo prikaz pletenja kite iz sedmih slamic, ki 
bodo ob koncu pletenja razstavljene. Med pletenjem bo potekala tudi 
delavnica, s petjem in plesom pa bodo pričarali vzdušje, kakršno je bilo 
nekoč v kmečkih hišah. Udeleženci si bodo lahko postregli s črnim kru-
hom, orehi in češpljevo vodo. Med pletenjem bo do 18. ure za ogled 
odprta muzejska zbirka. 

Sprehodite se po sadovnjaku iz leta 1956. Ekološka kmetija 
Pr'Matožet v Krašnji vas v nedeljo ob 14. uri vabi na sprehod po nasa-
du jagod in špargljev ter po starem sadovnjaku, ob 16. uri pa na ogled 
razstave starinskih otroških oblačil in starinskega orodja. V času dogod-
ka boste lahko na Minkini stojnici kupili kruh iz krušne peči, pekovsko 
pecivo, testenine, kokošja jajca in ostale domače dobrote.

Športno konjeniško društvo Bregar v soboto organizira Marjanov 
memorial - turnir v malem nogometu na travnatem igrišču v Športnem 
parku Trnjava, z začetkom ob 10. uri. 

Gostilna in pizzeria Furman vam bo v soboto med 12. in 16. uro po-
nudila kosilo z 10 % družinskim popustom. Izbirali boste lahko med 

Približuje se družinski Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije 
dobro govejo in gobovo juho z jurčki, pečenko in dunajskim zrezkom s 
praženim krompirjem, na žaru pečeno svežo postrvjo, solato z domače-
ga vrta in doma narejeno sladico.
Čebelarska zveza Slovenije vas brezplačno popelje po učni čebelarski 

poti, kjer boste lahko okušali različne vrste medu. Ponudba velja za sobo-
to in nedeljo ob 13. in 15. uri na Brdu pri Lukovici. 

Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica vas ob 130-letnici delovanja 
društva vabi na veselico z ansamblom Veseli svatje in srečelovom. Poskr-
bljeno bo tudi za hrano in pijačo. Pridružite se jim v soboto od 19. ure 
dalje na prostoru pri Avto Kveder.

FIT BOOM studio organizira športni dogodek z brezplačnimi vodenimi 
vadbami in animacijo za otroke. V petek bodo ob 18. uri potekale plesno-
-animacijske delavnice s plesno-navijaško skupino Leaders, med 19. in 
21. uro pa bodo potekali maraton aerobike in zumbe ter igre brez meja. 
Pridružite se jim na parkirišču pred stavbo Avto Kveder.

Pripeljite otroke na delavnico slikanja na kamen. Delavnica bo potekala 
v soboto ob 9. uri pod vodstvom Likovne sekcije Društva upokojencev 
Lukovica na Starem trgu. Delavnica je primerna za vse starostne skupine, 
prednost bodo imeli otroci do 12. leta. Vsi materiali (kamen, akrilne barve, 
čopič) bodo priskrbljeni, čopiče in kamne pa otroci lahko prinesejo tudi s 
seboj. Zaradi lažje organizacije prosijo za prijave teden dni pred delavni-
co na 040 647 933 (Marcela) ali 031 868 812 (Silvo).

Avto-moto društvo Lukovica bo v soboto med 15. in 18. uro obisko-
valcem odprlo svoja vrata. Otrokom do 12. leta starosti, ki bodo prišli v 
spremstvu staršev ali skrbnikov, bo društvo omogočilo vožnjo z elek-
tričnim Trial motorjem. Otrokom bo na voljo zaščitna oprema (čelada, 
kombinezon, ščitniki za roke, rokavice). Priporočljiva je ustrezna obutev 
(pohodni čevlji, superge). Vožnja bo potekala pod nadzorom inštruktorja 
na parkirišču pred delavnico Avto Kveder.

Športno konjeniško društvo Bregar v nedeljo na Trnjavi pripravlja do-
živetja za vse generacije: med 11. in 12. uro ter 14. in 15. uro bo mogoče 
brezplačno zajezditi konja v maneži, v vmesnem času (med 12. in 14. uro) 
pa vabljeni na druženje s ponijem. Na voljo bodo napihljiva igrala, dru-
žabne igre za otroke in odrasle ter vožnja s kočijo.

Poleg občine Lukovica v Vikendu odprtih vrat Srca Slovenije sodelujejo 
tudi ponudniki iz Kamnika, Moravč, Litije in Šmartnega pri Litiji. Vabljeni 
na aktiven potep po Srcu Slovenije! Več informacij o dogajanju v Luko-
vici in ostalih občinah najdete na www.srce-slovenije.si/turizem/vikendi. 

Ohranjajmo tradicijo v Srcu Slovenije. 
OBUJANJE STARIH NAVAD IN SPOMINOV. 

Na dnevih odprtih vrat vam v Lukovici iz srca voščimo 
DOBER TEK! 

Otroška doživetja v Srcu Slovenije. 
DELAVNICE ZA OTROKE



avgust 2018 11VABILA

15. tradicionalni tek okoli 
Gradiškega jezera

Turistično društvo Gradišče pri Lukovici vabi na 
15. tradicionalni tek okoli Gradiškega jezera, 
ki bo 16. septembra 2018 z začetkom ob 10. uri.

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

Za dodatne informacije spremljajte našo face-
book stran ali nam pišite na: tdgradisce.2012@
gmail.com

Za okrepčilo in prijetno vzdušje bo poskrbljeno.
Prisrčno vabljeni!

vas vabi v soboto, 1. septembra, ob 16. uri na 

Srečanje pevskih skupin ljudskih pevcev
NA VASI JE LEPO, KO NA KANALU POD LIPO ZAPOJO

in na

PLETENJE SLAMNATIH KIT,
ki bo v nedeljo, 9. septembra, ob 15. uri 

na zelenici ob gasilskem domu.

Ob pletenju in petju ljudskih pesmi bomo poskušali pripraviti 
vzdušje večera, kakršno je bilo nekoč v kmečkih hišah, ko so dolgo 
v noč pletli skupaj sosedi in vaščani. Zato se bo ob harmoniki tudi 

spontano zaplesalo in zapelo. Pletilje bodo poskušale v 60 minutah 
naplesti lepo kito iz sedmih slamic. K pletenju so vabljeni tudi 

učenci, ki že znajo plesti, in tisti odrasli in otroci, ki bi se tega radi 
naučili. Zato bo potekala istočasno tudi delavnica pletenja. 
K pletenju smo povabili članice Društva podeželskih žena 

Blagovica - Trojane, Društvo podeželskih žena Lukovica in Društvo 
upokojencev Lukovica.

Zaradi lažje organizacije (priprava prostora, priprava slame) 
prosimo vse tiste, ki niso članice teh društev, pa bi tudi sodelovale 

pri pletenju, naj se prijavijo na tel. št. 031 359 303. Seveda so 
vabljeni tudi moški.

Vsi, ki boste sodelovali pri pletenju, bodite na prireditvenem 
prostoru 15 minut pred začetkom in se javite organizatorju.
Od 15. do 18. ure bo odprta Muzejska zbirka v Pavletovi hiši.

Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo vabi na

DAN ODPRTIH VRAT SADOVNJAKA 
NA BRDU PRI LUKOVICI

v soboto, 1. septembra 2018.

V sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici 
bomo v soboto, 1. septembra 2018, organizirali dan odprtih vrat.

Za vse ljubitelje sadjarstva bodo vrata na široko odprta med 
10. in 17. uro. Za začetek bomo prisluhnili predavanju Jerneje 

Jošar, univ. dipl. ing. agr., z naslovom Sadno drevje in jagodičje 
v domačem vrtu. Sledili bodo strokovno vodeni ogledi sadovnja-
ka, ogled razstave zgodnjih sort jabolk in obisk sadjarske tržnice. 

Možen bo tudi nakup sort jabolk, pridelanih v sadovnjaku na Brdu 
pri Lukovici.

Dodatne informacije: 01 280 51 38, 01 723 67 33 in 031 537 449 
Lepo vabljeni!
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Šlandrova brigada je bila ustanovljena 6. avgusta 1943 iz treh bataljonov: 
Kamniškega, Zasavskega in Savinjskega. Ustanovljena je bila z namenom 
onemogočati Nemcem in domačim pomagačem zatiranje slovenskega 
ljudstva. Šlandrova brigada je bila sestavljena iz manjših, gibčnih formacij, 
ki so se borili iz zasede vsak dan na drugem območju in s to taktiko prikrili 
majhno število partizanov, ki pa so bili vseeno zelo uspešni ter s tem dajali 
tudi moralno podporo prebivalstvu. Venec k spomeniku so položili slavno-
stni govornik na prireditvi, župan občine Lukovica Matej Kotnik, občinski 
predsednik ZB za vrednote NOB Lukovica Marjan Križman in predsednik ZB 
za vrednote NOB Kamnik Matevž Košir. Zaradi hude vročine so se prapor-
ščaki in častna enota Območnega združenja slovenskih častnikov Domža-
le pod poveljstvom Marjana Galtena umaknili v zavetje obronka hladnega 
gozda. Pred mikrofon je najprej stopil podžupan v začasnem opravljanju 
funkcije župana občine Kamnik Igor Žavbi in poudaril pomen takih srečanj. 
Zdi se mu, da bo verjetno potrebnih kar še nekaj generacij, da bo zares 
dosežena sprava in da se bodo oprostile napake preteklosti in tako zaživela 

sloga med Slovenci. Slavnostni govornik, župan Matej Kotnik, je svoj go-
vor poudaril na današnjem času. Celoten govor župana, ki so ga poslušalci 
nagradili z glasnim odobravanjem, lahko preberete na koncu prispevka. 
Prireditev so obogatili člani kvarteta Krt z domovinskimi pesmimi, člana 
KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja Irena in Jože Pustotnik sta prebrala 
recitaciji, ki ju je skrbno izbrala Vera Beguš, harmonikarji Tone Habjanič, Sre-
čo Strehar, Miro Klopčič, Uroš Križman in Ivan Lindič so zaigrali partizanske 
koračnice in pesmi. Prireditev je povezovala Irena Ravnikar Levec. 

Na sami prireditvi je bilo moč kupiti knjižico Kronika II. svetovne vojne, 
odnosno okupacije po Hitlerju na Gorenjskem od leta 1941 do 1945. To je 
vojni dnevnik dr. Cirila Komotarja, zdravnika iz Lukovice. Dnevnik je pisal 
med vso štiriletno vojno, vseskozi tudi sam pomagal partizanom. Dnevnik 
je napisan z njegovimi besedami, ni lektoriran in je resnično pomemben 
dokument takratnih časov.

MiLenA brAdAč

Slovesnost ob 75-letnici ustanovitve Šlandrove brigade
V nedeljo, 5. avgusta, so se na Šipku nad Gabrjami spet zbrali še živeči borci Šlandrove brigade, člani društva Sever in društva Triglav, 
veterani vojne za Slovenijo, praporščaki, številni domoljubi, pohodniki, planinci in mnogi drugi na slovesnosti ustanovitve VI. slovenske 
narodnoosvobodilne udarne brigade Slavka Šlandra in 70. obletnici ustanovitve ZZB za vrednote NOB Slovenije. Kot vsako leto so se zbrali 
na povabilo ZB za vrednote NOB Lukovica in Kamnik.

Zahvaljujem se predsedniku  Združenja borcev za vrednote NOB Lukovi-
ca gospodu Marjanu Križmanu za povabilo, naj spregovorim nekaj besed. 
Nisem prvič govornik tu, a vendar sem se spraševal, o čem naj danes sprego-
vorim tu na tem mestu. Kaj povedati? Lahko bi govoril posplošeno, všečno, 
na koncu dodal še kako parolo in vsi bi odšli z odobravanjem domov. Ampak 
potem to ne bi bil jaz. Šel sem gledat zadnje govore na spletnih straneh ZZB  
Slovenije in praktično vsi govorniki v bistvu govore o isti temi: o tem, da eni 
ne vedo, da so vojno izgubili in da drugi niso prepričani, če so jo dobili. Cel 
kup pregovarjanj, mnenj, prepričevanj, obtoževanj, opravičevanj in vse to 
samo za nazaj …

Torej, o tem govore vsi in o tem boste letos gotovo še veliko slišali na skoraj 
vseh podobnih dogodkih. To prepuščam ostalim. Meni je dovolj to, da lahko 
govorim svobodno, tako kot mislim, tako kot čutim in to zakaj, ker leže trupla 
mojih prednikov v partizanskih grobovih po tej naši domovini in ker nihče 
od mojih ni sodeloval v ničemer po maju 1945. Življenja so dali za svobodo 
prej, pred kapitulacijo Nemčije, ali pa so se takrat vračali iz koncentracijskih 
taborišč. In zato se čutim svobodnega, da govorim, kar čutim, in ljubim, kar 
je moje; mojo Domovino.

Danes smo mentalno kot narod v slabšem položaju kot leta 1941, menim. 
Razklani smo še veliko bolj. En narod, tako razklan in skregan med seboj. Moj 
narod tako razdvojen. Srce me boli in težko mi je zaradi tega … Ne, saj ni nič 
narobe, če imamo znotraj naroda različne poglede in vsak svoje mnenje. Da, 
lahko imamo dva milijona različnih mnenj, toda manjka nam to, kar imajo 
veliki narodi; ni narodnega (nacionalnega) interesa, ni točk, kjer bi si bili vsi 
enotni, ni cilja, ki bi mu, ne glede na naše poglede, vsi sledili, ni. Tu padamo 
na zrelostnem izpitu. Lahko bi rekli, da ne bi bilo izdajalstva med drugo voj-
no, če bi bili enotni, in ne vsega pozneje, če bi bili enotni.  Ne bi bilo greha, 
če bi vsi videli narod kot sveto, nedotakljivo svetinjo, ki ji daje politika, vera, 
različna mnenja, barvo, ne pa stat naroda. Danes ni žal nič drugače, le reakcije 

posameznih delov, skupin naroda so katastrofalne. 
Jasno mi je, da se je ob prihodu Hitlerja leta 1941 v Maribor ob cestah v 

pozdrav zbralo mnogo naših ljudi, ti isti so čez nekaj let verjetno mahali tudi 
Titu. Kar tudi nekaj pove o nas in kar samo kliče po preslikavah v današnji 
čas. Meni osebno to govori o neizdelani hrbtenici naroda, o tem, da se je ob 
koncu prve svetovne vojne, ki se je spominjamo po stotih letih letos, Rudolf 
Maister sam s somišljeniki postavil v bran Naroda. V ljubljanski politiki takrat 
ni bilo zanj nobene pametne besede podpore. Maister je vedel in izkušal na 
svojem primeru, da se narod gradi in ne dobi na tomboli. Zanj se je treba 
prizadevati in zanj se je boril. In dobrih dvajset let pozneje so se nekateri, ki 
so znali voditi tudi politiko in na koncu zmagali, odločili za boj. 

V osmi temeljni točki programa OF je bilo zapisano, citiram: O notranji ure-
ditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih bo odločil slovenski 
narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in 
branila z vsemi sredstvi.

Pazite, govorijo o našem narodu in njegovi sveti pravici. In nismo se pustili 
poteptati in uničiti takrat. Danes pa, če bi nas okupirali sovražni tanki, bi ver-
jetno prišlo iz ust nekaterih predlog, da če že to delajo, naj prosim od sedmih 
do treh, ker v poznejših urah s tanki delajo preveč hrupa in motijo naš poči-
tek in naj tega ne počno med vikendi, ker je gneča in bi šli mi takrat radi proti 
Hrvaški na morje.

Temeljne točke OF govore o Narodni vojski, v katero se pozivajo vsi zavedni 
Slovenci. Danes govorijo samo še o ukinitvi vojske, ker je menda ne rabimo. 
Danes bi ob okupaciji verjetno ustanovili sprejemne centre, v katerih bi te 
uboge mlade fante, ki so bili poslani k nam v uniformah Reicha, lepo sprejeli 
in jih pogostili, saj niso nič krivi, kot posamezniki. Pa še za rasiste bi nas lahko 
imeli, če bi bili sovražni do njih.

Ja, pa kje bi bili, vas vprašam, če se ne bi naši predniki postavili skupaj proti 
turškim vpadom s sulicami in meči, kje bi bili Štajerci, če se ne bi Maister s 

Govor župana občine Lukovica Mateja Kotnika
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puško postavil za svoj narod, vemo, kaj se je zgodilo s Primorsko po prvi sve-
tovni vojni, ki smo jo štiri leta uspešno branili na soški fronti in jo je politika 
v Ljubljani takoj po vojni zakockala. Kaj bi bilo, če se ne bi uprli okupatorju s 
sredstvi, ki so bila edino možna in učinkovita v drugi svetovni vojni. Kje? In s 
čim smo se postavili za samostojno Slovenijo? Stopili smo skupaj in prevla-
dujoča večina se je bila pripravljena za to boriti in mnogi so dali za to tudi 
življenja. In danes? Da, danes je spet drugače. Vsaka bitka je bila drugačna in 
danes se je treba spet postaviti za Zavedni slovenski narod in delati na tem, 
da nas ljudstva, ki so večja in bolj žilava, enostavno pod oznako globalizacije 
ne izbrišejo z zemljevida. Kaj bomo storili za to? OF se je uprla imperializmu. 
Imperializem je zrasel v globalizacijo in neusmiljeno požrešnost kapitala, ki 
uničuje in je sprožil nesluteno selitev narodov in inkulturizacijo, ki bo Evropo 
za vedno spremenila in uničila njeno dušo. In pravijo v Ljubljani, pa kaj, treba 
se je prilagoditi. Ja, in kaj še, pravim jaz! Imam partizanske grobove, ker moji 
niso rekli, pa kaj, prilagodimo se. In ker imamo vedno take, kot so, in si jih žal 
očitno zaslužimo, v Ljubljani me je sram, ker lahko berem v Temeljnih točkah 
OF, kako bomo osvobodili in združili slovenski narod vključno s koroškimi, 
primorskimi in prekmurskimi Slovenci. Kaj smo počeli kot politika v narodu 
v vseh teh letih, da je v stotih letih na Koroškem samo še 25.000 koroških 
Slovencev, takrat pa jih je bilo 250 000? Kam so šli? Samo za eno večjo slo-
vensko občino jih je še. Kje je naš narodni interes, kje je naša ljubezen do 
samih sebe? Smo res narod, ki samega sebe uničuje in ne vidi drugega kot, 
kdo je bil in ni bil, kdo je koga in kdo koga ni. Pa dajmo se učiti iz preteklosti, 
da hrabri zmagujejo in da če imamo še namen biti slovenski narod, moramo 
za to neprestano biti pripravljeni in biti zavedni in biti na to ponosni. In tega 
ne smejo zamazati nobena politična smer, nobena stranka ali razni sanjači. 
Za narod se je treba truditi in za narod delati. A kaj, ko nimamo nacionalnega 

načrta in ne skupnih nacionalnih ciljev. Kdo nam bi to dal?
Nikoli nimajo vsi prav in vsi delamo napake, jih je Turjaški in Ravbar in Ma-

ister in vsi za njim, a vsem tem je bil svet ta narod, ta dežela naš rod. In tu na 
Špilku se danes spominjamo predvsem teh, ki so imeli trdno voljo in silno 
moč v sebi, da se postavijo za narod in svobodo našega naroda. In svoboda 
je, ko lahko govoriš in pišeš in razmišljaš v svojem jeziku in spoštuješ grobo-
ve svojih prednikov in imaš vero in zemljo očetov, ki je tvoja in tudi tvojih 
vnukov. Mnogi se niso vrnili iz druge svetovne vojne in na te se spomnimo, 
ker so za to, da jaz lahko tu danes govorim in vi stojite tu na tem mestu, dali 
življenja. Ne pozabimo njihove žrtve za narod in prosim ne izneverimo se jim 
in to, za kar so živeli in umrli, ohranimo naprej: Naš slovenski narod, en narod, 
ne dva, brat, bratu, en jezik, ena domovina, eno srce, slovensko srce.

Društvo podeželskih žena Lukovica je uspešno zakorakalo v desetletje 
proti Abrahamu. V svoji ne tako kratki zgodovini je imelo samo dve pred-
sednici. Da še vedno uspešno deluje, se ima zahvaliti Ivanki Smrkolj, ki je 
bila 30 let šef, in Vidi Capuder, ki jo čaka še 20 let, da bo ujela Ivanko. Jubilej 
so tokrat na praznični dan obeležile v Gradišču pr Matet, a ne le pri njih, 
tudi pri Glas so se ustavile. Tiste, ki so hotele iti še malce naokoli po vasi, ki 
ima kaj pokazati, naj si bo po urejenosti ali prijaznosti, so si ogledale cerkev 
sv. Marjete in Gradiško jezero.

A začnimo na začetku, ko so žene in dekleta začele prihajati v Gradišče k 
Matet in bile deležne dobrodošlice s strani domačih. Domačim članicam 
so se pridružile še predstavnice okoliških društev, in sicer iz Domžal, Blago-
vice - Trojan in Tuhinjske doline. Po stisku rok in dobrodošlici so se najprej 
napotile do bližnje kmetije pri Glas, kjer jim je gospodar najprej povedal, 
kako delajo. Kmetija ima svoje travnike predvsem na hribovitih pobočjih 
in je delo še toliko težje. Sicer pa doma pridelajo kar nekaj žit in te zme-
ljejo v domačem mlinu, ki so ga z veliko ljubeznijo obnovili kar sami. Po 
ogledu kmetije so se napotile nazaj k Matet. Nadaljevanje druženja je bilo 
razdeljeno v dva dela, kjer so najprej spoznavale zanimivosti kmetije. Če 
je kmetija eko, potem je sploh kmetovanje drugačno kot pri ostalih kme-
tijah. Svoje izdelke prodajajo na eko tržnicah, tako da so dva dni odsotni 
od doma. Njihovo delo je že obrodilo sadove, saj imajo že stalne stranke.

Ker je bil praznični dan, ni smela manjkati himna in to je zapela kar do-

mača hčerka Manca. S pesmijo se je spomnila tudi žena, kaj se ne bi, če jih 
je bilo toliko, in jim zapela Bog žívi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice, ni 
take je mladenke, ko naše je krvi dekle … Nato smo prisluhnili še recita-
cijam. Poleg starim pesmim smo prisluhnili tudi pesmim iz knjige Toneta 
Kuntnerja Zamrznjena Pomlad, ki je izšla nedavno tega in jo je predstavil 
tudi pri nas v Šentvidu. Ob jubileju so ženam, ki so orale ledino in so še 
vedno aktivne, podelile tudi priznanja in rožice od Tanje, ki je tudi članica 
društva. Zbrane je pozdravila v svojem imenu in v imenu KGZ Ljubljana 
Pavla Pirnat, univ. dipl. inž. agr., terenska svetovalka, in jim ob tej priložno-
sti podala tudi nekaj novosti v zvezi z izobraževanji, ki jih pripravljajo še 
v tem letu. Besede zahvale in čestitke so izrekle predstavnice sosednjih 
društev in povabile žene na njihova srečanja. Po kosilu sta na dvorišče k 
Matet prišla muzikanta in … Da, se je treba zavrteti, saj harmonika in klari-
net kličeta k plesu in je plesalo staro in mlado, da se je treslo in je gospodar 
moral večkrat dvorišče pograbit med plesom. Vmes so zapele še tisto Kol-
kor kapljic, tolko let, naj ji da Bog živet in vse najboljše, saj je predsednica 
Vida imela rojstni dan in toliko žena in prijateljic nima vsaka slavljenka ob 
praznovanju. Vsega lepega je enkrat konec, zakorakale so novim delov-
nim uspehom nasproti, kako bo, kaj bo prinesel čas, ve le Bog, one vedo le 
eno, da jih bo metla zagotovo počakala tam, kamor so jo dale, ko so odšle 
od doma.

drAgo juteršek

Društvu podeželskih žena samo še deset let do Abrahama
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18. srečanje Gradišč Slovenije
Tudi letos so se vašča-

ni Gradišča pri Lukovici 
udeležili že 18. sreča-
nja Gradišč Slovenije, 
ki je tokrat potekalo v 
soboto, 2. junija 2018, 
v Gradišču pri Vojniku. 
Po prihodu na prizo-
rišče in dobrodošlici 
organizatorja so fan-
fare oznanile začetek 
dogodka. Sledila je 
zdravica MOPZ Lju-
bečna in pozdravna 
govora s strani pred-
stavnika organizatorja 
in župana. Nato so se v 
okviru kulturnega pro-

grama predstavili različni ansambli in pevske skupine. Po izmenjavi 
protokolarnih daril so se udeleženci lahko udeležili športno-zabav-
nih iger. Poleg tega je organizator ponudil še dve vzporedni aktiv-
nosti: pohod z vodičem na sv. Tomaža ali ogled ribnika Gradiška  
solza z vodičem. Ob 18:30 so bili razglašeni športni rezultati, čemur je 
sledilo večerno druženje ob zvokih ansambla Mira Klinca.

dogAjAnje v iMenu udeLežencev povZeL Andrej ovcA.  
Foto: siLvA burjA

AMD Lukovica in AMZS obdarila 
otroke v vrtcu

Podpredsednik AMD Lukovica Marjan Kveder in član upravnega od-
bora Tomaž Andrejka sta obiskala otroke v vrtcu v Moravčah. Otrokom 
iz vrtčevske skupine Mravljice, ki bodo jeseni prestopili vrata prvega 
razreda osnovne šole, sta predala rumene rutice in odsevne trakove 
ter jim zaželela varno in srečno pot v šolo. V sproščenem pogovoru so 
jima otroci zaupali, da so si ime skupine izbrali zato, ker so tudi sami 
pridni kot mravlje. V zahvalo so skupaj z vzgojiteljicama zapeli pesem o 
vrabčkih. Pobudo za obdaritev otrok je dala Nuša Udovič, članica sveta 
staršev, ki skrbi, da bi otrokom zaključek vrtca ostal še dolgo v lepem 
spominu.

AMd LukovicA

80-letnica kronanja Marijine 
podobe v Šentvidu

V soboto, 26. maja, zvečer smo s slovesno sveto mašo v podružnični cerkvi 
sv. Vida praznovali 80-letnico kronanja podobe Marije Pomagaj. Bogoslu-
žno slavje je ob somaševanju domačega župnika Pavleta Okoliša in drugih 
duhovnikov daroval ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore. Po 
sveti maši so Marijino podobo v procesiji z lučkami, banderami in narodnimi 
nošami na čelu ponesli po Šentvidu. Pete Lavretanske litanije Matere Božje 
pa so procesiji dale še posebej slovesen in pristen pečat. Pomembno je, da z 
obujanjem Marijine procesije ohranjamo tradicijo naših prednikov. V Slove-
niji je namreč le peščica kronanih Marijinih podob, zato smo lahko na našo 
še posebej ponosni.   

MAtevž kink  

Ali ste vedeli ... da pri nas uredite 
vpis predelav hitro in enostavno?

 

m 041 877 800     e info@avtokveder.com
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Slovenska Istra
Lukovški upokojenci smo se v juniju odpeljali v slovensko Istro. Naj-

prej smo se ustavili v Kopru in tam spili dobro jutranjo kavico. Od tam 
nas je pot vodila proti Koštaboni, istrski vasici nad Dragonjo, kjer nas je 
čakala lokalna vodička, s katero smo se sprehodili po vasi. Vas premore 
kar tri cerkve. Na začetku vasi je cerkev sv. Kozme in Damjana. Mogočna 
stavba je bila zgrajena okoli leta 1446. V sredini vasi je cerkev blaženega 
Elija. Vsako leto v juliju vaščani romajo v Koper, kjer je grob sv. Elija. Na 
koncu vasi je manjša cerkev sv. Andreja, ki jo obnavljajo. Od tam je lep 
razgled na dolino Dragonje. Vse tri imajo bogato zgodovino, kakor tudi 
sama Koštabona, ki jo omenjajo že v 12. stoletju. Hiše v vasi so visoke in 
kamnite, brez napuščev in z majhnimi okni. Glavna ulica deli vas na dva 
dela. Pravokotno na cesto se vrstijo stanovanjska poslopja z dvorišči. Po 
zanimivem ogledu vasi so nas povabili še v šolo, kjer so našla svoj pro-
stor različna društva. Pogostili so nas z vinom in lahkimi flacati. Pripravili 
so pokušino njihovega olivnega olja, ki ga je bilo možno kupiti. Najbolj 
pa je bila zanimiva predstavitev šavrinske noše, ki jo je naša gostiteljica 
pokazala kar na svoji hčeri. Nošo je izdelala sama. V izdelavo je vložila 
ogromno dela. Čas je hitro minil v družbi s prijetnimi ljudmi. Morali smo 
se odpraviti naprej proti vasi Sv. Peter, kjer nas je čakal vodič v Tonini 
hiši – torklji. Torklja pomeni mlin za olive. Enonadstropna hiša je zidana 
iz kamna. V spodnjem delu je mlin z vsem orodjem, kakršnega so upo-
rabljali do sredine 20. stoletja, in stiskalnico za olive. V posebnem delu 
je rezervoar za olje.V prvem nadstropju smo si ogledali bivalni prostor s 
kuhinjo in spalnico. Tudi ta ogled je bil zelo zanimiv. Čas je prišel za ko-
silo in odpeljali smo se v Izolo, v hotel Delfin, ki je vse leto lepo obiskan, 
saj ga imajo upokojenci zelo radi. Po okusnem kosilu smo imeli prosto. 
Večina se nas je odločila za sprehod ob morju, kjer smo uživali v lepem 
vremenu in vonju po morju.

Na poti domov smo se ustavili v Razdrtem, kjer nas je čakal naš stalni 
prodajalec češenj. Zadnji izlet pred poletjem je bil zanimiv in lep. Ve-
selimo se že septembra, ko se bomo odpravili iz Bohinja čez Sorico v 
Selško dolino.

dAnicA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Ekološko katastrofo preprečilo 
hitro posredovanje gasilcev

Kar nekajkrat so v zadnjem času izbruhnili požari na deponijah od-
padkov in povzročili veliko, ne samo materialne škode, temveč tudi 
onesnažili okolje in podtalnico. Zato so se v petek, 6. julija, ob 17 uri 
in tri minute, ko je zagorelo na deponiji Komunalnega podjetja, kjer so 
poleg ostalih odpadkov tudi nevarni odpadki, hitro odzvali ne samo 
gasilci, temveč tudi druge službe. Na pomoč pobratenemu društvu pri 
izredno zahtevnem gašenju in reševanju so priskočili na pomoč tudi 
gasilci in gasilke PGD Krašnja, ki so svojo nalogo opravili tako, kakor je 
treba. Požar je bil po zaslugi številnih gasilcev, skoraj 90 se jih je zbralo, 
uspešno pogašen, ponesrečenci rešeni in oskrbljeni, objekt pa nepo-
škodovan, le strehe so bile dodobra oprane in žlebovi očiščeni. Tokra-
tna vaja, ki jo je pripravilo PGD Gozd Martuljek ob svoji 80-letnici, je 
dokazala, da se znajo in zmorejo spopasti tudi z zahtevnejšimi požari. 
Po končani vaji so bili gasilci in gasilke povabljeni še na družabno sreča-
nje v gasilski dom. V njem se je v večernih urah odvijala tudi slavnostna 
seja. Tistih, ki so k bogati zgodovini dodali svoj kamenček v mozaik, 
so se spomnili s plaketami. Prejelo jo je tudi PGD Krašnja za uspešno 
sodelovanje v letih, odkar sta društvi pobrateni.

drAgo juteršek
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Lisca
Pohodnikom DU Lukovica gre vse po začrtanem planu. Prvi ponede-

ljek v juniju smo se odpeljali proti Zidanemu Mostu. V Loki smo spili 
kavo in se odpeljali naprej proti Razborju, hribovski vasici z mogočno 
cerkvijo sv. Janeza Krstnika. Domačini imajo bogato kulturno in dru-
žabno življenje, ki se odvija v domu, ki so ga zgradili v glavnem sami. 
Znani so tudi po komuni Šola življenja, ki ima prostore v stari šoli in je 
trenutno prazna. Predvsem pa je Razbor znan po prijaznih in med seboj 
povezanih krajanih. Trije izmed njih so nas počakali in skupaj z njimi 
smo odšli proti našemu cilju

– Lisci. Izbrali smo daljšo,vendar lažjo Pastirčkovo pot. Po dobri uri in 
pol smo prišli do Tončkovega doma, kjer smo pomalicali. Spočiti in siti 
smo se odpravili na vrh 948 m visoke Lisce, to je razgledni vrh z mete-
orološko radarsko postajo. Pot smo nadaljevali po cvetočih travnikih in 
malo po gozdu na Okroglice, kjer ima naša pohodnica Majda vikend s 
kletjo, kjer nas je čakala mrzla pijača. Lepo je bilo posedeti in se okrep-
čati, toda morali smo naprej proti Sv. Lovrencu. Pobočje tega hriba se 
spomladi obarva modro, ko zacveti zaščiteni encijan ali clusijev svišč. 
Na vrhu hriba stoji cerkev, travniki okoli pa so bogati tudi z drugimi za-
ščitenimi cvetlicami, kot so tržaški svišč, kranjska lilija in opojna zlatica. 
Naši spremljevalci so nas vso pot seznanjali z značilnostmi pokrajine in 
z zgodovino krajev. Pot smo zaključili na turistični kmetiji Močilnik, kjer 
so nas postregli s hišnimi specialitetami, ki so nam zelo teknile.
Vsi naši pohodi so lepi in zanimivi, kljub temu pa je bil ta med lepšimi. 

dAnicA osoLnik

Foto: siLvo MAseLj

Mesec junij pri upokojencih
V DU Lukovica smo se v začetku junija udeležili tradicionalnega sreča-

nja upokojencev Gorenjske. Organizacijo srečanja v Tuštanju so prevzeli 
člani DU Moravče, ki so s pomočjo PZDU pripravili topel obrok in bogat 
kulturni program. Srečanja se je udeležilo več kot dva tisoč upokojen-
cev, ki so ob dobri glasbi zaplesali. Možen je bil tudi ogled tuštanjskega 
gradu.

Naše rokodelke so sodelovale na razstavi Iz babičine skrinje, ki je bila v 
Dvorcu Rus v Šentvidu. V delavnici pa so se spet spoprijele s spretnostjo 
prepogibanje papirja – origamijem. Izdelovale so kroglo, ki je bila precej 
zahtevna. Pod spretnimi rokami je nastalo kar nekaj lepih izdelkov. Na 
tej delavnici je bilo nekaj otrok, ki so se lotili izdelave žabic, metuljev, 
žerjavov in ribic.

V tem mesecu nam je uspelo opraviti kolesarsko turo, ki je bila plani-
rana v maju in jo zaradi slabega vremena nismo izpeljali. Odkolesarili 
smo mimo Doba, ob Kamniški Bistrici do Dolskega, proti Jevnici in nato 
čez most nad Savo v Senožeti. Ustavili smo se v prijetnem lokalu, kjer 
smo si potešili žejo in privoščili kračo s krompirjevo solato. Do Dola smo 
se vračali po isti poti, tam pa smo zavili proti Ihanu, po novem asfaltu 
do Krumperka in nato v Dob in ob Radomlji proti domu. Prevozili smo 
okrog 50 km. Bila je lepa kolesarska tura in prijetno druženje.

dAnicA osoLnik

Že 43. srečanje 
ob prazniku invalidov

Medobčinsko društvo invalidov Domžale vabi vse svoje člane, da se v 
soboto, 29. septembra, ob 10. uri v Športni dvorani Domžale pridružite na 
že tradicionalni proslavi ob medobčinskem prazniku invalidov, ki bo kot 
vedno obogatena s pestrim kulturnim programom. 

Društvo, ki deluje na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Mo-
ravče in Trzin, praznuje že svoje 43. leto delovanja in vsako leto poskrbi, da 
invalidi, ki jih družba še vedno potiska na rob, prekinejo tok svojega sivega 
vsakdana, in jim omogoči, da si polepšajo dan s prijetnim in koristnim dru-
ženjem. S tem jim pomaga, da se jim povrne družabnost, se lahko srečajo 
s sebi enakimi, si izmenjajo izkušnje, dobijo nasvete, s katerimi bi lažje po-
skusili skrbeti sami zase, postali samostojni in neodvisni ter izboljšali svo-
je zdravstveno stanje, pripravi pa jim tudi brezplačno razvedrilo in topel 
obrok. Letos praznujemo Cankarjevo leto, leto kulture, zato tudi društvo 
daje še poseben poudarek na zagotavljanje kvalitetnega kulturnega pro-

grama, ki bo članom polepšal praznovanje in jih hkrati tudi obogatil. 
Srečanju se bodo pridružila tudi prijateljska invalidska društva iz gorenj-

ske in primorske regije. 
Vljudno vabimo!

ZA Mdi doMžALe, nejc LisjAk
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Krištofova nedelja v župniji  
sv. Tomaža v Krašnji

MIVA Slovenija, ki skrbi za to, da naši misijonarji in misijonarke dobijo 
različna prevozna sredstva, opravlja svojo dobrodelno dejavnost že več 
kot 30 let. V vseh teh letih so s pomočjo darov dobrotnikov misijonarjem 
in misijonarkam poslali okoli 400 različnih vozil in delovnih strojev. Ob 
tem velja zapisati, da MIVA deluje v Nemčiji že vse od leta 1927. Tudi letos 
se MIVA ozira v prihodnost Cerkve v misijonskih deželah, kjer se vseskozi 
kažejo potrebe ne samo po misijonarkah in misijonarjih, ampak tudi po 
prevoznih sredstvih. Če se njihovih potreb ne spomnimo med letom, se 
jih zagotovo na Krištofovo nedeljo, ko v Sloveniji pri svetih mašah blago-
slavljamo vozila. Tako je na nedeljo pred godom sv. Krištofa – Kristonosca, 
priprošnjika v sili, zoper naglo smrt, zavetnika voznikov in romarjev, po 
končani sveti maši vozila pred cerkvijo sv. Tomaža v Krašnji blagoslovil tudi 
župnik Anton Potokar. Sv. Krištof je bil iz Palestine in je umrl mučeniške 
smrti za časa cesarja Decija okrog leta 250. Kot zavetnik voznikov in romar-
jev na Krištofovo nedeljo, tisto, ki je najbližja njegovemu godu, zbiramo 
prostovoljne darove za misijonska vozila. Ravno z njimi naši misijonarji 
ljudi rešujejo v sili, pred naglo smrtjo, jim prinašajo izobrazbo, pogoje za 
življenje, bivališča pri tem ne morejo brez prevoznih sredstev. Ob tem smo 
jim lahko v veliko pomoč verniki iz razvitejših dežel, da s svojimi darovi po-
magamo MIVI k nakupu novih prevoznih sredstev. Sv. Anton Padovanski 
je namreč svaril: »Polni smo besed, smo pa brez del in zato nas zadene 
Gospodovo prekletstvo. Preklel je namreč smokvino drevo, na katerem 
ni našel sadu, ampak le listje.« Zato je ljudi spodbujal: » Umolknejo naj, 
prosim, besede; govorijo naj dela« in ne samo v teh dneh, tudi drugače 
lahko spregovorijo naša dobra dela. Zato naj nas tudi prek leta, tako kot 
blagoslov na Krištofovo nedeljo, spremlja slogan Moj dar Boga slavi za vse 
prevožene poti, zato z veseljem darujem in življenja rešujem.

drAgo juteršek

Pred začetkom dopustov so člani moškega zbora Janka Kersnik skupaj 
z zborovodjem Igorjem Velepičem ter solistkama Urško Pavli in Marto 
Zabret zapeli na odprtju razstave Boruta Peršolje v Knjižnici Domžale. 
Od ponedeljka, 2. julija, so ne samo na ogled njegove fotografije, am-
pak boste z nakupom ene izmed razstavljenih fotografij prispevali k 
nakupu AED defibrilatorja za Domžalski dom na Mali planini. Tokratna 
razstava Boruta Peršolje nosi pomenljiv naslov Razgledi. Ob okroglih 
jubilejih, 70. obletnici Planinskega društva Domžale in ob 30. obletnici 
njegovega prostovoljnega vodništva, je na odprtje samostojne razsta-

ve prišlo veliko prijateljev gora od blizu in daleč. Borut Peršolja je oral 
ledino na številnih področjih. Ideje, spoznanja, znanja in še kaj so žal 
ostali nekje na zaprašenih policah hramov učenosti. Fotografije kažejo 
sožitje človeka z naravo in gorami, kakor ga avtor vidi prek fotoaparata. 
Gre za šestnajst fotografij formata 35 krat 55 cm iz različnih časovnih 
obdobjih od začetka 90. let prejšnjega stoletja in vse do danes ter odti-
snjene na platno in dane na podokvir.

drAgo juteršek

Moški pevski zbor Janko Kersnik  
zapel na odprtju razstave Razgledi Boruta Peršolje
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Neurje v nekaj minutah 
razdejalo Trnjavo

Medtem ko smo že govorili, kako nas ima Bog rad, da nas obvaruje 
vseh mogočih nezgod, so v ponedeljek, 30. julija, malce po 15. uri od 
Zlatega Polja pridrveli črni oblaki in začel se je strahovit naliv. Da bi bila 
nesreča še večja, sta črnim oblakom na pomoč priskočila še veter in 
toča, kakor da dežja ne bi bilo zadosti. Močan veter je odkrival strehe 
in lomil drevesa, zaradi velike količine dežja so se s pobočja na cesto 
prikotalile večje skale, ki na srečo niso povzročile materialne škode na 
vozilih. Tokrat so krajanom Trnjave na pomoč priskočili gasilci PGD Lu-
kovica in v zelo kratkem času pokrili strehe ter odstranili polomljeno 
drevje. Za to jim gre posebna zahvala, kajti ne ve se, kdaj bo ponovno 
deževalo, in škoda na objektih bi bila lahko še veliko večja kakor nekaj 
polomljenih strešnikov. Sicer se ve, na koga se lahko v nesreči zanese-
mo, kajti v nesreči nikoli nismo sami, kajti z nami so vedno tudi gasilci 
in gasilke PGD Lukovica in drugih društev.

drAgo juteršek

Kepa (2143 m)

Predzadnjo junijsko soboto smo se rafolški pohodniki s prijatelji poda-
li na Kepo. To je z 2143 m tretji najvišji vrh v Karavankah. Celotni greben 
leži na avstrijsko-slovenski meji. Naše izhodišče je bil Erjavčev rovt. Ta-
koj ob parkirišču smo se naužili lepot hudourniškega potočka, se malo 
osvežili od kar dolge vožnje, nato pa urno v hrib. Strmo vzpenjajoča pot 
skozi gozd nas je kmalu pripeljala do travne jase manjše planine Brvog z 
lovsko kočo, kjer je bil prvi postanek. Senčna pot skozi gozd nas je kma-
lu pripeljala do razpotja za Dovško babo, kjer pa smo se mi skozi gosto 
ruševje usmerili proti vznožju Gubna v smeri Kepe. Lep in povsem ja-
sen dan je ponujal prečudovite razglede na Savsko dolino pod nami in 
okoliške vršace Julijcev. Prečimo pobočje Gubna, pot pa kaj kmalu pa 
postane zahtevnejša. Dobro zavarovan strm spust in vzpon s pomočjo 
jeklenic večini ni predstavljal večjih težav. V nadaljevanju še manjši pre-
hod po delno izpostavljenih krušljivih policah, spust v škrbino, kjer so se 
nam pridružili avstrijski pohodniki, in vzpon do srebrnega križa na vrhu. 
Na vrhu se nam je ob lepem jasnem in sončnem vremenun ponujala 
prečudovita panorama. V daljavi se nam je je v vsej svoji veličini razka-
zoval celo Grossglockner. Beljak, Baško in Vrbsko jezero so nam bili kot 
na dlani. Na travnem vrhu Kepe bi ob takšnem vremenu lahko poleža-
vali ure in ure, a treba je bilo sestopiti v dolino. Po počitku, okrepčilu in 
obveznem fotografiranju za arhiv pa sestop, seveda ob veliki meri pre-
vidnost, saj je na krušljivem terenu vsak neroden korak lahko nevaren. 
Vse čestitke za pogum Mimi, ki so se ji malo zatresle noge, a je s pomo-
čjo ostalih pohodnikov srečno prispela do izhodišča. Ob ribniku Žeje 
ob Tržiški Bistrici pa strnitev vtisov in rojstnodnevna zdravica Marjani.

MArko pAvLič

Planjava (2392 m)
Tretjo julijsko soboto smo rafolški pohodniki poskušali osvojiti Planja-

vo. To je manjše pogorje vzhodno od Kamniškega sedla. Ima dva vrhova, 
vzhodnega in zahodnega. Na vzhodni 2 nižji vrh je speljana markirana 
pot. Vrh, ki ima vpisno skrinjico, ima lep razgled po Kamniških in Savinj-
skih Alpah. Lepo se vidi tudi osrednja Slovenija in njeno glavno mesto. 
Naše izhodišče je bila Jermanca. Pot je sprva lahka in poteka po gozdni 
senci. Pri Pastircih počitek in okrepčilo, nato pa se pot začne strmeje 
vzpenjati. Pot dodatno otežuje drobni grušč. Glede na ne najboljšo vre-
mensko napoved je večina zaključila na Kamniškem sedlu, a vseeno je 
bila tudi Planjava osvojena. Še oblaki so se razkropili na vrhu, a vremen-
sko dogajanje v daljavi je opozarjalo, da je treba čimprej sestopiti. Metkin 
rojstni dan se je začel malo klavrno, saj je ob vzponu izgubila denar, da 
nas malo pogosti na Kamniškem sedlu. Je bil pa zaključek toliko bolj ve-
sel, saj smo ob povratku na strmi gozdni poti denar našli. Ob povratku še 
poklon žrtvam gora v spominskem parku in obvezno okrepčilo s strnitvi-
jo vtisov s poti in zdravica Metkinemu rojstnemu dnevu.

MArko pAvLič
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Člani HK Prevoje 3. mesto DP 
Slovenije

V dolgi sezoni državnega prvenstva 2017/2018 v inline hokeju so v za-
četku poletnih dni naši člani v prvi ligi osvojili odlično 3. mesto. V tekmi za 
bronasto medaljo proti vedno neugodnimi hokejisti IHK Srake iz Ljubljane 
je v domači dvorani RCU Lukovica z rezultatom 7:4 slavila naša mlajša eki-
pa v prvi slovenski ligi. Pod taktirko Zmaga Berleca so fantje skozi celotno 
sezono kazali konstantno dobro formo in redni del zaključili na drugem 
mestu. V izločilnih bojih so naše prvi premagali hokejisti HK Brezovica, 
nato pa v odločilni tretji tekmi za 3. mesto zmaga naših in pred domačim 
občinstvom zasluženo osvojeno končno 3.mesto! Druga prevojska ekipa 
v 1. ligi pa je v četrtfinalu naletela na poznejšega prvaka iz Horjula in po 
porazu v podaljšku prav tako v odločilni tretji tekmi zaključila prvenstvo 
na 5. mestu. Sezona se je uradno končala z mednarodnim turnirjem v 
Dolenjskih Toplicah, kjer so naši prav tako osvojili 3. mesto in z lepimi ob-
čutki zaključili dolgo sezono. Sledi počitek do začetka septembra, nato pa 
priprave na novo sezono in praznovanje na proslavi ob naši 50. obletnici 
Hokejskega kluba Prevoje.

Čestitke članom in hvala trenerju ter vsem privržencem prevojskega 
hokeja!

dArio veseL, uprAvni odbor hkp

Ob zaključku šolskega leta se je končala tudi hokejska sezona 2017/2018. 
Več kot odličen zaključek pa smo dočakali v prevojskih hokejskih vrstah. Naši 
najmlajši so po bronastem odličju v hrvaškem prvenstvu osvojili še naslov 
državnih prvakov na domačih tleh. V selekciji do 9 let smo v finalnih bojih 
pred polnima dvoranama v Horjulu in RCU Lukovica doživeli zares prave ho-
kejske boje mladih hokejistov. Naši so se v finalu odlično borili proti favorizi-
ranemu nasprotniku z Bleda in z zmago 7:3 zasluženo osvojili hokejsko zlato. 

V selekciji hokejistov do 11 let pa finalne borbe proti vedno odličnimi 
hokejisti iz Domžal. V odločilni tekmi so naši s trdim bojem Domžalčanom 
vrnili boleč poraz iz rednega dela in z rezultatom 5:3 domov odnesli naslov 
prvaka. Selekcija fantov do 16 let je v državnem prvenstvu osvojila odlično 
3. mesto! 

V drugi polovici junija smo hokejsko sezono dokončno zaključili s tur-
nirjem mešanih ekip vseh selekcij do 11 let. V dvorani RCU Lukovica se je 
sobotni turnir zaključil s podelitvijo medalj in diplom. Ob osvojitvi naslova 
prvaka ter več kot uspešni sezoni smo se trenerji, hokejisti in starši poslovili 
ob pogostitvi zaslužene torte naših mladih šampionov. Novo sezono bomo 
začeli v septembru, v svoje vrste pa že vabimo nove mlade hokejiste. 

Hvala in čestitke hokejistom, staršem, občini Lukovica, Bernardu Urbanija 
ter kompletni trenerski ekipi! 

#HokejskiKlubPrevojeŠampion !!!
dArio veseL, uprAvni odbor hkp

HK Prevoje državni prvak v selekcijah U-9 in U-11
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Si želite plesati? Obiščite teden 
odprtih vrat v plesnem studiu 
King Dance

 
Ste eden tistih, ki se radi zavrtite po parketu in se s plesom sprostite? 

Si mogoče želite plesa v paru? Naučiti osnov plesa ali pa izboljšati teh-
niko? Plesni studio KING DANCE vam že tretje leto zapored, v središču 
Domžal nad Tuš centrom, omogoča ravno to. Ples za vse generacije od 
4. leta naprej brez starostne omejitve in za vse oblike plesa, od začetnih 
do nadaljevalnih tečajev. V King Dance lahko plešete tudi vsi tisti, ki ples 
dojemate kot rekreacijo ali bi se radi v najlepšem dvoranskem športu 
celo tekmovalno pomerili. 

K vključitvi v plesne skupine si v King Dance želijo povabiti tudi vse 
tiste, ki bi radi plesali, pa plesnega partnerja nimajo, da doživijo še neu-
resničene sanje. Željo po plesu. Dobrodošli vsi, tako začetniki, ki bi radi 
spoznali vsaj osnove plesa in kulture, ki k njemu paše, kot že šolani ple-
salci. Naša želja je, da v Domžalah ponudimo ples za vse in to po dosto-
pni ceni.

Naj poudarimo, da se v našem plesnem studiu že vsa leta vrtijo tudi 
prebivalci občine Lukovica, zato ob tej priložnosti vabimo tudi ostale lju-
bitelje plesa, da se udeležijo plesnih učno-družabnih večerov. 

Klasični standardni in latino plesi, kot so jih odplesale tudi zvezde na 
TV ekranih, se prav zares plešejo tudi v Domžalah. Vabljeni na teden 
odprtih vrat, ki bo zadnji teden septembra, prijave in več informacij pa 
lahko dobite na telefonski številki 031 814 114 ali po elektronski pošti 
kingdance2018@hotmail.com oziroma na facebook strani KING dance. 

 Mk

ŠPORT

Mednarodni nogometni turnir za 
pokal NK Črni graben

Nič manj napeto in razburljivo kot na svetovnem prvenstvu v nogome-
tu v Rusiji ni bilo v nedeljo, julija, na nogometnem igrišču v RCU Lukovica. 
Nogometna evforija se nikakor ne poleže in ne samo mladi, tudi stari, ups 
malce starejši, se radi podijo za žogo, ki ima 20 belih in 12 črnih delov, torej 
nogometno žogo. Predvsem starejši se, potem ko se začnejo nabirati odveč-
ni kilogrami, radi poslužujejo nogometa kot oblike rekreacije. A nogomet ni 
samo tekanje za žogo, je nekaj več, je igra, je prijateljstvo, je pač nogomet, 
kjer zmaga boljši, ali tisti, ki ima več športne sreče. Tokrat so se na turnirju za 
pokal NK Črni graben, za katerega se imamo zahvaliti predsedniku NK Črni 
graben Irfanu Cordiću, zbrali stari znanci, veterani iz Domžal, Črnega grab-
na in Bužima. Res moraš imeti ta šport – nogomet rad, da sedeš v avtobus 
v zgodnjih jutranjih urah in se podaš igrat v Slovenijo. Za prijatelje se zmore 
vse, saj se ve, da bodo tudi oni vrnili obisk in se podali v jutranjih urah v Bo-
sno na nogometni turnir. Tokrat smo imeli na igrišču RCU v Lukovici napete 
tekme, a ker so to možje, ki ljubijo nogomet in so zanj pripravljeni storiti vse, 
tako so žal dramski vložki, ki jih lahko spremljamo na svetovnem prvenstvu v 
nogometu v Rusiji odpadli. In tako je NK Črni graben izgubil z FK Bratstvo Bu-
žim (BiH), a je z malce športne sreče premagal veterane NK Domžale z enim 
golom razlike 3:2. Slednje so klonile tudi proti FK Bratstvo Bužim ponovno z 
enim golom razlike z rezultatom 3 proti 4. Pokal NK Črni graben je tako od-
šel k nogometašem FK Bratstvo Bužim, gostitelji NK Črni graben so zasedli 2. 
mesto, na nehvaležnem, a še vedno odličnem tretjem mestu so pristali nogo-
metaši NK Domžale. Kljub temu nihče ni bil razočaran, saj so vsi preživeli lepo 
nogometno in prijateljsko obarvano nedeljsko popoldne, ki se bo ponovno 
nadaljevalo na naslednjem turnirju. Če bo oblast malce popustila in vzela v 
roke zdravo kmečko pamet, se nam naslednji turnir obeta v Trnjavi, a žal bi-
rokratski mlini v nekaterih primerih meljejo nazaj, ne naprej, in bo treba zato 
še počakati, vmes pa ponovno plačati kakšen evrček za to, ker je iz močvare 
nastalo igrišče.

drAgo juteršek
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NK Črni graben poskrbel za aktivne 
počitnice mladih

Kar za dve moštvi mladih, ki se pomerita na nogometnem igrišču, se je 
tokrat zbralo na poletni nogometni šoli NK Črni graben, ki je potekala od 
9. do 20. julija na različnih lokacijah. Kraje druženja z nogometno žogo je 
namreč krojilo vreme, ki je letos vse prej kot prijetno. Ob lepem vremenu 
so svoje znanje utrjevali in izpopolnjevali na igrišču ŠKD Bregar v Trnjavi, 
če pa je bilo deževno, so vadili na asfaltnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici. 
Da je vse teklo, kot mora, so poskrbeli Lara, Tilen, Anže, Miha in Irfan, ki je 
ob zaključku pripravil še odlično skupno srečanje staršev mladih nogo-
metašev in nogometašic ter članov ŠKD Bregar. Da so mladi vzeli tokratno 
šolo celo bolj zares kot obvezno šolanje, priča podatek, da so nanjo priha-
jali kar s kolesi in, da jih ni bilo zjutraj potrebno klicati za vstajanje. Nihče v 
vseh teh dneh ni zaspal in nihče se tudi ni poškodoval, čeprav so bile vaje 
vse prej kot lahke. A to še ni vse, čeprav so v poletni šoli poleg ogrevanja in 
različnih vaj veliko delali tudi na obvladovanju, žoge naj si bo nogometne 
ali za odbojko, so vsak prosti trenutek izkoristili za igranje nogometa. Vrhu-
nec tokratnega druženja sta bila predzadnji in zadnji dan, saj sta bila nekaj 
posebnega. Čeprav vreme ni kazalo najboljše slike, kar se sonca tiče, so se 
v petek po končanem uradnem delu napotili domov po dodatno opre-
mo, beri spalno vrečo, zobno ščetko in še kaj, ter se vrnili na igrišče. Sledile 
so razne igre in ob tabornem ognju počakali na večerjo, najbolj vneti so 
večerjo dočakali kar na igrišču z žogo in tekanjem od enega do drugega 
gola. Tema je zajela Trnjavo in prižgale so se lučke, a ne od kresničk, ampak 
od baterij, in vsi skupaj so krenili na nočni pohod okoli Gradiškega jezera. 
Sobotno jutro ni bilo nič drugačno od drugih, le pospravljanja je bilo mal-
ce več, nato zajtrk in ponovno trening, a le do opoldneva, kajti potem se je 
začelo prijetno druženje ob zaključku poletne nogometne šole, zaključku 
sezone in še kakšen vzrok se je našel. Na srečanje so prišli tudi starši, to-

krat kot vedno niso prišli praznih rok, saj veste, mamice so v skrbi, če ni 
otrokom kaj sladkor padel, in tega dviga sladkorja smo bili deležni tudi 
ostali. Povečanega sladkorja smo bili deležni prav vsi ob vseh tistih sladkih 
dobrotah, pač ne gre drugače. Zato hvala mamicam, starim mamam in te-
tam, mogoče tudi kakšnemu očku, ki je v času, ko je mami pekla, postoril, 
kar je nameravala ona, da je šlo delo lažje od rok. Pred zaključkom tokra-
tnega druženja so trenerji prejeli številne dobre želje za naslednjo sezono 
in željo, da s poletno šolo nadaljujejo tudi v prihodnje ali ji dodajo celo še 
kak drug termin. Nato je za hitro pospravljanje poskrbela kar mati narava s 
padavinami in vsega lepega je bilo kar naenkrat konec, ostali so prekrasni 
spomini in te bodo prenesli tudi drugim.

drAgo juteršek

ŠPORT

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Šolsko leto 2017/2018
Počasi zapiramo vrata šolskemu letu 2017/2018 in se v zadnjih 

avgustovskih dneh poslavljamo od brezskrbnih počitniških dni. 
Pred vrati je novo šolsko leto, novo obdobje, ki ga vsi z nestrpno-
stjo pričakujemo. Preden bomo popolnoma zaprli vrata iztekajoče-
mu se šolskemu letu, je prav, da se še enkrat spomnimo prijetnih, 
zanimivih in pomembnih dogodkov, ki so se zgodili v preteklih 
dvanajstih mesecih.

Tok življenja in dogajanja na šoli je bil zanimiv, raznolik in poln različ-
nih dejavnosti.

Učitelji in ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih 
smo skupaj kovali načrte, jih uresničevali in izvajali zastavljene naloge. 
Vključevali smo se v najrazličnejše aktivnosti, ki so vse udeležence obo-
gatile z različnimi in za življenje pomembnimi izkustvi.

Iztekajoče se šolsko leto je bilo bogato z uspehi naših učencev na raz-
ličnih področjih.

Ponosni smo tudi na sedem učencev, ki so izjemen učni uspeh dosegli 
vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja.

V svojo sredo smo velikokrat povabili obiskovalce in se z njimi družili na 
kulturnih, družabnih in športnih prireditvah v prostorih šole ali izven nje.

V petek, 1. septembra 2017, smo sprejeli 79 učencev, ki so šolski prag 
prestopili kot prvošolci. Prisrčen sprejem so zanje pripravile učiteljice, 
nagovorili pa so jih ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih, župan Matej 
Kotnik in Anton Meden, predsednik sveta staršev. Zaželeli smo jim pri-
jetno bivanje pri nas in uspešno delo skozi njihovo osnovnošolsko izo-
braževanje.

Prvo večjo prireditev smo pripravili v začetku decembra. Sobota, 2. 
decembra, je bila za nas resnično dragocen dan – dan odprtih vrat. Po-
imenovali smo ga Predpraznični bazar in Ta veseli dan šolske knjižnice. 

Na stojnicah so vsi razredi predstavili pestro izbiro peciva in praznič-
nih izdelkov, kar so pripravili skupaj s starši in z učitelji. Zbrana sredstva 
smo namenili šolskemu skladu.

Zadnja ura sobotnega druženja pa je potekala v telovadnici ob spre-
mljanju prireditve Ta veseli dan šolske knjižnice. Namenjena je bila od-
prtju prenovljene knjižnice. Poseben gost je bil priljubljeni slovenski 

pisatelj Primož Suhodolčan; gospa ravnateljica in gospod župan sta 
slovesno prerezala trak in knjižnico predala njenemu namenu. 

V začetku februarja nas je v sklopu Bralnic pod slamnikom z obiskom 
počastil Žiga X Gombač. Pisatelj je poleg bralne vzpodbude učencem 
poudaril tudi pomembnost vrednot in zdravega načina življenja, kar 
vključuje tudi v svoje življenje.

Četrtošolci so sodelovali na natečaju poslikave panjskih končnic z 
naslovom Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje. 
Poslikane panjske končnice so bile razstavljene na dnevu odprtih vrat 
slovenskih čebelarjev v petek, 20. aprila 2018, pred Čebelarsko zvezo 
Slovenije na Brdu pri Lukovici. Na srečanju je bil prisoten tudi predse-
dnik države Borut Pahor, ki je izmed razstavljenih panjskih končnic iz-
bral eno in jo namestil na panj. Vsi učenci so nestrpno pričakovali in si 
želeli, da bi predsednik izbral prav njihovo, a želja se je uresničila le Juliji 
Jemec. Ostale panjske končnice pa bodo pritrdili čebelarji ČD Lukovica.

 V petek, 11. maja 2018, smo na Ljubnem ob Savinji izvedli prvo glas-
beno prireditev, ki nas je v krog prijateljstva povezala z OŠ Ljubno ob 
Savinji ter OŠ Luče.

Prireditev smo poimenovali Niti prijateljstva v pesmi treh šol. Na Ljub-
nem smo doživeli čudovit glasbeni večer, ki so nam ga pričarali pevci in 
instrumentalisti različnih generacij.

Ker je pesem prijateljstva pesem, ki daje moč in se nikoli ne konča, 
smo prireditev pripravili v telovadnici naše šole. Tudi v petek, 25. maja 
2018, so učenci treh šol pletli prijateljstvo s pomočjo glasbe. 

Četudi so nitke našega prijateljstva tanke, so prepletene v močno 
mrežo. 

 

Učencem, ki so osvojili slovensko bralno značko, se je predstavila Ire-
na Cerar. Spoznali so jo predvsem kot imenitno pravljičarko, pa tudi kot 
urednico revije National Geographic Junior in avtorico treh družinskih 

MLADINA IN ŠOLSTVO
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izletniških vodnikov. Skozi vsebine posameznih pravljic, ki jih je pred-
stavila, so lahko učenci začutili tudi pomembnost življenjskih vrednot 
ali potrditev naukov, ki jih piše življenje …

Z valeto so se 14. junija v Poletnem gledališču Studenec od osnovne 
šole poslovili letošnji devetošolci. V zanimivem in pestrem programu 
so nas zabavali s plesom, petjem in predajo ključa osmošolcem. Vsak 
oddelek se je predstavil s svojo točko, v kateri smo lahko videli, kam jih 
bo peljala pot po končani osnovni šoli. 

Enaindvajsetega junija je v Kulturnem domu v Lukovici potekala osre-
dnja občinska prireditev ob dnevu državnosti, ki sta jo sooblikovali OŠ 
Janka Kersnika Brdo in Občina Lukovica. Poleg bogatega kulturnega 
programa sta ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fe-
tih in župan Občine Lukovica Matej Kotnik podelila občinska priznanja 
najuspešnejšim učencem na različnih področjih.

Naša šola se še naprej aktivno vključuje v mednarodne projekte. Tako 
smo skupaj z Občino Lukovica uspešno pridobili sofinanciranje projek-
ta, ki je našim učencem omogočil, da so v avgustovskem času preživeli 
pet nepozabnih dni s sovrstniki na Kalabriji, spoznavali njihovo šolstvo, 
način življenja in se urili v angleščini.

Na podlagi uspešnega sodelovanja s šolo na Kalabriji smo za prihodnji 
dve leti pridobili tudi evropski projekt Erasmus+, ki nam bo omogočil 

številne mednarodne aktivnosti in izmenjave učencev.
Tudi na področju investicij smo ostali dobri gospodarji za naše ob-

stoječe objekte, ki smo jih prenavljali in posodabljali na vseh lokacijah 
– obeh podružnicah, Vrtcu Medo in matični šoli na Brdu. Tako bo novo 
šolsko leto učence presenetilo – zagledali bodo novo stopnišče z ogra-
jami, akustični strop pri vhodu v šolo in nova vrata naših učilnic. Naša 
velika želja je, da bodo učenci skozi ta vrata prihajali z veseljem.

Skupaj z Občino Lukovica pa smo intenzivno zastavili gradnjo nove 
športne dvorane, ki iz dneva v dan dobiva lepšo podobo modernega 
in uporabnega objekta za namene športa in drugih oblik kulturnega in 
družabnega dogajanja v kraju in širšem okolju.

Uspehi naših učencev, številni dogodki in prireditve, vključitev v sofi-
nancirane evropske projekte ter skrb za izboljšanje pogojev in investici-
je so najboljši pokazatelj, da ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih skupaj 
z zaposlenimi, učenci, starši in lokalno skupnostjo vedno najde rešitve 
in poti, ki vodijo do uresničevanja vizije šole in nalog, ki si jih je na za-
četku svojega drugega ravnateljskega mandata zadala.

Šolsko leto 2017/2018 je bilo uspešno in zanimivo, upamo, da bo ta-
kšno ali morda še boljše tudi prihajajoče.

dr. AnjA podLesnik Fetih

petrA hudnik

”Predstavljajte si, dekle v petem 
razredu, ki pridno sedi v šolski klopi 
in posluša. Zasvetijo se ji oči. Uči-
teljica predstavlja neko čisto novo 
in neznano stvar. Storyline. Čeprav 
nisem še čisto vedela, za kaj gre, 
sem vedela, da je to nekaj zame. In 
izkazalo se je, da sem imela prav ...”

… tako se je začel govor bivše 
učenke OŠ Janka Kersnika Brdo 
Katje Omahna, ki je v Ljubljani na-
stopila pred zbranimi pedagogi z 
vsega sveta. 

Med 29. junijem 2018 in 1. juli-
jem 2018 je v Ljubljani potekala 7. 
mednarodna Storyline konferenca 
z naslovom Storyline – The Next 
Generation. Na Gospodarskem 
razstavišču so se zbrali številni pe-
dagogi iz skoraj 20 različnih držav 
sveta. Konferenca je ponudila bo-
gat program, s prek 70 predavatelji, 
predkonferenčnimi delavnicami in 

gostila pet glavnih govornikov konference, ki so prišli iz Slovenije, Fin-
ske, Škotske in Amerike. 

Pristop Storyline se je primarno razvil na Škotskem, v šestdesetih letih 
prejšnjega stoletja, v Slovenijo pa so ga postopoma začeli uvajati pred 
desetimi leti, s prvimi Storyline projekti, ki so se izvajali prav na OŠ Jan-
ka Kersnika Brdo.  

Na mednarodni Storyline konferenci je Katja Omahna pred vsemi 
udeleženci delila svoje izkušnje iz časa, ko je kot petošolka OŠ Janka 
Kersnika Brdo izkusila pristop in kvalitete dela po pristopu Storyline. 
Katjin govor je navdušil zbrane udeležence, saj je s svojo iskrenostjo, 
preprostostjo in izjemno strokovnostjo poskrbela za nepozaben zaklju-
ček konference. 

Katji se iskreno zahvaljujem za čas, ki si ga je vzela, kljub zaposlenosti 

z maturo in za iskrico, ki jo je že kot petošolka imela v očeh in jo se 
vedno spremlja. Katjin govor je dokaz, da delo, ki ga učitelji izvajamo v 
razredu danes, lahko ostane z učencem tudi jutri. Ali pa, kot v Katjinem 
primeru, ostaja z učencem kar vse življenje. 

Naj zaključim z njenimi besedami: 
”Čeprav je od pristopa Storyline minilo že osem let, čeprav so moje 

poti od takrat zelo vijugale in
se razraščale, lahko rečem, naj mine osem8 let, 20 let, 50 let, vedno se 

bom z veseljem
vračala nazaj v dni, ki so bili po mojem mnenju ključni za to pot, po 

kateri sem od takrat
naprej hodila in po kateri imam željo hoditi še v prihodnje. Zato bi 

rada dodala, ohranite Storyline, naj učitelji razumejo, zakaj je pomemb-
no, da ga pri svojem delu uporabljajo. Le-ta pusti pečat za vse življenje, 
ostaja v učencih in jim omogoča, da rastemo, spoznavamo, gradimo 
medsebojne odnose, izražamo odprtost in nenazadnje, nas vodi k do-
seganju svojih sanj.”

LeA coLner, kAtjinA nekdAnjA učiteLjicA

Nastop nekdanje učenke OŠ Janka Kersnika na mednarodni konferenci 

MLADINA IN ŠOLSTVO
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V šole se vrača vrvež!
 Letos se šolsko leto začne šele na ponedeljek, 3. septembra, ko bodo 

šole preplavili še počitniško razposajeni šolarji. Zagotovo so ravno 
osnovnošolci ena najbolj ranljivih in nepredvidljivih skupin, udeleženih 
v prometu, zato si želimo, da bo njihova pot v in iz šole čim varnejša.

 Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise 
si razlagajo po svoje, zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem 
drugi udeleženci v cestnem prometu. Posebno pozornost starejši in 
izkušeni udeleženci prometa namenimo rumenim rutkam, prvošolč-
kom, ki se prvič srečujejo s samostojno udeležbo v prometu. Čeprav 
je za otroke organiziran prevoz do šole, moramo v prometu prilagoditi 
vožnjo, saj so poleg nepredvidljivosti najmanjši udeleženci v prometu 
tudi najmanj vidni.

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

Tudi policisti Policijske postaje Domžale bodo, tako kot vsa leta do 
zdaj, v skladu z usmeritvami na področju zagotavljanja varnosti ce-
stnega prometa ob začetku šolskega leta izvajali ustaljene aktivnosti. 
S stalno navzočnostjo ob šolah in šolskih poteh bodo, po izkušnjah iz 
prejšnjih let, občutno prispevali k umirjanju prometa. 

V tednu pred začetkom pouka se bodo izvajale poostrene meritve 
hitrosti v okolici šol, predvsem v času, ko otroci običajno prihajajo in 
odhajajo v šolo. Preverili bodo tehnično brezhibnost vozil za prevoze 
otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje 
otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. 

V dneh pred začetkom šole vsako leto poteka pregled postavljene 
prometne signalizacije ter pregled talnih označb na vozišču in pločni-
kih. Poleg vsega povedanega pa tudi zakon o varnosti cestnega prome-

ta pravi, da morajo starši zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in 
prvi razred osnovne šole. Otrok sme samostojno sodelovati v prometu 
šele, ko se starši ali drugi skrbniki prepričajo, da so otroci sposobni ra-
zumeti nevarnosti v prometu in so seznanjeni s prometnimi razmerami 
na prometnih površinah. 

Prometna vzgoja je nekaj, kar raste skupaj z otrokom. Ko otrok prične 
hoditi v šolo, se njegovo vključevanje v promet še poveča. Starši in osta-
li odrasli nikoli ne smemo pozabiti, da smo njihov prvi in največji zgled. 
Izredno pomembno je, da se, ko je z nami otrok, še dosledneje o držimo 
cestno-prometnih predpisov. 

AndrAž kopitAr

Ponedeljek, 3. 9. 2018 

Pouk    Za vse učence od 2. do 9. razreda bo prvi šolski dan trajal od 8.20 do 11.55.  

Učenci 6. razreda počakate na svoje razrednike na dvorišču pred šolo, ostali 

učenci pa se zberete v matičnih učilnicah. 

Prvošolci se skupaj s starši ob 10.00 zberete v kulturnem domu v Lukovici. 

Potrebščine Učenci od 2. do 5. razreda prinesete s seboj vse zvezke, učbenike in šolske  

potrebščine, učenci od 6. do 9. razreda pa pisalo, beležko in copate. 

Prehrana Prvi šolski dan bodo učenci dobili vse obroke, na katere so  

prijavljeni. 

Podaljšano 
bivanje 

Delo v oddelku podaljšanega bivanje se bo začelo ob 12.00 in bo na Brdu  

trajalo do 16.30, v Krašnji do 15.45 in v  Blagovici do 16.00. 

Varstvo Od 6.30 dalje bo na matični šoli in obeh podružnicah organizirano varstvo za 

vse učence vozače. 

Prevozi  Urnik prevozov bo objavljen na spletni strani šole. 
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Pomoč mladostnikom v težavah 
Na Centru za socialno delo Domžale (CSD) se pri svojem delu veliko sre-

čujemo z mladimi, ki se znajdejo v težavah, bodisi zaradi kaznivih dejanj, 
bodisi zaradi težav, s katerimi se spopadajo v času svojega odraščanja in 
na poti osamosvajanja.

V primeru vedenjskih in vzgojnih težav nudimo mladostniku in družini 
pomoč v obliki svetovanja in spremljanja. V primerih, ko mladoletnik sto-
ri kaznivo dejanje oziroma je obravnavan kot storilec prekrška, izvajamo 
vzgojne ukrepe, ki jih mladoletnikom izreče sodišče po kazenskem zako-
niku oziroma po zakonu o prekrških, ter ukrepe za zaščito otrok, njihovih 
koristi in pravic po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. 

Namen vzgojnih ukrepov ni kaznovanje mladostnikov, temveč da se s 
strokovnim vodenjem in pogovorom mladim poskuša prikazati, da so ka-
zniva dejanja, deviantno vedenje, neupoštevanje pravil in družbenih norm 
tista, ki so sporna in ne oni sami. Mladostnike in otroke spremljamo, jih 
spodbujamo in v njih iščemo tiste vire moči, ki so zanje spodbudni, da se 
jih usmeri na pot, ki je za njih primerna in koristna. V obravnavo so vedno 
vključeni starši in skrbniki ter skupaj z njimi iščemo najboljše možne rešitve 
za njihove otroke. Običajno vzgojna nemoč staršev in težave, ki se pojavijo 
v zvezi s tem, starše spravlja v veliko stisko in obup. Kljub temu je dobro, da 
v takih primerih iščejo pomoč pri ustreznih institucijah in v zvezi s tem mo-
žne rešitve, do katerih lažje pridejo ob pomoči strokovnih delavcev CSD ali 
drugih zunanjih institucij. 

Otrokom je po naši zakonodaji priznan poseben status. Z dopolnjenim 
14. letom starosti postane otrok kazensko odgovoren, kar pomeni, da za 
kaznivo dejanje storjeno po 14. letu mladostnik deležen obravnave/aktiv-
nosti organov odkrivanja, pregona in sojenja (policija, tožilstvo, sodišče). 

Sodnik za mladoletnike, preden izreče vzgojni ukrep, zaprosi CSD, da raz-
išče mladoletnikovo osebnost in družinske okoliščine, v katerih mladole-

tnik živi. Ob izreku vzgojnega ukrepa sodišče upošteva mnenje CSD.
Ukor, kot najmilejši ukrep, se izreče, kadar je treba mladoletnika opozoriti 

na nepravilnost njegovega ravnanja.
Navodila in prepovedi se izrečejo z namenom vplivanja na mladoletni-

ka in na njegovo vedenje. Tri izmed navodil in prepovedi vodi, nadzira in 
pripravi pristojni center za socialno delo, ob sodelovanju s sodnikom za 
mladoletnike:
- poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s plačilom, z delom 

ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem;
- opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti;
- udeležiti se programov socialnega treninga.

CSD izvaja vzgojni ukrep nadzorstvo organa socialnega varstva, pri ka-
terem spremlja mladostnikovo šolanje, ga usmerja, preverja okoliščine v 
domačem okolju in ga spodbuja k aktivnemu in kvalitetnemu življenju. 

Kot najstrožji ukrep, ki ga lahko izreče sodišče, je oddaja v vzgojni zavod 
ali prevzgojni dom in le za najhujša kazniva dejanja je kazen mladoletniški 
zapor. 

V primeru težav v odraščanju lahko CSD sam ali skupaj s starši namesti 
mladoletnika v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino.

Dejavnikov, ki najpogosteje vplivajo na mladoletno prestopništvo in te-
žave v odraščanju, je kar nekaj. Pomemben faktor je okolje – družina, šola, 
vrstniki, prosti čas. Na mladostnika pomembno vplivajo neurejeni družin-
ski odnosi, neuspeh v šoli, kvaliteta preživljanje prostega časa, uživanje 
nedovoljenih substanc …

Obdobje najstništva je za marsikatero družino 
obdobje težkih preizkušenj. Strokovni delavci 
CSD poskušamo družinam, ki se spopadejo s 
tovrstnimi težavami, nuditi ustrezno strokovno 
pomoč in podporo.

csd doMžALe

Nova organiziranost centrov za socialno delo

Center za socialno delo Domžale 
kmalu območni center

S 1. oktobrom 2018 bo v Sloveniji začelo z delovanjem 16 območnih 
centrov za socialno delo, ki bodo nastali s spojitvijo dosedanjih 62 cen-
trov. Dosedanji centri ne bodo ukinjeni, pač pa bodo reorganizirani v 
enote območnega centra. 

Vlada je konec aprila sprejela pravne podlage, na osnovi katerih se bo 
izvajala reorganizacija dosedanjih centrov za socialno delo. Novi območ-
ni centri bodo poslovali tako na svojih sedežih kot tudi zunaj, v svojih 
enotah – na lokacijah dosedanjih centrov. 

Center za socialno delo Domžale bo po novem deloval kot območni 
Center za socialno delo Osrednja Slovenija - vzhod, ki bo imel sedež v 
Domžalah, na naslovu Masljeva ulica 3, 1230 Domžale, posloval pa bo 
tudi v treh enotah, na naslovih zdajšnjih centrov za socialno delo, ki z 
dnem spojitve postajajo enote CSD Osrednja Slovenija - vzhod. CSD 
Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo od 1. 10. 2018 spojeni v nov 
pravni subjekt, kot naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.

S strani vlade je bilo imenovanih 16 vršilcev dolžnosti direktorja novo-
ustanovljenih centrov, ki so pooblaščeni, da do imenovanja direktorjev 
opravljajo naloge za pripravo delovanja centrov in organizirajo ter vodi-
jo strokovno delo in poslovanje centrov. 

Vršilka dolžnosti direktorja za območni CSD Osrednja Slovenija-vzhod 
je Danica Kolšek, ki je tako kot ostali vršilci dolžnosti direktorjev, imeno-
vana za dobo enega leta, to je od 1. julija 2018 do 30. junija 2019.

CSD Domžale, CSD Kamnik in CSD Litija bodo do 30. 9. 2018 poslovali 
kot samostojni javni zavod, s 1. 10. 2018 pa bo pogodbene obveznosti 
prevzel CSD Osrednja Slovenija - vzhod. 

Za uporabnike storitev centra za socialno delo reorganizacija ne prina-
ša nobenih sprememb

center ZA sociALno deLo doMžALe

OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO

V A B I L O
Dragi bodoči prvošolci in prvošolke ter spoštovani starši!
S hitrimi koraki se približuje dan, ko boste prvošolci prvič 

prestopili šolski prag in sedli v šolske klopi.

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

3. septembra 2018, 
ob 10. uri na sprejem v Kulturni dom Lukovica,

kjer vas bodo pozdravili gospa ravnateljica, gospod župan, 
predsednik sveta staršev in učenci PŠ Krašnja, ki so za vas pripra-

vili igrico.

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

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

Vašega prihoda se že veselimo!

rAvnAteLjicA dr. AnjA podLesnik Fetih

Z učiteLji in učenci oš jAnkA kersnikA brdo
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1. Predmet javnega poziva

Sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju občine 
Lukovica, in sicer:

a) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad sakralnih kultur-
nih spomenikov, ki so razglašeni za kulturne spomenike lokalnega pomena na 
območju občine Lukovica,

b) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken in fasad nepremične sa-
kralne kulturne dediščine, ki se nahaja znotraj zaščitenega območja spomenika 
lokalnega pomena in ima kulturno zgodovinsko vrednost v zaščitenem obmo-
čju,

c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na sakralni nepremični kul-
turni dediščini,

d) nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja sakralne kulturne dedi-
ščine,

e) restavriranje in obnova fresk.

Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja namenila za projekte obnove nepre-
mične sakralne kulturne dediščine, ki so bili izvedeni oziroma se izvajajo v obdobju 
od 28. 10. 2017 do najpozneje 19. 10. 2018, vendar največ do višine 50 % vrednosti 
obnove oziroma največ do višine določene v razpisni dokumentaciji, do porabe raz-
položljivih sredstev. 
Znesek iz prejšnjega odstavka predstavlja bruto znesek, do katerega je prijavitelj 
upravičen. V primeru, da je prijavitelj fizična oseba, se pridobljeni znesek šteje kot 
drugi dohodek, ki se všteva v davčno osnovo. Občina Lukovica je po zakonu dolžna 
odvesti dohodnino za fizično osebo.

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu

Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji:
- lastniki ali solastniki sakralne kulturne dediščine, za katero se dodeljuje sredstva 

ali 
- so najemniki sakralne kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgo-

ročno najemno pogodbo oziroma pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno 
soglasje lastnika objekta.

Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja gornjih vsebin, če izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
- da se prijavijo na poziv v zato določenem roku,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so prejeli 

sredstva iz proračuna Občine Lukovica,
- prijavljeni projekt ni bil sofinanciran iz drugih virov proračuna Občine Lukovica, 

državnega proračuna ali drugih javnih razpisov.
Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež in status prijavitelja.

3. Kriteriji za izbor
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani naslednji kriteriji:
- v prijavi je izkazana zaprta finančna konstrukcija za prijavljeni projekt,

- dela so bila izvedena oziroma se izvajajo v obdobju od 28. 10. 2017 do 19. 10. 
2018,

- iz prijave je razviden nepridobitni značaj prijavljene vsebine,
- mnenje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine,
- višina sredstev, ki so bila vložena v obnovo nepremične sakralne kulturne dedi-

ščine.

4. Okvirna vrednost
Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpolago je 25.000,00 evrov.

5. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji morajo prijavi priložiti naslednjo dokumentacijo:
- natančen opis del ki so bila/bodo izvedena,
- predračun z navedbo količin in obsega storitev,
- v primeru, da so dela že zaključena, potrjen končni obračun izvedenih del,
- v primeru da so dela že zaključena, morajo prijavitelji priložiti tudi dokazilo o 

plačilu vseh opravljenih del in storitev,
- izjava, da so v preteklih treh letih izpolnjevali vse pogodbene obveznosti za pre-

jeta sredstva iz proračuna Občine Lukovica; 
- izjava, da za prijavljeni projekt niso prejeli drugih sredstev iz občinskega ali dr-

žavnega proračuna oz. iz drugih javnih razpisov.

6. Rok in način predložitve vlog

Prijave pošljite na naslov: OBČINA LUKOVICA, STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA, v zaprti 
kuverti s pripisom »Javni razpis - SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE SAKRAL-
NE KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 2018 - ne odpiraj.

Rok za prijavo je najpozneje do 19. 10. 2018 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele 
vse vloge, ki bodo do navedenega roka prispele v tajništvo Občine Lukovica.

7. Rok za obveščanje o izidu poziva

V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene prijave bodo ovrednotene skladno z 
navedenimi kriteriji. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom v roku 
15 dni po roku za predložitev prijav. S prijavitelji, katerim bo sofinanciranje odobre-
no, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti 
ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. 

8. Kontaktna oseba za dodatne informacije

Vse informacije glede poziva lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, tel. 01 729 63 10.

Številka: 410-0018/2018
Datum: 23. 8. 2018

župAn
MAtej kotnik, L. r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/11 – 
odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. US, 90/2012, 111/13, 32/16 in 21/18 - 
ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/17, 13/17 in 1/18) in 9. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 

in 15/14), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2018

RAZPIS IN OBVESTILA

Preprečimo zaraščenost s 
škodljivo ambrozijo

Ambrozija je ena najbolj invazivnih in alergenih rastlin, ki se nezadr-
žno in intenzivno širi tudi po Sloveniji. Cvetni prah pelinolistne ambro-
zije povzroča različne alergijske reakcije in bolezni, kot so seneni na-
hod, astma in vnetje očesne veznice, zato bodite v naslednjih mesecih 
še posebno previdni. Ambrozija se je v zadnjih nekaj letih iz vzhodne 
Evrope in Amerike razširila tudi v Slovenijo, od avgusta 2010 pa je pri 
nas stopila v veljavo celo odredba o ukrepih za zatiranje škodljive am-
brozije, ki določa, da morajo lastniki zemljišč, na katerih raste, škodljive 
rastline odstraniti in preprečiti njihovo ponovno razrast. Najpogosteje 
uspeva na degradiranih površinah: na golih nezaraščenih površinah ob 
cestah in železniških progah, rečnih bregovih, gradbiščih, smetiščih ter 
na opuščenih kmetijskih zemljiščih, med drugim pa se pojavlja tudi kot 
plevel na njivah.
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Lokalne volitve 
2018 in nevladne 
organizacije

Bližajo se lokalne volitve 2018 in v jeseni lahko že pričakujemo prve 
predstavitve programov strank in kandidatnih list za vodenje in razvoj 
občin, v katerih živimo in delujemo. Priprave na lokalne volitve že po-
tekajo in marsikateri politični kandidati se vedno bolj zavedajo, da do-
brih programov ne morejo pripraviti brez sodelovanja s skupnostjo. 
Tu jim društva ponujamo roko.

Z namenom večjega vključevanja civilne družbe v oblikovanje lokal-
nih politik si vsa regionalna stičišča nevladnih organizacij iz Slovenije 
letos še posebej prizadevamo za več dialoga med kandidati na lokal-
nih volitvah in lokalnimi nevladnimi organizacijami. Ustvarili smo sku-
pno kampanjo »šola za župane«, katere cilj je spodbuditi kandidate 
za župane k aktivnemu vključevanju izzivov in problemov lokalnih 
skupnosti in nevladnih organizacij v svoje predvolilne programe.

Aktualne v teme v kampanji za lokalne volitve 2018 z vidika nevla-
dnih organizacij

Nevladne organizacije predlagamo, da se v predvolilni kampanji 
odprejo razprave na področju humanitarnih in izobraževalnih pro-
gramov, socialnih stisk in duševnega zdravja, mobilnosti starejših, nji-
hove oskrbe in kakovostnega staranja, programov za invalide in ustre-
znega urejanja prostora za njih, delovne integracije ranljivih skupin in 
dolgotrajne brezposelnosti.

Zelo aktualna problematika, ki je podprta tudi z dobrimi praksami 
nekaterih slovenskih občin, je participativni proračun in tudi partici-
pativno urejanje prostora. Nevladne organizacije pričakujemo tudi 
debato in rešitve v smeri problemsko ali tematsko naravnanih občin-
skih razpisov, predvsem iz vidika povezave in med strategijami razvo-
ja regij in občinskimi razpisi. Na ta način lahko nevladne organizacije 
namreč prevzamemo večjo vlogo pri razvoju občine.

Za koordinacijo sodelovanja NVO v kampanji za lokalne volitve smo 
odgovorni Stičišče NVO Osrednje Slovenije. Prispele vsebine bomo 
obdelali in iz njih pripravili konkretne ukrepe. Na tem mestu vabimo 
vsa društva, zavode in ustanove, da proaktivno pristopijo k podajanju 
predlogov in pobud za dopolnjevanje ali spremembo politik. Za več 
informacij smo dosegljivi na info@consulta.si ali na telefonski številki: 
01 320 94 84.

Obenem vabimo k oddaji predlogov tudi širšo javnost. V ta namen 
smo za lažjo in bolj učinkovito komunikacijo razvili aplikacijo Pametni 
glas, s katero lahko vaše predloge, pobude in komentarje za izboljša-
nje stanja v občinah zasavske in osrednjeslovenske regije oddate na 
tej povezavi: http://www.consulta.si/dejavnosti/pametni-glas/.

ninA groboLjšek, e-nAsLov: ninA.groboLjsek@consuLtA.si

Celostna prometna strategija  
Ljubljanske urbane regije

Prioriteta naj bodo hitre povezave 
z Ljubljano

V zadnjem desetletju se v Ljubljanski urbani regiji vse več pozornosti 
namenja trajnostni mobilnosti, saj je naš cilj znižati visoke stopnje emi-
sij in hrupa v prometu ter prometne zastoje, zmanjšati uporabo oseb-
nih vozil ter spodbujati uporabo javnega prevoza in nemotoriziranih 
načinov potovanja. Prebivalcem Ljubljanske urbane regije želimo tako 
ponuditi še boljše, učinkovitejše in bolj raznolike načine mobilnosti, ki 
bodo pripomogli k uresničevanju zastavljenih ciljev in s tem k višji ka-
kovosti bivanja v regiji.

S tem namenom smo pristopili k izdelavi celostne prometne stra-
tegije (CPS), v okviru katere bomo pripravili temelje za nadaljnje dol-
goročno načrtovanje prometa v regiji. Pri tem bo poseben poudarek 
namenjen ukrepom za spodbujanje trajnostne mobilnosti, usklajenih 
z gospodarskim in družbenim razvojem ter ohranjanjem visoke kako-
vosti okolja. 

Dosedanje analize, ki so nastale na podlagi delavnic s ključnimi de-
ležniki na področju urejanja mobilnosti ter intervjujev z župani in 
predstavniki občin LUR (Mestne občine Ljubljana ter občin Borovni-
ca, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, 
Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, 
Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Ško-
fljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), so poka-
zale, da je treba celostno prometno strategijo graditi na intenzivnem 
razvoju javnega potniškega prometa, ki bi moral biti dostopen vsem, 
hitrejši, ugodnejši in udobnejši. Le tako bodo namreč lahko zagotovlje-
ne nujno potrebne hitre povezave z Ljubljano iz vseh smeri oziroma 
občin regije, kar je tudi eden izmed ključnih razvojnih ciljev regije.

Vabljeni k sodelovanju v nagradni anketi
Pri nadaljnjem oblikovanju CPS pa so izredno pomembna mnenja, 

izkušnje in pobude vseh udeležencev v prometu, zato je aktivno so-
delovanje javnosti ključnega pomena. Želimo si namreč, da bo CPS 
blizu ljudem, da bo vključeval ukrepe, ki bodo reševali konkretne pro-
metne izzive, s katerimi se prebivalke in prebivalci regije vsakodnevno 
soočajo. V ta namen smo pripravili spletno anketo (https://www.1ka.
si/a/178347), s katero želimo pridobiti podatke o stališčih in željah gle-
de urejanja vseh vrst prometa (hoja, kolesarjenje, javni, avtomobilski 
in mirujoči promet) predvsem na ravni regije, seveda pa tudi znotraj 
posamezne občine. Sodelovanje v anketi pa bo tudi nagrajeno. V sep-
tembru bo potekalo žrebanje, v okviru katerega bomo podelili zložljivo 
mestno kolo in številne nagrade za spodbujanje trajnostnih načinov 
mobilnosti, ki jih podarjajo Slovenske železnice in Ljubljanski potniški 
promet. Vabljeni k sodelovanju.

Pripravljavci CPS LUR: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urba-
ne regije, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti, Ljubljanski urbanistični zavod, Prometni inštitut Ljubljana 
in Inštitut za politike prostora.

Izdelavo CPS LUR sofinancirajo občine Ljubljanske urbane regije ter 
EU projekt SMART-MR (program Interreg Europe).

Več informacij: Katja Butina, tel: 01 306 19 14, e-naslov: katja.butina@
rralur.si

VPISI V 
JEZIKOVNE 

TEČAJE
ZA OTROKE IN ODRASLE

Breznikova ul. 15, Domžale, 

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

20 let
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Vlada Marjana Šarca
Nova Slovenije je ravnala prav, ko je prekinila pogajanja s sedanjo novo 
koalicijo "starih" strank na čelu z Marjanom Šarcem in njegovo listo. Pra-
zaprev smo člani in volivci to pričakovali. Upravičeno. Pričakovati, da bo 
takšna vlada delala dobro in učinkovito, da bo opravila vse nujno po-
trebne reforme, bi bilo iluzorno. Z istimi obrazi strank SD, DeSuS, SMC 
in stranko Alenke Bratušek ter novimi obrazi LMŠ bi lahko le capljali na 
mestu, krščanski demokrati svojega izjemno dobrega, razvojno usmer-
jenega programa ne bi mogli nikoli udejaniti. Da o naših temeljih de-
lovanja, spoštovanja krščanskih vrednot, od tradicionalne družine do 
domovinske zavesti, sploh ne izgubljamo besed. 
Prav neverjetno je, kako je Marjan Šarec dobesedno isti dan, ko je Nova 
Slovenija izstopila iz pogajanj, za isto mizo povabil Levico, s katero je 
zelo hitro uskladil večino področij, ki jih bodo skupaj skušali uresni-
čiti. Levica je kot prioriteno zahtevala takojšen dvig minimalne plače 
(seveda ne glede na osnovne ekonomske zakonitosti), dvig davka na 
dobičke podjetij (po načelu -  tistega, ki je priden in ustvarja dodano 
vrednost, je treba še bolj obremeniti) ter legalizacija marihuane...kaj hi-
tro bomo imeli na mizi tudi novo družinsko zakonodajo in predloge za 
posvojitev otrok v istospolne družine.
Torej je imela Nova Slovenija prav, saj sestava nove koalicije dokazuje, 
da gre za isto misleče, ki imajo enake cilje in jim skrb za Slovenijo, za do-
movino in za državljane ni na prvem mestu. Začetek vladanja je Šarec 
pospremil z besedami v stilu; če bo uspelo, bo, če pa ne, pa ne bo. Žal ne 
živimo v virtualnem svetu, ampak v moralno zmedenem in gospodar-
sko šibkem času, ki se mu neizbežno bliža nova recesija, prepletena z 
vali nezakonitih migracij. Vsekakor čas, ki zahteva izjemno preizkušene-
ga, zanesljivega in gospodarnega predsednika vlade. Z jasno razvojno 
vizijo in temelji za zdravo družbo, temelječo na evropskih vrednotah. 
Na slovenskih koreninah.

Donacija poletnih oblačil za 
otroke iz Hoferja in Rotary  
cluba Domžale 

V Centru za socialno delo Domžale smo sprejeli donacijo pole-
tnih oblačil za otroke iz trgovskega podjetja Hofer, ob posredova-
nju Martine Oražem iz Rotary cluba Domžale.

Razdelili smo jih med materialno šibke družine ter matere in 
otroke v Materinskem domu Ljubljana.

V imenu otrok in družin – prisrčna hvala!
MArtA toMec

POLITIKA IN OBVESTILA

 

www.malgaj.si

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

Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO₂: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030– 0,00185g/km. Št. delcev (x1011): 0,13–39,55. 
Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega 
zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. *Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila, Nissan 
Qashqai in z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli 
se zgodi prej. **Za vsa naročila do 31. 8. 2018 so kupci vozila, Nissan Qashqai, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do brezobrestnega financiranja za obdobje 12 mesecev v 
primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca avgusta. ***3 leta brezplačnega 
vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Ponudba velja za vozila iz zaloge za Nissan Qashqai 1.2 N-CONNECTA. Slika je simbolna. Več na nissan.si.

7 LET JAMSTVA* / BREZ OBRESTI** / 3 LETA VZDRŽEVANJA***

• KAMERA 360° 
• NAVIGACIJA  
• 18’’ ALU PLATIŠČA 
• KOVINSKA BARVA

SAMO 21.700 €

POLETNA PONUDBA 
QASHQAI N-CONNECTA

NISSAN QASHQAI 
PRIČAKUJ VEČ.
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ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila naša draga mama, babica, 
prababica, sestrična in tašča

MARIJA HRIBAR
roj. Kotnik s Prevoj pri Šentvidu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, za podarjene sveče, 
cvetje, sveče maše ter za vso pomoč in podporo v času njene 

bolezni.
Zahvaljujemo se g. župniku Pavlu Okoliš za lepo opravljen 
pogrebni obred in sveto mašo, Pogrebni službi Vrbančič za 
brezhibne pogrebne storitve, kvartetu Krt in trobentaču ter 

Cvetličarni Nuša Stupica za lepe cvetlične aranžmaje.
Posebna zahvala bolnišničnemu osebju UKC Ljubljana, dr. 

Marku Frangežu in dr. Andreji Novak iz ZD Domžale ob 
njenem dolgoletnem zdravljenju ter patronažnima sestrama 

Mateji in Irmi iz ZD Lukovica za vse obiske na domu.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo 

boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALA

Nepričakovano nas je po hudi in kratki bolezni                                                                                                                
v 53. letu starosti zapustil ljubi mož, oči, sin, brat,                                                                                                          

svak, bratranec, stric in prijatelj                                                                                                                                        
  

DUŠAN ŠTUPAR
iz Gradišča pri Lukovici  
6. 12. 1965–30. 4. 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom , poslovnim partnerjem, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalje, 

podarjene sveče, cvetje, maše in vso podporo, 
ki ste jo nam nudili.

Hvala g. župnikom Pavlu Okolišu, Jožetu Tomšiču in 
Pavlu Juhantu za lepo opravljeno pogrebno slovo. Hvala 

zdravstvenemu osebju, ki je v času bolezni skrbelo zanj in mu 
lajšalo bolečine, g. Lovru Lončarju za poslovilni govor, gospe 
Anki za prečudovito cvetje, pevcem in pevkam za lepo petje 
ter Pogrebni službi Vrbančič in vsem, ki so našega dragega 

Dušana pospremili na njegovi zadnji prezgodnji poti.
Ni besed, s katerimi bi se zahvalili za vse, kar ste storili ter nas 

tolažili in čustvovali z nami. Hvala vam.

V globoki žalosti vsi njegovi

Hvala ti mama za rojstvo življenje.
Hvala za čast, ljubezen, skrbi.
Hvala za bisere, stkane v trpljenje.
Mama, naj večno ti lučka gori.

Bolečine več ne čutiš,
zdaj spokojno, mirno spiš.
Ostali so nam prelepi spomini
in delo  tvojih pridnih rok.
Nikoli te ne bomo pozabili,
si in vedno boš z nami, dragi naš Dušan.

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

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 2008 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 12.990 EUR; mesečni obrok je 141 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 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.364 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.

peugeot.si

IN KASKO ZAVAROVANJEM ZA 1 €.

S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

ZAHVALE
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Izbira toplotne črpalke v 5 korakih
Vedno več ljudi se odloča za ogrevanje s toplotno črpalko. Razlogov za 
to je več kot dovolj. Ogrevanje s toplotno črpalko je do trikrat cenejše 
kot s kurilnim oljem. Na ta način tudi bistveno manj onesnažujemo 
okolje. Je najbolj komforten način ogrevanja, saj je temperatura v 
prostoru zelo konstantna, s samo napravo pa ni nobenega dela. Eko 
sklad bo primaknil tudi zajetno subvencijo, za toplotno črpalko tipa 
zrak-voda kar 2500 evrov. Tako prihranite že v prvem letu, saj je sku-
pni strošek elektrike in vračanja kredita za toplotno črpalko bistveno 
nižji kot pa strošek nabave kurilnega olja.

Več o izbiri toplotne črpalke
Niste povsem prepričani, katero toplotno črpalko bi izbrali? V sep-
tembru podjetje Termaks pripravlja brezplačen izobraževalni seminar 
na temo Izbira toplotne črpalke v 5 korakih. Seminar bo v Domža-
lah in je namenjen prebivalcem bližnjih naselij, ki za letos načrtujete 
vgradnjo toplotne črpalke. Predstavili vam bodo letošnjo ponudbo 
vseh najboljših toplotnih črpalk na slovenskem tržišču in kaj vse mo-
ramo upoštevati pri izbiri. Ogledali si boste, katere toplotne črpalke 
so najprimernejše za nove objek-
te s talnim ogrevanjem, in pa 
predvsem, katere so najprimer-
nejše za starejše objekte z radia-
torskim ogrevanjem. Udeležba na 
seminarju je brezplačna, obvezna 
pa je prijava na mobilno številko 
041 692 410 do ponedeljka, 3. 
septembra 2018. O lokaciji in ter-
minu predavanja boste prijavljeni 
obveščeni, ko bo znano število 
prijav. Vabljeni!

Foto utrinek
V Rafolčah so lahko v preteklem tednu opazovali zanimiv prizor. Kar 
16 štorkelj se je ustavilo na strehah in dimnikih hiš. V objektiv jih je 
ujel Viktor Jemec.

Leon AndrejkA

OBVESTILA




