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Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega 
števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 9. 6. do 29. 8. 2022 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Želimo vam 
brezskrbno 

poletje!

BRUSNICA
Prehransko dopolnilo z ekstraktom 
plodov ameriške brusnice v obliki 
kapsul. 30 kapsul. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM
Učinkovita zaščita pred komarji do 4 ure in klopi do  
8 ur. Primeren od 3. leta dalje, ne vsebuje DEET, 100 ml. 
Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite
etiketo in podatke o izdelku.

redna cena: 13,81 €

cena s Kartico zvestobe

11,05 € 3
POPUST: 
20 %

SWEDSAFE ČEPKI ZA UHO 
PLAVANJE
Preprečujejo vstop vode v ušesa med 
plavanjem oz. tuširanjem ter zmanjšajo 
glasnost motečih zvokov. Na voljo  
velikosti S (6-11 mm) in L (7-12 mm), 1 par.

100% ORGANSKO KARITEJEVO 
MASLO MANGO
Kožo vlaži in izdatno nahrani, vsebuje 
vitamina A in E. Primerno za nego 
kože obraza, telesa in las, 100 ml.

redna cena: 3,86 €

cena s Kartico zvestobe

3,09 €
1

POPUST: 
20 %

redna cena: 11,89 €

cena s Kartico zvestobe

9,51 € 2
POPUST: 
20 %

redna cena: 8,56 €

cena s Kartico zvestobe

6,85 €
2

POPUST: 
20 %

MALČEK BRISAČA ZA DOJENČKE
Narejena v Sloveniji,  
iz 100% bombaža,  
dimenzija 75 x 75 cm.

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

7,74 €
2

POPUST: 
40 %

redna cena: 9,80 €

cena s Kartico zvestobe

7,84 € 2
POPUST: 
20 %

VESCIN GEL
Za nego utrujenih in težkih nog,  
z escinom in mentolom,  
150 ml. Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel: 04/252 90 10, info@kzcerklje.si , www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani.

Trgovina BLAGOVICA,
Blagovica 10, tel: 041/370-437

Trgovina MORAVČE,
Vegova ulica 7, tel: 01/834-56-84

DOMAČE DOBROTE 
Suhe mesnine, sir, domači piškoti, sveži kruh, domači rezanci,
testenine, moka, kaša, …

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

Velik izbor trajnic, sadike zelišč, zelenjavnih sadik – na voljo različne sorte in velikosti.

PAŠNIŠTVO 
Pašni aparati, baterije, izolatorji, količki, žice in trakovi, zvonci, …

VSE ZA 
VAŠ VRT IN 

OKOLICO
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 
25. avgusta 2022; rok za oddajo član-
kov je 15. avgust 2022, do 12. ure. Članki, 
ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne 
bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500 
znakov s presledki, pošljite po e-pošti na naslov: 
rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo le prispevke 
v elektronski (word, PDF) obliki. Za več informacij 
pošljite sporočilo na zgoraj navedeni elektronski 
naslov.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; začasna odgovorna urednica: Katka Bohinc, 
uredniški odbor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Drago Juteršek in Petra Pavlič; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 
00, jezikovni pregled: Anja Žabkar; 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: 2.048 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % 
DDV (Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami). 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: Pogled na Krašnjo, foto: Franc Cerar.

UVODNE BESEDE
Spoštovane bralke in bralci, pred vami je 
peta letošnja številka glasila, ki vam pred 
poletnimi dopusti in počitnicami zopet 
ponuja prispevke v stalnih rubrikah.

Med dogodki lahko izpostavimo pred-
stavitev del zakonskega para Mije in 
Boža Stupice, ki sta konec maja na ogled 
postavila – Mija svojo pesniško zbirko Le 
objem, Božo pa razstavo pastelov Objem.

Izpostaviti velja predvsem marljivo dru-
štveno delo, kjer člani in članice s svo-
jim prostovoljnim delom neutrudljivo 
izvajajo dogodke in žanjejo tudi uspe-
he. Godba Lukovica je z mažoretami iz 
Radeč namreč za skupni nastop prejela 
zlato plaketo. Iskrene čestitke!

Kako razviti dobro idejo in jo podjetno 
unovčiti, lahko preberete v prispevku o 
mlinu na veter med sadovnjaki družine 
Kašnik iz Vrbe, ki je sicer znana po sla-
stnih jesenskih sadežih – jabolkih topaz. 
Mlin oddajajo turistom za prenočitev, si-
cer pa je tudi zelo dobro viden v naravi.

Ker se počasi zaključuje šolsko leto, je 
večje tudi število zaključnih dogodkov. 
Tako so se učenci OŠ Janka Kersnika 
Brdo pod mentorstvom zborovodkinje 
Simone Burkeljca udeležili dogodka 
Zborovski BUM. Nastopilo je kar 137 
učencev naše šole. 

Tudi na področju športa se je zvrstilo kar 
nekaj uspehov: Ayla Skenderović je kot 
članica Nogometnega kluba Radomlje 
skupaj s svojimi nogometnimi kolegica-
mi osvojila naslov državnih prvakinj DU-
15, člani Hokejskega kluba Prevoje so 
osvojili 3. mesto v državnem prvenstvu 
2021/2022 ter naslov pokalnega zmago-
valca Fisher Cup Slovenije, Tilen Strmšek 
je s svojo psičko Reo v tekmovanju v ca-
nicrossu na Češkem ponovno osvojil 1. 
mesto v skupni razvrstitvi, Petra Pavlič pa 
je z državnimi rekordi zmagala na Pokalu 
Slovenije. Vsem iskrene čestitke in uspe-
šno pri doseganju zastavljenih ciljev!

14. junija obeležujemo svetovni dan 
krvodajalcev. Vsaka zdrava polnoletna 
oseba lahko do 65 leta starosti daruje 
kri. Darovalec mora tehtati več kot 50 kg. 
Morda postanete krvodajalec tudi vi?

Vabljeni k branju!
KatKa Bohinc
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Občina Lukovica
in

Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica
vabita na

SPOMINSKO SVEČANOST
ob 80-letnici požiga zlatopoljskih vasi in vasi Koreno,

v soboto, 6. avgusta 2022, ob 11. uri, na Športnem igrišču v Podgori pri Zlatem Polju.

Vljudno vabljeni!

Voščilo ob dnevu državnosti 
Spoštovane občanke in občani, 

Slovenke in Slovenci, 
 

ob prazniku naše domovine vam iskreno čes�tamo 
in vam želimo ponosno praznovanje!

 
 Županja Občine Lukovica  

mag. Olga Vrankar
 

s člani Občinskega sveta in 
sodelavci občinske uprave 
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Pestro pomladno dogajanje

Spoštovane občanke in občani,
to je zadnji uvodnik pred poletjem, naslednja številka Rokovnjača bo 
izšla tik pred praznikom Občine Lukovica. Ta bo letos okronan s 170-le-
tnico rojstva našega rojaka, pisatelja, notarja in politika Janka Kersnika, 
ki se je rodil 4. septembra 1852 na Brdu. 
Na občini v teh mesecih zaključujemo načrtovana dela:
Občina Lukovica v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infra-
strukturo (DRSI), ki je upravljalec državnega cestnega omrežja, tvorno 
sodeluje pri izvedbi več projektov, pomembnih za nemoten potek pro-
meta in zagotavljanje oz. izboljšanje prometne varnosti. Med prioriteta-
mi je ureditev dveh prehodov za pešce v naseljih Prevoje in Šentvid, ki 
bosta urejena skladno z najnovejšimi varnostnimi smernicami in bosta 
omogočila tako varno pot otrok in staršev v smeri vrtca kot tudi šolarjev 
iz smeri Šentvida proti Brdu. Projektna dokumentacija je že izdelana, iz-
brati moramo le še izvajalca. Načrtujemo tudi ureditev križišča v centru 
Lukovice, kjer bo zaradi bodoče gradnje objektov na območju zazidalne-
ga načrta med avtocesto in regionalno cesto  treba zagotoviti varen do-
stop do soseske. Za projekt ureditve križišča, ki ne vključuje le zavijalnih 
pasov, temveč tudi površine za pešce in kolesarje ter druge varnostne 
elemente, je že izdelana projektna dokumentacija, ki je trenutno v recen-
zijskem postopku. DRSI je projekt tudi že uvrstila v nabor investicij, ki jih 
bo izvajala v letih 2022 in 2023, pri čemer bo občina prispevala sredstva 
za ureditev pločnikov in priključkov lokalnih cest. Tretji skupni projekt z 
državo je rekonstrukcija križišča z uvozom v Trnjavo. Predvidena je ure-
ditev levega zavijalnega pasu iz smeri Lukovice, pločnikov in priključka 
lokalne ceste. V izdelavi je projektna dokumentacija, DRSI pa ob pomoči 
občine začenja postopke za pridobitev potrebnih zemljišč. Četrti projekt 
obsega ureditev avtobusnih postajališč in povezovalnih pločnikov v na-
selju Spodnji Petelinjek. V pripravi je projektna dokumentacija, s sodelo-
vanjem občine je tudi pridobljeno načelno soglasje lastnikov zemljišč, ki 
so za izvedbo projekta pokazali veliko razumevanje. Zadnji in obenem 
najobsežnejši pa je projekt kolesarske povezave vzdolž regionalne ceste 
Želodnik–Trojane. Kolesarska pot je v celoti  zasnovana tako, da v največji 
možni meri sledi potekom poljskih in drugih poti, ki so odmaknjene od 
glavne prometnice. Projekt je razdeljen na več faz, med katerimi bo prva 
faza obsegala izvedbo trase od Želodnika do Krašnje. Izdelana je že pro-
jektna naloga, DRSI je začela z geodetsko preverbo trase kolesarske poti. 
Kot vsako leto bomo tudi letos v tem mesecu z izbranim izvajalcem 
začeli z urejanjem makadamskih vozišč in gozdnih cest. 
Občina je pristopila k sprejemu novega Lokalnega energetskega kon-
cepta občine, ki pomeni dolgoročno načrtovanje razvoja občine na 
energetskem in okoljskem področju. Gre za dokument, ki občino in 
njene prebivalce usmerja k sistematskemu oblikovanju ter vzdrževanju 
podatkovnih zbirk o porabnikih in rabi energije, uvajanju ukrepov učin-
kovite rabe energije, zviševanju energetske učinkovitosti ter uvajanju 
obnovljivih virov energije. Trajnostna energetska politika pomeni celo-
vit pristop s povezovanjem in usklajeno obravnavo tako energetike in 
varstva okolja, vključno s podnebjem, kot tudi gospodarskega in regi-

onalnega razvoja. Namen lokalnega energetskega koncepta je podati 
čim boljšo oceno porabe energije v občini, pregledati oskrbo z energijo 
ter identificirati pomanjkljivosti in potenciale za izboljšanje.
Končan je javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbu-
janje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za leto 2022, s 
katerim bo Občina sofinancirala nakupa kmetijske in gozdarske meha-
nizacije. Skupna višina razpoložljivih sredstev je 40.000 EUR. O dodelje-
nih sredstvih bodo vlagatelji kmalu obveščeni.
V mesecu maju se je v občini odvijalo veliko dogodkov, naj omenim le 
nekatere: po dveletnem premoru je v soboto, 21. maja, v Krašnji potekal 
24. Šraufov pohod. Športno društvo Krašnja je spet dokazalo, da je odličen 
organizator, ki tudi v manjši kraj zna privabiti veliko ljubiteljev pohodništva 
in narave. Nekateri prihajajo že tradicionalno, drugi so prvič spoznavali 
naše kraje, vsi pa so pohod zapuščali dobre volje. Vse čestitke ŠD Krašnja!
Avto-moto društvo Lukovica je prvi vikend v juniju uspešno izvedlo 
dvodnevno tekmovanje odprtega državnega prvenstva Slovenije v tri-
alu za veliko nagrado Lukovice za leto 2022 na poligonu Avto Kveder v 
Lukovici. Čestitam za trud in čas, ki so ga člani in članice vložili v orga-
nizacijo te prireditve.
Letos mineva 20 let od odprtja Čebelarskega centra na Brdu. Občina si je 
namreč že v času županovanja Anastazija Živka Burje zelo prizadevala, 
da so zidovi, ki so dolga leta samevali, dobili končno podobo in so posta-
li dom vseh slovenskih čebelarjev. S sedežem ČZS je tudi občina veliko 
pridobila; številne dejavnosti, ki jih ponuja, vključno s trgovino s čebe-
ljimi izdelki in gostinskimi storitvami, v naše kraje privabljajo vedno več 
obiskovalcev. Okrogli jubilej je bil obeležen 26. maja z dobrodelnim po-
hodom čebelarjev in vseh, ki prepoznavajo življenjsko pomembno vlo-
go kranjske sivke. Zvečer pa je bila na slovesnem dogodku predstavljena 
bogata zgodovina slovenskega čebelarjenja. Ponosni smo na bogatih 20 
let ČZS na Brdu, ki  postaja vse vidnejši spodbudnik kvalitetnega ozave-
ščanja za zdravo življenje, za vračanje k primarnim izvirom prehranskih 
navad in posebni odgovornosti za zdravo rast mladih rodov.
Godba Lukovica, zaščitni znak naše občine, je tudi letos na državnem 
tekmovanju slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju dobila 
zlato plaketo. Po treh letih premora še vedno izvrstno korakajo in seve-
da tudi igrajo. Res sem vesela društev, ki našo občino promovirajo. Naši 
godbi to izvrstno uspeva. Vse čestitke in pogumno naprej!
Tudi pevci so se odlično odrezali. V Poletnem gledališču Studenec se je 
revije otroških in mladinskih zborov udeležilo 400 mladih pevcev, od 
tega kar 137 iz naše občine.
V Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici pa so številni pevski zbori 
zadoneli na območni reviji odraslih pevskih zborov. Čestitam vsem, ki 
ohranjajo slovensko pesem!
Posebno mesto pa zavzemajo naši gasilci, ki so se 28. maja v Moravčah 
udeležili gasilskega tekmovanja v kategoriji pionirk, pionirjev, mladink 
in mladincev. Čestitke vsem tekmovalcem in njihovim mentorjem za 
sodelovanje in za dosežene rezultate.
Tudi športniki nas razveseljujejo. Naša Petra Pavlič, članica Težkoatlet-
skega kluba Domžale, je spet »pometla« s konkurenco. V Pokalu Slove-
nije v olimpijskem dviganju uteži je v potegu dvignila 78 kg in s tem 
postavila državni rekord, v sunku pa je dvignila kar 94 kg. Iskrene čestit-
ke in uspešno nadaljevanje športne poti, Petra!
Hokejski klub Prevoje je osvojil 3. mesto na državnem prvenstvu 
2021/2022, postal pokalni prvak Slovenije, v zaključku letošnje tekmo-
valne  sezone v Dolenjskih Toplicah na mednarodnem turnirju pa osvo-
jil 3. mesto. Tudi najmlajši so se odrezali, saj so v končni razvrstitvi v 
selekciji U8 osvojili 4. mesto, v selekciji U10 pa so postali državni prvaki! 
In še selekcija U12 – 3. mesto! Člani Hokejskega kluba Prevoje, ponosni 
smo na vas in vam čestitamo za dosežene uspehe.
V naši dolini živijo tudi kulturni ustvarjalci, ki se ljubiteljsko predajajo 
lepotam besede ali slike. V petek, 27. maja, smo v Pungartnikovi hiši v 
Lukovici občudovali dela zakoncev Stupica iz Šentvida. »Objem v be-
sedi in sliki« Mije in Boža Stupice nas je popeljal v svet pesniške zbirke 
gospe Mije in pastelov gospoda Boža. Vsak ima v sebi svojo ustvarjalno 
iskro, redkejši pa je zakonski par, ki diha in se medsebojno dopolnjuje z 
žlahtnim vrelcem iz čistega tolmuna Objema. Spoštovanima avtorjema 
iskreno čestitam in želim veliko novega ustvarjalnega navdiha.
Tudi v juniju se odvijajo številni dogodki: 9. junija osnovno šolo za-
puščajo naši devetošolci, ki se bodo od učiteljev poslovili na valeti v 
Sončni dvorani. Vsem želim, da se osnovne šole spominjajo po lepih 
stvareh, ki so jih doživeli v tej »družini« sošolcev, učiteljev in vseh šol-
skih delavcev, s katerimi so se srečevali. Zahvaljujem se vsem staršem 
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in učiteljem, ki so vzgojili dobre in srčne mlade ljudi, ki bodo v življenju 
znali izbirati prave poti. Vsem želim lepe in brezskrbne počitnice!
Letos bo na Trojanah drugič potekal Križnikov pravljični festival »Jen-
kret je biv …« V soboto, 18. junija 2022, ob 10. uri, se na igrišču pri ga-
silskem domu na Trojanah obeta še ena pripovedovalska poslastica: ZA 
TAMALE IN TAVELKE. Prekaljena pripovedovalca in improvizatorja Bo-
štjan Napotnik – Napo in Boštjan Gorenc – Pižama bosta nastop otvo-
rila z ljudskimi klasikami za otroke, za starejše pa bosta napletla nekaj 
Kersnikovih Kmetskih slik in se tako ob 170. obletnici rojstva poklonila 
delu Janka Kersnika. Dogodek organizirajo Knjižnica Franceta Balantiča 
Kamnik, Turistično društvo Motnik, Kulturno društvo Motnik, sofinanci-
rata pa ga Občina Lukovica in Javna agencija za knjigo RS.

Požiga zlatopoljskih vasi in vasi Koreno se bomo letos spomnili 6. avgusta. 
Mineva namreč 80 let od tragičnega dogodka, ki je te kraje in njihove pre-
bivalce za vselej zaznamoval. Na igrišču v Podgori pri Zlatem Polju bomo 
obudili spomin na ta del naše polpretekle zgodovine. V spomin in opomin. 
Naj vas, spoštovani občani, na koncu spomnim še na praznovanje 
dneva državnosti, ki ga bomo tudi letos združili z zaključkom osnovne 
šole in slavnostno otvoritvijo novih učilnic na OŠ Brdo. Jeseni namreč 
z novim šolskim letom prvošolčki vstopajo v nove prostore na Brdu, 
vrtec pa bo dobil več mest za vpis novih otrok v varstvo. Slavnostna 
prireditev bo v petek, 17. junija, v Sončni dvorani. Prav vse vas vabim, 
da se nam pridružite.

Vaša županja

Investicije v izvajanju 
Na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo sta s pridobitvijo uporabnega dovoljenja zaključeni rekonstrukcija in preureditev stare telovadnice 
v nove učilnice. Opraviti je treba le še primopredajo objekta med izvajalcem in občino. Trenutno je v izvedbi montaža notranje opreme, 
ki bo končana najkasneje do 10. 6. 2022.

V Podružnični osnovni šoli Krašnja bo v učilnico preurejen del avle, s 
čimer bo vsaj nekoliko omiljena trenutna prostorska stiska šole. Grad-
bena dela, katerih vrednost skupaj z opremo znaša okoli 23.000 EUR, se 
bodo izvajala času poletnih šolskih počitnic in bodo predvidoma kon-
čana sredi letošnjega avgusta.
Poskrbljeno bo tudi za naše najmlajše v Vrtcu Medo na Prevojah. Na-
črtuje se odprtje dveh novih oddelkov, za katera je naročena izdelava 
notranje opreme. Celotna investicija bo stala 16.000 EUR, zaključena pa 
bo predvidoma v mesecu avgustu letos.
Dostopno pot do poslovilnega objekta v Krašnji se je začelo urejati fa-
zno. Najprej bo izdelan oporni zid pod parkirnim platojem, sledila bo 
gradnja ceste z odvodnjavanjem. Ker gre za območje z evidentiranim 
arheološkim potencialom, je občina morala zagotoviti stalen arheolo-

ški nadzor nad izvedbo zemeljskih del. Ne glede na to se investicija iz-
vaja po načrtih in bo predvidoma končana do 15. 7. 2022. 
Zaključen je postopek javnega naročila za izbiro izvajalca za rekon-
strukcijo najbolj poškodovanih odsekov na cesti Spodnji Petelinjek–Ja-
vorje–Log. Izbrana je bila najugodnejša ponudba podjetja GP Hribar 
d.o.o. v vrednosti cca 70.000 EUR. Pogodbeni rok za izvedbo del je 15. 
7. 2022.
Izteka se tudi rok za oddajo ponudb za rekonstrukcijo lokalne ceste 
skozi Rafolče. Po končanem postopku javnega naročila bo na podlagi 
ustrezne ponudbe sklenjena izvajalska  pogodba z izbranim ponudni-
kom, po vsej verjetnosti že prihodnji mesec.

Besedilo in foto: oBčinsKa upraVa

Preurejeni prostori stare telovadnice v nove učilnice na OŠ Janka Kersnika Brdo.
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JAVNI NATEČAJ ZA NAZIV
PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE LUKOVICA

za leto 2021
Občina Lukovica v sodelovanju z nevladno or-
ganizacijo Stičišče Središče pripravlja natečaj, 
na katerem bodo na podlagi prijav izbrali Pro-
stovoljke in Prostovoljce leta 2021. Prijavljeni 
prostovoljci se bodo potegovali tudi za naslov 
Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v dveh 
starostnih kategorijah, in sicer: od 15 do 29 
let ter 30 let ali več. Kot starostno mejo bomo 
upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2021. 
Zavedamo se, da so prostovoljci pomemben člen 
naše skupnosti, ki so v letu 2021 z osebnim pri-
zadevanjem nesebično prispevali h kvalitetnejše-
mu življenju občank in občanov Občine Lukovica, 
zato njihov doprinos ne sme biti spregledan. Pre-
dlagatelje vabimo, da se jim s prijavo na natečaj 
zahvalite za njihovo požrtvovalno delo.

V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v 
dveh starostnih kategorijah in sicer: 
• mladi od 15. do 29. leta, 
• odrasli od 30. leta naprej. 
Predlagatelj je lahko neformalna skupina, 
društvo, zavod ali druga javna ali zasebna 
institucija v okviru katere se opravlja prosto-
voljsko delo. Prostovoljsko delo je delo, ki ga 
posameznik po svoji svobodni volji in brez 
pričakovanja plačila ali neposrednih ali posre-
dnih materialnih koristi zase, opravlja v dobro 
drugih ali v splošno korist. Za prostovoljsko 
delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, 
ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih 

interesov članov v članski organizaciji in ni v 
splošno družbeno korist.

Pogoji za sodelovanje:
• Prijavljena oseba za svoje delo ne sme biti 

plačana oz. ne sme biti zaposlena za izvajanje 
dejavnosti, za katere se jo prijavlja na natečaj.

• Delo, ki ga je oseba opravljala, ni bilo name-
njeno zadovoljevanju zgolj osebnih intere-
sov članov v članski organizaciji, temveč je 
bilo namenjeno  v splošno družbeno korist.

• Prijavljena oseba mora biti v letu 2021 stara 
več kot 15 let;

• Prijavljena oseba mora biti s prijavo sezna-
njena in se mora z njo strinjati;

• Prijavljena oseba je morala prostovoljsko 
delovati v letu 2021;

• Prijavljena oseba mora imeti stalno prebi-
vališče v občini Lukovica. Izjemoma ima 
lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je 
prostovoljsko delo opravljal/-a na območju 
občine Lukovica.

• Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki je do-
segljiva na spletni strani, ali zanjo zaprosi na 
e-naslov. Prijavnici je potrebno priložiti kratek 
življenjepis prostovoljca/ke, iz katerega je raz-
vidno življenje in delo prostovoljca/ke, lahko 
pa tudi dokazila o opravljanju prostovoljske-
ga dela (fotografije, objave v medijih, izjave 
in mnenja drugih udeleženih idr. dokazila o 
prostovoljskem delu prijavljenega).

Ocenjevanje prijav
O izbiri in podelitvi priznanj za naslov »Prosto-
voljec/Prostovoljka Občine Lukovica 2021«, bo 
odločala strokovna komisija. Komisijo imenuje 
županja Občine Lukovica. Kot kriterij odločanja 
bodo komisiji služili predvsem prostovoljčevi do-
sežki, odgovornosti, ki jih izpolnjuje znotraj orga-
nizacije, trajanje dela v organizaciji ipd. Strokovna 
komisija bo o teži vsake prijave odločala posebej, 
s kriteriji individualno prilagojenimi vsaki prijavi 
posebej. Odločitev komisije je dokončna.

Način oddaje in rok
Prijava na razpis mora biti poslana s priporo-
čeno pošto na naslov Občina Lukovica, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica. Rok za oddajo prijav je 
petek, 15. julij 2022 do 12.ure.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je najkasneje 
do določene ure oddana s priporočeno pošto. 
Na ovojnici mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – 
JAVNI RAZPIS PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJ-
KA OBČINE LUKOVICA 2021.

Podelitev priznanja
Priznanja bomo podelili na slavnostni priredi-
tvi ob občinskem prazniku Občine Lukovica.

Datum: 16.6.2022
Številka: 009-1/2022-6

mag. olga VranKar, l.r.
županja

Urejanje dostopne poti do poslovilnega objekta v Krašnji.
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24. Šraufov spominski pohod v Krašnji
V soboto, 21. maja, se je v zgodnjih jutranjih urah izpred gostinskega lokala Bar pod lipo v Krašnji na pot 24. Šraufovega spominskega 
pohoda podalo sto pohodnikov. Pot je bila dolga 26,5 km ali 16,5 km in je bila dobro označena le za čas pohoda ter je vsakemu, tudi po-
samezniku, omogočila varno sledenje vse od starta do cilja.

Organizatorji ŠD Krašnja smo bili veseli, da smo se zaradi epidemiolo-
ških razmer po dveh letih ponovno razveselili srečanja z udeleženci, ki 
so tudi letos prišli iz nekaterih bližnjih krajev, pa tudi iz bolj oddaljenih 
in prav vsi so srečno prehodili pot, ki jih je iz Krašnje najprej vodila na 
Koreno in naprej do vasi Vrh nad Krašnjo, v Lipo pri Češnjica in na Če-
šnjice, kjer smo pohodnike prvič pričakali s sadno-čajnim okrepčilom. 
Na tem mestu pa je bilo pohodnikom omogočeno, da so se odločili za 
nadaljevanje poti v smeri daljšega ali krajšega pohoda. Tisti, ki so se 
odločili prehoditi daljšo pot, so se najprej povzpeli proti Velikemu Raki-
tovcu in nadalje do Špitaliča (do t. i. Kekca), kjer se je večina na tej izre-
dno lepi razgledni točki odločila za krajši počitek in malico iz lastnega 
nahrbtnika. Sledil je obisk Špilka, najvišjega vrha v občini Lukovica (911 
m), za tem spust v nižje ležečo vas Poljane nad Blagovico, kasneje pa še 
nekoliko nižje, ob potoku Zlatenščica v smeri Blagovice, s krajšim vzpo-
nom do vasi Veliki Jelnik, kjer so se pohodniki ponovno lahko okrepčali 
s sadjem in čajem. Zadnji del poti pa je potekal najprej do vasi Krajno 
Brdo, do Konja – zaselka nad Krašnjo, s prihodom na cilj v Krašnjo pa je 
bil krog spominskega pohoda zanje sklenjen.
Pohodniki, ki so se odločili prehoditi krajšo pot, so se iz Češnjic podali do 
vasi Poljane nad Blagovico in kasneje po že opisani trasi vse do cilja. Ves 
čas pohoda sta na delih poti s terenskim vozilom pohodnike spremlja-
la gorska reševalca GRS Postaje Ljubljana, s katerima smo bili vseskozi 
na vezi, da bi v slučaju katere koli potrebne pomoči pohodnikom lahko 
ustrezna zdravstveno pomagali. Kot sta povedala kasneje, so bile »edine 
težave« smeh, dobra volja in zadovoljstvo, ki ti jih na poseben, blagode-
jen način, še posebno v mesecu maju, lahko ponudi le predanost naravi. 
Okoli 10.30 smo organizatorji na cilju že lahko pozdravili prve zado-
voljne in nasmejane  pohodnike in jim na podlagi petih ali šestih kon-
trolnih žigov, ki so jih morali vtisniti na poti, izročili spominski obesek 
– tradicionalni gojzarček ter jih povabili k toplemu obroku. Nekateri so 
se na cilju pohoda zadržali dlje, drugi manj časa, a prijetnih pogovorov 
z obujanjem spominov na pretekle Šraufove spominske pohode in na 
njega samega ni manjkalo. Tudi obljub, da se v prihodnjem letu zopet 
srečamo, ni bilo malo.
Okoli 16. ure smo na cilju pričakali še zadnje udeležence in skupinico or-
ganizatorjev, ki je poskrbela za odstranitev vseh trasirnih označb na poti.
Veliko pohodnikov smo vprašali za mnenje o prireditvi in prav od ni-
kogar nismo slišali pripomb. Tistim, ki so bili udeleženci prvič, pa smo 
ponosno povedali in odgovorili na vprašanje: »Kako to, da se prav v 
Krašnji na tako spoštljiv in prijeten način spominjamo velikega, vrhun-
skega slovenskega alpinista in gorskega vodnika Staneta Belaka – Šra-
ufa?« Odgovor je vedno enak: »Dolgo časa smo se poznali, z njim sode-
lovali in postali smo prijatelji!«
Naše prvo srečanje se je zgodilo v 80. letih, ko smo v avli POŠ v Krašnji 
prvič prisluhnili njegovemu predavanju in si ogledali diapozitive iz od-
mevnega vzpona na »streho sveta«, 8848 m visok Mt. Everest. Kasneje 
je bilo v Krašnji v dolgih zimskih večerih podobnih predavanj še veliko. 
O vzponih na Makalu, Kangbačen, Daulagiri, Gangapurno … Nepo-

zabna pa ostaja tudi razstava, katere postavitev v prostorih šole nam 
je prijatelj Šrauf zaupal leta 1985 in jo ob svoji 25. obletnici aktivnega 
alpinizma poimenoval HIMALAJA IN MI. V času počitnic si je razstavo 
ogledalo veliko, zelo veliko ljudi od vsepovsod.
Njegov način pripovedovanja, dopolnjen s prikazi izjemno atraktivnih 
foto posnetkov, je prav vsem, ki smo bili obiskovalci omenjenih pre-
davanj, povišal srčni utrip. Kako ga ne bi, ko je šlo v več primerih na 
najzahtevnejših osvajanjih prvenstvenih smeri tudi za biti ali ne biti ali 
za predočenja velikih fizičnih in psihičnih naporov.
Na predvečer božiča, 24. decembra 1995, je v javnosti odjeknila žalo-
stna novica, da sta se v plazu pod Malo Mojstrovko na enem izmed 
prečenj v zimskih razmerah smrtno ponesrečila Stane Belak – Šrauf in 
najboljša slovenska alpinistka leta 1994, Jasna Bratanič.
Na ta način je pokojni alpinist v svoji vrhunski karieri zaokrožil preko 
1000 alpinističnih tur, preko 60 vrhunskih vzponov doma in v tujini. Ta 
tragični dogodek pa je pomenil tudi zaključek ali »pretrgano vez« na-
šega dolgoletnega prijateljevanja in poznanstva, ki smo ga v Krašnji 
skupaj z njim velikokrat doživljali tudi na drugačne načine, ko ni tekla 
beseda le o alpinizmu.
Nekaj let smo na predvečer tega pohoda organizirali tudi spominski ve-
čer s kulturnim programom. Še posebej pa smo bili veseli, da smo ob teh 
priložnostih in tudi na pohodih pobliže spoznali številne Šraufove prija-
telje – alpiniste, kot npr. Tomaža Humarja, Dareta Aliča, Antona Sazono-
va – Tonača, Toneta Škarja, Dava Karničarja, Marijo in Andreja Štremflja 
in številne druge. Posebno pozornost pa je na enem izmed teh večerov 
vzbudila prisotnost vrhunskega mehiškega alpinista Carlosa Carsolia, ki 
je bil ravno v tistem času na obisku pri nekaterih naših alpinistih. Tudi 
ti obiski pričajo o tem, kako cenjen je bil Šrauf kot alpinist in tudi člo-
vek. Zato smo v ŠD Krašnja, KS Krašnja in tudi v Občini Lukovica lahko 
ponosni, da nam je njegova družina leta 1996 na našo prošnjo dovolila 
in zaupala, da smemo spomin nanj kot organizatorji skupaj s pohodniki 
obeleževati tako, kot smo ga obeležili tudi to leto. Prav tako smo nekaj 
dni pred prireditvijo že štiriindvajsetič obiskali njegov grob na jeseni-
škem pokopališču na Blejski Dobravi ter položili cvetje in prižgali svečko.
Ob tej priložnosti se vsem soorganizatorjem iz ŠD Krašnja, nekaterim 
krajanom vasi, skozi katere je pohodnike vodila pot, ki so nam pri orga-
nizaciji pomagali, vsem donatorjem in vsem ostalim, ki ste bili ponovno 
v neprecenljivo pomoč pri organizacijskem delu, najlepše zahvaljujem.
Še posebno se zahvaljujem vsem pohodnikom, ki ste se podali na spo-
minsko pot, in gospe mag. Olgi Vrankar – županji Občine Lukovica ter 
Antonu Sazonovu – Tonaču, starosti slovenskega alpinizma, ki sta nas s 
svojo prisotnostjo še dodatno razveselila.
Organizatorji si vsekakor želimo, da bi tudi v prihodnjem letu v mesecu 
maju vse ljubitelje pohodništva in narave ter tudi vse tiste, ki se želijo 
kot mi spominjati pokojnega Staneta Belaka – Šraufa, ponovno pova-
biti na prijetno druženje v Krašnjo.

Besedilo: marjan štruKelj, foto: miro Koder, mojca Beguš tič, darKo tič
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Dobrodelni gospodje na motociklih ponovno skupaj – 
DGR Slovenija 2022
Po dveh letih solo vožnje smo se 21. maja 2022 ponovno zbrali in se zapeljali po ulicah prestolnice in naprej proti Kamniku. Dobrodel-
nega dogodka Distinguished Gentleman's ride Slovenija 2022 se je udeležilo več kot 120 uglednih motoristov, ki so s počasno vožnjo 
in dobrodelno noto opozarjali na moške bolezni, kot je rak na prostati, in tudi na – v današnji družbi še vedno premalo izpostavljeno 
problematiko – duševne bolezni moških, ki nemalokrat vodijo do prezgodnje smrti. 

Letošnji dogodek je bil še bolj poseben kot vsi do sedaj. Poleg vra-
čanja življenja in navad po dveh epidemičnih letih smo letos obele-
žili obletnico. 10 let je že, odkar dogodek organiziramo v Sloveniji. S 
kratkim nagovorom sta nas pozdravila tudi oba župana, v Ljubljani 
gospod Jankovič in v Kamniku gospod Slapar. Dogodku in predvsem 
namenu našega druženja sta izrazila veliko podporo. Prijetno druže-
nje in seveda obvezno slikanje smo začinili s sladkim presenečenjem. 
Ob deseti obletnici smo udeležence posladkali s torto, ki se je ni bra-
nil niti podpredsednik društva Onkoman, gospod Jaka Jakopič.
Distinguished Gentleman's Ride je dogodek, ki mu v celem letu ni vi-
zualno enakega. To je projekt, ki ima med motoristi poseben status in 
poleg zanimive zgodbe in pojavnosti spreminja življenja. Na isti dan 
se po celem svetu v več kot 100 državah in v več kot 700 mestih zbe-
re nepregledna množica lepo urejenih motoristov, ki vozijo zloščene 
dvokolesnike in nosijo svoje najlepše obleke, predvsem pa na ta po-
seben dan poskrbijo za neverjetno pozitivno energijo. 
Dobrodelni dogodek je v vseh teh letih zbral že več kot 35 milijonov 
evrov, ki so jih razdelili različnim ustanovam po svetu, za kar poskrbi 
partner našega dogodka, fundacija Movember. V Sloveniji smo tudi 
za podporo dogodka ustanovili društvo Brkonja – osveščevalno dru-
štvo za podporo in promocijo zdravja moške populacije. Več o dru-
štvu in vsakoletnih dobrodelnih vožnjah si lahko preberete na spletni 
strani brkonja.si.
DGR Slovenija 2022 so podprli: MOL, Občina Kamnik, Urban Studio, 
Caferacer kavarnica na Glavnem trgu.

Besedilo: andraž Kopitar, foto: iVo pogorelčniK
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Kako malo je treba, da 
pričaraš nasmeh na usta
Slednji se je prikazal učencem in učenkam Glasbene šole 
Domžale v koprski stolnici, v četrtek, 12. maja, ko so zaigrali 
na največje orgle na slovenskem. V stolni cerkvi Marijinega 
vnebovzetja namreč stojijo največje slovenske cerkvene or-
gle, ki imajo 68 registrov in štiri manuale. Izdelane so bile po 
načrtih francoskega skladatelja, organista, pianista in peda-
goga Jeana Guilloja in so bile prvotno postavljene v Zurichu. 

Na kraljico glasbil so zaigrali učenci Klara, Jošt, Neža, Ana, Rozalija 
in Miha. Koncert so popestrili še Anže s trobento, Manca s flavto in 
Maja, ki nam je zapela. Na prošnjo Veronike Šarec so učenci orgel 
– Neža in Jošt, ki sta začetnika, Rozalija in Klara, ki obiskujeta dru-
gi razred orgel, ter Miha, ki po štirih letih obvlada tudi malce zah-
tevnejše prijeme – te znamenite orgle spoznali tudi od blizu. Pri 
igranju se je Neži pridružila še sestra Ana, zato sta na orgle zaigrali 
štiriročno. Pri skladbah Ave Maria (F. Gerbič) in Panis Angelicus (C. 
Franck) je Maja zapela v duetu s svojo mentorico Urško Urbanija 
Žun, na orglah pa ju je spremljala korepetitorka Neža Žgur.  
Na koncu koncerta je sledila iskrena zahvala stolnemu župniku dr. 
Primožu Krečiču,  zborovodji Miranu Bordonu in organistu Mirku 
Butkoviču za izkazano zaupanje, prijazen sprejem, pomoč in mo-
žnost muziciranja na stolnih orglah. Občinstvo je izvajanje kon-
certa nagradilo z aplavzom, zato je Miha Zavrl za dodatek zaigral 
Bedartove Variacije na Christus vincit.
Orgle so morda navdušile tudi vas, ki to berete, zato upam, da si 
jih boste, če vas pot zanese v Koper, tudi ogledali. Tokrat je glasba 
zadonela Mariji in Bogu v čast in vsem nam v veselje.

Besedilo in foto: drago juteršeK

Letimo skupaj že 70 + 1 leto
V sredo, 1. junija, so v Poletnem gledališču Studenec, ki je bilo za-
sedeno do zadnjega kotička, z glasbo praznovali 70-letnico Glas-
bene šole Domžale. Obletnico bi morali sicer uradno praznovati že 
v preteklem letu. 

Nastopajoči so zaigrali in zapeli pod taktirko dirigentov in zborovodkinj 
Ane Novak, Laure Medved Šemrov, Andreje Marčun Kompan, Damjana 
Tomažina, Lovra Ravbarja, Ane Kalan in Neže Žgur. V organizacijski mlin 
je bilo vpetih vseh 50 učiteljic in učiteljev GŠ Domžale, ki so poskrbeli 
za prevoze, prenose, čiščenje, tiskanje in zlaganje koncertnih listov in 
drugih malenkosti. Tehnična podpora je bila v rokah Tomaža Pirnata. 
Na koncertu so premierno zaigrali nekaj s strani učiteljev GŠ Domžale 
napisanih skladb: Laura Medved Šemrov: Nagajiva ura za Orffov orkester; 
Teja Komar: Rumba za pihalni orkester; Neža Žgur: Pod sončnimi žarki 
in dežnimi kapljami za orkester flavt; Lovro Ravbar: Ocean za Lesk&tresk 
band; Blaž Pucihar: Za devetimi gorami za otroški pevski zbor (besedilo 
Anja Štefan); Neža Žgur: Himna glasbi za simfonični orkester, otroški zbor 
in soliste (besedilo Matevž Zupan). Znano pravljico Kajetana Koviča, Moj 
prijatelj Piki Jakob, je Tomaž Habe priredil za pihalni orkester in otroški 
pevski zbor ter tako kot ostali navdušil obiskovalce koncerta. Vezno be-
sedilo je podajal Gregor Budal. Ravnateljica GŠ Domžale Andreja Humar 
je med gosti pozdravila dolgoletnega ravnatelja GŠ Domžale Antona 
Savnika, profesorja Tomaža Habeta, predstavnike občin ustanoviteljic 
ter vse zbrane v Poletnem gledališču Studenec. V svojem nagovoru je 
poudarila, da je glasba živa ter da se glasbene torte ne da pojesti preko 
ekranov. Pristno energijo nastopajočih lahko čutimo in vidimo le v živo. 
Še posebno je ponosna, da smo lahko prisluhnili skladbam, ki so nastale 
ravno za ta koncert ter so plod znanja in ustvarjanja učiteljev GŠ Domža-
le. Ob vsem tem ne smemo pozabiti na učence, ki so dokazali, da so pravi 
glasbeniki, da znajo in zmorejo. Prav tako ne smemo pozabiti na starše, 
kajti njihova skrb so pravočasni prihodi na vaje in spodbuda otrokom za 
vajo doma. Na tokratnem koncertu, ki je bil pravi praznik glasbe, smo 
poleteli skupaj in to na krilih glasbe. 

Besedilo in foto: drago juteršeK

Srečanje po dolgem času
Koronavirus je življenje marsikomu spremenil, prenehalo je tisto pravo društveno življenje in nikakor ne moremo ujeti utripa pred tem 
časom. Tako je po dolgem času Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje na dan pred binkoštim (5. junij) pripravila srečanje za starejše in 
bolne ter s tem verjetno razveselila marsikoga, ki je pogrešal druženja po sveti maši v župnišču. 

V soboto, 4. junija, so imeli v župnišču sveto spoved in nato še sveto 
mašo z obredom bolniškega maziljenja. Sveto mašo je daroval domači 
župnik Bernard Rožman ob prisotnosti duhovnega pomočnika Gregor-
ja Luštreka. Župnik Bernard je v svojem nagovoru dejal: »Dolgo je že 
od zadnjega srečanja in jutri je že 50. dan po veliki noči. Veliko noč smo 
letos lahko praznovali skupaj, Jezus se nas je usmilil in nam poslal Sve-
tega duha – tolažnika, saj rabimo tolažbo, spodbudo in darove Svetega 
duha. Vi imate izkušnje in obilo daru modrosti, ki se z leti nalaga, mlajši 
pa morajo imeti odprta ušesa in srce ter to modrost prejemati. Jezus je 
poleg otrok imel najraje bolnike, preizkušene in tiste, ki so trpeli. Danes 
bomo obhajali zakrament bolniškega maziljenja, zakrament vere, zau-
panja v božjo previdnost. Velik dar je, da lahko te zakramente obhaja-
mo, hvala vsem za prisotnost.« Ob zaključku sta sledili še pogostitev in 
razdelitev podobic, ki jih je pustil škof Jamnik, župnik pa je dejal, da se 
bo druženje nadaljevalo do zgodnjih jutranjih ur. 

Besedilo in foto: drago juteršeK
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Objem v besedi in sliki Mije in Boža Stupice
Zakonski par Stupica – Mija je pesnica, Božo grafični oblikovalec, rezbar, kipar in slikar –  je združil moči in občinstvu pokazal svoje sku-
pno delo. V Pungartnikovi hiši v Lukovici je namreč v petek, 27. maja 2022, potekala predstavitev Mijine pesniške zbirke LE OBJEM in 
Božove razstave pastelov OBJEM.

Objem je. Topel in srčen. V vsaki Mijini pesmi je nekdo klican, da pride 
v bližino, objem. To je Ljubezen. Dva človeka z roko v roki z močjo tiši-
ne. Otrok, ki je rojen iz matere, večno privezan na popkovino skrbi in 
nežnosti. Objem je dihanje zraka v istem prostoru, ki veže misli, skrbi 
in dejanja. Ta zbirka pesmi in razstava pastelov sta zato objem dveh; 
pesnice Mije in oblikovalca Boža Stupice.
Odprtja razstave in predstavitve pesniške zbirke v Pungartnikovi hiši so 
se udeležili županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, lektorica pe-
sniške zbirke in avtorica spremne besede prof. Anica Grilj, akademski 
slikar Blaž Slapar in Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa, Uni-
verze za tretje življenjsko obdobje Domžale. V kulturnem programu so 
pesmi avtorice Mije Stupica prebrale Neja Dragar, Tina Žavbi in Zoja 
Dragar, za več glasbenih vložkov pa so poskrbeli fantje Klape Sidro. 
Seveda je bila dvorana polna sorodnikov, prijateljev in prijateljic ter so-
delavcev obeh avtorjev dogodka.
Ustvarjanje Mijo in Boža duhovno izpopolnjuje in krepi. Ob tem dogod-
ku je tako marsikdo spoznal njuno sporočilo. Mija že nekaj let ustvarja 
v okviru literarnega krožka v Društvu Lipa Domžale, Božo pa tudi že 
nekaj let ustvarja umetnine iz lesa, siporeksa, gipsa ... Po novem ustvar-
ja pastele, za katere uporablja samo prste in krede. Oba umetnika sta v 
sebi odkrila speče talente in nesanjane sanje. Talenti so ob umirjenem 
jesenskem življenju privreli na plan, da se razdajo širšemu občinstvu 
sokrajanov, lukoviški dolini in naši domovini.
Ideja za njun skupni projekt se je rodila nekega lepega spomladanske-
ga popoldneva na kavi. Takrat še sama nista verjela, da bosta dogodek 
izpeljala, pa vendar jima je na koncu uspelo. Mijina pesniška zbirka je 
plod nekajletnega sodelovanja v literarnem krožku Društva Lipa Dom-
žale, zbirka pa je razdeljena na tri sklope. Prvi sklop je posvečen na-
šemu planetu, zemlji, za katero mislimo, da je naša last, pa nam je le 
dana v uporabo. Vse njene dobrine in lepote so namenjene dobremu 
in srečnemu življenju njenih prebivalcev. Drugi sklop zbirke govori o 

Mijinih najbližjih, tretji sklop pa o iskanju, razumevanju in sprejemanju 
sebe. Razstava pastelov je tudi enkraten primer razkazovanja čustev, 
ki se končajo v objemu. Pa naj bo to objem dveh odrasli, objem otrok, 
objem odraslih z otroki, objem steklenice …
Zbrane je nagovorila mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, ki 
je med drugim dejala, da na ta večer v okviru majskih praznovanj in 
srečanj s srcem pozdravlja izjemen in izviren kulturni dogodek, ki ga v 
pesniški in likovni objem združujeta zakonca Mija in Božo Stupica: "Bo-
gat mozaik naše razvejane kronike ljubiteljskih biserov ograjujeta močno 
sled intelektualnega in duhovnega bivanja svojih jesenskih let. Gospa Mija 
s svojim pesniškim doživljanjem, gospod Božo z lirično paleto mavričnih 
preigravanj impresivne narave in trenutnih podob človeških postaj".
Profesorica Anica Grilj, ki je pesniško zbirko lektorirala, spisala pa je 
tudi spremno besedo – popotnico zbirki, je med drugim dejala: "Obi-
čajno mislimo, da sta v objemu dva človeka, ki se srečata, hodita skupaj, 
se poslušata, smejeta, jokata. Včasih se ne srečata, ne slišita. Pogosto je to 
le odmev korakov, ki gredo mimo. To so tudi neizgovorjene besede, ki se 
zadrgnejo v grlu, pa čeprav bi eden od njiju rad spregovoril, čutil z drugim, 
slišal njegovo besedo. Prav zato besede Mije Stupica kličejo ljudi in pripo-
vedujejo zgodbe. Iz oddaljene tišine opozarjajo na neobjeme, na daljavo, 
ki nastaja med ljudmi zaradi ustaljenih navad, zazrtosti vase, hitenja, srč-
nih prepadov."
Zbrane je nagovoril tudi slikar Blaž Slapar, ki je povedal, da ima Božo 
za seboj lepo zgodovino. "Veliko njegovih grafičnih del je romalo tudi v 
Moravško dolino, kjer sem doma, zato smo otroci občudovali njegove iz-
delke. Božo je namreč grafično oblikoval embalaže za veliko podjetij tako 
v osrednji kot širni Sloveniji in bivši državi. Pred leti je imel Božo razstavo 
svojih grafičnih del, ki sem si jo tudi ogledal. Na razstavi sem tako spoznal 
človeka, ki je naredil globok vtis name. Likovniki in umetniki dostikrat ne 
poznamo ljudi, ki so v ozadju nekih odličnih izdelkov. To je nekaj lepega, 
kar obstaja, še lepše pa je to, da vaše ustvarjanje delite s svojo ženo. Tudi 
jaz imam ženo, ki me podpira, zato poznam ta občutek, ko ležiš v postelji, 
iščeš likovni problem, imaš eno zasnovo za plakat, nimaš še prave ideje, 
potem pa se pogovarjaš in se tudi žena kaj spomni in že je tu dobra ideja," 
je dejal Blaž Slapar.
Marjan Ravnikar, predsednik Društva Lipa Domžale, je zbranim naj-
prej predstavil Univerzo za tretje življenjsko obdobje, kakšne programe 
izvajajo ter zakaj jih je vredno obiskovati. V nadaljevanju je povedal 
nekaj o prvem srečanju z Mijo in Božom: "Mijo sem spoznal prav na Uni-
verzi za tretje življenjsko obdobje, Boža pa sem spoznal že pred leti. Verja-
mem, da v času delovne dobe, ko smo še zaposleni, ni časa za raznorazne 
zadeve, razmišljanja, ustvarjanja, zato jaz naše slušatelje prav občudujem, 
kako z entuziazmom, voljo in zanosom pristopajo k učnim uram. Enkrat 
imajo branje, pa prozo, pa poezijo, pogovore z drugimi avtorji, pa priprave 
za nastope v domovih za starejše, za upokojence, priprave na naše dogod-
ke, proslave, koncerte ... To jim daje potem zagon, razmišljanje in pa dobro 
voljo za nadaljnje delo."

Besedilo in foto: miro piVar
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Območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin
Priprave na območno revijo odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin so stekle že pred dvema letoma, a je bil dogodek zaradi korone 
odpovedan. Dvodnevno srečanje v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Domžale, 
se je tako izvedlo šele v sredo in četrtek, 11. in 12. maja, v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici in je bilo sprejeto z navdušenjem.

Na začetku je pevce in pevke ter zbrane obiskovalce v dvorani, med 
katerimi je bila tudi županja mag. Olga Vrankar, pozdravil koordinator 
domžalske izpostave Matej Primožič. Dejal je, da se veseli tokratnega 
srečanja, ki bo malce drugačno, saj bo tokrat vsak zbor poleg šopka 
prejel še zbirko ljudskih pesmi za moške in mešane zbore, ki jo je uredil 
Tomaž Habe. Ženski zbori bodo žal morali še malo počakati, a se bo 
kaj kmalu tudi za njih našlo nekaj podobnega. V sredo so obiskovalci 
lahko prisluhnili Mešanemu pevskemu zboru Šentviški zvon, moške-
mu pevskemu zboru Kulturnega društva Tine Kos iz Moravč, moškemu 
pevskemu zboru KD Janko Kersnik iz Lukovice, komornemu zboru Če-
belarske zveze Slovenije, mešanemu pevskemu zboru Svoboda Men-
geš, ženskemu pevskemu zboru Moj spev, pevski skupini Rž, ženski 
klapi Kamelije in Domžalskemu komornemu zboru. V četrtek so zapeli 
Mešani pevski zbor Klas Groblje, Kulturno društvo moški pevski zbor 
Radomlje, ženski pevski zbor Društva upokojencev Stane Habe, oktet 
Mi, Peški oktet, komorni moški pevski zbor Lek, moška vokalna skupina 
Adam Ravbar in komorni zbor Limbar.
Povezovalka programa je bila Ajda Sokler, Sebastjan Vrhovnik pa je kot 
strokovni spremljevalec podal mnenje o nastopih, kljub temu da dogo-

dek ni imel značilnosti tekmovanja. Ubrano petje so pevci in pevke po 
zaključenem koncertu nadaljevali še ob pogostitvi.

Besedilo in foto: drago juteršeK

V Društvenem domu Krašnja razstava izdelkov iz LEGO kock

Od sobote, 21. maja, do nedelje, 29. maja, je bila v Društvenem domu 
Krašnja na ogled zanimiva razstava modelov tovornjakov, motorjev, 
dvigal, traktorjev, gradov, vlakov, zabaviščnih parkov in tovarn iz lego 
kock. KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje je v sodelovanju z Ma-
ksom Štrukljem pripravilo razstavo izdelkov iz lego kock in čeprav so 
mnoge druge igrače izpodrinile klasične, zanimanje za lego kocke ni 
prenehalo, saj so odlično darilo ob različnih priložnostih. Ob sestavlja-
nju lego kock namreč povečujemo otrokovo razmišljanje, njegove mo-
torične in komunikacijske sposobnosti ter otroško domišljijo. Ob tem 

pridobijo še delovne na-
vade in ne nazadnje, ko se 
zatopijo v sestavljanje, po-
zabijo na vse novodobne 
elektronske pripomočke. 
Za določene sestavljanke 
je treba imeti mirno roko in 
hladne živce. 
Za podrobnejši ogled raz-
stavljenih modelov igrač 
si je bilo treba vzeti kar 
nekaj časa. Več kot očitno 
je bilo, da navdušenje nad 
sestavljanjem lego kock 
ne mine niti, ko prerasteš 
otroška leta, vendar so 
sestavljanke z leti vse bolj 
zahtevne. Lego nas spre-
mlja od zgodnjega otro-
štva do pozne jeseni, le čas 
si je treba vzeti zanj. 

Besedilo in foto: drago

juteršeK
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V maju je kot drugi zakrament prišlo na vrsto tudi prvo sveto obhajilo, 
ki so ga v župniji svetega Tomaža v Krašnji prejeli dva prvoobhajanca 
in dve prvoobhajanki. Ne glede na navedeno prejem zakramentov ni 
bil nič manj slovesen, saj sta prepevala kar dva zbora, tako otroški kot 
mešani pevski zbor, za spremljavo pa sta poskrbela dva Miha: Kraljev 
s kitaro in Zavrlov z orglami. V nagovoru je duhovni pomočnik Gregor 
Luštrek dejal, da s prvim obhajilom Jezus vstopa v njihovo življenje in 
da bo vesel, če ga bodo imeli radi. Ko bodo v stiski, naj se priporočijo 
Jezusu. Pomembno je, da je z njimi in jim pomaga v težavah in odloči-
tvah. Bog namreč ve, da nismo popolni, zato pošilja Jezusa in Svetega 
duha, je še dejal. Sveta maša ni minila brez sodelovanja tako prvoo-
bhajancev kot njihovih staršev. Ob zaključku so potekale še zahvale 
župniku Antonu Potokarju, ki je dejal, da prav veliko zaradi korone si-
cer niso bili skupaj, ter duhovnemu pomočniku Gregorju Luštreku, ki 
je prevzel prvoobhajance in jih pripeljal do prvega svetega obhajila. 
Tudi zakrament svete birme je bil obhajan v Župniji Krašnja. Birmo-
valec škof Anton Jamnik je najprej že v četrtek pred birmo preveril 
birmance in birmanke, ali so pripravljeni na sprejem darov Svetega 

duha (darovi so: dar modrosti, umnosti, svéta, moči, vednosti, pobo-
žnosti in strahu božjega v pomoč). Na nedeljsko sveto mašo so pre-
jeli zakrament svete birme. Za slovesno petje so poskrbeli pevci in 
pevke mešanega cerkvenega zbora Krašnja, na orglah jih je spremljal 
Miha Zavrl. Birmanci in starši so sodelovali z branjem beril in pro-
šenj in tudi sicer so bili pri devetdnevnici pred sveto birmo aktivni pri 
utripu v župniji. Birmovalec je v svojem nagovoru sporočil besede z 
enega izmed srečanj z barmanci, in sicer: »Papež je veren. Navedeno 
pomeni, da ima rad ima Boga in ljudi, zato bodimo pristni in iskreni. 
Razsvetlili bomo svet, ob tem pa prosimo Boga, da nam da žegna, da 
bomo zapustili sled lepega.« Zaželel jim je, da bi v življenju uresni-
čili tisto pot, za katero jih je Gospod poklical, naj bodo iskalci in naj 
vztrajajo pri zastavljeni poti, naj bodo še naprej prijatelji. Dodal je še, 
da je navada, da zaradi obiska v nedeljo pri sveti birmi v ponedeljek 
zatem ni spraševanja. Sledilo je še skupinsko fotografiranje in že tako 
lep sončen dan je bil za mnoge še bolj obsijan s soncem.

Besedilo in foto: drago juteršeK

Praznika v Župniji Krašnja
Kar nekaj zakramentov zaznamuje naše življenje in med prvimi je zagotovo sveti krst, ki mu sledita še prvo sveto obhajilo in nato sveta bir-
ma. Če je krst osnovni zakrament, brez katerega ne moremo sprejemati drugih, naj bi sveta birma sovpadala z duhovno zrelostjo birmanca 
ali birmanke. Mesec maj je Marijin mesec in v letošnjem so birmanci in birmanke brali šmarnice z naslovom »Marija ima rada vse otroke«. 

Velika nagrada Lukovice 2022 v trialu
Avto-moto društvo Lukovica je uspešno izpeljal dvodnevno prireditev dirko odprtega državnega prvenstva Slovenije v trialu za Veliko 
nagrado Lukovice 2022. Dvodnevna prireditev je potekala v soboto 4. in nedeljo 5. junija na trial poligonu pri Avto Kveder v Lukovici. 

Tekmovanje je oba dneva trajalo 4 ure in v tem času so tekmovalci iz 
Slovenije in Hrvaške 4-krat prevozili 7 sekcij z različnimi ovirami. V ne-
deljo so sekcije zamenjali, da je bilo tekmovanje še bolj privlačno. Ne-
kaj sekcij je bilo tudi v gozdičku pri nadvozu za Gradišče pri Lukovici. 
Člani in članice AMD Lukovica so bili uspešni v organizaciji in tudi kot 
tekmovalci.
In kako so se tokrat razvrstili na stopničkah? V kategoriji T1 modri je 
zmagal Severin Sajavec, v kategoriji T2 modra Luka Ožbolt pred Mari-
nom Velušček in Kyle Milne, kategorija T3 rumena Lovro Setnikar pred 
Jernejem Žvanom, kategorija T4 bela Peter Torkar Mirko Mežek in Sta-
ne Pančur, kategorija T2 rumena/bela Martina Cvitković pred Ines Pezič 
Pregrad. Ob podelitvi pokalov je županja mag. Olga Vrankar pohvalila 
organizatorje, ki so stopili skupaj in pripravili tako odmevno tekmova-
nje ter da bo Občina še naprej po svojih zmožnostih podpirala takšna 
prizadevanja društev. Tomaž Andrejka, ki je bil v vlogi povezovalca, se 
je zahvalil zbranim in napovedal ponovno srečanje v zadnjem vikendu 
v avgustu na Vranskem z željo, da se ga poleg velikega števila tekmo-
valcev udeleži čim večje število gledalcev.
Uspešen tekmovalni vikend, ki so ga zaključili tudi zaradi pomoči 
AMZS, Občine Lukovica, Avto Kveder, Avto Cerar, gostilne Bevc, Boštja-
na Blatnika in Optike Oculos je torej za nami, oziramo se proti avgustu 
in tekmi na Vranskem in nato proti prvim šolskim dnem, ko bo AMD 
Lukovica poskrbel skupaj z AMZS in Policijo tudi za varen prihod šolar-
jev in šolark v šolo.

Besedilo in foto: drago juteršeK
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Prvega maja je bilo na Cegunci spet veselo
Letošnje 27. tradicionalno prvomajsko srečanje v Tuštanju je bilo s strani organizatorja Društva krajanov Tuštanj, še bolj pa s strani 
obiskovalcev, ki so že zelo pogrešali druženje, glasbo, ples, dobro hrano, najmlajši pa delavnice in igre v naravi, zelo težko pričakovano.

Nekaj dni pred prireditvijo je bilo na prostorih Cegunce in brunarice 
zelo živahno, saj so potekale številne delovne akcije. Pokrovitelj sreča-
nja Občina Moravče ter številni donatorji in drugi izvajalci so se ponov-
no prijazno odzvali na prošnje organizatorja.
Pihalna godba Moravče in mažoretke Moravške Lilije so s prvomajskimi 
koračnicami otvorili prireditev. Pred vhodom na prireditev so svojo de-
javnost na stojnicah predstavljala lokalna društva. Rokodelci Moravške 
doline in Pletarska šola Iztoka Urbanije sta razstavljala svoje izdelke, v 
pletarski šoli pa si se lahko preizkusil v pletenju košaric. Turistično dru-
štvo Moravče je predstavilo možnosti rabe prostega časa z obiski in 
ogledi znamenitosti Moravške doline. Poskrbljeno je bilo tudi za voden 
ogled gradu Tuštanj.
Otroci so se udeležili ŽIV-ŽAVA z Alenko Kolman. Dopoldne so lahko 
sodelovali na plesno-glasbeni zabavi z maskoto Super Krila z Janom in 
Alenko, popoldne je potekala animacija za otroke z obiskom maskote 
Dinozavra Dina, na celodnevnih delavnicah pa so se lahko udeležili iz-
delovanja praktičnih izdelkov, igranja z ribicami in poslikave obrazov.
Ponija Vili in Charlie s podjetja Ponikočija sta s kočijo prevažala otroke 
po bližnjih poteh. Otroci so pod budnim očesom mentorjev in staršev 
lahko plezali ali skakali po igralih Napihljivko.
Na relaciji od Gostilne Soklič do prireditvenega prostora je potekala 

polurna organizirana povorka oldtimerjev, ki je bila nato na ogled obi-
skovalcem.
Za dobro razpoloženje na plesišču sta vse do jutranjih ur skrbela naro-
dnozabavni Ansambel Petra Finka in glasbena skupina Mambo Kings. 
Vse prisotne sta pozdravila predsednik DK Tuštanj Franci Cerar, ki je bil 
posebno ponosen na več kot 100 krajanov in prijateljev društva, ki so 
sodelovali pri pripravah na prireditve, ter župan dr. Milan Balažic.
Za pijačo in jedačo je bilo poskrbljeno, pa tudi bogat ribolov je pope-
stril dogajanje. PGD Vrhpolje in PGD Krašce sta poskrbela za prometno 
in požarno varnost, za izvedbo same prireditve pa je skrbelo 150 ljudi. 
Ne glede na popoldansko deževje je bilo rajanje mladih nepopisno. »To 
je Tuštanj! To je tradicija! To je 1. maj!«
Slogan društva »Pridite V Objem Prijaznih Ljudi!« se je v celoti uresničil, 
saj je vse teklo po zastavljenem načrtu.

Besedilo in foto: Bojana dorič

18. maj, mednarodni dan muzejev

Pogled na splet nam pove, da je praznovanj, ki nosijo oznako svetovni 
dan, kar veliko in da se na kakšen dan zvrstita tudi dve praznovanji. 
Tako 18. maja praznujemo svetovni dan podjetnic in svetovni dan mu-
zejev. V letošnji akciji ob mednarodnem dnevu muzejev Moč muzejev 
sta bila za obiskovalce odprta kar dva lukoviška muzeja – sadjarski mu-
zej Tepka v Gradišču pri Lukovici in Kvedrova tišlerija v Rafolčah. Prvi 
se nahaja na ekološki kmetiji Pr' Matet, kjer so pri ogledu poskrbeli še 
za zanimiv program. Poleg strokovno vodenega ogleda so pripravili še 
predavanje Boštjana Godca s Kmetijskega inštituta Slovenje z naslo-
vom Muzejske sorte jablan in hrušk iz naših krajev. Poskrbeli so tudi 

za bolj zabaven del, saj so stare ljudske pesmi zapeli Rožančevi fantjiči. 
V Rafolčah, kjer je Marko Kveder obrt prevzel po očetu, so postavili na 
ogled stare stroje in orodja, ki so jih morali izdelati kar mojstri sami. Na 
obisk so se pripeljali tudi člani Društva starodobnih vozil Kamnik, saj 
je v muzeju na ogled lesena kopija Forda T, letnik 1919, ki se poda tudi 
na ceste. 
Mednarodni dan muzejev so zato mnogi izkoristili za ogled teh dveh 
muzejev, saj so poleg ogleda muzeja brezplačno prejeli še veliko več. 

Besedilo in foto: drago juteršeK
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Zlata Godba Lukovica
Člani in članice Godbe Lukovica so se po treh letih zopet udeležili tekmovanja slovenskih godb in mažoretnih skupin v korakanju. Tokrat 
so združili moči z mažoretami iz Radeč in za skupni nastop prejeli zlato plaketo. Za izvedbo koreografije so prejeli 87,5 % točk.

Zveza slovenskih godb in Mažoretna zveza Slovenije sta v soboto, 21. 
maja, v Brežicah organizirali tekmovanje v korakanju. Lukoviški godbe-
niki imajo s tovrstnega dogodka že izkušnje, saj so se tekmovanja prvič 
udeležili leta 2019. Takrat kot samostojna skupina, tokrat pa so sprejeli 
nov izziv in nastopili skupaj z mažoretami iz Radeč. Šlo je za zahteven 
projekt, na katerega so se intenzivno pripravljali en mesec. Poleg vaj, 
ki jih je izvedla vsaka skupina posebej, so godbeniki in mažorete pri-
pravili še dve intenzivni, skupni vaji. Najprej so mažorete iz Radeč v za-
četku maja prišle v Lukovico, kjer so dorekli še zadnje podrobnosti in v 
športni dvorani na Brdu že dodobra natrenirali ter osvojili koreografijo. 
Teden dni kasneje pa so se godbeniki podali v Radeče in tam izpilili še 
zadnje podrobnosti pred tekmovanjem. 
V Brežicah so prikazali tekmovalni program, v katerem so godbeniki 
zaigrali tri skladbe in ob tem pod vodstvom predvodnika Vilija Gošteta 
prikazali zahtevane prvine godbeništva v gibanju, mažorete pa so ob 
tem izvajale mažoretno koreografijo in program z mažoretno palico. 
Vse to je potekalo pod budnim očesom sodnikov, ki so nastop spre-

mljali glede na pravilnik o tekmovanju godb in mažoretnih skupin v 
korakanju. Ocenjevali so izgled tekmovalne skupine, nastop predvo-
dnika godbe, izvedbo njegovih povelj preko godbenic in godbenikov, 
glasbeno izvedbo, izvedbo elementov, sestavo in izvedbo mažoretne 
koreografije, dinamičnost njihovega nastopa, težavnost in izvedbo 
dela z mažoretno palico, usklajenost in splošni vtis.
Nastop so izvedli odlično. Sodniki so ga nagradili s 87,5 % točk, kar je 
pomenilo, da so godbeniki in mažorete prejeli zlato plaketo ter tudi 
številne pohvale. Z doseženim rezultatom so bili vsi zelo zadovoljni. 
Korakanju godbeniki iz Lukovice že kar nekaj časa posvečajo veliko po-
zornosti, a v zadnjih dveh letih zaradi epidemije ni bilo prav veliko mo-
žnosti za vaje te pomembne godbene prvine. Zato je bil prvi uspeh že 
to, da so se uspeli pripraviti za tekmovanje na tako visokem, državnem 
nivoju. Še večje zadovoljstvo pa je bilo, ker so se na njem tako izkazali 
in domov prinesli laskavo plaketo.

Besedilo in foto: leon andrejKa, mažoretna zVeza sloVenije
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Pri prijateljskem društvu v 
Brežicah

Dve leti sta že minili od zadnjega izleta. Čuvali smo naše zdravje in se na 
pot nismo odpravljali. Zato je bilo toliko več veselja in vznemirjenja na 
našem prvem letošnjem izletu, ki nas je popeljal v Posavje. Srečali smo se 
s prijateljskim DU Brežice. Njihove člane smo v lanskem letu popeljali po 
naši dolini. Po jutranji pogostitvi in predstavitvi njihovega društva smo 
pod vodstvom ge. Jožice Sušin, ki je predsednica društva in hkrati lokal-
na vodnica, odšli na ogled mesta. Ob zanimivem filmu smo na sedežu TIC 
spoznali Posavje. Ogledali smo si lepo urejeno izložbo stare trgovine in 
občudovali lepe in izvirne izdelke brežiških upokojenk. Prav tako smo si 
ogledali mogočen in dobro ohranjen brežiški grad z zanimivimi zbirkami. 
Iz Brežic smo se ob Jožičinem dobrem poznavanju ljudi in običajev od-
peljali v Pišece. Najprej smo degustirali doma narejene pijače, ki smo jih 
lahko tudi kupili. Sledilo je prisrčno srečanje s člani Turističnega društva  
Pišece, ki so nam lepo predstavili svoj kraj, pod društvenim kozolcem pa 
so nam pripravili dobro kosilo. Stkane so bile nove prijateljske vezi. Vese-
limo se, da jih bomo naslednje leto lahko gostili v Črnem grabnu.
Poleg lepega izleta smo v mesecu maju opravili dve kolesarski turi. Ena 
nas je popeljala do Moravč, druga pa v Cerklje.
Tudi pri pohodih smo bili pridni. Jamnik, ki je bil planiran v maju, nam ni 
bil namenjen, osvojili pa smo Štefanjo goro in Jošta nad Kranjem. Bali-
nanje poteka nemoteno vsak četrtek, vedno tekmovalno in sproščeno. 
Pridne so tudi rokodelke. Delavnice potekajo po načrtu, vsak zadnji to-
rek v mesecu od 16.30 do 19.00. 
Naše prostovoljke že pridno obiskujejo starejše in bolne.
Pod streho pa smo spravili tudi lepo obiskan občni zbor, na katerem 
smo poročali o našem delu in navzoče seznanili z načrtovanim delom 
v letu 2022. Prišlo je kar nekaj povabljenih gostov, ki so naše delo po-
hvalili. Še posebej smo bili veseli, da se je našega zbora udeležila gospa 
županja, ki je za nas našla same lepe besede. Tudi mi smo veseli dobre-
ga sodelovanja z občino.
V mesecu maju smo uspeli uresničiti vse, kar smo do konca meseca pla-
nirali. Veseli bi bili, da bi naše dejavnosti bile še bolj obiskane. Vabljeni, 
pridružite se nam. 

Besedilo: danica osolniK, foto: silVo maselj

Svinjska pečenka s prilogo
Tokrat je članicam Društva podeželskih žena Lukovica v brezplač-
no uporabo odstopila kuhinjo gospa Marija Benkovič. V nekdaj 
poznani gostilni ima gospodinja še vedno vse lepo in urejeno. Po-
leg prostora nam je pomagala še s svojimi izkušnjami in znanjem. 
Pripravile smo porovo juho z rižem, več vrst pečenke, bučkin nara-
stek ter zeleno solato z ajdo in ostalimi prilogami. Vse kose mesa 
je izkostila in že prej dala v marinado. Pekla je kar precej časa, v 
lastnem soku in zgolj z osnovnimi začimbami. Pri serviranju nam 
je svetovala več tankih rezin.
Skupaj smo narejeno tudi preizkusile. Lahko le rečemo, da gospa 
Marija še vedno zna in z veseljem bi še prišle v njeno kuhinjo. Prav 
lepa hvala.

Besedilo in foto: društVa podeželsKih žena luKoVica

Oglas 1/8

Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000

Strokovno svetovanje in posredovanje  
pri prodaji, oddaji in nakupu vseh  

vrst nepremičnin.
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Med drugim so opravili tudi dva spominska pohoda po poteh vojne 
za Slovenijo. Prvega smo združili s prenovitvijo obeležij tajnih skla-
dišč, kjer so v letih 1990–1991 posamezniki hranili orožje in strelivo, 
ki je bilo uporabljeno v osamosvojitveni vojni. Drugi je potekal od 
pomnika v Domžalah, preko Trzina, kjer smo si ogledali nov spome-
nik osamosvojitveni vojni, ki je bil postavljen ob 30. obletnici. 
Ker je bil občni zbor volilni, je bilo izvoljeno tudi novo, nekoliko spre-
menjeno predsedstvo, in sicer v sestavi: predsednik Janez Gregorič 
s ponovitvijo četrtega mandata, podpredsednik Marjan Galien in 
sekretar Vasja Novak ter člani Jože Kosmač, Anton Žnidaršič, Bine 
Kladnik, Marko Trampuž, Lado Skok, Marjan Kveder, Marjan Ocepek 
in Dušan Grošelj.
Predsednik NO je ostal Janez Kušar, ki je tudi zelo učinkovito vodil 
zbor, člana pa Franc Habe in Anton Cerar.
Častno razsodišče bo še naprej vodil Emil Gorjan, ki se sicer z vode-
njem do sedaj ni preveč namučil, saj že vrsto let niso obravnavali 
nobenega primera, člana pa sta postala Janez Lomovšek in Boris 
Razpotnik.
V programu dela so se osredotočili na bližnje naloge, predvsem na 
primerno obeležitev junijskih dogodkov.
Na koncu so zbor pozdravili Peter Ložar, župan Občine Trzin, veterani 
iz Ljubljane in Moravč ter zvezni praporščak Dominik Grmek.
Ob zaključku je vsak veteran dobil knjigo – Klic domovine, ki jo je 
združenje izdalo v preteklem letu. Zahvala gre tudi KUD Jožef Virk 
Dob, ki je že drugič ponudilo prostor v zavetju Močilnika.

Besedilo in foto: janez gregorič

Volilni občni zbor OZVVS Domžale
24. maja so se veterani OZVVS Domžale zbrali v Letnem gledališču Dob na volilnem letnem občnem zboru. Najprej so izvedli krajši 
kulturni program in nato skozi poročila predsednika in sekretarja preleteli dejavnosti, ki so jih opravili v preteklem letu. Ni jih bilo 
malo, kljub temu da zdravstvena situacija ni bila najugodnejša.

Utrinek z volilnega zbora

Novi Nissan 
Qashqai Acenta

Že od 27.810 €*

5 let jamstva*

Zavarovanje za 199 €*

LED sprednje in zadnje luči  |  Kamera in parkirni senzorji zadaj  |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) 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. 

kasko zavarovanje za 199 € v prvem letu in brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo, ki obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000km, karkoli se zgodi prej, po programu 
»As new«. Pridržujemo si pravico do napak. Akcija velja do 30. 6. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene 
(MPC* = maloprodajne cene) so neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. 
Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan 
Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

 PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE
BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO
NA VOLJO TAKOJ 

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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Mlin na veter med sadovnjaki
Če smo do lani k družini Kašnik v Vrbo hodili predvsem po ekološko pridelana jabolka, bomo tja zdaj morda vozili svoje goste, ki bodo is-
kali prenočišče v naši občini. In glede na to, da se turisti počasi vračajo, Lukovica pa leži nedaleč od slovenske prestolnice in ob avtocesti, 
je vsaka nova nastanitvena ponudba zelo dobrodošla. Če je nekoliko drugačna, še toliko bolje!

Morda ste od daleč že opazili čudovit lesen mlin na veter, ki je pred 
nekaj leti zrasel med nasadi jabolk v vasi Vrba. In čeprav je bil njegov 
prvotni namen drugačen, je lani postal priljubljena in odlično ocenje-
na možnost za prenočitev turistov, ki skozi našo občino potujejo proti 
Ljubljani ali kam dlje. Vzrokov za to 'transformacijo' je več. Kot večina 
občanov dobro ve, je Sašo Kašnik z družino nekdaj veliko živinorejsko 
kmetijo v času gospodarske krize leta 2008 spremenil v kmetijo, kjer 
je osnovna dejavnost ekološko sadjarstvo, zlasti pridelava jabolk sorte 
topaz. Začeli so z dobrim hektarjem nasada, čez nekaj let dodali še pol 
hektarja, zdaj imajo že 2,70 hektarja oz. 6000 sadik. Bili so presenečeni 
nad dobrim odzivom kupcev, glas o njihovih eko jabolkih se je vse bolj 
širil in pred nekaj leti je tako Sašo pustil redno službo in upal, da bo 
kmetija enega pa že preživela. A začelo se je večletno obdobje pomla-
dnih zmrzali, ki so naredile veliko škodo tudi v njihovem sadovnjaku. 
Lani so tako ostali popolnoma brez pridelka. Odločili so se za sistem 
oroševanja, ki pa jim ga letos k sreči ni bilo treba uporabiti. Tudi leseni 
mlin na veter je nastal z namenom pomagati nasadu jabolk v primeru 
nizkih temperatur. Sašo se je namreč že pred četrt stoletja med potjo 
po Nizozemski navdušil nad tamkajšnjimi mlini na veter, v literaturi pa 
zasledil, da v Združenih državah Amerike take mline nekateri upora-
bljajo tudi za 'gretje' sadovnjakov. Pred njimi se namreč lahko zakuri 
ogenj, vetrnica pa topel zrak nato poriva v sadovnjak in tako prepreču-
je zmrzal. S to idejo so pripravili les, ki ga je nato Štefan Kveder uporabil 
za izdelavo ogrodja mlina. 'A hitro smo ugotovili, da bi morala biti vetr-
nica zelo velika, če bi želeli, da greje sadovnjak. Zato smo namen mlina 
spremenili, vetrnico, ki ima premer šest metrov, pa pritrdili na drugo 
stran ogrodja in tako jo lahko opazite tudi z avtoceste,' mi ponosno ra-
zloži Sašo, ko ga zmotim med urejanjem okolice mlina.  
Ko je že tako napornemu obdobju epidemije lani ponovno sledila še 
pomladna zmrzal, zaradi katere jabolk ni bilo, so družinski člani stakni-

li glave in se domislili zanimive ideje. Odločili so se, da mlin opremijo 
tako, da se bo dalo v njem bivati, in ga nato skušajo tržiti. Vsepovsod 
po svetu namreč popotniki vse bolj pogosto iščejo nekoliko drugačne 
nastanitve, velik zagon je doživel tudi t. i. glamping. Fotografije objekta 
so Kašnikovi objavili na spletnih portalih za iskanje nastanitev, kot sta 
Booking in Airbnb, odziv pa jih je res presenetil. Odprto so imeli le pri-
bližno mesec in pol, od avgusta do sredine septembra lani, v tem času 
pa so našteli več kot trideset nočitev. V jesenskih in zimskih mesecih 
tam ni bilo mogoče prenočiti, saj se mlina še ni dalo ogrevati, z leto-
šnjim junijem pa so ga spet ponudili na omenjenih platformah in pre-
pričana sem, da jih čaka še ena odlična – in tokrat tudi daljša – sezona. 
Obiskovalci so namreč nad Mlinom na veter med sadovnjaki (pod tem 
imenom ga najdete tudi na spletu in družbenih omrežjih) navdušeni, 
ocenili so ga zelo dobro (trenutno ima na portalu Booking oceno 9,6), 
hvalijo pa predvsem mirno lokacijo sredi narave, čudovito leseno struk-
turo mlina, čistočo in prijazne gostitelje. Sašu in njegovi ženi pri spre-
jemu gostov pomagajo tudi njuni trije že odrasli otroci, z veseljem jim 
razkažejo okolico in predlagajo različne točke za raziskovanje Slovenije. 
Gostje so namreč predvsem tujci, lani jih je obiskalo največ Nizozem-
cev, Belgijcev, Nemcev in Avstrijcev, prišli so tudi Madžari, Francozi, 
celo en Američan je prespal v mlinu. Običajno gre za mlade pare, veči-
na jih v mlinu prenoči le eno ali dve noči, se je pa tudi že zgodilo, da so 
gostje zaradi navdušenja nad namestitvijo svoj obisk še za kak dan (ali 
celo teden) podaljšali. Eden od avstrijskih parov pa se je tu celo zaročil!   
In če je bilo bivanje lani po Saševih besedah še bolj 'robinzonsko', saj 
mlin še ni imel elektrike in tekoče vode (za prhanje so na primer upo-
rabljali kapnico), bo letos goste pričakalo že več udobja. Od lanske 
jeseni do letošnje pomladi so namreč Kašnikovi poskrbeli za številne 
izboljšave, do mlina napeljali tako elektriko kot vodo, uredili čisto pra-
vo kopalnico, namestili komarnike, zamenjali pod v glavnem bivalnem 
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prostoru in poskrbeli za toplotno izolacijo. V načrtu je še montaža kli-
matske naprave (bolj za ogrevanje kot za hlajenje, saj skozi sadovnjak 
ves čas prijetno pihlja), v spodnjem prostoru so postavili tudi dodatno 
ležišče, kjer bosta lahko prenočili še dve osebi. Starši želijo namreč s se-
boj pripeljati tudi otroke, kar do zdaj zaradi ene same zakonske postelje 
v spalnici zgoraj ni bilo možno. 'Jeseni bomo dodali še lesen jacuzzi, 
razmišljamo o nakupu koles, ki bi jih lahko izposojali,' je poln načrtov 
lastnik. Sašev cilj je tudi, da bi bil mlin energetsko samooskrben, zato je 
za pomoč prosil prijatelja, strokovnjaka z Inštituta Jožefa Stefana, ki je 
že naredil načrte za vetrnico, zdaj pa razmišlja še o uporabi vetrnice za 
pridobivanje električne energije. Tehnologija se razvija, prihajajo tudi 
vse tišji in vse močnejši agregati, ki gostov med spanjem ne bodo mo-
tili. Že zdaj pa jih ne moti občasen hrup z bližnje avtoceste, česar se je 
Sašo najbolj bal. 'A očitno smo ljudje s podeželja bolj občutljivi na hrup 
kot ljudje, ki prihajajo iz velikih mest,' v smehu doda Sašo Kašnik.
Pred mlinom lahko obiskovalci posedijo v prijetnem kotičku z zunanjo 
kuhinjo, pečejo na žaru, ob tem pa občudujejo jablane, ki bodo letos 
vendarle spet dale dober pridelek, 
če le ne pride vmes kakšna vre-
menska nevšečnost. In čisto pra-
vega lipicanca, ki se pase v sadov-
njaku in za katerega skrbi Saševa 
hči. Ker nameravajo letos sezono 
oddajanja mlina potegniti vse tja 
do oktobra, bodo morda lahko 
jesenski gostje sodelovali celo pri 
obiranju jabolk. No, v vsakem pri-
meru pa jim teh ne bo manjkalo, 
saj jih pričakajo kot dobrodošlica, 
skupaj z domačim jabolčnim so-
kom in žganjem. Morda se kdaj v 
prihodnosti ponudi tudi možnost, 
da bi Kašnikovi goste razvajali z 
domačim zajtrkom ali s košarico 
dobrot, ki bi jih zjutraj pričaka-
la pred vrati mlina? 'Morda, a ne 
prehitevajmo, že zdaj smo nare-
dili velik preskok od lani,' na moj 
predlog odgovori Sašo. 'Zaenkrat 
smo veseli, da zanimanje je, da so 
odzivi fantastični in da je tudi lo-
kalna skupnost to našo idejo lepo 
sprejela. Z občino dobro sodeluje-
mo, sosedje nas podpirajo. Morda 
tudi zato, ker v občini še vedno 
ni nobene turistične kmetije, če-
prav imamo veliko malih kmetij, 
ki bi lahko šle v to smer,' pojasni 
in doda, da je lokacija odlična, Lu-

kovica je sredi Slovenije, blizu sta Ljubljana in vse bolj obiskana Velika 
planina. Kmetija mora rasti in se razvijati, turizem je privlačen tudi za 
mlade in tako morda koga iz mlajše generacije prepričajo, da ostane 
na kmetiji, meni Sašo Kašnik in doda: 'Treba je imeti vizijo, a ostati na 
realnih tleh. Vodilo pa mora vedno biti poštenost do ljudi, ki ti daje-
jo kruh. Tega se držim tako pri gostih, ki so ali še bodo prenočevali v 
našem mlinu, kot tudi pri jabolkih, brez težav bi namreč lahko lani, ko 
naših jabolk ni bilo, prodajali jabolka s Poljske, kot so to počeli nekate-
ri, a tega nisem hotel.' Tak odnos gotovo začutijo tudi gostje, zato me 
visoka ocena in navdušenost nad mlinom med sadovnjaki ne čudita. 
Družini Kašnik želim še veliko dobrih zamisli, uresničenih načrtov in za-
dovoljnih gostov. K temu pa lahko pripomoremo tudi občani Lukovice 
– zakaj bi svoje goste, poslovne partnerje ali znance pošiljali v hotele v 
Ljubljano, če pa jim lahko znotraj naše občine ponudimo zanimivo in 
res prijetno namestitev?

Besedilo: andreja čoKl, foto: andreja čoKl in oseBni arhiV družine KašniK
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Gozdna pedagogika v Vrtcu Medo
Pedagoški delavci Vrtca Medo smo se v mesecu maju izobraževali na področju gozdne pedagogike. Okolica obeh lokacij vrtca nam ponu-
ja obilico gozdne površine, ki nas vabi v svoje zavetje ter ponuja mnogotere možnosti za raziskovanje in izvajanje naravnih oblik gibanja.

Delavnice smo pod okriljem Inštituta za gozdno pedagogiko izvedli v 
popoldanskem času v dveh delih. V prvem delu nas je ga. mag. Natalija 
Gyorek opomnila na to, da je pri otroškem razvoju potrebnih 7–8 let gi-
banja in igre, da otrok usvoji senzomotorično znanje, ki daje osnovo za 
intelektualni, socialni in osebni razvoj otroka v predšolskem obdobju. 
Gibanje, izkušnja, raziskovanje ter prosta igra so osnovne dejavnosti za 
otroka, ki pripomorejo h kasnejšemu nadaljnjemu izobraževanju.
V drugem delu praktične delavnice nas je kinezioterapevt in prof. špor-
tne vzgoje g. Uroš Jelen popeljal v gozdni svet preko domišljije ter nam 

predstavil načine in oblike gibanja, ki jih sam gozd ponuja.
Vzgojitelj, ki je opremljen z znanjem, zmožen prepoznati naravne da-
nosti okolja ter jih izkoristiti, bo lahko uspešno vodil otroka preko igre 
do neprecenljivih spretnosti, izkustev in znanj za celo življenje.
Prijetno druženje strokovnih delavcev zunaj prostorov Vrtca Medo nas 
je povezalo ter opremilo z novimi znanji, ki jih bomo pod zelenimi kro-
šnjami dreves z veseljem prenašali na naše najmlajše.

Besedilo in foto: mojca pustotniK

Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov:
Zborovski BUM 2022
V torek, 31. maja 2022, se je zgodil težko pričakovani Zborovski BUM. Po dveh težkih »koronskih« letih je bila to za pevce prva prava 
prireditev, ki smo jo vsi nestrpno pričakovali. 

Zborovski BUM je namesto območnih revij pevskih 
zborov organizirala domžalska izpostava Javnega skla-
da za kulturne dejavnosti.
V čudovitem ambientu Poletnega gledališča Studenec 
je pevske moči združilo štiristo mladih pevcev iz dese-
tih osnovnih in glasbenih šol, s katerimi smo izvedli de-
set skladb. Za začetek smo zapeli Zdravljico, nadaljevali 
pa s pesmimi Lepa je dežela naša, Kaj je meni domovi-
na, Črke čutne abecede, Čarobna roža domovine, Nič 
ni bolj našega, Sončna, Dan ljubezni, Zemlja pleše in 
Pustite nam ta svet. Pevcem smo dirigirale zborovodki-
nje Karmen Banko, Nataša Banko in Simona Burkeljca. 
Dogodek, ki se ga je udeležilo veliko število ljubiteljev 
otroškega in mladinskega zborovskega petja, je z za-
bavnimi vložki povezoval Juš Milčinski, za instrumen-
talno spremljavo pa so poskrbeli Tomaž Pirnat ter Do-
minik in Benjamin Štefan.
Veselje in ponos sta se risala na obrazih tako nastopajo-
čih kot poslušalcev; v očeh pa so se nekaterim zaiskrile 
tudi solze. Ponosna sem, da kljub resnično težkim raz-
meram interes za petje ni usahnil, še več, kar 137 pev-
cev naših zborov je dokazalo, da nas glasba druži, po-
vezuje, bogati. Hvala staršem, da vzpodbujate otroke k 
petju in jih podpirate pri udeležbi na prireditvah. 

Besedilo: simona BurKeljca, foto: roK majhenič
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Jaka Glušič, mladi nogometni up
Jaka Glušič je mlad talentiran nogometaš s Prevoj pri Šentvidu. Vzorni učenec 5. a razreda OŠ Janka Kersnika na Brdu, ki je lani septembra 
dopolnil deset let, je trenutno član nogometnega kluba iz sosednjega Doba, kjer pod taktirko trenerja Žige Avblja nastopa za selekcijo U-11.

Nogomet mu je bil položen praktično že v zibelko, saj je nogometne gene 
nedvomno podedoval po svojem očetu Andreju, ki že vrsto let uspešno 
igra za veteransko ekipo Nogometnega kluba Črni graben. Jaka je že pri 
svojih rosnih petih letih začel z brcanjem žoge v našem lokalnem nogo-
metnem klubu, kjer je naredil svoje prve nogometne korake. Kot pravi, je 
vedno z velikim veseljem in užitkom hodil na treninge, ne glede na to, kdo 
je vodil posamezni trening. Največji pečat pa je po njegovih besedah nanj 
definitivno pustil Tilen Strmšek, ki mu je dal "nogometne temelje" – teh-
nične in taktične prvine nogometne igre. O svojem petletnem obdobju v 
Nogometnemu klubu Črni graben nam je povedal: »Nikoli ne bom pozabil 
svojih nogometnih začetkov v našem domačem klubu. Resnično sem uži-
val, vedno. Sploh pa, ko sem igral svoje prve tekme v zimski ligi v Ljubljani. 
Ne znam opisati, kako imeniten občutek je bil, ko sem prvič oblekel dres 
svojega kluba in zaigral na prvi tekmi v svojem življenju. Še lepše pa je bilo, 
ko sem zabil svoj prvi "ta pravi" gol na "ta zaresni" tekmi,« z nasmehom 
na ustnicah pripoveduje ta desetinpolletni, izjemno simpatičen in prijazen 
fantič, ter nadaljuje: »Res sem hvaležen, da sem bil del ekipe, v kateri sem se 
poleg nogometnih veščin naučil še marsikaj koristnega. Zato se zahvaljujem 
vsem trenerjem, ki so me trenirali v NK Črni graben, še posebej Tilnu Strmšku, 
ki se je od prvega dne zelo trudil z nami in se poleg treniranja cele ekipe veliko 
posvečal tudi vsakemu posamezniku. Sem pa zelo hvaležen tudi svojima star-
šema, atiju Andreju in mami Veroniki, ki me vseskozi podpirata pri treniranju 
nogometa, in mlajši sestrici Lejli, ki je na tekmah moja največja navijačica. 
Imam zelo lepe spomine na vsa leta v NK Črni graben, edina stvar, na katero 
imam malo manj lep spomin, je poškodba prepone, ki sem jo dobil prav na 
svoji zadnji tekmi proti Moravčam, a na srečo potem ni bilo nič hujšega.«
Jaka je v lukoviškem nogometnem klubu preživel približno pet let, lani 
poleti pa je sklenil svojo nogometno pot nadaljevati v klubu iz sose-
dnje, domžalske občine, v NK Roltek Dob. O tem, zakaj se je tako odlo-
čil, nam pove naslednje: 
»Želel sem se preizkusiti tudi v kakšnem drugem okoliškem klubu in nadgra-

diti svoje nadaljnje nogometno znanje, 
da bi lahko še bolj napredoval. V Dobu 
mi je zelo všeč, saj imamo dobre pogoje 
za trening in veliko število tekem z moč-
nimi nasprotniki. Res pa je, da mi je bilo 
na začetku kar malo težko, saj sem zelo 
pogrešal nekdanjega trenerja in nekda-
nje soigralce, še posebej Rubna in Luko, 
ki sta tudi moja sošolca v osnovni šoli na 
Brdu.«
Jaka, ki sicer največ in najraje igra na 
sredini igrišča, v zvezni vrsti, med dru-
gim tudi pove, da je njegova največja 
želja, kar se nogometa tiče, da nekoč 
obleče dres slovenske reprezentance, 
da mu je nogometni vzornik Brazilec 
Neymar, njegova najljubša kluba pa 
sta dva – Paris Saint Germain in Barce-
lona. Pravi, da tudi ko opravi vse šol-
ske obveznosti, posveti večino svoje-
ga prostega časa nogometu, ko poleg 
treningov utrjuje svoje nogometne 
veščine skozi ure in ure igranja nogo-
meta s svojimi prijatelji – sosedi. Sploh 
med šolskimi počitnicami, ko je za to 
na voljo malo več časa kot med šol-
skim letom. Da bi osvojil še dodatno 
nogometno znanje, je med lanskimi 
počitnicami treniral tudi individualno 
z enim izmed svojih nekdanjih trener-
jev, Božem Pogačarjem. Pove, da so 
mu bili ti treningi zelo všeč in si obe-
nem želi, da bi bilo tudi v letošnjem 
poletju temu tako.
Spodaj podpisani bi kot njegov so-
sed dodal zgolj še to – Jaka Glušič 
ni samo talentiran mlad nogometaš 
in priden učenec z delovnimi nava-
dami, temveč je tudi izredno srčen, 

sočuten, lepo vzgojen fant, ki venomer vsakogar lepo in prijazno poz-
dravi, kar je pri današnji mladini žal vse večja redkost. Na to, kako dobro 
srce ima ta fantič, pa med drugim kaže tudi njegova ljubezen do živali, 
še posebej do njihovega štirinožnega družinskega člana, psička Bobija. 
Ob tem pa še vedno tako zelo močno pogreša njihovega, do nedav-
nega drugega, hišnega psa, psičko Abo, ki je poginila letos spomladi. 
Jaka, srečno na tvoji nadaljnji nogometni poti, z željo, da se bo tudi 
skozi tvoje nogometno udejstvovanje še naprej širil dober glas o na-
darjenih in uspešnih športnikih iz doline Črnega grabna. 

Besedilo: gregor Berlec, foto: oseBni arhiV jaKa glušiča

Jaka Glušič v klubskih barvah svojega nekdanjega in trenutnega nogometnega kluba.
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Petra Pavlič z državnimi rekordi zmagala na Pokalu Slovenije 
V Kranju je potekalo posamično tekmovanje za Pokal Slovenije v olimpijskem dviganju uteži. V Pokalu Slovenije moški in ženske tek-
mujejo le v eni kategoriji, na državnem prvenstvu pa so tekmovalke in tekmovalci razvrščeni po kategorijah. S Sinclair koeficientom se 
zato izračunajo točke različno težkih tekmovalk in tekmovalcev, s čimer se pokaže, kdo je absolutni zmagovalec in zmagovalka. Vsak 
nastopajoči ima na voljo tri poizkuse v disciplini poteg in tri v disciplini sunek, štejeta pa se le najboljša rezultata v potegu in sunku, ki se 
skupaj seštejeta v olimpijski biatlon.

Petra Pavlič je v letošnji sezoni vseskozi stopnjevala pripravljenost in se 
približevala državnim rekordom. V potegu je začela z zelo zanesljivimi 70 
kg, v drugem poizkusu je dodala še 5 kg,  za zadnji poizkus je najavila 78 
kg, kar je pomenilo napad na državni rekord, ki ga je s 77 kg nedavno po-
stavila Nastasja Štesl, udeleženka letošnjega evropskega prvenstva. Tudi 

78 kg je Petra dvignila zelo suvereno in postavila državni rekord ter si na 
tekmovanju prislužila lepo prednost pred ostalimi tekmovalkami. V sunku 
je dvignila 94 kg, kar je pomenilo 172 kg olimpijskega biatlona in še en dr-
žavni rekord v tej kategoriji. V sunku je Petra že tako imela državni rekord s 
95 kg, ki ga je postavila lansko leto. Skupno je dosegla 236 sinclair točk, kar 
je drugi najboljši rezultat v zgodovini slovenskega dviganja uteži!
Petra je po tekmi spregovorila nekaj besed: »V potegu je šlo z vsakim 
dvigom bolje. Še največ težav je bilo na ogrevanju, saj je tik pred za-
ključkom tehtanja prišlo še nekaj tekmovalk, kar je pomenilo, da sem 
nastopila vsaj 20 minut kasneje, kot je bilo načrtovano. Posledično sem 
morala podaljšati ogrevanje oziroma iti nazaj na nižje teže. V sunku sem 
imela vse tri dvige enega za drugim, kar je pri tej disciplini precej na-
porno, saj je za sunek potreben daljši čas za regeneracijo med dvigi. 
Zato mi je verjetno na zadnjem dvigu na 96 kg zmanjkalo moči v no-
gah. Pred tekmo je bil cilj državni rekord v potegu in biatlonu in zato 
sem zares vesela novih rekordov. Čestitam Moniki in Neli za drugo in 
tretje mesto ter vsem ostalim tekmovalkam.«
Prvi del sezone v olimpijskem dviganju uteži pa še ni končan. V soboto, 
25. junija, torej na državni praznik, se bo ob 10.00 začela mednarodna 
tekma, ki jo bo Težkoatletski klub Domžale pripravil v Dobu v Hiši na 
travniku. Vabljeni.

Besedilo: Valentin orešeK, foto: arhiV taK domžale

HK Prevoje osvojil naslov pokalnega zmagovalca ter 3. mesto v 
DP Slovenije, odlični tudi mladi člani
Naši člani so tekmovalno sezono 2021/2022 pod črto zaključili: vrhunsko!!! Celotno sezono so nastopali odlično in po rednem delu osvo-
jili prvo mesto. Odlično dela vratarjev in obrambe so z lepimi zadetki nadgradili tudi napadalci. Fantje so pred zaključnimi boji v DP,  
nastopili na pokalu v začetku meseca maja, kjer so osvojili naslov pokalnega zmagovalca Fisher Cup Slovenije!

V razpletu državnega prvenstva so jim v polfinalu nasproti stali odlični 
Jeseničani, s katerimi smo v vseh treh tekmah gledali trd boj za fina-
le. Tja so se uvrstili Jeseničani in na koncu tudi zasluženo slavili naslov 
državnih prvakov.  Naši junaki so v tekmi za tretje mesto zmagali proti 
Brezovici in v Prevojsko vitrino dodali končno 3.mesto v državi.
Prvi junijski vikend pa je kot vedno rezerviran za mednarodni turnir v 
Dolenjskih toplicah. Naša ekipa je tokrat nastopila že 14. turnir zapo-
red in letos osvojila odlično 3.mesto. Fantom iskreno čestitamo za res 
odlično sezono, sedaj jih čaka poletni odmor, ob koncu avgusta pa že 
začetek priprav na sezono 2022/2023. 
Dolga hokejska sezona se konec junija zaključuje tudi pri naših mlajših 
selekcijah. Odličnim nastopom skozi sezono, na turnirjih v RCU Luko-
vica, Horjulu, Postojni, Dolenjskih toplicah ter Karlovcu smo v maju in 
juniju dodali še odlične uspehe v državnemu prvenstvu. Selekcija U8 je 
osvojila 4.mesto, v selekcija U10 so postali državni prvaki, selekcija U12 

- 3.mesto, selekcija U14 - 2.mesto in selekcija U16 končno 3.mesto. Naši 
fantje in dekleta so v vseh selekcijah pokazali pravo borbo v Prevojske-
mu dresu, in jim ob vseh teh uspehih iskreno čestitamo!
Veliki del tem uspehom in super sezoni brez večjih poškodb, pripada 
vedno odlično pripravljenemu rekreacijskemu centru Urbanija, Občini 
Lukovica ter ostalim donatorjem za finančni vložek in seveda komple-
tni trenerski zasedbi za pravilno usmerjanje otrok v najhitrejši ekipni 
šport na svetu!
Tudi v mlajših selekcijah je v planu poletni odmor, ob koncu počitnic pa 
štart v novo sezono, kjer upamo tudi na začetek sodelovanja z domači-
mi vrtci in osnovno šolo. Dajmo otrokom, da si sami izberejo svoj šport! 
Vsem bralcem občinskega časopisa Rokovnjač želimo lepe, mirne in 
sproščene poletne počitnice. 

Besedilo in foto: hK preVoje
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Povprašal sem jo, kdaj je ugotovila, da jo nogomet privlači. Odgo-
vorila je, da nogomet igra že od malega skupaj z bratranci in tudi 
ostalimi. Intenzivne treninge pri NK Radomlje ima štirikrat tedensko, 
trajajo po uro in pol, včasih tudi malo dlje, vsebujejo pa vse elemen-
te, tako kondicijske treninge kot vrline nogometa, kot so driblanje, 
podaje … S soigralkami se odlično razume in se z njimi ujame v vseh 
pogledih, saj drugače ne bi mogle osvojiti državnega prvenstva. Ob 
osvojitvi te lovorike so ponosne na svoj uspeh in upajo, da jo bodo 

v prihodnjem letu ubranile. 
Po zaslugi osvojitve naslova 
so prejele povabilo in bodo 
prvi vikend junija nastopile v 
Avstriji na njihovem tekmova-
nju. Poleg nogometa je kakšen 
drug šport ne navdušuje, obča-
sno pa igra odbojko in namizni 
tenis. Sošolci in sošolke so bili 
nad osvojitvijo naslova v nič kaj 
ženskem športu bolj začudeni, 
sicer pa se v šoli pogovarjajo o 
drugih stvareh in malo o špor-
tu, o nogometu pa še manj. 
Učitelji so pozitivno sprejeli nji-
hovo osvojitev prvenstva in bili 
nad tem navdušeni. V priho-
dnje želi uspešno končati šola-
nje in nadaljevati kariero. Vsak 
športnik si želi nastopiti v naj-
boljšem moštvu, njena želja pa 
je igrati za Barcelono. Meni, da 
bo ženski nogomet zelo težko 
dosegel slavo moškega. Na šoli 
ima status športnika, ki prinaša 
sicer neke ugodnosti, vendar je 
vseeno treba vse narediti.  
Ayli želimo, da bi njena športna 
pot šla samo še navzgor, pa da 
kdaj pusti fantom, da jo pre-
magajo, da jim ne uniči vsega 
veselja, ki ga prinaša nogomet.

Besedilo: drago juteršeK, foto: 
oseBni arhiV ayle sKenderoVić

Članica državnih prvakinj DU-15 2021/22 je Ayla Skenderović
Če se vse življenje družiš s fanti, potem se navdušiš tudi za njihove športe, Ayla pa je nekaj nogometnih genov podedovala tudi od 
očeta. Svojo nogometno pot je začela v Nogometnem klubu (NK) Črni graben in nadaljevala v NK Radomlje v ženski ekipi DU-15. Ayla 
obiskuje 8. a razred OŠ Janka Kersnika Brdo in ji učenje ne dela preglavic, tako da lahko svoj hobi opravlja nemoteno. 
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Dog Epic Race 2022, 27.–29. 5. 2022
Tilen Strmšek se je s psičko Reo konec meseca maja podal na tekmovanje Dog Epic Race, ki je vsako leto organizirano na hribu Krásný v 
gorah Jizera, na območju Lučany nad Nisou na Češkem.

Tekmovanje v canicrossu (tek s psom, kjer pes vleče tekača naprej) je sestavljeno iz štirih etap, ki jih 
tekmovalci brez večjega premora odtečejo v treh dneh. Proge, ki jih tekmovalci odtečejo na tem 
tekmovanju, so bolj zahtevne, saj potekajo po tehnično zahtevnih poteh ter imajo veliko vzponov 
in spustov. Letošnje tekmovanje je zaznamovalo skoraj zimsko vreme z nizkimi temperaturami, 
vetrom in dežjem, kar je za tekmovalce predstavljajo dodaten izziv, psom pa je bolj hladno vreme 
odgovarjalo.

Tilen, ki je na tekmovanju v preteklih letih 
že bil, je ponovno osvojil 1. mesto v skupni 
razvrstitvi vseh etap, a pot do uspeha ni bila 
lahka. Pred samim tekmovanjem se je Tilen 
zastrupil s hrano in imel velike težave s po-
manjkanjem energije. Uspelo mu je zmagati 
tri etape, pri zadnji pa je osvojil odlično 2. 
mesto.

Rezultati:
Etapa 1: 4,4 km in 143 m višinske razlike
1. mesto: Tilen Strmšek in Rea

Etapa 2: 6,7 km in 269 m višinske razlike
1. mesto: Tilen Strmšek in Rea

Nagrada za najhitrejši vzpon Etape 2
Tilen Strmšek 

Etapa 3: 4,4 km in 138 m višinske razlike 
1. mesto: Tilen Strmšek in Rea 

Etapa 4: 12,2 km in 446 m višinske razlike 
2. mesto: Tilen Strmšek in Rea

Besedilo: gregor Berlec,
foto: oseBni arhiV tilna strmšKa 

HVALA!

www.pohodobreki.si
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Srček d. o. o., Stari trg 14, 1225 Lukovica
www.srcek.net
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Postani krvodajalec tudi ti
Svetovni dan krvodajalcev obeležujemo 14. junija. Ta dan je posvečen ozaveščanju o potrebi po darovanju krvi in zahvali krvodajalcem 
za njihov dar, ki mnogokrat rešuje življenja. Simbolično po svetu krvodajalci ponovno stisnejo pesti ter darujejo kri na mnogih krvoda-
jalskih akcijah.  

Krvodajalstvo je ena izmed 
najbolj humanih oblik po-
moči, ki jih lahko nudi človek 
človeku. Leta 1665 se je zgo-
dila prva uspešna transfuzija 
krvi, ki jo je izvedel Anglež 
Richard Lower in je bila izve-
dena na psih. Prva uspešna 
transfuzija krvi, ki je potekala 
na ljudeh, pa je bila izvedena 
leta 1667, donorji/krvoda-
jalci pa so bili kar jagenjčki. 
Za transfuzijo krvi tiči veliko 
znanosti. Neuspeli poskusi 
transfuzij so privedli do raz-
iskav, v katerih se je mnogo 
znanstvenikov ukvarjalo z 
vprašanjem, zakaj vsaka kri 
ni prava. Leta 1901 je tako 
avstrijski znanstvenik odkril 
tri krvne skupine in pojasnil 
majhen del dogajanja zno-
traj naših žil. Iz 3 osnovnih 
skupin poznamo v sedanjem 
času kar 8 osnovnih krvnih 
skupin. Te so: A, B, AB in 0. 
Vsaka od teh skupin pa je 
lahko Rh pozitivna ali Rh ne-
gativna (npr.: A+, A-, B+ …). 
Kot zanimivost, največ Slo-
vencev ima krvno skupino 
A+, najmanj pa AB-. Univer-
zalni krvodajalec je oseba, 
ki ima krvno skupino 0-, ta 
krvna skupina se uporablja 
tudi v urgentnih stanjih, ko 
ni časa za navzkrižno prever-
janje krvnih skupin, oseba pa 
potrebuje kri takoj. Osebe, ki 
imajo krvno skupino AB+, pa 
imenujemo univerzalni pre-
jemnik, saj lahko prejme kri 
katere koli krvne skupine. V 
kolikor svoje krvne skupine 
ne poznate, je krvodajalstvo 
ena izmed možnosti, da ugo-

tovite, katera krvna skupina se pretaka po vaših žilah. 
Krovna organizacija, ki, povedano na kratko in preprosto, razporeja s 
krvjo, je Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino v Ljublja-
ni. Enote za transfuzijsko medicino tesno sodelujejo z Rdečim križem 
Slovenije, ki je zadolžen za pridobivanje in zagotavljanje zadostnega 
števila krvodajalcev. Rdeči križ je tudi nacionalni organizator krvoda-
jalskih akcij. Zavod za transfuzijsko medicino ocenjuje, da je potrebnih 
300 do 350 krvodajalcev na dan, da Slovenija pokrije potrebe svojih pa-
cientov. Največ oseb (60 %) daruje kri enkrat na leto, le 2 % ljudi daruje 
kri štirikrat letno. Več kot 4 darovanja krvi na leto niso možna. V Slove-
niji imamo tako 62 000 krvodajalcev (66 % moških in 33 % žensk). Vsak 
krvodajalec dobi s strani države majhen poklon v zameno za njegov 
dar, in sicer dela prost dan, saj zakon o delovnih razmerjih določa, da 
ima delavec pravico do odsotnosti z dela zaradi darovanja krvi na dan, 
ko prostovoljno daruje kri. V tem primeru izplača delodajalec nadome-
stilo za plačo delavcu v breme zdravstvenega zavarovanja.

Kdo torej lahko daruje kri?
Vsaka polnoletna oseba do 65 leta starosti. Biti mora zdrava, tehtati več 
kot 50 kg. Ne sme biti slabokrvna. Moški lahko darujejo kri na 3 mesece, 
ženske pa na 4 mesece.

Za vse, ki se še odločate o darovanju krvi zaradi 
lastnega zdravja
Manjko krvnih celic in plazme ter drugih elementov krvi telo nadome-
sti zelo hitro. Kar se krvnih celic tiče, traja obnova rdečih krvničk najdlje, 
in sicer dva do tri tedne. Zaradi obnov železa v krvi pa je določeno, da 
dajanje krvi za ženske ne sme biti pogosteje kot na vsake 4 mesece in 
za moške ne pogosteje kot vsake 3 mesece.

Kako se pripravim na odvzem krvi?
Krvodajalstvo se od običajnega odvzema krvi za preiskave razlikuje v 
tem, da je treba pred krvodajalsko akcijo zaužiti obrok in popiti nekaj 
tekočine. En dan pred odvzemom ne smemo uživati alkoholnih pijač 
ali psihoaktivnih substanc. V mislih imejmo, da lahko našo kri prejme 
hudo bolna oseba ali otrok, zato je pomembno, da se krvodajalske ak-
cije udeležimo s pravim namenom, ki je pomagati sočloveku.

Kdaj in kje lahko darujem kri?
Redni krvodajalci preko sistema obveščanja dobijo SMS na telefonsko 
številko, ki so jo podali ob prvem darovanju krvi. Vsi novi krvodajalci 
pa se lahko odzovete na povabilo Rdečega križa, ki obvešča o svojih 
krvodajalskih akcijah v različnih medijih, seznam krvodajalskih akcij pa 
se nahaja tudi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za transfu-
zijsko medicino. Ena od možnosti pa je, da pokličete številke: 051/389-
270 , 051/671-147 ali 030/716-796 in se dogovorite za termin darovanja 
krvi v Ljubljani na zavodu za transfuzijo. 

Besedilo in foto: petra paVlič

AVTO 
KVEDER
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Drage občanke in dragi občani!
Veseli nas, da vas lahko povabimo na dva čudovita dogodka, ki se bosta junija dogodila v naši občini. Po dolgem 
času bomo lahko poklepetali, okusili tradicionalne, kakovostne in domače dobrote ter skupaj ohranjali tradicionalna 
znanja, za katera je več kot prav, da se prenašajo iz roda v rod. 

Lepo vabljeni na Vidov večer, ki se bo letos dogodil v petek, 17. 6. 2022, 
ob 21:00, v KD Antona Martina Slomška, kot Irski večer ob pivu in ir-
ski glasbi s skupino GREŠNA SAPICA. Vstopnice bodo na voljo eno uro 
pred prireditvijo po 10 EUR na osebo. 
Našega že 11. Vidovega sejma pa prav tako preprosto ne smete zamu-
diti – prav lepo bo ob programu, ki ga ponujamo. Vzemite si nedeljo, 
19. 6. 2022, zase, za svojo družino in prijatelje. 

Otvorili bomo športno igrišče, blagoslovili in degustirali pivo. Kuharski 
mojstri med nami ste vabljeni, da se prijavite na tekmovanje iz kuhanja 
golaža. In nenazadnje vas bosta pričakala pestro dogajanje ter pestra 
ponudba na stojnicah. 
Več informacij najdete na naši spletni strani www.td-svvid.si ter FB strani. 
Veselimo se vas!

turistično društVo sV. Vid

Križnikov pravljični festival Jenkret je biv ... ponovno na Trojanah
Letos poteka že 11. tradicionalni festival pripovedovanja pravljic Jenkret je biv ... Srčika dogajanja se odvija v bližnjem Motniku, spre-
mljevalni program pa sega na Vransko in v Kamnik. Drugič zapored pa na pobudo Boštjana Gorenca – Pižame gostuje tudi na Trojanah. 
Festival, posvečen Gašperju Križniku, čevljarju in ljubiteljskemu etnologu iz Motnika, se bo na Trojanah poklonil 170. obletnici rojstva 
Janka Kersnika. Odlična priložnost, da sobota, 18. 6. 2022, postane velik praznik dobrih zgodb. 

Na igrišču pred gasilskim domom na Troja-
nah vas bo 18. 6. 2022, ob 10. uri, pričakal 
prekaljeni improvizator in odličen pripove-
dovalec Boštjan Gorenc – Pižama. S seboj 
pa bo pripeljal posebnega gosta, pripove-
dovalca Boštjana Napotnika – Napa, ki ga 
mnogi poznajo tudi kot avtorja kuharskih 
knjig in oddaj. Skupaj bosta zakuhala pri-
povedovalski dogodek in pripravila bero 
ljudskih pripovedi ter jih dodobra začinila 
z zgodbami »Kmetskih slik« Janka Kersnika. 
Kljub temu da je dogodek namenjen odra-
slim, je primeren tudi za otroke.
Dogodek, ki ga organizirajo Knjižnica Fran-
ceta Balantiča Kamnik, Turistično društvo 
Motnik, Kulturno društvo Motnik, sofinan-
cirata Občina Lukovica in Javna agencija za 
knjigo Republike Slovenije. 

Vir: KrižniKoV praVljični festiVal,
foto: luKa daKsKoBler
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Renault Scenic dCi 110 Energy Limited Edition NAVI, PDC, GR.SEDEŽEV – 1461 
ccm, 81 kW  (110 KM) – L.2015/04 - samo 153.931 km  – Vozilo je odlično ohranjeno z bogato 
opremo: ohranjeno, servisirano vozilo z znano zgodovino. Bluetooth, navigacija, tempomat, 
gretje sedežev, start/stop, led dnevne luči, esp, 16 Col lita platišča, parkirni senzorji,… Finan-
ciranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 7.990,00 €

BMW serija 4 Gran Coupe: 430d xDrive, M PAKET, Luxury Line, Avt., XENON, 
MEMORY – 2993 ccm, 190 kW (258 KM), L. 2016/2 – 96.140 km. Odlično ohranjeno 
atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Športno podvozje, športni vo-
lan, avtomatski menjalnik, xenon žarometi, usnjeni sedeži, memory sedeži, parkirni sen-
zorji spredaj in zadaj, navigacija, električno zložljiva ogledala, brezstični ključ, sistem za 
samodejno zaviranje v sili, opozorilnik spremembe voznega pasu, električno odpiranje 
prtljažnega prostora, ... Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 – 7 let. Možno tudi 
brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 24.880,00 €

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Renault Espace ICONIC TCE 225 EDC - radar, kamera, samo 3.726 km, 1798 ccm, 165 
kW (224 km) - L. 2020/5. ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano zgodovino, 1. lastnik, 
bluetooth, navigacija, aktivni tempomat, usnjeni sedeži, gretje sedežev, start/stop, full led luči, 
headup display, esp, 17 col lita platišča, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 
2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 32.999,00 €

Renault Espace TCe 200 Initiale Paris – EDC, AKTIVNI TEMPOMAT, USNJE  – 1618 
ccm, 147 kW  (200 KM),  (automatik) . L. 2015/08  124.361 km.  Posebno vozilo z 2 elektronsko 
nastavljivima sedežema v drugi vrsti. Lepo ohranjeno vozilo z znano zgodovino. 4 control (štirikolesni 
volan), opozorilo za zapustitev voznega pasu, avtomatski menjalnik, aktivni tempomat, opozorilo o mrtvem 
kotu, head-up display, zaviranje v sili. Full led (led žarometi, dnevne led luči, zadnje led luči), vzvratna 
kamera. Park asistent, prednji in zadnji parkirni senzorji, gretje sedežev spredaj in zadaj, original 19" alu 
platišča,… Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.

Akcijska cena: 18.999,00 €

Jeep Compass 2.0 crd limited 4x4 - Slo. poreklo – 1968 ccm, 103 kw (140 km) l. 
2008/03 – 161.336 km, redno servisirano vozilo, 4x4 pogon, parkirni senzorji zadaj, gretje 
sedežev spredaj, tempomat, volanski obroč oblečen v usnje, original platišča črna – 18, vlečna 
kljuka, meglenke, električni pomik stekel spredaj in zadaj … Financiranje preko banke RCI – KRE-
DIT/LEASING od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 6.700,00€

BMW serija 1: 114d Advantage navi, PDC, USB, Bluetooth – 1496 ccm, 70 kW (95 
km), L. 2/2017 – 146.627km, 1. lastnik. Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigacija, parkirni 
senzorji spredaj in zadaj, Bluetooth, USB, usnjen multinfunkcijski volan, avtomatska klimatska 
naprava, prednje dnevne led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … Financiranje 
preko banke rci – kredit/leasing od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 11.880,00 €

Akcija
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POVABILO
DU Lukovica vabi vse upokojence na srečanje upokojencev naše-

ga in drugih društev upokojencev, ki bo

18. junija 2022, ob 9. uri.

Zbirališče bo v Rafolčah pri cerkvi sv. Katarine, kjer bo predsta-
vitev znamenitosti Rafolč. Nato bo skupni odhod do Gradiškega 
jezera, kjer bo zaključek s kulturnim programom in družabnim 

srečanjem.

Vabljeni!

VABILO
Društvo podeželskih žena Lukovica

ob dnevu državnosti

V A B I

v soboto, 25. junija, ob 10. uri,

na regijsko srečanje žena v Krašnjo.
Vstop prost, prijave pa zaželene.

Lepo vabljene!

Oglas 1/4

GASILNIK V 
OSEBNO VOZILO

2kg gasilnik na 
prah GLORIA 
primeren za osebno 
ali kombinirano vozilo
 

24,90 EUR
28,90 EUR

Najpogostejši vzroki 
požarov na osebnih vozilih so:
•okvare in poškodbe
•prometne nesrece

Zacetne in majhne požare lahko z 
gasilnikom pogasimo sami. 
Za gašenje požara priporocamo 
gasilnik z vsaj 2kg prahu ABC.

Svetovanje in možnost nakupa nudimo v 
Centru za zašcito in reševanje Domžale
Kolicevo 2a, 1230 Domžale
tel: 01 729 22 28 // info@czrdomzale.si

POSEBNA CENA V JUNIJU 2022

www.hubat.si

080 22 36080 22 36

Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

HITRA DOSTAVAHITRA DOSTAVA

 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI
KURILNEGA OLJA
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Nova Slovenija – glas razuma v 
slovenski politiki
Vstopili smo v nov mandat Državnega zbora RS. Po izjemno uspe-
šnem delu naših ministrov v prejšnji vladi (to nam priznavajo tudi 
tisti, ki ne simpatizirajo z nami), po dveh letih boja z epidemijo in 
vsemi njenimi gospodarskimi posledicami, smo pristali v opoziciji. 
In prvič v zgodovini Slovenije se je zgodilo, da nas novi mandatar ni 
niti povabil k sodelovanju. Sicer je to napovedoval že pred volitva-
mi, pa vendar. Glas razuma bi rekel, da stranka, ki na volitvah doseže 
tretje mesto, sodi v vlado, posebno, če je v preteklosti pokazala in 
dokazala, da ima najboljši gospodarski program, ki ga zna tudi ure-
sničevati. Razlog zavrnitve? Sodelovanje v Janševi vladi.
Žal v slovenski politiki dobra dela niso prepoznana kot argument, 
na podlagi katerega bi se volivci odločali. To je slaba popotnica naši 
domovini, ki ostaja brez upanja, da bi se razvila v zrelo demokratično 
državo, ki bi svobodno dihala z desnim in levim krilom pljuč. Pa ji po 
vsakih volitvah ostane le eno krilo, ki mu primanjkuje kisika. Poglej-
mo samo področje dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti, 
ki ga je minister Janez Cigler Kralj le v dveh letih s številnimi socialni-
mi ukrepi uspel pripeljati na pot pravične solidarnosti. Ta bo zdaj pod 
vodenjem Levice popolnoma spremenila smer, kar bomo občutili 
vsi, ne le krščanski demokrati. Prav ironično je, da bo ravno področje 
družine prevzel minister, ki zagovarja prav nasprotne stvari, kot jih je 
zagovarjal in živel minister Cigler Kralj. Glede na koalicijsko pogodbo, 
ki bo stvari na tem področju obrnila na glavo, bodo krščanski temelji 
počasi bledeli. S teorijo spola, promocijo LGBT (ta bo tudi v šolah do-
bila svoje mesto) in napovedano spremembo družinske zakonodaje, 
bo tradicionalna družina (mati, oče in otrok) kot osnovna celica druž-
be, izgubila svoje varstvo, ki ji jo zdaj zagotavlja Ustava RS.
Mogoče pa bo prevladal glas razuma in bomo državljani znali pre-
poznati prave vrednote, ki nas določajo kot narod s trdnimi kore-
ninami.

oo nsi luKoVica

Pooblaščeni servis 
Renault

tudi v 
Moravčah
 

Avtohiša KRULC
www.avtohisa-krulc.si 01 72-31-200

- Servis osebnih in gospodarskih vozil - Sklepanje zavarovanj
- Karoserijska in ličarska popravila

- Cenitve kasko škod
- Vulkanizerstvo in hotel pnevmatik

- Optične nastavitve podvozja
- Polnjenje in servis klimatskih naprav

- Ročna avtopralnica in poliranje 
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ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti sklenil naš dragi mož, 
oče, dedek, brat in stric

VALENTIN PEVC
iz Vidma pri Lukovici.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 

sveče in svete maše.
Hvala cvetličarni Erlene Gril, pogrebni službi Vrbančič, pevcem 
kvarteta Krt in župniku Bernardu Rožmanu za lepo opravljeni 

cerkveni obred.
Posebna zahvala dr. Lobodi, ZD Domžale, patronažni sestri 
Irmi in njenim sodelavkam, negovalkam doma Mengeš in 

sosedom Lukovim za nesebično pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga 

ohranjate v lepem spominu.

Vsi njegovi

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

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v izpolnjenem 92. letu sklenil naš dragi 
mož, ata, dedi, tast, stric in boter

JOŽE ZUPAN
iz Krašnje.

Želimo se zahvaliti vsem prijateljem, sosedom in sorodnikom 
za izrečene besede sožalja, svete maše, darove za cerkev, 

sveče in cvetje.
Hvala g. Gregorju Luštreku za vodenje pogrebnega bogoslužja, 

bratom Salezijancem, g. Tonetu Potokarju in dr. Bogdanu 
Dolencu za duhovni nagovor.

Romani Močnik Žavbi za prebrano slovo atu. Domačim 
cerkvenim pevcem, Kvartetu Krt in kvartetu kontrabasov 

Simfoničnega orkestra Slovenske Filharmonije za doživeto 
glasbeno spremljavo pri pogrebnem obredu.

Iskrena zahvala patronažnim sestram Mateji Parkelj, Heleni 
Stegnar in Irmi Markovšek za skrbno nego ata in tople besede. 

Zdravniku Milanu Banku in medicinski sestri Bernardi Ocepek za 
prijazno spremljanje ata. Zahvala tudi pogrebni službi Vrbančič 
za korektno opravljeno delo. Vsem, ki ste ga poznali in imeli radi, 

pa velika zahvala za molitve.

Žena Jelica, sin Blaž in hči Tina z družinama ter hči Monika z 
Goranom Krašnja, 28. 5. 2022

Večerni ave je odzvonilo 
in trave so se priklonile,
kakor da bi pokleknile
in na tihem odmolile,
tebi v slovo.

Sliki povesta več kakor besede ...

foto: marjeta pestotniK
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ROKOVNJAČEVA
NAGRADNA KRIŽANKA 
Uredništvo Rokovnjač
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Nagrajuje Hutko d.o.o. iz Trnjave
Hutko d. o. o. bo izžrebanemu nagrajencu Rokovnjačeve križanke 
podaril desko za rezanje mesnin in zapestnico. Prevzem nagrade 
na Občini Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Nagrado bo prejel en prejemnik, ki ga bomo izžrebali med vse-
mi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene 
križanke (samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete 
do torka, 5. julija 2022, na naslov: Uredništvo Rokovnjač, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, ali skenirane na elektronski naslov: rokovnjac@
lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in pri-
imek).

Nagradna križanka številke 4/2022
Geslo nagradne križanke: ELAN MUZEJ.
Nagrado prejmejo: Bojan Čolić, Karmen Avsec in Kim Razpotnik. 

Za prevzem nagrade se prejemniki obrnejo na blagajno Alpskega 
smučarskega muzeja Elan, Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenj-
skem. Nagrajenci se morajo na blagajni izkazati z osebnim doku-
mentom.



Srček d. o. o., Stari trg 14, 1225 Lukovica
od ponedeljka do petka od 5. do 19. ure 
sobota od 5. do 13. ure
nedelje in praznike zaprto
t: 051 399 111
www.srcek.net | www.halokruh.siU
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STE KUPILI KRUH?
PEKARNA ČEMAŽAR

Raznolik kruh iz parno krušne pečcič

Koruzni droženi z orehi

Lukovške žemlje


