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Rokovnjač2 OGLASI

Povprečna poraba goriva: 3,1–12,2 l/100 km. Emisije CO2: 90–203 g/km. Uradna vrednost emisijske stopnje: EURO 6. Specifične emisije NOX: 0,0034–0,0704 g/km. 
Vrednost specifične emisije trdnih delcev pri dizelskih motorjih: 0,0001–0,0045 g/km. Število delcev pri dizelskih motorjih: 0,0100E11–45,8E11 /km. Ogljikov dioksid (CO2) 
je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične. Avtotehna VIS 
in Kosec d.o.o., Kamniška cesta 19, 1230 Domžale.

MOKKA X 
že za 14.700 €

GRANDLAND X 
že za 20.150 €

CROSSLAND X 
že za 14.350 €

AVTOTEHNA VIS IN KOSEC D.O.O.
Kamniška cesta 19, 1230 Domžale
01 7216 092
info@avtokosec.si, www.opel.avtokosec.si

SPOZNAJTE DRUŽINO OPEL SUV MODELOV
Vabljeni na testno vožnjo z urbanimi zapeljivci.

Podarite darilni bon za zdrav korak v letu 2019.

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Zelimo vam vesele praznike! Veliko srece, zdravja in zadovoljstva.

Rezervacije: 041 629 523
www.gostilnafurman.si
Sprejemamo narocila za prednovoletne zabave!

360º ogled prostorov
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Naslednja številka Rokovnjača bo iz-
šla 21. decembra 2018; rok za odda-
jo člankov je 11. december 2018 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko po-
šljete po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.
si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 
051 365 992.

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

Uvodnik
Dovolj je bilo. 
Tako sem si rekel 
že pred časom, 
ko sem razmišljal 
o delu odgovor-
nega urednika 
glasila Rokovnjač. 
Mandat mi sku-
paj z uredniškim 
odborom poteče 
z naslednjo, de-
cembrsko številko. Za novega se ne bom 
več potegoval. Razlogov je veliko. Preveč, 
da bi jih strnil v ta uvodnik. Tudi prostor in 
čas nista najbolj primerna. Morda samo to, 
da je z urednikovanjem precej dela. Zanj 
mi ob redni službi in ostalih obveznostih 
zmanjkuje časa. V bodoče sem pripravljen 
napisati še kak članek. Z veseljem pa ure-
dniško mesto prepuščam nasledniku s sve-
žimi idejami in novim zagonom ter mu ob 
tem želim veliko uspeha.

Delo urednika Rokovnjača sem opravljal 
dva mandata, ki sta vsekakor obogatila 
moje več kot 15-letno delo v medijih. Lo-
kalna glasila so v medijskem prostoru pre-
cej specifična. Nisem bil vajen problemov, 
na katere sem naletel, a so bili dobra šola. 
Predvsem na začetku ni bilo najlažje vzpo-
staviti nivoja, ki sem si ga želel. Rokovnjač 
tako ni bil več poligon za obračunavanja. 
Veliko truda je bilo vloženega, ob tem so se 
prikradle tudi kakšne napake, za katere se 
iskreno opravičujem. Tega obdobja se bom 
spominjal tudi po ogromno lepih trenut-
kih. Še bolje sem spoznal domače kraje in 
številne ljudi. Hvala dopisnikom, društvom 
in vsem ostalim, ki ste soustvarjali glasilo 
ali kakorkoli drugače pripomogli, da ste bili 
občani obveščeni o dogajanju v naši dolini.

Želel bi si zagotovo še veliko več, a kot 
sem ugotavljal že ob zaključku prvega 
mandata, lahko ponovno zapišem iste be-
sede, da s trenutno ureditvijo, omejitvami 
in kadri glasilo težko kljubuje zahtevam so-
dobnega časa. Veljalo bi temeljito razmisli-
ti, kako in kaj naprej. Kaj pravzaprav želimo 
od občinskega medija in kakšen naj bo?

Ob koncu bi se še enkrat rad članom ure-
dniškega odbora in vsem, ki ste sodelovali 
pri nastajanju glasila Rokovnjač, najlepše 
zahvalil.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Rokovnjač4 OBČINSKA UPRAVA

Ureditev prometnih površin pri gostišču na Trojanah
Gostinsko podjetje Trojane (GP Trojane) načrtuje ob gostinskem kompleksu ureditev dodatnih parkirnih površin in garažne hiše z navezavo na 
regionalno cesto zaradi izboljšanja pogojev za njegovo delovanje. Gre za zahteven poseg v prostor, za katerega je potrebno v prvi vrsti spreme-
niti osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora, ki je v trenutno še kmetijska. Vsaka takšna sprememba je možna le v postopku priprave 
in sprejemanja občinskega prostorskega načrta (OPN) kot hierarhično najvišjega prostorskega akta občine. V tem postopku se usklajujejo 
različni razvojni in varstveni interesi v prostoru na različnih področjih, na katerih je za vsako spremembo treba pridobiti pozitivno mnenje.

V zvezi s prometno problematiko na Trojanah je bil na pobudo Občine 
Lukovica 25. oktobra 2018 sklican sestanek pri direktorici Direktorata 
za prostor, graditev in stanovanja, katerega pristojnost je med drugim 
tudi medresorsko usklajevanje prostorskih rešitev v občinskih prostor-
skih načrtih. Namen sestanka, ki se ga je udeležil tudi izdelovalec idej-
ne zasnove ureditve parkirišč na Trojanah, je bil zaradi očitka občini, da 
na ministrstva ni poslala nobenega gradiva, razjasniti, da je postopek 
priprave OPN občine Lukovica na pravi poti in se izvaja tako, kot je za-
konsko predpisano. Pobuda GP Trojane za spremembo namenske rabe 
zemljišč, ki je bila podana dodatno, vendar v še sprejemljivem terminu, 
je bila zaradi gospodarskega pomena podjetja za zaposlene in občino 
vključena v postopek priprave OPN. Le-ta se kot povsem nov prostorski 
akt pripravlja in sprejema za območje celotne občine (v postopku ni 
možno obravnavati in reševati le enega pobudnika ločeno od celotne-
ga prostora občine). Glede na dosežen kompromis na področju varstva 
okolja in ohranjanja narave v letošnjem letu bo postopek zaključen 
predvidoma v prihodnjem letu in takrat bo gostinsko podjetje, skladno 
s predvidevanji, lahko začelo z izvedbo projekta.

Direktorica direktorata je na omenjenem sestanku posebej poudarila 
njihovo dosedanjo angažiranost pri iskanju rešitve, s katero je bilo za-
doščeno zahtevam Zavoda RS za varstvo narave glede umestitve obr-
tne cone v zahodnem delu občine in hkrati vključena širitev stavbnega 
zemljišča pri GP Trojane. Poudarila je, da se morajo vsi, vključno z iz-
vajalcem prostorske dokumentacije, držati dogovorjenih in usklajenih 
rešitev in da se novih zahtev s strani nosilcev urejanja prostora, ki so že 
bili prisotni na usklajevanjih, ne more upoštevati.

Predstavniki direktorata so bili podrobneje seznanjeni s projektno 
rešitvijo povečanja parkirnih površin na Trojanah, predvsem z vidika 

morebitnih navezav in povezav z državno cesto. Po besedah projektan-
ta je osnovni namen ureditev parkirnih površin s parkirno hišo (objekt 
bo vkopan in ozelenjen), vse skupaj pa se izteče z uvozi in izvozi na 
regionalno cesto. Na predlog direktorata so se prisotni na sestanku 
dogovorili, da se v korist investitorja z namenom skrajšanja postopkov 
izdela posebna strokovna podlaga, ki se priloži k OPN v postopku nje-
gove priprave in sprejemanja. V strokovni podlagi je treba upoštevati, 
da je na območju zahtevna geomorfologija, geologija, problematična 
prometna varnost idr. Projektantu je bilo tudi predlagano, da z izdelano 
idejno zasnovo zaprosi Direkcijo za infrastrukturo za izdajo preliminar-
nega mnenja k predlagani rešitvi umestitve parkirišč z navezavo na dr-
žavno cesto. Na ta način bo načrtovana prostorska ureditev predhodno 
usklajena z državnimi načrti in usmeritvami na področju urejanja dr-
žavnih cest, saj so Trojane pomembna točka razvojne osi. Dogovorjeno 
je tudi bilo, da občina pri tem nudi vso morebitno potrebno pomoč. 
Zaradi predloga prostorske rešitve z umestitvijo parkirne hiše, ki je bil 
podan pozneje, je treba preveriti usklajenost tudi z ostalimi pristojni-
mi resorji: področje kulture zaradi arheološkega najdišča z vplivnim 
območjem, narave zaradi neposredne bližine območja Natura 2000, 
obrambe in urejanja voda zaradi plazovitosti in erozijske ogroženosti. 
Z namenom, da v postopku priprave OPN ne bo negativnih mnenj in 
posledično ustavitve postopka, bo Občina Lukovica na podlagi ome-
njene strokovne podlage zaprosila ključne nosilce urejanja prostora za 
posebne smernice.

Ob zaključku sestanka so predstavniki Direktorata za prostor zagoto-
vili, da bodo vložili maksimalni napor, da se OPN občine Lukovica čim 
hitreje zaključi, pri čemer upa na konstruktivno sodelovanje pristojnih 
resorjev ostalih ministrstev.

Začetek del pri rekonstrukciji 
ceste Čeplje–Znojile
 

V začetku meseca so se začela zemeljska dela pri rekonstrukciji 
ceste Čeplje–Znojile. Zaradi razširitve trase ceste je bilo treba pre-
staviti tudi vodovod in optični vod. V letošnjem letu bodo v celoti 
zaključena zemeljska dela in celostna ureditev odvodnjavanja ce-
ste. Če bodo vremenske razmere omogočale, bo izvedeno tudi as-
faltiranje. Žal obvoza ni mogoče organizirati, zato se izvajajo delne 
zapore ter občasne kratkotrajne (nekajminutne) popolne zapore 
ceste, zato prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Potek del izgradnje kanalizacije, 
obnove vodovoda in 
rekonstrukcije cest v Prevaljah

 
V Prevaljah so v večji meri zaključena dela izgradnje kanalizacije. Letos 
bo zaključeno tudi investicijsko vzdrževanje vodovoda, vzporedno pa 
se izvaja tudi izgradnja optičnega omrežja. Sledila bo rekonstrukcija 
cest s celostno ureditvijo odvodnjavanja. Spomladi bodo potekala as-
falterska in zaključna dela. Izvajajo se delne zapore cest, ob občasnih 
popolnih delih so ustrezno urejeni obvozi. Za potrpežljivost in razume-
vanje se najlepše zahvaljujemo.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Pumptrack končno tudi v Lukovici
Urbani poligon ali pumptrack je osnova za razvijanje sposobnosti vožnje kolesa, rolke, skiroja, rolerjev in podobno. Po Sloveniji so v 
zadnjih letih rasli kot gobe po dežju. Ne le da je disciplina pumptrack zdaj tudi uradni olimpijski šport, v Sloveniji imamo celo serijo 
tekmovanj z imenom Pumpaj Slovenija. Z vožnjo po takšnem poligonu razvijamo koordinacijo, ravnotežje, usvojimo tehnike vožnje, 
pridobimo ogromno kondicije in nenazadnje smo zunaj, v naravi in na zraku. Je varen in atraktiven objekt za vse generacije.

Ima pa takšen objekt zelo širok spekter uporabnikov, od starejših, še 
aktivnih občanov do najmlajših uporabnikov, saj so objekti grajeni skla-
dno z evropskimi in slovenskimi standardi za otroška igrišča na pro-
stem. Pumptrack spodbuja aktiven življenjski slog, h gibanju in druže-
nju na prostem pa pritegne tako mladino kot tudi odrasle.

Edinstven športni objekt je lahko zaradi manjše površine in atrak-
tivnega izgleda umestiti praktično kamorkoli. Prvi pumptrack v občini 
Lukovica bo na Brdu pri Lukovici, in sicer v gozdičku pri prvi (novi) hi-
trostni oviri, torej na začetku kostanjevega drevoreda. Na tem mestu 
bi se zahvalili za sodelovanje Urški Kersnik, ki je privolila v izgradnjo 
objekta na njenem zemljišču. 

Naj poudarimo, da postavitev pumptrack steze v ničemer ne vpliva 
na peš pot Rafolče–Brdo. Na to se celo navezuje in je NE ukinja. 

Kaj pravzaprav je pumptrack poligon?
Pumptrack poligon ali grbinasti / tlačilni poligon je sestavljen iz za-
obljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno 
celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a varno ko-
lesarsko izkušnjo tudi na manjših površinah. 

Asfaltni pumptrack poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, 
rolerje in skiroje. Primeren je za vse kolesarje ne glede na njihovo pred-
znanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom kot tudi vadbo vrhun-
skih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Po 
pumptracku se ne premikamo z odrivanjem ali vrtenjem pedal, temveč 
s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Prav inovativen način poga-
njanja pumptrack poligone ločuje od ostalih objektov in stez.

Tako kot pravzaprav vse poligone v Sloveniji bo tudi za našega po-
skrbela ekipa profesionalnih izdelovalcev takšnih objektov iz podjetja 
Alliance. V občinskih prostorih so potekali zaključni pogovori za izved-
bo projekta, na katerem so bili izvajalci, lastnica zemljišča in župan, pri-
soten pa je bil tudi idejni vodja projekta Evgen Pevec, tudi sicer aktiven 
gorski kolesar, ki v domžalskem gorskokolesarskem klubu Energija skr-
bi za učenje podmladka.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

V Blagovici nastaja lep poslovilni objekt, ki ga ljudje že dolgo priča-
kujejo. Projekt zajema tako izgradnjo poslovilnega objekta kot tudi 
ureditev zunanjih površin, hortikulture. Sama izgradnja poslopja je v 
zaključni fazi, manjkajo še strešniki, dela se na toplotni izolaciji, seve-
da pa je vse prilagojeno trenutnim vremenskim razmeram. Vsekakor 
gradnja poteka po postavljenem terminskem načrtu. Uporabno dovo-

ljenje pričakujejo v začetku prihajajočega leta, zunanja ureditev pa bo 
urejena v odvisnosti od vremenskih razmer, takoj ko bo to mogoče.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Poslovilni objekt Blagovica - Šentožbolt
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Pred dnevom spomina na mrtve in 
poklonom žrtvam vojn

Za nami sta praznična dneva. En povezan bolj s kulturo, drugi s 
spomini na vse preminule.
Dan spomina na mrtve, na katerega se vsako leto tudi župan Matej 
Kotnik spomni vseh pokojnih in se pokloni žrtvam vojn, položi ven-
ce in simbolno prižge sveče v trobojnici zastave, na vseh mestih v 
Lukovici, ki obeležujejo spomin na pokojne sinove in hčere naroda.

občinskA uprAvA

Slovesnost ob 100-letnici 
konca prve svetovne vojne
V nedeljo, 11. novembra 2018, ki je letos sovpadala z eno najbolj 
prijetnih nedelj v letu – martinovo nedeljo, se je točno ob 11. uri 
pred Marijinim znamenjem na Starem trgu v Lukovici odvijal kultur-
ni dogodek. Ta je bil namenjen spominu na 100-letnico konca prve 
svetovne vojne.
Čez program nas je popeljal prijeten glas Barbare Hace, sam dogodek 
pa se je začel ob zvokih žalostinke v izvedbi Godbe Lukovica ter pola-
ganjem venca s strani častnika ZVVS in župana Občine Lukovica Mateja 
Kotnika. Moški pevski zbor Janka Kersnika Lukovica je zapel dve pesmi 
(Slovenec sem in Doberdob), prav tako pa je bil na dogodku prisoten 
tudi župnik Pavel Okoliš, ki je padlim v vojni, skupaj z vsemi zbranimi ob 
dogodku, namenil molitev. Župan je v govoru omenil nekaj podatkov, 
kjer smo lahko slišali, v kakšnih razsežnostih je ta vojna jemala drage 
osebe in bližnje, naše prednike. 

občinskA uprAvA

Obvestilo za javnost

Vse zainteresirane občane obveščamo, da je župan Občine Lukovica 
dne 12. 11. 2018 sprejel SKLEP O SPREJEMU STALIŠČ DO PRIPOMB IN 
PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE DOPOL-
NJENEGA OSNUTKA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTOR-
SKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA TURISTIČNE CONE DRTIJŠČICA - B.

Stališča do pripomb in predlogov so na vpogled pri pristojni 
službi Občine Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, dostopna pa so tudi na spletni strani občine Lukovica: 
www.lukovica.si.

občinskA uprAvA
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Društveni dom Krašnja
Zaključen je ponovljeni razpis za izbiro izvajalca za izvedbo projekta 
Društvenega doma Krašnja. Izvajalec je izbran, pogodba z njim pa že 
podpisana. Na sami lokaciji je delovišče že zavarovano, odstranili so 
stari, enostavni objekt in začeli s pripravo gradbene jame, kar pome-
ni, da je izvajalec začel z gradbenimi deli. Tako bodo dela končana v 

Vzdrževanje cest v občini Lukovica v zimski sezoni 2018/2019
Program vzdrževanja cest v zimskih razmerah je sledeč: 
V skladu s predpisi so naše ceste opredeljene po prednostnih razredih za vzdrževanje v zimskih razmerah. Pomembnejše lokalne ceste, 
na katerih se mora zagotoviti prevoznost med 5. in 22. uro, so ceste, po katerih poteka promet med deli cest v občini oziroma med obči-
nami in po njih poteka tudi avtobusni, šolski prevoz, na teh cestah so možni zastoji do dveh ur.

Ostale lokalne ceste naj bi bile prevozne med 7. in 22. uro. Tudi tu so 
ravno tako možni krajši zastoji, v primeru močnega sneženja so možni 
zastoji do enega dne. Javne poti, deli cest, ki potekajo po obrobju na-
selij, so v nižji kategoriji, zato so možni zastoji do enega dne, v primeru 
močnega sneženja so možni večdnevni zastoji.

Parkirišča in pločniki so glede na upoštevanje krajevnih potreb splu-
ženi do enega dne, v primeru močnega sneženja do več dni.

Med 22. in 5. uro so možni zastoji oziroma so ceste prevozne z zimsko 
opremo.

Na zgoraj podana pravila se v naši občini plužijo ceste glede na po-
trebe in prioritete. Na vseh cestah je dovoljeno do 15 cm snega, saj 
je do te mere možen promet z uporabo zimske opreme na vozilu. S 
posipanjem se prične ob vsaki poledici ali začetku sneženja, ko se sneg 
začne oprijemati cestišča oziroma po izvedenem pluženju.

Za boljšo obveščenost in varnejšo vožnjo na nevarnejših delih cest 
lahko postavimo opozorilne znake, s katerimi so vozniki še dodatno 
obveščeni o razmerah na cesti.

Upravljavci vzdrževanja zimske službe v naši občini opravljajo to na-
logo v skladu s predpisi oziroma se po izkušnjah potrudijo, da so vedno 
boljši, kot to velevajo predpisi.

Izvajalci zimske službe (pluženje cest) so dosedanji izvajalci, to so ko-
operanti – kmetje, s katerimi so sklenjene pogodbe za obdobje zimskih 
sezon 2014–2019. Za posipavanje in delno pluženje cest (od Prevoj do 
Krašnje) ter čiščenje ostalih javnih površin na območju občine, je zadol-
žen Režijski obrat občine. Za posipavanje cest na vzhodnem delu obči-
ne (od Krašnje do Trojan) ter delno pluženje cest je pogodbeni partner 
podjetje Strabag, d. o. o.

Število strojev in voznikov je optimizirano glede na potrebe in mo-
žnosti oziroma razpoložljivo število strojev in voznikov.

Cestne priključke k stanovanjskim, gospodarskim in ostalim objek-
tom čistijo lastniki sami. Odlaganje snega iz zasebnih na javne površine 
ni dovoljeno.

Vsak udeleženec v prometu je dolžan skrbeti za svojo lastno varnost 
in za varnost vseh drugih udeležencev v prometu. Vozila opremimo z 
ustreznimi zimskimi pnevmatikami. Bodimo strpni. Kot pešci poskr-
bimo, da bomo na cesti kar najbolj vidni, kot vozniki pa prilagodimo 
hitrost vremenskim in drugim razmeram, predvsem pa se na pot od-
pravimo pravočasno.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

načrtovanem časovnem okviru, a kljub temu izvedena kakovostno. Po-
membno je, da se projekt zaključi do septembra prihodnjega leta, saj 
tako pričakujemo zajetno vsoto nepovratnih sredstev iz skladov ESRR 
in EKSRPT.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Čebelarsko društvo Lukovica ob 100-letnici organiziranega 
društvenega delovanja
Prihajajoče leto bo za čebelarke in čebelarje našega območja posebno leto. Minilo bo 100 let od prvega srečanja čebelarjev v Slaparjevi 
hiši v središču Lukovice, ko je potekal ustanovni občni zbor čebelarske podružnice za tedanji brdski sodni okraj. Članstvo je štelo 132 čla-
nov, od tega je bilo 31 članov iz zdajšnjega območja občine Lukovice. Prvi predsednik je postal Janko Rahne (1860–1928), ki je bil notar 
na Brdu in župan Lukovice (do leta 1914).

S sosednjimi čebelarskimi društvi (ČD Dolsko, ČD Domžale, ČD Krtina 
Dob, ČD Moravče in ČD Lukovica), ki so bila vključena v tedanji brdski 

sodni okraj in jih je zajemala takratna podružnica, smo se dogovorili, da 
se bomo tako kot pred stotimi leti, tudi tokrat povezali. Skupaj bomo 
izdali obširen zbornik o skupni zgodovini in o društvenih aktivnostih 
posameznih društev. Urednik zbornika je zgodovinar mag. Blaž Otrin, 
ki bo tudi opisal skupno zgodovino zdajšnjih društev od leta 1919. 
Župan Matej Kotnik bo opisal dogajanje pred letom 1919 in gradnjo 
zdajšnjega Čebelarskega centra na Brdu. Vsako čebelarsko društvo bo 
predstavilo preteklo in aktualno dogajanje. Vsi člani, ki tudi aktivno 
čebelarijo, pa bodo s fotografijo in kratkim opisom predstavljeni v za-
dnjem delu zbornika.

V okviru obeležja 100-letnice delovanja društev bo potekala skupna 
osrednja prireditev, predvidoma v občini Lukovica, in strokovni posvet 
s tematikami iz našega okolja in območja.

Vse občanke in občanke kakor tudi podjetja, ki delujejo na našem 
območju, vljudno naprošamo, da nam po svojih zmožnostih pomagajo 
pri zadanih projektih. Čebelarji smo ponosni, da delujemo in sobivamo 
na tako lepem predelu Slovenije. Radi bi, da prisluhnete naši zgodbi, da 
bomo tudi v bodoče tako dobro sodelovali. NAJ MEDI!

MitjA nAkrst, predsednik čd LukovicA

Žalni slovesnosti v Lukovici in 
na Prevojah
Vsako leto se ob dnevu mrtvih spomnimo tudi padlih v narodno-
-osvobodilnem boju. Žalni slovesnosti sta v četrtek, 1. novembra, 
dopoldan potekali v Lukovici in na Prevojah. V okolici spomeni-
kov padlim borcem se je zbralo kar nekaj svojcev, ki so se spo-
mnili na življenja tistih, ki so verjeli v slovenski narod, v sloven-
ske ljudi.

Na žalni slovesnosti na Prevojah pri spomeniku Mrtva straža je bil 
glavni govorec župan Matej Kotnik, ki nas je spomnil na to, da smo 
Slovenci in moramo biti na to ponosni. Za vzdušje so poskrbeli pev-
ci Moškega pevskega zbora Janko Kersnik Lukovica, recitator Janez 
Bubanc in praproščaki. Še posebno se moramo za prisotnost oziro-
ma njihov nastop zahvaliti instrumentalnemu triu, ki je na tem istem 
mestu prisoten že 14 let zapored (z nastopanjem na žalni slovesnosti 
ob spomeniku na Prevojah so v sklopu Osnovne šole Janka Kersnika 
začeli v petem razredu). V imenu občinske organizacije zveze borcev 
za vrednote NOB Lukovica se vsem nastopajočim in prisotnim zahva-
ljujemo za udeležbo.

AndrAž kopitAr

V imenu Čebelarskega društva Domžale, Čebelarskega dru-
štva Lukovica in Čebelarskega društva Krtina Dob vabimo vse, 
ki vas zanima naša kulturna dediščina v povezavi s čebelar-
stvom ter koristnost čebeljih pridelkov za človeka, na preda-
vanje v Knjižnici Domžale, ki bo 5. decembra 2018 ob 18. uri.
 
V goste smo povabili dve zanimivi predavateljici: 
Dušica Kunaver, prof., samostojna kulturna publicistka, priha-
ja k nam v imenu društva Naše gore list. Njeno predavanje ima na-
slov Čebela, med in vosek v slovenski kulturni dediščini. 

Mag. Andreja Kandolf Borovšak, univ. dipl. ing. živil. tehnol., 
svetovalka specialistka za področje varne hrane na Čebelarski 
zvezi Slovenije, bo imela predavanje Čebelji pridelki so popolna 
naravna živila.

Po obeh predavanjih ste vabljeni na degustacijo medu, cvetnega 
prahu in medenih izdelkov, ki jo bodo pripravila vsa tri društva.

Andrej jus, 
predsednik čd doMžALe

MitjA nAkrst,
predsednik čd LukovicA

MArjAn koderMAn, 
predsednik čd krtinA dob
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Gasilski center Blagovica: Gradnja pritličja z gasilskimi prostori
Gasilski center v Blagovici počasi raste v višino. Zaradi zahtevnosti konstrukcije je večina zidov in stebrov armirano betonskih, količina vgra-
jene armature pa je zelo velika. Stavba bo tako trdna tudi v zahtevnejših razmerah ob naravnih nesrečah, kar je nek način tudi njen namen. 
Dodobra so že prepoznavni gasilski prostori v pritličju, ki v teh dneh dobiva svoj zaključek z izvajanjem prve armirano betonske plošče.

V začetku preteklega meseca smo v sodelovanju občine, Gasilske zve-
ze Lukovica in Gasilske zveze Slovenije položili temeljni kamen, nato pa 
ob večinoma lepem in za gradnjo zelo primernem vremenu nadaljevali 
z gradnjo stebrov in zidov v pritličju objekta. Kot omenjeno, je izvajalec 
v tem času največ pozornosti posvetil opažerskim in armiraškim delom 
ter betoniranju nosilnih stebrov in zidov pritličja stavbe, ki so že sami na-
kazovali prostore v spodnji etaži. Pri tem so bile po projektu umeščene 
predvidene odprtine v zidovih za okna in vrata ter druge odprtine za po-
trebe inštalacij in opreme. Izvedle so se tudi armirano betonske stopnice 
v pritličju, balkon nad vhodnimi vrati ter armiranje in betoniranje gasil-
skega stolpa. Pred vsem tem je bila izdelana vsa potrebna horizontalna 
hidroizolacija na nivoju pritličja, v okolici objekta pa urejena ustrezna 
drenažna odvodnja za zaščito pred pronicajočo vodo v stavbo. Po izved-
bi betonskih vertikalnih konstrukcij so se izvajala zidarska dela z zida-
njem zunanjih in notranjih polnilnih sten, s katerimi so gasilski prostori 
dokončno dobili svojo prostornino. To pa so že takoj za tem napolnile 
podpore opaža za glavne nosilce in armirano betonsko ploščo nad pritli-
čjem. Zaradi večjih razpetin garaže, ki nima notranjih stebrov, so ti nosilci 
res močno armirani, kar je razvidno iz spodnje fotografije.

Tako količina porabljene armature kot tudi same dimenzije nosilnih 
zidov, stebrov, glavnih nosilcev in armirano betonske plošče pričajo o 
trdno zasnovani konstrukciji, ki bodo zagotavljali potresno varno stav-
bo, ki bo lahko kljubovala najzahtevnejšim razmeram v času naravnih 
nesreč, ko nas občani najbolj potrebujejo. V pritličju so tako opravljena 
glavna gradbena dela, tako ima gasilski center že svojo garažo, koman-
dno sobo, garderobo, sanitarije, klubsko sobo, vhod s stopniščem in 
kotlovnico, na južni fasadi pa tudi do prve plošče zgrajen gasilski stolp. 
Vsi prostori so seveda še gradbišče, ampak nas njihovo napredovanje 
končno navdaja z optimizmom in hkrati ponosom, da se po dolgih letih 
lastnega truda, vztrajanja in čakanja le kažejo sadovi preteklega dela.

Za strokovno spremljavo kvalitete in pravilnosti izvedbe skrbi naš 
gradbeni odbor v sodelovanju s predstavnikom občine in pooblašče-
nim nadzornikom na gradbišču, kjer skupaj z izvajalcem na rednih 
operativnih sestankih uskladimo vse potrebne dileme za nemoteno 
gradnjo. Ob tem se zahvaljujemo okoliškim prebivalcem za razumeva-
nje, da je tu in tam promet ob gradbišču malo bolj omejen. Žal parcela, 
ceste in Radomlja ne omogočajo večjega odmika gradbišča.

Za konec naj ponovno omenimo, da se center sicer res imenuje gasil-
ski, ampak je namenjen predvsem ljudem, krajanom, občanom in to 
ravno takrat, ko ga oziroma nas ti potrebujejo, ko ni druge pomoči, 
ko tolikokrat prvi pomagamo prav gasilci. Verjamemo, da se glede na 
našo preteklo pripravljenost pomagati, zdaj ko mi prosimo za pomoč, 
lahko obrnemo na vas člani, podporniki, donatorji in občani.

Ker PGD Blagovica pri tej investiciji nosi veliko finančno breme glede na svoje zmožnosti, vas vse, ki bi nam želeli pomagati do uresničitve na-
šega cilja, vabimo da nam pomagate s SMS donacijo, tako da pošljete SMS sporočilo s ključno besedo BLAGOVICA5 na 1919 in tako prispevate 
5 evrov za naš novi gasilski center. Pomoč pa nam lahko naklonite tudi na prihajajočem dobrodelnem koncertu v Blagovici ali z nakazili vaših 
donacij na naš TRR: SI56 0230 0001 4250 770 (NLB d.d.) ter na ostalih akcijah, ki bodo sledile tekom gradnje.
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Lukov sejem v Lukovici

Letos nam je mati narava kljub nekaterim vremenskim ujmam namenila 
bogato bero pridelkov. Da je bilo hrane veliko, se pozna tudi na teži rejenih 
živali. Vse to se je poznalo tudi na letošnjem Lukovem sejmu, ki je potekal v 
soboto, 20. oktobra. Prizadevni člani Turistično olepševalnega društva Brdo 
- Lukovica so namreč tudi letos po godu zavetnika cerkve v Spodnjih Pra-
prečah, sv. Luke, ki je sicer zavetnik zdravnikov, slikarjev, notarjev, kirurgov 
in mesarjev, pripravili sejem, ki nosi njegovo ime. Sejem je tokrat potekal v 
znamenju blagovne znamke Črni graben, saj je bila večina ponudnikov iz 
naših krajev. Ponujali so domače pridelke in proizvode, kot so jabolka, sir, 
med, mesni izdelki in še kaj. Seveda so bili prisotni tudi ponudniki iz drugih 
dveh dolin, ki mejita na Črni graben, Moravške in Tuhinjske. Pečeni sladki 
krompir naj bi obogatil naš jedilni list, in mnogi so se potem, ko so ga po-

skusili, odločili za nakup v želji, da bi ga pripravili doma, saj ni pogosto na 
našem jedilniku. Poleg številnih prodajalcev so svoje mesto na Lukovem 
sejmu našli tudi lovci, saj zelena bratovščina LD Lukovica že tradicionalno 
pripravlja in deli divjačinski golaž. Sejem je imel tudi izobraževalni namen, 
saj so gasilci in gasilke PGD Lukovica pripravili zanimiv prikaz reševanja po-
nesrečencev iz vozila. Z mnogimi obiskovalci so tudi osvežili teoretično in 
praktično znanje o oživljanju. Dogajanje na sejmu je bilo živahno, za kar 
gre vsa zahvala članom in članicam TOD Brdo - Lukovica in naravi, ki je po-
skrbela za obilne pridelke in sejemski prostor obsijala s sončnimi žarki ter 
tako pripomogla, da je sejem obiskalo veliko obiskovalcev.

drAgo juteršek

Obisk konjeniškega sejma na Koroškem 
V oktobru smo člani Konjerejskega društva Lukovica obiskali konjeniški sejem Pferdeland Kärnten v organizaciji Deželne konjerejske zveze av-
strijske Koroške. Dogodek se je odvijal na strokovni kmetijski šoli Stiegerhof v Gödersdorfu, ki razpolaga s sodobno konjeniško infrastrukturo.

Medtem ko so v zaodrju skrbno urejali konje, so na prizorišču mlade akro-
batke na konju že izvajale različne gimnastične like (voltižiranje). Nato so 
se zvrstili predstavniki klasične dresure s toplokrvnimi in hladnokrvnimi 
konji, vesternskega jahanja, vožnje s kočijami, znamenite španske jahalne 
šole z andaluzijskimi konji, ki so izvajali atraktivne in zahtevne hode ter le-
vado – dvig sprednjih nog do 45 stopinj od tal, za kar sta potrebna izreden 
mišični nadzor in popolno ravnotežje konja. Posebno prisrčen je bil nastop 
najmlajših jahačev s poniji. Za romantičen zaključek sta poskrbela vranja 
frizijca z umetelno vpletenimi vrtnicami v gosti grivi. Nastope je spremljala 
glasba, ki je poudarjala gracioznost, prikupnost ali šaljivost nastopajočih. 

Izven maneže se je gasilska ekipa pod vodstvom inštruktorja Akademije 
za reševanje živali urila na modelu konja.

Občinstvo je z bučnim aplavzom pospremilo jahače pri preskakovanju 

ovir in občudovalo konje noriške pasme, ki so nekoč z rimskimi legijami 
prišli iz Tesalije v osrčje Evrope. Drugačno okolje, podnebje ter reja so iz-
oblikovali hladnokrvnega konja, ki ima še danes pogosto izbočeno glavo 
in izdatne hode. Na travnatem poligonu je potekalo ocenjevanje delovne 
sposobnosti, na prvi pogled robustnih, a zelo marljivih delovnih konj. 

Konji so se izkazali kot pomembni partnerji v različnih tekmovalnih, de-
lovnih in rekreativnih disciplinah.

Pestro dogajanje so dopolnili dobra gostinska ponudba ter ponudniki 
konjeniške opreme in živalske krme.

Polni lepih vtisov, navdušeni nad intenzivnim in raznovrstnim sejem-
skim dogajanjem, smo ekskurzijo sklenili z druženjem ob kulinaričnih do-
brotah Lovskega doma Stol v Žirovnici.

besediLo in foto: HeLenA MesArič

Ekipa KD Lukovica - Pozdrav s Koroške Prikaz delovne sposobnosti s konjem pasme norik



november 2018 11DRUŠTVA

Od otvoritvene do zaključne vožnje
V petnajstih letih smo mulci postali možje in očetje. Nekateri so motorje postavili v kot, želja po druženju pa je pri večini še vedno prisotna. 
Uradno se je pot sekcije motoristov z imenom Moto klub Rokovnjači v AMD Lukovica začela 6. marca 2003. Še vedno pa znamo stopiti sku-
paj pri pripravi dogodkov. Le-teh skozi vsa ta leta ni bilo malo, utrjevale so se naše vezi, vsem pa so pustili neprecenljive izkušnje. Ob tej 
priložnosti se zahvaljujemo vsem vam obiskovalcem, ki podpirate naše dogodke, in številnim prijateljem, ki prispevate k delovanju kluba.

Pa si malce podrobneje oglejmo naše 15. leto. Sezono smo začeli z otvori-
tveno vožnjo 2. maja izpred kava bara Lenček, od koder smo se v skupini 
zapeljali do Ljubnega. Ob vrnitvi v domače loge nas je v Zelenem gaju pri-
čakal Grega s pogostitvijo. Sončno vreme nas je spremljalo ves dan.

Zadnji vikend v maju nas je spet čakalo lepo vreme v Kobaridu oziroma 
ob Nadiži, kjer je stal tabor udeležencev strokovne vikend ekskurzije. 
Nekateri so se na pot podali po običajnih cestah z mopedi, enoslednimi in 
dvoslednimi vozili, drugi pa po brezpotjih z offroad motorji. Idilična okolica 
nas je vabila k raziskovanju in spoznavanju tamkajšnjih lepot in znameni-
tosti, v soboto pa smo obiskali tudi Kobariški muzej.

Vsakoletna tradicionalna krvodajalska akcija Motorist za življenje je 
tudi letos potekala na Zavodu za transfuzijsko medicino v Ljubljani v začet-
ku junija, kjer se nam je pridružilo nekaj stalnih udeležencev in prijateljev 
iz drugih klubov.

Letošnje poletje je bilo res naklonjeno motoristom, veliko dni je bilo 
skoraj prevročih za oblačenje opreme in vožnjo na kratke razdalje, zato so 

bili pa večeri še toliko prijetnejši in topli, kar smo občutili tudi na nočni vo-
žnji. V sredo, 11. julija, smo ob 20.00 startali izpred Gostilne Furman, skozi 
Moravče do Vač in Hotiča, od tam pa direktno do Ljubljane, kamor smo 
prispeli že v trdi noči.

Letošnji 15. moto piknik je tokrat potekal na novi lokaciji, premierno se 
je zgodil dogodek pod nadvozom v Vrbi. Za vse obiskovalce smo poskrbe-
li, da niso bili lačni in žejni, najboljši so si prislužili nagrade v moto igrah, še 
boljši pa nepozabne spomine.

Zadnji septembrski dan smo z zaključno vožnjo zaključili našo uspešno 
sezono – na 15 motorjih smo se peljali do Škofje Loke, po končani vožnji pa 
smo se v prijetnem sončnem vremenu še malo podružili na našem novem 
klubskem prostoru v Vrbi.

Poleg naštetih dejavnosti se pridni moto rokovnjači potikajo po bližnji 
in daljni okolici, širijo informacije o naših krajih in uvrščajo moto kulturo v 
našo družbo.

Anže kočAr

Kavboji še živijo
Na sončnem pobočju v neposredni bližini Trojan je zaselek 
Hribi. Umeščen v srce zelenih travnikov in gozda privlači s 
svojo umirjenostjo in navdihuje s kulisami narave in zapuščin 
človeka. Razpadajoča lesena uta, obdana z neobdelanimi hlo-
di je bila navdih za fotografije čisto pravega kavboja.

Pred objektiv je tokrat skočil kar sam fotograf, Mitja Derenda, ki že sko-
raj desetletje živi na Trojanah in je v tridesetih letih aktivnega fotogra-
firanja prešel skozi številne tematike ustvarjanja. V njegove fotografije 
so največkrat ujeti ljudje, s katerimi fotograf hitro naveže zaupanje in 
jim vdihne željo po doživljanju nečesa novega. Običajno posnete v 
kulisah narave pa naredijo vtis pristnosti, veličastnosti, surovosti ali ro-
mantičnosti in zato vselej ostajajo privlačne na svoj poseben način …

fotogrAfijA in obdeLAvA: MitjA derendA, ModeL: MitjA derAndA,
LokAcijA: Hribi, občinA LukovicA, AvtoricA prispevkA: jAsnA oMerseL

Gozdna vila nad Čemšeniško planino
Sončno a vetrovno popoldne, ter jesenske barve so bile povod za 
nastanek čudovitih fotografij, poimenovanih Jesenska vila. Nastala 
fotografija je bila posneta skoraj na vrhu Čemšeniške planine, od 
koder je čudovit razgled na spodajležeče hribe in zaselke. Lokacija, 
razgled in pravljične fotografije so bile vsekakor vredne vzpona in 
hladnega vetra.

fotogrAfijA in obdeLAvA: MitjA derendA, ModeL: jAsnA oMerseL, 
LokAcijA: čeMšeniškA pLAninA, AvtoricA prispevkA: jAsnA oMerseL
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Oktober pri upokojencih
Ni kaj, upokojenci smo aktivni. V oktobru smo imeli izlet in pohod, ki sta 
bila lepo obiskana. Kolesarji so imeli začrtano traso. Njeno izvedbo je 
preprečil dež, kljub temu pa so v gostilni Gašper uspešno zaključili kole-
sarsko sezono. Na tržnici v Domžalah se je predstavila Občina Lukovica. 
Tudi tukaj smo sodelovali. Na stojnici so naše rokodelke predstavile svo-
je izdelke. Na Lukovem sejmu so rokodelke pripravile ustvarjalne delav-
nice. Likovniki so pripravili zelo lepo razstavo svojih del v Pungartnikovi 
hiši. Rokodelske delavnice vsak zadnji torek v mesecu so potekale po 
planu. Oktobra smo zaključili z origamijem. V naslednjih dveh mesecih 
pa bomo izdelovale novoletne okraske in voščilnice. Sodelovanje roko-
delk z OŠ Janko Kersnik tudi poteka. Kar precej se je dogajalo in se še bo 
v našem društvu, tako da lahko vsak najde nekaj zase. Pridružite se nam.

dAnicA osoLnik

Mirna gora
Prvi ponedeljek v oktobru smo se pohodniki DU Lukovica odpeljali proti Beli krajini. Naš cilj pohoda je bila Mirna gora, z gozdom poraščen 1047 m 
visok vrh in je eden najvišjih v Beli krajini. Ob vznožju so zapuščene kočevarske vasi, kot so Škrilj, Planina, Ponikve in še kakšna bi se našla. O bivanju 
Kočevarjev, ki so te kraje zapustili leta 1941, pričajo tudi stara pokopališča in zapuščene cerkve. Na Mirni gori je bila včasih cerkev sv. Frančiška Ksa-
verija. Legenda govori, da so s pomočjo sv. Frančiška ukrotili zmaja, ki je živel na gori ter povzročal hude ure in uničeval pridelek. Do te cerkve je vča-
sih vodila božja pot. Cerkev je bila leta 1942 požgana, kamenje so porabili za gradnjo planinskega doma, zvonik pa so preuredili v razgledni stolp.

Iz vasi Vrčice smo se z dvema vodnikoma odpravili proti Mirni gori. Pot nas 
je vodila v glavnem po obsežnih gozdovih mimo vasi Škrilj, kjer so si v ko-
čevarskih hišah uredili domovanje Romi. Po dobrih dveh urah smo prišli do 

planinskega doma. Do vrha nas je čakalo še za kakšnih deset minut strme 
poti, ki smo jo vsi premagali. Na vrhu je oddajnik, kakšnega posebnega 
razgleda pa ni, zato smo se hitro spustili do doma, kjer smo si privoščili 
malico iz svojih nahrbtnikov, saj je bil dom zaprt. V dolino smo odšli po 
zelo lepo urejeni gozdni učni poti, na kateri smo se seznanili z umetnim 
zasnovanim gozdom, z opuščenimi košenicami, z gozdarskimi oznakami, 
z vrstami dreves, ki rastejo tukaj in še z veliko značilnostmi gozda in nje-
govih prebivalcev. Pot se konča oziroma začne v vasi Planina, kjer je tudi 
zemljevid učne poti. Po cesti, ki se je malo vlekla, smo v družbi vodnikov, ki 
sta nam povedala dosti zanimivosti teh krajev, odšli proti Vrčicam, kjer nas 
je čakal avtobus. Odpeljali smo se proti Semiču v bivšo grajsko zidanico, ki 
je obnovljena in predelana v lokal, kjer smo se malo okrepčali. Na vrtu stoji 
mogočna 600 let stara kočka lipa, katere obseg votlega debla meri 780 cm.

Za nami je bil spet en lep dan druženja, hoje in spoznavanja novih kra-
jev. Pohodi so vsak prvi ponedeljek v mesecu. Pridružite se nam. Z nami je 
prijetno.

dAnicA osoLnik

foto: siLvo MAseLj

Med Prekmurci in Prleki ob reki Muri
Oktobra smo se upokojenci DU Lukovica odpeljali proti Prlekiji in Prekmurju. Naš prvi postanek je bil v Ljutomeru, središču Prlekije. 
Mesto ima eno najuspešnejših gimnazij v Sloveniji, znano je po kasaškem športu in še mnogo zanimivosti bi se našlo. Mi smo se tukaj 
ustavili samo na kavo. Pot nas je vodila v prleško vas Pristava, kjer ima družina Pavličič Kmečki muzej. Sprejeli so nas s pijačo dobrodošli-
ce Zoltanova krf. Lepo urejen muzej nam prikaže 600-letno zgodovino kmečkega

življenja v tej vasi. V nekdanjih kmečkih prostorih smo si ogledali stare 
kmečke pripomočke, stare kuhinjske lonce in ponve, starinske obleke in 
obuvala ter staro pohištvo.Gospodar in njegov sin sta nam na prijeten in 
humoren način pripovedovala o zgodovini. Veliko smo izvedeli tudi o bo-
jih s strašnimi Kruci. Poskusili smo kruh z zaseko. Bilo je zelo okusno. Kar 
prehitro je čas minil v tako prijetnem pripovedovanju. Treba se je bilo po-

sloviti, kajti morali smo naprej, saj so nas čakali v Razkrižju. To je lepo urejen 
obmejni kraj, kjer se zelo posvečajo turizmu. Lokalni vodič nas je pospremil 
na parkirišče v Razkriški kot, kjer so nam predstavnice turističnega društva 
pripravile razkriške mlince in nam ponudile vino, mošt, sok in vodo iz Iva-
novega izvira. Na stojnicah smo lahko kupili čaje, začimbe, marmelade in 
likerje družine Tivadar, ki ima v Razkrižju zeliščni vrt, ki se ga lahko tudi 
ogleda. Z vodičem smo odšli k Ivanovemu izviru. Tam in v okolici vzdolž 
reke Ščavnice je veliko energijskih točk. Vsako leto pri izviru pripravijo žive 
jaslice. Nasploh je v Razkrižju lahko preživeti lep dan ob ogledu Kovaške-
ga muzeja, cerkve sv. Janeza Nepomuka, potočnega mlina na Gibini in še 
marsikaj drugega. Morali smo se posloviti od gostoljubnih domačinov in 
se odpeljati čez Muro do Tinekovega broda, ki ima privez sredi neokrnjene 
narave. Z brodom smo se popeljali na drugi breg Mure in nazaj. Prijetno 
doživetje. Potem so nam pripravili kosilo na prostem. Pri kosilu smo uživali 
ob prekrasnem petju učenke OŠ Beltinci, ki nam je zapela nekaj prekmur-
skih narodnih pesmi. Dva violinista sta nam prijetno igrala, Franc Gorza pa 
nas je zabaval s petjem. Ker nam je ostalo še nekaj časa, smo se odpeljali 
proti Radencem in si ogledali velik vrtni center Mele. S tem smo zaključili 
naš res lep oktobrski izlet.

dAnicA osoLnik foto: siLvo MAseLj
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Strokovna ekskurzija članov TD Gradišče
Člani TD Gradišče in ostali vaščani smo se na lep sončen dan odpravili na ekskurzijo v Rogaško Slatino z okolico.

Ženski del si je naprej ogledal podjetje Kozmetika Afrodita, moški del pa 
je odšel na ogled Steklarne Rogaška. V Kozmetiki Afrodita so nas sprejeli v 
konferenčni sobi, kjer so nam predstavili zgodovino podjetja, ki se je začela 
leta 1970, ko je lastnica podjetja Danica Zorin Mijošek stopila na pot pod-
jetništva, takrat še v lastnem domu, na štedilniku. V zdravilišču Rogaška 
Slatina je odprla prvi kozmetični salon, ki je pomenil popestritev takratne 
zdraviliško-turistične ponudbe kraja. Kamilična krema je bil prvi izdelek za 
nego obraza, ki je pomenil temelj razvoju kozmetike, združene pod bla-
govno znamko Kozmetika Afrodita. Tekom časa so razvili široko paleto iz-
delkov za nego obraza, las in telesa. Zdaj ima podjetje zaposlenih 150 ljudi 
različnih strok, razvili so več kot 700 kozmetičnih izdelkov in poslujejo na 
20 tujih trgih. Zaradi strogih EU predpisov obiskovalcem ni dovoljen ogled 
laboratorija in proizvodnje, v ta namen smo si pogledali kratek predstavi-
tveni film. Po predstavitvi filma in nekaterih izdelkov se je ogled končal v 
njihovi trgovini.

V Steklarni Rogaška smo imeli vodeni ogled vseh faz proizvodnje kristal-
nega stekla, od priprave osnovnih surovin, pihanja stekla do brušenja in 
plemenitenja izdelkov z barvo, peskanjem in gravuro. Pri vsej tehnologiji, 
ki je na voljo, so vsi njihovi izdelki še vedno narejeni ročno ter so edini na 
svetu, ki tako izdelujejo kristalno steklo. Steklarstvo je v teh krajih prisotno 
že od 18. stoletja. Sama steklarna pa je odprla svoja vrata leta 1927 in že 
leta 1930 so izvažali v tujino, predvsem v ZDA, v verigo ameriških prodajaln 

Bloomingdale’s. Zaposlujejo okoli 1000 delavcev, proizvodni program pa 
obsega več kot 3000 različnih izdelkov. Več kot polovico izvozijo v tujino, 
določeni izdelki pa so izključno namenjeni prodaji v tujini. V steklarni na 
dan naredijo 30 ton steklenih izdelkov. Preden se izdelek zapakira, se ga 
dotakne vsaj 12 parov rok. V Hall of Fame smo si pobližje ogledali protoko-
larna darila in različne pokale.

Pot smo nato nadaljevali v občino Makole, kjer smo si ogledali čudovit 
baročni dvorec Štatenberg. Lastnik dvorca je podjetje Impol, v najemu pa 
ga imata občana občine Lukovice Florijan Sušnik in Tanja Šubelj. Dvorec sta 
napolnila z ogromno neverjetnimi kosi pohištva, glasbil, preprog, slik, knjig 
in lestencev ter drugih manjših in večjih predmetov. Videli smo, kako lepo 
sta prenovila grajsko kapelo, ki je zgorela leta 1910 in v kateri se je oktobra 
letos poročila voditeljica oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek. V plesni 
dvorani sta restavrirala 300 let staro fresko, v dvorcu je skrita knjižnica, kjer 
si dejansko lahko sposodiš knjigo ali prineseš knjige, ki bi jih vrgel stran v 
smeti. Ena soba je namenjena oblekam, tri krat na leto imajo dogodek, da 
lahko ta oblačila oblečeš in se sprehajaš po dvorcu kot pravi grof ali grofica. 

Dan smo zaključili na Turistični kmetiji Kolar, kjer so nam postregli z 
odlično večerjo in ker je bila martinova sobota, z degustacijo njihovega 
lastnega vina.

erikA cerAr

foto: siLvA burjA

Čebelarska zveza Slovenije in
Občina Lukovica vas vabita na 

III. festival čebelarske pesmi Lukovica 2018
Kulturni dom Janka Kersnika Lukovica

7. december 2018 ob 18.00

Nastopajoče pevske skupine:
Dramsko pevska skupina Zarja

Oktet Zven
Moški pevski zbor Polšnik

KUD Simon Jenko – Trbojske Ljudske pevke
MOP Radomlje

Moška pevska skupina Sosedje 
Mešana pevska skupina dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica

Komorni moški zbor Čebelarske zveze Slovenije

Vabljeni, vstop je prost.

Zakonski jubilanti Češnjice 2018

Spomini so tisto najlepše, kar lahko deliš z nekom. Še posebno to velja 
za zakonce. Tako smo se tudi letos zbrali na zahvalno nedeljo 4. novem-
bra v cerkvi na Češnjicah nad Blagovico. Bogu smo se zahvalili za oble-
tnice 15, 25 in 40 skupnih let. Jubilanti smo obnovili zakonski blagoslov 
in se priporočili bogu. Z nami je praznoval svojih 45 mašnih let tudi naš 
g. župnik Avguštin. 

Po končani slovesnosti smo skupaj s farani nazdravili ob prigrizku v 
večnamenskem prostoru in zaključili ob petju.

dušAn škrLj

foto: AnAMArijA škrLj
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Tudi septembra ni šlo po planu. Pet pohodnic se nas je odločilo, da 
bomo odšle na Štefanjo goro. Avto smo pustile v Adergasu, ki se pona-
ša z lepo romarsko baročno cerkvijo Marijinega oznanenja. Cerkev je 
bogata z mogočnimi slikami, ki so jih domačini uspeli rešiti pred Nem-
ci, ki so jih hoteli v drugi svetovni vojni odpeljati. Rešili so jih tako, da 
so jih ponoči v največji tajnosti zazidali. Po vojni so jih spet postavili na 
oltarje. Do vrha Štefanje gore smo imele kakšno uro prijetne hoje po 
gozdu, ob kateri smo nabrale gobe in kostanj. V turistični kmetiji pod 
vrhom smo si privoščile čaj in skutino sladico. Na vrhu gore stoji cerkev 
sv. Štefana, od koder je lep razgled na okoliške hribe.

V oktobru smo se odpravili na Resevno, ki je bila načrtovana. Spet 
nas je bilo samo pet. Resevna je 682 m visoka gora nad Šentjurjem. 
Ime je verjetno dobila po resju, ki ga je ogromno. Parkirale smo pri 
Ferleževemu mlinu v Šibeniku v soteski ob potoku Kozarice. Mlin ima 
šeststoletno zgodovino in je danes razglašen za tehnično-kulturni 
spomenik. Lastniki mlina so nas postregli z doma pečenimi žemljicami, 
marmelado, maslom in čajem. Ob prijetnem klepetu smo veliko izve-
dele o zgodovini mlina. Dobre volje smo se odpravile proti našemu 
cilju. Pot nas je vodila v glavnem po gozdu. Po uri in pol smo prišle do 
planinskega doma. Pet minut od doma je razgledni stolp, na katerega 
smo se povzpele in uživale ob pogledu na Donačko goro, Sleme pri 
Zagrebu, Pohorje, Konjiške gore, Peco, Raduho in Kamniške Alpe. Ob 
res lepem vremenu vidimo tudi Julijce s Triglavom. Pri domu smo se 
odžejale in posladkale z borovničevim zavitkom. Počasi smo se odpra-
vile v dolino. Preživele smo prijeten dan in osvojile še en vrh.

V organiziranje pohodov je treba vložiti kar precej truda in res škoda, 
da se teh pohodov udeleži tako malo članov društva.

dAnicA osoLnik

Pohodi ŠTD Rafolče
V pohodniški sekciji ŠTD Rafolče letos ne gre vse po načrtih. Odpadel je dvodnevni pohod v visokogorje v avgustu. Kljub temu je 
vodja Marijana Grošelj organizirala enodnevni pohod v Kamniške Alpe. Odziva ni bilo, saj se ji je pridružila le ena članica društva. 
Pod Krvavcem sta parkirali in se podali na planino Koreno, od tam pa na vrh Kompotele. Lepa in nezahtevna pot po pobočjih Krvavca 
s prekrasnim razgledom.

Pohodniki ŠTD Rafolče prišli z Gospodične s čistimi obrazi in pomlajeni
V nedeljo, 18. novembra 2018, ob 7. uri smo se podali na letošnji predzadnji pohod pohodniške sekcije ŠTD Rafolče, ki jo vodi zagnana 
Marijana. Z dvema osebnima avtomobiloma smo se izpred brunarice v Rafolčah odpeljali po več obvozih do vasi Gabrje pod Gorjanci.

Gorjanci so zelo obiskano dolenjsko pogorje, ki se dviguje nad Krško 
kotlino do Trdinovega vrha (1178 m). Slovenski Gorjanci so le del eko-
loško celovitega prostora, ki sega še daleč na Hrvaško. Na Gorjancih so 
rezervoarji pitne vode za celotno novomeško kotlino in številni izviri. 
Najbolj znana je bajeslovna Gospodična. V glavnem so bukovi gozdo-
vi z ohranjenima pragozdnima ostankoma na Ravni gori in Trdinovem 
vrhu. Po slemenu Gorjancev poteka državna meja. Iz zgodovine je zna-
no sožitje obmejnega slovenskega in uskoškega prebivalstva. Znan je 
tudi krvavi kamen, ki govori o boju za mejo in krvi mladenke, da je ka-
men ostal krvav.

Po parkiranju smo se podali na skoraj poldrugo uro dolg vzpon. Pre-
senetilo nas je dokaj hladno vreme, okrog ničle, na kar nismo bili nava-
jeni ob dolgem toplem vremenu. Rokavice in kape so bile dobrodošle. 

Po nekoliko spolzki jesenski poti smo se ob občudovanju še lepih bar-
vah listov na drevesih povzpeli do izvira pod Gospodično, kjer smo si 
najprej umili obraz, nato pa smo se še z nadaljnjim umivanjem pomla-
dili. Še vroči smo se podali na krožno pot do cerkve sv. Miklavža. Izza 
meglenih oblakov je posvetilo sonce in nas ogrelo. Na povratku smo se 
še okrepčali z zelo dobro hrano v planinskem domu na Gospodični, se 
spomnili še Martina in veselo odšli v dolino. 

Na Gorjance nas spominja bogato ljudsko izročilo, ki ga je literarno 
obdelal Janez Trdina Bajke in povesti o Gorjancih, ki nas čaka na knjižni 
polici. Zadnji, decembrski pohod bo na 0 m n. v., vabljeni!

viktor jeMec

       

 

TEHNIČNI PREGLEDI  
               01 723 68 44

SERVIS  01 723 68 40

www.avtokveder.com

AVTO KVEDER d.o.o.
Obrtniška ul. 1, Lukovica

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

Veliko srečnih in varnih
poti v letu 2019!
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MEGA ŽUR  
z Modrijani

Odličen začetek HK Prevoje tudi v hrvaškem prvenstvu
Mladi člani selekcije U-11 so prejšnji vikend začeli s tekmami tudi v hrvaškemu prvenstvu. Stalnica zadnjih štirih zelo uspešnih sezon na 
Hrvaškem se letos iz Zagrebškega Velesejma seli v Karlovac, in sicer v staro vojašnico. Nekdanji dom hrvaške vojske so domačini preure-
dili v inline igrišče. Trudijo se, in želimo jim uspešen zaključek del na danes še nedodelanemu prizorišču karlovškega hokeja. Seveda pa 
najbolj odmevata rezultata prvih dveh tekem mladih Prevojcev. 

Zlatopoljci sklenili nogometno sezono
V začetku tega meseca so zlatopoljski nogometaši zaključili letno nogometno se-
zono 2018 na zunanjih igriščih. S tekmo STARI:MLADI so na Martinovo nedeljo skle-
nili letošnje uspešne nastope. Uigrana in homogena ekipa si je nanizala vrsto zmag 
v letošnjih osemnajstih nastopih z raznimi ekipami, začenši z ekipo Prevoj že na 
pustno nedeljo v februarju. Kot je bilo že napisano, so društveno vitrino napolnili z 
novimi pokali, vrstila so se nova druženja, skratka, samo tako naprej, mlada genera-
cija. Na tokratnem zaključnem srečanju so se izkazali tako stari kot mladi, so pa ob 
koncu igre z nekaj več sreče tesno zmago slavili starejši. Imeli smo se lepo, zahvalo 
pa moramo nameniti gostilni Gašper s Prevoj, ki je poskrbela, da smo zaključek 
preživeli ob obloženi mizi.

tone HAbjAnič

foto: ekipA ZLAtegA poLjA, ArHivski posnetek LetA 2012

Visoke zmage z 18:1 proti HK Srake Samobor in nato še zmaga proti HK Zagreb Munje 
13:0 ni nihče pričakoval! Mladi hokejisti so pristopili s pravo prevojsko borbenostjo in 
že v prvih minutah pokazali, kdo bo domov odnesel vse točke. Odličnim predstavam 
v golu mladega Maja Fortune in danes prva »krstna« tekma za prevojskega najmlaj-
šega vratarja Davida Sitarja, je svoje dodalo še vseh ostalih 10 borcev, prav vsi pa so 
se vpisali v statistiko med strelce. Najbolj udarna z vsak po 11 golov pa sta se tokrat 
izkazala iz Šentvida in Prevoj, mladi Žiga Prohinar in Nik Pogačar.

Dobre volje je seveda tudi trenerska naveza Vesel-Gale-Šarlohar ob prvih šestih 
točkah v hrvaškemu prvenstvu. Za nagrado so si med potjo ogledali še motokros 
trening na progi v Ribniku. Čestitke mladim hokejistom!

#HkpšAMpion

predsednik dArio veseL
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Evakuacijska vaja v VVE Medo

V četrtek, 25. oktobra, nas je kmalu po zajtrku presenetila sirena. Hitro 
in varno smo zapustili vrtčevske prostore, saj nismo vedeli, kaj se do-
gaja. Ko smo prišli na zbirno mesto, smo ugotovili, da je šlo k sreči le za 
požarno vajo, ki smo jo z odliko opravile prav vse skupine, od najmlaj-
ših do najstarejših-prvošolcev. Po vseh opravljenih dolžnostih so nam 
gasilci razkazali še gasilski avto in dovolili, da se tudi otroci preizkusijo 
v gašenju. V vrtec smo se vrnili polni novih vtisov, veliko otrok pa tudi z 
novo željo, da nekoč postanejo gasilci.

MAjA LenArčič

Jesensko druženje v VVE Medo
V torek, 23. oktobra, smo se na igrišču vrtca družili otroci, starši 
in delavci vrtca. Skupaj smo ustvarjali in oblikovali iz različnih na-
ravnih materialov ter tako izkoristili suho in toplo jesen. Otroci so 
skupaj s starši nabrali kostanj in ga prinesli v vrtec, kjer ga je hišnik 
spekel. Posladkali smo se tudi s pečenimi jabolki. 

MAjA LenArčič

Kiken? Ne, hvala!
Čisto nova tehnika za začetnike in nadgradnja stare za karateiste z malo 
višjim pasom je v toplih jesenskih mesecih na treningih včasih prikradla mi-
selnost: »Pa jaz tega nikoli ne bom znal ...«, kar se je čisto vedno izkazalo za 
neresnično. Kot pri vsakem športu je tudi pri karateju potrebna velika mera 
vztrajnosti in potrpežljivosti, karateju specifično pa pripišemo še samonad-
zor in seveda disciplino. V praksi se sprva to prakticira malo težje, potem 
pa se tako telo kot tudi miselni procesi navadijo, da moramo pri vsakem 
udarcu, vsaki blokadi in vsakem obratu na treningu razmišljati. Navezujoč 
na to, ravno ena od tujih raziskav pravi, da borilne veščine med drugim pri-
pomorejo tudi k hitrejšemu preklapljanju misli med različnimi nalogami, z 
drugimi besedami to pomeni, da se izboljša miselna zmogljivost.

Se pa občasno zgodi, da pride na trening začetnik, ki že na prvem trenin-
gu misli, da bo izvajal zahtevne tehnike v paru, a temu ni tako. Tako kot se 
v šoli učimo pisati postopoma, je tudi učenje karateja malo daljši in kom-
pleksnejši, lahko tudi vseživljenjski postopek, ki je seveda nadgrajen z izpiti 
za višje pasove in tekmovanji. Pomembno je, da se zavedamo, da za vsako 
stvar potrebujemo svoj čas in da se nikoli ne predamo – v našem žargonu 
na tekmovanjih to pomeni, da »nikoli ne damo kikena«. 

Malo bolj izkušeni karateisti (tisti, ki so že sami pri sebi prepričani, da je 
predaja v vztrajnosti nesmiselna) so se v oktobru udeležili regijskega tek-
movanja domžalske regije, ki je hkrati predizbor za Sankukai državno pr-
venstvo za otroke. Nanj so se, kljub močni konkurenci, uvrstili Sara Jemc, 
Kiara Us, Sergeja Us in Vito Strojan. Tudi ostali so dosegli dobre rezultate, a 
so tokrat žal ostali brez uvrstitve. Prav tako pa nas je v začetku oktobra raz-
veselila Taja Jemc, ki je uspešno opravila izpit za 5. kyu (rumeni pas).

Zdi se primerno, da na tem mestu vključim še nekaj izjav pogumnih ka-
rateistov:
Valentino: »Najbolj mi je všeč, ko maegeri delamo čez vrvico.«
Kiara: »Za karate so me navdušili očijevi filmi in borbe, ki sva jih gledala.«

Vito: »Rad hodim na karate, ker je to borilna veščina, da se bom naučil braniti 
v življenju.«
Sara: »Vpisala sem se na karate, ker sem hotela nekaj trenirati in me je karate 
najbolj zanimal.«

Če se tudi ti želiš udeležiti treninga Sankukai karateja, imaš še vedno čas, 
da se nam pridružiš! Trening za začetnike poteka vsak torek in četrtek od 
17.15 do 18.00 v mali telovalnici OŠ Janka Kersnika Brdo.

kArAte kLub doMžALe

piA pAjk, trenerkA
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Igre in igrače nas povezujejo
Znotraj projekta Erazmus+ so našo šolo obiskale učiteljice javne šole Instituto Comprensivo di Squilance iz Kalabrije v Italiji. Pri nas so 
bile od 10. do 14. oktobra.

Namen sodelovanja obeh šol v projektu Erazmus+ je, da učencem in 
učiteljem obeh šol omogočimo stik in sodelovanje, da se med nami 
spletejo prijateljske vezi, da spoznamo kulturo in kulturno dediščino 
obeh držav. Naslov projekta je Otroške igre in igrače iz preteklosti kot 
gradniki mostov sodelovanja med šolami v EU.

Na šoli smo 11. oktobra pripravili dan dejavnosti za učence od 1. do 
9. razreda, njihove starše in stare starše. Tema dneva je bila Igre in igra-
če naših staršev in starih staršev. Učenci so se na ta dan pripravili tako, 
da so doma vprašali starše in stare starše, kako so se igrali, kako in kaj 
so se igrali, ko so bili oni otroci, kakšne igrače so imeli. V šolo so prinesli 
stare igre in igrače. Sošolcem so razložili potek igre, skupaj so opisali 
igro, opisali igrače, ki so jih prinesli s seboj in izdelovali igrače.

V šolo smo povabili tudi starše in stare starše, ki so otrokom predsta-
vili igre in igrače ter povedali, kako so se igrali oni.

Ta dan so na šolo prišle tudi učiteljice iz Kalabrije. Sprejeli smo jih s 
kratkim kulturnim programom, ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih jih 
je pozdravila in jim izrekla dobrodošlico, razkazali smo jim šolo, nato 
pa so se pridružile našim učencem v razredih. Sodelovale so pri izdelo-
vanju igrače, se igrale z učenci in jim pokazale tudi nekaj njihovih iger.

Naslednji dan so si ogledale, kako poteka pri nas pouk, in se seznani-
le z organizacijo dela šole. Njihov obisk smo tudi izkoristili za pogovor o 
tem, kako bo potekal naš skupni projekt, kaj bomo delali, kateri so naši 
skupni cilji in kakšen je namen našega sodelovanja.

Obiskali smo tudi Občino Lukovica, se srečali in se pogovarjali z žu-
panom Matejem Kotnikom. Razkazali smo jim Črni graben in jih odpe-
ljali na Trojane na krofe. V petek popoldan smo jih odpeljali v Ljubljano, 
v soboto pa še na Bled in v Bohinj. Nad lepotami Slovenije so bile nav-
dušene.

Želja vseh nas je, da skupaj uspešno izpeljemo projekt Otroške igre 
in igrače iz preteklosti kot gradniki mostov sodelovanja med šolami v 
EU, da se drug od drugega naučimo kaj novega, da se med seboj bolje 
spoznamo, da se družimo pa tudi igramo.

jAnA kovič

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina članka je izključno odgovornost avtorja in v 
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

Vrtec Medo na obisku v CZR Domžale
Na prijeten topel jesenski dan, 24. oktobra 2018, smo se najstarejše skupine iz vrtca Medo odpravile na obisk Centra za zaščito in reše-
vanje Domžale. 

Že ob samem prihodu so nas spre-
jeli prijazni gasilci. Skozi celoten 
ogled nas je vodil gasilec Klemen, 
ki smo mu z veseljem prisluhnili. 
Za začetek nam je predstavil gasil-
sko opremo. Najpogumnejši otro-
ci so si nadeli pravo gasilsko čela-
do. Ugotovili so, da je prevelika za 
njihove majhne glavice. Nato smo 
si ogledali novo gasilsko vozilo s 
celotno opremo ter se preizkusili 
v rokovanju in gašenju z gasilsko 
cevjo. Ogledali smo si tudi druga 
intervencijska vozila in spoznali, 
da vsako vozilo služi svojemu na-
menu. 

Največ navdušenja je požela vo-
žnja s pravim gasilskim vozilom, vklop sirene in lučk. V okviru ogleda ga-
silske postaje smo bili deležni tudi ogleda čisto pravega spusta gasilca po 
drogu v primeru intervencije. Otroci so takoj dobili asociacijo na junaka 
iz risanke, gasilca Sama, kar jim je pričaralo še večji nasmeh na obraz.

Dan je bil gasilsko obarvan, poln pozitivnih izkušenj. Marsikateri 
otrok pravi, da bo postal pravi gasilec, ko odraste. 

Gasilcem CZR Količevo se iskreno zahvaljujemo za predstavitev in 
prijetno ter doživeto izkušnjo. 

veronikA HribAr
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Jesenska Borza lokalnih živil za spodbujanje lokalne samooskrbe

Prejšnji teden se je v Kristalni palači ponovno zbralo 60 ponudnikov lokalnih živil, gostincev, hotelirjev, predstavnikov osnovnih šol in 
vrtcev ter drugih javnih zavodov iz Ljubljanske urbane regije, z namenom, da se seznanijo z lokalno ponudbo in predvsem možnostmi 
naročil ter dostave lokalno pridelanih živil, pri čemer je bil poseben poudarek na sklepanju konkretnih dogovorov za načrtovano pride-
lavo in predelavo v letu 2019.

Glavni namen borze, ki je potekala v obliki konkretnih sestankov, je 
spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je moč doseči z vzpostavitvijo 
čim več stikov ter izmenjavo informacij o ponudbi in povpraševanju 
lokalno pridelanih živil. Šole in vrtci so lahko preverili možnosti nabave 
lokalnih živil v okviru razpisov in izločenih sklopov ter sklepali dogovo-
re tudi za nakupe v okviru šolske sheme, Slovenskega tradicionalnega 
zajtrka ipd. Prav tako so lahko gostinci in hotelirji preverili potencialno 
ponudbo na trgu, poleg tega pa se z lokalnimi pridelovalci uskladili 
tudi glede svojih dejanskih potreb. 

Vrtec Pod gradom se je že na začetku vključil v kratke nabavne veri-
ge. Kot je povedala organizatorka prehrane Ana Repše, so organizatorji 
prehrane v vrtcih združili moči in znanje, strokovno podporo pa jim je 
nudila tudi služba za javna naročila na Mestni občini Ljubljana, da so 
se lahko povezali z lokalnimi ponudniki. Tako že zdaj v svoje obroke 
vključujejo veliko lokalne in tudi ekološke hrane, tako da imajo otroci v 
vrtcih v današnjem času na voljo res kakovostna živila, še vedno pa je 
odprtih veliko možnosti za nova sodelovanja. Na borzo sta z namenom 
obogatitve kulinarične ponudbe prišla tudi Enej Vitrih iz ljubljanskega 
Hotela Park, kjer sicer sami pridelajo 60 kilogramov medu letno, nekaj 
zelišč in zelenjave, ki jih vključujejo v svoje menije, ter Petra Zlatoper 
iz Term Snovik, ki je povedala, da od lokalnih pridelovalcev trenutno 
odkupujejo že 15 odstotkov hrane, ki jo ponujajo svojim gostom, imajo 
tudi lokalnega dobavitelja mleka ter svoj zeliščni in zelenjavni vrt. Oba 

sta se strinjala, da je borza lokalnih živil odlična priložnost za sklepa-
nje novih dogovorov. Na Domačiji Kostevc Hribar, kjer se ukvarjajo s 
sadjarstvom, vidijo prednost borze predvsem v tem, da se povežejo s 
potrošniki in prisluhnejo njihovim dejanskim potrebam. Pridelavo sad-
ja so v zadnjem času prilagodili tako, da svežega lahko nudijo vse od ju-
lija do konca septembra. Ob tem poudarjajo, da je sistemska podpora, 
v okviru katere lahko javni zavodi naročajo 20 odstotkov izven javnih 
naročil, več kot dobrodošla, želijo pa si, da bi se ta odstotek v prihodnje 
še povečal. 

Organizatorji dogodka – Mestna občina Ljubljana, Regionalna ra-
zvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Turizem Ljubljana, Kmetijsko 
gozdarski zavod Ljubljana in Zavod EKOmeter so nadaljevanje borze ži-
vil napovedali že po izredno uspešni prvi spomladanski izvedbi. Poleg 
zadovoljstva udeležencev imajo kratke nabavne verige oziroma upo-
raba lokalnih sestavin v kulinariki pozitivne učinke tudi širše, saj pripo-
morejo k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva, 
vpliva na okolje kot družbenih odnosov, zato v Turizmu Ljubljana že od 
leta 2016 razvijajo projekt Zelene nabavne verige. Da je Borza lokalnih 
živil na pravi poti, kaže tudi nagrada Premik naprej 2018 za najboljšo 
izboljšavo v javni upravi, ki jo je prejela v sklopu dogodka Dnevi sloven-
ske uprave, ki jih organizira Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. 
Lokalna samooskrba je tema, ki predstavlja prioriteto na vseh nivojih 
trajnostnega razvoja Ljubljane, tako jo je Mestna občina Ljubljana kot 
ključno usmeritev vključila v strateške cilje vizije Ljubljane do 2025. Po-
leg tega je oblikovala dva pomembna dokumenta – Program varstva 
okolja ter Strategijo razvoja podeželja, ki sledita zastavljenim ciljem.

Borza lokalnih živil je bila tudi tokrat izvedena v okviru evropskega 
projekta ROBUST (Rural-Urban Outlooks: Unlocking Synergies), ki se 
ukvarja s krepitvijo odnosov med mestnimi in podeželskimi območji 
in je financiran iz programa Obzorje 2020. Projekt poteka pod okriljem 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije, ki povezuje 26 
občin in vse svoje aktivnosti usmerja v trajnostni razvoj celotne regije, 
kjer prav spodbujanje lokalne pridelave in predelave predstavlja enega 
izmed njegovih ključnih stebrov.

AMeLA bešković

foto: ALeš rosA

ŽUPNIJSKA KARITAS BRDO IN ZLATO POLJE
V SODELOVANJU Z OBČINO LUKOVICA

vabi na Miklavžev večer vse otroke
od 1. leta starosti do vključno 2. razreda osnovne šole

SVETI MIKLAVŽ VAS BO OBISKAL
5. DECEMBRA 2018

v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici,
in sicer ob 16.30 za prevojsko-šentviško naselje in 

ob 18.00 za lukoviško naselje.

Miklavžev večer bo obogaten z dramskim
prizorčkom in skromnimi darili.

Ljubi otroci,
prisrčno vas vabi vaš Sveti Miklavž!

Mladost iz korenin modrosti
Vzgoja, ki pušča najgloblje sledi,
je tista od doma.
Pozabil sem veliko tega, kar sem bral v knjigah;
še vedno pa se dobro spominjam tistega,
kar sem se naučil od staršev in starejših. (sv. Janez XXIII)

VABILO KARITAS
Spoštovane gospe in gospodje! Vse gospe in gospode, ki ste že

dopolnili 70 let starosti v župniji Brdo in Zlato Polje,

PRISRČNO VABIMO NA PREDBOŽIČNO SREČANJE, KI BO V SOBOTO, 22. 
DECEMBRA 2018, V CERKVI NA BRDU. OD 15.00 DO 16.00 ZBIRANJE IN 

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED, OB 16.00 PA BO SVETA MAŠA.

Po maši v župnišču sledi prijateljsko srečanje, pogostitev
in skromna obdaritev.

Srečanje je namenjeno tako vernim kot nevernim.

V vsakem pomenu je starost prednostno obdobje tiste modrosti, ki je na 
splošno sad izkušnje, kajti čas je velik učitelj. (sv. Janez Pavel II)

Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje
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RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

SUV
PEUGEOT5008
SUVEREN V VSEM,  
KAR VAS ZBLIŽUJE

*Otroški paket opreme ni serijski in je na voljo proti doplačilu. Prečna strešna nosilca in strešni kovček Thule so na voljo izključno pri nakupu s pomočjo Peugeot financiranja v okviru produkta PAKET DRUŽINA.
Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 5008 Active (1.2 PureTech 130); maloprodajna cena z DDV je 26.311 EUR; mesečno odplačevanje; mesečni obrok je 305 EUR pri 30% pologu 
in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 30%, doba financiranja je vezana na ročnost od 60 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.11.2018 znaša 10,4% in se spremeni, če 
se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 8,8%; financirana vrednost 18.418 EUR; skupni znesek za plačilo 32.853 EUR; stranka v primeru Peugeot 
Financiranja prejme tudi Optiway OSNOVNI SERVIS za dobo 5 let oziroma 100.000 km (vključuje jamstvo, vzdrževanje in dvoletno pogodbeno garancijo) in avtomobilsko obvezno in kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto ter strešne 
nosilce in strešni kovček; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 4,1 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 108 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0154 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00008 do 
0,00203 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,36. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti 
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

peugeot.si

OTROŠKI PAKET OPREME* 
NOVI 8-STOPENJSKI 
AVTOMATSKI MENJALNIK
STREŠNA NOSILCA IN KOVČEK THULE*

Okolju prijazno in tiho delovanje ter do 80 % nižji stroški ogrevanja 
Nova družina hibridnih toplotnih črpalk Kronoterm
nagrajena z okoljskim priznanjem 2018
Tehnološko podjetje Kronoterm je na nacional-
nem natečaju za Okolju prijazen izdelek leta, ki 
sta ga tudi letos organizirala časnik Finance in 
Eko sklad, prejel okoljsko nagrado za novo dru-
žino toplotnih črpalk, Krono Multi S, in s tem po-
novno potrdil svoj položaj na slovenskem inova-
tivnem vrhu. Inovacija hibridnih toplotnih črpalk 
omogoča številne pozitivne lastnosti delovanja 
za uporabnika, kot tudi številne okolju prijazne 
karakteristike. Zahvaljujoč hibridni tehnologiji 
so Krono Multi S toplotne črpalke energetsko še 
varčnejše, saj pri svojem delovanju za ustvarja-
nje brezplačne energije uporabljajo obnovljiv vir 
zraka in zemlje. Preklapljanje se izvede glede 
na to, katera možnost je v danem trenutku ugo-
dnejša in energetsko učinkovitejša. 

Krono Multi S je družina inovativnih toplotnih čr-
palk majhne velikosti in skoraj neslišnega delova-
nja. Omogočajo hibridno delovanje, torej uporabo 
dveh toplotnih virov, zraka iz okolice in/ali toploto 
zemlje. Tovrstne toplotne črpalke so primerne  
tako za novogradnje, kot za zamenjavo že obsto-
ječih ogrevalnih sistemov v domovih, šolah, vrtcih, 
hotelih, industrijskih objektih, pisarnah in drugih 
objektih. Krono Multi S je v celoti plod lastnega 
razvoja, slovenskega znanja in delo Kronoter-
move ekipe strokovnjakov. Nove toplotne črpalke 
smo razvili kot okolju najprijaznejše doslej, saj 
gre hkrati za ekološki in varčen ogrevalni sistem 
hkrati, ki za ustvarjanje energije uporablja obno-
vljiv, brezplačen vir zraka in zemlje. 
Kot poudarja direktor Kronoterma, g. Bodgan 

Kronovšek, je inovacija izrednega pomena tudi za 
podjetje in je ključna  za razvoj prihodnjih genera-
cij toplotnih črpalk: »Z novo generacijo toplotnih 
črpalk bo mogoče v primerjavi s tradicionalnimi 
toplotnimi črpalkami še povečati izkoristek pri 
delovanju in tako omogočiti kar najvišje mesečne 
prihranke pri delovanju. Hibridnost črpalke na-
mreč omogoča uporabo sistema, ki je v danem 
trenutku optimalnejši za uporabo. Inovacija novih 
toplotnih črpalk Krono Multi S je plod razvoja več 
kot 30 Kronotermovih strokovnjakov in projektno 
delo razvoja zadnjih dveh let. Na trg bo prinesla 

še več topline in prihrankov brez negativnih vpli-
vov za okolje. Že vse od pričetkov razvoja naših 
toplotnih črpalk si prizadevamo postati družbeno 
odgovorno podjetje s proizvodnjo izdelkov, ki so 
okolju prijazni, sedaj pa smo temu še korak bližje.  
Ponosni smo, da lahko z uporabo okolju prijaznih 
toplotnih črpalk prispevamo k ohranjanju naše-
ga planeta tudi za prihodnje generacije. Kot ra-
zvojnemu podjetju nam nagrada Okolju prijazen 
izdelek leta 2018 izredno veliko pomeni in potrjuje 
naše prizadevanje, naš trud, da pravilno vlagamo 
v razvoj novih rešitev.«

Slovenska toplotna črpalka družinskega podje-
tja KRONOTERM je v vseh pogledih vredna zau-
panja in nakupa!

Več: www.kronoterm.com

Zunanja enota toplotne črpalke KRONO MULTI 
S: Krono Multi S so prve Kronotermove hibri-
dne toplotne črpalke, ki kot primarni vir toplote 
izkoriščajo toploto zemlje, ob morebitnih ugo-
dnejših temperaturah zraka pa preklopijo in kot 
vir toplote izkoriščajo zunanji zrak. S tem pre-
usmerjanjem sistem doseže največjo učinkovi-
tost z minimalnim naporom. 

Direktor Bogdan Kronovšek ob prejemu nagrade 
na Okoljskem srečanju 2018 pri GZS Slovenije.



november 2018 21LOKALNE VOLITVE

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
R A Z G L A S

Na podlagi 2. in 3. odst. 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list 
RS, št. 94/07- UPB3, 45/08-ZVL-H, 83/12 in 68/17)
objavlja Občinska volilna komisija Občine Lukovica

2. KROG VOLITEV ŽUPANA OBČINE LUKOVICA, KI BODO 
2. DECEMBRA 2018

Vrstni red kandidatov:

1. Olga Vrankar, 7. 7. 1963, naslov: Obrše 7, 1225 Lukovica
 naziv izobrazbe: magistrica državnih in evropskih študij, diplomirana 

ekonomistka
 delo, ki ga opravlja: vodja referata za gradbene zadeve
 Predlagatelj: MARJAN KVEDER IN SKUPINA VOLIVCEV

2. Matej Kotnik, 19. 8. 1970, naslov: Imovica 8, 1225 Lukovica
 naziv izobrazbe: gradbeni tehnik
 delo, ki ga opravlja: župan Občine Lukovica
 Predlagatelj: PROF. DR. JANEZ KUŠAR IN SKUPINA VOLIVCEV

Glasuje se za 1 (enega) kandidata. 
  
Datum: 20. 11. 2018 
Številka: 041-0004-117/2018

Predsednik Občinske volilne komisije
mag. Aleksander Urankar, l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
R A Z G L A S 

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS,  št. 94/07- 
UPB3, 45/08-ZVL-H, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbo 61. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), Občinska volilna komisija 
Občine Lukovica objavlja seznam potrjenih kandidatur za 

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREVOJE
NA NAKNADNIH LOKALNIH VOLITVAH, KI BODO 2. DECEMBRA 2018

Vrstni red kandidatov je določil žreb.

Št. Kandidat Ime liste/
predlagatelja

1.

Nina Bisić, 5.10.1979, Šentvid pri Lukovici, Mirna 
ulica 1, 1225 Lukovica,
naziv izobrazbe: administrativni tehnik; delo, ki 
ga opravlja: administrativno finančni delavec; 

Roman Orehek in 
skupina volivcev

2.

Robert Dolenc, 2.4.1969, Imovica 20 a, 1225 
Lukovica, 
naziv izobrazbe: strojni tehnik; delo, ki ga opra-
vlja: strojni tehnik;

Roman Orehek in 
skupina volivcev

3.

Zoran Dernulovec, 13.4.1981, Prevoje pri Šentvi-
du, Zupanova ul. 11, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: elektro tehnik elektronik; delo, 
ki ga opravlja: konferenčni tehnik;

Roman Orehek in 
skupina volivcev

4.

Janja Zupan, 27.3.1963, Šentvid pri Lukovici, 
Cesta sv. Vida 14, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: ekonomski tehnik; delo, ki ga 
opravlja: računovodja;

Roman Orehek in 
skupina volivcev

5.

Andraž Kopitar, 1.2.1977, Prevoje pri Šentvidu, 
Stara cesta 48, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: novinar; delo, ki ga opravlja: 
samozaposlen;

Roman Orehek in 
skupina volivcev

6.

Mateja Sambol, 1.9.1981, Prevoje pri Šentvidu , 
Dunajska cesta 68, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: kamnosekinja; delo, ki ga opra-
vlja: samostojna podjetnica;

Roman Orehek in 
skupina volivcev

7.

Benjamin Turk, 3.11.1998, Prevoje pri Šentvidu, 
Sončna ulica 6, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: študent; delo, ki ga opravlja: 
študent; 

Roman Orehek in 
skupina volivcev

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV
Datum: 20. 11. 2018
Številka: 041-0004-115/2018

Predsednik Občinske volilne komisije
mag. Aleksander Urankar, l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
R A Z G L A S 

Na podlagi 92. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. list RS,  št. 94/07- 
UPB3, 45/08-ZVL-H, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbo 61. člena Zakona o 
volitvah v državni zbor (Ur. list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), Občinska volilna komisija 
Občine Lukovica objavlja seznam potrjenih kandidatur za 

VOLITVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZLATO POLJE
NA NAKNADNIH LOKALNIH VOLITVAH, KI BODO 2. DECEMBRA 2018

Vrstni red kandidatov je določil žreb.

Št. Kandidat Ime liste/
predlagatelja

1.
Zlatko Pečar, 2.7.1963, Obrše 38, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: gradbeni inženir; delo, ki ga 
opravlja: gradbeni inženir; 

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

2.

Mateja Prelc, 26.9.1978, Trnovče 33, 1225 Luko-
vica, 
naziv izobrazbe: univ. dipl. politolog; delo, ki ga 
opravlja: vodja prodaje;

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

3.

Janko Jamšek, 29.3.1975, Podgora pri Zlatem 
Polju 3 A, 1225 Lukovica, 
naziv izobrazbe: kuhar; delo, ki ga opravlja: 
kuhar;

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

4.

Simona Trobevšek, 9.3.1989, Trnovče 8 A, 1225 
Lukovica, 
naziv izobrazbe: ekonomist; delo, ki ga opravlja: 
vodja prodajalne;

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

5.

Janez Pogačar, 18.9.1958, Trnovče 8, 1225 Lu-
kovica, 
naziv izobrazbe: ključavničar; delo, ki ga opra-
vlja: upokojenec;

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

6.

Darko Gorše, 16.9.1958, Trnovče 35, 1225 Luko-
vica, 
naziv izobrazbe: komercialist; delo, ki ga opra-
vlja: upokojenec;

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

7.

Janja Močnik, 4.4.1979, Mala Lašna 2, 1225 
Lukovica, 
naziv izobrazbe: slaščičarka; delo, ki ga opravlja: 
gospodinja; 

Sašo Štiftar in 
skupina volivcev

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV
Datum: 20. 11. 2018
Številka: 041-0004-116/2018

Predsednik Občinske volilne komisije 
mag. Aleksander Urankar, l. r.
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Spoštovane občanke in občani,

najprej se vam iskreno zahvaljujem za vso podporo, ki ste nam jo namenili. Listi Mateja 
Kotnika ste ponovno izkazali največjo podporo v občini Lukovica. Glasovali ste za neodvisno 
listo in neodvisnega kandidata, kakršen ostajam tudi v prihodnje.

Pridobili smo največ sedežev v občinskem svetu, in sicer bodo v njem sedeli štirje pred-
stavniki naše liste. Ponosen sem, ker bo med njimi po več mandatih sedela naša članica, ki 
prihaja iz Krašnje in bo tako imelo območje KS Krašnja po dolgem času ponovno svojega 
zagovornika. Naši svetnice in svetniki prihajajo iz celotne doline Črnega grabna, kar je 
garancija za enakomeren razvoj vseh krajev. Bolj podrobno o konkretnem delovanju v vseh 
osmih krajevnih skupnostih pa si preberite v nadaljevanju brošure.
Obenem mi je v veliko zadovoljstvo, da so vse liste, ki so se že v preteklem mandatu izkazale 
s podporo razvoju naše občine Lukovica, skupaj dosegle najboljši rezultat. To daje dodatno 
motivacijo za uspešno sodelovanje tudi v prihodnje in nadaljevanje skupne vizije, ki smo si jo 
zastavili na začetku. 
Pred vami je program, ki temelji na realnih postavkah in izvedljivih rešitvah. Pred štirimi leti 
smo razvijali naprej in to da smo v samem vrhu med slovenskimi občinami, je rezultat dobre-
ga dela. Še naprej se bomo trudili za usklajevanje različnih želja in interesov ter gospodarno 
ravnali z občinskim proračunom, kar smo že pokazali v preteklosti.

Štejejo dejanja, ne besede. Vizija. Delo. Rezultati.
Gremo naprej po pravi poti!

Za nadaljnji razvoj naše občine Lukovica v 2. krogu, 2. 12. 2018, obkrožite številko 2.

Matej Kotnik, neodvisni kandidat za župana
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Drage občanke, dragi občani 
občine Lukovica 
Iskreno se zahvaljujemo vsem, kateri ste nam namenili svoj glas, 
kateri ste v nas videli spremembo.

Da gremo naprej, pa če tudi samo v občinskem svetu, pomeni, 
da bomo strmeli, k našemu načelu in našemu planu, da boste ob-
čani SO-ODLOČALI. Za ta namen bomo sami pripravili spletni por-
tal za soodločanje vseh občanov, ter s tem vaš glas povzdignili, da 
bo slišan tudi v občinskem svetu. Vsakdo bo lahko podal predloge 
in pobude, katere bomo na 3 mesece podali na glasovanje, ter iz-
glasovane nato, kot pobudo podali občinskemu svetu v proceduro 
pregleda. 

Da pa se lahko uresničijo določeni predlogi, se skladno z pro-
gramom SO-ODLOČAM, predlaga občinskemu svetu sprejetje PAR-
TICIPATIVNEGA PRORAČUNA ,ter se s tem zagotovi proračunska 
sredstva za namen direktnih pobud občanov. Na ta način, boste 
lahko direktno udeleženi v so razvoj občine, ter ne boste samo gle-
dalec na klopi, temveč boste aktivni kreator razvoja lastne lokalne 
skupnosti. 

Kot kandidat za župana, pa sedaj lahko obljubim, da kljub temu, 
da ne bom župan, bom glas ljudstva delil naprej , da bo slišan ter 
tudi uslišan.

HVALA VSEM
jernej žurej 

ListA MArjAnA šArcA LukovicA

Spoštovani občani,

Za nami je volilna nedelja, na kateri smo odločili, kdo bo v našem ime-
nu in za naš račun odločal o razvoju naših krajev. O tem, koliko bomo 
(raz)bremenjeni s posameznimi dajatvami, katere storitve bodo za nas 
morda ugodnejše. Tudi o tem, kako bomo skrbeli za starejše, za mlade 
in za naše obrtnike, podjetnike ter za kmetije, na katerih vztrajajo naši 
pridni ljudje. To so naše prioritete.
V Novi Sloveniji smo hvaležni za vsak vaš glas. Zavezuje nas, 
da bomo pri delu v občinskem svetu delovali izključno na pod-
lagi strokovnih argumentov in prizadevanj za dobre stvari. Za-
vezuje nas, da bomo dano besedo in obljube skušali udejaniti.

Kot izvoljena svetnica bom upoštevala vaše predloge in pobude. 
Tako, kot smo v volilnem programu zapisali, bom enkrat mesečno do-
segljiva za vsakega občana, ki bo želel prispevati k našemu boljšemu 
delu. Takoj po konstituiranju občinskega sveta bomo v Rokovnjaču 
objavili redni termin in lokacijo naših srečanj.

Naša občina po šestnajstih letih potrebuje spremembe. Potrebuje 
novo svežino in morda drugačne poglede na naš razvoj. V Novi Slove-
niji smo prepričani, da takšne spremembe pooseblja kandidatka Olga 
Vrankar. Kot dobra poznavalka potreb naših krajev in ljudi, kot ženska 
s čutom za sočloveka in kot strokovnakinja na področju gospodarjenja 
s prostorom, bo znala krmariti med različnimi interesi in jih uskladiti v 
dobro vseh. Drži besedo, to pa je v današnjem zmedenem času najve-
čja vrlina odgovorne politike, ki jo krščanski demokrati živimo in zago-
varjamo po načelih tradicionalnih evropskih demokratičnih vrednot.

Veseli bomo, če boste naslednjo nedeljo svoj glas oddali za spre-
membe. Za mag. Olgo Vrankar.

MojcA stoscHitZky
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Kandidat za župana Dragar Vincenc, se iskreno zahvaljujem 
svojim volilcem in volilkam, za izkazano podporo in vaš glas. 
Zahvaljujem se vsem kandidatom, ki so kandidirali na listi za 
šport in razvoj občine.

Kot občinski svetnik Liste za šport in razvoj občine se bom trudil 
uresničiti naš program.

V drugem krogu volitev za župana podpiram mag. Olgo Vrankar.
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Pismo bralca
Ob vsem dobrem, objavljenem v Rokovnjaču, pa me moti, da ne ob-
javljate za občane ključnih informacij. Znano bi vam moralo biti, da je 
bil Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2016 
neustaven. MOP je zahteval odpravo nezakonitosti do konca lanskega 
leta, pa občina tega ni storila. Zato je bil sprejet sklep vlade o oceni 
ustavnosti odloka.

V vmesnem času je bi sprejet nov odlok oziroma spremembe odloka, 
vendar po oceni MOP neustavnost ni bila odpravljena, zato je 30. 11. Vlada 
RS je sprejela besedilo Predloga vlade za vztrajanje pri zahtevi za oceno 
ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. člena ter 12. in 13. člena Od-
loka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v Občini Luko-
vica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16) in predlog za prednostno 
obravnavo ter ga bo vložila pri Ustavnem sodišču RS.

Ministrstvo za okolje in prostor je v skladu z Zakonom o državni upravi 
Občino Lukovica opozorilo na neustavnosti Odloka o NUSZ v Občini Luko-
vica in zahtevalo, da občina neustrezne določbe odloka odpravi. Občina 
je sicer sprejela nov odlok o NUSZ in odpravila neustrezne določbe, ven-
dar so glede odmere NUSZ v občini še vedno odprti nekateri pritožbeni 
postopki odmere NUSZ na podlagi odloka ter tudi nekateri pritožbeni in 
sodni postopki, ki se sicer nanašajo na določila predhodnega odloka o 
NUSZ, vendar so po vsebini enaka, kot so navedena v 11. členu Odloka 
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica. Vlada 
predlaga, da se postopek vodi po prednostni obravnavi.

Nenazadnje gre za pomembno informacijo javnega značaja, za katero bi 
pričakoval, da jo glasilo, financirano z davkplačevalskim denarjem, objavi 
in od občinske oblasti zahteva odgovor, kako bo prizadetim poravnala na-
stalo škodo – preplačano nadomestilo.

jAnko votek, Zg. prApreče

Zrcalce, zrcalce na njivi povej …
K pisanju me je primoralo dejstvo, da se v naši občini dogajajo neka-
tere stvari samovoljno in brez dovoljenja, soglasja ali celo vprašanja.

Konkretno: Križišče cest Bobovnik – Imenje – 
Preserje
Na naši njivi, pravkar posejani s pšenico, se je 
pojavil prometni znak – ogledalo. 
BREZ KAKRŠNEGA VPRAŠANJA, DOGOVO-
RA OZIROMA DOVOLJENJA!
Sprašujem se, kakšen oziroma kaj je razlog, da 
se je omenjeni znak postavil na zelo pregle-
dnem križišču. Naj poudarim, BREZ dovoljenja 
lastnika. Kot mi je znano, do sedaj ni bilo na 
tem križišču nobene nezgode. Mislim, da bi 
omenjeno ogledalo lahko postavili kje drugje, 
kjer bi bilo bolj potrebno. Ali pa bi morda ure-
dili ceste kje drugje po občini, zgradili ploč-
nike, uredili šolske poti, mogoče zgradili še 
kakšen krožni otok ali avtobusno postajo…

Od odgovornih pričakujem, da se ogleda-
lo odstrani. Vsekakor pa ste se z lastnikom ze-
mljišča dolžni dogovoriti o kakršnih koli po-

segih v zemljišče. Za vsako »malenkost« potrebujemo dovoljenje oziroma 
soglasje. Zato mislim, da je postavitev prometnega znaka – ogledalo brez 
dovoljenja neutemeljeno in nepotrebno.
KAJ PA JE TEBE, TREBA BILO…
Pa imamo (kar nekaj časa se je gradil) še en krožni otok v naši občini. Če se 
še niste peljali iz Imovice proti Spodnjim Kosezam, se le peljite na izlet. Ni-
majo »samo« krožnega otoka in vseh prometnih znakov poleg, imajo tudi 
avtobusno postajo. Pravo avtobusno postajo z rumenimi talnimi označba-
mi BUS. Sem že hotela čakati na avtobus za Domžale, pa žal (še) nimajo 
voznega reda. Pa tudi ogrevanega in pokritega postajališča (še) nimajo. 
Živim v pričakovanju, da dobimo tudi na drugih postajališčih za šolske 
otroke »ta prave« avtobusne postaje z rumenimi talnimi označbami BUS. 
Seveda je postajališče Videm zelo blizu in glavna cesta Moravče – Lukovica 
veliko bolj prometna in obremenjen od prejšnje imenovane postaje. Upa-
nje umre zadnje.

Pismo sem napisala, ker mi ni (nam) vseeno, kako se v naši občini stvari 
dogajajo. Od odgovornih na občini pričakujem, da bodo bolj poslušali so-
krajane in »preproste« ljudi, da ne bodo gledali samo nase in si sami sebi 
postavljali spomenikov. Ne bodimo Cankarjevi Hlapci, bodimo pogumni 
gospodarji na svoji zemlji!

Lep pozdrav, MArjetA pestotnik, spodnje koseZe, 04.11.2018

Prometni znak so po telefonskem 
posredovanju naslednji dan od-
stranili.

Odgovor občinske uprave
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2016 je 
še vedno v postopku pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije 
za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti prvega odstavka 11. ter 
12. in 13. člena odloka (in ne celotnega odloka). O pričetku postop-
ka pred Ustavnim sodiščem RS je bil seznanjen tudi Občinski svet 
Občine Lukovica kot njen najvišji organ odločanja, prav tako tudi o 
nadaljnjih postopkih, nazadnje na septembrski seji 2018, ko je bil 
sprejet tudi novi Odlok o NUSZ. Dokler postopek pred Ustavnim so-
diščem RS ne bo zaključen, postopka ne moremo komentirati.

občinskA uprAvA

Odgovor občinske uprave
Spoštovani,
uslužbenci Režijskega obrata Občine Lukovica praviloma vedno 
pridobijo vsaj ustna soglasja za postavitev prometnih znakov, če-
prav so le-ti vedno postavljeni v varovalnem pasu ceste, kjer je raba 
zemljišč omejena. V konkretnem primeru je šlo resnično za nespo-

razum, saj so se pred nekaj dnevi (v soglasju z lastniki zemljišč) v 
naselju Spodnje Koseze postavljale krajevne table. Zaradi bolniške 
odsotnosti uslužbenca, ki je bil zadolžen za postavitev prometnih 
znakov, je prometno varnostno ogledalo postavljal drug usluž-
benec v prepričanju, da je postavitev dogovorjena oz. v soglasju 
z lastnikom parcele. Ko je odgovorni uslužbenec izvedel za neljub 
dogodek, ki je občanko zelo prizadel, se je v imenu Občine Lukovica 
takoj opravičil, kot je občanka že sama odgovorila, pa je bil tudi znak 
po njenem posredovanju nemudoma odstranjen.
Stremimo, da so prometni znaki postavljeni v skladu s cestno-pro-
metnimi predpisi in preprečujejo prometne nesreče. V konkretnem 
primeru gre dejansko za nepregleden varnostni trikotnik in cestno 
ogledalo, ki bi ga postavili na pobudo voznikov, bi varnost povečalo. 

V sklopu rekonstrukcije cest se vedno stremi tudi k izboljšanju upo-
rabnosti in povečanju varnosti. Kot je bilo že navedeno v pismu bral-
ke, je bilo temu tako tudi v Imovici, kjer je bil na mestu nekdaj zelo 
nepreglednega križišča (še vedno si ga je moč ogledati na posnetkih 
»google – view«) izvedeno manjše krožišče, zaradi drugačnega po-
teka priključnih krakov cest pa se je na preostalem zemljišču v lasti 
Občine Lukovica izvedlo manjše avtobusno postajališče. V sklopu re-
konstrukcij cest je tudi v naselju Videm predvideno manjše krožišče in 
avtobusno postajališče, seveda pod pogojem, da bo Občina Lukovica 
uspela pridobiti potrebna zemljišča za izvedbo investicije.

Se ponovno iskreno opravičujemo. Še naprej se bomo trudili, da 
bo takšnih dogodkov čim manj.

občinskA uprAvA občine LukovicA
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S svojim smehom 
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo sam 
nemočen si ostal.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 69. letu starosti sklenil naš dragi 
mož, oče, dedek, brat in stric

FRANC ŽIBERT
Po domače Jožučov France iz Lipe

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na njegovo 
zadnjo pot. Zahvaljujemo se vsem za izrečena sožalja, 

tolažilne besede, darovane sveče, cvetje in svete maše. 
Iskrena hvala Metki Urankar za lep poslovilni govor, župniku 
Avguštinu Klobučarju za lepo opravljen obred, Češenjskim 

pevcem, pogrebcem in Pogrebni službi Vrbančič.
Iskrena hvala!

Vsi njegovi

Skromno na tem svetu sta živela,
ljubila polje, zemljo …
Odšla sta tja, od koder več vrnitve ni.
Nam pa zapustila sta lepe spomine
na skupaj preživete srečne dni.

V SPOMIN

1914–1998           1915–2008

JOŽE IN IVANA PRELOVŠEK

Hvala vsem, ki ju ohranjate v lepem spominu, postojite ob 
njunem grobu in jima prižigate sveče.

Vsi njuni

Novi Dacia Duster

KAMERA 
Z VEČ POGLEDI

SISTEM ZA POMOČ
PRI VOŽNJI PO KLANCU*

* Dostopen samo na verziji 4x4. ** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO6B, EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOX: 0,017- 0,0428 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00005 – 0,00238g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Kamen na kamen palača, 
copat na copat Dacia.

Odpelji Dacio za ceno copat:

5 €že za

na dan!**Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Avtohiša Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana,

Nova vozila Tel.: 01 20 00 560, Rabljena vozila Tel.: 01 20 00 560,

Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,
www.avtohisamalgaj.si
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Redke so stvari, ki srce ogrejejo bolj kot pristen nasmeh. 
Praznični Nasmeškotki skrbijo, da lahko nasmehe delimo 
tako s svojimi bližnjimi kot z otroki pod okriljem projekta 
Botrstvo v Sloveniji.

Ambasador projekta Marko Potrč pove: »Nasmeškotek je 
prav poseben piškotek, ki ima čarobno moč, da nasmeh 
nariše kar trikrat. Najprej na obraz tistega, ki ga podari, 
nato na obraz tistega, ki ga prejme, in končno na obraze 
otrok, ki jim je sreča manj naklonjena. Praznični čas s 
seboj prinese številne iskrive in nepozabne trenutke, 
preživete z družino in z bližnjimi. Veliko pomenijo že 
manjše pozornosti in le redke so stvari, ki srce ogrejejo bolj 
kot pristen nasmeh. V prazničnem času delite nasmehe z 
Nasmeškotki in ne pozabite – nasmeh je lepo prejeti, še lepše 
pa ga je deliti! Tudi na družbenih omrežjih!«

Nasmeškotki so na voljo na policah trgovin HOFER po 
enotni ceni 1 evro, sredstva od njihove prodaje pa so 
namenjena otrokom, vključenim v projekt Botrstvo v 
Sloveniji.

Vsaka objava šteje

Nasmehe za dober namen v prazničnem času delimo 
tudi preko družbenih omrežij Facebook in Instagram. 
HOFER bo ob vsaki delitvi nasmejane vsebine z označbo 
#Nasmeškotek in #DelimoNasmehe za otroke v stiski 
namenil 1 evro.

Radi

#DelimoNasmehe


