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

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

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

DOMAČE DOBROTE v naši trgovini: 
suhe mesnine (salame, klobase, narezki, zaseka, ocvirki),  raznovrstni domači siri, domači Anjini 
štruklji, testenine (makaroni, rezanci, ribana kaša, mlinci), moke, kaše, zdrob, …

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

Jesenske rastline za posode in gredice – Ciklame, jesenske rese (Callune), mačehe, krizanteme, …
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Naslednja številka Rokovnjača 
bo izšla 18. novembra 2021; 
rok za oddajo člankov je 8. 
november 2021, do 12. ure.  
Članki, ki bodo poslani po tem roku, 
v aktualni številki ne bodo objavljeni. 
Svoje članke, dolge največ 1500 znakov 
s presledki, pošljite po e-pošti na naslov: 
rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo le 
prispevke v elektronski (word, PDF) obliki. 
Za več informacij pošljite sporočilo na 
zgoraj navedeni elektronski naslov.

UVODNE BESEDE

Spoštovane bralke in bralci glasila Ro-
kovnjač! Mesec je naokoli in pred vami je 
oktobrska številka, ki s svojo pestrostjo v 
prispevkih ponuja zanimivo barvno paleto, 
kot jesen, čas, v katerega smo pred kratkim 
vkorakali.

Tokrat je izpostavljeno področje podjetni-
štva, kar je deloma odraz 2. podjetniškega 
srečanja v Lukovici, deloma pa tudi ideje 
uredniškega odbora, da v vsaki številki v 
obliki prispevka ali intervjuja predstavi ene-
ga od podjetnikov, ki v občini delujejo na 
različnih področjih gospodarstva. Preberite 
si intervju z Miranom Stoparjem, direktor-
jem 30-letnega računovodskega servisa 
Karmen d.o.o., o tem, kaj vse mora dober 
računovodja obvladati, ter zanimivo zgod-
bo Tomaža Žavbija in Aleša Pfeiferja o pre-
ureditvi Piaggiovega trikolesnika v potujoči 
bar Piccolo. Posebno mesto stalnih rubrik je 
namenjeno zdravju in skrbi za naravo. Pred-
stavljamo vam delo patronažnih sester ter 
pomembnost ločevanja in razvrščanja raz-
ličnih odpadkov, saj nekateri posamezniki 
še vedno ne razumejo pomena pravilnega 
ravnanja z odpadki in odpadke odlagajo, 
kjer jim je volja, zato na tem mestu bralke 
in bralce pozivamo k pravilnemu ravnanju z 
odpadki. Od izida zadnje številke se je zvrsti-
lo kar nekaj večjih dogodkov društev, ki nas 
vabijo k spremljanju svojih aktivnosti. 

Verjamem, da se bo za vsakega izmed vas 
našel kakšen zanimiv prispevek, mogoče pa 
tudi razvedrilna križanka.

Vse bralke in bralce pa ponovno vabim, da 
ob raziskovanju naše občine ujamete utri-
nek v telefon in ga s pripisanim imenom in 
priimkom ter poimenovanjem ujete podobe 
posredujete na elektronski naslov uredništva.

Z jesenjo se narava prične umirjati in z njo 
tudi ljudje, dnevi postanejo občutno krajši 
in noči daljše, zato si ta čas vzemite za svoje 
bližnje in ga kvalitetno preživite skupaj.

KatKa Bohinc

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; začasna odgovorna urednica: 
Katka Bohinc, uredniški odbor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Drago Juteršek in Petra Pavlič; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, jezikovni pregled: Anja Žabkar; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; pro-
dukcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 2.116 izvodov. 
Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 9,5 % DDV (Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 13/11 - uradno 
prečiščeno besedilo s spremembami). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 
1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil 
glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lekto-
rirani. Na naslovnici: Velika Raven, foto: Katka Bohinc.
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Korak za korakom uresničujemo zastavljene naloge

Spoštovane občanke in občani,
dnevi se hitro krajšajo in te dni je zadišalo po snegu. Na poljih in do-
mačih vrtovih nas čakajo zadnja opravila, preden zakorakamo v zimske 
mesece. Na občini pa hitimo z investicijami v komunalno in cestno in-
frastrukturo, seveda poleg opravljanja vseh tekočih nalog, ki nam jih 
nalaga zakon. O novih izvedenih investicijah lahko preberete tudi v 
tem Rokovnjaču.
Še malo in stopili bomo v zadnje leto tega mandata. Po vseh podedo-
vanih izzivih, s katerimi smo se morali soočiti na začetku, počasi, vendar 
zanesljivo uresničujemo naloge, ki smo si jih zadali. Moja pot župano-
vanja je jasna; enaka merila za vse občane, zakonito in pregledno delo. 
Prepričana sem, da je edino takšna pot na dolgi rok prava. Vem, da bi 
pričakovali posamezne rešitve hitreje, vendar pot do cilja velikokrat 
ni odvisna le od občine in naših postopkov. Še vedno časovne okvire 
prepogosto krojijo administrativni postopki v državni upravi, ki obči-
nam podaljšujejo izvedbene roke čez razumne meje. Ne glede na vse 
pa smo doslej s skupnimi napori občinske uprave in občinskega sveta 
veliko zadev »spravili pod streho«.
Septembrsko praznovanje občinskega praznika je pokazalo, kako raz-
gibano je naše družbeno in društveno življenje. Naj se na tem mestu 
zahvalim vsem, ki ste kakor koli sodelovali in dodali svoj delček za sku-
pno dobro. Letos so za dobro prepoznavnost poskrbeli tudi v Društvu 
upokojencev Lukovica; skupaj z LAS Srce Slovenije in v sodelovanju s 
PGD Prevoje, AMD Lukovica in sekcijo MK Rokovnjači so pripravili pro-
jekt E-nostavno na kolo. Tako smo tudi v naši občini na poseben način 
obeležili evropski teden mobilnosti, ki je potekal ravno med 16. in 22. 
septembrom. Številnim obiskovalcem so predstavili različne aktivnosti: 
vožnjo s kolesi za družine v različnih kategorijah, varno vožnjo in opre-
mo kolesa, najbolj sta bila zanimiva demonstracija e-koles in spretno-
stna vožnja na poligonu za vse udeležence. PGD Prevoje pa je prikazalo 
pravilno ravnanje pri gašenju požara.

Zelo aktivni so tudi naši šahisti; Šahovsko društvo Črni graben je orga-
niziralo odprti šahovski turnir in kljub zaščitnim ukrepom, ki še vedno 
veljajo v zaprtih prostorih, privabilo kar nekaj tekmovalcev.
Turistično društvo Gradišče je v nedeljo, 3. oktobra, že osemnajstič pri-
pravilo tek okoli Gradiškega jezera. Veliko mladih in malo manj mladih 
se je pomerilo v vzdržljivosti v različnih dolžinah teka. Vesela sem, da še 
živi zdrav duh v zdravem telesu in da udeleženci niso prišli le tekmova-
ti, saj je bila rdeča nit predvsem druženje v naravi. In ta nam ob našem 
jezeru resnično veliko ponuja.
Naša društva so se v soboto, 9. septembra, spet predstavila na dom-
žalski tržnici. Le-to postaja že tradicionalno in z izjemo lanskega leta, 
ko je druženje preprečila epidemija, smo se vsem obiskovalcem tržnice 
predstavili četrtič. Ob vstopu na tržnico sta obiskovalce pričakala dva 
rokovnjača iz Turistično olepševalnega društva Brdo - Lukovica. Kot ve-
dno je tudi letos zadišalo po domačih dobrotah, domačih izdelkih in 
kulturnem utripu naše doline – predstavili so se: kmetija Jergan, ekolo-
ška kmetija Plahutnik – Razgledi z vrha, ekološka kmetija Pr' Matožet, 
čebelarstvo Cirer, čebelarstvo Dular ter MePZ Šentviški zvon, Godba Lu-
kovica, Društvo Skrinjca, KUD Fran Maselj Podlimbarski s pletenjem kit 
iz pšenične slame in Društvo upokojencev Lukovica s svojimi rokodel-
skimi in likovnimi mojstrovinami. Lovska družina Lukovica je tudi letos 
poskrbela za pripravo dobrega divjačinskega golaža. Posebno se za-
hvaljujem Kmetijskemu inštitutu Slovenije – Poskusni sadovnjak Brdo 
pri Lukovici za podarjena jabolka, ki smo jih nudili na občinski stojnici.
Posebej ponosni smo lahko na Turistično društvo Sveti Vid iz Šentvida, 
ki že deseto leto skrbi za ohranjanje naše kulturne dediščine. V soboto, 
9. septembra, so v Sončni dvorani na Brdu pripravili slovesno praznova-
nje in dokazali, da pot sodelovanja vedno zmaguje.
10-letna kronika tega društva je prav osupljiva in nepogrešljiva, s sveži-
mi idejami in organizacijskimi izvedbami, ki znajo popestriti naš delav-
nik in privabljajo obiskovalce. Zbornik, ki so ga izdali ob jubileju, je živa 
kronika dogodkov, domiselnih projektov in prireditev širšega značaja, 
od organiziranja sejmov do gledaliških predstav in športnih dogodkov. 
Z njim je Šentvid postavljen na zgledno mesto v razvejanem društve-
nem življenju naše občine in vabi k posnemanju.
Kolektivna blagovna znamka Zakladi Črni graben je našla pot pred-
vsem med domačimi kupci   in je vse bolj prepoznavna. V KD Janka 
Kersnika v Lukovici smo 23. septembra prisluhnili rezultatom raziskave, 
ki nas navdajajo z optimizmom. Z uporabniki znamke so bili opravljeni 
poglobljeni intervjuji, ki so pokazali, da naša znamka pomeni veliko do-
dano vrednost za prepoznavnost doline Črnega grabna.
Že drugič smo organizirali srečanje naših podjetnikov. Izmenjava do-
brih podjetniških praks in poslovnih izkušenj ter krepitev obstoječih 
poslovnih vezi je vedno dobrodošla. V Občini Lukovica ima sedež več 
kot 430 pravnih oseb in samostojnih podjetnikov in obrtnikov. Zelo 
sem vesela, da interes podjetnikov za ustanavljanje novih povezav in 
širitev poslovanja narašča. Za razvoj podjetništva pa rabimo tudi po-
slovne prostore in poslovne cone. Občina Lukovica bo v obstoječi po-
slovni coni v Lukovici na območju ob avtocesti pridobila zemljišča za 
poslovne in storitvene dejavnosti. Razpoložljiva stavbna zemljišča za 
poslovne oz. obrtne dejavnosti so tudi na območju Krašnje, za katere se 
že kaže interes s strani potencialnih investitorjev za gradnjo. V sklopu 
priprave novega Občinskega prostorskega načrta pa načrtujemo manj-
še poslovne cone v spodnjem nižinskem delu občine, in sicer na lokaci-
jah ob avtocesti v Vrbi in Lukovici. Kot županja se zavedam, da je ravno 
malo gospodarstvo tisto, ki dolgoročno prinaša razvoj in ekonomsko 
varnost. V naši dolini ne moremo imeti velikih industrijskih objektov, 
lahko pa imamo mikro in mala podjetja ter srednje velika podjetja, ki 
opravljajo okolju prijazno dejavnost in zaposlujejo domače ljudi.
V tem mesecu je blagoslov dobila tudi nova mrliška vežica v Blagovici. 
Objekt je bil končan  julija 2019, naknadno pa smo urejali še okolico 
objekta z dostopno in peš potjo. Vse z namenom, da nas ta pridobitev, 
kjer se bomo poklonili spominu krajanov Blagovice in Šentožbolta, po-
vezuje in zavezuje k plemenitosti in zavedanju, da je življenje najvišja 
vrednota.
Pred nami so dnevi, ko se bomo spomnili vseh, s katerimi smo prehodili 
del skupne zemeljske poti. Letos bomo lahko spet obiskali grobove in 
stisnili roko sorodnikom, znancem in prijateljem, s katerimi se ob teh 
dneh srečujemo ob zavedanju naše človeške minljivosti.

Vaša županja



oktober 2021 5

Urejeno je bilo odvodnjavanje meteorne vode v Zgornjem Petelinjku, 
Podmilju in Gorenjah. V postopku evidenčnega naročila je bil izbran 
izvajalec del TGT Kompolje d.o.o., pogodbena vrednost del je znašala 
9.767,87 EUR z DDV. 

Zgrajen je bil nov cestni propust z zaščitno odbojno ograjo na cesti 
Kompolje–Koreno. Pogodbena vrednost izvedenih del znaša 7.119,66 
EUR z DDV. 

Zaključena je izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 
(Trojane–Želodnik). Pogodbena vrednost del je znašala 109.899,87 EUR 
z DDV. 

Izvajanje projekta Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na-
preduje po terminskem planu. V zaključni fazi so: keramičarska dela, 
montaža strojne opreme, mavčnokartonska dela. V postopku preverja-
nja so prejete ponudbe za dobavitelja notranje opreme (opreme učil-
nic, garderob …). Vrednost opreme je cca. 230.000,00 EUR z DDV.

Asfaltirano je bilo parkirišče pred Društvenim domom v Krašnji. V po-
stopku javnega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogod-
bena vrednost del je znašala 32.034,52 EUR z DDV. 

Začeli smo z deli na občinski cesti Čeplje–Znojile. V postopku javnega 
naročila male vrednosti je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogod-
bena vrednost del znašala 124.229,94 EUR z DDV. Po terminskem planu 
bodo dela zaključena do začetka meseca novembra 2021. 

Besedilo in foto: oBčinsKa upraVa

OBČINSKA UPRAVA

Investicije v izvajanju 
Izvedena je bila sanacija usada 
cestišča in ureditev meteorne-
ga odvodnjavanja na delu ceste 
Mala Lašna. V postopku evidenč-
nega naročila je bil izbran izvaja-
lec del Lavaco d.o.o. Pogodbena 
vrednost del je znašala 18.035,20 
EUR z DDV. Dobavljena in vgra-
jena je bila varovalna ograja s 
strani izvajalca del Kveder d.o.o., 
pogodbena vrednost del je bila 
2.659,60 EUR z DDV. 

Prav tako je bila izvedena obnova 
cestnega propusta v Zavrhu pri 
Trojanah in ureditev meteornega 
odvodnjavanja v Zgornjih Lokah 
ter Zlatenku. V postopku evi-
denčnega naročila je bil izbran 
izvajalec del GP Hribar d.o.o., po-
godbena vrednost del je znašala 
10.026,75 EUR z DDV.

Obnovljene so bile makadamske ceste na Učaku, Dolinah, Češnjicah, 
Lipi, Korenu, Vrhovljah in v Krašnji. V postopku evidenčnega naročila 
je bil izbran izvajalec del GP Hribar d.o.o., pogodbena vrednost del je 
znašala 10.075,89 EUR z DDV.

Izvedena je bila tudi obnova gozdnih cest po programu letnega vzdrže-
vanja gozdnih cest pripravljavca Zavoda za gozdove Slovenija, Območ-
na enota Ljubljana, Krajevna enota Domžale. V postopku evidenčnega 
naročila je bil izbran izvajalec del TGT Kompolje d.o.o., pogodbena vre-
dnost del je znašala 16.118,24 EUR z DDV.

Zaključen je postopek javnega naročila za izgradnjo ceste in meteorne 
kanalizacije za odvodnjavanje ceste OPPN Drtijščica. V postopku jav-
nega naročila je bil izbran izvajalec del Lavaco d.o.o., pogodbena vre-
dnost del znaša 176.604,42 EUR z DDV. 

Sanacija usada cestišča na cesti Mala Lašna.

Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice napreduje po terminskem planu.

Ureditev meteornega odvodnjavanja v Zgornjih Lokah.

Zaključena je izgradnja pločnika ob regionalni cesti R2-447, odsek 292 (Trojane – Želodnik).

Ureditev dvorišča pred Društvenim domom Krašnja.
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Dobrodošli v Domžalah – Lukovica se predstavi
Sprva hladna, nato pa prijetno sončna sobota, ki je pogrela vsakega obiskovalca domžalske tržnice drugi vikend oktobra, je bila uspešno 
izpeljana.

Po že uveljavljenih predstavitvah gostujočih občin na domžalski tržnici 
je na vrsto zopet prišla naša občina. Dobro uro dolg program, kjer so 
se predstavili Mešani pevski zbor Šentviški zvon, Godba Lukovica in 
pevci Društva za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – Skrinjca, 
je vodila Tanja Vidic Goršak. Idejni vodja in organizator prireditev na 
domžalskem tržnem prostoru Vido Repanšek je bil vidno vesel naše-
ga obiska in tako popestritve na že sicer zanimivem tržnem prostoru 
v Domžalah. Poleg kulturnega programa so se v predstavitvi Lukovice 
našli še domači ponudniki kulinarike – npr. odličen domači sir kmeti-
je Jergan, degustacija različnih ekoloških pridelkov kmetije Plahutnik, 
pa testenine in rezanci ter domači kruh s kmetije Pr´ Matožet. Kot se 
za medeno občino spodobi, sta svoj med in medene izdelke ponudila 
tudi čebelarja Anton Cirer in Mirko Dular. Ker je pomembno razvijati 
svoje sposobnosti in spoznati, kaj nas veseli in sprošča, so člani Društva 
upokojencev prikazali, kako to počno oni. Razstavili so rokodelske in 
likovne izdelke, ki nikogar ne pustijo malodušnega ob ogledu le-teh. 
Na stojnici promocijskega materiala iz Črnega grabna in Občine Luko-
vica se je trlo precej ljudi, saj so poleg brezplačnih okusnih jabolk, ki jih 
je podaril KIS Brdo Lukovica, obiskovalci prejeli še brezplačno majico 
in bombažno vrečko. Da ponudniki in nastopajoči niso bili lačni, je za 
sitost poskrbela Lovska družina Lukovica z okusnim srninim golažem. 
Z nekaj besedami sta prisotne nagovorila tudi lokalni vodji gostujoče 
občine mag. Olga Vrankar in gostiteljske občine Toni Dragar. Županja 
se je zahvalila za lep sprejem v Domžalah, župan pa za bogat kulturni in 
spremljevalni program, ki je popestril sobotni dan tržnice. 

Besedilo: oBčinsKa upraVa, foto: Vido repanšeK

Dobra volja je bila na domžalski tržnici še kako prisotna.

Lovska družina Lukovica je poskrbela za nasmejane obraze obiskovalcev tržnice.



oktober 2021 7OBČINSKA UPRAVA

V Lukovici podjetniki že drugič izmenjali dobre prakse in 
krepili poslovne vezi
Izmenjava dobrih podjetniških praks in poslovnih izkušenj ter krepitev obstoječih poslovnih vezi je vedno dobrodošla – tudi v Občini 
Lukovica, kjer ima sedež več kot 430 pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in obrtnikov, interes podjetnikov za ustanavljanje novih 
povezav in širitev poslovanja pa narašča in narašča, je med drugim na drugem podjetniškem srečanju, ki je v naši občini potekalo zadnji 
septembrski dan, uvodoma povedala županja mag. Olga Vrankar. Podjetniki so v nadaljevanju slišali o zelo konkretnih finančnih prilo-
žnostih, v omizju pa so podelili svoje poglede in mnenja tudi glede razvojnih priložnosti, ki jih zaznavajo v domačem okolju.

O tem, kaj počne Občina Lukovica za razvoj lokalnega 
gospodarstva

Kot je uvodoma med drugim povedala županja, v Lukovici za nadaljnji 
razvoj podjetništva potrebujemo tudi poslovne prostore in poslovne 
cone. Občina Lukovica si tako v obstoječi poslovni coni na območju ob 
avtocesti prizadeva s komasacijskimi upravičenci zaključiti postopek 
razdelitve zemljišč na južnem delu tega območja in pridobiti zemljišča 
za poslovne in storitvene dejavnosti. Intenzivno potekajo tudi razgo-
vori s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, in sicer za gradnjo 
dveh večstanovanjskih objektov na severnem delu tega območja. Ob-
čina je začela tudi s projektiranjem prometne ureditve, tj. križišča za 
uvoz v poslovno cono nasproti uvoza v center Lukovice. Prav tako so 
na Občini začeli s postopki komunalnega opremljanja tega območja, 
je nanizala županja.
»Poteka postopek za prestavitev elektrovoda in sočasno tudi vodotoka 
Mlinščica. Hkrati pripravljamo spremembe prostorskega akta za to ob-
močje, s katerim bomo omogočili bolj fleksibilno izrabo prostora za po-
slovne dejavnosti in umestitev gasilskega doma.  Razpoložljiva stavbna 
zemljišča za poslovne oz. obrtne dejavnosti so tudi na območju Kra-
šnje, za katere se že kaže interes s strani potencialnih investitorjev za 
gradnjo. V sklopu priprave novega Občinskega prostorskega načrta 
načrtujemo manjše poslovne cone v spodnjem nižinskem delu občine, 
na lokacijah ob avtocesti v Vrbi in Lukovici. Občina je naklonjena pri-

hodnjemu gospodarskemu razvoju, zato si kljub številnim prostorskim 
omejitvam prizadeva za čimprejšnjo uveljavitev krovnega razvojnega 
dokumenta,« je povedala Olga Vrankar in dodala, da se kot županja za-
veda, da je prav malo gospodarstvo tisto, ki dolgoročno prinaša razvoj 
in ekonomsko varnost.

»V naši dolini nimamo velikih industrijskih objektov, lahko pa ima-
mo mikro in mala podjetja ter srednje velika podjetja, ki opravljajo 
okolju prijazno dejavnost in zaposlujejo domačine,« je še pouda-
rila županja.

Iz načrta za okrevanje in odpornost podjetnikom na 
voljo 427 milijonov evrov sredstev 

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, ki je tudi 
tokrat podprl lukoviško podjetniško srečanje, pa je menila, da četudi 
je vsaka podjetniška zgodba drugačna, »pa se zagotovo za tek na dol-
ge proge ne bomo mogli izogniti področjem, kot so raziskave, razvoj 
in inovacije, digitalizacija, krožno, zeleno, energetsko učinkovito, traj-
nostno gospodarstvo ter ne nazadnje gospodarstvo nasploh v dobri 
kadrovski kondiciji«.

»Evropska komisija je potrdila slovenski načrt za okrevanje in od-
pornost, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo znatna nepovra-
tna sredstva v višini 1,8 milijarde evrov in povratna sredstva v višini 
705 milijonov evrov,« je poudarila Mojca Štepic.

Kot je povedala Štepiceva, bo za podjetja različnih velikosti v obdobju 
2021–2026 na razpolago 427 milijonov evrov, največji del za investicije 
v podjetjih in zagotavljanje podpornega podjetniškega okolja (37 %), 
za raziskave, razvoj in inovacije ter za turizem po 80 milijonov evrov,  
za digitalno transformacijo gospodarstva 56,5 milijonov evrov, od tega 
kar 44 milijonov evrov za krepitev uporabe naprednih tehnologij ter 
znanja in kompetenc zaposlenih, nadalje bo 28 milijonov evrov na vo-
ljo za podjetja, ki delujejo na področju lesarstva, 20 milijonov evrov bo 
na voljo za uvajanje konceptov krožnega gospodarstva, ki bodo po-
daljševali življenjsko dobo produktov in hkrati zmanjševali količino od-
padkov, ter 5 milijonov evrov za energetsko učinkovitost.
»Namen teh sredstev je olajšati okrevanje po koronakrizi in spodbudi-
ti investicije v zeleni ter digitalni prehod. Država na tem mestu ne bo 

Navdušila nas je predstavitev delovanja - dobre prakse Podjetniškega RISE iz Šmartna pri Litiji.

Na okrogli mizi so prisotni podali kar nekaj idej za blaginjo prihodnosti občine.
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več dajala 'odpustkov', saj so to ne le nacionalne, temveč tudi evropske 
usmeritve, ki nas vse skupaj, sicer na različnih področjih, usmerjajo v 
bolj premišljeno, bolj zdravo, bolj varno in bolj trajnostno življenje ter 
delovanje,« je sklenila Mojca Štepic in zbrane pozvala k spremljanju 
spletne strani Občine Lukovica, kjer so na tri tedne objavljene aktualne 
informacije o nacionalnih in evropskih razpisih, so pa podjetnikom za 
dodatne informacije o razvojnih sredstvih na voljo tudi svetovalci Ra-
zvojnega centra Srca Slovenije. 

Vse poti vodijo v zeleno in krožno …

Nataša Florjančič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT), sicer pa tudi naša občanka, je v nadaljevanju zbranim podje-
tnikom predstavila priložnosti, ki jih z javnimi razpisi podjetjem ponuja 
država, Monika Mostar s SID banke pa je predstavila možnosti financi-
ranja projektov s kreditnimi sredstvi.
Kot je potrdila Florjančičeva, načrtuje MGRT v okviru omenjenega načr-
ta za okrevanje in odpornost 427 milijonov evrov nepovratnih sredstev 
nameniti za sofinanciranje naložb na sedmih različnih vsebinskih po-
dročjih, in sicer za digitalno transformacijo podjetij, za raziskave, razvoj 
in inovacije, za dvig produktivnosti, prijazno okolje za investitorje, za 
trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino. 
Zgradili bodo center znanja na področju krožnega gospodarstva, po-
nudili subvencije in vsebinsko podporo prek šestih različnih progra-
mov, spodbujali pa bodo tudi nove širitve obstoječih kapacitet za do-
mačo predelavo lesa. 
Da tudi SID banka podpira trajnostni razvoj Slovenije in konkretno slo-
venska podjetja pri rasti, razvoju in odpiranju novih delovnih mest, pa 
je med drugim povedala Monika Mostar, ki je poudarila še, da oddaja 
kreditnih vlog ni tako komplicirana, kot se morda sprva zdi, v izogib mo-
rebitnim posrednikom pri tem pa se lahko zainteresirani podjetniki za 
potrebne informacije obrnejo neposredno na njihove bančne strokov-
njake. Mostarjeva se je še posebej dotaknila financiranja zelenih projek-
tov, ki zajemajo od obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti, 
zelenih stavb, pa preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, trajno-
stno upravljanje naravnih virov in rabe zemljišč, čisti transport, trajno-

stno upravljanje voda in odpadnih voda do proizvodnih tehnologij in 
postopkov, ki vodijo v ekološko učinkovito krožno gospodarstvo. Da je 
»lokalno lahko zmagovalno«, pa je prikazal Gregor Berčon iz Podjetni-
škega centra RISE Šmartno Litija, kjer jim je v zadnjem letu in pol – torej 
prav v koronačasu – uspelo razviti živahen ekosistem, znotraj katerega 
se povezujejo mikro in mala podjetja ter društva, obrtniki, kmetje in 
tudi posamezniki, vidni pa so postali tudi skozi prevzem organizacije 
aktivnosti v okviru lokalne sobotne tržnice. Kot je zatrdil Berčon, so zelo 
odprti za sodelovanja, podjetnikom pa nudijo tako možnost najema 
prostorov kot aktivno vključitev v njihovo podjetniško skupnost, pa se-
veda ustrezno vidnost, možnost nadaljnjih izobraževanj in razvoja ter 
priložnosti za druženja ter predstavitve tako lokalnih kmetij, podjetni-
kov, obrtnikov kot tudi društev in drugih organizacij.
O tem, kaj vse je dobro vedeti z vidika pravnih oseb, pa je sicer spre-
govoril Miran Stopar iz večkrat nagrajenega računovodskega servisa 
Karmen iz Spodnjih Prapreč. Intervju z njim si lahko preberete na strani 
devet. Kot primer zgledne podjetniške prakse pa smo spoznali dolgo-
letno delo mizarja Marka Kvedra iz Rafolč, ki je nedavno v domačem 
kraju odprl tudi muzej Kvedrova tišlerija, v katerem je med drugim raz-
stavljena lesena replika prvega serijskega avtomobila na svetu Forda 
T, ki predstavlja projekt, v katerem je navdihujoče izrazil svoje talen-
te, od mizarjenja, ličarstva, kiparjenja do rezbarjenja. Na vprašanje iz 
publike, kakšna je vrednost lesenega Forda T, pa je Kveder odgovoril, 
da je vozilo neprecenljivo. A Kvedrova tišlerija ni namenjena le razstavi 
tega edinstvenega vozila, pač pa muzej predstavlja Kvedrovo celotno 
delo, od pohištva do opreme cerkva, razstavljeno pa je tudi starodavno 
orodje, kakršnega je uporabljal še njegov oče. Kot je povedal Marko 
Kveder, sam vselej stremi k nečemu več in v danem primeru dragoceno 
znanje, kot ga je pridobil tudi sam, v veliki meri pa vključuje tudi ume-
tnost, zasluži svoje mesto – v muzeju, kakopak!

Domači podjetniki: Razvojne priložnosti občine ležijo 
v turizmu

Drugi del podjetniškega srečanja je bil namenjen podjetniški razpravi, 
v kateri je poleg domačih podjetnikov Matije Pošebala (Hutko d.o.o.), 
Sandija Požarja (Automeister Vadjunec), Dušana Lenčka (Vulkanizer-
stvo Lenček) in Primoža Stupice (Mizarstvo Stupica) sodelovala tudi 
županja Olga Vrankar, ki je prisluhnila idejam podjetnikov. Te so se 
nanašale predvsem  na nadaljnji razvoj občine, ki ga vsi prepoznavajo 
v turistični ponudbi. Kot je povedal Pošebal, se dnevno po avtocesti 
mimo Lukovice pelje toliko voznikov, da je škoda ne pritegniti jih v naše 
okolje, jim pokazati lepote kraja, pri tem pa med domačine pripeljati 
dodatne (turistične) evre. Sam je nedavno poskusil privabiti na svoje 
dvorišče nemške kamperje na način, da jim je ponudil zgolj možnost 
parkiranja in s tem prenočitve, izkazalo pa se je, da so tovrstni gostje 
povsem odprti za spoznavanje novega, tudi okušanje lokalnih jedi, 
tako da se je v danem primeru že pri prvem gostu pokazalo, kdo vse 
lahko lepo zasluži s svojo lokalno ponudbo.

»Smo sredina Evrope in naša lepa občina ima veliko znamenitosti, 
od najstarejše gotske cerkve do Gradiškega jezera,« je dejal Dušan 
Lenček.

Primož Stupica je omenil številne tuje motoriste, ki jih je mogoče srečati 
po naših lokalnih cestah in bi jih prav tako lahko z ustrezno turistično 
ponudbo privabili, da ostanejo malo dlje v naših krajih, z idejo zelenega 
turizma pa sta se strinjala tudi Sandi Požar in Dušan Lenček. Slednji je 
prav tako poudaril, da »smo pravzaprav sredina Evrope in naša lepa obči-
na ima veliko znamenitosti, od najstarejše gotske cerkve do Gradiškega 
jezera«. Je pa obenem omenil tudi občasno preveč kompleksne birokrat-
ske postopke, ki vse prevečkrat zavrejo kakšno razvojno iniciativo. Župa-
nja se je deloma strinjala, a vendarle je, kot je dodala, treba delati skladno 
z zakonodajo ne glede na to, kako veliko je posamezno podjetje.
So pa prav vsi v razpravi sodelujoči podjetniki omenili izziv, ki ga prinaša-
jo mladi kadri. Ti namreč po njihovem niso tako motivirani za trdo delo, 
kot so bili sami, več kot denar pa jim pomeni prosti čas. V Mizarstvu Stu-
pica sicer sodelujejo s šolami, v avtobranži pa zaznavajo, da mlade res 
manj zanimajo dela ličarja, mehanika in podobno. Tudi kadre za menjavo 
gum je težko dobiti, je pritrdil Dušan Lenček. Strinjanje je prišlo tudi s 
strani publike, tako da je skozi razpravo padla misel, da bi morali v nasle-
dnje podjetniško srečanje vključiti tudi mlajše aktivne občane.

Besedilo: alenKa lena Klopčič, foto: domžalec.si in oBčinsKa upraVa

Predstavitev dobrih praks lokalnih podjetnikov (Računovodski servis Karmen d.o.o., in Lesne sto-
ritve Marko Kveder s.p.) sta požela aplavz in spoštovanje med obiskovalci.
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Miran Stopar, računovodski servis Karmen d.o.o.: 
Ne sme prevladati pravilo, da je povsod in pri vsaki aktivnosti 
treba nekaj zaslužiti
Kaj vse mora imeti dober računovodja v malem prstu in kaj je dobro vedeti tudi kot podjetnik? Kje ima v viharju sprememb, v zadnjem 
obdobju povezanih predvsem s koronaukrepi, mesto družbena odgovornost ter kje se skrivajo neizkoriščeni potenciali Občine Lukovi-
ca? Dana vprašanja smo zastavili Miranu Stoparju, »prvemu računovodji« iz večkrat nagrajenega računovodskega servisa Karmen – pred 
tremi desetletji sta ga ustanovila skupaj z ženo Karmen – na letošnjem podjetniškem srečanju zadnjega septembrskega dne, pogovor pa 
smo sklenili s pogledom v daljno prihodnost, ko po mnenju našega sogovornika računovodstvo pravzaprav sploh ne bo več obstajalo. 

Na vprašanje časopisa Dnevnik glede uspeha svojega računovodskega 
servisa ob prejemu naziva 'najboljši računovodski servis leta' je Miran 
Stopar med drugim odgovoril. »… V celotni zadevi pa je tudi nekaj 
osebnega. Kot človek sem, če malo karikiram, preračunljivo racionalen. 
Ne v slabem smislu. Bolj v tem smislu, da izvedbo vsake naloge najprej 
dobro premislim, potem pa zadevo hitro in s čim manj stroški izvedem 
uspešno. In kot direktor družbe te osebne lastnosti podzavestno vgra-
jujem v sistem vodenja in v samo izvajanje dejavnosti v naši družbi. Pri 
tem pa nikoli ne pozabim na svoje sodelavce in naše stranke.«

Gospod Stopar, računovodski servis Karmen je večkrat nagrajeni 
računovodski servis, ponašate pa se med drugim s tradicijo, saj ste 
julija v podjetju »upihnili« že 30. svečko. Če vas vprašam, kaj vas 
je pripeljalo do tu, kjer ste danes, boste verjetno odgovorili, da 
dobro delo, tako da naj kar preidem k bistvu: kaj vse mora danes 
dober računovodja vedeti, da je njegova stranka res učinkovito 
»servirana« ter posledično tudi računovodsko in knjigovodsko v 
zdravem stanju?
Predpogoj za pravilno in kvalitetno obdelavo knjigovodskih doku-
mentov je pravilno dokumentiranje poslovnih dogodkov in urejena 
dokumentacija. Za kakovost knjigovodske obdelave dokumentov so 
pomembni predvsem naslednji dejavniki: znanje, natančnost, kakovost 

ter ažurnost obdelave podatkov. Za kakovostno izvajanje računovodskih 
storitev je potreben ustrezno izobražen in usposobljen kader in sposob-
no vodstvo. V podjetju se trudimo biti strokovni, dosledni in natančni.
Držimo se načela, da timsko delo v računovodstvu pomeni večjo kon-
trolo in hkrati manjšo možnost napak. Zato izvajamo vse faze dela pri 
knjigovodski obdelavi ločeno, z različnimi delavci.  Prva kontrola pre-
jetih dokumentov se izvede pri sortiranju in vlaganju ter pripravi za 
obdelavo. Druga pri samem vnosu podatkov v programe in tretja pri 
pregledu bruto bilanc in izdelavi delnih poročil. Vsako fazo izvaja druga 
delavka. Končne kontrole izvede delavka, ki pripravi medletna in letna 
poročila za zunanje prejemnike.
Vse našteto je pomembno, da ima stranka zagotovljene evidence in 
poročila, kar pa še daleč ni vse. Naše »izdelke« je potrebno znati pravil-
no predstaviti stranki, da stranka lahko sprejme pomembne odločitve 
za svoje poslovanje.

Kateri so bili največji izzivi v zadnjem (korona)obdobju za vas ra-
čunovodje in za vaše stranke? Bi lahko morda podali kakšne pri-
mere iz prakse, kje so se podjetja srečala z najzahtevnejšimi – ra-
čunovodskimi, knjigovodskimi in drugimi povezanimi – izzivi in 
kako ste jih uspeli razrešiti?
Moram reči, da je bilo leto 2020 in tudi letošnje leto res izredno. Imamo 
kar nekaj strank, ki so bile v času epidemije praktično brez dela – hoteli, 
gostinci, sejmarji, frizerji, akviziterji ... Verjetno je bil največji izziv to, da nam 
je uspelo spremljati vse spremembe zakonodaje in postavljenih ukrepov. 
Dejstvo je, da je vlada nudila pomoč, so pa bili ukrepi in s tem tudi pogo-
ji dovolj nejasni in komplicirani. Če pa smo to lahko pravilno predstavili 
stranki, vložili vse vloge in zahtevke za pomoč, je bil to še večji uspeh.
Kot primer bi navedel pomoč v obliki fiksnih stroškov, ki je bila dosto-
pna vsem gostincem, spremljajoči in podobni dejavnosti tako ob kon-
cu leta 2020 kot tudi v prvih mesecih leta 2021. Ukrep je zahteval pogoj 
znižanja prihodkov za 30 ali 70 odstotkov, s tem da se primerja leto 
2020 z letom 2019. In ta pogoj ukrep predvideva tudi za leto 2021, kar 
je precej nelogično. Če bo to ostalo v veljavi, bi lahko pomoč upraviče-
no pridobila vsaka tovrstna dejavnost, ki je v letu 2020 zmanjšala pri-
hodke v odnosu na leto 2019, ne glede na to, da bi v leto 2021 prihodke 
večkratno povečala.  

Kakšen bi bil pa vaš nasvet mladim, ki stopajo v svet podjetništva?
Vsem mladim podjetnikom predlagam, naj izhajajo iz primarnega ci-
lja vsake gospodarske družbe, to je ustvarjanje dobička. To pomeni, da 
poslovanje v celoti temelji na predpostavki, da s korektnim, natančnim, 
kvalitetnim in brezpogojnim izvajanjem vseh nalog in opisanih dejav-
nosti z minimalnimi stroški izvajajo dejavnost svoje družbe. Pri tem pa 
se morajo zavedati, da to ne pomeni samo njihov lastni zaslužek, tem-
več tudi osnovo in predvsem lastne vire za stalno usposabljanje, napre-
dovanje in posodabljanje opreme, s tem pa tudi izboljšanje delovnega 
okolja za zaposlene, na katere naj nikoli ne pozabijo.

V načrtu za okrevanje in odpornost je za mala in srednje velika 
podjetja namenjenih tudi 44 milijonov evrov nepovratnih sred-
stev za krepitev uporabe naprednih tehnologij ter znanja in kom-
petenc zaposlenih na področju digitalizacije. Predvidevam, da se, 
sploh v tako turbulentnih časih, ko se zaradi »covida« pravila igre 
neprestano spreminjajo, tudi na računovodskem področju sooča-
te s številnimi spremembami, časovnimi zagatami in potrebami 
po hitri odzivnosti. Menite, da bi vam lahko digitalizacija pri tem 
kako pomagala oz. ali nameravate izkoristiti finančne priložnosti, 
ki bodo na voljo? 
Vsekakor! Tudi naše stranke so izkoristile te subvencije in menim, da 
ima tako usmerjeno subvencioniranje veliko pozitivnih učinkov. Sploh 

Karmen in Miran Stopar ob prejemu nagrade leta 2013
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v času, ko pri nekaterih poslovnih subjektih »normalno« poslovanje ni 
mogoče. Za spremembo načina poslovanja, na primer trgovca – akvi-
ziterja, ki se želi preizkusiti v internetni prodaji, je predpogoj nabava 
sodobne računalniške in komunikacijske opreme ter ustreznih progra-
mov, ki bodo zagotavljali brezstično poslovanje. Pomoč pri tem je več 
kot dobrodošla, ne glede v kakšni obliki je. Na drugi strani pa gre lahko 
tudi za nasprotni učinek, saj bi pri gradbincu zadeva imela učinek samo 
pri pisarniškem delu, denimo projektiranju, načrtovanju, administraciji 
…, pri fizičnem delu pa minimalno. Dejansko bi prihranek nastal pri 
spremljajoči dejavnosti, ne pa tudi pri osnovni.

Kaj so še zadnje aktualne novosti, ki bi jih lahko podelili z domači-
mi podjetniki, da bi jim pomagali pri njihovem delu?
Novosti na področju predmetne zakonodaje je vedno dovolj, še več pa 
se jih pripravlja. Tako na področju DDV-ja, dohodnine in plač kot tudi 
na drugih področjih. Vedno rad za primerjavo povem, da imajo v ZDA 
več kot sto let star davčni zakon, ki se v bistvu ne spreminja. Pri nas pa 
v vsakem mandatu vsaj dvakrat spremenimo nekatere bistvene določ-
be v davčni zakonodaji. V letošnjem letu je kar nekaj novosti v Zakonu 
o DDV, saj je bilo (ne)potrebno spremeniti zakonodajo po britanskem 
izstopu iz EU, spremenila se je tudi zakonodaja pri poslovanju s tujino 
in EU, pri internetnih storitvah, nekaj sprememb je tudi pri nepremič-
ninskih zadevah, pa še kaj bi se našlo. 

Koliko pa se po vašem podjetja zavedajo pomena družbene odgo-
vornosti in kdo daje po vaših izkušnjah danemu področju največ 
poudarka? 
Mislim, da so na tem področju v prednosti dejavnosti, ki lahko veliko ali 
bistveno vplivajo na varovanje našega okolja tako pri onesnaževanju 
kot pri porabi energije. V Sloveniji imamo pri tem veliko srečo, saj smo 
ena izmed manj poseljenih držav, hkrati pa po pogozdenosti mislim 
da tretja država na svetu. Tako imamo vsaj občutek, da živimo v čistem 
okolju, a problem imamo pri kopičenju odpadkov in celo zavržene hra-
ne. Če bi poskusili iz teh parih znanih dejstev, ki sem jih torej navedel, 
poiskati posel, bi v bistvu ugotovili, da je zelo veliko priložnosti.
Seveda pa ni samo to družbena odgovornost. V lokalnem okolju vsi 
dajemo prednost povezanosti družbe oz. podjetja z drugimi subjekti 
in prebivalstvom, ne nazadnje tudi z družinami zaposlenih. Po mojem 
mnenju je to najlažje uresničiti na raznih dogodkih v občini in s sode-
lovanjem z lokalnimi društvi, v katerih delujejo tudi zaposleni neke-
ga podjetja, ne nazadnje pa tudi z lastnim udejstvovanjem lastnikov 
družb in obrtnikov v različnih društvih. Enostavno ne sme prevladati 
pravilo, da je povsod in pri vsaki aktivnosti treba nekaj zaslužiti.

Koliko pa sami temu namenjate pozornost in na kakšen način?
V času tridesetletnega poslovanja se še posebej lahko pohvalimo, da 
smo postali računovodstvo, ki ga vsi dobro poznajo. Tako na lokalnem 

področju kot tudi širše. Veseli smo, da nas prebivalci naše in sosednjih 
občin pokličejo, kadar imajo vprašanja s področja davkov, pokojnin-
ske zakonodaje ali sorodnih področij. Verjamem, da se na tak način 
odzivajo tudi druga podjetja iz drugih branž. Tudi kolegi, obrtniki in 
podjetniki želijo vselej deliti izkušnje, kako je treba reševati težave pri 
poslovanju, pridobivanju dela in posledično zvišanju prihodkov in od-
pravi likvidnostnih težav ali pa želijo predstaviti svoje težave pri izterja-
vi zapadlih terjatev in na splošno pri plačilnem prometu.

Naj vam postavim še nekoliko bolj lokalno obarvano vprašanje, in 
sicer, kakšne potenciale bi po vašem lahko danes izkoristili v Obči-
ni Lukovica? Vidite priložnosti za kakšne inovativne – tudi podje-
tniške – projekte v našem okolju? 
Potenciala je veliko! Ker smo na zelo dobri lokaciji, v osrednjeslovenski 
regiji ob glavni prometnici, bi na našem področju lahko dobro delovalo 
vsako logistično podjetje – Hofer je to že ugotovil – in transportno podje-
tje. Verjamem, da tudi na področju turizma in gostinstva še nismo vsega 
naredili. Sta pa ti dejavnosti vezani ena na drugo, kar pomeni, da se mora 
najprej začeti turizem na splošno, potem pa se bodo razvile še podporne 
dejavnosti, kot so hoteli, restavracije, gostilne. Ne nazadnje imamo v občini 
eno starejših gotskih cerkva, v kateri je potekala prva protestantska maša, 
najstarejši zdravstveni dom in najstarejšo poštno postajo in to bi se zago-
tovo dalo izkoristiti tudi na področju turizma. Tudi na področju varovanja 
narave in predvsem »združevanja« v naravi je še veliko potenciala. Pri vsem 
tem pa je treba paziti, da prikrito, v smislu kakšnih okoljevarstvenih projek-
tov, ne pritegnemo v občino kakšne umazane industrije.

Skleniva s pogledom v prihodnost: kako bo po vašem videti raču-
novodski poklic čez nekaj let ali morda čez desetletje?
Če bi bilo po moje, na dolgi rok računovodstvo kot tako specifična de-
javnost ali poklic sploh ne bi smelo obstajati. Toda v tem primeru bi se 
na drugi strani morala zmanjšati tudi javna oz. državna uprava in še 
marsikaj bi se moralo spremeniti. To bi bilo sicer možno, saj tehnologija 
vsak dan zelo napreduje, dodati bi bilo treba še nekaj tipiziranih obraz-
cev, nekaj več računalniške pismenosti in boljše ter varnejše telekomu-
nikacijske mreže. Morda čez 50 let, čeprav je tudi to zelo malo verjetno. 
Bolj realno je, da se bo knjigovodstvo zaradi sodobnega načina vnosa 
in zbiranja knjigovodskih podatkov zmanjšalo na minimum, poudarek 
pa bo na analitičnem računovodstvu. S tem bi stranke računovodstva v 
danem trenutku, na krajši rok, tudi največ pridobile.  

Besedilo; alenKa lena Klopčič, foto: domžalec.si in oseBni arhiV mirana stoparja

Pogovor z Miranom Stoparjem v Lukovici.
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PICCOLO BAR –  
še ena uspešna podjetniška ideja iz naših koncev
Tomaž Žavbi, Lukovičan s Korena, in Aleš Pfeifer, nekdanji Domžalčan, ki že vrsto let živi v Žirovšah, sta svaka. Prvi je geodet, drugi voz-
nik kombija, oba imata med tednom redni službi. Konce tedna pa zadnje mesece preživita na porokah in na treh kolesih. Njun je namreč 
mali beli Piaggiov trikolesnik (znan tudi kot ape, trikolesna 'avtoverzija' legendarne vespe), ki svate po vsej Sloveniji razvaja s penečim 
vinom in kraft pivom. 

Zamisel za Piccolo bar, kakor sta poimenovala fotogeničnega malčka 
s tekočo vsebino, se je porodila Alešu. Ko je zanjo skušal navdušiti To-
maža, je bil slednji najprej zelo skeptičen, saj v ideji ni videl pravega 
potenciala. A kmalu se je navdušil tudi on in akcija se je začela! »Avto 
sva našla v Strunjanu, takrat je bil v katastrofalnem stanju,« mi hitita pri-
povedovati, ko ju ujamem ravno pred odhodom proti Mariboru, kjer je 
bil Piccolo bar še isti dan pomemben del novega resničnostnega šova 
Vražje dame. »Obnavljala sva ga sama, saj sam najbolje veš, kaj želiš,« 
pojasnita dejstvo, da sta kar okoli osemdeset odstotkov obnove in pre-
delave vozila opravila sama. Delo je zahtevalo veliko njunega znanja, 
časa, truda, ročnih spretnosti, pozitivne energije in trdne volje, vmes 
sta namreč občasno celo pomislila, da bi projekt opustila. Z delom sta 
začela novembra leta 2019, hitela, da bi ujela začetek sezone porok, in 
končala aprila naslednje leto. A sta bila njuno hitenje in trud žal zaman. 
Prvi val epidemije covida-19 je odplaknil vse spomladanske poroke in 
zdesetkal poletne. V upanju na za poročni posel bolj prijazne čase sta 
lani junija vendarle organizirala profesionalno fotografiranje za spletno 
stran in družbena omrežja ter tako začela oglaševati svojo ponudbo. 
'Pridelek' žanjeta letos: od maja dalje je bil Piccolo v garaži le en konec 
tedna, sicer pa je navduševal prav vsak vikend na različnih lokacijah 
širom Slovenije. Glavna zvezda – no, takoj za nevesto – je lepo urejen 
trikolesnik predvsem na porokah, povabijo pa ju tudi na različne oble-
tnice in druge dogodke. 
Petdeset kubični ape, letnik 2001, tehta 450 kilogramov in Aleš in To-
maž ga na izbrane lokacije pripeljeta na avtomobilski prikolici. Opre-
mljen je s štirimi pipami, v svojem 'drobovju' pa skriva sodčke s pe-
nečim vinom in različnimi vrstami piva. Medtem ko pri penečem vinu 
prisegata na Klet Brda in njihov Frizzantino, saj edini ponuja možnost 
točenja 'na pipo', iz soda, pri pivu prepustita izbiro naročniku. Sodelu-
jeta z več mikropivovarnami, naj omenim le 'domačega' Rokovnjača, 
pa domžalsko pivo Adam Ravbar in pivovarno Clef iz Arje vasi. Z naroč-
nikom se dogovorita za želeno znamko in količino, izbirate lahko med 
sodčki prostornine od petindvajset do petdeset litrov, pri penečem 
vinu pa še med različnimi okusi, ki jih pričarajo posebni sirupi in pireji. 
Tako lahko uživate v mehurčkih z okusom jagode, bele breskve, mete, 
bezga, celo čokolade – menda ponujata kar trideset različnih okusov. 
Po vzoru catering podjetij poskrbita tudi za brezalkoholno pijačo in 
vodo, brez katere sploh poleti ne gre, s seboj pripeljeta barske mizice 
in, kot se za svečanosti spodobi, steklene kozarce. In kaj je najboljše? 
Da si lahko gostje popolnoma sami v kozarec natočijo izbrano pijačo, 
neposredno iz sodčka. Ne čudi, da so ljudje navdušeni, saj ne gre za 

klasičen catering, ampak za nekaj svežega, drugačnega. 
Čeprav 'mobilni bari' in 'food trucki' v Sloveniji več niso redkost, je Pi-
ccolo bar edini, ki toči peneče vino in gostuje na porokah. Se pa rad 
druži z ostalimi sorodnimi vozili, zato je tudi del letos začetega projekta 
Karavana okusov. V okviru le-te sta z drugimi ponudniki 'hrane in pija-
če na kolesih' Tomaž in Aleš s svojim Piccolom poleti obiskala Kranjsko 
Goro, Kranj, Koper, Novo mesto in Celje. Čeprav so na mestnih trgih bolj 
iskani tovornjački z burgerji in pivom, pa na ta način Piccolo bar širi 
védenje o svojem obstoju in morda tudi tako doseže katerega od bo-
dočih mladoporočencev. 
Med pohajkovanjem po Sloveniji se je Piccolu in njegovima skrbnikoma 
dogodilo že marsikaj. Med drugim sta se v Kranj na prireditev Kr' petek je! 
pripeljala brez penečega vina in takrat je zelo prav prišla pomoč družin-
skih članov, ki so pozabljeni sodček pripeljali za njima. Na eno od julijskih 
porok v Vili Vipolže v Goriških Brdih pa sta prišla brez ključa za (seveda 
zaklenjen) trikolesnik. Gričevnata pokrajina Brd jima je pomagala rešiti 
težavo: Piccola sta do cilja 'pririnila' kar peš, k sreči je bilo mesto za zdravi-
co po poročnem obredu nižje kot tisto, kjer sta parkirala avto s prikolico 
in apejem. Med porivanjem sta uspela nekako odpreti še eno od oken, 
da sta dosegla krmilo in tako sta lahko še 'šofirala'. Ker na izbrano lokaci-
jo za vsak slučaj vedno prideta nekoliko prej, svati njune zadrege sploh 
niso opazili. Seveda si nisem mogla kaj, da ne bi vprašala, ali se jima je že 
zgodilo, da je zaloge penečega vina ali piva zmanjkalo – konec koncev bi 
bila lahko prav to največja zadrega. »Nikakor, vedno imava s seboj tudi 
rezervo,« mi zatrdita podjetna Lukovičana. 
In če ste med branjem povzetka našega pogovora morda pomislili, da 
bi si Piccolo bar na svoji zabavi omislili tudi sami, dodajam še dve po-
membni informaciji. Prva je seveda kontakt, druga pa cena. Aleša lahko 
prikličete na telefonski številki 070 706 282, več podatkov najdete tudi 
na spletni strani in Facebook profilu Piccolo bar (mimogrede, tu najde-
te tudi posnetek, kako je trikolesnik pod rokami obeh fantov iz 'zdela-
nega povprečneža' postal bleščeč lepotec). In cena? »Kar se cene tiče, 
je ta seveda odvisna od želja naročnika. Sam najem Piccolo bara stane 
trenutno med 150 in 180 evri, seveda je to cena za okolico Ljubljane, 
nekje do 30, 40 kilometrov, in za približen časovni razpon treh ur. Glede 
na to, za katero in za koliko pijače se odločite, pa se potem ceni najema 
doda cena pijače. Več jo boste naročili, boljšo ceno vam dava,« mi ob 
koncu pogovora namigneta Tomaž in Aleš, nato pa odhitita Štajerski in 
Vražjim damam naproti. 

Besedilo: andreja čoKl, foto: arhiV piccolo Bara
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PRODAJA RABLJENIH VOZIL

Volkswagen Golf 1.6 TDI NAVIGACIJA TEMPOMAT BLUETOOTH – 1.598 
ccm, 81 kW (110 KM) L. 2016/09 – samo 122.412 km. Vozilo je odlično ohranjeno 
in od prvega lastnika, navigacija, BLUETOOTH, Touch screen, tempomat, auto hold,… 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 11.990,00 €

Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI BMT NAVI GR. SEDEŽEV TEMPOMAT – 
1598 ccm, 81 kW (110 KM). L. 2015/5 – 127.234 km. Vozilo je redno servisirano 
na pooblaščenem servisu, z bogato opremo: navigacija, tempomat, avtomatska 
dvopodročna klimatska naprava, pranje žarometov, auto hold , ...
Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa.
Akcijska cena: 9.900,00 €

Volkswagen Golf Sportsvan 1.6 TDI BMT Comfortline NAVIGACIJA 
TEMPOMAT 2XPDC – 1598 ccm, 85 kW (116 KM), 5 / 2017 – 148.842 km, 1.LASTNIK 
.ODLIČNO OHRANJENO IN REDNO SERVISIRANO VOZILO. NAVIGACIJA, BLUETOOTH, 
TEMPOMAT, PARKIRNI SENZORJI, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. 
Akcijska cena: 12.700,00 €

Ford C-Max 2.0 TDCi Titanium X NAVI XENON PDC TEMPOMAT – 1997 
ccm, 110 kW (150 KM) , (6 pr.) . L.2017/5 133.739km. Vozilo je odlično ohranjeno. Pomoč 
pri speljevanju v klanec, regulator in omejevalnik hitrosti, Radio, Bluetooth, USB, AUX , parkirni 
senzorji z grafičnim prikazom, avtomatska klima, Bi-XENON, gretje sedežev,… Financiranje preko 
banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let. Akcijska cena: 11.990,00 €

Renault Megane Grandtour 1.2 TCe Energy S S Limited - SLO- 1.lastnik  
1197 ccm, 74 kW (101 KM) - L.2018/2 – 17.798 km. Vozilo je odlično ohranjeno in ima 
bogato opremo: TEMPOMAT , OMEJEVALNIK HITROSTI, BLUETOOTH, PARKIRNI SENZORJI, … 
Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 14.900,00 €

Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 HSE Dynamic. LED 
ZRAČNOvzmetenje Virtual Avt. ODLIČNO OHRANJENO - 2993 ccm, 190 kW 
(258 KM) L.2017/3 – 108.964 km. IMPOZANTEN AVTO Z ZNANO ZGODOVINO IN OD 1. 
LASTNIKA ZRAČNO VZMETENJE Z RAZLIČNIMI NASTAVITVAMI VIŠINE, OSEMSTOPENJSKI 
AVTOMATSKI MENJALNIK, RAZLIČNI TERENSKI PROGRAMI ŠTIRIKOLESNI PROGRAM, USNJE-
RJAVA NAPA, VZVRATNA KAMERA, FULL LED, ODLIČNI EL. NASTAVLJIVI SEDEŽI, NAVIGACIJA, 
EL. ODPIRANJE PRTLJAŽNIH VRAT, PARKIRNI SENZORJI SPREDAJ IN ZADAJ, OPOZORILNIK 
SPREMEMBE VOZNEGA PASU, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.
Akcijska cena: 49.900,00€

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

Akcija Akcija

Akcija Akcija

Akcija Akcija
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Bernard Rožman: "Brez Njega (Jezusa) bilo bi zaman!"
Nedavno je minilo dve leti, odkar je v našo brdsko faro v službo dušnega pastirja prišel gospod Bernard Rožman, zato sem ga prosil, da z 
nami podeli vtise o svojih uvodnih dveh letih življenja in dela v naši župniji in naši občini. Kot vedno ob najinih srečanjih me je tudi tokrat 
prijazno sprejel v župnišču na Brdu s širokim nasmehom na ustih in z njegovo značilno "nalezljivo" dobro voljo.

Vselej pozitivno naravnan simpatičen Gorenjec vedrega duha je bil ro-
jen sredi vojne za Slovenijo, devetindvajsetega junija leta 1991. Prav 
na svoj petindvajseti rojstni dan, pred petimi leti, pa je bil posvečen v 
duhovnika. Pred prihodom na Brdo je bil dve leti kaplan v Ribnici na 
Dolenjskem in nato še leto dni na Gorenjskem v Železnikih. Njegov do-
mači kraj so sicer Predoslje pri Kranju, kjer izhaja iz številčne družine, 
saj je eden izmed šestih otrok očeta Janeza in mame Ane (ima tri brate 
in dve sestri). Njegova družina ima med drugim tudi močno izraženo 
športno noto, saj sta se nekdaj tako njegov oče Janez kot tudi on aktiv-
no ukvarjala s tekmovalnim kolesarstvom.
O tem, kako se je aklimatiziral pri nas na Brdu, pravi: "Kot duhovnik 
nikoli ne veš, kam prideš. Si pripravljen na vse. Gre za zaupanje v Božjo 
previdnost. Moji prvi vtisi so dobri. Življenje v Občini Lukovica je umir-
jeno in še v veliki meri tradicionalno, kar mi tudi ustreza. Ljudje ste me 
lepo sprejeli, tako da se kot nov občan počutim prijetno.
Na moje vprašanje o tem, kako ocenjuje "živahnost" življenja v 
župniji, ki jo upravlja, nadaljuje: "Župnijske skupnosti Brdo, Zlato 
Polje in Češnjice so po svojih zmožnostih zelo aktivne. Vsak faran prina-
ša neko svojo avtentično, posebno energijo in talente, kar se čuti tudi 
pri delovanju župnije. Prav vse skupine (animatorji, študentska sku-
pina, molitvena skupina, zakonska skupina, župnijski pastoralni svet, 
ključarji, pevski zbori …) pripomorejo k aktivnemu mozaiku župnijske-
ga življenja. Seveda pa smo kot župnija še posebej ponosni na naše 
mlade animatorje, ki se skozi celotno leto trudijo ustvarjati dogodke, 
ki resnično navdušujejo tudi starejše generacije (priprava oratorijskih 
maš, pogostitve, delovne akcije v župniji, priprava jaslic, miklavževanje, 
župnijski dan, oratorij …). Upam, da se vsi farani zavedajo, da so vedno 
dobrodošli v sleherno skupino, ki delujejo v župniji in da bomo veseli 
vsakega novega člana oziroma članice. Prizadevamo pa si, da se pribli-
žamo tudi vsem na novo priseljenim v našo župnijo. 
V letošnjem letu smo pod svoje okrilje prevzeli tudi Župnijo Češnjice, ki 
jo je dolga leta požrtvovalno vodil gospod Avguštin Klobčar. To je bila 
za vse nas nova situacija, saj so se farani Češnjic morali navaditi na te 
nove razmere. Vesel sem bil, ko sem izvedel novico, da v našo župnijo 
prihaja duhovnik, gospod Gregor Luštrek. Z Gregorjem sem sodeloval 
že v dekaniji Škofja Loka, kjer sem bil eno leto kaplan v Železnikih. Delo 
je zaradi njegovega prihoda posledično zdaj precej olajšano. A moram po-
udariti, da pravzaprav niti ni tako slabo, če ima mlad duhovnik malo več 
dela, saj tako zmanjka časa za kakšne "neumnosti",« v smehu zaključi žu-
pnik Bernard.
Pove, da se tako kot povsod po svetu vpliv pandemije v zadnjem letu in 
pol pozna tudi pri obisku svetih maš in da bo posledice tega v prav vseh 

župnijah moč občutiti tudi še v naslednjih letih. Pravi, da so na nek način 
trenutne razmere svojevrsten "test" za nas kristjane, kajti prav zdaj se bo 
pokazalo, koliko nam v resnici pomeni katoliška vera, koliko nam pomenijo 
zakramenti in župnijsko občestvo. »Majhna tolažba je lahko, da trenutna 
kriza ni nekaj novega v dvatisočletni krščanski zgodovini. Kristjani bomo 
posledično postavljeni pred različne izzive, s katerimi se bo potrebno po-
gumno soočiti,« z optimizmom zaključi misel glede bližnje prihodnosti 
življenja krščanskega občestva.
Kakšne pa so kaj razmere na samih sakralnih objektih v župni-
ji? Verjetno so trenutni časi s finančnega vidika še toliko težji za 
investicije kot sicer, kajne? Investicije v naših župnijah so na rahlo 
stranskem tiru, večinoma izvajamo obnove in sanacije objektov. V času 
mojega bivanja na Brdu smo izvedli nekaj obnovitvenih del in posodo-
bljenja cerkvene opreme. V župnijski cerkvi na Brdu smo v času zaprtja 
države obnovili orgle in posodobili svetila v cerkvi. Pri župnijski cerkvi v 
Zlatem Polju smo uredili prostor okoli cerkve ter izvedli sanacijo vlage 
pri kapeli in mrliški vežici. V Rafolčah se izvaja sanacija ometa zunaj in 
znotraj cerkve, narejene so bile nove stopnice na kor, v podružnici Pra-
preče smo zamenjali dotrajane cerkvene klopi, v Gradišču pa smo ob-
novili križ in ga namestili v cerkev. Skratka, teh obnovitvenih zadev je 
bilo kar nekaj, zato mi naj kdo ne zameri, če sem pri naštevanju nehote 
kaj izpustil. V prihodnosti nas čakajo še nekateri izzivi. Eden največjih 
izzivov bo obnova turna na župnijski cerkvi na Brdu. Strokovnjaki so 
ugotovili, da bo potrebno zamenjati celotno ostrešje in kritino, sanirati 
omet. Potrebna je tudi obnova vrhov turnov pri podružnicah v Šentvi-
du in Rafolčah. Ena večjih investicij in sanacij pa bo izvedena v šentviški 
cerkvi, kjer bomo postopoma obnovili stranski oltar svetega Jakoba in 
uredili prezbiterij z novim daritvenim oltarjem. Pri raznih projektih z 
občino zgledno sodelujemo. Prijavljamo se tudi na razpise za obnovo 
kulturne dediščine, a kot župnik treh župnij moram poudariti, da se v 
župnijah največ naredi s sredstvi, ki jih prispevajo verniki ob različnih 
priložnostih. A naše cerkve niso samo verski objekti, temveč so tudi 
bogati kulturno-zgodovinski spomeniki, ki nas spominjajo in opomi-
njajo na naše korenine. Vedno znova, ko obiskujem naše cerkve, me 
nagovarja in navdihuje požrtvovalno delo naših prednikov, ki so brez 
moderne mehanizacije zmogli postaviti vse te stavbe in jim vdahniti 
dušo. Upam, da bo tudi naša generacija zmogla in znala ohraniti to bo-
gato kulturno in versko dediščino. Težko pa je recimo tudi vrednotiti z 
merili današnjega sveta vrednost vseh prostovoljnih opravljenih ur na-
ših faranov in ključarjev, ki skrbijo za cerkvene objekte. Brez njih cerkve 
definitivno ne bi bile takšne, kot so.
Kakšni pa so vaši kratkoročni načrti glede dogajanja v župniji? Na-
črte večinoma prepuščam Božji previdnosti in vodenju s strani Svetega 
Duha. V letošnjem šolskem letu bomo v župniji praznovali zakrament 
svete birme, na katerega se mladi že temeljito pripravljajo. V decembru 
bomo začeli z novim mandatom novega župnijskega pastoralnega sve-
ta. To so izvoljeni predstavniki župnije, ki pomagajo župniku pri ustvarja-
nju živega občestva. Se že zdaj iskreno veselim konkretnega sodelovanja 
z njimi. Moja želja za prihodnost pa je, da bi v župnijah Brdo, Zlato Polje 
in Češnjice izvedli misijon ter se na duhoven način še bolj povezali med 
seboj. Zavedati se moramo, da lahko obnavljamo stavbe, gradimo nove, 
ampak če ne bo otrok, mladih, mladih družin, staršev, starih staršev, po-
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10 let srčnosti Turističnega društva Sv. VID
Letošnje leto TD Sv. VID  praznuje svoj prvi jubilej, 10 let svojega delovanja. Mogoče za koga ni veliko, je pa zagotovo prvi okrogli jubilej, 
ki si ga želimo zapisati kot prelomnico v naš mozaik prireditev z veliko srčnosti.

Same priprave na praznovanje so potekale skozi celo leto. Od prvih 
osnutkov prireditve, priprave zbornika in jubilejne razstave do končne 
izvedbe prireditve. Veliko truda je bilo vloženega, pa vendar so bili za-
dovoljni obrazi in pohvalne besede ob koncu prireditve največje darilo 
našemu praznovanju.
Praznovali smo na sončno soboto, 9. oktobra 2021, v Sončni dvorani 
na Brdu. Naša himna »Pa se sliš', pa se sliš' od svet'ga Vida zgun«, ki je 
zadonela s pevci MePZ Šentviški zvon pod vodstvom Špele in Matevža 
Kinka, je uradno odprla praznovanje. Predsednica TD Sv. VID, Jerneja 
Strmšek Turk, se je nato sprehodila skozi desetletje delovanja, od tistih 

gumnih posameznikov, ki bodo krščanske vrednote postavili v središče 
svojega življenja, potem, kot pravi pesem, ki so jo za Ribniški Pasijon na-
pisali mladi: "Brez Njega (Jezusove prisotnosti) bilo bi zaman." 
Glede na zavidljiv obseg vseh aktivnosti pri delu v župnijah sem bil 
kar malo v precepu, ali bi ga sploh vprašal glede njegovih hobijev, 
glede njegovega prostega časa. A gospod Bernard z nasmehom od-
govori: »Veliko prostega časa resnici na ljubo nimam, a se ga kljub vsemu 

nekaj najde. Rad grem na kolo ali se zapeljem z motorjem po naši lepi 
Sloveniji. Del prostega časa pa namenjam tudi igranju malega nogometa 
(futsala) na skupinskih rekreacijah ter glasbi in delu s skavti.« 
Bi ob koncu najinega pogovora radi še sami kaj dodali, morda že-
leli sporočiti našim farankam in faranom, občankam in občanom? 
Zavedam se, da je trenutna situacija zahtevna za vse. Marsikatero stvar 
bomo morali postaviti na novo. Mogoče bodo katere stvari, ki bodo 
nastale, boljše, kot so bile v preteklosti. Ne smemo se prepuščati malo-
dušju in nezainteresiranosti. Sam večkrat pravim: "Tako, kakor si bomo 
naredili, tako bomo imeli." V naši občini je na vseh področjih v družbi 
ogromno talenta, ki bo Črni graben potegnil v svetlo prihodnost. Ne 
dvomim v to. Pokojni ameriški predsednik, John F. Kennedy je ob svoji 
umestitvi dejal: “Ask not what your country can do for you, ask what 
you can do for your country! " – " Ne sprašujte, kaj lahko vaša država 
naredi za vas, vprašajte, kaj lahko storite za svojo državo!" Podobno ve-
lja tudi v primeru občine ali župnije. Srečno in vse dobro vsem želim! 
Gospod Bernard, Bog lonaj za vaše iskrene, spodbudne, modre misli, ki ste 
nam jih namenili skozi najin pogovor. Z željo, da v naši sredini tudi v bodo-
če opravljate vaše plemenito poslanstvo tako uspešno, tako srčno, kot ste 
to počeli sedaj. 
V imenu uredništva glasila Rokovnjač, vseh bralk in bralcev vam ob vašem 
"okroglem" življenjskem jubileju, ki ste ga praznovali letos junija, iskreno če-
stitamo in želimo vse najboljše. Naj vas Bog še naprej obilno blagoslavlja ter 
vam podarja obilje svoje milosti, zdravja, notranjega miru, veselja in sreče!

Besedilo: GreGor Berlec, foto: oseBni arhiV Bernarda rožmana

prvih negotovih korakov, vsako leto novih spoznanj in izkušenj, do da-
našnjega jubileja. S ponosom se društvo zazre v bogat mozaik svojih 
prireditev ter njihove številne obiskovalce. V vseh teh letih je namreč 
društvo v ožji in širši okolici Občine Lukovica postalo prepoznavno po 
svoji širini prireditev: pustna povorka s tekmovanjem za naj pustni krof, 
postavljanje velikonočne butare, Vidov večer s številnimi gosti, Vidov 
sejem z vlečenjem vrvi in s krstom piva, golažijada TD Sv. VID, številne 
zeliščarske delavnice, ustanovitev folklorne skupine TD Sv. VID, projekti 
v sodelovanju z Občino Lukovico, gostovanja tujih iger ter uprizoritev 
dveh domačih iger »Micki je treba moža« ter »Miklova šala«.  Del utripa 
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prireditev so si obiskovalci lahko ogledali v obliki razstave in kronolo-
ško v sliki in besedi zbornika TD Sv. VID.
»Kar je zapisano, ne bo izbrisano, tako pravi rek,« je v uvodu svojega na-
govora dejala županja mag. Olga Vrankar in poudarila, da je vse to zbra-
no pričevanje dragocen kamenček v mozaiku Občine Lukovica in njenih 
ljudi. »Ustvarjalnost, ki raste iz korenin bogate tradicije domače fare. Je 
ogledalo prizadevanj za kvaliteten življenjski utrip in vezivo generacij za 
sožitje v današnjem burnem času, ko se soočamo s popolnoma novimi 
izzivi. Tudi v letu popolnega zamrtja družbenega in družabnega življenja 

zaradi epidemije dokazujete, da se z voljo, iznajdljivostjo, pogumom in 
pravo energijo da marsikaj speljati, tudi brez velikih zunanjih praznovanj. 
Hvala vsem neutrudnim ustvarjalcem z iskrenimi čestitkami.«
Osrednji del večera je bila okrogla miza s projekcijo slik, ki sta jo vodi-
la Jerneja Strmšek Turk in Blaž Babič. S prvima gostoma, Špelo Kink in 
Matevžem Kotnikom, nas je popeljala v začetek, od prvih idej pa vse do 
ustanovitve društva, v drugem delu so obiskovalci spoznavali povsem 
neznane, pa vendar neponovljive igralske izkušnje uprizoritve domačih 
iger z gostoma dr. Stanetom Pelcem ter Tonijem Praznikom. Tretji sklop 
pa je razkrival ozadja največjih prireditev ter družabnih ekskurzij dru-
štva s Sašom Kašnikom ter Matevžem Kotnikom.  Da je bil večer poln 
glasbe, so poskrbeli Kvatropirci s svojim polurnim nastopom, s katerim 
so ogreli dlani in grla obiskovalcem, ter MePZ Šentviški zvon. Spektakel 
pod košem z akrobacijami Dunking Devilsov pa je navdušil obiskovalce 
ob koncu okrogle mize.
Sledil je še uradni del podelitve zahval vsem zaslužnim članom TD Sv. 
VID ter gostom, ki so z nami skozi desetletje ustvarjali in nam pomagali 
pri uspešni izvedbi naših prireditev.
Praznovanje smo zaključili s torto, pesmijo »Vse najboljše« ter sladkim 
povabilom obiskovalcev na košček torte.
Mi smo preživeli res lep prazničen večer, verjamemo, da tudi vsi naši 
obiskovalci. Saj veste, naša življenja bogatijo trenutki, ki ustvarjajo lepe 
spomine. Naj bo naše praznovanje eden izmed njih.

Besedilo: jerneja s. turK, foto: domžalec, draGo juteršeK in rado Gostič

Letošnje srečanje je bilo nekoliko negotovo zaradi kovid situacije, 
vendar nam je uspelo še ujeti toplo vreme v zunanjem prostoru go-
stilne. Srečujemo se vsakih 5 let. V tem obdobju smo izgubili dve so-
šolki (Ivanko in Marijo) in sošolca Viktorja, skupaj že 8, vseh smo se 
spomnili z enominutnim molkom, tudi naših pokojnih učiteljev. 
Predsednik razreda Viki je v nagovoru poudaril, da smo dvakrat odlič-
ni ob tej obletnici, da še vedno dobro izgledamo kljub večinoma 
svojim 70 letom. Bolj moramo skrbeti za zdravje, za svoje počutje, da 
bomo še uživali življenje in drugim več dajali z izkušnjami in znanjem 
ter tudi mislili na bližnjo prihodnost.
Veseli smo bili, da se nam je pridružil učitelj glasbe Vinko Sitar, znani 
klarinetist ansambla Alpski kvintet, ki je za svoja leta še izredno živahen 
in zabaven. Po obilni večerji smo si ogledali nekaj video posnetkov prej-
šnjih srečanj, ki jih je pripravil sošolec Franc, nekdanji kitarist pri Niku 
Zajcu, snemala pa sta Miha in Viki. Večer se je ob pogovoru in Tonetovi 
glasbi ob padajoči temperaturi bližal zaključku. Organizacijski odbor v 
sestavi Božo, Tone in Viki se zahvaljuje vsem udeležencem in vas vabi na 
srečanje naslednje leto ob obisku vseh treh sošolk iz tujine.

Besedilo: ViKtor jemec, foto: oseBni arhiV ViKtorja jemca

Srečanje sošolcev po 55 letih zaključka šolanja na OŠ Brdo v letu 1966
V petek, 10. septembra 2021, smo se ob 17. uri v Gostilni Gašper na Prevojah zbrali sošolci z edinim še živečim učiteljem Vinkom Si-
tarjem na 55. obletnici zaključka Osnovne šole na Brdu. Leta 1966 smo zapustili takrat še staro zgradbo, kjer nas je bilo 42 v razredu. 
Osemletno obiskovanje osnovne šole smo zapustili z lepimi spomini na lepe trenutke, bilo pa je seveda tudi nekaj razočaranj. Razpršili 
smo se po bližnji in daljni okolici – vsak na svojo življenjsko pot, tri sošolke pa so odšle v tujino.

Sošolke in sošolci zaključka OŠ leta 1966.
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Festival čebelarskih pesmi 
pod zvezdami

Tokratni že peti – ali bolje šele peti, ker je lani odpadel – Festival čebe-
larskih pesmi se je v petek, 3. septembra, odvijal pred Čebelarskim cen-
trom Slovenije v lepem okolju s pogledom na bližnjo cerkev. Ker se ne 
ve, kako bo – saj veste, epidemija –, je potekal skupno s praznovanjem 
občinskega praznika Občine Lukovica. Želja mnogih nastopajočih, ki 
jim manjka ne samo vaj, ampak tudi nastopov, je bila, da se organizira 
festival in to na prostem. In smo ga dobili, že 5. Festival čebelarske pe-
smi, tokrat na prostem, ki ga je povezovala Barbara Dimc. Vreme nam 
je odlično služilo in pevci ter pevke so peli tako, kot je treba. Še prej sta 
jim spregovorila predsednik ČZ Slovenije Boštjan Noč in podpredse-
dnik Marko Alauf. Namen festivala ostaja isti od prvega festivala dalje 
– ohranjati zborovsko petje in spodbujati k izvajanju nedvomno šte-
vilčnih in malo znanih pesmi s čebelarsko vsebino, skladatelje pa spod-
bujati  k pisanju novih. Tako so tokrat na Festivalu čebelarskih pesmi 
pod zvezdami  zapeli moški pevski zbor Janko Kersnik Lukovica, ženski 
pevski zbor Večernica, društvo Skrinca, Dramsko pevska skupina Zarja, 
ženski pevski zbor Vesele kmetice, mešani pevski zbor Društva upo-
kojencev za Selško dolino, ljudske pevke Predice, ženski pevski zbor 
DU Rožna dolina ter moški komorni zbor Čebelarske zveze Slovenije. 
Pred podelitvijo priznanj je predsednik ČZ zbranim pevcem in pevkam 
dejal, da ima vedno kakšno idejo, zato »vabim pevce ČZ, da zapojejo 
Slakovega Čebelarja, ostali pa po svojih močeh oziroma glasu, lahko 
jo tudi zabrundate«. Večer so obogatili še z medeno kulinariko, saj so 
pripravili ˝palačinko velikanko˝ in jo posladkali z medom. In veste, da 
ni tako slabo.

Besedilo in foto: draGo juteršeK

Po poteh mojih staršev 2021

Tradicionalni pohod je idejno zasnoval zanamec Fajdigovih in Kajžnih 
pred 9 leti in se ravno zaradi tega, ker obeležuje obisk bivališč ome-
njenih in se ga udeležujejo ponosni potomci obeh družin, imenuje 
»Po poteh mojih staršev«. V letošnjem letu, ko je bilo zaradi znanih 
razlogov ne samo manj prireditev, ampak tudi srečanj, je bil še kako 
dobrodošel. Kajti ni bilo običajnih srečanj ob jubilejih, porokah, fanto-
vščinah in še ob kakšni drugi priložnosti. Na žalost je bilo  tudi zadnje 
slovo od pokojnikov možno le v ožjem družinskem krogu.
Vsemu navkljub so se tudi letos, natančneje v soboto, 2. 10. 2021, že 
devetič skupaj na pot podali številni Fajdigovi iz Rafolč in Kajžni iz 
Straže. S pohodom in druženjem ohranjajo spomin na svoje starše, 
stare starše in ostale ter tako dokazujejo, da še vedno živijo v njiho-
vih srcih in da niso pozabili na tiste, ki so jim dali v življenju največ 
– to pa je življenje in priložnost razviti se v odrasle može in žene. 
Začetek poti je bil v Radomljah, pot pa jih je popeljala mimo vasi 
Hudo in Zg. Rudnik, kjer so se ustavili na prvem okrepčilu pr' Kofe-
dron. Polni moči in zagona so se nato spustili proti Kolovcu. Lepo 
sobotno dopoldne jih je pospremilo preko kolovškega grabna in po 
gozdnih poteh do Rafolč, kjer so se vsi skupaj zbrali pri Fajdigovi 
domačiji. Čeravno hiša ne stoji več, se po domače še vedno reče pri 
Fajdig in kljub temu da so mnogi spremenili priimke, so še vedno 
Fajdigovi, kar s ponosom povedo. Po okrepčilu in prijetnem obuja-
nju spominov so se podali še na zadnji odsek poti, in sicer do Straže, 
kjer so svoj pohod zaključili z druženjem pr' Kajžnem Joži.
Letošnji pohod je zaključen, ostali so spomini na prijetno druženje in 
fotografije, ki bodo še dolgo spominjale na srečanje v spomin na starše.
Sicer se leto kaj hitro obrne in na vrsti bo jubilejni, deseti pohod 
»Po poteh mojih staršev«. Verjamemo, da bo poseben, malo zaradi 
jubileja, predvsem pa zaradi vseh domačih, ki se jih na pohodu spo-
minjajo, in vseh udeležencev, ki pohod ohranjajo živ.

Besedilo: draGo juteršeK, foto: dušan pirc

Poslovilni objekt v Blagovici tudi uradno odprt
Lepo sončno popoldne na petek, 24. septembra 2021, smo ob 18. uri 
tudi uradno odprli poslovilni objekt v Blagovici. Program je popestrila 
Godba Lukovica. V nagovoru je županja lepo predstavila finančno sliko 
gradnje in s čustvi obogatila svoj govor pomena poslovilnega objekta. 
Predsednik KS Blagovica se je s svojim govorom lepo zahvalil vsem, ki 
so pripomogli, da ta objekt krasi ta kraj. Objekt bo v uporabi župnij Bla-
govica in Šentožbolt. Zahvala gre svetnikom naše občine, ki so podprli 
ta skupni projekt. Blagoslov je ob zaključku slovesnosti dal blagoviški 
župnik gospod Markuš Drago. Po končani slovesnosti so članice Dru-
štva podeželskih žena Blagovica - Trojane pripravile dobrote, za ostalo 
pa je poskrbela KS Blagovica.

Besedilo: ZdraVKo slapar, foto: domžalec



oktober 2021 17DOGODKI

Likovni delavnici “polivanja 
barve” sta bili zabavni
Člani Likovne sekcije DU Lukovica smo v Pungartnikovi hiši organizi-
rali likovno delavnico “polivanja barve”. Denar za platna in barve je pri-
speval JSKD Domžale, delavnico pa je pripravil in vodil naš član Silvo 
Zdovc. V petek, 17. septembra, je bila delavnica za odrasle, v soboto, 18. 
septembra, pa je bila namenjena šolskim otrokom. Slikarska tehnika 
polivanja barve je zabavna in na prvi pogled enostavna, vendar temu 
ni tako. Zahteva veliko priprave in poznavanja barve. Naš Silvo je po iz-
obrazbi inženir kemije in ima nekaj čudovitih del, izdelanih s to tehniko. 
Tehnologijo in barve obvlada, ker pa je tudi perfekcionist, je pripravil 
odlično delavnico in jo tako tudi izpeljal.
Otroci so z zanimanjem poslušali uvodno predavanje in pridno sledili 
navodilom. Nad svojimi izdelki so bili navdušeni. Odrasli udeleženci, 
nekaj jih je prišlo tudi iz drugih društev, smo svojo slikarsko znanje nad-
gradili s tehniko, ki slikarju omogoča abstrakten način izražanja. Silvu 
gre velika zahvala za izvedbo delavnice, saj nam je, poleg tehnike, po-
stregel tudi s podatki o barvah in slikarskem materialu, saj je njegovo 
znanje te tematike res veliko in veseli smo, da ga je delil z nami.

Besedilo: marcela Kopitar, foto: arhiV liKoVne seKcije du luKoVica

Oktober – mesec molitve 
rožnega venca
V mesecu oktobru nam številna oznanila v naših cerkvah sporočajo, da 
smo vstopili v mesec rožnega venca. Eno izmed podrobnejših razlag o 
rožnem vencu zasledimo v oznanilih Župnije Brdo, ki nam poleg osnov 
za molitev rožnega venca daje še razlago o posameznih delih. Rožni 
venec, ki je najbolj razširjen, so zelo spodbujali bratje dominikanci. Da-
nes mnogi rečejo, da je rožni venec molitev za staro šaro, a ni tako, saj 
ga še danes moli mnogo laikov in družin. Čeprav so molitev rožnega 
venca imeli za staromodno in preživeto, se je kot vera ohranila do da-
našnjih dni in prav v tem času, času korone, bi morali več moliti, tudi 
rožni venec.
Rožni venec se deli na štiri dele, in sicer na veseli del, žalostni del, časti-
tljivi del in kot zadnjega so mu dodali še svetli del, slednjega je dodal 
sveti oče, sveti Janez Pavel II. Ob tem ne pozabimo, da se je molitev ro-
žnega venca širila po zmagi kristjanov nad Turki pri Lepantu leta 1571, 
saj so to zmago pripisovali molitvi rožnega venca. Na dan odločilne 
bitke, 7. oktobra 1571, so se zbrale bratovščine rožnega venca in go-
reče molile to molitev. V spomin na to zmago imamo v bogoslužju 7. 
oktobra god Rožnovenske Matere Božje. Rožni venec je izrazito premi-
šljevalno-kontemplativna molitev, ki kaj hitro lahko postane zgolj me-
hanično ponavljanje, če vanjo zavestno ne vključimo premišljevanja. 
Vzemimo si torej čas in ponovno, ne le v cerkvah, tudi v naših družinah, 
začnimo z molitvijo rožnega venca. 

Besedilo in foto: draGo juteršeK
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Pestro kolesarsko dogajanje 
v Šentvidu pri Lukovici na 
dogodku E-nostavno na kolo
Društvo upokojencev Lukovica je v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Prevoje, Avto-moto društvom Lukovica, Moto klu-
bom Rokovnjači ter Občino Lukovica in Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije v soboto, 18. septembra 2021, organiziralo kolesarsko 
prireditev E-nostavno na kolo, ki se je odvijala na športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici. Poleg animacije za otroke so udeleženci lahko 
izbirali med velikim ali malim družinskim krogom ter kolesarskim izletom. Predstavili so opremo kolesarja in e-kolo, pregledali tehnično 
brezhibnost koles, kaj malega popravili in še mnogo drugega.

Kolesarske prireditve E-nostavno na kolo, ki jo je vodil vodja sekcije kolesar-
jev pri Društvu upokojencev Lukovica Jani Pogačar, so se udeležili županja 
Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je bila prisotna ves čas dogodka, saj 
je podeljevala medalje vsem udeležencem, ki so kolesarili, Mojca Štepic, di-
rektorica Razvojnega centra Srce Slovenije, Marijana Grošelj, predsednica 
Društva upokojencev Lukovica, ter člani Območnega združenja slovenskih 
častnikov Domžale, ki so po trasah vodili vse skupine kolesarjev.
Program prireditve E-nostavno na kolo je vključeval številne animacijske 
programe za otroke in odrasle. Tako so se udeleženci dogodka preizkusili 
na kolesarskem poligonu z ovirami, kjer so jim člani Avto-moto društva Lu-
kovica ter Moto kluba Rokovnjači z merjenjem časa in točkovanjem napak 
pokazali, da kljub znanju vožnja s kolesom ni tako enostavna, ko pride do 
nepredvidljivih dogodkov na cesti. Gasilke in gasilci PGD Prevoje so ude-
ležencem dogodka predstavili gasilsko vozilo in opremo, vsi so se lahko 
preizkusili v disciplini ciljanje tarč z gasilskimi »brentačami«, prikazali pa so 
tudi simulacijo gašenja gorečega olja s krpo in kako se ne gasi takšnega po-
žara. Z malo količino vode so zalili goreče olje, kar je povzročilo velik ogenj. 
Izvajali pa so tudi logistiko in morebitno prvo pomoč na 30-kilometrskem 
kolesarjenju.
Potekala je tudi predstavitev opremljenosti kolesarja in opreme kolesa, var-
ne vožnje in kritičnih točk ter demonstracija E-kolesarjenja. Nekaj kolesarjev 
je pred vožnjo opravilo manjši servis koles, ogledali pa so si lahko tudi sejem 
rabljenih ter novih navadnih in električnih koles. 
V sklopu kolesarske prireditve je na isti lokaciji potekal tudi Festival pitne 
vode. Na stojnici Jamarskega kluba Kamnik, ki sta jo upravljala Vido Kregar 
in dr. Rajko Slapnik, so udeleženci degustirali sedem vrst izvirske vode iz 
izvirov Kamniških Alp ter s točkovanjem ocenjevali vodo. Študentki Društva 
študentov medicine Slovenije Tina Jakopič in Ana Retko pa sta v izvaja-

nju projekta Slovenija oživlja – za življenje prikazali prvo pomoč brez in z 
AED defibrilatorji. Na stojnici Las Srce Slovenije, ki jo je upravljala Mija Bokal, 
so udeleženci dobili mali komplet prve pomoči, kolesarski zvonec in karte 
kolesarskih poti. Med preizkušanjem posameznih dejavnosti so bili obisko-
valci deležni peciva, ki so ga napekle pridne roke članic Društva upokojen-
cev Lukovica, krofe pa je podarila Gostilna Konšek s Trojan.
Štiriinsedemdeset kolesarjev, ki so se v šestih skupinah podali na različno 
dolge ture, je v uvodu pozdravil vodja sekcije kolesarjev Društva upokojen-
cev Lukovica in vodja organizacijskega odbora tega dogodka Jani Pogačar, 
ki je obiskovalcem in kolesarjem podal nekaj napotkov, kaj vse je na pro-

Gasilci PGD Prevoje so prikazali gašenje goreče posode z oljem.

Oživljanje rešuje življenje.
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Nasmejani obrazi na startu. Spretnostni poligon za vse udeležence.

90 let Knezove mame
V zelenem zavetju majhne vasice Prilesje nad Blagovico je bilo sredi septembra praznično in veselo. Na domačiji Urankar, po domače pri 
Knezovih, je svoj 90. list v knjigi življenja obrnila Knezova mama Roza.

Na slovesnosti so se zbrali vsi njeni otroci z družinami, vnuki, pravnuki, 
sosedje in ostali sorodniki. Jubilantko so nekaj dni kasneje z obiskom 
razveselile tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar s šopkom 
rož in predstavnici krajevnega odbora Rdečega križa Blagovica s »ko-
šarico zdravja«.
Sprejela jih je čila in nasmejana, ob prijetnem klepetu pa je beseda na-
nesla tudi na njeno že prehojeno življenjsko pot. Obraz slavljenke, ki 
niti slučajno ne priča, da je za njo že devet desetletij, je postal malo 
zamišljen, ko se je zasanjala v spomine.
Na koledarju je pisalo 15. 9. 1931, ko se je v Zlatenku, po domače pr' 
Hrastovc, rodila Roza kot četrti otrok mami Frančiški in očetu Janezu. 
Odraščala je na kmetiji v družbi še dveh sester in brata. Že od otroštva 
je bila vajena trdega dela, poštenosti in skromnosti, kar jo je nato spre-
mljalo skozi vse življenje.
Osnovno šolo je obiskovala v Blagovici. Prva tri leta je hodila v sloven-

sko, od četrtega razreda dalje pa v nemško šolo, saj se je takrat začela 
2. svetovna vojna. Njeno mladost je zaznamovalo vojno obdobje, ki ga 
še danes podoživlja z globoko žalostjo in tesnobo. Spomini se ji vrnejo 
v vojni čas, ko so v njihovo hišo pribežali njen dedek (mamin oče) in 
sestrični, stari 9 in 7 let, iz Rakitovca. Ostali so brez strehe nad glavo, ker 
so jim Nemci požgali domačijo. Dedek in sestrični (njuna starša sta bila 
v partizanih) so pri njih ostali dve leti. Bili so težki časi, saj so morali že v 
tako skromnih razmerah vsak dan oskrbeti in nahraniti deset lačnih ust.
Po končani osnovni šoli je Roza ostala na kmetiji svojih staršev, kjer je 
bilo vedno veliko dela. Kasneje je spoznala postavnega fanta Janeza in 
se z njim leta 1959 poročila. Preselila se je na njegovo kmetijo v Prilesje, 
kjer sta jo pričakala tudi moževa starša. Skupaj so delali in si med seboj 
pomagali ter se kljub obilici dela imeli lepo. »Včasih smo vse pridelali 
doma. Kupili smo samo sol, kvas, laško olje in sladkor,« se spominja pre-
teklosti Knezova mama.
V zakonu je rodila štiri sinove; Ivan in Viki sta se rodila doma, Peter in Ci-
ril pa v porodnišnici v Ljubljani. Z možem sta otroke s svojim vzgledom 
navajala na delo, skromnost in medsebojno pomoč.
Z leti so si otroci poiskali zaposlitev in ustvarili družine, razen Vikija, ki 
je ostal doma in skrbi za mamo ter domačijo. Od leta 1994 dalje, ko je 
zaradi kapi umrl oče Janez, živita z mamo sama. Družbo jima dela prija-
zen kužek, ki sliši na ime Lumpi.
Knezova mama Roza ostaja prava borka z jekleno voljo kljub zdravstve-
nim tegobam, ki se pojavljajo z leti. Leta 2013 so ji zaradi tromboze am-
putirali desno nogo, vendar kljub temu ostaja nasmejana, dobrovoljna 
in optimistična. Kljub devetim križem še vedno vsak dan zase in za sina 
skuha kosilo in postori najnujnejše v kuhinji.
Je ponosna babica osmim vnukom in prababica desetim pravnukom, 
ki jih ima zelo rada in oni njo. Pravi, da ji je lepo ter da ima skrbno in 
krasno družino. Pohvalno in občudovanja vredno je, da še vsi sinovi 
z ženami vsako nedeljo popoldne pridejo domov k mami in bratu na 
obisk in klepet.
Našo jubilantko odlikujeta še odličen spomin in bister um. Rada bere, 
gleda televizijo in spremlja politiko.
Slavljenki Rozi Urankar želimo še enkrat vse najboljše, predvsem pa 
trdnega zdravja in veliko prijetnih trenutkov v krogu njej dragih ljudi!

Besedilo: malči leVec, foto: joži uranKar

gramu prireditve. Zbrane je pozdravila tudi županja Občine Lukovica mag. 
Olga Vrankar, ki je med drugim pohvalila vse, ki so kakor koli pomagali pri 
izvedbi tega dogodka, zelo pa jo je veselilo, da se je na tej kolesarski pri-
reditvi zbralo toliko rekreacije in dogodkov željnih občanov. Še posebej je 
pozdravila kolesarje Društva upokojencev Radomlje, ki so se na prireditev 
do Šentvida pri Lukovici pripeljali s kolesi.
Po končani predstavitvi so si udeleženci ogledali film o kolesarjenju in pro-
jektu Las Srce Slovenije, potem pa so se razdelili v skupine ter krenili na pot. 
Za družine sta bili organizirani dve trasi: veliki družinski krog (6,5 km) za 
otroke od 12. do 16. leta v spremstvu staršev, obvezna uporaba čelade in 
največja hitrost 12 km/h ter mali družinski krog (3 km) za otroke od 6. do 
12. leta v spremstvu staršev, obvezna uporaba čelade in največja hitrost 10 

km/h. Na čelu in začelju obeh skupin so vozili člani kolesarske sekcije OZSČ 
Domžale in Društva upokojencev Lukovica, za varnost na kritičnih mestih 
pa so poskrbeli člani PGD Prevoje.
Kolesarski izlet do 30 km pa je bil organiziran za starejše od 16 let, potekal 
pa je po vaseh do Mengša ter nazaj v Šentvid pri Lukovici. Vsi udeleženci so 
po končanih vožnjah prejeli spominsko medaljo, malico in pijačo, krof in 
sadje. Udeležba na dogodku je bila brezplačna. Vsi udeleženci so morali za 
udeležbo na dogodku izpolnjevati tudi pogoj PCT.
Projekt E-nostavno na kolo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 
razvoja podeželja RS 2014–2020. 

Besedilo in foto: miro piVar
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Domačnost, odločnost, dobra volja in trdo delo kraljujejo na 
domačiji, kjer si zaželiš kar ostati
Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje je imelo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana v svojem načrtu ogled 
kompostarne v Avstriji, a zaradi trenutnih razmer čas ni ravno primeren za potovanja v tujino. Pa nič zato, saj imamo med našimi člani 
kmetije, kjer imaš res kaj videti in doživeti. Ne v materialnem bogastvu, temveč v smislu ekološke zavesti, v ohranjanju človeških vrednot 
in tradicije. Tako smo v začetku septembra drugo letošnjo strokovno ekskurzijo opravili kar na ekološki kmetiji Pr' Matet v Gradišču pri 
Lukovici. Ko stopiš na njihovo dvorišče, začutiš tisto pristno domačnost, ki te prevzame in zaveje duh preteklih rodov.

Najprej je vse prisotne pozdravil in nagovoril predsednik združenja Ja-
nez Ocepek in poudaril prizadevanje Občine Lukovica, ki že od samega 
začetka podpira Združenje. Podporo in sodelovanje z Združenjem je z 
velikim spoštovanjem do vseh kmetov, ekoloških pa še posebej, nato 
obljubila tudi zdajšnja županja mag. Olga Vrankar, ki ji je tokrat le uspe-
lo utrgati si nekaj časa in ga delček preživeti z nami.
O težkih začetkih ekološkega kmetovanja sta spregovorila lastnika 
kmetije, Tanja in Marko Cerar, ki sta jo seveda le družno in složno zmo-
gla ohraniti tako, kot je in doseči to, kar sta.
Marko je povedal, kako so mu voljo dajali ljudje, ki si jih je vzel za zgled 
in da so se tu in tam zgodili »kakšni mali čudeži«, ki so pripomogli, da je 
vztrajal na začrtani poti. Zaveda se, da tisto največjo podporo pa ima pri 
ženi. Tanja prihaja iz Poljanske doline in od tam je prinesla ne samo tradi-
cijo predelave mleka, ki jo na tem domu nadaljuje, temveč tudi poljansko 
trmo, pridnost, odločnost in vztrajnost. Uspešno se je spoprijela z vsemi 
težavami »ta mlade«, se zagrizla v delo in vztrajala. Tako je še danes.
Da bi se družina preživljala s kmetijo, je bila njuna velika želja. Tvegala 
sta, pustila službo, preživljala hude čase in preizkušnje, se sproti učila in 
počasi je nekako uspelo. Poleg  predelave mleka, predvsem v jogurte 
in skuto, pridelujejo še vsega po malem, v glavnem pa zelenjavo in žita. 
Velik poudarek dajeta kvalitetnemu semenskemu materialu. 
Sčasoma sta našla svoj prostor na tržnici v Ljubljani, kjer prodajo večino 
svojih pridelkov in izdelkov. Priprava na tržni dan pa vedno traja pozno 
v noč in terja zgodnje vstajanje. Energična Tanja na tržnici ali kjer koli 
drugje tako mimogrede pouči koga o kvaliteti njihove ekološko pri-

delane hrane, ki jo mnogi premalo cenijo in ji ne dajejo vrednosti ter 
spoštovanja, ki ji zaradi vsega vloženega dela in truda pripada. To pa 
zanesljivo vedo njihove zveste stranke.
Ob pogostitvi, ki so nam jo Cerarjevi gostoljubno pripravili, smo se 
lahko o kvaliteti in okusnosti njihovih domačih dobrot tudi še kako 
prepričali. Obenem pa je bila to tudi priložnost za sproščen klepet ter 
izmenjavo mnenj in izkušenj. 
Na njihovi domačiji se nahaja tudi sadjarski muzej Tepka, ki je nastal na 
pobudo Kmetijskega inštituta Slovenije pod skrbnim vodstvom speci-
alista za sadjarstvo Boštjana Godca, ki nam ga je tudi razkazal ter na 
malo hudomušen način predstavil in spregovoril nekaj o raznih sortah, 
predvsem hrušk. Da je tepka dobila ime po otepanju plodov, pa do ta-
krat tudi nismo vsi vedeli.
Marko goji tudi neizmerno ljubezen do starin in starega kmečkega 
orodja. Vse to je moral svoj čas skrivati pred očetom, ki bi se vsega naj-
raje znebil. Zdaj ima v prostoru nad Tepko svoj lastni muzej, ki nam ga 
je ponosno razkazal in se navdušeno razgovoril. Rad ima tudi knjige 
in veliko bere, zato ima v načrtu še ureditev nekakšne knjižnice za vse 
knjige, ki so komu odveč.
Pročelje obeh muzejev je z vsemi sušečimi se in razstavljenimi pridelki 
prava paša za oči. Prav tako si je bilo zanimivo ogledati celotno doma-
čijo in njihove živali. Ohranjajo slovenske avtohtone pasme, zato med 
drugim redijo štajersko kokoš, kravo ciko in krškopoljskega prašiča. 
Številna družina živi skromno, a zadovoljno. Garajo za svoj ljubi, doma 
pridelan kruhek, a se znajo kdaj tudi malo ustaviti, si vzeti čas drug za 
drugega in se poveseliti. Predvsem pa radi posedijo zunaj na slamnatih 
sedežih, njihovi gostje pa še bolj. Si zaželiš kar obsedeti in ostati.
Toliko volje, odločnosti in vztrajnosti  kot tukaj, redko kje najdeš. Kar se 
zdi večini nemogoče,  Pr' Matet postane mogoče. 

Besedilo: francKa toman, foto: paVla pirnat in alenKa poKorn



oktober 2021 21DRUŠTVA

Aktivni upokojenci
V teh, lahko rečemo težkih, časih nam nekatere planirane dejavnosti odpadejo. V septem-
bru smo se zelo veselili izleta v Belo Krajino, pa so se ravno takrat razmere v zvezi s kovi-
dom poslabšale in morali smo tako težko pričakovani izlet odpovedati. Vreme pa nam je 
zagodlo prvi ponedeljek v oktobru in preprečilo pohod na Jamnik. Nadomestili ga bomo s 
pohodom na Murovico in Cicelj. Vse ostale planirane dejavnosti pa so potekale nemoteno.
Naša člana Žan in Slavka vsako jesen pripravita gobarski piknik. V lepem sončnem vremenu smo 
se zbrali pri bajerju na Prevojah. Nekateri smo odšli z Žanom v gozd po gobe. Bilo jih je malo, 
kakšna pa se je vseeno našla. Drugi so zakurili ogenj, na katerem je Slavka pripravila okusno jed. 
Preživeli smo eno lepo popoldne v prijetnem druženju. 
Redno se srečujemo na balinanju, kjer je vedno prijetno in seveda tudi tekmovalno. Prav zaradi 
tega smo se odločili, da bo balinanje vsak četrtek, dokler nam bo vreme dopuščalo.
Likovniki so v spomin na Draga Jermana pripravili Ex tempore na temo Brdo in Lukovica z okolico. 
Članice ročnodelske delavnice pa so se seznanile s quilling tehniko in so izdelovale mandale. 
Na tržnici Domžale se je predstavila Občina Lukovica, sodelovali pa smo tudi člani DU Lukovica 
z dvema stojnicama. Na eni so razstavljale članice ročnodelskih delavnic, na drugi pa so likovniki 
pokazali svoja dela.
Kljub omejitvam smo upokojenci kar precej aktivni. Upamo, da se bo stanje izboljšalo in bomo 
lahko svoj pester program v celoti opravili.

Besedilo: danica osolniK, foto: silVo maselj

Podeželsko društvo Blagovica
Člani društva smo se skozi celo leto aktivno rekreirali na različnih po-
dročjih. Izpeljali smo tradicionalne kmečke igre, kjer smo neizmerno 
uživali in se podružili ob nedeljskih sončnih žarkih. Eno izmed prete-
klih nedelj smo organizirali tudi turnir v odbojki, ki se je zavlekel po-
zno v noč. Pokazala se je vsa vaja, ki smo jo imeli med letom, saj je bila 
borba za medalje res prava. Spomladi smo se odpravili na družinsko 
strokovno ekskurzijo proti dolenjski, ustavili smo se na Ranču Aladin, 
kjer so tako mlajši kot tudi starejši uživali v zanimivem in malo drugač-
nem okolju. Videli smo različne živali, tiste, ki jih vidimo vsak dan, kot 
tudi tiste, ki jih ne vidimo nikjer drugje kot v živalskem vrtu. Pot smo 
nadaljevali do turistične kmetije, kjer smo se vsi skupaj poveselili in po-
družili do večernih ur, vmes pa smo se tudi športno rekreirali. V začet-
ku meseca maja smo imeli tudi prvomajski piknik, ki ga organiziramo 
vsako leto, saj si vsi želimo druženja, ki ga na takem pikniku nikoli ne 
manjka. Predvsem mlajši se zamotijo z igro, starejši pa si privoščimo ka-

kšen kozarček in klepet na soncu. Pot pa nas je letos prav tako popeljala 
na dolenjsko na tradicionalno strokovno ekskurzijo. Pot smo začeli na 
dolenjski kavi in jo nadaljevali do Berryshke, kjer smo poskusili njihove 
dobrote ter si ogledali celoten proces njihove predelave do končnega 
izdelka. Prav tako nismo mogli mimo tega, da ne bi poskusili njihovih 
produktov. Naslednja postaja je bila pri mlinu Košak, ki je edini v Slo-
veniji z delujočim mlinom. Tam smo se naužili novega znanja o samem 
mlinu ter se okrepčali. Druženje smo nadaljevali na kmetiji Mlinar, kjer 
smo si ogledali celotno kmetijo in ribogojnico, kupili njihove dobrote, 
ki jih sami izdelujejo in so zanje tudi nagrajeni z zlatimi priznanji. Večer 
smo zaključili z obilno večerjo iz domačih dobrot. Celoten dan smo uži-
vali v zvokih harmonike, katere meh so raztegovali naši aktivni člani. 
Želim si, da bi se aktivno družili in uživali tudi v prihajajočem letu. 

Besedilo in foto: teja raVniKar
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Veterani vojne za Slovenijo na letnem zboru
10. 9. 2021 smo se člani OZVVS Domžale zbrali na letnem zboru v Letnem gledališču Dob pri Domžalah. Zaradi možnosti, ki so nam bile 
dane na prostem, smo vsem udeležencem z lahkoto zagotovili zdravstveni situaciji primerne pogoje.

Sprejeli smo vsa poročila o delovanju in finančnem poslovanju. Zadali 
smo si nekaj nalog, ki jih nameravamo opraviti še v letošnjem letu, med 
drugim izvesti 30. jubilejni pohod po poteh vojne za Slovenijo, prazno-
vati dan suverenosti ter dan samostojnosti in enotnosti.
Ob trideseti obletnici naše države Slovenije, katero smo delno tudi so-
ustvarjali, smo se želeli zahvaliti tridesetim članom, ki smo jih ob tej 
priliki nagradili s priznanji našega združenja.

Bronasto priznanje OZVVS Domžale so prejeli: Bojan Končan, Milan Na-
rat, Vasja Novak, Roman Cimerman, Marjan Ocepek, Bojan Dorič, Anton 
Cerar (Gradišče), Anton Cerar (Vir), Bogomir Rus, Marjan Breščak, Franc 
Habe, Franc Peterc, Tone Habjanič, Andrej Praprotnik, Ivan Stele, Jože 
Kosirnik, Janez Pogačar in Franc Vehovec.
Srebrno priznanje OZVVS Domžale so prejeli: Drago Anžin, Boris Raz-
potnik, Maks Karba, Janez Stele, Emil Gorjan, Dušan Grošelj, Slavko Pe-
vec, Stanislav Smerkolj,  Brane Hafner in Anton Žnidaršič.
Zlato priznanje OZVS Domžale pa sta prejela Marjan Galien in Bine Kladnik.
Zahvaljujemo se Kulturnemu društvu Jožef Virk Dob za gostoljubje, ki 
nam ga je izkazalo z nudenjem prostora za izvedbo letnega zbora, ki je 
potekal v lepem okolju in prijetnem vzdušju.

Pravijo, da ima vsak narod oblast, kakršno si zasluži.
Na žalost že vrsto let volimo politike, ki nas v večji meri razdružujejo kot 
združujejo in obenem prispevajo k večji razdvojenosti ljudi. Le zakaj je 
tako težko priznati, da imajo tudi tisti, ki ne delijo političnega prepriča-
nja z nami, marsikaj prav in obratno.
Pred tridesetimi leti tega nismo pričakovali, želeli smo si spoštovanja drug 
drugega, dajanja pomoči zgolj le-te potrebnim in predvsem življenja v 
miru v samostojni in v okviru širše skupnosti spoštovani državi Sloveniji.

Besedilo in foto: janeZ GreGorič

Vzpon po ferati Hvadnik v Gozdu - Martuljku

Mladinski odsek Planinskega društva Blagovica je najbolj vestne in naj-
bolj izkušene mladince povabil na nepozaben izziv, na vzpon po fera-
ti skozi sotesko Hvadnik v Gozdu - Martuljku. Da pa je bilo za varnost 
maksimalno poskrbljeno, se je v Mojstrani dogovoril za voden vzpon z 
za ferato usposobljenim vodnikom iz Kofler sporta, ki nam je zagotovil 
tudi dovolj ustrezne opreme. 
Tako se je v začetku septembra pet mladincev z izkušenim vodnikom 
našega društva v gasilskem kombiju odpeljalo do izhodišča v Gozdu 
– Martuljku. Tam jih je pričakal še Luka Švegelj, licencirani mednaro-
dni vodnik z licenco UIMLA, ki je na kratko predstavil tehniko varnega 
gibanja in pravilno uporabo opreme. Nato je sledil vzpon po divji so-
teski Hvadnik težavnosti do B/C. Soteska je dolga pol kilometra, naši 
mladi plezalci pa so na njej premagali 250 metrov nadmorske višine. 

V začetku se je zavarovana pot strmeje vzpela preko nekaj balvanov v 
strugi potoka, nato pa na težjih mestih v steni poleg jeklenice v pomoč 
ponudila tudi kakšen klin in manjšo skobo. In čeprav se je med plezalno 
izkušnjo ves čas odpiral čudovit pogled na vrhove Martuljške skupine, 
se je pogled naših mladink pogosto usmerjal na po njihovem pripove-
dovanju zelo luštnega vodnika Kofler sporta :).
Vzpon po ferati je bil za mladince prvi takšen izziv in ko so po kon-
čanem plezalnem doživetju namakali noge v jezero Jasna, jezike pa v 
kepico sladoleda, so predlagali, da vsako leto organiziramo vzpon na 
kakšno novo ferato.

Besedilo in foto: petra trdin, načelnica mladinsKeGa odseKa
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Zeliščarice pogumno v novo šolsko leto
Tako kot na vseh šolah in fakultetah se je tudi v Lipi začelo novo šolsko leto. Seznanjene in upoštevajoč vse koronske ukrepe smo se 
zeliščarice odpeljale proti Snoviku.

Mentorica Veronika nas je popeljala do izvirske vode. Le-ta naj bi izvirala 
v Vasenem, Potoku in Snoviku, kjer so domačini prosto tekočo vodo že v 
50. letih odnašali domov za pitje. O njej se je razširil glas, da blagodejno 
vpliva na prebavo. Strokovnjaki so ugotovili, da gre za visokokakovostno 
pitno vodo, ki je čista in brez primesi ter bogata z magnezijem in kalcijem. 
Po najnovejših raziskavah blagodejno vpliva tudi na ščitnico, kožo in kosti.
Ob izviru raste tudi invazivna rastlina žlezava nedotika. Žlezava nedotika je 
enoletnica, ki zraste tudi do dva metra visoko in je bila k nam prinešena iz 
Himalaje. Na listnih pecljih so žlezni laski. Cvetovi so škrlatni ali rožnati. Plod 
je glavica, ki ob dotiku kar eksplodira,  iz njega pa se vsujejo številna seme-
na. Največ uspeva ob robu travnikov, obcestnih jarkih in močvirnih gozdo-
vih. Invazivne rastline spodrivajo druge, bolj občutljive rastline. Od tod jim 
tudi ime. Iz žlezave nedotike delajo tudi Bachove kapljice za umirjenost in 
potrpežljivost.
Med invazivne rastline sodi tudi japonski dresnik. Zaradi vsesplošne upora-
be v tradicionalni medicini ima v Aziji status božanstva. Korenina japonske-
ga dresnika vsebuje resveratrol, ki blagodejno vpliva na srčno-žilni sistem. 
Je močan antioksidant, ki pomaga zdraviti naš imunski sistem.
Invazivni rastlini sta tudi kopriva in zlata rozga, obe pa dobro vplivata na 
sečila in odvajanje vode iz telesa.
Po učni uri smo si natočile izvirsko vodo in se odpeljale še do Term Snovik, 
kjer imajo na zelenici ob apartmajih urejen zeliščni vrt – od ginka, baldri-
jana, mete, melise, bazilike, šetraja, majarona, žajblja, rožmarina, aronije, 
rumene rozge, sivke …  
Jesen že kaže svoj obraz, zato se narava pripravlja na počitek. Vse rastline na 
vrtu bodo zaživele in vzcvetele v vsej svoji lepoti, ko jih bo obsijalo pomla-
dno sonce. Druženje smo zaključile na sončku ob dobri kavici in klepetu, ki 
smo ga močno pogrešale.
In ne pozabimo: Rožice nam pomagajo pri spreminjanju čustev iz 
negativnih v pozitivne.

Besedilo: marina Kopač, foto: metKa raVniKar

Veljavnost od 14. 10. do 22. 11. 2021www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila 
jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 14. 10. do 22. 11. 2021 oz. do prodaje zalog.

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

izbrano iz kataloga ugodnosti

Pripravljeni  
na jesenske 

izzive.

CELOVIT
Vitamini, minerali in Q10

NOVO

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.

PROPOLIS 150 PRŠILO
Alkoholna raztopina 
suhega izvlečka propolisa, 
standardiziranega na flavonoide. 
Vsebuje min. 15 mg/ml 
flavonoidov iz propolisa, 20 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MAZILO ZA NOS
S pantenolom in eteričnim 
oljem bora, vlaži in neguje 
kožo okoli nosnic, 10 g. 
Izdelano v Galenskem 
laboratoriju Lekarne Ljubljana.

redna cena: 3,36 €

cena s Kartico zvestobe

2,35 € 1
POPUST: 
30 %

VITRY SENSITIVE LAK ZA NEGO 
NOHTOV
Neguje, ščiti in krepi poškodovane, krhke, 
razcepljene in lomljive nohte, 10 ml. 

redna cena:  17,90 €

cena s Kartico zvestobe

14,32 €
3

POPUST: 
20 %

redna cena: 6,43 €

cena s Kartico zvestobe

5,14 € 2
POPUST: 
20 %

JUNIOR-ANGINI PASTILE 
Pastile za grlo z okusom jagode, ščitijo sluznico ust 
in žrela, zlasti pri bolečinah v grlu, 24 pastil.
Medicinski pripomoček

redna cena: 5,95  €

cena s Kartico zvestobe

4,76 € 1
POPUST: 
20 %
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Kekčeva dežela

Po ugodnem uvajalnem mesecu septembru se v vrtcu že vsi otroci do-
bro počutijo in v skupine prihajajo vedno bolj nasmejani. V prvih te-
dnih septembra smo vse skupine največ časa preživele v bližnji okolici 
vrtca, na igriščih in v gozdovih, proti koncu meseca pa smo se starejše 
skupine že pogumno podale novim dogodivščinam naproti. Z avtobu-
som smo se peljali do Kranjske Gore, natančneje v Kekčevo deželo, kjer 
smo spoznali Kekca in njegove prijatelje, ustrašili pa se nismo niti Be-

Teden otroka
Osrednja tema letošnjega Tedna otroka je bila RAZIGRAN UŽIVAJ DAN, 
in sicer kot protiutež posledicam epidemije COVID-19. Tema poudar-
ja pomen igrivosti, sproščenosti in druženja, zato smo se v tednu od 
4. do 11. oktobra tudi v VVE Medo posvečali igri in igranju. Strokovni 
delavci vrtca smo za otroke pripravili orientacijski pohod, kjer jih je na 
cilju čakalo majhno presenečenje. Skupaj smo se odpravili tudi na daljši 
pohod po bližnji okolici vrtca, en dan pa smo posvetili gibanju in zato 
telovadnice ter hodnike vrtca spremenili v prave poligone, polne različ-
nih ovir. Otroci so v tem tednu spoznali tudi gledališče Kamišibaj, saj so 
si ogledali kar 4 predstave, ki so jih pripravile strokovne delavke vrtca. 
Teden smo zaključili s sladkanjem s krofi, ki smo jih prejeli kot donacijo 
s strani podjetja Don Don.

Besedilo: maja lenarčič, foto: maja lenarčič, urša poGačar in nataša B. juG

danca in njegovega psa Volka. Po tem, ko smo zaključili ogled Kekčeve 
dežele in se sprehodili skozi gozd poln zanimivosti, so nam Kekec, teta 
Pehta in Mojca pripravili še slastno malico. Vsi otroci že komaj čakajo, 
da se bodo spet lahko peljali z avtobusom in že ugibajo, kateri izlet bo 
naslednji. 

Besedilo: maja lenarčič, foto: nataša B. juG
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13. šahovski turnir ŠD Črni graben ob občinskem prazniku
Kljub obdobju koronavirusa je Šahovsko društvo Črni graben v sodelovanju s ŠTD Rafolče v petek, 17. septembra 2021, s pričetkom ob 
17. uri, ob občinskem prazniku organiziralo 13. odprto občinsko prvenstvo posameznic in posameznikov v šahu v brunarici ŠTD Rafolče. 
V skupini odraslih se ga je udeležilo 7 šahistov, v skupini mladih pa 3 šahistke. Igralo se je 7 kol po Bergerjevem sistemu, vsak igralec je 
imel po 10 minut na partijo. Prostor je bil prezračen, razkužen in posebno pripravljen po pravilih NIJZ. Obiskala nas je tudi županja mag. 
Olga Vrankar, ki nam je zaželela uspešno tekmovanje in nas razveselila s slastnimi polnjenimi rogljiči.

Predsednik ŠD Črni graben Viktor Jemec je pozdravil prisotne v imenu 
organizatorja in tekmovalcem zaželel uspešne možganske boje na ša-
hovnici.
V odrasli skupini je zmagal Janez Hribar, 2. je bil Alojz Cijan in 3. Viktor 
Jemec, sledili so še Martin Andrejka, Marko Krulej, Milan Vidergar in 
Franc Andrejka. Prvi trije so dobili medalje.
Pri mladih so nastopile sestre Butalič, ki pridno napredujejo, obiskovale 

so tudi poletno šahovsko šolo. Zmagala je Kim, 2. je bila Loti in 3. Lili. 
Dobile so medalje. 
Zahvaljujemo se Občini Lukovica, podjetju KIMI iz Trzina za darovana 
razkužila, ŠTD Rafolče in vsem, ki ste sodelovali pri tem dogodku. 
Se vidimo na naslednjem občinskem prvenstvu.

Besedilo in foto: ViKtor jemec

Dobitniki medalj na 18. teku okoli Gradiškega jezera
Upravni odbor Turističnega društva Gradišče pri Lukovici čestita vsem 
tekačem za uspešno udeležbo in dosežene rezultate na 18. teku okoli 
Gradiškega jezera, ki je letos potekal nekoliko kasneje kot običajno, 
in sicer v nedeljo, 3. oktobra. Prav tako pa se na tem mestu UO TD 
Gradišče zahvaljuje vsem članom in simpatizerjem društva, ki so ak-
tivno pristopili k pripravam na tek, izvedbi samega teka in urejanju 

12600 m (3 krogi)

Mladinci/člani Veterani

1. Luka Avbelj Miha Lajevec

2. Maj Mohor David Koprivšek

3. Tilen Zupančič Peter Verčko

Starejši veterani

1. Mark Strohmaier

2. Elvir Ključanin

3. Robert Bilban

Veteranke Starejše veteranke

1. Mateja Prelesnik Aida Kralj

2. Anja Novak Depolli Brigita Merhar

3. Tanja Miklič Saša Kaluder

1200 m (letnik 2006–2010)

Dečki Deklice

1. Nejc Teran Zoja Per

2. Rok Kolar Nina Vrhovnik

3. Tibor Zalokar Nika Vreš

4200 m (1 krog)

Mladinci/člani Mladinke/članice

Mihael Šlibar Maja Per

Mark Kočar Magda Merhar

Aleksander Merhar Ana Ločnikar Jarc

Veterani Veteranke

Rudi Senica Romana Stegnar

Martin Vesel Monika Vesel

Peter Burja Marija Drčar

Starejši veterani Starejše veteranke

Metod Močnik Tadeja Knez

Robert Iglič Alenka Žavbi Kunaver

Gregor Varlec Anica Grilj

1200 m (letnik 2011 in mlajši)

Dečki Deklice

Žan Dremelj Maša Jerin

Tibor Drčar Ovca Ema Cerar

Rožle Vesel Manca Vesel

prizorišča po njegovem zaključku. Nenazadnje gre zahvala tudi našim 
zvestim in nekaterim novim donatorjem, sponzorjem ter podporni-
kom, ki so s svojim prispevkom omogočili izvedbo 18. teka okoli Gra-
diškega jezera.

Besedilo: andrej oVca

Sponzorji in donatorji 18. teka okoli Gradiškega jezera.
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PIKA NA i
Ob nakupu vozila Peugeot prejmete 

bon za zimske pnevmatike s premontažo 

peugeot.si

 *Vrednost bona ob nakupu in dobavi novega vozila 
Peugeot 3008, Peugeot 5008, Peugeot 508 in Peugeot Traveller je 500 EUR, ob nakupu 
in dobavi ostalih novih osebnih vozil Peugeot je vrednost bona 300 EUR. Bon je 
možno vnovčiti le za nakup in premontažo pnevmatik, ki so kupljene pri pooblaščenih 
prodajalcih in serviserjih Peugeot v Sloveniji ob nakupu in dobavi novega osebnega 
vozila v času od 11.10. do 30 .11.2021 in sicer pri pooblaščenem prodajalcu, kjer je 
bilo vozilo kupljeno in dobavljeno. Bona ni možno zamenjati za gotovino oziroma 
drug izdelek. Bon ni prenosljiv na drugo osebo. V primeru, da je vrednost zimskih 
pnevmatik in premontaže večja od vrednosti bona, razliko doplača kupec. V primeru, 
da je vrednost zimskih pnevmatik in premontaže manjša od vrednosti bona, se kupcu 
razlika ne povrne in je ni možno zamenjati za drug izdelek.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 722 70 10, www.rodex.si
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NA DOBRODELNEM POHODU 
ZBRALI 4637 EVROV
Da je bil dan lep in organizacija odlična, se je strinjala večina 
pohodnikov, ki so se v soboto, 25. septembra, pridružili ekipi 
Modrih novic na Dobrodelnem pohodu na Sv. Primož. Skupaj 
so že devetič uresničili slogan – dobra volja, dobra družba, 
dober namen. Letos so bila sredstva namenjena Ustanovi Petra 
Pavla Glavarja iz Komende; skupaj s pohodniki, sponzorji in 
podporniki so zbrali 4637 evrov.

Ustanova Petra Pavla Glavarja (UPPG) deluje v občini Komenda že 21 
let, in sicer na socialnem, duhovnem, kulturnem in izobraževalnem 
področju. »Naj poudarim, da bodo šla sredstva v prave roke in za 
dober namen. V ustanovi imamo namreč razvito humanitarno de-
javnost v obliki vsakotedenskega razdeljevanja živil pomoči potreb-
nim občanom,« je na pohodu izpostavila predstavnica UPPG Lucija 
Miklič Cvek in dodala, da tudi med občani Komende v zadnjem času 
opažajo porast socialnih stisk, zato bodo zbrana sredstva namenili 
skladu socialne pomoči, v katerem se bo tako zbralo več sredstev 
za naslednji razpis.

»Počaščeni smo, da ste se povzpeli na vrh Sv. Primoža, korak za 
korakom za dober namen. Včasih je delati dobro zahtevno, ker 
pred nas postavlja odpoved, premagovanje, prilagajanje, postaviti 
sebe v drugi plan. Prostovoljci Ustanove smo vam vsem hvaležni za 
vsak dar – naj bo v času ali prispevku. Izkazano zaupanje je na nek 
način tudi priznanje našemu delu,« pa se je tako pohodnikom kot 
organizatorjem zahvalil Štefan Petkovšek, predsednik uprave UPPG.
Na vrhu Sv. Primoža sta zbrane pozdravili domžalska podžupanja 

Renata Kosec, ki je poudarila pomembnost tovrstnih dobrodelnih 
dogodkov, ter Mateja Štrajhar, glavna in odgovorna urednica revije 
Modre novice, ki je v imenu celotne ekipe obljubila pestro dogajanje 
v prihodnjem letu, ko bo na vrsti že deseti, torej jubilejni dobrodelni 
pohod, poleg tega pa tudi 25-letnica izhajanja revije Modre novice. 
Pohodniki so se razveselili torte velikanke, za zabavo in ubrane viže 
pa sta poskrbela skupina Gorenjski kvintet in Duo AjdČao.
Vsi skupaj smo znova dokazali, da slogan – dobra volja, dobra druž-
ba, dober namen – še vedno velja!

MATEJA ŠTRAJHAR
Foto: Klemen Brumec in Mateja Štrajhar
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Patronažna in babiška dejavnost v Lukovici
Patronažne medicinske sestre obravnavajo ljudi na njihovem domu in 
so prisotne v družinah vse od rojstva do smrti. Področja delovanja v 
grobem delimo na tri dele: 
• zdravstveno-socialna obravnava posameznika in  

njegove družine, 
• zdravstvena nega otročnice in novorojenčka na domu,  
• zdravstvena nega bolnika na domu. 

Vsaka patronažna medicinska sestra, ki je po izobrazbi diplomirana me-
dicinska sestra, pokriva določeno terensko območje, na katerem izvaja 
vse te oblike pomoči in svetovanja. Sodelujejo tako med seboj, ko je 
potreben dodaten par rok pri kakšnem zahtevnejšem posegu, kot tudi 
z drugimi strokovnjaki, največkrat je to izbrani osebni zdravnik ali pedi-
ater. Po presoji pa se vključi tudi ostale strokovnjake glede na potrebe 
osebe, ki je pred nami. 

Kako pa pridemo do patronažne medicinske sestre? 
• Ob odpustu iz porodnišnice pokličemo patronažno službo, v na-

šem primeru na zdravstveno postajo Lukovica na številko (01) 
7236-981 (prihod otročnice in novorojenčka iz porodnišnice). 

• Oseba, ki potrebuje pomoč, kontaktira izbranega osebnega zdravni-
ka, ki ji po presoji napiše dokument, ki se imenuje delovni nalog. Na 
ta dokument osebni zdravnik napiše, kakšne vrste pomoči potrebuje 
oseba in kako pogosto je potrebno izvajati določene intervencije na 
domu (na primer, ko se slabo pomični osebi, ki jo težko pripeljemo 
do osebnega zdravnika, pojavi kakšna rana, potrebuje odvzem krvi 
na domu ali pa ima morda drugačne težave, zaradi katerih potrebuje 
spremljanje ali pomoč diplomirane medicinske sestre). 

Največkrat, ko slišimo izraz patronažna medicinska sestra, pomislimo 
na kurativni del obravnav (preveze ran, odvzemi krvi, merjenje pritiska, 
sonde, stome, katetre …), vendar pa kljub vsemu velik del obravnav 
poteka tudi na področju preventivnega varstva oseb, družin in skupno-
sti. Preventivna dejavnost obsega:
•  šest patronažnih obiskov pri novorojenčku in dojenčku v prvem 

letu starosti in dva dodatna obiska pri slepih in invalidnih materah;
•  patronažni obisk pri nosečnici in dva patronažna obiska pri otroč-

nici;
•  patronažni obisk pri otroku v drugem in tretjem letu starosti; 
•  dva patronažna obiska na leto pri slepih in slabovidnih z doda-

tnimi motnjami v starosti od 5 do 25 let, če so ti v domači oskrbi;
•  dva patronažna obiska zavarovane osebe, stare nad 25 let (pa-

cienti, ki imajo aktivno tuberkulozo, pacienti, ki imajo mišična in 
živčno-mišična obolenja, paraplegiki in tetraplegiki, pacienti, ki 
imajo multiplo sklerozo, cerebralno paralizo, osebe z motnjami v 
razvoju, invalidi, pacienti, ki imajo kronična obolenja, osebe, stare 
nad 65 let).

• (VIR: Zbornica Zveza, Aktivnosti zdravstvene nege v patronažnem 
varstvu). 

Patronažne medicinske sestre imajo zanimivo delo. Na terenu doživi-
jo marsikaj, izpostavljene so vsem vremenskim pogojem, zastojem na 
cestah, nesrečam, ugrizom psov, različnim dogodkom v družinah, spo-
toma prejemajo klice obupanih pacientov in včasih spremenijo vrstni 
red obiskov, saj neka druga oseba potrebuje pomoč prej kot je bilo 
predvideno. Zato se naslednjič, ko boste pomislili: »Ja, kje pa hodi!« ali 
pa: »Ali bo sploh prišla'« spomnite na nepredvidljive situacije na terenu 
in se pomirite. Če ste za obisk dogovorjeni, bo patronažna medicinska 
sestra zagotovo prišla do vas. 

Besedilo: Petra Pavlič, foto: oseBni arhiv Petre Pavlič

Patronažna medicinska sestra.

Po jabolka v Trnovče
V Kmečkem glasu lahko dne 8. septembra preberemo, da se slovenski 
sadjarji že šesto leto zapored srečujejo z velikimi škodami. Po bese-
dah Boštjana Kozoleta bo letos letina jabolk katastrofalno nizka, do-
daten izpad bo pri obiranju zaradi posledic pozebe. In medtem ko je v 
dolini slana sadjarjem v sadovnjakih naredila kar nekaj škode, se lah-
ko malce višje pohvalijo z odličnim pridelkom in tako je tudi na kme-
tiji pr` Ros v Trnovčah pri Zlatem Polju, kjer so jabolka elstar, carjevič, 
jonagold, zlati delišes, topaz, fuji in idared dobro obrodila. Nekatere 
zgodnejše sorte so že obrali in jih je že možno dobiti. Če se odločite, 
da bi letos za ozimnico kupili domača jabolka, potem pokličite 031 
608 629 ali 051 840 831 in se domenite, kdaj jih lahko prevzamete. 
Sicer do Trnovč ni daleč in nabavo ozimnice lahko obenem izkoristite 
še za krajši izlet in si ogledate grad in okolico gradu na Brdu, Čebelar-
ski center s 3D kranjico ali Marijino cerkev na Brdu. In ne pozabimo, 
jabolko na dan odžene zdravnika stran. 

Besedilo in foto: drago Juteršek
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ZIMSKI URNIK ODVOZA 
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV
Uporabnike javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov 
obveščamo, da s 1. novembrom v Občini Lukovica prične veljati zim-
ski urnik odvoza biološko razgradljivih odpadkov, ki se v zimskem 
času odvažajo na 14 dni. 
Točni datumi odvoza za posamezno odjemno mesto so objavljeni 
na računu za komunalne storitve (na prvi strani, v tabeli z navedeni-
mi zabojniki) in v portalu eProdnik. 
Tedenski odvoz se ponovno začne izvajati s 1. marcem.

Javno komunalno PodJetJe Prodnik

Dan spomina na mrtve, vsi 
sveti ali 1. november
Kako ga imenovati niti ni pomembno, saj se ve, kako ga kdo pra-
znuje in da se na 1. november spominjamo tistih, ki smo jih izgubi-
li. Značilnost praznika vseh svetih je tudi ta, da se svojih pokojnih 
spomnimo s prižiganjem sveč, žal premnogokrat v nerazumevajoče 
velikem številu, ki jim družbo delajo še cvetje in ikebane. 
Zavedati se moramo, da je to ne samo velik strošek za družinski pro-
račun, ampak predvsem za naravo, saj vsak Slovenec po podatkih 
Ekologov brez meja odnese na grobove v povprečju več kot 12,5 
nagrobnih sveč na leto, od tega okoli 1. novembra okoli šest sveč. 
Slovenski proizvajalci, pridobitelji in uvozniki dajo na leto v promet 
približno 10.000 ton (25 milijonov kosov) nagrobnih sveč, iz katerih 
nastane več kot 4.000 ton odpadkov. Uredba o ravnanju z odpadni-
mi nagrobnimi svečami določa, da odpadne nagrobne sveče niso 
nevarni odpadki, vendar njihovo odstranjevanje lahko povzroča 
škodljive vplive na okolje. Odpadne nagrobne sveče niso primerne 
za odlaganje na odlagališča komunalnih odpadkov, saj se zaradi 
razkrajanja plastike iz polivinil klorida (PVC) z izcednimi vodami v 
okolje sprošča tudi klor, ki nastaja pri sežigu PVC. Mogoče so to dej-
stva, ki nas bodo letos odvrnila od prekomernega nošenja sveč na 
grobove in bomo znesek, ki bi ga sicer namenili za sveče, darovali za 
svete maše za pokojne sorodnike ali v dobrodelne namene. Naj bo 
letos torej »manj svečk za manj grobov«.

Besedilo: drago Juteršek

Datum odvoza kosovnih odpadkov preverite na vašem računu 
za komunalne storitve

Datum odvoza kosovnih odpadkov na posameznem odjemnem 
mestu je naveden na računu za komunalne storitve (v tabelici z 
navedenimi datumi odvoza pred specifikacijo računa) in v portalu 
eProdnik. Ker so datumi odvoza kosovnih odpadkov uporabnikom 
ves čas dostopni na navedenih mestih, posebnih obvestil po pošti 
uporabniki ne boste več prejemali, se pa lahko v portalu eProdnik 
prijavite tudi na prejemanje opomnika o odvozu kosovnih odpad-
kov na vaš elektronski naslov.

Med kosovne odpadke spadajo:
• leseno pohištvo (stoli, mize, naslonjači …), 
• oblazinjeno pohištvo (sedežne garniture …), 
• športni rekviziti (smuči, jadralne deske, kolesa …),  
• oprema (samokolnice, otroški vozički …), 
• vrtna oprema iz plastike in lesa (mize, stoli, senčniki ...), 
• vzmetnice in preproge, 
• svetila in senčila, 
• veliki gospodinjski aparati (gospodinjska bela tehnik – hladilniki, 

pralni in pomivalni stroji, štedilniki …),
• kopalniška oprema (obešala, omarice, zavese za tuš kabino …),
• večje igrače.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev ne spadajo:
• nevarni odpadki, kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov,
• avtomobilski deli,
• akumulatorji,
• gume,
• sodi,
• gradbeni material,
• stavbno pohištvo (okna, podboji …),
• veje drevja in žive meje,
• azbestne in druge strešne kritine,
• mešani komunalni odpadki,
• biološko razgradljivi odpadki,
• odpadna embalaža.

Ste vedeli? Kosovne odpadke lahko kadar koli v okviru delovnega časa 
brezplačno predate tudi v Centru za ravnanje s komunalnimi odpadki Dob.

Besedilo: Javno komunalno PodJetJe Prodnik
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Recikliranje biološko razgradljivih odpadkov = kompostiranje
Ločevanje biološko razgradljivih odpadkov je obvezno, zato jih je treba zbirati v rjavem zabojniku in/ali na hišnem kompostniku. Kjer je 
to izvedljivo, je najbolj priporočljiva kombinacija obeh rešitev, lahko pa se vsak uporabnik odloči, da bo tovrstne odpadke v celoti kom-
postiral na hišnem kompostniku. Jesen je najbolj primeren čas, da pričnemo z zlaganjem kompostnega kupa. Z recikliranjem biološko 
razgradljivih odpadkov na kompostniku pridobimo kakovosten kompost, ki ga lahko koristno uporabimo na domačem vrtu.

Zbiranje v rjavih zabojnikih 
Vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki, zbrani v okviru javne 
službe ravnanja z odpadki (na leto se jih na območju občin Domžale, 
Mengeš, Lukovica, Moravče in Trzin zbere več kot 5000 t), so predani 
družbam za ravnanje s tovrstnimi odpadki in v kompostarni predelani v 
kompost. Tako pridobljen kompost se nato koristno uporabi, na primer 
za zasajanje površin po gradnji ob avtocestah ipd.

Odvozi vsebine rjavih zabojnikov se v poletnem času izvajajo enkrat 
tedensko, v zimskem terminu pa vsakih štirinajst dni. V poletnem ob-
dobju je notranjost rjavih zabojnikov enkrat na mesec strojno očiščena. 

Uporabniki rjavih zabojnikov lahko občasno povečane količine zelene-
ga vrtnega odreza kadar koli brez dodatnih stroškov pripeljejo v Center 
za ravnanje z odpadki v Dobu.

Hišnim kompostnikom do lastnega komposta
Na območjih, kjer ni predvidenih rjavih posod za zbiranje biološko raz-
gradljivih odpadkov, je treba le-te zbirati v kompostniku. Enako velja 
tudi za tiste uporabnike, ki se odločijo, da ne želijo imeti rjavega zaboj-
nika in oddajo vlogo za hišno kompostiranje. Pri tem je pomembno, da 
kompostnik ustreza predpisom s tega področja.

Vsi ločeno zbrani biološko razgradljivi odpadki so v kompostarni predelani v kompost.

Odpadki, ki niso primerni za kompostiranje, so vsi odpadki, ki se v 
okolju ne razgradijo, poslabšajo kakovost komposta in vsebujejo ne-
varne snovi: plastika, steklo, kovine, keramika, kosti, maščobe, ostanki 
tekstila, vsebina vrečk za sesalce, zdravila, oblanci in žagovina obdela-
nega lesa, mačji in pasji iztrebki, plenice. 

Kam postaviti kompostnik?
1. Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen 

ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. 
2. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh 

strani primerno prezračen. 
3. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sose-

dnjih zemljiščih. 

Kako pravilno kompostirati?
Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast 
zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje za-
stajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna 
ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material 
(veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski 
odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hra-
ne je treba takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da 
preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov, 
kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50–60 °C, 
mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne sno-
vi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je 
priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln 
oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga 
prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom 
z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj 
kot strukturni material.

Kako uporabiti zrel kompost?
Kompost je zrel po 6. do 12. mesecih, ko se vsi odpadki spremenijo v 
rjavo grudičasto prst, ki diši in spominja na dobro gozdno prst. Zane-
sljivo znamenje, da je proces razgradnje organskih odpadkov končan, 
pa je tudi, ko se vsi deževniki umaknejo. Zrel kompost presejmo skozi 
grobo sito. Dele, ki niso razpadli, vrnemo v proces razkrajanja, presejan 
kompost pa uporabimo tako, da ga potresemo po površini zemlje. Ni-
koli ga ne vkopavamo globoko v zemljo. Uporabimo ga lahko:
* pri presajanju rož, sadnega drevja in drugih večjih rastlin,
* za mešanje z neuporabljenimi deli zemlje na vrtu,
* kot dodatek k novemu kompostnemu kupu.

Več o ločevanju odpadkov in kompostiranju si lahko preberete na sple-
tni strani www.jkp-prodnik.si.

Besedilo in foto: jaVno Komunalno podjetje prodniK d.o.o.
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V deželo je prišla jesen
Jesen nam prinese številne radosti in tudi skrbi, kajti z njo sta povezana spra-
vilo pridelkov z njiv in pa krajši dnevi. A ne le spravilo pridelkov in siliranje, 
tudi druga opravila, npr. oranje, lahko na cesto prinesejo blato z njiv, ki ga 
nehote tudi ob pomoči drugih vozil raznese daleč naokoli po vozišču. Z 
blatom in tudi listjem onesnažena cesta predstavlja veliko nevarnost za vse 
udeležence v cestnem prometu. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) v 5. členu določa, 
da je prepovedano orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta 
v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega 
sveta vzporedno s cesto; da mora voznik, preden se vključi v promet na javni 
cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, ob-
močja izvajanja del ali druge zemljiške površine odstraniti z vozila zemljo ali 
blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče. Obenem ta isti zakon in člen določata 
tudi globo za prekršek v višini 1.000 evrov za posameznika, ki ravna v naspro-
tju z navedenim. Zavedati se namreč moramo, da se z opravili na kmetijskih 
površinah ne moremo izogniti onesnaženju vozišča, vendar moramo hkrati 
ravnati odgovorno do ostalih udeležencev v cestnem prometu in onesnaže-
nje očistiti. Neodgovorno je tudi odlašanje čiščenja ceste na naslednji dan, 
saj na vozišču, polnem blata od prejšnjega dne, že jutranja rosa, kaj šele dež, 
močno poslabša razmere. Takšno stanje vozišča je lahko vzrok za nesrečo. 
Vsekakor sta strošek in čas, ki nam ga vzame čiščenje vozišča, zagotovo nižja 
kakor kazen, ki nam jo napišejo policisti ali prometni inšpektor, ki lahko od-
redi očiščenje s strani vzdrževalca ceste in nas tako doleti dvakratna kazen 
(kazen za prekršek in plačilo opravljene storitve). 
Z jesenskim časom pa vse udeležence v cestnem prometu ovira tudi tema, 
ki v tem času nastopi že pozno popoldan. Niso zaman opozorila, ki jih poslu-
šamo v medijih, da se je treba obleči v svetla oblačila in si nadeti odsevnike. 
Geslo akcije Bodi viden, bodi previden nas spodbuja k uporabi odsevnikov 
in pešci moramo sami poskrbeti, da bomo v prometu bolj vidni in varni. Nuj-
no je, da o tem podučimo naše najmlajše, starejše pa moramo na to včasih 
tudi spomniti. 
Naj bo jesen pisano obarvana, bogata z darovi zemlje ter lepa in varna za vse 
udeležence v prometu.

Besedilo: draGo juteršeK,  
foto: draGo juteršeK in jaVna aGencija rs Za Varnost prometa

www.hubat.si
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Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

pri plačilu z gotovino. 
Možnost plačila tudi na obroke.
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 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI
KURILNEGA OLJA

KRULC d.o.o.
Cesta heroja Vasje 8 
1251 Moravče

Renault priporoča 

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

NUDIMO VAM:
servisiranje vozil, mehanična popravila,
garancijska popravila, karoserijska in ličarska popravila, 
cenitve škod, sklepanje zavarovanj …

01-7231-200                     www.renault.avtohisa-krulc.si                   servis@avtohisa-krulc.si

Novi Renault servis
Krulc v Moravčah
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In zato mi beremo
Blaženi Anton Martin Slomšek je dal velik poudarek na izobraževanje 
in branje knjig z bogato vsebino že v svojih časih. Spomnimo se le ne-
katerih njegovih misli, ki pravijo: »Le kaj pametnega si izvolite v branje, 
da ne boste časa in denarjev izgubljali, si pošteno srce in pamet kalili. 
Berite in kar ste brali, dobro preudarite! Kaj pomaga, če je glava prebri-
sana, srce pa hudobno in robato. Branje in pisanje je le lupina, jedro pa 
krščanska omika in žlahtno srce. Blagor mu, kdor svoje bukve življenja 
skrbno z dobrimi deli popiše in jih s čistim zlatom prave krščanske lju-
bezni pozlati; on jih bo tamkaj v nebesih vekomaj veselo čital.« Slomšek 
je izdal tudi knjižico Blaže in Nežica v nedeljski šoli, ki jo je namenil 
»učitelam ino učencam« tako imenovanih »nedeljskih šol«, ki so v ma-
ternem jeziku posredovale takrat osnovno znanje s področja pisanja, 
zgodovine, naravoslovja, računstva, fizike, zdravstva … in tudi napotke 
za krepitev naravnega zdravja. 

Po zgledu blaženega Slomška se zbirajo mladi bralci in bralke po celi 
Sloveniji in v zamejstvu in prebirajo knjige z vsebino, primerno njiho-
vim letom. Slomškovo bralno priznanje (SBP), ki je zaživelo na Brdu in 
privabilo številne novih spoznanj željne bralce, bo po sistemu, ki je bil 
vpeljan pred leti in kjer so bralci in bralke iz župnije Brdo po številu 
presegali običajno število prebranih knjig na posameznika v Sloveniji, 
zaživelo tudi letos. Uvodno srečanje in spoznavanje bo v župnišču na 
Brdu za osnovnošolce v soboto, 6. novembra 2021. Na tem srečanju 
jim bodo animatorji SBP predstavili program SBP. Prvi bralci bodo lahko 
pobrskali med knjigami v župnijski knjižnici in si izbrali knjige, ki jih 
bodo najbolj privabile. Premislite! Če bi prebrali eno knjigo na teden, je 
to 52 knjig na leto, 416 knjig v osnovni šoli, 208 knjig v srednji šoli, 4160 
knjig do takrat, ko boste stari 80 let. Kakšno bogastvo spoznanj, znanj, 
novih dogodivščin in še kaj se skriva v njih. Zatorej vzemite si čas in 
izvolite si v branje vzeti kakšno duhovno bogato knjigo. Za branje nav-
dušite še starše in jim povejte, da je ob ponedeljkih v župnišču na Brdu 
ob 20.00 uri Slomškov bralni klub, kjer potekajo pogovori o prebranih 
knjigah. Tako mlajši kot starejši si namesto igranja igric na računalniku, 
posedanja in poležavanja po kavčih vzemimo čas za dobro knjigo za 
SBP in Slomškov bralni klub. 

Besedilo: draGo juteršeK

Mediacija je način alternativnega reševanja sporov, s katerim se lah-
ko izognemo dolgotrajnim in zamudnim sodnim postopkom. Je po-
stopek, v katerem poskušajo stranke prostovoljno, s pomočjo nev-
tralne tretje osebe (mediatorja) doseči mirno rešitev spora ali težave 
med partnerjema/zakoncema, otroki in starši ter med sorodniki. V 
mediacijo se vključite, če želite prevzeti odgovornost za rešitev teža-
ve ali spora in takrat, ko želite ohraniti odnos oziroma ga spoštljivo 
končati. Mediacija se lahko izvede pred začetkom sodnega postop-
ka, med njim ali po koncu sodnega postopka, obsega pa pomoč pri 
urejanju osebnih in premoženjskih razmerij. Mediacija na CSD se 
lahko izvaja pred začetkom sodnega postopka z namenom obliko-
vati predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze ali predlog za 
sklenitev sodne poravnave  o varstvu in vzgoji otroka, o njegovem 
preživljanju in o stikih s starši ali z drugimi osebami ali o vprašanjih 
izvajanja starševske skrbi. Za mediacijo se lahko odločite v postopku 
predhodnega svetovanja na CSD ob razvezi zakonske zveze, ob raz-
padu zunajzakonske skupnosti ali samostojno, npr. predlog za deli-
tev skupnega premoženja. Mediator nima pooblastil za odločanje, 
temveč strankam pomaga pri ponovni vzpostavitvi komunikacije in 
pri samostojnem reševanju njihovih težav. Mediator mora pri me-
diaciji vselej upoštevati načelo največje otrokove koristi. V primerih 
suma na nasilje v družini se mediacija med strankama ne izvaja. Me-
diator, ki v mediaciji izve, da je otrok ogrožen, je dolžan o tem obve-
stiti center za socialno delo. Vloga mediatorja je, da kot neodvisen in 
nevtralen strokovnjak skrbi za proces, v katerem ustvari sproščeno 
in konstruktivno vzdušje, odpira prostor za komunikacijo in pomaga 
sprtim družinskim članom, da zares slišijo drug drugega. Z usmerje-
nimi vprašanji sistematično vodi družinske člane proti skupnemu ci-

lju – poštenemu in za vse strani sprejemljivemu dogovoru. Medianti 
so stranke oziroma udeleženci v mediaciji, ki poskušajo ob pomoči 
mediatorja najti skupno sprejemljivo rešitev težave ali spora. Medi-
ant mora sam aktivno iskati rešitev in spoštovati pravila mediacije. 
V postopku mediacije mediator najprej predstavi postopek in na-
men mediacije ter vlogo CSD. Medianta predstavita težavo, npr. 
pri urejanju vzgoje in varstva, določitvi preživnine, stikov otrok s 
starši in pri delitvi skupnega premoženja. Mediator v nadaljevanju 
povzema stališča mediantov, v katerih se strinjata in v katerih se ne 
strinjata. Skupaj z njima s pomočjo različnih tehnik mediacije išče 
možnosti in rešitve. 
Mediacija se lahko zaključi s sporazumom, ki ga podpišeta oba 
udeleženca v procesu in ga kot predlog za sporazumno razvezo za-
konske zveze ali predlog za sklenitev sodne poravnave vložita na 
sodišče. Če ne dosežeta sporazuma, mediator povzame opredeljena 
stališča in dosežen napredek ter zaključi proces. Medianta lahko vlo-
žita predlog na sodišče.
Prednost mediacije je hitra, učinkovita in uspešna rešitev, ki nima 
negativnih tveganj. Na mediacijsko srečanje lahko stranke oziroma 
medianti s seboj pripeljejo odvetnike. Mediacija na CSD je za druži-
ne z otroki brezplačna. 
Predlog za vključitev v mediacijo lahko poda eden od udeležencev 
in CSD nato povabi drugega ali pa predlog podata oba. Mediacija se 
lahko začne, ko oba udeleženca podata soglasje za vključitev v me-
diacijo ter s podpisom dogovora o mediaciji in izjave o zaupnosti. 
Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na kontaktno 
številko 01-724-63-84.

Besedilo: anica Grilj, KoordinatorKa mediacij in mediatorKa

Mediacija na Centru za socialno delo

racunovodski-servis.si SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16 POŠLJITE

POVPRAŠEVANJE!

Našemu računovodskemu
servisu zaupa že več kot 
450 strank. 

proevent_racunovodstvo_oglasi.pdf   2   12.4.2021   12:38:47
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Na podlagi 108. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 8. in 30. člena Statuta Občine Lukovica  
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) županja s tem

JAVNIM NAZNANILOM
OBVEŠČA JAVNOST O JAVNEM POSVETU

GLEDE PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPPN)  
ZA DEL OBMOČJA TURISTIČNE CONE DRTIJŠČICA – C

I. 
Za oblikovanje izhodišč v okviru priprave OPPN za del območja Turi-
stične cone Drtijščica – C bo organiziran javni posvet z zainteresirano 
javnostjo. Postopek priprave in sprejemanja OPPN se izvaja v skladu 
z določili Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).

II. 
Ureditveno območje OPPN vključuje zemljišča s parc. št. 792/1, 
793/1, 794/1, 794/2 in 796 vse k.o. 1947 – Spodnje Koseze, na katera 
želi investitor umestiti eko butični kamping s pripadajočimi zunanji-
mi površinami in objekti, vezanimi na turistično dejavnost.

III. 
Javni posvet bo potekal v sredo, 3. novembra 2021, z začetkom ob 
16. uri v prostorih Občine Lukovica (Društvena soba v pritličju), Stari 
trg 1, 1225 Lukovica. Za udeležence javnega posveta bo vstop mo-
žen ob izpolnjevanju enega izmed PCT pogojev.

IV. 
Javna razgrnitev osnutka izhodišč za pripravo OPPN bo potekala v 
času od 22. oktobra 2021 do vključno 5. novembra 2021.

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN bo dostopen na spletni strani 
Občine Lukovica: http://www.lukovica.si. Po predhodnem telefon-
skem dogovoru z občinsko upravo bo gradivo dostopno tudi v pro-
storih Občine Lukovica (Društvena soba v pritličju).

V. 
Na javnem posvetu in med javno razgrnitvijo ima javnost možnost 
podati pripombe, predloge in mnenja na osnutek izhodišč za pripra-
vo OPPN, in sicer pisno ali ustno na zapisnik na javnem posvetu, lah-
ko pa se pošljejo po elektronski pošti na e-naslov: obcina.lukovica@
lukovica.si ali po pošti na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica. 

VI. 
Z javnim posvetom je zagotovljeno sodelovanje zainteresirane jav-
nosti pri pripravi izhodišč za pripravo OPPN za del območja Turistič-
ne cone Drtijščica – C.

Datum: 11. 10. 2021, Številka: 350-3/2021-2

OBČINA LUKOVICA, 
mag. Olga VRANKAR, l.r.

županja

Razpis za turistični spominek 
Čebelarske zveze Slovenije
Čebelarska zveza Slovenije razpisuje natečaj za naj turistični spominek 
Čebelarske zveze Slovenije, ki bo namenjen obiskovalcem Čebelarske-
ga centra Slovenije.
Kriteriji za izbor so sledeči:
• Naravni materiali (20 točk)
• Čebelarska vsebina (20 točk)
• Priročnost (20 točk)
• Izvirnost (20 točk)
• Embalaža (20 točk)
• Zgodba (20 točk)
• Možnost izdelave večje količine spominkov (20 točk)

Natečaj, vloga in kriteriji za izbor so objavljeni na spletni strani Čebelar-
ske zveze Slovenije (www.czs.si).

Pri ocenjevanju se upoštevajo prejeti spominki, povezani s čebelar-
stvom, ki bi lahko obogatili ponudbo na trgu.
Vzorce s podpisano izjavo in podatke posredujte na naslov Čebelarska 
zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica, najkasneje do 30. 11. 2021.
Vzorci morajo biti poslani v zaprti pošiljki in opremljeni z napisom RAZ-
PIS ZA TURISTIČNI SPOMINEK ČZS – NE ODPIRAJ.

Komisija bo vzorce pregledala in o odločitvi obvestila ponudnike.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom dobite pri ge. Barbari Dimc 
na Čebelarski zvezi Slovenije po telefonu 01/7296-102 ali 041/370-409 
in e- naslovu: barbara.dimc@czs.si.

čeBelarsKa ZVeZa sloVenije

OBVESTILO
Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da imamo v Vrtcu Medo tri prosta mesta za otroke, 
rojene v letu 2016 in 2017. 

Vključitev v vrtec je mogoča takoj.

Lepo pozdravljeni in vse dobro.

Ksenija Malkovič,
pomočnica ravnateljice, vodja VVE Medo
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ROKOVNJAČEVA NAGRADNA KRIŽANKA 
Uredništvo Rokovnjač
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Nagrajuje podjetje NIJANSA, SLIKOPLESKARSTVO IN FASADERSTVO, Irfan Ćordić s.p. iz Trnjave
NIJANSA, SLIKOPLESKARSTVO IN FASADERSTVO, Irfan Ćordić s.p., Trnjava 30, Lukovica bo izžrebanemu 
nagrajencu Rokovnjačeve križanke podaril jopico s kapuco in majica z logotipom podjetja. Za prevzem 
nagrade se prejemnik obrne neposredno na Irfana Ćordića.

Nagrado bo prejel en prejemnik, ki ga bomo izžrebali med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene križanke 
(samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete do torka, 2. novembra 2021, na naslov: Uredništvo Rokovnjač, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, ali skenirane na elektronski naslov: rokovnjac@lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in priimek).

Nagradna križanka septembrske številke
Geslo nagradne križanke: TRGOVINA TRIDIST.
Nagrado prejme: Angelca Osolnik. 
Za prevzem nagrade (fotoaparat Olympus trip AF 50) se prejemnica obrne na Občino Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

www.

.net

Nižje ne gre - novo!Nižje ne gre - novo!

peleti  A1  Woodland od 3,75 €/vrečo

040
123 711 nakup na obroke “Leanpay”

4M Group d.o.o., Medvedova ulica 11a, 1241 Kamnik

oglas rokovnjac 90X60 okt 2021.indd   1 5. 10. 2021   19:27:55
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ZAHVALA

Le trenutek je minil in odšel si po drugi poti. Tako kot nas zapušča 
poletje in prihaja jesen, tako kot neznatno jenja toplina, tako si nas 

zapustil tudi ti.

Ob tragični smrti

VALTERJA KOROŠCA

se želimo zahvaliti podjetju Pogrebne storitve Vrbančič, gospodu 
župniku, sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom in sodelavcem 

za vašo podporo in pomoč v težkih trenutkih.

Hvala vam za vašo oporo, besede, maše in cvetje.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 72. letu sklenila naša draga mama, tašča, 
babica, prababica, sestra in teta

NOVAK IVANKA,
po domače Potratova IVI iz Podgore pri Zlatem Polju.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, 

darovano cvetje, sveče, svete maše in darove za cerkev. Zahvala g. 
župniku Bernardu Rožmanu za lepo opravljen obred in pogrebnemu 
zavodu Vrbančič. Zahvala ge. Nataliji za ganljive poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

ZAHVALE

Sončna septembrska nedelja se je prevešala v topel večer, ko je med 
nas kot britev ostro zarezala tragična vest o tvoji mnogo prerani 
smrti. Lep dan si želel izkoristiti za panoramsko vožnjo z motorjem. 
Toda usoda je hotela drugače.

Tvoja starša sta si, tako kot vsi starši, želela, da odrasteš v srečnega 
človeka. Rodil si se v najlepšem mesecu, 25. maja 1988, na Vrbnkovi 
domačiji. Odmaknjena hiša na koncu vasi, poleg potoka in gozda, 
je bila pravi kraj za odraščanje mirnega in rahločutnega fantiča. Tu 
si preživel svoja zgodnja otroška leta. Od tu si se tudi prvič podal 
v krašenjsko šolo. Kasneje, proti koncu leta 1996, sta se starša pre-
selila v hišo sredi vasi in od takrat smo te vaščani večkrat videvali, 
največkrat v družbi tvojih najboljših prijateljev Mitje in Martina. Vaše 
prijateljstvo vas je povezovalo vse do tvojega prezgodnjega slovesa. 
Prijateljem bodo v spominu ostali vaši skupni večeri v stari Bučetovi 
hiši. Povezovalo vas je tudi navdušenje nad igranjem air softa. Poleg 
druženja s prijatelji je bilo treba hoditi tudi v šolo. Hitro so minila 
osnovnošolska leta in nato še tri leta šolanja na poklicni strojni šoli 
v Domžalah. Dela se nisi nikoli branil, zato si si hitro našel zaposlitev. 
Delal si tudi že med šolskimi počitnicami pri Burjevih v Krašnji. Dol-
go si bil zaposlen v Sintalu. Pred dvema letoma si se zaposlil kot šo-
fer mestnega avtobusa pri LPP-ju. V tej službi si bil res zadovoljen in 
si užival pri svojem delu. Ni te motil razgiban delavnik. Pri sodelavcih 
si bil priljubljen, saj si bil marljiv, odgovoren in vedno pripravljen za-
menjati izmeno z vsakim, ki te je prosil.

Tvoja mirnost in preudarnost sta se odražali tudi pri tvojem veselju 
do vožnje z motorjem. Nikoli nisi vozil prehitro, nikoli v skupini, ker 
se nisi želel prilagajati. Rad si imel samotne vožnje v neznano. Šele 
ko si se odpeljal od doma, si se odločil, v katero smer boš odpeljal 
in kaj si boš ogledal. Kje si se potepal, so tvoji domači in prijatelji 

izvedeli šele, ko si jim pokazal fotografije s poti. Poleg motorja si se 
rad usedel tudi na svoj štirikolesnik ali kolo. Ceste so te vedno vabile 
v neznano, odkrivat nove kraje. 

Vsi, ki smo te dni tvoji mami Olgi z besedami podpore želeli olajša-
ti nepredstavljivo bolečino, vemo, da ji je neizmerno težko. Komaj 
leto je minilo, odkar sta se poslovila od očeta Martina. Takrat si bil 
mami v močno oporo in neprecenljivo pomoč, ko si brez pritoževa-
nja podnevi in ponoči pomagal skrbeti za očeta. Nemalokrat si vstal 
ob polnoči, pomagal mami pri negi očeta in se brez počitka odpravil 
naprej v službo.

Zdaj, ko sta z mamo ostala sama, si svoj prosti čas namenjal tudi skr-
bi za dom. Ne dolgo nazaj si se s stricem Jožekom pogovarjal, kako 
bi preuredil del hiše, dogradil stopnišče … še veliko je bilo načrtov. 
Načrtov, ki so skupaj s teboj obstali za vedno.
Dragi Valter, živel si mirno in brez velikega hrupa počasi uresničeval 
svoje življenjske cilje. Ker si bil po naravi tudi trmast, saj si vedno do 
konca opravil delo, ki si si ga zadal, smo prepričani, da bi vse svoje 
cilje in želje tudi uresničil. S komer koli smo se te dni pogovarjali, vsi 
so imeli o tebi le lepe in pohvalne besede. Bil si dober sin, zvest pri-
jatelj, zanesljiv sodelavec. Vsakomur, ki te je prosil, si rad pomagal. In 
prav vsi, vsak na svoj način, te bomo pogrešali.
Valter, upamo, da te tam nekje za mavrico čakajo prijazne, prostrane 
poti, polne miru in neskončno veliko ljubezni, ki te bo povezovala s 
tvojimi najdražjimi, tudi ko se ne boste mogli videti in objeti. 

Tvoji mami, sorodnikom in prijateljem izrekamo v imenu Krajevne 
skupnosti Krašnja  iskreno sožalje.

Besedilo: mojca BeGus tič

Dragi Valter!
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Nova Slovenija na dobri poti

Bolj ko so vidni rezultati dela slovenske vlade in naših ministrov, bolj 
polne so ljubljanske ulice. Predčasne volitve, ki jih ulica zahteva, se 
bodo morda zgodile kmalu po zaključku slovenskega predsedovanja 
Svetu EU. Vsak Slovenec, ki zdravo razumsko spremlja vsakodnevna 
dogajanja v naši družbi, se upravičeno sprašuje, kaj bi nam prinesla 
prihodnost z drugačno vladno koalicijo. Bo državljanom bolje, bomo 
imeli več svobode in spoštovanja človekovih pravic, bo epidemija izgu-
bila moč in postala le viroza? In nenazadnje, bomo evropska sredstva, 
ki smo jih s trudom izpogajali, še naprej vlagali v investicije, ki ljudem 
zagotavljajo lažje in boljše življenje? 
Vsaka vlada dela napake. Tudi sedanja jih. Morda bi morala nekatere 
stvari reševati drugače in pokazati, da tudi znotraj koalicije obstajajo 
različni pogledi na reševanje posameznih zadev. A eno je zagotovo; ob 
dejstvu, da vzporedno še vedno vztraja epidemija (ki ne pojenja tudi 
zaradi nerazumljivega nasprotovanja zaščitnim ukrepom), je Slovenija 
danes med državami EU, ki gospodarsko dobro okrevajo. Brezposel-
nost je 10 % manjša kot pred epidemijo, potrebe po delu so velike, ve-
čje od povpraševanja, proračun za naslednji dve leti je investicijsko na-
ravnan in med drugim predvideva 200 mio evrov investicij v zdravstvo 
(zvišane bodo tudi plače medicinskih sester, ki že veliko let opozarjajo 
na svojo podcenjenost). Tudi občine bodo po zaslugi NSi dobile visoko 
povprečnino – za letošnje leto bo znašala 645 evrov, naslednje leto pa 
647 evrov. Proračun mora potrditi še Državni zbor RS, kjer pa bo, kot ka-
žejo razprave na posameznih odborih DZ, zelo težko zagotoviti večino 
glasov. Žal bi opozicija storila vse, da bi sprejem preprečila, čeprav na 
škodo vseh, tudi njihovih volivcev in županov, ki v tej vladi vidijo dobro 
opravljeno delo. Naši ministri so velika dodana vrednost tej vladi, rezul-
tati njihovega dela so vidni na vsakem koraku. Če bodo njihove resorje 
spet »prevzeli« drugi, se lahko ves trud čez noč izniči. 
Nova Slovenija – krščanski demokrati ostajamo zvesti svojemu progra-
mu, ki pomeni zdravo, torej socialno tržno gospodarstvo, varnost in 
ohranjanje krščanskih vrednot, ki omogočajo človekovo dostojanstvo 
in varujejo našo istovetnost.  oBčinsKi odBor nsi

Povsem novi Nissan Qashqai

za 229 €/mesec* 5 let jamstva*

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 24. 8. 2021 za novi Nissan Qashqai 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.190,00 €. Informativni izračun za skupni 
znesek kredita v višini 7.489,37 € je narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.709,84 €. EOM = 6,86 % se lahko spremeni, če se spremeni 

izmed slovenskih zavarovalnic. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 10. 2021. Nissan si pridružuje pravico, da akcijo predčasno zaključi ali jo podaljša. Slike so 
simbolične. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si

NISSAN QQ NEW OGLAS A5 AVG21 V4.indd   1 02/09/2021   12:10

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO 
PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si

tehnični pregledi

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sobota: 8.00 - 12.00 

TEHNIČNI PREGLEDI: 01 723 68 44
SERVIS: 041 945 515
www.avtokveder.com
servis.lukovica@avtokveder.com

Medtem ko se vi sprehajate ob Gradiškem jezeru,
privoščite vašemu vozilu jesensko osvežitev! 

Brezplačna kavica v Kavarni Mia, medtem ko vam bomo 
preventivno preverili in zamenjali akumulator, brisalce, tekočine 
in pnevmatike.

Jesenski dotik
pri AVTO KVEDER




