
Glasilo Občine Lukovica

April 2017, letnik XVIII, številka 3, izid: 24. 4. 2017

stran 8
Ustanovljen  
mladinski klub STIK

stran 9 Materinski dan 

stran 19 S smehom za malčke



Rokovnjač2 OGLASI

»Vsaj pred dobrim
 farmacevtom
 smo vsi enaki.«
	 Tanja Martinjak Podgoršek,
	 mag.	farm.,	Lekarna	Moravče

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

 Dežurni lekarni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:
 Lekarna Kamnik sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00
Lekarna Domžale ned in prazniki 9.00 - 12.00

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

P 
au

to
m

ob
il i

m
po

rt 
d.

o.
o,

 B
ar

ja
ns

ka
 ce

st
a 

54
, 1

00
0 

Lju
bl

ja
na

PEUGEOT 2008

NE VOZI, 
POTUJ.

12.990 €* 

peugeot.si

PEUGEOT 2008

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 
0,00002 do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,01 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni je 
obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 138 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 06.12.2016 znaša 7,5% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,1%; financirana vrednost 9.093 EUR; skupni znesek za plačilo 15.168 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

TEMPOMAT PROSTOROČNO TELEFONIRANJE 

PEUGEOT_2008_oglas_POTUJ_KONCESIONARJI_210x148_v2.indd   14 15/03/2017   21:34
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 25. maja 
2017; rok za oddajo člankov je 16. maj 2017 do 12. 
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktual-
ni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, 
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje ogla-
snega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 
89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. 
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: 6. mednarodno srečanje fičkov Fičo kluba Slovenija, foto: Andraž Kopitar
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Uvodnik

Tretja letošnja številka Rokovnjača je izšla 
nekoliko pozneje, kot smo napovedali v 
prejšnji izdaji. Zaradi objektivnih razlogov 
ste tako aprilsko številko prejeli štiri dni po 
roku, ki je bil sprva predviden, za kar se 
vam opravičujemo.

Sicer pa smo dogodke minulega meseca in 
pol zabeležili na kar šestintridesetih stra-
neh. Toliko tudi zaradi številnih razpisov 
Občine Lukovica, ki bo tako razdelila sred-
stva za delovanje društev na posameznih 
področjih. Ta so imela v tem obdobju letne 
občne zbore, in ob tem velja pohvaliti nji-
hove člane, ki redno pišejo za naše glasilo. 
Tako poskrbijo, da se ste občani obvešče-
ni, kje in kako delujejo društva iz naše do-
line. Ob tem še prošnja in opozorilo, naj se 
držijo predpisane dolžine člankov, saj so 
prostorske možnosti glasila omejene.

V tem času je bilo nekaj odmevnih dogod-
kov, recimo ob materinskem dnevu konec 
marca. Po nekaj letih premora so se v Lu-
kovici spet zbrali ljubitelji fičkov. Bilo jih je 
kar 130. Prava paša za oči. Hkrati pa lahka 
izbira pri iskanju primerne fotografije za 
naslovnico tokratnega Rokovnjača. Osre-
dnji trg je bil skoraj pretesen za vse, ki so 
na ogled pripeljali legendarnega malčka. 
Za organizacijo je bil v največji meri zaslu-
žen Zvone Dolenc, predsednik Fičo kluba 
Slovenije, in lahko smo veseli, da imamo 
takšnega občana, ki mu uspe zbrati toli-
kšno število udeležencev iz kar sedmih 
različnih držav. 

Pred nami so spet praznični dnevi. Nekaj 
namigov za njihovo preživljanje vam po-
nujamo tudi mi. Prelistajte Rokovnjača in v 
njem boste našli kar nekaj vabil za dogod-
ke v prihodnjem mesecu dni.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO 
BRDO - LUKOVICA vabi 

v sredo, 
27. 4. 2017,

od 8. do 18. ure
 v Lukovico na 

PEREGRINOV 
SEJEM

Ob 10. URI 
PROMenaDnI KOnCeRT 

GODbe LUKOVICa
Vabimo proizvajalce in pridelovalce, 

da svoje izdelke in pridelke
 ponudijo na sejmu v Lukovici.

Vljudno vabljeni!

VabILO
OŠ Janka Kersnika brdo 
in šolski sklad vabita na 

dobrodelni koncert

Z GLaSbO 
V bOLJŠI JUTRI,

ki bo v torek, 
23. 5. 2017, ob 19. uri 
v Letnem gledališču 

Studenec.
Nastopajo:

 Alenka Godec, 
Luka Sešek & Proper, 

Ansambel Gadi, 
Ansambel Jureta Zajca, 

Ansambel Dolinarji, 
Ansambel Skrivnost,

 Klapa Sidro, Godba Lukovica, 
Pihalni orkester Brdis, 

Godalni orkester GŠ Domžale, 
Barbara Pavlič, 
Popping crew, 

Folklorno društvo Lukovica,  
Mladinski pevski zbor Ciklamen, 

Otroški pevski zbor Kresničke. 

Povezovalec programa: 
Jure Sešek
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Vse cveti …
Letošnji marec je prinesel prezgodnjo pomlad 
in vse je začelo brsteti in cveteti. Taki pojavi 
se ne končajo nujno z uspehom, saj nas lah-
ko še kako hitro presenetijo mraz in pozeba. 
Ravno tako cvete nešteto smeti okrog poti in 
potokov in praktično kar povsod, kjer se po-
javlja človek. Zakaj tako? Začne se zgodaj in 
pomembna je vzgoja. Zato so v tem v veliki 
prednosti naši šolarji, ki znajo v že zelo rosnih 
letih prav odlično odmetavati smeti v naravo. 
Le kdo jim daje tako čudoviti zgled? Jih to uče 
v šoli, oče in mama ali župan in skupnost? Pro-
sim, ne recite, da so naravni talenti. Naši otroci 
sledijo našim zgledom. Pred časom sem prosil 
ravnateljico na šoli, naj vendar pošlje učence 
ven, naj poberejo svinjarijo okrog šole in cer-
kve in po vsem Brdu, ki so jo sami ustvarili. 
(Težko verjamem, da tisti, ki gredo k maši ali 
na pokopališče odmetavajo embalažo slad-
karij in pijače). Ravnateljica mi je pojasnila, da 
to ni dovoljeno, ker brez dovoljenja staršev ne 
sme siliti otrok k pobiranju odpadkov. Menda 
se je nekdo od staršev že tudi pritožil nad ta-
kim ravnanjem!?! Ta naj se, prosim, oglasi na 
občini, ker bo takoj prejel občinsko priznanje 
pa tudi doktorat si zasluži iz vzgoje. Kam smo 
prišli, se vprašam. Kdo bo, če ne mi starši, vzga-
jali ta novi rod. Si res želimo takih zanamcev? 
Pazite in med njimi (starši) so taki odličniki, ki 
so pompozno podpisovali razne dokumente iz 
velikanske skrbi za okolje, čist zrak in naravo. 
Dajte no! Hinavci! Vse se začne pri nas doma in 
naredimo kaj, da bomo sami pokazali, koliko 
nam je kaj pomembno. Zglede vidijo otroci v 
odvrženih odpadkih v gozdovih, razpadajočih 
balah v plastični foliji, starih avtomobilih, od-
vrženih pločevinkah in plastiki, odvrženi iz vo-
zil ob cesti in še in še. Ne bo treba čistiti (tistim 
redkim posameznikom z zavedanjem) za nami 
vsemi, če bomo spremenili svoj odnos. Dajmo!
Hvala pa vsem ki ste sodelovali v prvoaprilski 
čistilni akciji. Vsem po krajevnih skupnostih, 
lovcem, ribičem in vsem ki ste lahko nam vsem 
za zgled! Hvala vam! Ne znamo vas dovolj ce-
niti in pobožno upam, da bo vaš zgled vedno 
več ljudi začelo posnemati!
Boste rekli, on nas uči, on, ko pa pred vrtcem 
parkira na, saj vemo kateri prostor. Da, res je. 
Priznam. Res ne pakiram pred vhod, kjer je 
dovoljeno samo za dostavo, ne na most, ne 
na prostor za avtobus, skoraj nikoli na pločnik, 
samo včasih, nikoli kar na vozišče ali dovo-
ze kot večina. A dajem tudi slab zgled. Če bi 
prvi, ki bi moral biti za zgled in me vsi gledajo, 

napravil red, bi bilo tam noro. Parkirišč je po 
predpisu dovolj, a sicer veliko premalo. Trudi-
mo se pridobiti zemljišče za dodatna parkiri-
šča. Predlagati zaposlenim, naj parkirajo pri 
cerkvi v Šentvidu? Poskusite. Tako pa delamo 
spregled vsem po vrsti in tudi sebi, računajoč, 
da ne bo nič narobe. Upam, da ne … S strpno-
stjo se tudi marsikaj doseže.
Danes so nas s pošto povabili na natečaj Plane-
tu zemlja prijazna občina. Spet sprenevedanje 
o tem, kako naj, lepo vas prosim, Občina skrbi 
za zeleno okolje. Katera občina je najprijaznej-
ša? Take kot smo mi, smo tako ali tako vedno 
bili (kmečke občine, posejane s travniki njiva-
mi, hribi in gozdovi). Ampak, najbolj so lahko 
postale prijazne zdaj tiste, kjer je vsa industrija 
in proizvodnja »crknila« in je s tem samo po 
sebi okolje postalo prijazno. Rastejo pa pro-
dajalne. Te so prijazne okolju. Da, če ne bi bilo 
tri  četrtine izdelkov s Kitajske. Tam pa tako 
zelo skrbe za okolje, da po cel mesec ne vidijo 
sonca in v provinci Sečuan umetno oprašujejo 
rastline, ker čebel ni več! Tako smo prijazni do 
okolja. Spet sama hinavščina zahodne družbe. 
Okolju bomo prijazni takrat, ko bomo blokirali 
izdelke, ki nastajajo v zastrupljenem okolju in 
v okolju, kjer delajo za nas reveži z mesečnimi 
plačami, enakimi prispevkom otrok pri nas v 
nedeljsko puščico v cerkvi. 
In ko ravno govorim o gospodarstvu. Najprej 
se opravičujem vsem lastnikom zemljišč v obr-
tni coni v Lukovici, ker sem izjavil, da so tudi 
oni krivi za to, da stvar stoji in ker sem izrazil 
domnevo, da je zemljišče predrago.
Seveda se nimam pravice vtikati v lastnino in 
vrednost lastnikov, čeprav interes resnično 
kreira v pretežni meri cena zemljišča. 
Kar se tiče komunalnega prispevka, pa, kot 
rečeno, je samo seštevek izgradnje vse komu-
nalne opreme, ki je potrebna za funkcioniranje 
objektov na tem kraju, in kot rečeno, si jo lahko 
investitorji napravijo sami in se s tem komu-
nalni prispevek poračuna. To je tudi, tako ugo-
tavljamo, najenostavneje in najceneje. Tako je 
bila v dogovoru s prvim investitorjem na tem 
območju tudi sklenjena urbanistična pogod-
ba, kjer je le-ta poleg komunalne opreme, ki 
je potrebna zanj, izvedel tudi kar nekaj opre-
me, ki bo služila celotnemu območju. Ta tako 
imenovani presežek izgrajene komunalne 
opreme je občina skladno s pogodbo v višini 
222.692 evrov investitorju tudi povrnila. To je 
bilo, lahko rečemo, kar pionirsko delo. V želji 
iti vsem investitorjem naproti, smo z njimi že 

opravili skupni sestanek, kjer smo se dogovo-
rili o komasaciji, to je ureditvi zemljišč na tem 
območju v Lukovici, opravili pa bomo tudi 
revizijo celotnega območja ter pripravili raci-
onalizacijo komunalne opreme. To pomeni, da 
bomo znotraj območja poiskali vse možnosti 
za racionalizacijo, kolikor je le mogoča, in s 
tem zagotovil lažje korake za investitorje.
Mislim, da bodo sodelavci kaj več zapisali o 
gradnji komunalne infrastrukture v Rafolčah, 
Sp. Praprečah in na Prevojah pri Šentvidu. Tudi 
o novih E-zabojnikih za električne aparate 
in elektronske naprave bi lahko kaj povedali. 
Skratka, želja je, da ste informirani o dogaja-
nju pri nas in o delu, ki ga opravljamo za vas z 
vašim denarjem. V sprejemanju je proračun in 
ko bo pod streho, se bo začelo z izvajanjem še 
nekaterih novih projektov.
Več prijetnih dogodkov sem imel doživeti 
z vami. Prvič pa smo imeli srečanje 90 in več 
letnikov in priznam, bilo je eno bolj prisrčnih 
srečanj. Ne samo zaradi pozitivne energije in 
modrosti, ki nam jo ti naši občani nosijo, am-
pak tudi zaradi prisrčnosti, ki sem jo doživljal. 
Hvala za ta dogodek in še vsem veliko zdravja. 
To želim tudi vsem, ki niste mogli priti na to 
edinstveno srečanje. Večina je izrazila željo, da 
vas obiščem, in to me v prihodnje še čaka, če 
je taka želja, seveda z veseljem. 
Voščim vam lep preostanek velikonočnih pra-
znikov in kar se da lepo praznovanje Dneva 
upora in prvega maja. Naj vam ti pomladni 
dnevi minejo lepo.

MAtej kotnik

Čistilna akcija 
občine Lukovica
 
V številnih krajih po občini so v soboto, 1. apri-
la, potekale čistilne akcije. Že ob osmih zjutraj 
se je v Lukovici pred občinsko zgradbo zbralo 
lepo število udeležencev na čelu s pobudni-
kom akcije Primožem Dežmanom. Dobra ude-
ležba je vsekakor razveseljiv podatek, ki kaže, 
da je v naši občini veliko ljudi, ki jim ni vseeno 
za podobo njihovega kraja. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Do lanskega leta so bile lastnice objekta kra-
jevne skupnosti Prevoje, Rafolče in Lukovica. 
A ker omenjene krajevne skupnosti niso bile 
zmožne upravljanja in obnavljanja tako veli-
kega objekta, niti zato nimajo razpoložljivih 
sredstev, so sklenile, da objekt predajo v ob-
činske roke. Razlog je seveda obnova, ki je 
prepotrebna in zajema celotno infrastrukturo, 
torej objekt sam in okolico, kar pomeni velik 
finančni zalogaj, celo za občino Lukovica.
Stanje objekta in predlog obnove so pripra-
vili pri projektantskem podjetju Boson, sam 
projekt pa je bil še dodatno pregledan s strani 
neodvisnega strokovnjaka, ki je potrdil stro-
kovnost in finančno smiselnost predlaganega 
projekta.
Samo stanje objekta Mrliška vežica Brdo je 
trenutno zelo slabo, praktično na meji uporab-
nosti, varnosti in funkcionalnosti. Če našteje-
mo vse dotrajane in uničene dele stavbe: že 
osnovna betonska plošča se drobi, potrebna 
obnova podpornih betonskih nosilcev ostreš-
ja, okoli 300 kvadratnih metrov dotrajanih tal-
nih ploščic, steklena vrata so povešena in se 
težko odpirajo, notranji in zunanji inventar je 
dotrajan, toalete in kuhinja v zadnjem prosto-
ru dotrajane, vodovodna inštalacija je že od 
samega začetka začasna, uporablja se grezni-
ca, ki ni ustrezna, prav tako ni zadosten elek-
trični priklop, ki ne omogoča priklopa grelne 
peči, ni izolacije in ogrevanja prostorov, kar 
pomeni, da je pozimi v prostorih mraz, poleti 
pa vroče, fasada je popokana in odpada, po-
trebna je obnova lesenega ostrešja in menjava 
klešč pod vrhom ostrešja, na nekaterih delih 
manjka tudi kritina. Potrebna bi bila tudi ob-
nova asfaltne površine pred in za poslopjem. 
Na podlagi zapisanega je jasno, da samo bar-
vanje in popravljanje ne pride v poštev. Po-
trebna je temeljita obnova oziroma prenova, 
ki bo na moderen način ohranila bistvo tega 
objekta. Predvsem pa je namen obnove ne 
samo sanacija kritičnega stanja, temveč tudi 
izboljšanje funkcionalnosti objekta. 
Predlagani projekt zajema kompletno preno-
vo stavbe, vodovodnih in električnih inštalacij, 
obnovo ostrešja in delno tudi okolice. Idejna 
zasnova ostane enaka tisti iz pred treh dese-

tletij, veliko ostrešje bdi nad tremi kubusi. Ven-
dar se bodo zdaj trije kubusi združili v enega, 
s tremi ločenimi prostori. S tem se pridobi dve 
prostornejši poslovilni vežici s premišljeno 
ureditvijo in z ostalimi potrebnimi prostori, 
vključno s toaleto za invalide, ki je zdaj ni. Pro-
jekt predvideva povečanje prostora za žalujo-
če kar za trikrat in to pod isto streho. 
V času priprav na sprejem proračuna občine 
Lukovica je bilo kar nekaj pomislekov svetni-
kov glede višine in potrebnosti investicije, zato 
je uprava skupaj s projektanti pripravila pro-
jekt, ki je sicer okrnjen, a edino še opravičljiv, 
glede na nujno potrebne posege. Poudariti je 
treba, da gre pri tem projektu za sosledje ukre-
pov, ki jih je treba izvesti, saj je sama obnova 
potrebna v več segmentih, kar lahko opazi že 
neuko oko vsakega obiskovalca poslovilnega 
objekta, še toliko bolj pa svojci pokojnih, ki se 
srečujejo z obilo težavami zaradi stanja objek-
ta. 
Mateja Orehek, predsednica sveta KS Prevoje, 
o prepotrebni obnovi poslovilne vežice: 
Svet Krajevne skupnosti Prevoje že vrsto let 
opozarja na dotrajanost poslovilnih vežic na 
Brdu pri Lukovici. Menimo, da so poslovilne ve-
žice stična točka svojcev, sorodnikov, znancev, 
sosedov, skratka vseh, ki s svojim poklonom v 
vežicah izražajo spoštovanje do pokojnika. So 
prostor, ki naj s svojim izgledom in uporabno-
stjo izraža dostojnost, ne le do pokojnika, pač 
pa tudi do vseh, ki se poslavljajo.
Poslovilne vežice na Brdu pri Lukovici so bile 
zgrajene sredi 80. let in so bile predvidene 
predvsem za krajane treh krajevnih skupnosti: 
KS Lukovica, KS Prevoje in KS Rafolče. V prete-
klih letih so bile vežice v upravljanju vseh treh 
omenjenih krajevnih skupnosti, ki pa žal ne 
zmorejo sredstev za prepotrebno obnovo. 
Sveti vseh treh krajevnih skupnosti smo spre-
jeli sklep, da predamo vežice v upravljanje Ob-
čini Lukovica, ki naj bi v najkrajšem možnem 
času poskrbela za njihovo obnovo.
Veseli smo bili novice s strani Občine Lukovi-
ca, da je pripravljena projektna rekonstrukcija 
obnove poslovilnih vežic na Brdu. Skladno z 
dogovorom smo bili predsedniki omenjenih 
treh krajevnih skupnosti 22. marca 2017 s stra-

Projekt obnova poslovilne vežice brdo
 
Pred dobrimi tremi desetletji so se tri krajevne skupnosti uspele dogovoriti in pod eno 
streho združile prostor slovesa od naših rajnkih. To je vsekakor eden redkih primerov do-
brega medkrajevnega sodelovanja pri nas. A to je bilo še v časih socialistične Jugoslavije 
in od takrat naša skupna mrliška vežica na Brdu ni bila deležna praktično nobene omembe 
vredne finančne injekcije. To se seveda vidi na celotni infrastrukturi, to občutijo uporabni-
ki in to pogosto slišimo in občutimo tudi na upravi občine Lukovica. Poslovilna vežica na 
Brdu pokriva območje, ki obsega skoraj 4000 prebivalcev ali praktično dve tretjini vseh 
prebivalcev občine. Do zdaj so jo in jo še vedno uporabljajo tudi ostali prebivalci občine.

ni Občine Lukovica vabljeni na sestanek, kjer 
nam je bila projektna dokumentacija predsta-
vljena. 
Svet Krajevne skupnosti Prevoje meni, da je 
predlagana rekonstrukcija smiselna, potrebna 
in utemeljena. Zaradi dotrajanosti objekta je 
potrebna temeljita obnova in izboljšanje funk-
cionalnosti vežic, ki bi bile veliko bolj prijazne 
uporabnikom.
Upamo, da bodo občinski svetniki s sprejetjem 
proračuna za leto 2017 podprli in omogočili 
čimprejšnjo rekonstrukcijo vežic, ki bi za svoj 
namen lahko služile še nadaljnjih 30 let. Pro-
stor poslovilnih vežic je prostor slovesa, ki nam 
odstira naš odnos do življenja in smrti, do živih 
in mrtvih.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Razpokana površina pred vežico

Vhodna vrata se pri odpiranju zatikajo, inventar v slabem stanju.

Betonska plošča in podporni nosilci potrebni obnove

Mrliška vežica Brdo - izgled po prenovi



Rokovnjač6 OBČINSKA UPRAVA

V občini Lukovica je Uroš Drobež zamenjal 
Roka Penca in je zaposlen kot višji svetova-
lec za gospodarske javne službe in odgo-
vorna oseba za pregled del in razporejanje 
dela v režijskem obratu. Povprašali smo ga, 
kako mu je v novem delovnem okolju všeč, 
kakšno je stanje, kako so ga sprejeli sode-
lavci, itd.
 
Predstavitev v parih stavkih:
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani in-
ženir geodezije. V preteklosti sem vodil gospo-
darski družbi s področja inženirskih dejavnosti, 
tehničnega svetovanja in geodetskih storitev. 
Pridobil sem tudi mnogo delovnih izkušenj s 
področja urejanja nepremičninske problemati-
ke, vodenja projektov in odnosov s strankami, 
sem tudi sodni izvedenec s področja geodezi-
je. Sem poročen in oče dveh otrok, z navihani-
ma hčerkama in ženo v zadnjem času tudi pre-
življam večino prostega časa, tako da za hobije 
(glasbo, fotografiranje in gorništvo) žal ni več 
toliko časa, kot bi ga želel. 
  
Stanje del v občini Lukovica ob prevzemu 
tekočih zadev: 
Ob prevzemu delovnih zadolžitev ni bilo obi-
lice časa za aklimatizacijo, takoj je bilo treba 
pristopiti k usklajevanju del pri zaključevanju 
gradnje kanalizacije za odpadno vodo in inve-
sticijska vzdrževalna dela v Spodnjih Prapre-
čah, izgradnje vodovoda na Stranski ulici in 
Rafolčah. Ob tem bi se zahvalil predhodniku 
za kvalitetno vodenje in koordiniranje teh in-
vesticijsko zelo zahtevnih projektov. Hkrati je 
bilo treba nemudoma začeti s koordiniranjem 
del pri pridobivanju projektne dokumentacije 
za večje projekte, ki se bodo začeli v letošnjem 

V soboto, 18. marca, se je v Lukovici pod 
okriljem občine Lukovica in župana Ma-
teja Kotnika na druženju ob kosilu zbralo 
12 devetdeset ali več letnikov. Vseh 90 in 
več let starih občanov je prek 30.
 
Župan je z nasmehom pričakal staroste 
naše občine, jih vsakega posebej pozdravil 
in z njim poklepetal. Poudaril je, da je bilo v 
naši občini, ko je prvič nastopil svoje župa-
novanje, le šest starostnikov z 90 ali več leti. 
Danes je takšnih občanov več kot 30. Vabilu 
na prijetno druženje se je sicer odzvalo 12 
starostnikov, ki jim zdravje še dopušča ude-
ležbo na dogodku. To so bili: Julijana Baloh, 
Egidij Capuder, Frančiška Gradišar, Viktor 
Rudolf Hribar, Ivana Jerin, Nikolaja Kersnik 
Miklavc, Janez Miklavc, Ivana Pestotnik, An-
tonija Pevc, Iva Skušek, Zorka Zajc in edini, 
ki se je pripeljal še s svojim avtomobilom, 
Jožef Zupančič. Ostali, med drugim tudi naj-
starejša občanka naše občine, 102 leti stara 
Ferjanova mama oziroma Agata Prelovšek iz 
Zlatega Polja, so se opravičili. Nekateri pre-
prosto niso več mobilni, drugi živijo v domu 
starejših občanov ali pa so bili kako druga-

izvedbe projektov. Želel bi si predvsem več ko-
munikacije s krajevnimi skupnostmi, saj brez 
sodelovanja širšega kroga ljudi pri odločanju 
ni mogoče pričakovati zadovoljstva končnih 
uporabnikov infrastrukture, pa naj gre za njeno 
vzdrževanje ali pa novogradnje. 
  
Vizija? 
Moja vizija se verjetno bistveno ne razlikuje od 
vizije občine in občanov. Seveda je pomemben 
razvoj na področju cestne in komunalne infra-
strukture ter druge infrastrukture. Konec kon-
cev si vsi želimo, da bi bili občani ponosni na 
svoj kraj, da bi tu radi živeli in bi se (nenazadnje) 
še naprej ohranjal trend rasti prebivalstva. Vse-
kakor se zavedam, da imamo v občinski upravi 
veliko odgovornost za zadovoljevanje potreb 
in želja občanov, pričakujem pa tudi razume-
vanje, da vseh želja zaradi omejenosti sredstev 
pač ni mogoče takoj uresničiti, ampak je včasih 
treba nekaj potrpežljivosti.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Predstavitev novega sodelavca v upravi občine Lukovica 

Uroš Drobež, svež veter v občinski upravi
in prihodnjem letu. Naj med njimi izpostavim 
predvsem večje in zahtevnejše projekte, kot 
so izgradnja kanalizacije, vodovoda in rekon-
strukcija ceste Imovica - Prevalje, nadaljevanje 
izgradnje kanalizacije v Zgornjih Praprečah, 
Gradišču, rekonstrukcija večjega števila odse-
kov dotrajanih cest in asfaltiranje določenih 
makadamskih odsekov.

Je delo na upravi občine tako, kot ste si ga 
predstavljali? 
Po slabih dveh mesecih dela mi je popolno-
ma jasno, da me čakajo zelo zahtevne in ra-
znovrstne naloge. Ob upoštevanju omejenih 
finančnih sredstev je problematično že samo 
vzdrževanje zelo razvejanega infrastruktur-
nega omrežja v občini Lukovica. Treba je tudi 
nadaljevati izgradnjo kanalizacijskega sistema 
za odpadno vodo na območju aglomeracij v 
skladu s sprejetim Operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode v občini Lukovica, investicijskih vzdrže-
valnih del na vodovodnem sistemu, izgradnjo 
kritičnih odsekov cest in sanacijo posameznih 
plazovitih območij kot posledico izjemno tež-
kih geoloških pogojev, ki so značilni za večji del 
Črnega grabna. Ob navedenem je moja naloga 
tudi koordiniranje dela Režijskega obrata, kjer 
pa moram poudariti, da so me fantje in dekle 
z Režijskega obrata lepo sprejeli in so mi v ve-
liko pomoč pri uvajanju v moje nove delovne 
zadolžitve. 
   
Je prostor za izboljšanje? Kje? 
Vedno je prostor za izboljšanje in optimizaci-
jo delovnih procesov. Na področju investicij 
izpostavljam predvsem gospodarno porabo 
sredstev in vključevanje javnosti v vseh fazah 

če zadržani. Poleg opravičila so nekateri med 
starostniki izrazili željo, da jih župan obišče na 
domu.
Lepo je bilo videti, kako prijetno vzdušje je 
vladalo na tem dogodku. Praktično vsem pa je 
bilo skupno, da imajo značilne težave za ‹viso-
ka› leta. A vendar ni manjkalo dobre volje, celo 
smeha. Slišali smo tudi komentar, da z mladino 
tako ali tako ni nič, s ta‘starimi pa še manj!
Zaključek, ki ga lahko pod črto dogodka po-
tegne avtor članka, je, da je tudi visoka starost 

lahko prijetna, še lepša pa, če je človek tudi 
v 90. še čil in zdrav. Takšen dogodek je prav 
gotovo lepa gesta, saj so prisotni pojamrali, 
da se velikokrat počutijo v napoto, zaposta-
vljene in spregledane. Ravno zaradi tega bi 
takšno srečanje lahko postalo tradicionalno. 
Vsi prisotni so obljubili, da se prihodnje leto 
spet srečajo, če bo le županu zdravje to do-
puščalo. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Srečanje devetdeset in več letnikov občine Lukovica
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S projektom želijo v družbi ZEOS, d. o. o., spre-
minjati navade občanov in občank na podro-
čju ravnanja s tovrstnimi odpadki, in sicer s 
postavitvijo nove infrastrukturne mreže ter 
spremljevalno-ozaveščevalnimi dogodki. Za-
vedajo se, da le ozaveščanje zaradi pomanj-
kanja časa ob današnjem življenjskem tempu 
ni dovolj, zato želijo približati infrastrukturo 
ločenega zbiranja malih aparatov in odpa-
dnih baterij gospodinjstvom po vsej državi. 
»E-odpadki in odpadne baterije so posebna 
skupina odpadkov, ki ne spadajo med meša-
ne komunalne odpadke, zato želimo približa-
ti možnosti njihove oddaje vsem občankam 
in občanom. Vsebujejo težke kovine, ki so v 
primeru nepravilnega ravnanja za okolje zelo 
nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, 
iz katerih lahko recikliramo surovine za nove 
proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri,« 
je zbranim povedal direktor družbe ZEOS, d. 
o. o., Emil Šehić. 
Na predaji zbiralnikov v Domžalah je bil pri-
soten tudi direktor Prodnika ter župani vseh 
petih občin, ki so skupaj z direktorjem družbe 
ZEOS, d. o. o., podpisali listino o predaji ulič-
nih zbiralnikov, in nato s simbolično oddajo 
e-odpadkov pozdravili novo pridobitev. 
Direktor Javnega komunalnega podjetja Pro-
dnik Marko Fatur je na dogodku poudaril: 
»Naše podjetje je do zdaj zbiralo e-odpadke 

vec - pri trgovini) in v Šentvidu pri Lukovici 
(Gasilska ulica - pri vulkanizerju). 
V zbiralnike lahko oddate male gospodinjske 
aparate, ostalo malo opremo in orodje, ra-
čunalniško opremo in zabavno elektroniko, 
igrače, ki za svoje delovanje potrebujejo ele-
ktrični tok ali baterije, ter prenosne baterije in 
akumulatorje. 
Več o tem si lahko preberete 
na www.jkp-prodnik.si ali 
http://e-odpadki.zeos.si. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

V zadnjih dneh so zaključili z deli 2. faze 
izgradnje kanalizacije za odpadno vodo, 
meteorne kanalizacije in investicijske-
ga vzdrževanja vodovoda v Spodnjih 
Praprečah. V teh dneh zaključujejo tudi 
dela izgradnje podaljška vodovoda, me-
teorne kanalizacije in rekonstrukcija ces-
te v Rafolčah. Po prvomajskih praznikih 

Stanje infrastrukturnih projektov v občini Lukovica

na nekaterih ekoloških otokih zdaj  
tudi zbiralniki za e-odpadke in baterije
 
V okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki so bili pod okriljem družbe ZEOS, d. o. o., 
skupaj z lokalnim partnerjem Javnim komunalnim podjetjem Prodnik , d. o. o., na nekatere 
ekološke otoke v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče postavljeni zbiral-
niki za odpadno električno in elektronsko opremo in baterije. Simbolična predaja zbiralni-
kov v uporabo vsem petim občinam, v katerih Javno komunalno podjetje Prodnik izvaja 
javno službo ravnanja s komunalnimi odpadki, je bila v petek, 7. aprila 2017, v Domžalah.

in odpadne baterije dvakrat letno z zbiralnimi 
akcijami, čez celo leto pa v zbirnem centru, 
kamor lahko občanke in občani še vedno od-
dajajo svoje stare aparate. S postavitvijo ulič-
nih zbiralnikov na nekatere ekološke otoke se 
standard za uporabnike dviguje. Pričakujemo, 
da bo količina ločeno zbranih e-odpadkov in 
odpadnih baterij zaradi nove infrastrukture 
še naraščala.« 
»Dobrodošla in želena ideja po ureditvi in 
večji skrbi za okolje se začne tudi s postavi-
tvijo takšnih zbiralnikov. Verjamem, da bodo 
občanke in občani te s pridom in pravilno 
uporabljali. Skrbi za čisto in urejeno okolje 
se mora najprej zavedati vsak posameznik, ki  
naj po svojih zmožnostih deluje, kot bi moral 
vsak, in širi večjo zavest. Pomembno je, da s 
svojim delovanjem dajemo pravi zgled dru-
gim, tako se dobri vzorci prenašajo naprej,« 
je dodal župan občine Lukovica Matej Kotnik. 
Ulični zbiralniki so sicer že preizkušeni, saj že 
stojijo v nekaterih drugih slovenskih občinah. 
Zbiralnike so v nekaterih občinah že praznili 
in povprečno zbrali okoli 150 kilogramov na 
posamezni ulični zbiralnik. Občanke in občani 
so jih dobro sprejeli, saj so bili zbrani odpadki 
dobro ločeni, le 2 % je bilo odloženih ostalih 
odpadkov, torej tistih, ki tja ne spadajo. 
V občini Lukovica sta dva zbiralnika z e-
-odpadke in baterije: v Lukovici (Makleno-

V teh dneh se zaključujejo tudi dela izgradnje podaljška vodovoda, meteorne kanalizacije in 
rekonstrukcija ceste v Rafolčah.

Izgradnje kanalizacijskega sistema, investicijskega vzdrževanja vodovoda ter asfaltiranje 
ceste Stranske ulice na Prevojah, je bilo v mesecu marcu že zaključeno. 

bosta predvidoma oddani vlogi za izdajo 
uporabnih dovoljenj (tako za Sp. Prapreče 
kot tudi Rafolče). Na Stranski ulici na Pre-
vojah so bila dela izgradnje kanalizacijske-
ga sistema, investicijskega vzdrževanja 
vodovoda ter asfaltiranje ceste v marcu že 
zaključena. Do konca aprila bo infrastruk-
tura tudi uradno predana v uporabo. Prido-

bljena je bila projektna dokumentacija za 
izgradnjo kanalizacije, vodovoda in ceste 
Imovica - Prevalje. V aprilu bodo potekale 
predstavitve projektov in terminskih pla-
nov prebivalcem Imovice.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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V torek, 11. aprila 2017, je na Občini Lukovica v sejni sobi prišlo 
do kratkega stika, v katerem se je rodil Mladinski klub STIK. De-
loval bo s ciljem povezovanja mladih, spodbujanja kreativnega 
razmišljanja in proaktivnega vključevanja mladih v družbo. 

Občina Lukovica je namreč v decembru 2016 oddala projekt z na-
slovom Aktiviranje mladih v občini Lukovica za vključevanje v lo-
kalni razvoj (krajše: Aktivni mladi) na odprti poziv agencije ERYCA 
»open call OPIN«, ki je financiran iz naslova programa Obzorje 2020, 
z namenom vzpostavitve sistema za e-participacije mladih kot nad-
gradnje ideje, ki je prišla s strani mladih na novembrski proaktivni 
kavarni v Lukovici. 
Projekt je bil odobren, zato bomo v naslednjih mesecih organizira-
li štiri dogodke, v okviru katerih se bo, med drugim, izvajal proces 
»proaktivne kavarne« z namenom povezovanja, izmenjevanja idej 
in znanj. 
Prvi dogodek bo takoj v začetku maja, in sicer 4. maja 2017 z 
začetkom ob 17. uri, v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika 
v Lukovici, na katerem se bodo zbirale ideje za delovanje kluba in 
oživitev kulturne dvorane v Lukovici. Na dogodku se bo predstavila 
tudi OPIN platforma, ki bo predstavljala okvir za sodelovanje mladih 
prek spleta. 
Na naslednjem dogodku, ki bo 8. junija 2017, bomo razpravljali o 
novi trim stezi ob Gradiškem jezeru in njenem poteku. V jesenskem 
delu bomo na predzadnji kavarni (7. septembra 2017) skupaj za-
čeli oblikovati lokalno strategijo za mlade. Ta cikel »proaktivnih ka-
varn« bomo zaključili s četrtim dogodkom v novembru, na katerem 
bomo predstavili rezultate in v okviru neformalnega druženja sku-
paj načrtovali aktivnosti za prihodnost mladinskega kluba.

V soboto, 25. marca, se je v Lukovici pod okriljem Fičo klu-
ba Slovenija zbralo več kot sto fičkov. In bilo je kaj za vide-
ti, udeleženci so prišli iz vsaj sedmih držav, fički pa so na 
čudoviti trg Lukovice pripeljali nostalgijo starih časov.
 
Okoli 130 fičkov je zasedlo celoten osrednji trg v Lukovici, 
udeleženci pa so prišli iz Srbije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Avstrije, Nemčije, celo iz Švice. Videli smo vozila, ki se jih še spom-
nimo z naših cest in iz domov, pa vse do zares lepih primerkov 
športnega abartha, kabrioleta in tudi policijskega in reševalnega 
fička smo videli. Ne boste verjeli, ampak fički gredo še vedno v 
korak s časom, videli smo namreč tudi predelanega, takšnega, ki 
se pelje na elektriko. Prava paša za oči je bila kolona teh malčkov, 
ko se praktično ni bilo mogoče odločiti, kateri je lepši.
Organizator Fičo klub Slovenija je mednarodni zbor organiziral že 
šestič zapored, mi pa se že veselimo naslednjega.

 AndrAž KopitAr

6. mednarodno srečanje fičkov 

Ustanovljen mladinski klub STIK
Vse mlade od 15 do vključno 30 let vljudno vabimo, da stopite z 
nami v STIK in s svojimi idejami prispevate k razvoju naše občine 
ter seveda kluba. Poleg mladih k sodelovanju vabimo tudi starejše 
občane, ki lahko vsem nam ogromno prispevate s svojim znanjem in 
izkušnjami ter tako postanete podporni člani novega mladinskega 
kluba v občini Lukovica.

MLAdinski kLub stik
predsednik gregor strehAr

Zvone Dolenc, predsednik Fičo kluba Slovenija



april 2017 9DOGODKI

Koncert ob materinskem dnevu
 
V soboto, 25. marca, je v kulturnem domu Lukovica Turistično olepše-
valno društvo Brdo - Lukovica organiziralo koncert ob materinskem 
dnevu. Letos je salve smeha iz občinstva izvabil Matjaž Javšnik s svojo 
monokomedijo Striptiz, v kateri na odru ni razgalil le sebe, ampak gle-
dalce oziroma celotno Slovenijo. V Striptizu se sprehodi čez slovenske 
prednosti, slabosti, zanimivosti ter posebnosti od dvojine, slovenske 
zavisti, medsosedskih odnosov, družinskih vezi, izbiro imen za otroke, 
alkohola, ljubezni do pločevine, itd.    
Dvorano je nato nasmejala tudi Moravška Mara s svojimi ljudskimi pev-
kami. Sledil pa je nastop Harmonikarskega orkestra Gamsi, ki so se pred-
stavili z venčkom narodnih. 
Proslavo je povezovala Andreja Čokl, ki je končala večer z mislijo o mate-
rah, ki jo je zapisala angleška pisateljica Mary Ann Evans, bolj znana pod 
imenom George Eliot: »Mogočna je moč materinstva, s svojo živo toplo-
to vse preobrazi. Plahost spremeni v neomajen pogum. Kljubovanje pa 
v trepetavo pokornost. Brezbrižnost spremeni v pozornost. Iz sebičnosti 
napravi skromnost. In celo puhlo samovšečnost obdari s pogledom či-
ste ljubezni.«

erikA CerAr

Materinski dan
 
V soboto, 25. marca, smo članice Društva podeželskih žena Lukovica 
izvedle že deveti pohod okoli Gradiškega jezera na materinski dan. 
Ker je bila to  letos sobota, so se nam lahko pridružile tudi  mame, 
ki hodijo v službo. Zbor udeleženk je bil kar lep in raznolik, tako 
po letih kot tudi iz vseh krajev Slovenije. Prišli so celo iz Slovenj 
Gradca in z Dolenjske. Zelo vesele smo bile vsakega, posebej pa naj 
omenim lukoviške upokojence, pa društvo Jesenski cvet in seveda 

domače članice s svojimi dobrotami, ponovno je bila zbrana pevska 
skupina in seveda naš župan Matej Kotnik. Hvala tudi Francu Jemcu 
in Tonetu Habjaniču. Brez vseh omenjenih prireditev sigurno ne bi 
uspela. Pa še dobra volja in lepo vreme. Lahko vam je žal, da nis-
te bili z nami. Pa morda prihodnje leto na našem desetem pohodu 
okoli Gradiškega jezera. 

dpž LukoviCA
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Tokrat je bil razpisan natečaj za portret. Vsakdo je lahko sodeloval 
z enim delom. Prispelo je 38 del avtorjev iz Domžal in okolice. 

Strokovna komisija v sestavi Janez Praprotnik, akad. slikar, Roman Kos, 
akad. kipar in Lučka Berlot, likovna pedagoginja, je dela ocenila in 
točkovala. Pri ocenjevanju je upoštevala naslednje kriterije: izvirnost li-
kovnega izražanja, likovna izvedba, izvirnost motiva. Iz Likovne sekcije 
Društva upokojencev Lukovica so se natečaja udeležili trije člani: Mar-
cela Kopitar, Jože Anžič in Silvo Zdovc. Odprtje razstave je bilo 7. marca 
ob 18. uri in na njej so podelili tri nagrade glede na zbrano število točk, 
naslednjim šestim pa podelili priznanja. 
Prva nagrada je bila samostojna razstava v Menačenkovi domačiji v 
sezoni 2017/18 in darilni bon sponzorja ART Ljubljana v vrednosti 50 
evrov. Dobila jo je Danica Šraj iz LD Senožeti, Radomlje. Drugo na-
grado in bon sponzorja ART Ljubljana v vrednosti 50 evrov je dobila 
članica Likovne sekcije DU Lukovica Marcela Kopitar. Tretjo nagrado in 
bon sponzorja ART Ljubljana v vrednosti 50 evrov je dobila članica LD 
Petra Lobode Domžale Ida Rebula. V Likovno sekcijo DU Lukovica je 
šlo še eno priznanje in sicer za sliko Silva Zdovca, akvarel, z naslovom 
Brina. 

Šesti likovni natečaj v Menačenkovi domačiji v Domžalah

Podelitev 2. nagrade Marceli KopitarMarcela Kopitar, portret: A ti to resno stari

Čeprav so likovna dela individualna, je to lep uspeh tudi za likovno 
sekcijo, saj so člani na razpisu in razstavi sodelovali pod njenim imenom. 

siLvester ZdovC

V petek, 24. marca 2017, ob 19. uri, v kulturnem domu A. M. Slomška 
v Šentvidu pri Lukovici je naš občan in krajan Rafolč Drago Bajt pred-
stavil svojo knjigo, ki je izšla lani. Na preprost način je razložil nasta-
nek socialističnega realizma v raznih oblikah (literarni, arhitekturni, 
glasbeni, itd …), ki je v ilegali nastajal že takoj po prvi svetovni vojni.
 
Knjiga z zanimivim naslovom "Kar je sonce za luno, to je Rusija za nas - 
Kaj je socialistični realizem" je bila zanimivo predstavljena ob spremljavi 
elektronskih slik, predvsem nekaterih znanih plakatov in veličastnih spo-
menikov. Knjiga je literarnozgodovinska monografija, ki prva pri nas ce-
lovito orisuje doktrino socialističnega realizma v Sovjetski zvezi (od 1917 
do 1990) in pri nas (v letih 1946–1952), ko je bila edina dovoljena smer v 
sodobni umetnosti. Ker je šlo za vsiljeno pisanje pod diktatom zmagovi-
te socialistične politike in Komunistične partije, se je hitro izpela. Pesmi 
o udarnikih v delovnih brigadah in debelih romanov o agrarni reformi 
in kmetijskih zadrugah ali delavskih stavkah ljudje pač niso mogli dolgo 
brati. Ne smemo pa pozabiti, da je imel socrealizem pri nas tudi svoje 
avtohtone korenine, npr. v proletarski poeziji Klopčiča ali Seliškarja ali 
v literarnem ustvarjanju med NOB. Danes je povsem jasno, da je bila to 
umetnost totalitarne države, kakršna je bila tudi Jugoslavija; bila je torej 
umetnost, ki naj bi družbeno angažirala in vzgajala državljane.

Predstavitev knjige Draga bajta

Po predstavitvi knjige se je razvnel še prijeten pogovor o preteklosti in 
tudi sedanjosti. Škoda le, da ni bilo več mladih, da bi spoznavali polpre-
tekle dogodke. Zgodovina je učiteljica življenja.

viktor jeMeC

V času, ko se ptički ženijo, ko dan postaja 
vedno daljši in se zato po tradiciji „luč vrže 
v vodo“, so se v soboto, 11. marca 2017, že 
tretjič, pri brunarici zbrali otroci in straši 
ob 15. uri najprej na delavnici, nato pa 
ob 17.30 na sproščujočem spustu ladjic. 
Prišlo je približno 20 otrok in nekaj manj 
staršev.
 
Gregorčke so izdelovali večinoma iz odpa-
dne embalaže, nekateri pa so materiale 
(veje, stiropor, papir) prinesli od doma. 
Material je bil naravi prijazen in na vodi ni 
puščal ostankov. Manjši otroci so izdelovali 
enostavnejša plovila, večji pa naravne splave 
iz vej in mahu. Pritrdili so še jadra z zanimivi-
mi napisi, namestili so še svečke in rafolška 
mornarica je bila pripravljena za spust. 

Gregorčki izdelani in splavljeni po Vrševniku istega dne
Ko se je začel spuščati mrak, se je na splavit-
vi zbralo približno 60 otrok, njihovih staršev, 
dedkov in babic, ki so se pridružili praznovan-
ju prihoda pomladi. Otroci z velikim veseljem 
pridejo na dogodek in uživajo, ko svojo ladjico 
spustijo v potoček – prvič, drugič, vse do noči. 
 Člani ŠTD Rafolče so potok Vrševnik  zagradili 
in ustvarili jezero (morje) za prihod ladjic 
iz potoka. Po večkratni vožnji so otroci s 
pomočjo staršev pobrali plovila in jih odnesli 
za spomin na lep večer domov. Člani društva 
so prisotne tudi pogostili s čajem in prigrizki. 
Za vso organizacijo jim gre najtoplejša 
zahvala, prav tako gonilni sili Igrarij gospe 
Špeli. Glede na velik odziv se bomo zbrali tudi 
naslednje leto. 

viktor jeMeC
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Članice Društva prijateljev družine s Trojan se pogosto spomnijo 
in medse povabijo koga, ki jim zna povedati, pokazati, spregovo-
riti ali pa pokazati nekaj, kar je v korist in poduk tako njim kot tudi 
vsem drugim, ki si tega želijo. Tako se lahko spomnimo od lani zgo-
dovine Trojan, letos, 17. marca, pa so medse povabile Erika Juhan-
ta, reševalca iz ZD Domžale. Dekleta pravijo, nikoli ne veš kdaj boš 
v situaciji, ko pride taka pomoč prav, že malo pozabljeno znanje 
pa je treba obnoviti in vedno je tudi kaj novega, posodobljenega.

Veliko članic se je tistega petkovega večera zbralo v gasilskem domu 
na Trojanah, kjer so prisluhnile reševalcu Eriku, ki jim je predstavil de-
lovanje in rokovanje z AED defibrilatorjem. Ali ste vedeli, da dnevno v 
Sloveniji doživi srčni zastoj pet do šest oseb in da so prve štiri minute 
najpomembnejše za takšnega človeka? Še pomembneje pa je, da zna-
mo takemu človeku ustrezno pomagati in poznati zaporedje postopka 
pomoči. Vse to je reševalec Erik z dolgoletnimi izkušnjami povedal in 
na lutki nazorno prikazal tako umetno dihanje in rokovanje z defibrila-
torjem, da so si navzoči lahko osvežili spomin ali pa sploh prvič videli 
ta prikaz. Tako sta se Ivo Mikša in Olga Hlebec tudi sama opogumila in 
preizkusila na lutki, kar sta odnesla z zelo dobro pripravljenega preda-

Pametno razmišljajo in delujejo
vanja. Predavatelj je potrpežljivo in izčrpno odgovoril tudi na nešteto 
vprašanj, ki so zanimale navzoče. Članice društva in edini navzoč ga-
silec so odšli domov z zavestjo, da vedo in znajo pomagati, nekateri 
seveda le z osveženim znanjem. Vsi so nekaj pridobili, kar jim bo kdo 
ve kdaj prišlo prav.
Nada Smrkolj, predsednica Društva prijateljev družine, ne miruje in 
svoje članice kar naprej spodbuja k raznim aktivnostim in nesebično 
deli svoje znanje. Tako je konec marca povabila članice k sebi domov, 
kjer jim je pokazala, kako se izdelujejo rože iz krep papirja. Povezale 
so jih na butarice, ki so jih malo drugačne na cvetno nedeljo nesle v 
cerkev. Izdelovanje rož iz krep papirja se je Nada naučila pred dvema 
letoma na Vranskem, kjer je Martina Felicijan z veseljem delila to znanje 
z njo pri dobrodelnih delih za Karitas. V načrtu ima že nekaj novega, kar 
bo z veseljem učila svoje članice.  

MiLenA brAdAč

V naši občini imamo AED defibrilatorje v ZD Lukovica, 
PGD Lukovica in Blagovica ter v GP Trojane.

V soboto, 4. marca 2017, je na Trojanah potekal redni letni občni 
zbor Društva podeželskih žena Blagovica - Trojane. V prijetnem in 
s soncem obsijanem okolju trojanskega gostišča se nas je zbralo 54 
članic in več kot 10 gostov. Tudi letos nas je s svojim obiskom poča-
stil župan Lukovice Matej Kotnik. Našemu vabilu so se odzvali blago-
viški planinci in predstavnice društev podeželskih žena iz Lukovice, 
Domžal, Tuhinja, Kamnika in Komende. Župan je pohvalil pripravlje-
nost članic društva, da so v preteklem letu s peko peciva in ostalih 
dobrot pomagale sooblikovati občinski praznik ter pozdravil zagna-
nost in številne dogodke, ki se oblikujejo znotraj društva. 

Letni občni zbor Društva podeželskih žena blagovica - Trojane

Leto 2016 je bilo za društvo še 
posebej pestro, bogato in aktiv-
no, obenem pa tudi praznično, saj 
smo praznovale 40 let delovanja 
društva. Organizirana sta bila dva 
kuharska tečaja z mojstrom Loj-
zetom Čopom, na strokovno ek-
skurzijo smo se podale na Ptuj in 
se hkrati udeležile tudi dogodka 
Dobrote slovenskih kmetij, nekaj 
članic se je udeležilo tudi izleta po 
poteh gorskega zdravnika. V apri-
lu smo 40 let delovanja društva za-

okrožile s proslavo, ki je potekala v 
prostorih podružnične šole Blago-
vica. Ob petkih zvečer v zimskih 
mesecih se nekatere članice ude-
ležujejo telovadbe, ki je namenje-
na tudi druženju in klepetu. Med 
letom smo se udeleževale tekmo-
vanj, srečanj sosednjih društev in 
obiskovale naše članice, ki so v 
preteklem letu zabeležile okrogle 
jubileje. V društvu je pestro in vsak 
mesec se kaj dogaja. Tako bo tudi 
v letu 2017, saj nam je naša pred-

sednica Ani Čerin predstavila plan 
in načrte za leto 2017 in po njenih 
besedah nas tudi v tem letu čaka 
veliko dogodkov, kjer se bomo 
lahko naučile novih veščin in spo-
znale nove stvari. Občni zbor nam 
je polepšal Jure Slapar s harmoni-
ko, naša najstarejša članica Jelka 
Markovšek pa nam je marcu pri-
merno prebrala dve lepe pesmi o 
prazniku in mami. Ponovno pa nas 
je z verzi, namenjenimi občnemu 
zboru počastila naša članica Ani 
Pungartnik s Trojan. Občni zbor 
smo zaključile v duhu pomladi. 
Gospa Nuška iz cvetličarne Nuša 
z Vira pri Domžalah nam je pred-
stavila nekaj zanimivih informacij 
o ravnanju z rožami in lončnicami. 
Kot vidite, nam v društvu res ni 
dolgčas, tako da povabljene vse 
žene in dekleta Črnega grabna in 
okolice, da se nam pridružite. Ve-
sele bomo, če bomo lahko drugo 

leto na občnem zboru sprejele 
nove članice. V letu 2016 sta se 
nam pridružile Marinka in Marja-
na. Dobrodošlico smo jima izrekli 
tudi na občnem zboru.  

kAtArinA hočevAr
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Mladi pevci cerkvenega zbora iz Krašnje so tokrat mamicam, 
mamam in starim mamam ter očetom pripravili po sveti maši 
ob desetih akademijo, na kateri so z besedo in s pesmijo rekli 
HVALA staršem. Staršem je bil tokrat namenjen tudi nagovor 
domačega župnika Antona Potokarja, ki je dejal, da so Evan-
geliji sicer podobni, a polni simbolike, ki jo lahko razpoznamo v 
hvalospevu, če mu le prisluhnemo. In če smo prejšnjo nedeljo 
poslušali o vodi, smo to prisluhnili besedam o svetlobi in luči. 
Ob tem ne moremo mimo ozdravljenja slepega berača, kot za-
nimivost, ki se je verjetno niti ne zavemo. Nikjer ni omenjeno 
njegovo ime, kajti lahko sem ta berač jaz, ti, mi ali kdo tretji. 
Kajti tu ne gre za tisto pravo slepoto, ampak slepoto srca in o 
tem, da se razodenejo božja dela. In današnji Evangelij je kakor 
okulistični pregled, a ne oči, ampak našega srca, je še poudaril. 
Po blagoslovu smo prisluhnili še mladim pevcem, ki so prepevali 
tako pri sveti maši, a ne le to, tudi sodelovali z branjem prošenj, 
uvoda v očenaš in pozdrava miru ter na koncu pripravili še za-
nimiv program za starše. Le toliko so dovolili starejšim pevcem, 
da so zapeli medtem, ko so oni prihajali pred oltar. Tokrat niso 
želeli govoriti le o telesnem materinstvu oziroma očetovstvu, kaj-
ti ne smemo pozabiti na pare, ki iz različnih razlogov ne morejo 
imeti otrok. Ne smemo pozabiti niti na duhovne matere in očete, 
ki so se zavestno odpovedali telesnemu materinstvu oziroma 
očetovstvu in se odločili za popolno služenje Bogu. In ne nazad-

Marijino oznanjenje in materinski dan v Krašnji

nje ne smemo pozabiti na očete in matere, ki iz različnih razlogov 
ne želijo sprejeti spočetega otroka. Ti še posebej potrebujejo 
našo molitev in oporo. Glas otrok, ki jim ni dopuščeno živeti, 
kriči. Večinoma v prazno. Sodobna družba jih ne sliši, ali jih celo 
namerno noče slišati, in jih poskuša z vso silo utišati. Kristjani, ki 
se zavedamo vrednosti življenja, smo poklicani, da jih slišimo in 
se borimo za njihovo življenje … Za konec je sledila še pesem, 
ki pove največ: HVALA STARŠI VAM ZA VSE ob koncu tedna 
družine ravno pravi naslov in vsebina.  

drAgo juteršek

V soboto, 25. marca 2017, ob 19. uri se je zbralo skoraj 30 članov 
društva na rednem letnem občnem zboru, ki ga je vodil delovni 
predsednik Stane Breznik, zapisnikarica pa je bila Urška Hribar. 
Predsednik društva Blaž Jemec je naštel vrsto dejavnosti društva, 
ki je zelo aktivno ter ima vedno več mladih in zagnanih članov.
 

Občni zbor ŠTD Rafolče ter delovna in čistilna akcija
Dejavnosti društva so zelo raznolike, zelo uspešno pa je bilo leto tako 
na področju športa (mali nogomet, namizni tenis, metanje podkev, šah), 
pohodništva, rekreacije, turizma, Igrarij, Gregorčkov, stalni skrbi za kul-
turno dediščino, obnovi igrišča in okolice in še čiščenja po večini kra-
jevne skupnosti. 
Pozitivno bilanco je podal blagajnik Marko Pavlič, potrdil pa jo je nad-
zornik Gorazd Krnc. Načrt za to leto je podoben lanskemu z nekaj dopol-
nitvami (vaški piknik, ureditev internetne strani, servisiranje delovnih 
strojev, sanacija igrišča, rekreacija, skrb za kulturno dediščino, turizem). 
V sončni soboti, 8. aprila 2017, se je prek 20 najbolj zagnanih članov ŠTD 
Rafolče in krajanov, predvsem mladih, zbralo na igrišču ob brunarici. Po-
pravili so klop ob brunarici, ob igralih so zamenjali sekance, popravili 
tobogan in gugalnico, razširili obrobo gugalnic … Ob Vrševniku so ure-
dili brežino. Z valjarjem so izravnali igrišče in opravili še veliko manjših 
del. Ekipa čistilcev je nabrala precej odpadkov v Vrhovljah, Dupeljnah 
in Straži (sodi, cevi, plastika …), kar kaže, da se ljudje spet ne obnašajo 
ekološko. Zahvaljujemo se za pomoč in usluge podjetjem, ustanovam 
in posameznikom. Obe akciji, čistilna in delovna, sta dobro uspeli, zah-
vala vsem, ki ste se jih udeležili, tako članom društva kot krajanom. Na 
koncu akcije je sledila skromna zakuska. 

viktor jeMeCUdeleženci zbora

Občni zbor Godbe Lukovica
V začetku marca je potekal 19. redni letni občni zbor Godbe Lukovica. Po 
ustaljenem postopku so bila podana poročila organov društva, ki so bila 
vsa pozitivna in potrjena s stani članov. Godba se je poleg tradicionalnih 
nastopov udeležila tudi mednarodnega srečanja godb v Desklah in izvedla 
dvodnevne intenzivne vaje v Kočevju. Izpostavljen je bil priznani festival 
Musica Creativa, ki sta se ga udeležila dva člana lukoviške godbe. Godbi 
so se na vajah, v celotnem lanskem letu jih je bilo več kot 50, in nastopih, 
teh je bilo 14, priključili trije novi člani. Sledila je predstavitev načrta dela 
v letošnjem letu, kjer poleg tradicionalnih prireditev, ki se jih udeležuje 
godba, velja omeniti predvsem promenadni koncert 27. aprila, ki bo po 
lanski zelo uspešni premierni izvedbi na sporedu tudi letos, in koncert 23. 
maja na Studencu, ko bodo godbeniki sodelovali na prireditvi Osnovne 
šole Janka Kersnika. Ob koncu je sledila še razprava o preteklem delu in 
načrtih v prihodnje, kjer je bilo sprejetih nekaj sklepov z namenom, da bi 
še izboljšali delovanje društva, ki je vstopilo v 20. leto delovanja.

Leon AndrejkA 
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Društvo upokojencev Lukovica
Prvi trije meseci so za nami. Dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 
2017, že potekajo. Pohodniki so januarja opravili tradicionalni po-
hod na Limbarsko goro, v februarju pa so se podali iz Grobelj prek 
Mengeškega polja na Mengeško kočo. Marca so se potepali po Mu-
rovici. Na vseh pohodih so se imeli lepo. Pridružite se jim lahko vsak 
prvi ponedeljek v mesecu. 

Z delom so začeli tudi v delavnicah ročnih spretnosti. V januarju in febru-
arju so pletli, marca pa izdelovali nakit iz perlic. Sodelujejo tudi z OŠ Janka 
Kersnika. Jožica Berlec, vodja delavnic, si želi, da bi se pridružilo še več čla-

nov z novimi idejami in novimi znanji, in sicer vsak zadnji torek v mesecu. 
Likovna sekcija pridno dela, pripravili so tečaj kaligrafije. Likovniki se se-
stajajo vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu. 
Vse informacije o delu Društva upokojencev Lukovica, o pohodih in izle-
tih dobite v pisarni društva, ki ima letos spremenjen urnik:  
januar, februar in marec: vsak četrtek od 15.00 do 17.00; april, maj; junij: 
vsak prvi četrtek v mesecu od 15.00 do 17.00; julij in avgust: pisarna ne 
dela; september, oktober, november in december: vsak prvi četrtek od 
15.00 do 17.00. Pridružite se nam, veseli vas bomo.

ZA du LukoviCA, dAniCA osoLnik  

Občni zbor turističnega društva Sv. Vid je 10. marca 2017 z uvo-
dnim pozdravom vsem navzočim odprla predsednica Jerneja 
Strmšek Turk. Po izvolitvi delovnega predsedstva smo prisluhnili 
poročilom o delovanju društva v preteklem letu. 

Poleg tradicionalnih prireditev (Vidov sejem, Vidov večer, Pustna povor-
ka, Bolšji sejem, postavljanje butare ...) smo v lanskem letu soorganizirali 
še junijsko Druženje pod lipo, vse tri dogodke okrog praznika Sv. Vida 
pa združili v Vidove dneve. Člani so se udeležili tudi dveh ekskurzij: v 
neokrnjene Brkine in obisk predbožičnega sejma v Celovcu z Vrbskim 
jezerom. Po razrešnici starega predsedstva na občnem zboru, je bilo le-
-to ponovno izvoljeno in potrjeno za naslednji mandat. Prav tako smo 
izvolili nove člane upravnega in nadzornega odbora ter častnega razso-
dišča. Še posebej smo bili veseli vseh novih članov, ki so se nam pridru-
žili in bodo skupaj z nami soustvarjali delovanje društva. V letošnjem 
letu smo v okviru TD Sv. Vid že uspešno organizirali pustno povorko, go-
stili komedijo Kadar mačke ni doma in postavili butaro velikanko pred 
šentviško cerkvijo. Sledijo še Vidov sejem in Vidov večer, otroški bolšji 
sejem in predpraznično druženje. Podružili pa se bomo tudi na dveh ek-
skurzijah, na katerih bomo raziskovali Slovenijo – prva v maju z obiskom 
Bele krajine in v jesenskem obdobju potepanje po eni od bližnjih dežel. 

Uspešno delovanje Turističnega društva Sv. Vid 

Kot novost nas čakajo tudi malo bolj športno rekreativni podvigi, več 
informacij pa boste našli na naši spletni strani www.td-svvid.si. Vabimo 
vas, da se nam pridružite, veseli smo novih članov. Z velikim veseljem 
vse že zdaj vabimo na naše prireditve, kjer veljata dobra volja in prijetno 
druženje. 

MAjdA kočAr

Vidov sejem je ena največjih prireditev v organizaciji turističnega društva Sv. Vid.

Obudili smo pustni običaj
Najprej tarnanja, kakšno bo vreme, nato priprave in dogajanja. 
Takšna je navada in ustaljena praksa Zlatopoljcev v času pustne-
ga rajanja. Prav tako je bilo tudi letos.

Pustna nedelja dopoldan, že ob deveti uri. Nogometno srečanje v 
pustnih maskah z ekipo Prevoj, ki ni bila le nogometna tradicionalna 
tekma, ampak tudi dolgoletno medsebojno druženje. Popoldanski 
čas smo izkoristili za pohod maškar po zlatopoljskih vaseh, tokrat je 
bila prisotna mlajša generacija, ki lepo nadaljuje ohranjanje pustnih 
običajev. Moram omeniti, da so bila za letošnje pustne udeležence 
nabavljena nova oblačila, ponazoritev gozdnih delavcev z gozdar-
jem. Torek je pripadel zaključnemu delu in starejši generaciji, ki se je 
kot že nekaj let nazaj podala v dolino in ob tamkajšnjih ljudeh preži-
vela prijetne pustne trenutke.
Naša želja po dobri letini naj bi se uresničila, želje po skorajšnji po-

mladi pa še ne v celoti, saj je v večernih urah še vedno priporočljivo 
zakuriti peči ali grelne naprave. Člani se vsem zahvaljujemo za daro-
ve, ki ste nam jih namenili ob tej priložnosti.

tone hAbjAnič
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Sedež Združenja ekoloških kmetov Zdravo 
življenje je v Lukovici, ki je nekako v sredi-
ni širšega območja osrednje Slovenije, od 
koder so vanj vključeni ekološki kmetje iz 
večine teh občin. Občni zbor je zato orga-
niziran vsako leto na drugi lokaciji. Letos 
je bil ponovno na Moravškem, kjer so se 
konec marca v Gostilni Frfrav zbrali člani, v 
žal ne preveč množični zasedbi. 

Pred tem je bil na isti lokaciji na temo Predsta-
vitev dopolnilne dejavnosti na kmetiji organi-
ziran ogled novejše lastne klavnice za prašiče 
nosilca Jožeta Berganta, predstavitev pa sta 
izčrpno opravila njegova žena in sin. Tako sta 
bili ujeti dve muhi na en mah.
Na občni zbor je bilo vabljenih tudi osem žu-
panov iz dotičnih občin, vendar se ga žal ni 
nihče udeležil.
Predsednik Janez Ocepek je podal poročilo o 
delu za preteklo leto, ki je kot vedno obširno 
in pestro. V okviru izobraževanja je bila v so-
delovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom 
Ljubljana izvedena strokovna ekskurzija na 
Primorsko, redno so se pošiljala obvestila 
članom in izvedena so bila razna strokovna 
predavanja. Predvsem je bilo dobro obiskano 
predavanje Miše Pušenjak, kar kaže na njeno 
priljubljenost, zato jo velja povabiti tudi letos.
V okviru promocije in predstavitve so nekate-
ri člani redno sodelovali na sejmih lokalnega 
značaja in na raznih drugih prireditvah ter na 
prodajnem mestu na tržnici v Zagorju. Poteka 
tudi sprotno ažuriranje spletne strani.
Združenje je sodelovalo v strokovnem odboru 
za Sonaravno kmetovanje v okviru KGZS. So-

18. občni zbor Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje

Dobro izkoriščen čas, združen z ogledom
delovanje poteka v smislu pretoka informacij 
in možnosti vplivanja na spremembe zakono-
daje.
Člani si precej poslužujejo izposoje stojnic, 
zanje in za prevoz pa zgledno skrbi Stane Ho-
mar, za kar mu gredo pohvale. S strani nadzor-
nega odbora je bil pohvaljen celoten upravni 
odbor za zgledno in požrtvovalno delo.
S podobnimi aktivnostmi bo združenje nada-
ljevalo tudi letos. Izpustilo pa bo Zasavski eko-
loški sejem in dan odprtih vrat, ker ni pravega 
interesa potrošnikov. Potrebna je popestritev, 
zato je treba iskati nove subjekte za to. Če bo 
interes, se bo naročalo orodje Glaser iz Švice, 
okopalnik pa si člani lahko tudi poskusno iz-
posodijo brezplačno za en teden, že ta večer 
pa je bil le-ta tudi na ogled.
Posebna točka je bila namenjena predlogu 
legalizacije postopka kompostiranja na eko-
loških in biodinamičnih kmetijah. Kompost je 
namreč osnova za te kmetije, a postopek kom-
postiranja traja vsaj dve leti, kar pa ni združlji-
vo z zakonodajo (navzkrižna skladnost, orto 
foto posnetki, inšpekcijski ogledi ...). Predse-
dnik Janez Ocepek in celoten upravni odbor si 
zelo prizadevajo glede tega doseči sprejemlji-
vejšo možnost, pa tudi glede drugih zadev se 
trudijo z raznoraznimi predlogi. Vendar bi več 
lahko dosegli, če bi delovala Zveza združenj 
ekoloških kmetov Slovenije. A ta na žalost že 
nekaj let ne funkcionira, kot bi morala, in tako 
sodelovanje z njimi ni mogoče.
Po uradnem delu je sledila pogostitev in kot 
vedno prijeten družaben klepet ter izmenjava 
izkušenj in mnenj. 

FrAnCkA toMAn

Velikonočna  
butara pred 
cerkvijo Sv. Vida  
v Šentvidu
Člani TD Sv. Vid že šesto leto ohranjamo 
lep slovenski običaj pred veliko nočjo – 
izdelovanje velikonočne butare. Teden 
dni pred cvetno nedeljo se skrbno prip-
ravljajo veliki kupi zelenja: tise, pušpana, 
oljke, ciprese, rese, bršljana in brinja ter 
pisanih lesnih oblancev, ki se zbirajo 
pod kozolcem Andrejka v Šentvidu. V 
petek pred cvetno nedeljo jih pridne 
domačinke povežejo v šopke, ki se nato 
v soboto navežejo v velikonočno butaro. 
Letos je merila rekordnih 17m! Najlepša 
hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali in 
pomagali pri izdelavi cvetnonedeljske 
butare ter skupaj z nami tako ohranjate 
izročilo cvetne nedelje.  

td sv. vid

Foto: MAtevž kotnik

Križev pot na Korenu
Staro ljudsko pobožnost križev pot, ki se je razvila iz pobožnosti romarjev, ki so v  Jeruza-
lemu  sledili Jezusovi poti od mesta proti  Golgoti, se ob poti ustavljali in molili, in se ob 
tem spominjali posameznih prizorov Jezusovega trpljenja, običajno molimo ob podobah 
križevega pota v cerkvah. A čas prinese svoje in križev pot se kot molitev in premišljevanje 
opravlja tudi izven cerkvenih zidov. Tako smo se na drugo postno nedeljo k pobožnosti 
križevega pota zbrali farani  Krašnje na Korenu in skupaj z domačim župnikom Antonom Po-
tokarjem premišljevali ob 14 postajah križevega pota. Poleg molitve in premišljevanja o Je-
zusovem trpljenju vse od trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko ga 
mrtvega položijo v grob, je križev pot tudi pot zbliževanja. Kajti v  nedeljo so se  na pot od 
enega dela vasi do drugega poleg domačinov podali tudi številni drugi verniki in predvsem 
sorodniki, ki so pobožnost izkoristili še za obisk domačije in sorodnikov. Tokrat je bilo vreme 
naklonjeno zunanji pobožnosti križevega pota, kako bo na tretjo postno nedeljo, bomo videli 
prihodnjo nedeljo, ko je križev pot iz Trnjave v  Brezje.   

drAgo juteršek
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Občni zbor Območnega združenja vetera-
nov vojne za Slovenijo je bil 10. marca v 
Trzinu. Po uvodni državni himni in krajšem 
kulturnem programu, ki so ga izvedli učen-
ci glasbene šole Lartko iz Trzina, nas je s 
svojim žametnim glasom razvajal Boris Ko-
pitar, ki ga vedno bolj skrbi za vnuka - bo 
res še pel slovenske pesmi? Verjemite, da 
jih bo, pa ne samo njegov, tudi vnukinje in 
vnuki vseh tistih, ki smo se zbrali v dvorani. 
Delovni predsednik zbora dr. Janez Kušar 
nas je seznanil z dnevnim redom.

O delovanju v preteklem letu
Iz poročila predsednika združenja Janeza 
Gregoriča se je dalo razbrati vso pestrost do-
godkov v preteklem letu, od sodelovanja na 
veteranskih tekmovanjih na snegu do prazno-
vanja 8. februarja, kulturnega praznika, v Vrbi 
na Gorenjskem. Omeniti velja še sodelovanje 
s stanovskimi organizacijami na proslavah v 
Dražgošah in Oklu nad Ihanom. 
V knjižnici Domžale smo se srečali s Tonetom 
Partljičem in avtorjem knjige Prevarana Slove-
nija Matejem Šurcem.
Tu so še udeležbe na Maistrovem pohodu v 
Lenartu, športnih veteranskih igrah in pripra-
vah nanje, ter desetino pohodov, ne nazadnje 
tudi Pohoda po poteh vojne za Slovenijo z 
veliko udeležbo, katerega izvajalec je naše 
združenje. Še posebno slovesno je bilo ob 25. 
obletnici bitke v Trzinu.

Občni zbor OZVVS Domžale

V pestrem načrtu dela za leto 2017 za vsakogar nekaj
Veterani kontinuirano že vrsto let seznanjajo 
učence osnovnih šol s potekom naše osamo-
svojitve.
OZVVS Domžale je aktivno udeleženo pri 
obeh državotvornih praznikih.
Vse skupaj je bilo 50 nalog, ki so bile v celoti 
izpolnjene.
V finančnem poročilu sekretarja združenja je 
bilo zaznati rahlo krčenje proračunskih sred-
stev, polovica zbranih denarnih sredstev se 
zbere s plačano članarino. Upravljanje z zau-
panimi sredstvi, je bilo v mejah normativov 
in računovodskih standardov, kakor je menil 
predsednik NO v podanem poročilu.

O pogledu v prihodnost in organizacijskih 
spremembah
Delovni načrt za leto 2017 je še nekoliko za-
jetnejši od preteklega. Veterani ohranjajo tudi 
strelsko dejavnost, saj se nikoli ne ve …
Novi člani združenja v preteklem letu so po-
stali: Miran Žgajnar, Anton Gornik in Roman 
Hribar. Žal pa so nas v preteklem letu zapu-
stili: Ivan Žibert, Stanislav Vrankar in Ladislav 
Starbek.
S svojo prisotnostjo  je občni zbor ozaljšal tudi 
župan trzinske občine Peter Ložar, ki jim je za-
želel še naprej tako uspešno delovanje kot do-
slej in prejel priznanje za uspešno dolgoletno 
sodelovanje občine Trzin z veterani.
Udeležba je bila solidna, kar potrjuje dejstvo, 
da se veterani vojne za Slovenijo navzlic kra-

tenju nekaterih pravic še naprej obnašamo 
dostojanstveno in smo zares zaskrbljeni za 
usodo naše domovine. Poleg naših članov se 
so zbora udeležile še delegacije iz veteranskih 
združenj, Ljubljana, Kočevje, Grosupljega in 
Ribnice ter OZČ Domžale.
Zahvalo je dobil Jože Kosmač za uspešno izve-
dene zaupane mu naloge, bronasto priznanje 
društva pa Zdravko Popit in srebrno Matevž 
Dolinšek.
Veterani so razočarani nad odnosom politič-
nih struktur do ljudi, ki so stopili v bran naši 
domovini, ko nas je najbolj potrebovala.

jAneZ gregorič

V četrtek, 30. marca 2017, ob 19. uri so se 
zbrali najbolj zagnani člani društva v pro-
storu za pevske vaje ob odru v dvorani KD 
Janka Kersnika v Lukovici. Udeležba je bila 
spet standardna, ker je v primerjavi z lans-
kim letom manjkalo več članic vokalne sku-
pine Mladost. Upanje, da bo vstop mladih 
poživilo delo društva na volilnem občnem 
zboru, je nekako splavalo po Radomlji.
 
Občni zbor je spet vodil že preskušeni delovni 
predsednik Viktor Jemec. Predsednik KD Niko 
Capuder je poročal, da delujeta dve pevski 
zasedbi: MoPZ pod vodstvom dirigenta Igor-
ja Velepiča   in ženska vokalna skupina Mla-
dost pod vodstvom Simone Burkeljca, ki pa 
je še na porodniški in zato je delo te skupine 

Čebelarskega društva Lukovica. Peli so na po-
grebu Janeza Močnika v Cerkljah, s katerim 
smo sodelovali zadnjih 10 let in mu zapeli maja 
še na spominski maši v Domžalah in na Limbar-
ski gori. V začetku junija so nastopili na Sveti 
Gori nad Novo Gorico, nato pa še na Brdu in v 
Šentvidu. Ob dnevu samostojnosti so peli na 
Homcu in nato planincem na Mali planini. Sep-
tembra so imeli koncert z urugvajskim zborom 
Cantemus in peli so gostom iz Italije. Oktobra 
so spet peli v Cerkljah in novembra na komem-
oracijah v Lukovici in na Prevojah. Decembra so 
zmagali na prvem festivalu čebelarskih pesmi 
na Brdu. 
Predsednica Petra Capuder je poročala o delu 
vokalne skupine Mladost, ki šteje 20 pevk in 
je imela okoli 15 rednih vaj in eno intenzivno 
celodnevno vajo. Nastopale so v Blagovici, 
Krašnji ter v Domu upokojencev v Domžalah in 
Mengšu. 
Blagajničarka Sonja Urbanija je poročala o 
stroških, vendar je stanje uravnoteženo. Nad-
zorni odbor je potrdil pravilnost finančnega 
delovanja društva. Glavni vir denarja je dotacija 
občine.
Na volitvah so člani izvolili za predsednika  Nika 
Capudra, za podpredsednika Franca Capud-
ra in novo moč, blagajničarka je postala Ana 
Juteršek. Tajnica ostane Marijana Grošelj, člani 
pa so Petra Capuder, Sonja Urbanija in Viktor Je-
mec. Novemu vodstvu želimo veliko uspehov.

viktor jeMeC

trenutno okrnjeno, nadomešča pa jo Petra 
Capuder.  Oba zbora imata vaje v zaodrju  kul-
turnega doma. Pogoji za vaje niso najboljši, 
rabili bi večji prostor, urejeno razsvetljavo in 
zamenjavo že odsluženih raznolikih stolov, pa 
tudi novejši pianino bi prav prišel. Predsednik 
Niko se je zahvalili članom izvršnega odbora za 
petletno delo in pozval mlade, da prevzamejo 
vajeti po 20. letih dela skoraj iste ekipe. 
Dramska skupina je še v stanju Trnuljčice, ki čaka 
na prebujenje mladega kulturniškega princa. 
Niko Urbanija je poročal, da člani občasno sode-
lujejo na priložnostnih prireditvah. 
Predsednik MoPZ Franci Capuder je poročal o 
aktivni dejavnosti zbora, ki je imel v letu 2016 
45 vaj in šteje 16 pevcev. V januarju so nasto-
pali v domžalski cerkvi in na občnem zboru 

Občni zbor KD Janka Kersnika Lukovica
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Občni zbor PVD Sever Domžale
Sredi marca smo se člani PVD Sever, odbor Domžale zbrali, tokrat v ob-
činski dvorani v Lukovici. Predsednik domžalskega odbora Maksimiljan 
Karba je v uvodnih besedah pozdravil župana občine Lukovica Mateja 
Kotnika, predstavnika PP Domžale, predsednika PVD Sever Ljubljana 
Emerika Peterko, predstavnike ljubljanskega in kamniškega območja, 
predstavnike častnikov ZVVS Domžale in ostale prisotne goste. Z nekaj 
besedami nas je nagovoril komandir PP Domžale Dejan Košir. Izrazil je 
tudi željo po tesnejšem medsebojnem sodelovanju. Marjan Antončič je 
v svojem delu prikazal mesto in vlogo milice v osamosvojitvenih pro-
cesih in osamosvojitveni vojni. Minuto molka smo namenili umrlemu 
članu in policistu Ivu Pestotniku iz Moravč, spomnili pa smo se tudi 
ostalih šestih članov, ki so umrli v lanskem letu. Predsednik Karba je 
poudaril uspešno delo odbora v preteklem letu, udeležbo na številnih 
proslavah, tudi v Tacnu in Velenju, udeležbe na komemoracijah, bilo pa 
je še vrsto obveznosti in drugih dogajanj.
Besedo je prepustil predsedniku PVD Sever Ljubljana Emeriku Peter-
ki. Dejal je, da je bil v lanskem jubilejnem letu osamosvojitve izpeljan 
obširen plan prireditev, kar 169 različnih proslav, zborovanj in športnih 
aktivnosti, ki so bile številno obiskane. Zadnji dve leti smo imeli številne 
pogovore in intenzivna pogajanja o ponovnem vračilu pravic do do-
datnega zavarovanja vojnim veteranom. Dokončna pogajanja so bila 
uspešna in prav je tako. V nadaljevanju je dejal, da se je v društvo včla-
nilo nekaj novih članov, povabilo pa velja vsem istomislečim. Zagotovil 
je aktivno delo tudi v bodoče, z novim letom prihajajo nove aktivnosti, 
zagotovil pa je tesno sodelovanje z vsemi tudi v bodoče.
Ob zaključku občnega zbora se je predsednik Maksimiljan Karba vsem 
zahvalil za obisk, ob pogostitvi v priznani gostilni Bevc pa smo si osve-
žili spomine na leto 1991 in trenutke današnjega življenja.

tone hAbjAnič
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Voznik, cesta, vozilo
To so trije dejavniki, ki vplivajo 
na prometno varnost, a ven-
dar je več kot 90 % vzrokov 
za prometne nesreče treba 
iskati pri človeku. Na dan, ko 
so slovenske ceste ponovno 
terjale velik smrtni davek, so 
se v dvorani Antona Martina 
Slomška v Šentvid pri Lukovici 
zbrali občanke in občani, ki jim 
ni vseeno, kakšna je prometna 
varnost. Inštruktor varne vožnje 
iz Centra varne vožnje Vransko 
Manuel Pungertnik je tokrat spregovoril o temi Novosti o cestno 
prometnih predpisih. Predavanje sta skupaj pripravila AMD Lukov-
ica ob sodelovanju z AMZS v želji izboljšati prometno varnost vseh 
udeležencev v prometu. V začetku je zbrane pozdravil Marjan Kveder 
in zaželel, da bi tudi tokrat odnesli čim več novih spoznanj in znanj 
s predavanja, ter nas ob tem spomnil, da teoriji sledi v prihodnjem 
mesecu še praksa. A tokrat ni bilo samo teoretičnega dela, ampak 
tudi praktični del predvsem s prenosom naših lastnih izkušenj v cest-
nem prometu. Ko enkrat imamo v rokah šoferski izpit, mislimo, da 
vse znamo in poznamo. V prometu nikoli nismo povsem varni, največ 
težav je tako z mladimi vozniki kakor starejšimi, saj promet danes 
zahteva veliko več zbranosti zaradi hitrosti in drugačne prometne 
ureditve ter tako posledično veliko več stresa. Žal je ob vsem 
tem voznik še vedno isti. Krožišča, v katerem Slovenija prednjači, 
predstavljajo štirikrat nižjo možnost prometnih nesreč in večjo 
pretočnost, a vse ob predpogoju, da se vsi držijo predpisov. Največja 
težava današnje prometne varnosti je v miselnosti, kajti, ko se enkrat 
navadimo na cesto, vozimo avtomatsko, vmes lahko spremenijo 
prometno signalizacijo in ... Dotaknili smo se tudi mladih voznikov, 
ki vse prevečkrat pozabijo na mrtvi kot, a ob tem niti izkušenejši 
vozniki niso izjeme. Seznanili smo se še z novimi pripomočki v 
vozilih, ki so nam v veliko pomoč, če jih pametno uporabljamo. Med 
te zagotovo spada aktivni tempomat, ki pa voznika poleni in s tem 
poveča nevarnost za vse udeležence v prometu. Spoznali smo se še 
z novimi prometnimi znaki in s tistimi, ki so dobili novo vlogo ter se 
na koncu aktivno vključili v pogovor, saj smo lahko dobili odgovor 
na zastavljeno vprašanje o varnosti v prometu iz prve roke. Manuel 
Purgentnik nam je na koncu položil na srce, da se udeležimo tudi še 
kakšne delavnice predvsem o prvi pomoči, kajti tu nam naše znanje 
in spoznanje zelo šepa. 

drAgo juteršek

Niti spomladanske temperature niti dež nista prestrašila nadebud-
nih smučarjev, ki so se prvo soboto v marcu pognali po strminah 
smučišča Črna / Osovje ter se med sabo pomerili za zmagovalca 1. 
veleslaloma v organizaciji ŠD Lukovica.

Kljub nekoliko slabšemu vremenu se je na startu veleslaloma zbralo 
17 tekmovalcev, ki so odpeljali dve vožnji, pri čemer je za zmago štela 
najboljša izmed obeh voženj. S hitrostjo bliska in neustrašnostjo samu-
raja  je s progo najhitreje opravil  Jaka Urbanija. S srebrno medaljo se 
je okitil Jošt Osolin, bronasto medaljo pa si je, od vratc do vratc, kot 
se gradijo lesene hiše z dušo,  ‘sezidal’ Miha Bogataj. Običajno se 
četrtouvrščenih ne omenja s tako pozornostjo kot nosilcev medalj, 
vendar je treba izreči vse čestitke Matjažu Avblju za nehvaležno, am-
pak še vedno odlično 4. mesto, ki si ga je privozil po zaslugi izjemne 2. 
vožnje.  Ob tem je treba posebej pohvaliti edino tekmovalko Tinkaro 
Urbanija, ki se je povsem enakovredno kosala z moškimi sotekmov-
alci, kot tudi veterana Antona Pestotnika, ki mu lahko za svoj velesla-
lomski nastop brez kančka dvoma dodelimo vzdevek ‘lukovški Kasai’. 
Posebna pohvala gre delavcem ŠD Črna / Osovje  za pripravo proge, 
ki je bila glede na vremenske razmere vseeno pripravljena zelo dobro 
in je bila povsem primerna za tekmovanje. Ob progi se je zbralo tudi 

Uspešno izpeljan 1. veleslalom za pokal ŠD Lukovica

kar zavidljivo število navijačev, ki so bili skupaj s tekmovalci priča lep-
emu športnem dogodku, za katerega se že kujejo načrti za ponovitev 
naslednje leto.

viki prAšnikAr, šd LukoviCA 
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Intervju: Klemen Gerčar

»Vstopam v tretjo sezono  
z lastnim moštvom«
Motokrosist Klemen Gerčar se je po lanski poškodbi in dolgih pri-
pravah vrnil na tekmovalne steze. V začetku aprila je odpeljal prvo 
dirko slovenskega državnega prvenstva in za svetovnim prvakom 
Timom Gajserjem zasedel 2. mesto. V Italiji pa se je 16. aprila meril z 
najboljšimi dirkači sveta na svoji prvi letošnji dirki elitnega razreda 
MXGP. Še preden se je odpravil k našim zahodnim sosedom, smo se 
pogovarjali z njim in ga povprašali, kakšne cilje ima v sezoni 2017.

Lani ste praktično vso sezono izpustili zaradi poškodbe. Je ta zdaj 
že pozabljena, ste popolnoma okrevali?
Da, lanska sezona je bila res izgubljena, saj sem pred prvo dirko MXGP 
utrpel hudo poškodbo rame. Ker sem si vzel čas, da sem poškodbo 
dodobra saniral, sem zdaj v odličnem kondicijskem stanju. V rami ne 
čutim nobenih bolečin.

Kako so potekale priprave na novo sezone? Čemu ste posvetili 
največ pozornosti?
Prav zaradi poškodbe smo največ pozornosti posvečali krepitvi oziro-
ma sanaciji. S svojim kondicijskim trenerjem sva zatem začela z inten-
zivnimi treningi že en mesec prej kot običajno. Fitnes, kolo, tek, to je bil 
nekako moj vsakdanji urnik zadnjih šest mesecev in seveda treningi na 
motorju. Tako kot pretekla leta sem glavni del priprav oddelal na Sardi-
niji, kjer sem z ekipo bival nekaj manj kot en mesec. 

V novi sezoni boste, tako kot v preteklih, nastopali z lastnim 
moštvom, ki pa ste ga v zimskem premoru okrepili. Nam lahko 
poveste kaj več o tem.
Letos vstopam v tretjo sezono, ko dirkam s svojim moštvom. V času 
poškodbe sem imel dovolj časa, da smo lahko na novo postavili orga-
nizacijo v ekipi in jo povečali. Vodenje ekipe je prevzel Tomaž Kotar, ki 
me je močno razbremenil v organizaciji ter njenem vodenju. Meni zato 
ostane več časa za treninge in komunikacijo z mehaniki. V moštvu ima-
mo sicer dva mehanika, kondicijskega in motokros trenerja, osebo, ki je 
odgovorna za stike z javnostjo ter osebo za foto in video.

Katerih dirk oz. prvenstev se boste udeleževali v letošnji sezoni?
Vozil bom vse evropske dirke v svetovnem prvenstvu MXGP in državna 
tekmovanja v Sloveniji. Odpeljal sem tudi nekaj dirk v italijanskem 
državnem prvenstvu.

Na pripravljalnih dirkah pred novo sezono ste prikazali nekaj zelo 
dobrih voženj. S kakšnimi cilji se odpravljate v novo sezono?
Želim si predvsem dobrih voženj tudi v MXGP razredu. Kako močna 
je letos konkurenca, pove že dejstvo, da je na startu v mojem razredu 
17 tovarniških voznikov. To pomeni, da bo vsaka uvrstitev med 20 
najboljših, kar prinaša tudi točke svetovnega prvenstva, odličen 
uspeh tako zame kot tudi za mojo ekipo. To je tudi glavni cilj sezone. 
V državnem prvenstvu bi se rad vozil čim bližje Timu (Gajserju) in bil v 
boju za državni naslov.

Leon AndrejkA

nogometaši nK Črni graben 
zavzeli Medulin
Še teden dni ni minilo, ko so se ob obali pripravljali na novo tekmo-
valno sezono nogometaši od 9 do 14 let, že so jo na morje mahnili 
člani veteranske ekipe NK Črni graben. Tokrat so odšli na priprave v 
prijazno mestece Medulin. Da tokratni obisk Medulina ne bi bil tu-
ristični, so si zadali obsežen plan priprav. Sicer sam hotel Park Plaza 
Belvedere nudi številne možnosti nabiranja kondicije tako v fitnesu, 
bazenih in okolici, zato je mesto oblegano s številnimi moštvi, ki za 
začetek sezone načrtujejo priprave prav v Medulinu. Saj poleg zgo-
raj navedenega nudi še milo klimo, ki prav ustreza nogometašem po 
mrzlih zimskih dneh. Poleg treningov je ostalo še nekaj časa za ogled 
mesta in okolice. Ne nazadnje tudi za prijateljsko tekmo z veterani NK 
Mladost Fežana, ki so jo dobili naši igralci, kar pomeni, da priprave 
niso bile zaman. Aprila se začne nova sezona nogometnih nastopov 
in poleg zmag si nogometaši NK Črni graben želijo tudi navijačev in 
mogoče po zgledu sosednjega kluba NK Radomlje, ki ga spremlja na-
vijaška skupina Mlinarji, bo tudi njih v bližnji prihodnosti na zelenih 
poljanah spodbujala navijaška skupina Rokovnjači.

drAgo juteršek

Prijavi se na www.modre-novice.si

Zdravilni 
gaj Tunjice

4. Modra šola teka

Prijave samo še do 25. aprila!
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Petra Pavlič državna  
prvakinja v metu krogle!

Predzadnjo nedeljo 
v februarju je člani-
ca Atletskega kluba 
Domžale Petra Pavlič 
nastopila na zim-
skem državnem pr-
venstvu v atletiki, ki 
je potekalo v Sloven-
ski Bistrici. Petra Pa-
vlič je sicer tudi čla-
nica Težkoatletskega 
kluba Domžale, kjer 
je v dviganju uteži 
osvojila že kar nekaj 
državnih naslovov. 
Zmaga v metu kro-
gle je bila zato rahlo 
presenečenje. Petra 

je sicer svojo športno pot začela ravno v Atletskem klubu Domžale, kjer 
je kar nekaj let trenirala mete, vendarle pa v zadnjih letih trenira dvi-
ganje uteži, zato jo tekmice niso štele ravno med favoritinje za najvišjo 
stopničko. Kot se je pokazalo na tekmi, so se pošteno uštele. Petra je 
že v drugem poskusu dosegla daljavo 11,56 metra, ki je do konca ni 
presegla nobena izmed tekmic. Še več, prav v zadnjem šestem poskusu 
je dodala še osem centimetrov, s čimer je zasluženo potrdila zmago! 
Po tekmi je izredno zadovoljstvo pokazal tudi njen prvi atletski trener 
Danilo Emberšič, ki je dejal, da si ni mogel misliti, da bo posegla kar po 
najvišji stopnički. Klubski tovariš Jože Pirnat je že kar v kombiju na poti 
v Slovensko Bistrico Petri dejal, naj se pripravi na zlato medaljo. Pa še 
kako prav je imel!  

vALentin orešek

Šahovsko srečanje z blagovico
Pred nedavnim sem se srečal z Milanom Florjančičem iz Blagovice. 
Poznava se že vrsto desetletij in vem, da je bil nogometaš, nogo-
metni sodnik, tehnični delegat, gasilec in še bi lahko našteval.
Med najinim pogovorom je beseda nanesla na šahovska srečanja 
Zlatega Polja in Blagovice nazaj v leto 2006. To moramo obnoviti, 
sva si dejala, rečeno storjeno. Zadnji petek v marcu so bili šahisti 
iz Blagovice že naši gostje. Prijetna dobrodošlica, nato žreb in že je 
bila v društvenem prostoru popolna tišina. Po dobri uri in pol se je 
končala še zadnja šahovska partija. Tričlansko razsodišče v sestavi: 
Viktor Pogačar, Matija Lipovšek in Milan Florjančič ni imelo dela. 
Zlatopoljci so bili za utrinek boljši in preigrali končni rezultat sebi 
v korist. Z nekaj besedami nas je nagovoril njihov predstavnik in 
predsednik blagoviških gasilcev Matjaž Markovšek in Zlatopolj-
cem izročil priložnostno darilo.
Prijeten klepet in druženje sta se zavlekla v pozne večerne ure, 
smo pa bili enotnega mnenja, da se dobimo jeseni v Blagovici na 
povratnem srečanju.

tone hAbjAnič

www.dacia.si

www.malgaj.si

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 – 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 – 155 g/km. Emisije NOx: 0,0345 – 0,518 g /km. Emisije trdnih 
delcev: 0 – 0,00066 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča 
globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. 
Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

*Velja do izpolnitve prvega od pogojev: 3 leta ali 60.000 km, karkoli se zgodi prej in le ob nakupu preko Dacia financiranja. **Velja ob nakupu preko Dacia financiranja in do 
izpolnitve prvega od pogojev: 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej in vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto. Več informacij o ponudbi in 
pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO
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Dacia Duster 
Brez skrbi, vozite ga lahko tudi vi.

že za 12.890 €

3  LETA brezplačnega vzdrževanja*

5  LET podaljšanega jamstva**
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SPReJeMnI PReIZKUSI Za VPIS nOVIh UČenCeV 
za šolsko leto 2017/18 bodo potekali v petek, 26. maja 2017, 
od 16. ure naprej in v soboto, 27. maja 2017, od 9. ure naprej 
v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih 
oddelka Mengeš in oddelka Brdo).

Predprijava na sprejemne preizkuse bo možna od 3. do 24. 
maja 2017. Z letošnjim letom prehajamo na nov način prijave 
k sprejemnemu preizkusu. Vljudno vas naprošamo, da v izo-
gib gneči svoje otroke predprijavite: 
1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) prek klika  

na zavihek PREDPRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali
2. osebno v tajništvu šole (pon – pet, od 10. do 12. ure). 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih dni 
prejeli natančna navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.

Celoten razpis z izobraževalnimi programi, inštrumenti oziroma 
predmeti, za katere se bo izvajal pouk in s pogoji za vpis, bo obja-
vljen v naslednji številki glasila Rokovnjač, na spletni strani Glas-
bene šole Domžale in na oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.

PGV – predšolska glasbena vzgoja 
(vpisujemo otroke, rojene v l. 2012)
GLP – Glasbena pripravnica 
(vpisujemo otroke, rojene v l. 2011)

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, 
Domžale, 1. in 2. junija od 8. do 15. ure. Otroci, ki se vpisujejo na 
PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih  
do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!

V vrtcu Medo s pustom  
in s spuščanjem ladjic v bajer 
v čarobno pomlad
Na pustni torek, 28. februarja 2017, smo v vrtcu Medo priredili tradici-
onalno pustno rajanje. Otroci so bili že ob prihodu v vrtec našemlje-
ni, tako da je že prihod posameznika prispeval k dobremu jutranjemu 
vzdušju. V telovadnici smo se pustne šeme predstavile ob glasbi, nato 
pa uživale v druženju in plesu. Nato smo obudili običaj spuščanja gre-
gorčkov, s katerimi smo se razveselili pomladi in daljših dni. Pred Gre-
gorjevim smo jih v vrtcu izdelali iz različnega odpadnega materiala. V 
petek, 10. marca 2017, je vsaka skupina otrok v bajer z račkami odnesla 
po eno ladjico ter tako simbolno odvrgla luč v vodo. Za nekatere mlajše 
otroke je bila to čista nova in prijetna izkušnja, za nekoliko starejše pa je 
bilo to ohranjanje in širjenje slovenskega praznovanja in tradicije. 

veronikA hribAr, MAjA LenArčič

S smehom za malčke 
V petek, 31. marca, smo se v KD Janka Kersnika Lukovica zbrali z 
namenom, da združimo dobrodelnost in dobro voljo. Za to so po-
skrbeli in nas do solz nasmejali trije stand up komiki: Aleš Novak, 
Perica Jerković in Boštjan Gorenc - Pižama. 

S pomočjo staršev in ostalih donatorjev smo zbirali sredstva za sklad 
VVE Medo. Denar bo namenjen nakupu igral in otrokom iz socialno 
ogroženih družin. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali pri organizaciji in izvedbi do-
godka. Staršem, ki so namenili prostovoljni prispevek za vstopnico 
in nastopajočim, ki so se odrekli honorarju. Hvala tudi vsem dona-
torjem.

vve Medo
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hOLeSTeROL 
SLaDKOR V KRVI 

KRVnI TLaK 
Preverite vrednosti holesterola  

in sladkorja v krvi ter izmerite svoj tlak.

V LUKOVICI  
 vsako drugo sredo v mesecu od 7.30 – 9.00, 
 v »patronažni sobi« zdravstvene postaje.

NA TROJANAH 
 v torek, 16. maja 2017, od 8.00 – 9.00,  
 v prostorih Gasilskega doma.

V BLAGOVICI 
 v sredo, 17. maja 2017, od 8.00 – 9.00,  
 v prostorih Gasilskega doma.

Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo, je potrebno pla-
čati. Postopek meritve je brezplačen. Cena testnega lističa 
za holesterol je 3 evre, cena testnega lističa za krvni sladkor 
je 1,50 evra. Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje 
krvi iz prsta. Na pregled pridite tešči! Vljudno vabljeni!

pAtronAžni MediCinski sestri

Velikonočni koncert
MePZ Šentviški zvon

z gosti KPZ Šutna iz Kamnika

Sobota, 6. maj 2017, ob 20.00, 
cerkev sv. Luka v Sp. Praprečah 

Nedelja, 23. april 2017, ob 19.30, Župnijska cerkev na Šutni v Kamniku, 
skupni koncert s KPZ Šutna iz Kamnika

Nedelja, 14. maj 2017, cerkev sv. Petra v Blagovici, ob 8.00,  
zbor sodeluje pri sv. maši, po njej sledi kratek koncert 

ŠD Krašnja vabi na

21. ŠRaUFOV SPOMInSKI 
POhOD v soboto, 13. maja
Prijave:    
     na dan pohoda 
     od 5.30 do 8.30

Prijavnina:  
     7 €

Start in cilj:    
     pri baru Pod lipo v Krašnji

Dolžina pohoda:    
     daljši pohod 27 km  
     (višinska razlika 1237 m)   
     krajši pohod 16 km  
     (višinska razlika 756 m) 

Dodatne informacije:    
     041 612 702

Udeležba na lastno odgovornost, s primerno telesno pripravljenostjo in 
ustrezno opremo. Ob pohodni trasi bosta organizirani dve čajno sadni 
okrepčevalnici, priporočamo tudi okrepčilo iz lastnih nahrbtnikov. Vsak 
pohodnik na cilju prejme spominski obesek in brezplačen topel obrok. 
Za glasbo bo poskrbela skupina Lenarti, gost prireditve pa bo 
nekdanji košarkar Dušan hauptman. Želimo vam varen korak, lep 
dan in obilico lepih spominov na Staneta Belaka - Šraufa.
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števiLkA: 020-39/2017-2;   dAtuM: 29. 3. 2017

Obvestilo in poziv občanom za 
prevzem gradbenih projektov 
Upravna enota Domžale obvešča, da na podlagi 196. člena Uredbe o 
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 
86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 122/2007, 31/2008, 35/2009, 
58/2010, 101/2010 in 81/2013), iz zbirk dokumentarnega gradiva 
odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, tipskih sta-
novanjskih in drugih objektov, ki jim je potekel rok hrambe, oziroma 
letnik 2006. 
Občani, ki jim je bilo izdano gradbeno dovoljenje v letu 2006 in se 
izvod gradbenih projektov nahaja v arhivu Upravne enote Domžale, 
lahko prevzamejo gradbene projekte v času uradnih ur od 3. 5. do 
31. 5. 2017.
Prevzem projektov bo v Glavni pisarni Upravne enote Domžale, po 
predhodnem osebnem dogovoru oziroma naročilu na telefonsko 
številko 01 722 01 00 int. 36170 ali 36164 ali na elektronski naslov 
ue.domzale@gov.si. Ob naročilu morajo stranke navesti točno šte-
vilko gradbenega dovoljenja in ime investitorja. 
Po poteku roka za prevzem bodo gradbeni projekti iz navedenega 
obdobja izločeni iz arhiva Upravne enote Domžale in uničeni. 

MAg. iviCA voZeLj

nAčeLniCA

OBVESTILA

Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije bo predvidoma sredi 
aprila objavila drugi javni poziv za Kmetijski sklad (EKSRP) in prvi 
javni poziv za Regionalni sklad (ESRR). Razpisa bosta predvidoma 
odprta do konca maja 2017. 

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati pri-
spevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin 
Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji 
in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javna poziva se izvajata kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki 
ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa Podpora za iz-
vajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi sku-
pnost. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Vse zainteresirane prebivalce, ki imate projektne ideje, primerne za pri-
javo na javni poziv, vabimo, da nas obiščete in pomagali vam bomo z 
usmeritvami pri razvoju vaše ideje. Rezervirajte si termin na eni izmed 
lokacij v Litiji, Kamniku, Lukovici ali Moravčah. 
Pisarne LAS Srce Slovenije delujejo na naslednjih lokacijah:
LUKOVICA: vsak tretji četrtek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih 
Občine Lukovica (Stari trg 1, društvena soba v pritličju).
LITIJA: pisarna LAS Srce Slovenije v Litiji deluje v okviru Razvojnega 
centra Srca Slovenije vsak dan od 8. do 15. ure. Pisarna LAS od marca 
2017 deluje na novem naslovu: Jerebova ulica 14, Litija - v zgradbi, 
kjer je tudi Občina Litija.
KAMNIK: vsak drugi ponedeljek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih 
Občine Kamnik (Glavni trg 24, 1. nadstropje, pisarna 32). 
MORAVČE: vsak prvi torek v mesecu od 9. do 15. ure v prostorih Občine 
Moravče (Trg svobode 4). 
Termin sestanka si lahko na želeni lokaciji predhodno rezervirate na  
e-naslovu: las@razvoj.si ali po telefonu na številko 01 896 27 13 ali 051 
312 738. Aktualne informacije o delovanju LAS Srce Slovenije so obja-
vljene tudi na spletni strani www.las-srceslovenije.si.

Vabljeni na 

PRVOMaJSKe naSTOPe 
GODbe LUKOVICa, 

ki bodo po tradiciji  30. aprila 2017,  
na predvečer praznika, 

po naslednjem razporedu:

14.00  v Lukovici
15.00  na Trojanah
16.00  v Javorjah
17.00  v Krašnji
18.00  v Kosezah
19.00  v Vrhovljah
20.00  na Prevojah

Vljudno vabljeni!

Pisarne LaS Srce Slovenije v Lukovici, Litiji, Kamniku in Moravčah
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Izsledki letnega poročila za leto 2016 kažejo, da prebivalci občin 
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro pitno 
vodo, ki ustreza strogim zakonodajnim predpisom in evropskim 
zahtevam. 

Pitna voda pod strogim nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izva-
jata Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj, in 
državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni od-
vzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in 
obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih ana-
liz je določen v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja 
NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim 
razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega moni-
toringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov 
ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega načrta izvajamo tudi nadzor, 
ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po inter-
ventnih delih na vodovodnem omrežju.

nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o pitni vodi   
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikro-
biološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske para-
metre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne 
nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vre-
dnosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. 
Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikal-
no-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in 
vrednost pH vode.

Parameter Enota Mejna vrednost
Elektroprevodnost µS/cm 2500
pH ≥ 6,5 do ≥ 9,5
Amonij mg NH4/L 0,5
Nitrit mg NO2/L 0,5
Nitrat mg NO3/L 50
Klorid mg Cl/L 250
Krom µg/L 50
Železo µg/L 200
Svinec µg/L 10
Atrazin µg/L 0,1
Desetilatrazin µg/L 0,1
Pesticidi – vsota µg/L 0,5
Trihalometani µg/L 100
Escherichia Coli v 100 mL 0
Koliformne bakterije v 100 mL 0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto 
merjenja in njihove mejne vrednosti.

Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost 
zdravju nevarnih organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja, 
zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v 
pitni vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mi-
krobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih 
preizkušanj pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega 
(kalcijeve in magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v 
kakšnih koncentracijah.

Koncentracije preskušanih parametrov v pitni vodi se med oskrbo-
valni območji bistveno ne razlikujejo.

Slika prikazuje osem oskrbovalnih območij, ki so določeni glede na 
geografsko lego. Prebivalci na teh območjih se oskrbujejo s čisto pi-
tno vodo iz vodnih virov v upravljanju Javnega komunalnega pod-
jetja Prodnik.

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave
V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, 
ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodo-
vodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2016 na 
omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 469 vzorcev 
pitne vode: 227 na vodooskrbnem sistemu Domžale, 62 na Kolovcu, 74 
na Črnem grabnu, 22 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 62 na sistemu 
Ples-Podoreh-Krulc, 8 na Dešnu, 7 na sistemu Selce-Poljane in 7 na sis-
temu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Od 315 vzorcev na omrežju je bilo 20 vzorcev neskladnih s Pravilni-
kom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 
14 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni insta-
laciji.

V letu 2016 je bilo od 315 vzorcev, odvzetih na omrežju, 20 vzorcev 
neskladnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 
25/09). Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 13 vzor-
cev, na vodooskrbnem sistemu Črni Graben 3 vzorci, na sistemu Men-
geš M1 - Dobeno 1 vzorec, na sistemu Podoreh-Ples-Krulc1, na sistemu 
Selce-Poljane 1 vzorec in na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt 1 vzorec. 
V vseh primerih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni 
sanacijski ukrepi in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzor-
čene vode. V nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila tvega-
nja za zdravje ljudi. Pri 14 (od 20) neskladnih mikrobioloških vzorcev 
v sklopu notranjega nadzora je prišlo do neskladnosti zaradi slabe in-
terne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. 

V naše domove priteka dobra pitna voda

Rezultati preizkusov vzorcev pitne vode - interni nadzor (fizikalno-kemijske analize):

Domžale Kolovec Črni graben Mengeš M1 - Dobeno Ples-Podoreh-Krulc Dešen Selce-Poljane bršlenovica-Šentožbolt SKUPaJ

Št. odvzetih vzorcev 67 2 3 2 5 1 1 2 83

Vzorci vzeti na zajetjih 52 2 0 2 1 0 0 1 58

Vzorci vzeti na omrežju 15 0 3 0 4 1 1 1 25

Neskladni vzorci na omrežju 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za varno oskrbo s pitno vodo 
pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovo-
dne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2016 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikal-
no-kemijske analize, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe no-

tranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora 
je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 83 vzorcev pitne 
vode: 67 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, 2 vzorca na siste-
mu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 
5 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Dešenu in Selce-Poljane ter 2 
na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna
tudi v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te var-
no, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega 
pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvaja-
nje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarno-
sti, ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževa-
nje objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki 
morajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj 
pa moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in 
ohranjanje virov dragocene pitne vode.  
Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2016 lahko najdete na 
spletni strani www.jkp-prodnik.si. 

Pomladno sonce in ugodne temperature kar vabijo voznike eno-
slednih motornih vozil, da po dolgi zimi preizkusijo svoje »jeklene 
konjičke«. Pri tem policisti svetujemo, da bodite pri vožnji izjemno 
previdni, hitrost svoje vožnje pa prilagodite razmeram na cesti. 
 
To velja še zlasti spomladi, na začetku motoristične sezone, ko je asfal-
tna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti 
pnevmatik, zaradi zime pa je lahko na vozišču veliko udarnih jam in 
peska od zimskega posipa. Motoristi naj se poleg tega tudi zavedajo, 
da njihove sposobnosti obvladovanja motornega kolesa najverjetneje 
še vedno niso na ravni tistih iz prejšnjega leta.
V letu 2016 smo na območju Policijske postaje Domžale obravnava-
li 16 prometnih nesreč (leto pred tem 11), v katerih so bili udeleženi 
vozniki enoslednih motornih vozil. V teh prometnih nesrečah sta bila 
dva motorista hudo telesno poškodovani (leto pred tem 3), 12 moto-
ristov je bilo lahko telesno poškodovanih (leto pred tem 7). Prav tako 
smo obravnavali eno prometno nesrečo z udeležbo voznika trikolesa, 
ki je zaradi posledic prometne nesreče izgubil življenje. Od šestnajstih 
obravnavanih prometnih nesreč v letu 2016 so vozniki enoslednih mo-
tornih vozil povzročili kar šest prometnih nesreč. 
Da pa bi bilo teh nesreč čim manj, vam vsem voznikom enoslednih mo-
tornih vozil policisti svetujemo:
•	 Pred vožnjo preverite zračni tlak v pnevmatikah in jih v prvih kilome-

trih vožnje primerno ogrejte. 
•	 Pri vožnji dosledno uporabljajte zaščitno motoristično čelado. Pravil-

no si jo zapnite. Čisti vizir vam omogoča potrebno vidljivost. 
•	 Ne pozabite na oblačila s ščitniki. 
•	 Motorno kolo je ozko, zato vas pri večji hitrosti drugi prometni ude-

leženci hitro lahko spregledajo. Naj bo vaša hitrost primerna okoli-
ščinam, da vas bodo drugi pravočasno opazili, pa tudi vi njih. 

•	 Poskrbite tudi, da boste čim bolj vidni. Na motornem kolesu imej-
te vedno prižgane luči. Nosite zaščitna oblačila s čim več odsevniki 
(nalepkami, trakovi) in čelado svetle barve. Nosite tudi odsevni brez-
rokavnik. 

•	 Pri vožnji skozi levi ovinek se odmaknite od ločilne črte na sredini 
vozišča, sicer bo vaša glava brzela tudi meter globoko po smernem 
vozišču za nasprotni promet. 

•	 Hitrost in način vožnje motornih koles še posebej prilagodite v prvih 
minutah deževja.

•	 Če vaše motorno kolo nima zavornega sistema ABS, v dežju ali na 
spolzkem vozišču ne zavirajte na talnih označbah. 

•	 Izogibajte se asfaltnim površinam, na katerih so posut pesek, razlito 
olje ali podobno (predvsem v ovinku). 

•	 Reakcijski čas v idealnih pogojih je 0,6 do 0,8 sekunde, v cestnem 
prometu v povprečju 1 sekundo, pri nezbranem ali utrujenem vozni-
ku pa že 2 sekundi ali več. 

•	 Zavorna pot do ustavitve je pri hitrosti 100 km/h 40 metrov. Pot usta-
vljanja je seštevek reakcijske in zavorne poti. 

•	 Ne vozite, če ste uživali alkohol, mamila, psihoaktivna zdravila ali ste 
utrujeni. Sicer to lahko hitro postane vaša zadnja vožnja.

Prav tako svetujemo voznikom drugih vozil (osebnih in tovornih av-
tomobilov), naj vozijo previdno, pri čemer naj bodo pozorni tudi na 
motoriste, saj jih bo s prihajajočimi toplejšimi dnevi na cestah vse več.  

bLAž vidiC, poMočnik koMAndirjA pp doMžALe, 
poLiCijski inšpektor speCiAList iii

nasveti za večjo varnost motoristov

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

IZKORISTITE POPUSTE –  
primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti  

AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF)

Prijave:  031 / 209 – 501 
ali avtosola.loncar@siol.net

Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR: 24. 5., 12. 6. 2017 
POZOR!Zadnje dva termina pred poletnimi počitnicami.

TERMINA sta POTRJENA in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA, 
ki bo predvidoma jeseni.

Tečaji CPP:  24. 4., 8. 5., in 29. 5 2017

Ali veste ... da bodo imele vaše pnevmatike 
daljšo življenjsko dobo, v kolikor opravite 
avtooptiko? Mi to delamo z vrhunsko 
opremo Hunter. Info 041 945 515

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si
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I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti z 
naslednjimi vsebinami:
- aktivnosti društev na področju spodbujanja 

lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri po-
speševanju turizma,

- aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne 
dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih ku-
linaričnih posebnosti in olepševanje okolja,

- organiziranje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejav-

nosti v občini,
- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več tu-

rističnih in drugih društev ali zveze.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva in 
njihove zveze s sedežem na območju Občine Lu-
kovica, ki delujejo najmanj 1 leto in izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
- da so registrirana v skladu z Zakonom o dru-

štvih za izvajanje dejavnosti na področju turiz-
ma,

- da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. 
zveze,

- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 
članarini in ostalo dokumentacijo, kot to dolo-
ča Zakon o društvih,

- da imajo poravnane vse davke ter druge obve-
zne zakonske ter poslovne obveznosti,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
- da redno letno, do 31. marca, predložijo ob-

činski upravi poročilo o realizaciji aktivnosti za 
preteklo koledarsko leto.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
programov turistične dejavnosti v Občini Lukovi-
ca za leto 2017 znaša 6.300,00 EUR. Sredstva se 
dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, 
natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumen-
taciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lu-
kovica na področju 14 Gospodarstvo, glavni pro-
gram 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva, podprogram 14039002 Spodbujanje 
razvoja turizma in gostinstva, proračunska po-
stavka 047311 Javni razpis - turizem, kto 412000 
– tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 
2017 spremeni višina sredstev od navedene, se 
upravičencem skladno s tem tudi spremeni viši-
na odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upo-
števa naslednje kriterije za sofinanciranje progra-
mov turističnih društev in njihovih zvez z nasle-
dnjimi vsebinami:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost iz-

vedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. doka-
zila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih 
aktivnosti) finančnega načrta za preteklo leto,

- finančno ovrednoten program dela za tekoče 
leto,

- redna dejavnost in jubilejne nagrade,

- strokovno izobraževanje na področju dejav-
nosti društva (predavanja, tečaji, ekskurzije) za 
spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelo-
vanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,

- promocijska dejavnost (izdaja promocijskega 
materiala, vzpostavitev, oblikovanje ali posodo-
bitev spletne strani ter predstavitve na različnih 
dogodkih krajevnega, občinskega in medob-
činskega pomena),

- organiziranje in izvedba turističnih prireditev 
krajevnega, občinskega in medobčinskega po-
mena,

- ohranjanje naravne ali kulturne dediščine z 
ohranjanjem ljudskih običajev (šege in navade) 
ter domačih obrti,

- organizacija in izvedba javnih natečajev za 
spodbujanje lokalnih kulinaričnih posebnosti 
in urejenosti kraja,

- aktivnosti za zagotavljanje podmladka z orga-
nizacijo delavnic za otroke in mladino.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZA-
GOTOVLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki V. tega razpisa se 
točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni in ob-
vezni del razpisne dokumentacije. Merila so do-
ločena v točkah, katerih vrednost se vsako leto 
izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so 
določena za namen sofinanciranja programov 
turistične dejavnosti, in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg 
razpisanih sredstev javnega razpisa zagotavlja 
sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih la-
stnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kultur-
ni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona 
Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: 
stroški dvorane po zaključnem računu, stroški 
administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški 
službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % 
amortizacija dvorane (v nadaljevanju: material-
ni stroški). Urna postavka materialnega stroška 
dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo ma-
terialni stroški posamezne dvorane v preteklem 
letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani 
stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju pri-
zna ta strošek glede na načrtovani čas koriščenja 
dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo vloge 
na javni razpis v razpisni dokumentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumen-
tacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumenta-
cije in v skladu z navodili iz razpisne dokumen-
tacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Prispele vloge pregleda in oceni tričlanska ko-

misija. Komisija tudi pripravi predloge za do-
delitev sredstev.

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 
pravočasno oddane in popolne vloge ter meril, 
ki so sestavni del razpisa.

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo 
opremljeno skladno z zahtevami razpisne 
dokumentacije, se kot zavržene vrnejo poši-
ljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vloge, 

ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in 
kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, 
se zavrne s pisnim sklepom.

4. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skla-
dno z določili upravnega postopka.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka občin-
ska uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok 
dopolnitve vlog je pet delovnih dni od dne-
va prejema poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih 
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se 
zavržejo naknadno. 

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po 
sprejemu proračuna Občine Lukovica za leto 
2017.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE 
VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovoj-
nicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in 
označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZ-
PIS – TURISTIČNA DEJAVNOST 2017«, na na-
slov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017, do 10. 
ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na nave-
deni datum prejete do najkasneje 10. ure. Prijave 
se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali 
posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna doku-
mentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na 
spletni strani občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 22.5.2017, ob 11. uri, 
v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v 
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičen-
cu, skladno z določili Zakona o splošnem uprav-
nem postopku Uradni list RS, št. 24/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Lukovica in upravičen-
cem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 
sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
Lukovica izplačajo na transakcijski račun na pod-
lagi zahtevka za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na 
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, (I. nadstro-
pje), 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna 
oseba: Katka Bohinc, telefon: 01/72 96 318. Elek-
tronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi 
z razpisom: katka.bohinc@lukovica.si. 

Številka: 322-0015-002/17
Datum: 10.4.2017

občinA LukoviCA

župAn: MAtej kotnik, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US), 
19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti  

v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2017
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I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov strokovnega dela društev na podro-
čju kmetijstva, in sicer: letni programi in pro-
jekti ter redna dejavnost društev.

Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja 
namenila za programe oziroma aktivnosti dru-
štev, ki se bodo odvijale v letu 2017 izkazana v 
finančnem načrtu društva za tekoče leto.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva na območju 
Občine Lukovica, katerih osnovna dejavnost je 
kmetijska in izpolnjujejo naslednje pogoje:  
- da so registrirana v skladu z Zakonom o dru-

štvih za izvajanje dejavnosti s področja kme-
tijstva in gozdarstva,

- da predložijo potrdilo o registraciji,
- da imajo sedež na območju občine,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 

članarini in ostalo dokumentacijo, kot to dolo-
ča Zakon o društvih,

- da so do 31. marca 2017 Občinski upravi do-
stavili poročilo o realizaciji aktivnosti pretekle-
ga leta v primeru odobritve sredstev za delo-
vanje v preteklem letu,

- da imajo poravnane vse davke in druge obve-
zne zakonske ter poslovne obveznosti,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
dejavnosti društev s področja kmetijstva iz 
proračuna Občine Lukovica znaša za leto 2017 
11.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi 
meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdar-
stvo in ribištvo, glavni program 1102 Program 
reforme kmetijstva in živilstva, podprogram 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij, proračunska postavka 042111 Sofi-
nanciranje društev s področja kmetijstva - raz-
pis, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za 
leto 2017 spremeni višina sredstev od navede-
ne, se upravičencem skladno s tem tudi spre-
meni višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se 
upošteva naslednje kriterije društev:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost iz-

vedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. doka-
zila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih 
aktivnosti),

- finančno ovrednoten program dela za tekoče 
leto,

- strokovno izobraževanje na področju dejav-
nosti društva (seminarji, tečaji, ekskurzije),

- promocijska dejavnost,
- celotno število članov društva ter število čla-

nov iz občine Lukovica, pri čemer se članstvo 
dokazuje s plačano članarino,

- organiziranje in sodelovanje na občinskih, 
regijskih in državnih prireditvah ali tekmova-
njih.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v 
točki V. tega razpisa, točkujejo v skladu z meri-
li, ki so sestavni in obvezni del razpisne doku-
mentacije. Merila so določena v točkah, kate-
rih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi 
proračunskih sredstev, ki so določena za namen 
sofinanciranja društev, in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov.
Občina Luovica društvom poleg razpisanih 
sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva 
tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali 
upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom 
Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Martina 
Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški 
dvorane po zaključnem računu, stroški admi-
nistrativnega osebja, stroški hišnika, stroški 
službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % 
amortizacija dvorane. Urna postavka material-
nega stroška dvorane se izračuna tako, da se 
upoštevajo materialni stroški posamezne dvo-
rane v preteklem letu in zasedenost te dvorane 
v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot prizna-
ni stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju 
prizna ta strošek glede na načrtovani čas kori-
ščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo 
vloge na javni razpis v razpisni dokumentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumen-
tacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije in v skladu z navodili iz razpisne doku-
mentacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija 

občinske uprave, v sestavi: direktor občinske 
uprave, višji svetovalec za pravne zadeve in 
višji svetovalec zadolžen za področje razpi-
sa (v nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila 
tudi predloge dodelitve sredstev. 

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 
pravočasno oddane in popolne vloge ter me-
ril, ki so sestavni del razpisa.

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo 
opremljeno skladno z zahtevami razpisne 
dokumentacije, se kot zavržene vrnejo poši-
ljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vlo-
ge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sred-
stev, se zavrne s pisnim sklepom.

4. Višina sredstev bo dodeljena skladno z dolo-
čili upravnega postopka. 

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

6. Predlagatelja nepopolne vloge občinska 
uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok 
dopolnitve je pet delovnih dni od dneva 
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih pre-
dlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. 

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po 
sprejemu proračuna Občine Lukovica za leto 
2017.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljate-
lja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI 
RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2017, na 
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017, do 
11. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na 
navedeni datum prejete do najkasneje 11. ure. 
Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo ob-
čine ali posredujejo s priporočeno pošto. Raz-
pisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa 
na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.
si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 23.5.2017, ob 9. uri, 
v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev je možna pritožba v roku 15 
dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skla-
dno z določili Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno pre-
čiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice 
in obveznosti med Občino Lukovica in upravi-
čencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odo-
brenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Obči-
ne Lukovica izplačajo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na 
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, I. nadstro-
pje, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontak-
tna oseba: Katka Bohinc, telefon: 01/72 96 318. 
Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v 
zvezi z razpisom: katka.bohinc@lukovica.si. 

Številka: 330-0015-002/17
Datum: 10.4.2017

občinA LukoviCA

župAn: MAtej kotnik, l.r.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15) in 5. člena  
Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica  

(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017
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I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNI-
KA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FI-
NANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 
občini Lukovica za leto 2017, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
1407/2013, ki se s tem javnim razpisom dodeli-
jo za ukrep: sofinanciranje izgradnje gozdnih 
vlak.

III. UPRAVIČENCI 
Upravičenci po tem javnem razpisu so kmetij-
ska gospodarstva, ki so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma 
zakupu gozdne parcele/površine na območju 
občine. 

IV. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI ZA 
DODELITEV SREDSTEV
1.  Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, 

ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljeva-

nju MSP) ne sme uporabljati naložbe v na-
sprotju z namenom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podje-
tnik posameznik ali pravna oseba), mora 
predložiti dokazilo, da je registriran za opra-
vljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet 
podpore.

(4) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo 
od dneva prejema sklepa o sofinanciranju s 
strani Občine Lukovica in do rokov za oddajo 
zahtevka.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti 
subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih ob-
veznosti do občine ali do države.

(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo 
dodeljenih sredstev odprt transakcijski ra-
čun v Republiki Sloveniji. 

(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spod-
bujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 
2020 (v nadaljevanju: pravilnik) se ne dodeli 
za davek na dodano vrednost, razen kadar 
po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o preje-
tih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, 
da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih 
javnih (državnih ali evropskih) sredstev.

(9) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi 
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni 
pri ukrepu razpisa. 

2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) številka 1407/2013):

(1)  Do pomoči de minimis niso upravičena pod-
jetja iz sektorjev: 
- ribištva in akvakulture, 
- primarne proizvodnje kmetijskih proi-

zvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, 

- predelave in trženja kmetijskih proizvo-
dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v na-
slednjih primerih:

a) če je znesek pomoči določen na podlagi 
cene ali količine zadevnih proizvodov, 
ki so kupljeni od primarnih proizvajal-
cev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se del-
no ali v celoti prenese na primarne pro-
izvajalce. 

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziro-
ma z izvozom povezani dejavnosti v tretje 
države ali države članice, kot je pomoč, ne-
posredno povezana z izvoženimi količinami, 
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske 
mreže ali drugimi tekočimi izdatki, poveza-
nimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme 
biti pogojena s prednostno rabo domačih 
proizvodov pred uvoženimi.

(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem preneha-
nju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno preči-
ščeno besedilo s spremembami) v prisilni 
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapi-
talsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba 
tekočega leta skupaj s prenesenimi izguba-
mi dosegla polovico osnovnega kapitala 
družbe.

(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju 
na podlagi pravila »de minimis« v skladu z 
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR 
(v primeru podjetij, ki delujejo v komerci-
alnem cestnem tovornem prometu, znaša 
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih 
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter 
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sred-
stev države, občine ali Unije.

(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev pod-
jetja niso upravičena do pomoči de minimis, 
ter je poleg tega dejavno v enem ali več 
sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki 
sodijo na področje uporabe Uredbe Komisi-
je (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja 
za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sek-
torji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razliko-
vanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti 
v sektorjih, ki so izključeni iz področja upo-
rabe te uredbe, ne prejemajo pomoči de 
minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 
1407/2013.

(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno ku-
mulacijo presegla največja intenzivnost po-
moči ali znesek pomoči.

(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v 
skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 
do zgornje meje, določene v uredbi št. 
360/2012. 

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko 
kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno 

v skladu z drugimi uredbami de minimis do 
ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 
EUR).

(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de mi-

nimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013, 

- o odobrenem znesku de minimis pomoči.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z 

veljavnimi predpisi o graditvi objektov, ureja-
nja prostora in varstva okolja,

- upravičenci morajo predložiti izvleček iz teh-
nološkega dela gozdnogojitvenega načrta ali 
elaborat vlake, ki vsebuje predračun izgradnje 
gozdne vlake (pripravi Zavod za gozdove Slo-
venije),

- seznam parcel, čez katere je prometnica na-
črtovana, s seznamom lastnikov in solastni-
kov teh parcel in overjenim soglasjem le-teh 
za gradnjo in uporabo gozdne vlake. Če bo 
načrtovana prometnica potekala čez parcele 
enega samega lastnika, overitev ni potrebna 
(pripravi Zavod za gozdove Slovenije),

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

DODATNI POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 
- zgrajena gozdna vlaka mora zagotoviti letno 

spravilo vsaj 3m3 lesa na 100 m gozdne vlake.

V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so 
stroški, ki nastanejo z izgradnjo gozdne vlake.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivno-
sti. Naložba ne sme biti začeta pred izdajo 
sklepa in mora biti zaključena pred vložitvi-
jo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot zaklju-
ček naložbe se šteje zapisnik strokovnega 
pregleda vlake, ki ga izvede Zavod za gozdo-
ve Slovenije.

VI. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na 
obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpo-
ložljiva sredstva, vendar lahko znaša do 50% 
upravičenih stroškov naložb na kmetijsko 
gospodarstvo.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za po-
samezno naložbo znaša 1.500 EUR. 

VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 3.000,00 EUR namenjena 
ukrepu sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 
bodo zagotovljena v proračunu Občine Lukovi-
ca za leto 2017. 
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Ob-
čine Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, goz-
darstvo in ribištvo, glavni program 1104 Goz-
darstvo, podprogram 11049001 Vzdrževanje 
in gradnja gozdnih cest, proračunska postavka 
042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak, 
konto 410217 kompleksne subvencije v kme-
tijstvu. 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogo-
jev in meril, ki so sestavni del tega javnega raz-
pisa ter skladno s pravilnikom , natančneje pa se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobre-
no višino upravičenih stroškov predvidenih 

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 
v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017

RAZPISI



april 2017 27

sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno 
znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 
2017 spremeni višina sredstev od navedene, se 
upravičencem skladno s tem tudi spremeni viši-
na odobrenih sredstev.

VIII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so 
sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. 
Merila so določena v točkah. 

IX. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (pri-
javni obrazec) in dokumentacije k vlogi in mora 
biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in v skladu z navo-
dili iz razpisne dokumentacije.

DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA 
VLOGI:
- izvleček iz tehnološkega dela gozdnogojitve-

nega načrta ali Elaborat vlak, ki vsebuje še pre-
dračun gradnje ali priprave (pripravi Zavod za 
gozdove Slovenije).

- seznam parcel, čez katere je prometnica načr-
tovana, s seznamom lastnikov in solastnikov 
teh parcel in overjenim soglasjem le-teh za 
gradnjo ali pripravo in uporabo gozdne vlake. 
Če bo načrtovana prometnica potekala čez 
parcele enega samega lastnika, overitev ni 
potrebna. 

- pisno izjavo upravičenca, da gozdna vlaka 
omogoča letno spravilo vsaj 3m3 lesa na 100 
m gozdne vlake.

- pisno izjavo upravičenca o prejetih sredstvih 
za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, ki jih je upravičenec oziroma enotno pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem pro-
računskem letu;

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zapro-
šenih) pomočeh za iste upravičene stroške in 
zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih;

- seznam podjetij, s katerimi je upravičenec 
povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim po-
vezana podjetja;

- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov ve-
zano na določilo sedmega odstavka 15. člena 
pravilnika.

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

X. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala Komisija za kmetijstvo 

(v nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila 
tudi predloge dodelitve sredstev. 

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 
pravočasno oddane in popolne vloge ter me-
ril, ki so sestavni del razpisa.

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo 
opremljeno skladno z zahtevami razpisne 
dokumentacije, se kot zavržene vrnejo poši-
ljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vlo-
ge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sred-
stev, se zavrne s pisnim sklepom.

4. Predlagatelja nepopolne vloge občinska 
uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok 
dopolnitve je pet delovnih dni od dneva 
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih pre-
dlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se 
zavržejo. 

5. Na podlagi zapisnika in predloga komisije 
občinska uprava s sklepom v upravnem po-
stopku odloči o višini dodeljenih sredstev 
in višini upravičenih stroškov za posamezen 
ukrep in namen oziroma izda sklep o zavrni-
tvi ali zavrženju vloge.

6. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po 
sprejemu proračuna Občine Lukovica za leto 
2017.

XI. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljate-
lja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI 
RAZPIS – GOZDNE VLAKE 2017«, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, naj-
kasneje do ponedeljka, 22.5.2017, do 12. ure. 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo do navede-
nega datuma in ure dostavljene v tajništvo Ob-
čine Lukovica. Prijave se lahko dostavijo osebno 

v tajništvo občine ali posredujejo s priporoče-
no pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem 
objave razpisa na voljo na spletni strani občine: 
www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika pri-
spela po poteku datuma navedenega v prvem 
odstavku te točke javnega razpisa, se bodo šte-
la za prepozno in bodo ponudniku neodprta 
vrnjena.
Odpiranje prispelih vlog bo: 24.5.2017, ob 17. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

XII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v 
roku 8 dni, od dneva vročitve sklepa upravičen-
cu, skladno z določili Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice 
in obveznosti med Občino Lukovica in upravi-
čencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odo-
brenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Obči-
ne Lukovica izplačajo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtev-
ki za izplačilo sredstev s priloženimi dokazili se 
lahko oddajo do  15.10.2017.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

XIII. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na 
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: 
Katka Bohinc, telefon: 01/72 96 318. Elektronski 
naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z raz-
pisom: katka.bohinc@lukovica.si. 

Številka: 330-0012-002/2017
Datum: 10.4.2017

občinA LukoviCA

župAn: MAtej kotnik, l.r.

šiFrA: 3402-1/2017,  DAtuM:  28. 2. 2017

ObVeSTILO 
o zbiranju pobud v zvezi z obnovo 
gozdnogospodarskega načrta 
Gozdnogospodarske enote blagovica
za obdobje 2018–2027
Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, vabi la-
stnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud v zvezi 
z obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske 
enote Blagovica za ureditveno obdobje 2018–2027. 

Gozdnogospodarska enota Blagovica zajema v celoti območje občine 
Lukovica. Natančno lego gozdnogospodarske enote Blagovica sku-

paj s seznamom katastrskih občin, ki jih pokriva, najdete v sedanjem 
gozdnogospodarskem načrtu za obdobje veljavnosti 2008–2017.
Pri pripravi pobud lahko uporabite obrazec, ki ga najdete na spletni 
strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.gov.si/).
Pobude pošljite do 31. maja 2017 po elektronski pošti na naslov: 
andrej.jeklar@zgs.si ali po navadni pošti na naslov: Zavod za gozdove 
Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Sedanji gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Blago-
vica (za obdobje veljavnosti 2008–2017) si lahko ogledate na sple-
tnem pregledovalniku Zavoda za gozdove Slovenije (http://prostor.
zgs.gov.si/pregledovalnik/), na sedežu Zavoda za gozdove Sloveni-
je, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, Ljubljana ali na sedežu 
Krajevne enote Domžale, Ljubljanska cesta 72, Domžale, kjer lahko 
pridobite tudi dodatne informacije v zvezi z obnovo načrta. 
Z vašimi pobudami boste pomembno prispevali h kakovosti načr-
tovanja gospodarjenja z gozdovi na področju gozdnogospodarske 
enote Blagovica v naslednjem desetletju.

MAg. viktor MikLAvčič, univ. dipL. inž. goZd.
vodjA obMočne enote LjubLjAnA
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Rokovnjač28 RAZPISI

I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FI-
NANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih 
finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spod-
bujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Lukovica za leto 2017, ki se dodeljujejo po pravi-
lih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, 
skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013, ki 
se s tem javnim razpisom dodelijo za ukrep: po-
moč za zagotavljanje tehnične podpore.
Predmet podpore po tem razpisu je izobraževa-
nje, usposabljanje in informiranje nosilcev regi-
striranih kmečkih gospodarstev, njihovih družin-
skih članov in zaposlenih na kmetiji.

III. UPRAVIČENCI 
Upravičenci po tem javnem razpisu so pravne in 
fizične osebe ter njihovi družinski člani in zaposle-
ni na kmetiji, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejav-
nostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem 
gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih 
gospodarstev in ima sedež na območju občine. 

IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije, ki 
so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na 
območju občine ali regije.

V. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI ZA 
DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki 

so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljeva-

nju MSP) ne sme uporabljati naložbe v naspro-
tju z namenom dodelitve sredstev.

(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik 
posameznik ali pravna oseba), mora predložiti 
dokazilo, da je registriran za opravljanje kme-
tijske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od 
dneva prejema sklepa o sofinanciranju s strani 
Občine Lukovica in do rokov za oddajo zahtev-
ka.

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti 
subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obve-
znosti do občine ali do države.

(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo do-
deljenih sredstev odprt transakcijski račun v 
Republiki Sloveniji. 

(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbu-
janju razvoja kmetijstva in podeželja v občini 
Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 
(v nadaljevanju: pravilnik), se ne dodeli za da-
vek na dodano vrednost, razen kadar po pred-
pisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih 
sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni 
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih 
(državnih ali evropskih) sredstev.

(9) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi 
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni pri 
ukrepu razpisa. 

2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe 
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podje-

tja iz sektorjev: 
- ribištva in akvakulture, 
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti, 

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov 
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih 
primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi 

cene ali količine zadevnih proizvodov, ki 
so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali 
jih zadevna podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizva-
jalce. 

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma 
z izvozom povezani dejavnosti v tretje države 
ali države članice, kot je pomoč, neposredno 
povezana z izvoženimi količinami, z ustano-
vitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvo-
zno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti pogojena 
s prednostno rabo domačih proizvodov pred 
uvoženimi.

(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, 
majhna in srednje velika podjetja, ki so po 
Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno 
besedilo s spremembami) v prisilni poravnavi, 
stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustre-
zna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polo-
vico osnovnega kapitala družbe.

(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu 
upravičencu oziroma enotnemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« v skladu z Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. de-
cembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Po-
godbe o delovanju Evropske unije pri pomoči 
de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) 
ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru 
podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem 
tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju za-
dnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko 
in namen pomoči ter ne glede na to, ali se po-
moč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega 
odstavka, ki govori iz katerih sektorjev podje-
tja niso upravičena do pomoči de minimis, ter 
je poleg tega dejavno v enem ali več sektor-
jih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo 
na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 
1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali de-
javnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot 
je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med 
stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki 
so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi 
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z dr-
žavno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi 
stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za 
financiranje tveganja, če bi se s takšno kumu-
lacijo presegla največja intenzivnost pomoči 
ali znesek pomoči.

(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-
bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu 
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgor-

nje meje, določene v uredbi št. 360/2012. 
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Ured-

bo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumu-
lira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu 
z drugimi uredbami de minimis do ustrezne 
zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de mi-

nimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013, 

- o odobrenem znesku de minimis pomoči.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni 

program dela (finančno ovrednoten program 
izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustre-
znimi dokazili kot so kotizacije oziroma partici-
pacije kmetov, če se izvajalec za to odloči),

- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti doka-
zilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so 
predmet podpore,

- pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem 
na območju občine,

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisana tema tehnične podpore za leto 2017 je:
- Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih 

dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stro-
ški organiziranja programov usposabljanja, mate-
rialni stroški za izvedbo programov usposabljanja 
(predavanje, informativna izobraževanja, krožki, 
tečaji, prikazi, (najem prostora, honorar izvajalcu, 
oglaševanje, gradiva za udeležence).
Podpore se ne dodelijo: 
- za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj 

o kakovosti za proizvode iz drugih držav, ge-
neričnih proizvodov in prehranjevalnih koristi 
generičnih proizvodov, 

- za stroške storitev povezane z običajnimi ope-
rativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko 
davčno svetovanje, redne pravne storitve ali 
oglaševanje,

- stroške svetovanja, ki so financirani v okviru 
javne svetovalne službe.

Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. 
Aktivnost ne sme biti začeta pred izdajo skle-
pa in mora biti zaključena pred vložitvijo zah-
tevka za izplačilo sredstev. 

VII. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
- bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v obliki 

subvencioniranih storitev pooblaščenim izva-
jalcem izobraževanja posameznih programov, 
ki se jim krijejo upravičeni stroški izobraževanja 
do 100%; 

- največji znesek dodeljene pomoči: za organiza-
cije do 4.500 EUR/program letno.

VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena ukre-
pu za zagotavljanje tehnične podpore so zagoto-
vljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2017. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lu-
kovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in 
ribištvo, glavni program 1102 Program reforme 
kmetijstva in živilstva, podprogram 11029004 

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva  
in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2017
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Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postav-
ka 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu, konto 
410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu. 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev 
in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter 
skladno s pravilnikom, natančneje pa se opredeli-
jo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno 
višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev 
za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičen-
cem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 
2017 spremeni višina sredstev od navedene, se 
upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina 
odobrenih sredstev.

IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so 
sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. 
Merila so določena v točkah. 

X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijav-
ni obrazec) in obveznih prilog k vlogi, ki so pre-
dložene kot dokazila k posameznemu ukrepu in v 
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILO-
ŽENA VLOGI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni 

program dela (finančno ovrednoten program 
izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustre-
znimi dokazili kot so kotizacije oziroma partici-
pacije kmetov, če se izvajalec za to odloči),

- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti doka-
zilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so 
predmet podpore,

- pisno izjavo upravičenca o prejetih sredstvih 
za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sred-
stev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali 
evropskih) sredstev.

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de mini-
mis, ki jih je upravičenec oziroma enotno pod-
jetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de 
minimis v predhodnih dveh in v tekočem pro-
računskem letu;

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaproše-
nih) pomočeh za iste upravičene stroške in 
zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči 
de minimis, ne bo presežena zgornja meja de 
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po 
drugih predpisih;

- seznam podjetij, s katerimi je upravičenec 
povezan, tako da se preveri skupen znesek že 
prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim po-
vezana podjetja;

- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov ve-
zano na določilo sedmega odstavka 15. člena 
pravilnika.

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala strokovna komisija (v na-

daljevanju: komisija), ki bo pripravila tudi pre-
dloge dodelitve sredstev. 

2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 
pravočasno oddane in popolne vloge ter meril, 
ki so sestavni del razpisa.

3. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz 
naslednjih vzrokov:
a. zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov 

proračuna občine za leto 2016,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je zago-

tovljenih sredstev v proračunu.
4. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opre-

mljeno skladno z zahtevami razpisne doku-
mentacije, se kot zavržene vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo 

izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev 
upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne 
s pisnim sklepom.

5. Predlagatelja nepopolne vloge občinska upra-
va pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve 
je pet delovnih dni od dneva prejema poziva. 
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navede-
nem roku ne dopolni, se zavržejo. 

6. Na podlagi zapisnika in predloga komisije ob-
činska uprava s sklepom v upravnem postop-
ku odloči o višini dodeljenih sredstev in višini 
upravičenih stroškov za posamezen ukrep in 
namen oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavr-
ženju vloge.

7. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

8. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po 
sprejemu proračuna Občine Lukovica za leto 
2017.

XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovoj-
nicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in 
označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS 
– TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU 2017«, 
na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica, najkasneje do ponedeljka, 22.5.2017, 
do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo 
do navedenega datuma in ure dostavljene v taj-
ništvo Občine Lukovica. Prijave se lahko dosta-
vijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s 
priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo 
z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani 
občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika pri-
spela po poteku datuma navedenega v prvem 
odstavku te točke javnega razpisa, se bodo štela 
za prepozno in bodo ponudniku neodprta vrnje-
na.
Odpiranje prispelih vlog bo: 24.5.2017, ob 16. uri, 
v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica.
Odpiranje ni javno.

XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni 
odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v 
roku 8 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, 
skladno z določili Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno pre-
čiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 
8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Lukovica in upravičen-
cem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 
sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
Lukovica izplačajo na transakcijski račun na pod-
lagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki mora biti od-
dan najkasneje do 15.11.2017.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

XIV. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na na-
slovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, 
telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov za po-
sredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: katka.
bohinc@lukovica.si. 

Številka: 330-0013-002/2017
Datum: 10.4.2017

občinA LukoviCA

župAn: MAtej kotnik, l.r.

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lu-
kovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Uradni 
vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) Odbor za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja, proslave in 

prireditve objavlja

JAVNI RAZPIS
 za zbiranje predlogov za 

podelitev občinskih priznanj 
in nagrad v letu 2017

1. Priznanja Občine Lukovica v letu 2017 
so:
- častni občan Občine Lukovica
- plaketa Občine Lukovica

2. Priznanja Občine Lukovica se podelju-
jejo za dosežke, ki so prispevali k boljše-
mu življenju občanov in imajo pomen za 
razvoj in ugled občine na gospodarskem, 
kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izo-
braževalnem, športnem, naravovarstve-
nem področju in na drugih področjih.

3. Priznanja se lahko podelijo: posame-
znikom, skupinam občanov in vsem prav-
nim osebam oz. organizacijam.

4. Predlog za podelitev priznanj Občine 
Lukovica lahko podajo posamezniki, po-
litične stranke, podjetja, društva ter dru-
ge organizacije in skupnosti.

5. Predlog za podelitev priznanja mora 
biti podan v pisni obliki ter mora vsebo-
vati:
- podatke o predlagatelju
- vrsto predlaganega priznanja
- podatke o predlaganem prejemniku 

priznanja
- obrazložitev k predlogu
- dokumente, ki potrjujejo dejstva v ob-

razložitvi

6. Rok za vložitev predlogov je 26. 05. 
2017.

Svoje predloge pošljite na naslov: Občina 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica s pripi-
som »javni razpis za podelitev priznanj 
Občine Lukovica.«

Številka: 41010-0005/2017
Datum: 20. 4. 2017

predsednik odborA ZA družbene in 
društvene dejAvnosti ter občinskA priZnAnjA

MAtevž kink, l. r.
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I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so:
- posebni socialni programi in storitve inva-

lidskih organizacij, s katerimi prispevajo k 
realizaciji pravic in nediskriminaciji invali-
dov,

- programi humanitarnih organizacij, s kateri-
mi rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in 
težave posameznikov in skupin,

- programi, ki obsegajo podporo delovanju 
invalidskih in humanitarnih organizacij.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci do sredstev so:
- dobrodelne organizacije kot prostovoljne in 

neprofitne organizacije, ki jih z namenom, 
da bi reševale socialne stiske in težave ob-
čanov Občine Lukovica, ustanovijo posame-
zniki v skladu z zakonom, ali verske skupno-
sti,

- organizacije za samopomoč, kot prostovolj-
ne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu 
z zakonom ustanovijo posamezniki z name-
nom, da bi v njih skupno reševali socialne 
potrebe svojih občanov,

- invalidske organizacije, kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo 
invalidi ali drugi posamezniki v skladu z za-
konom, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značil-
nostih invalidnosti po posameznih funkcio-
nalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj 
invalidov, ki so občani Občine Lukovica,

- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in 
zasebniki, ki izvajajo programe na področju 
sociale, varstva otrok in starejših občanov 
ter druge humanitarne programe.

Izvajalci programov na humanitarnem podro-
čju morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delu-

jejo na njenem območju oz. so njihovi člani 
občani Občine Lukovica,

- da so registrirani za dejavnosti, navedene v 
3. členu Pravilnika, in delujejo najmanj eno 
leto,  

- da imajo zagotovljene materialne, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske možnosti za 
izvedbo načrtovanih aktivnosti,

- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, 
ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na 
članstvu,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni osno-
vi,

- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi 
in statutom izvajalca,

- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbe-
ne obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz 
proračuna občine,

- da občinski upravi vsako leto redno predlo-
žijo poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
humanitarnih programov za leto 2017 znaša 
4.000,00 EUR.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za 
leto 2017 spremeni višina sredstev od navede-
ne, se upravičencem skladno s tem spremeni 
višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE  
V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na 
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje hu-
manitarnih programov:

MERILA TOČKE
Redna dejavnost organizacije ali 
društva, ne glede na sedež društva 
(so registrirani za opravljanje 
humanitarnih dejavnosti)

20

materialni stroški (glede na član-
stvo)
do 10 članov 5
od 11 do 30 članov 10
od 31 do 50 članov 20

nad 50 članov
Za društva in organizacije, ki 
nimajo sedeža v Občini Lukovica, 
se upošteva število članov, ki so 
občani Občine Lukovica.

30

organizacija predavanja za člane 
društva (priznajo se 3 predavanja 
na leto)

5 točk/
preda-
vanje

organizacija predavanja za širše 
okolje (priznajo se 3 predavanja na 
leto)

10 točk/
preda-
vanje

strokovni izlet, ekskurzija (prizna se 
en izlet, ekskurzija)

10 točk

obdaritev jubilantov 10 točk
novoletna obdaritev starostnikov in 
invalidov

10 točk

skrb za bolne in ostarele 10 točk
organiziranje prireditve v Občini 
Lukovica (prizna se 1 prireditev)

10 točk

izdaja glasila, biltena 10 točk
sedež organizacije je v Občini 
Lukovica

50 točk

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpol-
njevanja pogojev in meril v okviru razpoložlji-
vih sredstev javnega razpisa.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost 
se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev, ki so določena za namen 
sofinanciranja društev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupne-
ga števila zbranih točk in vrednosti točke.

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumen-
tacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na 
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumen-
tacije oz. na način opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Prispele vloge na razpis zbira občinska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava 

pregleda izpolnjevanje formalnih pogojev 
vlog  in izdela seznam vseh vlog po vlagate-
ljih in namenih.

3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti 
ter občinska priznanja v sodelovanju z občin-
sko upravo prouči vse vloge in poda predlog 
razdelitve finančnih sredstev.

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja 
direktor občinske uprave izda sklep o sofi-
nanciranju humanitarnih programov.

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prija-
vljene na razpis o izidu razpisa.

6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih progra-
mov župan sklene pogodbo o sofinanciranju 
humanitarnih programov.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN 
ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in ozna-
čene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS 
– SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PRO-
GRAMOV ZA LETO 2017«, na naslov: Občina 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje 
do petka, 26. 5. 2017, do 12. ure. Za pravo-
časne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka 
prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 30 dni od od-
piranja vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in po-
polne vloge ter bodo skladno z vsebino javne-
ga razpisa upravičenci do sofinanciranja pro-
gramov, bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017. 
Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabi-
ti v letu 2017.

X. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite 
na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: 
Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310. 

Številka: 41010-0006/2017
Datum: 20. 4. 2017

občinA LukoviCA

župAn:  MAtej kotnik

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) in Pravilnika o sofinanciranju  
humanitarnih programov v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/16) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2017
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Vodstvo nSi na delovnem obisku  
v kamniško-domžalski regiji
V ponedeljek, 13. marca, se je vodstvo NSi mudilo na delovnem obisku v 
kamniško-domžalski regiji, kjer je obiskalo nekaj podjetij in obrtnikov ter 
iz prve roke izvedelo o gospodarskem potencialu regije. Obenem so se se-
znanili z najbolj perečimi problemi, ki tarejo podjetja in obrtnike v tej regiji. 
Delovni obisk so začeli na kmetiji Pokovec v vasi Zagorica pri Dolskem, kjer 
je rojstna hiša barona Jurija Vege. Sledil je obisk Zavoda usmiljenk – Doma 
svete Katarine v Mengšu, ki je pravzaprav zasebni dom za starejše. Pred de-
lovnim kosilom z župani občin, ki spadajo v kamniško-domžalsko regijo, so 
na Želodniku obiskali še podjetje Roltek, d. o. o., in Pečarstvo Avbelj v Lu-
kovici, kjer še vedno na tradicionalni ročni način izdelujejo peči in tlakovce. 
Seznanili so se s celotnim postopkom nastajanja pečnic od same priprave 
gline do končnega proizvoda, ob tem pa ugotovili, da je to težko ročno delo, 
in ko se žge peč, je še vroče povrhu. Pečarstvo, ki ga prevzema že tretji rod, 
je v zadnjem času dobilo na veljavi, a še vedno ne toliko, kolikor bi moralo, 
saj prinaša ogrevanje z lončenimi pečmi številne prednosti. Opečni tlakovci v 
kuhinjskih in dnevnih prostorih ter drugje pa dajejo poleg toplega dotika še 
domač prijazen občutek, v kar so se tokrat prepričali tudi člani vodstva NSi. 
V spomin na obisk v pečarstvu Avbelj so jim podarili reliefno sliko Janka Ker-
snika. Popoldanski del 
obiska so začeli na 
Podborštu pri Komendi 
v Lončarjevem zaseb-
nem muzeju, kjer si pri-
zadevajo za ohranitev 
slovenske kulturne in 
podeželske dediščine. 
Pred pogovornim veče-
rom v Kulturnem domu 
v Kamniku so obiskali 
še podjetji Nektar Natu-
ra in Iskra Mehanizmi v 
Kamniku ter KIKštarter. 

Pismo bralke (nadaljevanje)

Dogaja se
5. Ste opazili dogajanje na parcelah nasproti občine? Sem se že ve-

selila dokončne ureditve prostora – pa so žal naredili le nekaj koz-
metičnih popravkov, prostor vsekakor izgleda malo bolje; očitno 
se grdi, oranžni foliji še ne bomo izognili, nove investicije pa še 
niso v planu.

6. Smo pa dočakali težko pričakovano toplo vreme in vse užitke, ki 
nam jih nudi. Sprehodi ob glavni cesti do Lukovice vsekakor niso v 
užitek. Neverjetno, koliko veliko tovornjakov se še vedno z veliko 
hitrostjo vozi po »magistralki«! Želela bi si več kontrole in defini-
tivno zmanjšanja prometa ali pa vsaj umiritev le tega. Opcija spre-
hoda ob avtocesti je še slabša izbira, tam še hitreje hitijo mimo, 
zraven pa se čuti težak, umazan zrak, poln izpušnih plinov.

7. Na srečo lahko v našem čudovitem Črnem grabnu pobegnemo 
stran od glavnih cest, pa vendarle nimajo vsi sreče, kajti ko nas že 
lepo preseneti pomlad, ko se umirijo razvažanja gnojnic oziroma 
gnojenje obdelovalnih površin, ko se preneha kurilna sezona in 
težak vonj, ko marsikdo v peči skuri marsikaj, kar ne spada tja, se 
najde kak »prijazen« sosed, ki kljub pripombam očitno nima do-
volj razumevanja, da si po dolgi, hladni zimi človek želi odpreti 
okna, vrata, morda posušiti perilo zunaj. Parcele so vedno dražje, 
temu primerno vedno manjše. Delimo si nočne in dnevne zvoke. 
Vse razumljivo, vse sprejemljivo. Prav tako se razume, da je ceneje, 
morda primernejše, da se nekatere stvari kdaj morajo skuriti. Ne 
morem pa razumeti, da je treba iz dneva v dan nalagati kupček, 
nanj nositi mokro travo in podobno ter kar naprej počasi proizva-
jati smrdljivo dimno zaveso za nekaj trave in svinjarije, ki se nabere 
vsak dan sproti, ter širiti izjemno močan, moteč vonj. Rada imam 
ogenj, prasketanje suhega lesa, igro isker. Osušiš, naložiš in vsake 
toliko zakuriš, seveda, eni, drugi pa …

MArjetkA vrbnjAk
TIPO family-VEIT TEAM-90x126.pdf   1   13/04/17   15:39
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Mami,

veseli s teboj smo  živeli,
žalostni, ker te več ni. 
Nate ostali so živi spomini 
z nami potuješ vse dni …

ZAHVALA

V 81. letu starosti nas je zapustila draga
mami, babi, sestra, teta in tašča

ANGELA KOTNIK
iz Lukovice

Zahvaljujemo se vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 

za vsa izrečena sožalja, za vsak stisk roke in besede tolažbe. 
Hvala za darovano cvetje in sveče. Hvala reševalni postaji 

Domžale in CZR Domžale. Zahvaljujemo se Pogrebni službi 
Vrbančič in gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen 

pogrebni obred. Posebej se zahvaljujemo Stani Stopar 
za izrečene besede ob slovesu.

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Vsi njeni

Kontakt: 031 668 888

Lokacija: za Tuš Cash&Carry Zgornje Jarše pri Domžalah

ZEMLJA ZA:
· vrtove
· zelenice
· grmovnice

· lončnice
· drevesa
· visoke grede

Ni večje bolečine 
kot v dneh žalosti
nositi v srcu 
srečnih dni spomine.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 67. letu starosti sklenila draga mama, 
babica, sestra in teta

DANICA US
roj. Boštele z Malega Jelnika 2

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, 

prijateljem in znancem za izrečena sožalja, 
darovano cvetje, sveče in svete maše.

Zahvaljujemo se g. župniku Janezu E. Rusu 
in g. župniku Acu Jerantu za lepo opravljen 

pogrebni obred ter Marku Trdinu 
za poslovilne besede. 

Hvala Pogrebni službi Vrbančič in pevcem. 
Hvala g. župniku Simonu Kvaterniku iz župnije Fužine, 

ki je mamo redno obiskoval in ji vlival upanje. Hvala vsem,
 ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot.

Vsi njeni

Ne bomo tožili, 
ker si odšla.
Hvaležni bomo, 
ker si bila.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot 
je v 87. letu starosti sklenila naša draga mami, 

mama, prababica, tašča, sestra, svakinja in teta,

JOŽEFA TEKAVC
po domače Markova Pepca

iz Rafolč 28

Iskreno se zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 

sodelavcem in znancem za vsa izrečena sožalja, 
darove, cvetje, sveče in svete maše. Hvala tudi vsem,

 ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZaPORe CeSTe 
Občane ob trasi proge oTo družinskega kolesarskega maratona ob-
čine Lukovica obveščamo, da bodo 27. maja od 10.00 do 13.00 obča-
sne krajše zapore ceste. Zapore se bodo izvajale na naslednjih cestah 
oziroma ulicah: Šentvid, Ul. Alojza Škofica, Gasilska ulica, Prevoje, 
Stara cesta, Sončna ulica, Šentvid, cesta Sv. Vida, Prevoje, Zupano-
va ulica, po glavni cesti proti Vrbi in naprej proti Škocjanu, Škocjan, 
prvo križišče desno proti cerkvi, Škocjan, pri cerkvi desno proti Brez-
ju, Brezje, v križišču desno proti Krtini, Krtina, pred mostom desno na 
makadamsko cesto ob reki Radomlji vse do Lukovice, Lukovica na as-
falt in desno mimo Sp. Prapreč proti Vidmu, Videm, v križišču desno 
proti Imovici, Imovica, v križišču desno proti Šentvidu do kulturnega 
doma. Občanom se zahvaljujemo za strpnost in razumevanje.
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V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

ZAHVALA

Po težki bolezni  
nas je v 50. letu starosti zapustil  

naš dragi sin, mož, oče, brat in stric

VLADIMIR LAZAR
iz Lukovice

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom,  
prijateljem ter znancem in ostalim za pomoč  

in podporo, izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.  
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Posebna zahvala PGD Lukovica in ostalim gasilcem.  
Hvala gospe Ani Zajc za ganljive besede slovesa, hvala  

gospodu župniku Pavlu Okolišu za lepo opravljen obred, 
pevcem, trobentaču in Pogrebni službi Vrbančič.

Hvala tudi podjetjema Hofer Lukovica  
in Tobačni Ljubljana za vso pomoč.

Vsem in vsakomur posebej še  
enkrat iskrena hvala!

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 83. letu starosti  
je svojo življenjsko pot sklenil dragi brat,  

stric, svak in bratranec

LOVRENC PAVLIČ
iz Obrš

Iskreno se zahvaljujemo  
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  

in znancem za izrečeno sožalje, cvetje, sveče  
in spremstvo na njegovi zadnji poti.

Zahvaljujemo se  
g. župniku Pavlu Okolišu,  

osebju Doma upokojencev Domžale,  
pogrebni službi, pevcem in Cvetličarni Nuša.

Vsi njegovi

Pomlad bo na vrt prišla
in čakala, da prideš ti.
In sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 68. letu starosti sklenila naša ljuba žena 
in mami

TILKA SEVER
iz Sp. Prapreč 35

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,  
prijateljem, sosedom, nekdanjim sodelavkam  

in znancem za nesebično pomoč, vlivanje poguma in  
vso podporo, izrečena sožalja, darovano cvetje, maše in sveče. 
Hvala g. župniku za lepo opravljen obred ter Pogrebni službi 
Vrbančič in pevcem. Hvala gospe Stani Stopar in gospe Veri 

Gagič za čustvene poslovilne besede. Zahvaljujemo se  
tudi osebju oddelka intenzivne nege Nevrološke  
klinike za skrb in razumevanje. Hvala tudi vsem, 

 ki ste jo v tako velikem številu pospremili  
na njeni zadnji poti. 

Besede hvaležnosti so premalo,  
za kar ste v teh težkih trenutkih naredili za nas. 

Feri, Blaž in Nina

Končano je življenje,
ki spremljalo ga je trpljenje.
V hiši domači je praznina,
a v srcih naših bolečina
ter solza hvaležnega spomina.

ZAHVALA

14. februarja 2017 smo se 
na šentgotardskem pokopališču poslovili 

od naše drage mame, stare mame, 
prababice, sestre in tete

LJUDMILE LAVRAČ
Francetove mame s Hribov št. 3

lskrena hvala vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem in znancem za izrečena 

sožalja, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se župniku Dragu Markušu za spoštljive 

besede in lepo opravljen obred, Ladu Goričanu za poslovilne 
besede, pevcem Lipe, praporščaku DU Lukovica, Pogrebni 

službi Vrbančič, Gostinskemu podjetju Trojane in vsem, 
ki ste se v tako lepem številu poslovili od naše mame 

na njeni zadnji poti. Hvala vsem, ki jo boste 
ohranili v spoštljivem spominu.

Vsi njeni

Zahvale so standardizirane objave, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za izdajo računa. Cena 
ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €.  Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov 
objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 16. maja in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 25. maja.                                                                                                                                 IR Image

(25. 11. 1935 − 8. 2. 2017)
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Pozabi rumene  
trače, pri nas je rdeča 

nit modra vsebina!

Občine Kamnik, Domžale, Mengeš,  
Trzin in Komenda.

Spremljajte nas tudi na  
www. modre-novice.si ter  
na Facebooku.

pogovor s prejemnikom letošnje zlate plakete 
Občine Domžale Pavlom Pevcem,

intervju z Ino Shai (Martino Šraj),

kolumno Noaha Charneyja o idejah za 
kamniški turizem

in ostalo aktualno vsebino.

V tokratni številki preberite:

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Moto klub Rokovnjači  
vabi na skupinsko vožnjo 
ob odprtju motoristične 

sezone.
 Dobimo se zadnji dan prvomajskih 

praznikov, 2. maja, ob 10. uri. dopoldne 
pred Vulkanizerstvom Lenček v Šentvidu 

pri Lukovici. Planiran je obisk muzeja 
starodobnikov na Vranskem in 

pogostitev ob zaključku. 
Vabljeni! 

FOLKLORnO  
KULTURnO DRUŠTVO LUKOVICa 

vabi na

Dan ODPRTIh VRaT
v petek, 19. 5., med 20. in 22. uro 

v Kulturni dom a. M. Slomška.
Ob druženju vam želimo s plesom in igro  

pričarati delček našega folklornega vzdušja.  
Pridružite se nam in nas spoznajte!
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TLAKOVCI

9,76 €/m2

od

Cementni izdekli Jarc, Vaše 10/a, 1215 Medvode, Slovenija, 01 36 17 936, 051 630 756, e-naslov: prodaja@jarc.si

www.jarc.si
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