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OGLASI

Rokovnjač

B DENT, d.o.o.
KRAŠNJA 57A
1225 LUKOVICA

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
prilagajanjem po sistemu Ivobase

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

v letu 2014 organizira
začetne in nadaljevalne tečaje

TELEFONI:
ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA: 01/7234-522
ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515
MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212

WWW: b-dent.com

EMAIL: bdent.krasnja@gmail.com

PRI NAS OPRAVITE VSE
NA ENEM MESTU!

!

BREZPLAČNI ZIMSKI PREGLEDI VOZIL

 najnovejše informacije
 aktualno dogajanje
 nagradne igre

•
•
•
•
•

VŠEČKAJ IN DELI!

•

menjava pnevmatik
optična nastavitev podvozja
servis vseh znamk vozil
tehnični pregledi
registracija
motornih vozil
zavarovanja,
prepisi, odjave, ...

Tu bi lahko bil vaš oglas.
Ekskluzivno trženje oglasnega prostora
v glasilu Rokovnjač: 01 839 6400

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
Uradne ure: 7.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00
TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

www.ir-image.si

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

TEČAJ CPP: 17.2.
TEČAJ ZA TRAKTOR: 3.3.
TEČAJI VARNE VOŽNJE:
Vsi, ki ste opravili vozniški izpit po 13.08.2010, poskrbite, da opravite vadbo
varne vožnje, ki je potrebna za podaljšanje veljavnosti vozniškega
dovoljenja. Za vso pomoč se lahko obrnete na našo šolo.

Prijave: 031 / 209 – 501 ali avtosola.loncar@siol.net
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Hvala
za lepe želje

Vsebina

Že lani sem
uvodnik za
januarsko
številko začel
z zahvalo posameznikom,
društvom,
javnim zavodom in ostalim organizacijam, ki so
v uredništvo
Rokovnjača
v prazničnih decembrskih dneh poslali
voščilnice z lepimi željami ob novem letu.
Tudi tokrat ne morem mimo tega. Hvala,
vsem in vsakemu posebej! V iztekajočem
letu je bilo namreč voščil, nekatera so bila
tudi res lepo oblikovana, in pisem največ v
zadnjih treh letih, kolikor časa Rokovnjača
vodi trenutni uredniški odbor. Del enega
izmed pisem oziroma voščilo, ki je namenjeno vsem bralcem, si lahko preberete
ob koncu glasila v rubriki Pisma bralcev.
Veseli nas, da opazite naše delo, in da ste
bili zadovoljni tudi z decembrsko prilogo
– koledarjem za leto 2014, saj je bilo prav
nanj največ odzivov.
Nekaj težav v zadnjem mesecu ste imeli
tisti, ki ste želeli pismo oddati v nabiralnik
na sedežu glasila Rokovnjač na Starem
trgu 1 v Lukovici. S preselitvijo pošte Lukovica v novo stavbo so namreč vrata na
hodnik, kjer so tudi prostori našega glasila, zaklenjena, razen v času uradnih ur
KS Lukovica ali ob dogovorjenih uradnih
urah uredništva Rokovnjača. V izogib tovrstnim težavam bo v avli občinske stavbe
oziroma kulturnega doma nameščen novi
nabiralnik za oddajo pošte za naše glasilo.
Sicer pa smo za vsa vprašanja dosegljivi
na elektronskem naslovu rokovnjac@lukovica.si ali na telefonski številki: 051 365
992.
Pred vami je prva od desetih letošnjih
številk Rokovnjača. Naslednja bo – tako
kot lani – , izšla v drugi polovici marca kot
dvojna februarsko-marčna številka.
Leon Andrejka

Naslednja številka Rokovnjača izide 21. marca 2014.
Rok za oddajo člankov je do 10. marca 2014 do 12.
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

Povezovanje šol pobratenih občin
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PRAZNOVANJE

SLOVENSKEGA
KULTURNEGA
PRAZNIKA
V OBČINI LUKOVICA

Petek, 7. februar 2014, ob 19.00
Osrednja občinska proslava
Kulturni dom Janka Kersnika, Lukovica
Citrarka TANJA ZAJC ZUPAN
MOŠKI PEVSKI ZBOR JANKA KERSNIKA LUKOVICA S SOLISTI
FOLKLORNA SKUPINA TD SV. VID
Govornica
BARBARA ZUPANC OBERWALDER (direktorica Knjižnice Domžale)
Povezovanje ANA ZUPAN

Po proslavi
Pungartnikova hiša, Lukovica
ODPRTJE RAZSTAVE
50. OBLETNICA USTANOVITVE ZAVODA ZA SPOMENIŠKO VARSTVO KRANJ
PREDSTAVITEV ZBORNIKA SLOVENSKEGA ETNOLOŠKEGA DRUŠTVA
Etnološko konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka; uredniški odbor:
Milena Bradač, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 051 365
992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik;
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo 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: Končno smo dočakali sneg; foto: Leon Andrejka
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ŽUPANOV UVODNIK, občinska uprava

Zima
Zima nam je do prve polovice januarja še
prizanesla s snegom. Za občinske finance je
to blagodejni podatek, čeprav bi si vsi želeli,
da bi bilo vsaj med božičnimi prazniki nekaj snega. Kaj lahko še pričakujemo v zvezi
s snežnimi padavinami – v tem trenutku še
ne vem; meni osebno bi bilo vseeno, tudi če
zdaj pride pomlad.
Skozi Lukovico se gradi plinovod, katerega gradnja je že v polnem razmahu. S predstavniki
podjetja Plinovodi se redno srečujejo pristojni
sodelavci, po potrebi pa tudi sam, ker skupaj
koordiniramo reševanje odprtih vprašanj, ki
ob gradnji nastajajo. Po poročanju predstavnikov izvajalca, večino problemov, ki nastajajo
na terenu, rešujejo sproti z lastniki zemljišč. Na
občini rešujemo probleme, ki zadevajo javno
infrastrukturo, ki je bila ob izvedbi del s strani
investitorja poškodovana, in ostalimi splošnimi
težavami. Izgradnjo plinovoda moramo razumeti kot objekt širšega družbenega pomena,
pri čemer je naša vloga oziroma vloga občine
podrejena. O odnosih s Plinovodi, ki so bili v
nekih trenutkih zelo napeti, sem že pisal. Mimo
dejstva, da se ta projekt izvaja skozi našo občino, žal nismo mogli. Navkljub našim velikim
naporom smo pogajanja pripeljali do skrajnih
meja mogočega, ko smo morali v izogib škodi
za našo občino pogajanja zaključiti, in sprejeti
gotova dejstva.
Pri gradnji plinovoda so izvajalci med drugim
trčili tudi na arheološke najdbe, ki pričajo o bogatem življenju v vseh zgodovinskih obdobjih
v tej naši dolini Črnega grabna. Taka naključna

Rokovnjač

odkritja prispevajo k razvoju zgodovinske znanosti in poznavanju preteklosti naših krajev.
V pripravi je nov Zbornik občine Lukovica za katerega je prijavljeno lepo število tem, ki so jih
prijavili avtorji z različnih strokovnih področij. V
teh prispevkih naj bi obravnavali pester nabor
tem iz preteklosti in sodobnosti naših krajev
in ljudi. K soustvarjanju zbornika ste bili povabljeni vsi občani, ki imate kakršno koli znanje ali
vedenje, primerno za objavo v zborniku. Velikokrat se namreč srečam z ljudmi, ki izrazite željo,
da bi se to ali ono zapisalo, rešilo pozabe ali pa
postavilo v zavest širše okolice in ljudi, ki bi marsikaj morali vedeti, pa ne vemo.
Knjigo življenja si piše vsak sam in vsak sam je
krojač svoje usode; tako se je na našo žalost,
mnogo prezgodaj poslovil od nas naš nekdanji
sodelavec Zdravko Gabrovec. V času službovanja na občini je opravljal delo šoferja šolskih
otrok. Za njegovo vestno opravljeno delo smo
mu hvaležni. Radi se ga spominjamo, ko nas
je še kot upokojenec rad obiskal, in se vedno z
veseljem odzval povabilu na naše družabne dogodke. V upanju, da je našel svoj mir, nam ostaja
v trajnem spominu.
Bliža se Prešernov dan - slovenski kulturni praznik. V spomin na našega velikega pesnika dr.
Franceta Prešerna bo na predvečer praznika v
kulturnem domu Janka Kersnika proslava, na
kateri se bomo letos spominjali glasbenikov –
skladateljev, ki so delovali in ustvarjali v naših
krajih. Po končani akademiji bo sledilo še odprtje razstave ob 50-letnici delovanja Zavoda za
varstvo kulturne dediščine, ki si jo bomo lahko
ogledali v prostorih Pungartnikove hiše.
Že zdaj ste lepo vabljeni na omenjeni prireditvi,
saj tokrat ne bomo le praznovali iz zanosa, da
pripadamo naši slovenski kulturi, ampak bomo

skozi te prireditvi tudi marsikaj novega izvedeli
o svoji zgodovini.
Če sem že začel z veselo ugotovitvijo, da nam
sneg ni povzročal težav, pa opozarjam, ker zima
in gosposka ne prizaneseta, da se v primeru
zimskih razmer na cesti tudi temu primerno
obnašamo. Sodelavci na občini in kooperanti se
po mojih izkušnjah po svojih najboljših močeh
trudijo, da so ceste in poti v času snežnih padavin, očiščene in prevozne.
Mi kot uporabniki cest pa se moramo zavedati
svojih sposobnosti in se na cesti obnašati razmeram primerno.
Veliko sreče pri vsem, kar počnete!
Matej Kotnik

so nekateri normativi in standardi v šolstvu pri
nas celo nekoliko višji od njihovih.
Po skupnem kosilu, na katerega smo bili povabljeni s strani župana Johanna Pirerja, smo si
ogledali še krajevne znamenitosti: vrtec, samostan in samostanski vrt, kjer izvajajo socialne
programe.
Na obisku v Avstriji smo se seznanili tudi z reformo občin, ki jo uvaja dežela Štajerska. S koncem
tega leta deželna vlada ukinja vse občine, saj z
letom 2015 uvaja nove večje (združene) občine.
Z več kot 500 občin na Štajerskem bodo prešli
na nekaj več kot 200 novih občin. Tako se bo
tudi naša pobratena občina St. Lambrecht združila s sosednjo občino. V novih občinah bodo

po združenju potekale tudi volitve. Za razliko
od Slovenije je tam ta problem veliko manj političen in dosti bolj racionalen.
Župana obeh občin sta imela pester pogovor,
saj se je v teh nekaj letih, ko se nista sestala,
dogodilo kar nekaj novih stvari. Obojestransko
pa je bilo pohvaljeno sodelovanje obeh godb,
nazadnje je bila v gosteh naša godba, ko je v
preteklem letu njihova godba praznovala 111.
obletnico delovanja.
Kot zanimivost pa lahko povemo, da se naši
gostitelji še vedno radi spomnijo našega obiska
pred leti, ko smo občanke in občani obiskali pobrateni St. Lambrecht s sedmimi avtobusi.
Občinska uprava

Povezovanje šol
pobratenih občin
V januarju smo predstavniki Občine Lukovica na čelu z županom Matejem Kotnikom
in podžupanom Bojanom Andrejko skupaj
z ravnateljico dr. Anjo Podlesnik Fetih in
nekaterimi učiteljicami obiskali pobrateno
občino St. Lambrecht. Namen obiska je bil
vzpostaviti povezavo med njihovo ljudsko
in srednjo šolo ter našo osnovno šolo Janka
Kersnika Brdo. Ideja obeh šol je, da bi z izmenjavo učencev v prihodnje utrjevali znanje
tujih jezikov, predvsem nemščine in angleščine, kot tudi spoznavanje kulturnih razlik.
Sodelovanje šol lahko prinese dodatno motivacijo in uspeh naših šolarjev v obeh krajih. Tovrstno povezovanje je lahko koristno
tudi za njihovo poznejše izobraževanje in
poklicno udejstvovanje v prihodnosti.
Predstavnikom naše šole so v St. Lambrechtu
predstavili delovanje obeh šol (ljudsko in srednjo šolo – kar ustreza pojmovanju naše devetletke). Ravnateljica si je skupaj z učiteljicami
ogledala šolske prostore in opremo, avstrijski
kolegi pa so predstavili tudi njihov šolski sistem
in reforme, ki so v teku.
Še pred koncem šolskega leta bo avstrijska delegacija obiskala našo šolo, za kar z njihove strani vlada veliko zanimanje, saj smo ugotovili, da
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Oskrba zapuščenih živali na območju občine Lukovica
Lokalna skupnost je na podlagi Zakona o zaščiti živali, 98/1999,
126/2003, 61/2006 - ZDru-1, 14/2007, 23/2013, v nadaljevanju:
ZZZiv) dolžna poskrbeti za zapuščene živali najdene na njenem
območju. Zapuščenim živalim se zagotovi pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču. Zapuščene živali so najdene, oddane ali odvzete
hišne živali, razen prostoživečih živali.
Občina Lukovica ima na podlagi določil 27. člena ZZZiv sklenjeno Pogodbo za opravljanje dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živalih
na območju občine Lukovica z zavetiščem Meli center Repče, trgovina
in storitve d. o. o., Repče 10, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: zavetišče).
Zavetišče je v skladu z navedeno pogodbo dolžno opravljati naslednje
naloge:
- sprejemanje prijav o zapuščenih živalih in za njih zagotavljati ustrezno veterinarsko pomoč;
- zagotavljati odlov, prevoz, namestitev in oskrbo v zavetišču;
- skrbeti za iskanje zakonitih skrbnikov, oziroma za oddajo živali novim
skrbnikom;
- skrbeti za ažurno vodenje evidenc oziroma registra psov in ga enkrat
letno posredovati naročniku;
- sodelovati s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami za zaščito
živali;
- opravljati vse ostale naloge pod pogoji in na način kot to določajo
predpisi s področja delovanja zavetišč za zapuščene živali;
- nastaviti in voditi mesečno evidenco o izvedeni posameznih delih in
te podatke varovati kot poslovna skrivnost.
Zavetišče na podlagi pogodbe poskrbi za odlov zapuščene živali, žival
oskrbi ter jo namesti v zavetišče. Pred prevzemom zapuščene živali
v oskrbo, osebje zavetišča preveri ali je bila pristojna služba Občinske
uprave o zadevi obveščena in ali je žival v oskrbo dostavljena s potrdilom
Občinske uprave.
Vsak najditelj je v primeru najdbe zapuščene živali dolžan o tem najprej
obvestiti Občino Lukovica in pristojni občinski službi posredovati izjavo
o najdbi zapuščene živali. Izjavo o najdbi zapuščene živali lahko najditelj prejme v vložišču Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica ali pa na
spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si/vloge-in-obrazci.
Kdor najde žival, mora najpozneje v roku 24 ur najdbo živali tudi prijaviti. V kolikor najditelj najdbo žival prijavi najprej zavetišču za zapuščene
živali, mora o tem nemudoma obvestiti tudi Občino Lukovica. Pristojna
občinska služba nato izda potrdilo in ga posreduje zavetišču, ki zagotovi prevoz, namestitev in oskrbo zapuščene živali v zavetišču. Zavetišče
mora na podlagi 11. člena Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 45/2000, 78/2004) zagotoviti namestitev živali v
zavetišče v roku 24 ur od prejema obvestila, če gre za poškodovano žival,
pa v roku 4 ur.

Podgora pri Zlatem Polju
Občina Lukovica je lastnica dela poslovno stanovanjske stavbe parc. št.
275/3 k.o. 1932 – Zlato Polje. Objekt je poznan kot nekdanji BAR SONČEK. Že v času obratovanja lokala je bilo veliko pritožb naslovljenih na
Občino zaradi hrupa, neurejene okolice, smeti in navlake, neprimernega
prostora za izvedbo prireditev in podobno. Ko smo zadnjemu najemniku
odpovedali najemno pogodbo, nismo pričakovali, da bo v človeku želja
po maščevanju, tako krajanom kot lastnici objekta - občini prerasla do te
mere, da prostore v celoti uniči. Žalostno je, da si je oseba ob tem, ko je
uničila prostore, uničila tudi svoj dušni mir, saj se skriva pred organi pregona. Kar zadeva sanacijo objekta Stare šole v Zlatem Polju bi bil vložek
v ureditev prostorov več kot 50.000 evrov, vrednost objekta (lokala) pa
je ocenjena na 22.000 evrov. Objekt tudi nima funkcionalnega zemljišča,
saj je kap objekta že parcelna meja. Zunanja terasa pa stoji že na sosednji
zasebni parceli. Ker je občina s premoženjem dolžna ravnati kot dober
gospodar, se bo potrebno odločiti, kako naprej. V ta namen se je župan
s sodelavci sestal s predstavniki KS Zlato Polje in jih seznanil o navedenih možnostih: sanirati objekt ali pa ga prodati, denar pa nameniti KS
Zlato Polje za ureditev novih, primernejših prostorov. Vsekakor odločitev ni enostavna, treba jo bo preučiti tudi v smeri finančne smotrnosti.
Ker se v upravi zavedamo, da bo odločitev v precejšnji meri odvisna tudi
od želja krajanov Zlatega Polja, bo v ta namen potrebno še nekaj časa,

Dežurna številka zavetišča je GSM: 031/331-336, elektronski naslov: meli.
center@volja.net.
Kontaktna oseba s strani občinske uprave je Katka Bohinc, katka.bohinc@lukovica.si, tel.: 01/72-96-318.
Za vsa ostala vprašanja v zvezi z oskrbo zapuščene živali je odgovorna
oseba zavetišča, ki je dolžna ravnati v skladu z ZZZiv in predpisi o veterinarstvu.
Oskrba živali brez soglasja pristojne službe občinske uprave se zaračuna osebi, ki je žival prinesla v zavetišče.
Zapuščenim, bolnim in poškodovanim živalim mora veterinar v skladu z
32. členom ZZZiv nuditi potrebno nujno pomoč. Neozdravljivo bolnim
ali poškodovanim, težko prizadetim in poginjajočim zapuščenim živalim
mora veterinar zagotoviti takojšnjo humano usmrtitev.
Namen objave tega prispevka je seznanitev občank in občanov, kako
ravnati v primeru, ko najdejo zapuščeno žival. Pri tem je potrebno omeniti dejstvo, da živali, ki je dalj časa prepuščena sama sebi, ne bo enostavno pridržati. Taka žival človeka ni vajena in je dokaj nesocializirana. Prav
tako ne moremo predvideti obnašanja zapuščene, poškodovane ali bolne živali, zato je potrebno v vseh primerih ravnati previdno in zmerno.
Lastnikom psov svetujemo, da si na tej povezavi: http://www.vurs.gov.
si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/PDF/pdf1/VURS_pes10_tisk.pdf
preberejo priročnik O odgovornem lastništvu psov, ki ga je v letu 2010
izdala Veterinarska uprava Republike Slovenije. V priročniku najdete vse
o obveznostih in dolžnostnih lastnikov psov (skrb, prepovedana ravnanja in mučenja, vzgoja in vedenju psov v odnosu do okolice in otrok) kot
tudi koristne nasvete za kupce psov.
Katka Bohinc, Občinska uprava

da dokončna odločitev ustreza tako za občino kot lastnico objekta, kot
krajanom samim. Verjamem, da marsikdo razmišlja v smeri, da je objekt
Stare šole primeren za kakšno dejavnost. Interesa, da bi se prostori namenili gostinski dejavnosti s strani krajanov, ni. Vsekakor so interesi glede objekta različni, odločitvi v zvezi s prostori pa bo namenjen še kakšen
članek v prihodnjih številkah glasila Rokovnjač.
Nina Kodrin, občinska uprava
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Koncert Godbe Lukovica in proslava ob državnem prazniku
Ubrano zaigrana Zdravljica iz instrumentov članov Godbe Lukovica je četrtek, 26. decembra 2013, v polni dvorani Kulturnega doma
v Lukovici naznanila začetek proslave ob Dnevu samostojnosti in
enotnosti ter tradicionalnega že 14. novoletnega koncerta lukoviške pihalne godbe.
Slavnostni govornik ob prazniku,
ko se je slovenski narod pred 23
leti odločil za samostojno pot, je
bil župan Občine Lukovica Matej
Kotnik. Najprej se je dotaknil želja, ki jih izražamo v prazničnih
časih. Nato je največji del nagovora namenil razmišljanju o enotnosti in med drugim dejal: »Na
stvari imamo vsak svoj pogled in
mislim, da je tako je prav. Ampak
včasih se je potrebno poenotiti
in se v odločitvah zediniti. Skupaj je potrebno stopiti. To smo
takrat tudi znali in to je enotnost.
Enotnost, ki jo moramo še naprej
iskati.«
Spraševal se je tudi, ali smo glede
na vse, kar nam narekuje Evropa,
sploh še samostojni ali pa nam
to samo tako ugaja, ker smo bili
vedno vajeni nadvlade. Nadaljeval je z besedami: »Enotni pa, če
gledate poročila, tudi nismo več
ali pa še ne. Pred nami so časi,
ko bomo morali razmisliti in narediti še kak korak proti temu, da
bomo ponovno enotni in samostojni.« Zaključil je s čestitko vseh

prisotnim in vnovičnim pozivom,
naj bo ob slovenskem prazniku
slovenska zastava najlepši okras
hišam.
Sledil je novoletni koncert Godbe Lukovica, ki je tokrat občinstvu v rednem delu programa
pripravila dvanajst skladb. V prvem delu so se predstavili tudi
trije solisti. Najprej s flavto Brigita

Pavlin, dolgoletna godbenica in
ena tistih, brez katerih pri Godbi
Lukovica ne mine niti ena vaja ali
nastop, v skladbi Adagietto. Nato
sta svoje bogato glasbeno znanje v Bachovi skladbi Oče in sin
pokazala še dva mlada ter zelo
perspektivna godbenika, Nejka
Dimc na pikolu, in Urh Štempihar
Jazbec na tubi. Godbeniki tradicionalno medse povabijo posebnega gosta z glasbilom, ki sicer
ni del godbe na pihala. Tokrat
je bila to violina, ki jo je zaigrala
Neža Capuder ob klavirski spremljavi Petre Pirš. V drugem delu

Brigita Pavlin - solo flavta

Člani Godbe Lukovica na 14. novoletnem koncertu

koncerta so godbeniki poskrbeli
tudi za ljubitelje narodno-zabavne glasbe, saj so zaigrali najprej skladbi Prepelica in venček
valčkov ansambla Svetlin ter še
dve avstrijski, Anton aus Tirol in
Boehmischer Traum. Po zadnjem
božičnem venčku je po aplavzu
občinstva sledila še obvezna novoletna Straussova Radetzkyjeva
koračnica.
Dva dni kasneje, 28. decembra,
je po tradiciji sledila še ponovitev koncerta v kulturnem domu
v Šentvidu pri Lukovici.

Slavnostni govornik župan Matej Kotnik

Nejka Dimc - solo pikolo in Urh Štempihar Jazbec - solo tuba

Gostja večera violinistka Neža Capuder

Srečno novo leto 2014

Leon Andrejka
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Božično novoletna prireditev v Krašnji
KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja je v nedeljo, 22. decembra,
pripravil v prostorih gasilskega doma doživet predbožični večer, v
katerem sta nastopili obe pevski skupini ljudskih pesmi iz Krašnje
ter v sodelovanju s Foto kino video klubom Mavrica Radomlje dva
dokumentarna in etnografski kratki film.
Od lanskega leta v Krašnji delujeta dve skupini ljudskih pevcev in obe
sta nam zapeli lepe ljudske pesmi, primerne času. Popestritev s kratkimi filmi, ki ga je predvajala filmska in video sekcija KD Mavrica Rado-

mlje, kjer smo najprej videli pomladni pohod na priljubljeno izletniško
in romarsko pot k sv. Primožu nad Kamnikom iz leta 1988, ter prikaz živih jaslic iz Ligojne, predvajane leta 2008, sta dodala tisto pravo vzdušje
predbožičnega časa. Da ne pozabimo, kako se je včasih kmetovalo in
ne pozabimo tistih, ki jih ni več med nami, je bilo prikazano v kratkem
etnografskem filmu Žetev.
Kot vedno je bil prostor poln zadovoljnih obiskovalcev, ki pridejo od
vsepovsod, ne samo iz Krašnje.
Milena Bradač

Kot vedno je bilo veliko poslušalcev.

Na koncu programa sta nam zapeli obe skupini ljudskih pevcev skupaj.

Večer folklore v Šentvidu
Zunaj so v ritmu ljudskih zvokov poplesavale dežne kaplje, v dvorani Kulturnega doma pa se je pelo in plesalo. Prek 80 nastopajočih
in polna dvorana obiskovalcev so bili zagotovilo za prijeten in vesel
predpraznični nedeljski večer v Šentvidu.
Deževno popoldne se je na zadnjo decembrsko nedeljo ob plesu, ljudskih pesmih in veselju prevesilo v deževni večer, kar pa plesalk in plesalcev med prireditvijo ni motilo, le druženje pred kulturnim domom je bilo
zaradi vremena okrnjeno. Ampak, če se zbere množica godcev, plesalcev
in pevcev mora biti resnično veselo ne glede na vreme!
V uradnem delu smo potovali skozi različne pokrajine in njihove značilne
ljudske plese in napeve. Predstavile so jih tri gostujoče folklorne skupine
in domača folklorna skupina TD Sv. Vid, ki je prvič samostojno nastopila.
Plesalke in plesalci FS KD Groblje so nas z živahnimi in zibajočimi ritmi popeljali na Koroško, člani FS Društva upokojencev Moravče so predstavili
splet gorenjskih plesov, plesalci FS Kamnik pa so predstavili več različnih
plesov pod skupnim naslovom Pri nas prav fletno je. Domača folklorna
skupina TD Sv. Vid je ob koncu zaplesala splet veselih štajerskih plesov,
ki so jih predstavili pod skupnim naslovom Srečanje. Da je ljubezen do
tradicije in ljudskega izročila prisotna v naših krajih že pri najmlajših, so
nam dokazali najmlajši gostje večera - prvošolčki OŠ Janka Kersnik Brdo,
ki so se predstavili s pesmijo Dekle razposajeno.
Po končanem uradnem delu se je veselo druženje nadaljevalo kar v dvorani Kulturnega doma, kjer so godci iz različnih folklornih skupin hitro na-

šli skupni jezik in vse skupaj z živahnimi vižami zabavali še pozno v noč ...
In na koncu zahvala vsem, ki ste omogočili Večer folklore, sponzorjem in
vsem, ki se niste želeli izpostaviti, pa ste prireditev z dobro voljo in svojim
udejstvovanjem podprli. Posebej bi se radi zahvalili vsem sodelujočim
folklornim skupinam in OŠ Janko Kersnik – plesalkam, plesalcem, mentorjem, godcem in vsem, ki ste nam priplesali lep decembrski večer.
Majda Kočar, TD Sv. Vid
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V Krašnji prvi muzej v občini Lukovica
V četrtek, 12. decembra 2013, je bil prav poseben dan za člane Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski in prebivalce Krašnje,
saj so v Pavletovi hiši uradno odprli vrata prvega muzeja v občini.
Odprtja so se poleg župana, krajanov in članov društva udeležili
tudi otroci iz vrtca Medo, ki imajo enoto v Krašnji in učenci podružnične šole. Kratek program so poleg pevcev popestrili tudi otroci,
ki so zapeli in zrecitirali nekaj pesmic, po ogledu Pavletove hiše pa
so se obiskovalci odpravili tudi v šolo, kjer so si ogledali preostalo
zbirko.
Muzejska zbirka je začela nastajati že leta 1992, ko so učenci podružnične šole v Krašnji raziskovali življenje v starih kmečkih hišah in s
starši postavili trikrat pomanjšano Budnarjevo hišo iz Zgornjih Pavlovč
pri Kamniku. Že takrat so jim ob predstavitvi hiše domačini odstopili
nekaj starih predmetov, ki so bili prvi eksponati, hranjeni v praznem
šolskem stanovanju. Zbirko so pozneje nadgrajevali v KUD Fran Maselj
Podlimbarski, in sicer so uredili štiri prostore, v katerih so bili predmeti,
nastali iz pšeničnih kit, etnološka zbirka, fotografije in dokumenti ter
fotografije pisateljev. Prav tako so pred desetimi leti uredili spominsko
sobo pesnika Petra Levca in zaradi potreb šole po prostorih muzejske
zbirke začeli z urejanjem in prestavljanjem muzejske zbirke, v katero so
vključeni pomembni ljudje le iz krašenjske krajevne skupnosti.
„Vesel sem, da je Krašnja dobila z novo ustanovo tudi nekakšno javno
funkcijo, ki bo še dodatno obogatila ta kraj. Čeprav malo z nostalgijo
gledamo na tiste prostore v šoli, se mi zdi, da so v Pavletovi hiši predmeti našli svoje mesto in pridejo še bolj do izraza. Mislim, da če ne bi
bilo Vere in njenih pomočnikov, ki so vse skupaj postavili na noge, bi
bili zagotovo prikrajšani za marsikaj lepega, saj se s tovrstnimi stvarmi
ohranja vedenje o svojem kraju in njegovi preteklosti, Današnji dan je
del zgodovine, ki jo moramo pravzaprav prenašati naprej, saj je to prvi

muzej v naši občini,” je v uvodnem nagovoru dejal župan občine Lukovica Matej Kotnik. Prav tako se mu zdi zanimivo, da je pobuda za muzej
prišla iz zasebnih vrst in je po njegovem mnenju potreba spoštovati
trud vseh, ki so na kakršen koli način pripomogli k uresničitvi v Pavletovi hiši. Prav tako upa, da bo v muzeju veliko obiskovalcev in bo postala
hiša središče, po katerem bo Krašnja še bolj zanimiva.
Njegovemu govoru je sledila zahvala predsednice KUD Fran Maselj
Podlimbarski Vere Beguš, ki je skupaj z njim in direktorico Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandro Gradišek tudi prerezala slavnostni
trak. Kljub vsemu prestavljanje zbirke iz šolskih prostorov v Pavletovo
hišo ni bilo tako enostavno, kot se morda zdi na prvi pogled, saj je bilo
kar veliko dela tudi z demontažo polic, ki so bile narejene po meri za
prejšnji prostor, pojasnjuje Beguševa. “Seliti smo se začeli od maja naprej, junija se je hiša urejala tudi zunaj in od poletja smo počasi vse
skupaj urejali, da je muzejska zbirka dobila današnjo končno podobo.
Najtežje je bilo prestaviti težko blagajno, vendar nam je tudi to uspelo.
Veseli smo, da vse skupaj počasi raste in se najdejo tu in tam še kakšni
novi predmeti za v zbirko. V Krašnji smo pred hišami, ki so na kakršen
koli način pomembne in zanimive, postavili table in ljudje radi pridejo
na izlete ter si ogledajo našo vas,” še dodaja predsednica.
Obiskovalka Marina Močnik je po ogledu hiše dejala: “Zelo lepo, da smo
dobili ta prostor, saj so to spomini na naš kraj in dogodke, ki so se dogajali v preteklosti. Upam, da bodo naši mladi tudi kaj vedeli o teh stvareh
in ohranjali še naprej kulturno dediščino. V muzejski zbirki sem opazila
tudi nekaj s pošte, ki je bila včasih v Krašnji, saj sem tu eno leto nadomeščala uslužbenko, ki je bila na porodniškem dopustu. Res je škoda,
ker se pošta ni obdržala, saj imam lepe spomine na tiste čase. Tukaj v
teh prostorih sem trenutno prvič, vendar zagotovo ne zadnjič!“
Lea Smrkolj
foto: Lea Smrkolj in OŠ Janko Kersnik Brdo
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Zvonovi zvonijo, iz spanja budijo …
Šentviški zvon je v svojem jubilejnem 25. letu s slovenskimi božičnimi napevi spet mehko zaigral na notranje strune zavedanja človekove presežnosti, za doživetje miru, tišine in srečanja s samim seboj.
V sozvočju s kratko svetlobo dneva in časa, namenjenega počitku,
kljub živim zelenim tratam namesto bele odeje po pobočjih. Velika
noč bo torej bela, če narava še kaj da na ljudske pregovore. Jaslice
po cerkvah, skromnih oblik ali izvirnih umetnin, svetlobno in tehnično obogatenih, pomirjajo naše čute in nas nagovarjajo v človeški
prvinskosti in otroški zaupljivosti z večno zgodovinsko zgodbo dobrega in zlega. O novem začetku, o rojstvu odrešenja, o štetju let po
Kristusu, o počlovečenju civilizacije. V nasprotju od hrupa uživaške
komercializacije.
Letošnji koncert je tematsko predstavil slovenski božič, s tistimi preprostimi prisrčnimi napevi, ki najlepše pobožajo naša čustva in nas popeljejo v čas otroštva in obredov, ki so jih doživljali naši predniki skozi stoletja,
v veri, svetosti in duhovnem očiščenju. V številnih krščanskih družinah še
znajo ustvariti pristno medsebojno bližino, kjer ni prostora za sebičnost
in obremenjenost z obdarovanjem. Sveti večer v sožitju generacij in v
duhu tradicije, da se izročilo prenaša na nove rodove. To je duhovna dediščina, ki nas zavezuje.
Pesmi so se zlile v celoto in nam ob spremljajoči pripovedi pričarale
obred božične blagoslovitve slovenskih domov, kmetij z gospodarskimi
pritiklinami, ki so skupno z živino in pridelki bili deležni gospodarjevega
kadila, ob glasni spremljajoči molitvi vse družine. Večer, ko je bilo v srcih
svetlo in čisto, tako kot je bilo vse do zadnjega kota počiščeno tudi v

Prihaja čas, ko začutimo vsi,
da sreča le pozabljena ni.
Ljubezen in mir nam polni srce,
dobrota steguje svoje roke.
Hvala za mnoge drobne stvari,
za katere med letom se zdi,
kot da jih ni, pa vendar zanje vemo mi.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PREVOJE
želi občankam in občanom Občine Lukovica
SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO TER
OGNJAVARNO LETO 2014.
Posebej bi se radi zahvalili prebivalcem
KS Prevoje in KS Rafolče za izkazano podporo.
Prevojski gasilci in gasilke

hiši. Ob jaslicah so se utrinjale pesmi, ki jih ni nikoli zmanjkalo, in so bile
kot božja lestev do neba, kjer je žarela betlehemska zvezda. Družina je
postala eno srce in nikjer ni bilo razpoke, skozi katero bi se prikradlo kaj
slabega. Opolnoči so se v mrzli zimi odpravili z baklami v nezakurjeno
cerkev, vendar jih je grela toplota od znotraj.
Po lepem večeru v polni domači šentviški cerkvi smo bili toplo sprejeti
še v cerkvi na Vrhpolju pri Moravčah, skupno z Grajskim oktetom. Posebno počaščeni pa smo bili ob sprejemu v ljubljanski stolnici, v nedeljo, 5.
januarja, kjer smo peli sveto mašo in po njej še svoj pevski dodatek. Tudi
stolnica je bila polna in naše pesmi so se spoštljivo priklonile veličastju
katedrale. Močno doživetje. Na dan svetih treh kraljev, na tretji božični
večer, smo prinesli veselje starostnikom v domžalskem domu upokojencev. Tovrstni obiski so vedno ganljivi. Nič ne poveže ljudi hitreje in
globlje kot pesem. Tudi če so njihovi spomini v teh letih luknjičavi, tudi
če ne vedo, od kod prihajamo, kateremu letu po vrsti odpiramo vrata,
spomin vendar prepozna melodijo, besede, v srcu se zgane občutek lepote in sreče. Ta mir je božji. V nedeljo, 17. januarja, bomo zapeli še na
Selah v Tuhinjski dolini.
Koncert sta z orglami spremljala naša stalna spremljevalka Marija Holcar
in Boštjan Černe. Zborovodja Primož Leskovec in predsednik Darko Stupica sta spet uspela izpeljati božično gostovanje.
Hvala našim zvestim poslušalcem in podpornikom. Vsi pevci in pevke
Šentviškega zvona vam želimo dobro in prijazno leto 2014, v katero smo
zakorakali z novim upanjem. Da bi znali črpati moč iz tiste stalnice božičnega sporočila.
Mojca Stoschitzky
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Harmonika ne bo zamrla
Že pred davnimi, davnimi leti so zvoki diatonične harmonike razveseljevali številne stare in mlade generacije tudi po vaseh naše
občine, vse od Prevoj do Trojan.
Tedanji ljudski godci, tako imenovani samouki, so za svoj uspeh uporabljali izključno svoj talent, brez katerega ne bi mogli biti tako uspešni in
prepoznavni. Naj med številnimi omenim le legendarnega Nika Zajca
in njegovega očeta iz Čepelj, Janeza Kvedra, Lešarjevega ata s Prevoj in
pokojnega Naceta Okorna iz Trnjave, stare ljudske godbe, katerih harmonike niso imele takšnega leska kot današnje, toda zvoki so bili sijajni, globoko v ušesih. Sledilo je obdobje, ko je bila pri mnogih mladih, še
zlasti v mestih, domača glasba in zvoki diatonične harmonike nekako
odrinjena, poimenovali so jo kar z govejo muziko.
Generacije se menjajo, čas pa vedno prinaša nekaj novega in hvala
bogu, smo danes v obdobju pravega razcveta mladih nadarjenih harmonikarjev tudi v naši občini. Seveda skoraj vsi z novimi harmonikami
in mentorji, ki jih pridno učijo in zadnje čase ustvarjajo celo nekakšno
novo zvrst domače glasbe.
Eden izmed njih je Tone Omahna, najmlajši od treh bratov skupine
Gamsi in sosednje krajevne skupnosti Dob, ki poučuje tudi številne
mlade harmonikarje in naše Občine Lukovica. Ustvarjalen in poln idej
si je umislil predstaviti svoje učence ne le staršem, ampak tudi širšemu
občinstvu. V prijetnem prostoru gostilne Soklič v Zalogu pod Sv. Trojico
je bil za mnoge izmed petintridesetih nastopajočih prvi nastop pred
mikrofonom. Številni nastopajoči so si nadeli in oprtali harmoniko z
napisom Gamsi, Tone Omahna pa se lahko pohvali, da so jih izdelale in

naredile njegove pridne roke. Vrstili so se valčki in polke, hitrejše in bolj
počasne, a vse prijetne za uho in zaslužne za aplavz. Vlogo napovedovalca in povezovalca je spretno opravljal Tone kar sam, za posladek pa
je občinstvo navduševal tudi s šaljivimi vložki. Naj povem tudi to, da so
nastopajoči po končanem nastopu prejeli lepe pokale, spomin na harmonikarski nastop pri Sokličevih, ki so tudi tokrat poskrbeli za odlično
in utečeno gostinsko ponudbo.
Iskrene čestitke vsem nastopajočim harmonikarjem in pridno nabiranje glasbenega znanje tudi v prihodnje.
Tone Habjanič

Moto klub Rokovnjači

Nov vozni red na koledarju
Ob zamenjavi koledarja je pravi čas za postavitev načrta in ciljev
za novo leto. Če želiš imeti vse načrte že vpisane v koledar in ob
prehodu v novo leto vedeti za vse najbolj pomembne dogodke, pa
moraš to storiti nekoliko prej. Zato smo v Moto klubu Rokovnjači
vajeni na termin občnega zbora v sredini decembra, kar pa je zelo
prikladno za istočasno prednovoletno zabavo.
V prijaznem okolju gostilne pri Gašperju na Prevojah se nas je zbralo
prek 35 članov in simpatizerjev. Po prihodu in krajši debati je sledila
predstavitev dela moto kluba v preteklem obdobju, za kar je v video
obliki poskrbel naš Muma. V nadaljevanju je tekla debata o prihajajočem letu in dogodkih, ki jih bomo organizirali. Potrdili smo vozni red
in se po pobudi članov na klubskih sestankih dogovorili o organizaciji
dodatnih skupinskih voženj, ki bodo potekale vsaj enkrat mesečno. V
ta namen se je na spletnem forumu odprla tudi posebna tema, kamor
svoje pobude in ideje lahko vpišete prav vsi. Izpostavljena je bila tudi
problematika o nošenju klubskih barv naših članov na srečanjih in
dogodkih, zato se bo v ta namen vodila evidenca »gorjač«. Ob koncu
uradnega programa smo, kot običajno, nagradili najbolj pridne člane –
vendar smo nagrade (nove klubske dežnike) letos podelili malo drugače in sicer našim ženam, puncam in pridnim mamicam, zaradi katerih
se povečini lahko udejstvujemo klubskih podvigov. Vesna, Majda, Maruša, Polona, Lea, Jana, Mateja, Andreja, Ivi in Ladova soproga še enkrat
HVALA. In že smo jedli, pa še več jedli, pa malo pili in se zabavali do
jutranjih ur ...
Vozni red Moto klub Rokovnjači in AMD Lukovica 2014:
• Zimski moto tabor - pležuhi • februar / marec
• Motorist varno na cesto • nedelja, 27. april 2014
• Budnica • četrtek, 1. maj 2014
• Otvoritvena vožnja • petek, 2. maj 2014
• Strokovna vikend ekskurzija • 23. - 25. maj 2014
• Krvodajalska akcija • sreda, 4. junij 2014
• Nočna vožnja • sreda, 16. julij 2014
• Klubski pohod • sobota, 23. avgust 2014
• Moto piknik • sobota, 6. september 2014
• Zaključna vožnja • nedelja, 5. oktober 2014
• Občni zbor & prednovoletna zabava • petek, 12. december 2014

Tik pred koncem leta sta nas klubski »dizajn majster« Gega in tiskar
Gogo presenetila z novim koledarjem. Za vse zainteresirane je na voljo
pri naših članih oziroma na moto sredah.
Anže Kočar
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72. obletnica dražgoške bitke
Dražgoška bitka je v visokem snegu pri pri minus 30 stopinj januarja
1942 vzela življenje 41 prebivalcem Dražgoš in dvema partizanoma.
Nemci so nato Dražgoše požgali in porušili do tal. Tudi letos smo se
proslave udeležili člani in simpatizerji ZB iz naše občine. Ob zelo lepem
vremenu se je v Dražgošah zbralo približno 10.000 ljudi. Slavnostni govornik je bil Viktor Žakelj. Dražgoška bitka nam mora tudi v prihodnje
ostati v spomin in opomin.
Joži Križman

Blagoslov konj in soli
na sv. Štefana
Ob godu sv. Štefana, zavetnika kamnosekov, priprošnjika pri glavobolih in zaščitnika konj, ki ga krščanska cerkev slavi kot prvega mučenca, v mnogih krajih na Slovenskem blagoslavljajo sol in konje.
Blagoslovljeno sol so občasno dodajali hrani za živino, jo potresli po vrtovih in njivah ter primešali kuhinjski soli. Že nekaj let blagoslov konj
na Štefanovo v Šentvidu pripravi v sodelovanju z domačim župnikom
Konjerejsko društvo Lukovica; tudi letos je bilo tako. Neugodno vreme
in številni novi blagoslovi konj v bližnjih krajih zmanjšujejo število udeležencev, a se jih je vseeno nabralo lepo število. Po končani sveti maši, med
katero so blagoslovili sol, je na prostoru pred cerkvijo duhovni pomočnik
Ivan Povšnar blagoslovil še konje in konjenike. Po prejetem blagoslovu
so se konjeniki odpravili v sprevodu skozi vas in se vrnili na zbirno mesto
ob cerkvi, kjer so nadaljevali prijateljsko druženje.
Drago Juteršek

Povabilo
Društvo podeželskih žena Lukovica vabi članice in tudi
ostale žene in dekleta na občni zbor društva.
Dobimo se na slovenski kulturni praznik v soboto,
8. februarja 2014, ob 10. uri pri Furmanu.
Po uradnem delu sledi predavanje na temo: Sladkorna
bolezen in visok krvni tlak - tegobi sodobnega časa.
Lepo vabljene, da se nam pridružite!

Hokejski klub Prevoje
se zahvaljuje občanom
za prispevek pri raznosu
koledarjev in vam želi
srečno novo leto 2014.
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Kolumna: Milena Bradač

Imate našo
kartico?
To danes slišiš skoraj povsod. V vsaki
trgovini z živilskim ali neživilskim blagom, ugodnosti zvestobe ti ponujajo
telekomunikacije, televizijske, zavarovalniške, časopisne hiše. Slednje češ, če
plačaš naročnino za celo leto, prihraniš
... Kje vraga pa piše, da bom čez eno leto
še tukaj?
Najbolj pa me je res razjezilo, ko so me po
kartici ugodnosti vprašali v lekarni. Halo,
prosim, a zdaj mi bodo pa zdravje ponujali
ugodneje z njihovo kartico. Ena sama manipulacija vsepovsod. Od skoraj vseh. Ste
že kdaj pozorno pogledali, razmislili, kaj
nudijo pod tistimi ugodnimi pogoji? Ste
kdaj pogledali reklame, kaj nudijo ugodneje s kartico ali brez? V dobi interneta si
lahko vsakdo pogleda, kaj katero »zdravo«
ali »modno« živilo, oblačilo vsebuje? Tu
seveda mislim na vse tiste prepovedane
E-je v hrani, kemikalije v oblačilih, vsa tista
obsevanja v ne vem kakšnih komorah, da
živila ostanejo in izgledajo lepa in privlačna predvsem za oči. Da o manipulacijah
v kozmetičnih izdelkih in čistilih sploh ne
zgubljam besed. Kaj vse še vedno kupijo
ljudje, samo da je poceni. Pa ne mi zdaj
omenjati krize, pomanjkanja. Tudi v moji
denarnici je pošten prepih. Ampak vse
polno nasvetov spet lahko najdete na
spletu, kako z domačimi čistili čistiti, kako
si sami lahko naredite prašek, kako lahko
skuhate zares zdravo kosilo z zelo malo
denarja. Seveda pa je treba kuhati, stati za
štedilnikom, ne pa vzeti iz vrečke, zavoja,
stresti v kozico in čez pet minut jesti. Če
niste vešči brskanja po računalniku, dobite tudi popolnoma brezplačne tiskane
novice v skoraj vseh prodajalnah z zdravo
prehrano, celo v Sanolaborju (ne delam
nobene reklame, samo lepo bi bilo, da ste
bolj osveščeni, zaredi vas samih).
Žal pa vso to pisanje v prejšnjem odstavku, vse to zavajanje potrošnikov s strani
domačih in tujih trgovcev ter proizvajalcev, s pridom izrabljajo tudi prenekateri
pridelovalci in izdelovalci domačih tako
poljskih kot obrtnih dobrin. Marsikateri
pridelovalec povrtnine na vsa usta hvali
svoje eko blago. Ta hrana, izdelki so zelo
dragi, absolutno predragi in pri zasebniku
pogosto brez računa prodana naivnemu
in premalo poučenemu ljubitelju zdrave
hrane. Res je več dela, ampak prenekateri
imajo tudi tu namesto srca mošnjiček. Ali
pa se bodo tudi oni domislili kake kartice.
Vsi pošteni ste tukaj izvzeti in nimate biti
za kaj užaljeni.
Spoštovani bralci Rokovnjača, želim vam
čim več zdravja s čim bolj zdravo hrano.
Tudi čim več dobre duševne hrane vam želim. To pa boste najlažje našli med ljudmi,
ki vam nekaj pomenijo, na svežem zraku,
brez prižgane televizije in s čim manj telefoniranja. Raje se pogovarjajte v živo. Iz
oči v oči.

Repa, korenje, zdravo življenje
V minulih praznikih smo sebi in drugim zaželeli samo lepe reči, izrekli mnogo obljub, kaj
vse bomo in česa ne smemo oziroma ne bomo.
Prav v to smer je Marija Merljak popeljala oddajo, kako po praznikih očistiti ter okrepiti naše telo
in dušo, da pa je oddaja bolj zanimiva in pestra, pa vedno k sodelovanju povabi strokovnjake,
prijatelje in društva. V tokratni oddaji Dobro jutro je bilo to naše društvo DPŽ Blagovica Trojane.
Zgodaj zjutraj 3. januarja se nas je sedem članic odpravilo v Ljubljano na Pogačarjev trg s pripravljenimi jedmi iz repe. Pripravile smo kar dvanajst jedi iz kisle ali presne repe: koslanko, šaro, joto,
bujto repo, podmeteno repo s prilogami, solate ter celo sladki in slani štrudelj, ki je bil še posebej
okusen. Po naši predstavitvi jedi je gospa Marija dodala strokovno razlago in o pomembnosti
ostalih sestavin, kot so meso, zabela, ocvirki, ki skupaj dobijo svojo moč pri razstrupljanju in
čiščenju naših organov in teles. O zdravilnosti repe in zelja so gotovo veliko več kakor mi danes
vedeli naši predniki, saj sta bila zabeljena repa in zelje seveda njihov vsakdanji obrok.
Ker čas v letu, ki je pred nami, ne teče nič počasneje, smo tudi me zadovoljne in nasmejane z
novimi spoznanji poslovile od gospe Merljakove, TV ekipe in Ljubljane, ostala pa nam je prijetna
izkušnja in lep spomin. Hvala lepa našim članicam, ki so si vzele čas za sodelovanje, in voljo za
pripravo jedi. Recepte predstavljenih jedi najdete v februarski reviji Rože in vrt.
Darinka Vajde

V Domžalah je konec oktobra 2013 začela z delovanjem mobilna enota programa DORA, ki
stoji za Zdravstvenim domom v Domžalah. Ob tej priložnosti vas vabimo na

predstavitev državnega presejalnega programa za raka dojk DORA,
ki bo v sredo, 5. februarja 2014, ob 17.00 v Knjižnici Domžale.
Predavala bosta mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA, in mag. Kristijana Hertl, dr. med., oba nadzorna radiologa v programu DORA. S predavanjem Skrb za
zdravje je naša dolžnost, se jima bo pridružila tudi prim. Mojca Senčar, dr. med., predsednica Europe Donne, Slovenskega združenja za boj proti raku dojk. Predstavitev in okroglo
mizo bo vodila in povezovala Cveta Zalokar Oražem. Vabljeni vsi, ki bi želeli izvedeti več o
organizaciji programa DORA in samem postopku presejalne mamografije.
DORA je državni presejalni program za raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom
pregled dojk z mamografijo na vsaki dve leti. S preprosto presejalno preiskavo - presejalno
mamografijo lahko zgodaj odkrijemo začetne rakave spremembe v dojki - ko jih ženska ali
njen zdravnik še ne moreta zatipati in znaki bolezni še niso vidni. Če raka odkrijemo zgodaj,
je zdravljenje zelo uspešno.
Lepo povabljeni, da se predavanja udeležite v čim večjem številu!
Andreja Heine, prof. zdr. vzg.,
vodja zdravstveno vzgojnega centra ZD Domžale
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Klemen Gerčar v MXGP, najvišji stopnički motokrosa
23-letni motokrosist Klemen Gerčar, aktualni prvak v razredu MX3,
se pripravlja na nov izziv. V letošnji sezoni bo namreč nastopal v
najvišjem razredu MXGP, ki nadomešča dosedanji razred MX1, in
je, če bi primerjali z dirkanjem motociklistov, dejansko motokrostistični razred motoGP.
Nastopal bo za italijansko ekipo JTECH Honda Racing, ki je tovarniška
ekipa Honde, sedel pa bo na 450-kubičnem motociklu honda CRF.
Letošnja sezona MXGP šteje 18 dirk, poleg teh pa bo svetovni prvak v
MX3 odpeljal še tri predpripravne dirke v Italiji in pet dirk za slovensko
prvenstvo.
Sezona se je za Klemena seveda že začela, poleg kondicijskih priprav
je s pomočjo mehanika iz Italije tudi že testiral novi motocikel z vsemi
dirkaškimi komponentami, prve teste pa je opravil na dirkališču na Hrvaškem.

“Kondicijske priprave so bile dobre, z osebnim trenerjem sva se letos
posebej potrudila in sestavila vaje, ki še povečujejo moč in vzdržljivost.
Dirkanje v razredu MXGP je namreč nekaj posebnega, tam se bom soočil z najboljšimi 30 motokrosisti na svetu. Na Hrvaškem sem preskusil
nekaj nastavitev motocikla, zdaj pa se odpravljam v Italijo, kjer bomo
skupaj z ekipo še testirali in razvijali motocikel, tam pa bom odpeljal še
dve dirki, da preskusimo vse nastavitve v boju s tekmeci,” je pred odhodom na drugi del testiranj povedal Klemen Gerčar.
Prvega marca Klemena čaka tudi prva dirka v MXGP in sicer v Katarju.
“To bo moja prva sezona in glavni cilj je seveda učenje in pridobivanje
izkušenj, saj bo veliko novih dirkališč, konkurenca pa bo zelo ostra. Zato
si želim, da bi se na dirkah uvrščal med prvo dvajseterico, saj ta mesta
prinašajo točke za svetovno prvenstvo.”
Koledar dirk MXGP
1. marec – Katar (Losail Motocross Track)
9. marec – Tajska (Pin Thong 3, Chonburi)
30. marec – Brazilija (Beto Carreiro MX Park, Penha)
13. april – Trentino Italija (Crossdrome Ciclamino, Pietramurata)
20. april – organizator še ni določen
4. maj – Nizozemska (Eurocircuit Valkenswaard, Westerhoven)
11. maj – Španija (Talavera de la Reina)
25. maj – Velika Britanija (Matterley Basin, Winchester)
1. junij – Francija (Circuit du Puy de Poursay, St. Jean dÅLAngely)
15. junij – Italija (Maggiora)
22. junij – Nemčija (Teutschenthal)
6. julij – Švedska (Glimminge Motorstadion, Uddevalla)
13. julij – Finska (Hyvinkään Vauhtipuisto, Hyvinkää)
27. julij – Češka (Loketske Serpentiny, Loket)
3. avgust – Belgija (še ni določeno)
17. avgust – Ukrajina (Dimitrov, Donetsk)
7. september – State of Goias Brazilija (Goiania)
14. september – Mehika (Leon)
28. september – dirka narodov Latvija (Motocenter Zelta Zirgs, Kegums)

8. Božično - novoletni šahovski turnir v Rafolčah
V četrtek, 26. decembra 2013, ob 9. uri so se zbrali šahisti KS Rafolče
in Športno turističnega društva (ŠTD) Rafolče v prostorih lepo urejene brunarice. Zbrali so se mladi in stari, ženske in moški, da ponovno preskusijo svoje šahovsko znanje in naberejo čim več zmag. Bilo
je tudi nekaj navijačev, za boljše počutje pa je skrbela s kuhanjem
kave in čaja Urška. Prvič smo pridobili sponzorska sredstva Optike
Dolinšek za nabavo pokalov. Veseli smo, da se vedno več mladih
vključuje v skrivnosti šahovske igre, da si izboljšajo koncentracijo
in logiko, ki jo potrebujejo tudi v šoli in vsakdanjem življenju.
Šahovski turnir se je igral po švicarskem sistemu (zmagovalci z zmagovalci in poraženci s poraženci) sedem kol na elektronskih urah, po 15
minut na vsakega igralca. Turnir je vodil pisec tega članka. Udeležba
je bila v vseh kategorijah. Rezultati so naslednji: pri odraslih je zmagal
Marjan Dolinšek, drugi je bil Sašo Jemec in tretji novi član ŠTD Matjaž

Strehar, sledijo Gašper Dolinšek, Marko Breznik, Blaž Jemec in Aleš Barle. Pri ženskah je zmagala Klara Jeretina, druga je bila Zala Jeretina in
tretja Lara Jeretina. Pri mladih je zmagal Nejc Dolinšek, ki je zelo napredoval, in je bil v absolutnem razporedu drugi. Naslednje leto bo igral v
skupini starejših, drugi je bil Lovro Kveder.
Pri otrocih do 10 let je zmagal Anže Pavlič, drugi je bil Gašper Dečman
in tretji Andraž Barle. Lenart Pavlič je dobil pokal za najbolj zagnanega
mladega šahista. Pokale za prva tri mesta po kategorijah in priznanja
sta podelila predsednik ŠTD Blaž Jemec in vodja tekmovanja.
Ob prijetnem druženju se je tekmovanje uspešno končalo. Upajmo, da
se srečamo drugo leto v še večjem številu.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi turnirja, ŠD Domžale za šahovske ure in predsedniku ŠTD Rafolče
Blažu Jemcu, predvsem pa sponzorju Optiki Dolinšek.
Viktor Jemec
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Planinski izlet ŠKD Bregar
Rekreacija, igra in zabava niso značilne samo za ljudi, ampak nujna tudi za razvoj sposobnosti preživetja pri živalih. Rekreacija pomeni
dejavno preživljanje časa na način, ki osvežuje človekovo telo in duha. Ker je življenje čedalje bolj sedeče, se potreba po rekreaciji povečuje
in tega se zavedajo tudi pri ŠKD Bregar, saj pripravijo vsako leto kar nekaj aktivnosti, ki krepijo ne samo telo in duha, ampak utrjujejo tudi
povezanost med člani in prijatelji.
Tako smo se člani ŠKD Bregar, prijatelji in simpatizerji tokrat na eno izmed redkih sončnih
nedelj v tej deževni zimi opravili skupaj s svojimi štirinožnimi prijatelji na izlet na Čemšeniško planino. Najprej smo se zbrali v prostorih
društva, kjer so si ogledali razstavo o društvu
čez vsa leta delovanja in se nato napotili proti zastavljenemu cilju. Prazno smučišče in
parkirni prostor sta se kaj hitro polnila tudi z
drugimi izletniki in kaj hitro smo že sopihali
v prvi večji klanček. Umirjen tempo, ki so ga
v glavnem narekovali otroci mlajše generacije, večji bi bili že tja in nazaj, nam je obenem
nudil čudovito priložnost za enkratne poglede na bližnjo in daljno okolico. Medtem ko so
prvi že popili svoj čaj, smo se drugi pridružili
z malce zamude, a nič zato, okrepčila smo bili
ravno tako deležni. Po dobri hrani se običajno prileže še počitek in mi smo si ga privoščili
zvrhano mero na res toplem soncu. Žal je vedno tako, da je vsega lepega enkrat konec in
tudi mi smo se poslovili od prijaznih skrbnikov koče na Čemšeniški planini in se odpravili
v z meglo ovito dolino, vmes pa premišljevali,
kam se napotimo naslednjič.
Drago Juteršek

Tajda Tomelj tretja na področnem šahovskem tekmovanju
Na OŠ Rodica je bilo izvedeno področno
šahovsko tekmovanje v petek, 6. decembra 2013. Učenke in učenci so tekmovali v
tej kraljevski igri, ki povečuje koncentracijo ter razvija hitro in pravilno računanje
možnosti izbire potez za učinkovito odločanje.
Večino tekmovalcev (11 fantov in eno dekle)
je pripeljal zagnani učitelj fizike in tudi dober
šahist ter vodja šahovskega krožka na matični šoli Damjan Gašparič, dekle in trije fantje
pa so prišli s podružnične šole v Blagovici,
kjer vodi šahovski krožek pisec tega članka.
Fantje so sodelovali v kategorijah do 9, do
12 in do 15 let ter dve dekleti v kategoriji do
12 let. Tekmovalo se je s pomočjo šahovskih
ur, čas partije za posameznega tekmovalca
je bil 15 minut (pospešeni tempo). Igralo se
je sedem kol po švicarskem sistemu, to je
zmagovalci z zmagovalci in poraženi med
seboj, pari pa se določajo glede na rezultate
prejšnjih kol. Letos je sodelovalo čez 80 tekmovalcev in tekmovalk, največ v kategoriji
fantov do 9 let.
Najboljši rezultat je dosegla Tajda Tomelj z
Učaka,ki obiskuje šahovski krožek na podružnični šoli v Blagovici in je v kategoriji deklet
do 12 let (D12) dosegla 3. mesto in se uvrstila
na državno prvenstvo. Dobro so se odrezali
še učenka Ana Praznik v skupini D12 s 5. mestom, Matic Virnik v F15 s 5. mestom in Matej
Tomelj v F9 s 6. mestom.

Tajda Tomelj se je 12. januarja 2014 udeležila
državnega prvenstva v pospešenem tempu v
Novi Gorici in zasedla 43. mesto med 52. tekmovalkami in dosegla tri zmage od devetih
partij, kar je spodbuden rezultat.
V kvalifikacijah za državno prvenstvo v Ljubljani pa je v rednem šahu v soboto, 18. januarja 2014, dosegel Matej Tomelj v skupini

F8 5. mesto od 19., Tajda Tomelj pa 4. mesto
od petih v skupini D12, kar kaže na obetavna
mlada šahista iz Črnega grabna.
Zahvaljujem se vodstvu šole za razumevanje
in pomoč, občini za prevoz in staršem za skrb
in prevoze na kraj krožka in na tekmovanja.
Viktor Jemec
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Zlato priznanje Zoji Michelle
Repovš
Varno na kolesu
V letošnjem šolskem letu vsi petošolci OŠ Janka Kersnika Brdo sodelujejo pri vseslovenski kolesarski pobudi Varno na kolesu, ki je
namenjena zagotavljanju prometne varnosti najmlajših kolesarjev. Izpostavlja varno vožnjo s kolesom, katere osnova je popolno
opremljeno kolo in kolesarska čelada, skozi prizmo varnosti pa
opozarja tudi na problematiko neurejene kolesarske infrastrukture v marsikaterem slovenskem kraju. Poleg varnosti je temeljni
namen pobude tudi spodbujanje kolesarstva kot zdravega načina
življenja, ki posameznikom prinaša kakovostnejše življenje.
Prejšnji teden se je zaključil drugi od štirih sklopov tega projekta. Učenci
4.d in 5.d podružnične šole Blagovica so v okviru tega sklopa raziskovali,
katere prometne znake srečujemo v naši občini. Naredili so raziskavo na
terenu in na podlagi svojih ugotovitev pripravili družabno igro Znakoved, za učenje o pomenu posameznih prometnih znakov, ki jih morajo
poznati za varno udeležbo v cestnem prometu. Družabno igro so tudi
igrali in vsi so se strinjali, da je zabavna in poučna hkrati.
Sodelovanje pri projektu za najbolj zagrizene in uspešne prinaša tudi
lepe nagrade (npr. 500 evrov donacije za šolski izlet, priznanje šoli in
mentorjem, odsevni brezrokavniki (donacija šoli, 30 kosov), odsevni trakovi (donacija šoli, 30 kosov), kolesarske čelade (za vse sodelujoče učenke in učence), odsevni trakovi (za vse sodelujoče učenke in učence), majice Varno na kolesu (za vse sodelujoče učenke in učence). Vsak izdelek, ki
ga šola odda, je točkovan. Zmaga šola, ki prejme največ točk.
Točke lahko zbiramo tudi preko facebooka in sicer, če zberemo največje
število všečkov. Zato vas vabimo, da na spletni strani https://www.facebook.com/pages/Varno-na-kolesu/202905463227970 všečkate članke
in fotografije, ki so povezane z našo šolo.
Helena Mai Smolej

Poskusi z zrakom
V 3. b razredu smo v okviru predmeta Spoznavanje okolja izvajali
poskuse z zrakom. Ugotavljali smo, kako lahko stiskamo zrak v balonu in plastični vrečki, kaj se zgodi, če ga preveč stisnemo, kako
je z zrakom v papirnati vrečki in plastični brizgalki. Svinčnik smo
kotalili s pomočjo pahljače, narejene iz papirja, in spremljali zračne
mehurčke, ki jih je iz potopljenih kred izpodrinila voda.
Tina Pergar

V ponedeljek, 25. novembra 2013, je na OŠ Danile Kumar v Ljubljani potekalo državno tekmovanje IATEFL v znanju angleškega
jezika za osmošolce. Krovna tema tekmovanja je bila Foreign Countries (Tuje dežele) in je zahtevala zelo širok spekter znanja o
deželah, tekmovalci pa so se morali izkazati tudi v kreativnem
pisanju ter uporabi lastnih idej in domišljije, vezanih na dano
temo.
Z OŠ Janka Kersnika Brdo se je tekmovanja udeležila Zoja Michelle Repovš iz 8. c ter izmed 415 tekmovalcev s svojim znanjem in sposobnostmi osvojila odlično 5. mesto.
Iskrene čestitke!
Mentorica Katja Kociper

Srečanje z lovcem
Na sprehodu pri Rafolčah smo srečali dva lovca, člana LD Lukovica.
To sta bila Lado Kveder in Tomaž Cerar. Otrokom sta predstavila pomen in delo lovcev, ki temelji na varovanju in oskrbi gozdnih živali.
Otroci so spoznali opazovalnico in krmilnico za divje prašiče. Ker sta
imela s seboj psa, so se otroci seznanili tudi z njegovim delom.
V istem tednu sta prišla lovca še v vrtec in pripravila razstavo nagačenih
živali. Otroci so preko celega dopoldneva prihajali k njima, se z njima
pogovarjali, pregledovali revijo Lovec ter knjige o gozdnih živalih in izvedeli mnogo zanimivega. Ker so vedoželjni, so zastavljali različna zanimiva vprašanja, na katera sta odgovarjala.
Predvsem skrb za živali je bila poglavitna naloga, ki sta jo ob srečanju z
otroki imela v mislih lovca in sta jo otrokom tudi posredovala. Razstava
bo v vrtcu nekaj časa, Tomaž Cerar pa jo vsake toliko časa dopolni s posameznimi živalmi. Otroci spremembo ob vsakodnevnem obisku zelo
hitro prepoznajo.
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Intervju Peter Vidmar, starosta slovenskega pritrkavanja

»Rekli so mi, da se ne bom nikoli naučil
pritrkavanja, ker ne znam peti!«
Peter Vidmar s Prevoj je tisti občan, ki se ga med pritrkovalci drži vzdevek starosta
slovenskih pritrkovalcev. Gospod Vidmar je mojster starega slovenskega običaja in
posebnosti, ki ji v Evropi in drugod po svetu ni para. Leta 2011 je bil eden izmed
prejemnikov plakete Občine Lukovica, in sicer zaradi prispevka k ohranjanju glasbene dediščine slovenskega naroda ter prenosu ljudskega izročila mladim rodovom.
Čeprav mora zaradi posledic prometne nesreče hoditi z berglami, pa ga slednje ne
ovirajo pri veselju do ustvarjanja posebnih melodij z zvonovi.

zvrst glasbe, ki nima nobene zveze s petjem ali
igranjem. Tudi od teh ostalih pritrkovalcev, kar
nas je več, nima nobeden izmed njih glasbene
šole. Če bi to, kar so mi govorili, držalo, potem
bi morali pevci znati pritrkavati, ampak noben
ne zna, še pri organistih so redki tisti, ki znajo
tudi pritrkavati.
Kako ste vedeli, kakšno je pravilno pritrkavanje, ker ste bili samouk?
Nisem imel mentorja in sem se učil kar na posluh. Ko sem slišal, kako to delajo drugi. V Škocjanu smo se tako učili, da nam je pokojni župnik
rekel: Naučite se tako, da bo znal vsak igrati na
vse tri zvonove sam. Takrat so bili še trije zvonovi, zdaj so štirje. Manjša dva zvonova smo držali
v rokah, večjega pa si dal na nogo. Rekel nam
je še, če se boš tako naučil, potem boš povsod
znal pritrkavati. Če bi se naučil samo na enega
ali na dva, bi potem šlo zmeraj bolj na nož, tako
pa smo znali sami igrati na tri.
Je težje igrati na tri ali štiri zvonove?
Ne bi rekel, da bi bilo na štiri kaj težje. Zdi se mi,
da na štiri zvonove pridejo še lepše melodije,
na Zasavski Sveti Gori se pa sploh lepo sliši, saj
imajo šest zvonov, za kar pa so potrebni trije
pritrkovalci.

Peter Vidmar je leta 2011 prejel plaketo občine Lukovica
Kdaj ste se prvič srečali s pritrkavanjem?
To je bilo kar precej zgodaj. Pritrkavanja sem
se naučil še preden sem bil dovolj močan za v
zvonik. Šel sem tudi v zvonike, kjer so pritrkavali drugi, ampak so nas starejši podili stran, saj
nam niso dovolili, da bi bili mlajši poleg njih. Ta
odnos je posledično privedel do tega, da je bilo
vedno manj pritrkovalcev, saj so starejši že pomrli, mlajših pa potem tudi ni bilo.
Koliko ste bili stari, ko ste začeli tudi sami
pritrkavati?
Ko sem začel s pritrkavanjem, sem bil star okoli
10 let. Moj oče je bil že v mladih letih pritrkovalec, prav tako pa je tudi zvonil ob pogrebih.
Če je bilo res nujno, je še šel pritrkovati, vendar
pa sem nato tako kot oče obe funkciji opravljal
tudi sam. Lahko bi rekel, da se ukvarjam s tem že
približno šestdeset let, danes pa ne zvonim več
ob pogrebih, temveč le še pritrkujem.
Se mogoče spomnite, kdaj ste prvič „zlezli“ v
zvonik?
Bolj uradno je bilo to približno leta 1954 v Šentvidu pri Lukovici. Svetemu Antonu so včasih v
cerkev prinesli krače in ostale dobrote ter nato
licitirali, kdo bo dal več denarja, ki smo ga zbirali
za cerkev. Takrat so bili moji pritrkovalski začetki, saj smo tedaj tudi nekaj malega zaslužili. Spominjam se, da sem se družil z Bergantovima fantoma, s katerima smo se po enem izmed obredu
ob prazniku sv. Antona odpravili v gostilno Rus,
kjer je debata nanesla tudi na pritrkavanje. De-

jala sta, da bi se prenehala ukvarjati in kmalu mi
je bilo jasno, da smo tisti večer sklenili kot nekakšno »primopredajo naziva«, da sem »prevzel«
pritrkavanje. Bergantova sta jo zelo kmalu po
tem po popihala čez mejo. Eden je sedaj v Švici,
drugi pa v Kanadi, tako da sem moral nekaj časa
delati vse sam, vendar sem potem dobil pomoč.
Pravite, da vas starejši pritrkovalci niso ravno pustili v svojo bližino. Kako ste se potem
sploh naučili pritrkovati?
Naučil sem se v Škocjanu s sosedovim fantom,
ki je bil moj letnik. Pri njih na podstrešju so privezali „akse“ od starih vozov pod streho na „remeljne“ in s kakšno „šino“ in smo tolkli na tisto.
Ko smo se tam naučili melodije, smo pa kar šli v
zvonike. Ko so bila žegnanja, smo kar šli, in tako
smo pritrkovali tu in tam.. Tone Lebar in ostali so
imeli „šine“ obešene tudi na kozolcih in takrat,
ko so bili doma, so vadili na njem. Sam sem znal
pritrkavati, še preden sem imel sploh dovolj
moči v rokah. Ko sem samostojno začel, sem bil
star tam nekje okrog 13 let.
Ali je bila to, da nimate glasbene šole, kdaj
težava?
Ne, nič. Spomnim se, ko sem bil bolj začetnik in
sem šel po zvonikih, kjer so bili starejši, ki so to
že opravljali in dostikrat me je kakšen vprašal,
če znam peti. Rekel sem, da to pa ne, kar še danes ne znam. Povsod so mi zmeraj rekli, če ne
znaš peti, se pa nikoli ne boš naučil pritrkavati
in zvoniti, vendar to ne drži nič. To je posebna

Kako razširjeno je bilo pritrkavanje v vaši
mladosti?
Od generacije starejših jih je bilo v vsaki vasi
kar nekaj, ki so znali pritrkavati. Mlajših niso
pustili zraven, da bi se učili, saj je bilo kar nekaj
rivalstva in je prevladovalo mišljenje »mi smo
pritrkovalci, vi pa ne boste«. Jaz sem rad videl,
da je kakšen prišel zraven, da bi se naučil. Ko pa
so jih starejši odrivali, seveda nobenega ni bilo
potem več blizu zvonika in so ostali sami. Sam
sem bil kar navdušen in zavzet nad tem, saj me
je pritrkovanje zanimalo, zato sem tudi potem
prišel zraven.
Kakšne spremembe so bile od vaših začetkov
pa do danes?
Spremembe so kar opazne, ker včasih ni bilo
tako veliko raznolikih melodij, kot jih poznamo danes. Lahko bi rekel, da jih je trenutno čez
petdeset, prav tako pa so tudi bolj zahtevne in
krožne melodije. Posebno lepo je, če pritrkavajo
štirje in se ustvarja res odlična muzika. Največ
melodij je takrat, ko imajo kje nov oziroma nove
zvonove in se srečamo pritrkovalci iz vseh koncev Slovenije. Že takoj, ko »šlosarji« zmontirajo
nove zvonove, pritrkovalci začnejo s pritrkavanjem in tako dolgo igrajo, kakor se kateremu da.
Danes se kar veliko cerkva predvsem na gorenjskem ob nakupu novih zvonov odloča za težko
izvedbo s težkimi zvonovi, v preteklosti pa temu
ni bilo in so zvonovi z manjšo težo dosegali lepši
zven. Pri novejših zvonovih se je že zgodilo, da
so bili stari komaj nekaj let, in so se že »pobili«.
Spomnim se, da sem enkrat v ribniški Novi Štifti
slišal zvonove, ki so pred mašo zvonili 15 minut
prej, vendar mi že takrat tudi glasovno niso odgovarjali, nato pa sem kmalu po tem izvedel, da
je počil večji zvon.
Kako gledate na elektronsko pritrkavanje, ki
se je pričelo pojavljati z elektrifikacijo zvonov?
To je le izhod v sili, kvalitete pa ni, saj je vse preveč monotono. Moti me, ker ni duše zraven in
menim, da mora biti pri pritrkavanju poleg človeška roka, ki vpliva na bolj tiho oziroma glasno
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igranje, bolj tiho oziroma počasno, ... Vseeno se
mi zdi, da je elektronsko preveč navadno, ob
praznikih mora biti bolj slovesno vse skupaj.
Koliko učencev ste že učili?
Bilo jih je kar nekaj, vendar se potem niso obdržali. Kakšni so šli k vojakom in jih ni bilo potem
nič več blizu, drugi so poročili in šli stran, ... Največkrat sem ostal sam in moral učiti spet nove.
Med mojimi sinovi se za pritrkavanje ni zanimal
nihče, sem pa vesel, da to navado v družini
ohranja moj zet, Da je nekdo čisto samostojen,
traja to največkrat dobro leto.
Kako veste, da je nekdo iz pravega testa?
To se hitro pokaže, da razume, kako je potrebno
udarjati. Najprej dobi v roke večji zvon za vodilne udarce in igra osnovne, začetne melodije,
takšne kot smo igrali tudi včasih. Ko se nekdo
nauči z velikim zvonom, pa potem dobi manjše, ki so spremljava. Meni je vseeno, na katere
igram, vendar sem največkrat pri malih zvonovih za spremljavo.
Eden izmed vaših učencev je bil tudi sedanji
župan Matej Kotnik?
Ja, župan je bil tudi moj učenec v prvi generaciji,
ko sem jih učil. Moram reči, da je odličen pritrkovalec, ampak odkar županuje, nima toliko časa
za to in verjetno se bo po tem, ko bo prenehal s
svojo funkcijo, vrnil, saj mi je dejal, da zvonove
pogreša. Zelo hitro je pomnil snov, tako da se
je potem naprej kar sam dopolnjeval z novimi
melodijami. Tudi njegov brat Vito je dober, skupaj pa sta sestavila svojo melodijo, ki se imenuje
Opravljivka, vendar se je nisem mogel čisto do
konca zapomniti in zdaj je ne bi vedel odigrati. Morata priti Matej in Vito, da jo posnamemo,
potem se jo bomo pa hitro naučili naprej.
Med mladimi imamo kar nekaj pritrkovalcev
tudi v naši občini ...
Zelo sem vesel, da se trenutno kaže pri mladih
zanimanje za pritrkavanje in upam, da bo ostalo
tudi naprej. Pritrkovanje se je začelo ponovno
spodbujati v zadnjih desetih do dvajsetih letih,
na Brdu pa je mladih pritrkovalcev sedaj več kot
deset. Uči jih pritrkovalec Tone Lebar, dobivajo
pa se ob petkih, in včasih se jim pridružim tudi
sam. Tam so šolski, miniaturni zvonovi, pozneje
pa se učijo tako, da igra vsak na enem zvonu ali
pa potem tudi, da prime vsak tudi po dva zvonova. Če se kdaj zgodi, da kakšen izmed pritrkovalcev manjka, je res dobro, da znaš igrati več
kot le na enega.

Udeleževala sva se ga okrog pet let, potem pa
so Italijani začeli bojkotirati, saj smo Slovenci
pobrali skoraj vse nagrade. Pozneje so prav zaradi tega uvedli še eno kategorijo, in sicer tako
za Italijane kot tudi za Slovence, da ne prihaja do zamer, tako kot je bilo to včasih. Moram
reči, da v primerjavi z nami Italijani pomanjkljivo pritrkujejo, saj se velikokrat zmotijo, so bolj
počasni, ... Ne vem, kaj je razlog temu, ali se ne
zavzamejo dovolj, se pomanjkljivo naučijo ali pa
jim gre bolj malo v glavo. Zanimivo pa je, da čez
mejo na italijanski strani poznajo pritrkovanje,
na Koroškem pa Avstrijci ne znajo pritrkovati.
Se je vam tudi že kdaj zgodilo med pritrkavanjem, da bi počil zvon?
Ne, to pa nikoli. Potrebno je rahlo in zmerno pritrkavati, saj je potrebno imeti tako kot pri ostalih stvareh tudi tukaj občutek. Zvonovi so nežna
stvar, saj če preveč udarjaš, to tudi ni lepo. Boljše
je rahlo udarjanje ali pa dinamično.
V koliko zvonikih ste že bili?
Odkar pritrkujem pa do danes sem bil v več kot
štiristo zvonikih. Ne pritrkujem redno, ampak se
večkrat udeležim kakšnih pritrkovalskih srečanj
in sem aktiven ob večjih praznikih. Nazadnje
sem pritrkoval v Škocjanu, ko je bila poslednja
nedelja pred adventom. Tam imam prijatelja, s
katerim sva že vpeljana, tako da vsak prime v
roke dva zvona in nama gre brez napake.
V katerem zvoniku ste najraje pritrkavali?
Pomembno je, da zvonik ni preveč stisnjen, ker
potem to pomeni, da nimaš nobenega prostora. Zelo širok zvonik, kjer so ogromni zvonovi v
vrsti, je na primer v Mengšu, kjer lahko še plešeš
okrog (smeh). Tudi v Dobu je dovolj prostora,
v naši občini je pa kar lep zvonik v Blagovici.
Tudi drugod po Črnem grabnu sem že večkrat
pritrkaval ob kakšnih svetih birmah in obhajilih.
Zdaj že pokojni župnik Vrtovšek je imel rad pritrkavanje in smo tako ob tovrstnih slovesnostih
najprej pritrkavali v Blagovici, nato pa smo šli v
Šentožbolt. Velikokrat sem bil tudi v Dobu, saj
so leta 1974 dobili nove zvonove in sem tam
prav tako pritrkaval. Tam sem učil tudi skupino

17

petih, šestih fantov, ki so bili kar dobri, vendar se
sedaj nihče od njih ne ukvarja s pritrkavanjem in
sem nazadnje ostal sam. Tako sem ali stoječe ali
lavfajoče melodije na štirih zvonovih tudi igral
sam.
Kakšni zvonovi so po vašem najboljši?
Najboljši zvonovi so tam, kjer so stari bronasti. Novi niso več dobri in kvalitetni, kot so bili
včasih. Vsaka livarna ima svoje tehnologije in se
trudijo po svojih najboljših močeh, vendar nekaterim bolj uspeva, drugim pa manj. Menim,
da imajo stari zvonovi lepši zven in tudi bolj privlačne melodije za poslušanje. Star in velik zvon
je tudi na Limbarski gori, kjer sem pritrkoval že
neštetokrat. Luštno je delati tudi v Krtini, kje rimajo vse tri bronaste zvonove, vendar rad delam tudi na železnih, če so seveda dobro uglašeni. Pomembno je, da je dolg zven, da potegne
za seboj glas. Za snemati so skoraj boljši železni
zvonovi, kjer je manj brnenja in se zaradi močnejših udarcev med posameznimi udarci lažje
razlikuje in lepše sliši na posnetkih, za kakšno
melodijo gre.
Je kje kakšen zvon, ki ste si ga bolj zapomnili
kot druge?
Da, v bistvu je res. Zvonovi imajo različne napise in eden izmed bolj zanimivih je veliki zvon v
Šentožboltu. Na njem piše: V svetem letu blagoslov sem začel prositi nov, glasno k Bogu vodim
in hudobo sodim. Če hočeš uloviti me, moraš
prej ubiti me.
Ste kdaj razmišljali, da bi napisali knjigo?
Da, sem tudi, da bi napisal note, vendar sem
imel bolj malo časa. Bil sem poštar v Domžalah
in kar veliko tudi nadomeščal po drugih poštah,
doma smo imeli kmetijo, zidali in je bilo vedno
kaj. Zdaj, ko imam čas, pa skoraj nič ne vidim,
tako da ne morem niti pisati. Veliko mi pomeni že to, da lahko še vedno pritrkavam, saj je to
moj način sprostitve ob lepih melodijah zvonov.
Vesel sem, da imam možnost udeleževati se srečanj po Sloveniji in da pritrkavam ob večjih praznikih, saj mi to zelo veliko pomeni.
Lea Smrkolj

Je med pritrkovalci kakšna pritrkovalka?
Danes je med pritrkovalkami dosti mladih punc,
včasih pa to deklet ni zanimalo. Veliko mladih
deklet se udeležuje med počitnicami pritrkovalskih tečajev, dvakrat so imeli šolo tudi na
Zasavski Sveti gori ali pa na Primorskem in Dolenjskem. Punce se zanimajo zato, ker vidijo pri
fantih, ki pritrkavajo in si rečejo, dajmo poskusit,
mogoče bo pa šlo in nekaterim tudi gre, čeprav
sam nisem nikoli učil nobene punce.
Ste se kdaj udeležili kakšnega pritrkovalskega tekmovanja?
Da, tekmovanj sva se kar nekaj let zapovrstjo
udeleževala s Tonetom Lebarjem, in sicer sva
hodila že malo pred 80. letom v Staro Gorico k
cerkvi svetega Roka, kjer imajo tri ne preveč velike zvonove. Tam so imeli tekme in zmeraj sva
osvojila kakšen pokal, tudi kdaj za prvo mesto.

Starosta slovenskega pritrkavanja Peter Vidmar ob svoji rojstni
cerkvi v Škocjanu

Za svoje delo je prejel tudi posebno nadškofijsko priznanje in
zahvalo metropolita Franca Rodeta
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Pritrkovalci lažje do zvonov
Pritrkavanje je slovenska posebnost in ga uvrščamo med razne vrste glasbe, saj je to ritmično
udarjanje s kembljem po krilu zvona. Med zvonjenjem se zvon ziblje v ležiščih in tako prisili,
da kembelj niha in udarja ob zvon. Pri pritrkavanju pa zvon stoji pri miru, kembelj pa udarjamo z roko. Ker so kemblji večjih zvonov težki, jih privežemo na lesen kol, ki je utrjen v
koreniki zvona, ali pa ga privežemo na verigo ki je pritrjena na nosilne tramove, tako da je le
malo oddaljen od krila zvona. Vsak zvon ima lahko svojega pritrkovalca ali pa eden igra na
več zvonov. Pritrkava se na tri, štiri ali največ pet zvonov, če jih je toliko v zvoniku.
Lepoto pritrkovanja že nekaj let ohranja in poživlja pritrkovalska skupina pod vodstvom Toneta
Lebarja, ki združuje številne mlade. Ker je potrebno vse, kar se na malih zvonovih naučijo, prenesti
tudi na velike, je bila to do nedavnega velika težava, kajti varno priti do zvonov in nazaj je bila prava
umetnost. Ob številnih prepotrebnih obnovah običajno za zvonik vedno zmanjka denarja. Še pred
prazniki so mojstri zasukali rokave in uredili dostop do zvonov, ki je ob novi razsvetljavi veliko prijetnejši. Za vsak poseg so potrebni najprej izračuni - statični in finančni. Statične je tokrat opravil
Franc Pezdirc s.p. Projekt, betonski del stopnic je izdelal Boštjan Tekavc GTB, lesenega pa Andrej
Juteršek. S tem so dokazali, da tudi domači mojstri nekaj veljajo. Za praznike so se pritrkovalci v
zvonik podali po novih in širokih stopnicah, ki poleg lažjega dostopa nudijo tudi večjo varnost.
Drago Juteršek

Naši rojaki po svetu
V tedniku Družina lahko preberemo številne zanimive prispevke iz sveta in domovine. Tako
je bila v nedeljo, 5. januarja, objavljena novica, da je mons. Vinko Bokalič postal škof v Santiagu del Estero.
Papež Frančišek je svojega nekdanjega pomožnega škofa v Buenos Airesu mons. Vinka Bokaliča
23. decembra imenoval za škofa argentinske škofije Santiago del Estero. Sam ga je 29. maja 2010
tudi posvetil v škofa, mons. Bokalič je bil nato do izvolitve kardinala Jorgeja Maria Bengogglia za
papeža njegov tesni sodelavec. Škofija Sanitago del Estero spada v metropolijo Tucaman, šteje okrog 700.000 prebivalcev, od katerih jih je 88 odstotkov katoličanov. Po površini je štirikrat večja
od Slovenije, leži v severozahodnem delu osrednje Argentine. Škof Bokalič je za škofom Lojzetom
Urbančem (upravlja sosedno škofijo Catamarca) in nadškofom Andrejem Stanovnikom (nadškofija
Corrientes) že tretji škof slovenskega rodu v Argentini. Rodil se je 11. junija 1952 v Buenos Airesu
očetu Vinku in materi Pavli, rojeni Iglič, ki sta v Argentino prišla leta 1949. Oče je doma iz Mengša,
mama pa s Prevoj. Po vstopu k lazaristom je študiral teologijo v Buenos Airesu, kjer je bil 1. aprila
1978 posvečen v duhovnika. Po mašniškem posvečenju je večinoma deloval v argentinski prestolnici, kjer je skrbel za pastoralo mladih, bil je župnik, rektor semenišča, vizitator Misijonske družbe in
tri leta misijona v škofijo Goya. Zapis je povzet iz tednika Družina.
Drago Juteršek

Žive jaslice v Postojnski jami
Letos praznuje postavitev svetopisemskih
prizorov božjega rojstva v prostorih kraškega podzemlja 24 let. Sama postavitev
spada med največjo in najstarejšo obliko
prikaza živih jaslic pri nas.
Svetopisemski dogodki o božjem rojstvu
so postavljeni ob najlepših kapniških tvorbah. Obiskovalci lahko istočasno uživajo
v lepotah podzemnega sveta in obenem
podoživljajo posamezne prizore iz Svetega
pisma, ki so letos dobili popolnoma novo
postavitev. K prazničnemu vzdušju na svojstven način prispevajo tudi nastopajoči pevski zbori iz vse Slovenije in zamejstva. Med
nastopajočimi zbori se že nekaj let predstavljajo tudi cerkveni zbori iz župnije Brdo. Letos
sta skupaj nastopila otroški in mladinski pevski zbor pod vodstvom Petre Avbelj. Poleg
daljšega koncerta v jami so tokrat zapeli še na
balkonu prireditveno-kulinaričnega središča
Jamski dvorec, vsem tistim, ki so potrpežljivo
čakali, da se z vlakcem odpeljejo v notranjost
čudovitega podzemnega sveta.
Drago Juteršek
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Deževni pohod po Rahuški poti
V nedeljo, 5. januarja 2014, z odhodom ob 9. uri pri brunarici na
igrišču v Rafolčah se je začel že 8. Rahuški pohod. Čakali smo na
pravljično zasneženo naravo, z mehkim snegom kot lansko leto,
vendar toplo vreme z dežjem ni hotelo pojenjati in desetina neustrašnih je vseeno zakorakala v nekoliko razmočeno realnost. Ne
glede na vreme se imamo vedno lepo, je prihajalo iz udeležencev.
Pohodniki, od mladih pa do skoraj sedemdesetletnikov, so si ogledali
meje naše krajevne skupnosti in uživali kot nastopajoči v filmu Ples v dežju. Belo-modre markacije na označeni poti so nas najprej pripeljale do
koče v Preserjah pri Čepljah, kjer smo se nekoliko okrepčali in spočili. Po
gozdnati poti smo se kmalu že podpisovali v knjigo pohodnikov v Dupeljnah pri Gerčarju, kjer smo se najedli jabolk in še ostalih dobrot v nahrbnikih in se spustili po vijugastih poteh v dolino še skozi Vrhovlje v Rafolče.
Prijetno utrujeni in dobre volje smo pri brunarici na igrišču še malo posedeli in poklepetali ter sklenili, da se spomladi ali poleti organizira še
dodatni pohod po Rahuški poti, da ne bi v njem uživali le priviligiranci …
Zahvaljujemo vodstvu Športno turističnega društva za dobro sodelovanje, pohodniška sekcija pa vas bo po domovih obvestila o nadaljnih mesečnih pohodih.
Viktor Jemec
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Božično novoletni koncert skupine skromnibend
Januarsko kulturno mrtvilo ob številnih prireditvah v decembru je tokrat prekinil koncert ansambla skromniband. Skromni
band je namenoma napisan z malo začetnico, ker so dekleti in
fantje tako skromni, da tudi ime svojega ansambla pišejo z malo
začetnico.
V Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu se nam je
tokrat predstavila skupina mladih glasbenikov, ki ustvarjajo katoliško
slavilno glasbo. Skupina, ki skupaj ustvarja že dve leti, izvaja vse od
priredb cerkvenih ljudskih pesmi do lastnih avtorskih skladb. Njihov

namen je z glasbo slaviti Boga in mu darovati svoje talente, ki jih nimajo malo, kakor so nam tokrat pokazali. Na odru dvorane in ob njem
pa so se zbrali tudi pevci mladinskega pevskega zbora z Brda, da so
skupaj zapeli nekaj pesmi. Skromnibend sestavljajo Simon Jurše iz
Trzina, Jan Giacomelli iz Ljubljane, Julija Zadravec iz Ljutomera, Ana
Brumec je doma v Ljubljani in na Spodnji Polskavi, Rok Mulec z Unca
in Janez Meden iz Lukovice. S koncerti bi radi zbrali sredstva za izdajo
samostojne zgoščenke in se zato vsem, ki so jim tokrat prisluhnili in
namenili dar za njihov projekt v letu 2014, zahvaljujejo.
Drago Juteršek
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR) 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), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov strokovnega dela društev na
področju kmetijstva, in sicer: letni programi
in projekti ter redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja
namenila za programe oziroma aktivnosti društev, ki so se (se bodo) odvijale v letu
2014, vendar največ do višine 50 % upravičenih stroškov, izkazanih 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
društvih za izvajanje dejavnosti s področja
kmetijstva 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 določa Zakon o društvih;
• da so/bodo do 31. marca 2014 Občinski
upravi dostavili poročilo o realizaciji
aktivnosti preteklega leta v primeru
odobritve sredstev za delovanje v preteklem letu;
• da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne 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 za leto 2014 je
predvidoma 11.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa,
natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica na področju 11 Kmetijstvo,
gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102
Program reforme kmetijstva in živilstva, podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje
podeželskih območij, proračunska postavka
042111 Sofinanciranje društev s področja
kmetijstva - razpis, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2014 spremeni drugačna višina sredstev
od navedene, se upravičencem skladno s tem
tudi spremeni 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
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz.
dokazila, iz katerih je razvidna vrednost
izvedenih aktivnosti; za aktivnosti, brez
dokazil je lahko predložena izjava o višini
sredstev posamezne aktivnosti, podpisana s strani odgovorne osebe);
• finančno ovrednoten program dela za tekoče leto;
• strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji);
• promocijska dejavnost;
• celotno število članov društva ter število
članov iz občine Lukovica;
• organiziranje in sodelovanje na občinskih,
regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.
VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki V. tega razpisa, točkujejo v skladu
z merili, ki so sestavni obvezni del razpisne
dokumentacije. Merila so določena v točkah,
katerih vrednost se vsako leto izračuna na
podlagi proračunskih sredstev, ki so določena
za namen sofinanciranja društev, in skupnega
števila točk ovrednotenih programov.
Morebitna nerazporejena sredstva tega javnega razpisa se bodo razporedila med ostale upravičence na javnem razpisu, skladno z
merili javnega razpisa.
VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije.
VIII. 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 meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo
opremljeno skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije, 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.
4. Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili upravnega postopka.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolne vloge Občinska
uprava na predlog komisije pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je pet
delovnih dni od dneva prejema poziva.

Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo.
IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Rok za predložitev vlog, skladno s predpisano
dokumentacijo, je do vključno ponedeljka,
7. aprila 2014, na naslov naročnika: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 LUKOVICA. Vloge
se lahko oddajo osebno na naslov naročnika
ali pošljejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2014«.
Odpiranje prispelih vlog bo: 10.4.2014, ob 19.
uri, v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri
Lukovici, Veidrov trg 7, 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 dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. list RS, št.
24/06, 126/07, 65/08 in ZUP-G, Ur. list RS, št.
8/2010).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica
in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu
2014.
XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite
na naslovu: Občina Lukovica, Veidrov trg 7,
Šentvid pri Lukovici, 1225 Lukovica, v času
uradnih ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc,
telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov za
posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom:
katka.bohinc@lukovica.si.

Številka: 330-0134-005/13
Datum: 6.1.2014
Občina Lukovica
ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.
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Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 26. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/07, 9/09), objavlja

JAVNI RAZPIS

za subvencioniranje naložb v kmetijska gospodarstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN
PREDMET PODPORE
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
V proračunu Občine Lukovica za leto 2014 so
za državne pomoči na področju kmetijstva zagotovljena nepovratna finančna sredstva, ki
se dodelijo za naslednji namen:
Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za
skupinske izjeme; ukrep: Naložbe v kmetijska
gospodarstva za primarno proizvodnjo.
Predmet PODPORE:
Podpore se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva, ki so namenjene urejanju
pašnikov na kmetijskem gospodarstvu.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci po tem razpisu so pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v
občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oz. v zakupu kmetijska
zemljišča, ki ležijo na območju občine.
IV. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI
ZA DODELITEV SREDSTEV
SPLOŠNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
• kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano
v evidenco kmetijski gospodarstev;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
• naložba mora biti v skladu z veljavnimi
standardi Skupnosti;
• kmetijsko gospodarstvo mora prispevati
k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev, kar mora biti razvidno iz vloge (zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in
preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali).
SPECIFIČNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
• izdelan načrt ureditve pašnika s popisom
del, opreme in tehnologijo paše.
V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem razpisu so:
1. stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev
pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa
opreme za ureditev napajališč za živino;
2. splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (izdelava projektne dokumentacije – Načrt postavitve pašnika s
kalkulacijo, ki ga izdela strokovna služba,
mnenje KSS, priprava vloge).
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu
omogoči, da doseže nove uvedene minimal-

ne standarde glede okolja, higiene in dobrobit živali.
Kot upravičeni stroški se štejejo vse aktivnosti
od 1.1.2014.
Pomoč se ne dodeli za:
• nakup živali, proizvodnih pravic in enoletnih rastlin;
• zasaditev enoletnih rastlin;
• preproste naložbe za nadomestitev;
• drenažna dela ali opremo za namakanje
in namakalna dela, razen če taka naložba
vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode
za najmanj 25 %.
Davek na dodano vrednost in lastno delo se
ne upoštevajo kot upravičeni stroški.

kovica za leto 2014 je predvidoma 3.000,00
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, gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program
reforme kmetijstva in živilstva, podprogram
11029003 Zemljiške operacije, proračunska
postavka 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov, KTO 410217 – kompleksne subvencije
v kmetijstvu.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2014 spremeni drugačna višina sredstev
od navedene, se upravičencem skladno s tem
tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

VI. OMEJITVE
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za
isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva
Evropske Unije (EU).
Podpore za naložbe po tem razpisu se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• investicije, ki se izvajajo izven območja
občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev RS in EU,
• preproste naložbe za nadomestitev.

IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so
sestavni obvezni del razpisne dokumentacije.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost
se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev, in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
Morebitna nerazporejena sredstva tega javnega razpisa se bodo razporedila med ostale
upravičence na javnem razpisu, skladno z merili javnega razpisa.

VII. FINANČNE DOLOČBE
BRUTO INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na
obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
• do 50% upravičenih stroškov na območjih
z omejenimi dejavniki;
• do 40% upravičenih stroškov za ostala
območja.
Najmanjši/največji znesek
dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200
EUR, najvišji znesek pa 5.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju (kmetijskemu gospodarstvu)
ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli
obdobju treh proračunski let oziroma 500.000
EUR, če je podjetje (kmetijsko gospodarstvo)
na območju z omejenimi možnostmi (OMD),
in sicer ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih
ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev Skupnosti.
VIII. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
izgradnje pašnikov iz proračuna Občine Lu-

X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca
(prijavni obrazec) in dokumentacije k vlogi in
mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI
PRILOŽENA VLOGI:
• izdelan načrt izvedbe projekta s popisom
del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi
za to pristojna strokovna institucija (Kmetijsko svetovalna služba);
• kopije obrazcev A, B in D zbirne vloge za
neposredna plačila za tekoče leto Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
• mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti
investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba (Kmetijsko svetovalna služba);
• izjava upravičenca, da v tekočem letu še ni
prejel sredstev iz državnega ali občinskega
proračuna ali mednarodnih virov.
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.
XI. 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
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 prihod-
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kov proračuna občine za leto 2014,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
4. Nepravočasne vloge, vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah in nepopolne vloge bodo zavržene in neodprte vrnjene naslovnikom, neutemeljene vloge, ki
ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in
kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev pa zavrnjene.
5. Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili upravnega postopka.
6. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Rok za predložitev vlog, skladno s predpisano
dokumentacijo, je do vključno ponedeljka,
2. junija 2014, na naslov naročnika: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 LUKOVICA. Vloge
se lahko oddajo osebno na naslov naročnika
ali pošljejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

Rokovnjač
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – NALOŽBE V KMETIJSTVO 2014«.
Odpiranje prispelih vlog bo: 5.6.2014, ob 19.
uri, v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri
Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.
XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. list RS, št.
24/06, 126/07, 65/08 in ZUP-G, Ur. list RS, št.
8/2010).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in

upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo predvidoma izplačana v letu 2014.
XIV. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon:
01/72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: katka.bohinc@lukovica.si.
Številka: 330-0136-005/13
Datum: 6.1.2014
Občina Lukovica
ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 26. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012 - ZdZPVHVVR) in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 13/07, 9/09), objavlja

JAVNI RAZPIS

za zagotavljanje tehnične pomoči na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN
PREDMET PODPORE
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
V proračunu Občine Lukovica za leto 2014 so
za državne pomoči na področju kmetijstva zagotovljena nepovratna finančna sredstva, ki
se dodelijo za naslednji namen:
Pomoči na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov, dodeljene po Uredbi za
skupinske izjeme; ukrep: Zagotavljanje tehnične podpore.
Predmet PODPORE:
Podpore se dodeljujejo za izobraževanje,
usposabljanje in informiranje kmetov in
članov njihovih družin.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci po tem razpisu so naslednji registrirani izvajalci:
• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije;
• organizacije, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva
na območju občine ali regije.
Če storitve nudijo skupine proizvajalcev ali
druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč – članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev!

IV. POGOJI UPRAVIČENOSTI ZA
DODELITEV SREDSTEV
Upravičenci, ki kandidirajo za predmet podpore izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin morajo
k vlogi predložiti letni program dela (finančno
ovrednoten program izvajalca izobraževanj
oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so
kotizacije oziroma participacije kmetov, če se
izvajalec za to odloči).
Pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju.
POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisani temi tehničnih podpor za leto 2014
sta naslednji:
• Izobraževanje s področja računalništva in
informatike za sodobno kmetijsko gospodarstvo,
• Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem razpisu so:
a) Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem
gospodarstvu se pomoč dodeli za kritje
stroškov organiziranja programov usposabljanja in materialnih stroškov za izvedbo programov usposabljanja (predavanja,
informativna izobraževanja, krožki, tečaji,
prikazi, strokovne ekskurzije,...): stroški organiziranja programa za izobraževanje in
usposabljanja (najem prostora, honorar iz-

b)

c)

d)

e)

vajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence); stroški izvedbe strokovnih ekskurzij;
potni stroški in dnevnice udeležence.
Na področju svetovalnih storitev, ki jih
opravijo tretje strani: honorarji za storitve,
ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer: rutinsko
davčno svetovanje, redne pravne storitve
ali oglaševanje.
Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na
njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški
izdaje publikacij, najemnine razstavnih
prostorov, simbolične nagrade, podeljene
na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na
nagrado in zmagovalca.
Stroški na področju širjenja znanstvenih
dogajanj (prikazi in demostracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna
podjetja, znamke (razen za proizvode iz
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006- poreklo)
niso imenovani.
Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki
predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev
danega proizvoda, če so informacije in
predstavitve nevtralne in imajo zadevni
proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in
tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
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januar 2014
Kot upravičeni stroški se štejejo vse aktivnosti od 1.1.2014.

dene, se upravičencem skladno s tem tudi
spremeni višina odobrenih sredstev.

VI. OMEJITVE
Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za
isti namen kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije (RS) ali sredstva
Evropske Unije (EU).
Podpore po tem razpisu se ne dodelijo za:
• stroške storitev povezane z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje;
• stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe.

IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Podrobna merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
Komisija za kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija) bo v postopku ugotovila, ali vsebina vloge zasleduje in ustreza cilju ukrepa.
Morebitna nerazporejena sredstva tega javnega razpisa se bodo razporedila med ostale
upravičence na javnem razpisu, skladno z merili javnega razpisa.

VII. FINANČNE DOLOČBE
BRUTO INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na
obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar lahko znaša:
• pomoč lahko krije do 100 % stroškov;
• pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih
storitev in ne sme vključevati neposrednih
plačil v denarju proizvajalcem;
• kadar je tehnična pomoč namenjena upravičencem za dejavnost predelave in trženja
kmetijskih in nekmetijskih proizvodov, se
upošteva določila pravil »de minimis« za
gospodarstvo.
Najmanjši/največji znesek
dodeljene pomoči:
Najmanjši/največji upravičeni stroški za
društva znaša do 1.000 EUR/program letno
oziroma za organizacije do 6.000 EUR/program letno.
Skupna pomoč v okviru skupinskih izjem za
kmetijstvo ne sme preseči najvišje dovoljene
pomoči. Sredstva pomoči se seštevajo ne glede na to ali se financirajo iz državnih sredstev,
lokalnih sredstev ali sredstev Skupnosti.
VIII. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za zagotavljanje
tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna
Občine Lukovica je za leto 2014 predvidoma
4.500,00 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, gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program
reforme kmetijstva in živilstva, podprogram
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postavka 042106 Tehnična pomoč v
kmetijstvu, KTO 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2014 spremeni višina sredstev od nave-

X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca
(prijavni obrazec) in obveznih prilog k vlogi,
ki so predložene kot dokazila k posameznim
ukrepom in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.
XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala Komisija, ki bo pripravila tudi predloge 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 2014,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je
zagotovljenih sredstev v proračunu.
4. Nepravočasne vloge, vloge, vložene v nepravilno opremljenih ovojnicah in nepopolne vloge bodo zavržene in neodprte vrnjene naslovnikom, neutemeljene vloge, ki
ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in
kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev pa zavrnjene.
5. Na podlagi zapisnika in predloga komisije
občinska uprava s sklepom v upravnem
postopku odloči o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma izda sklep
o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
6. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Rok za predložitev vlog, skladno s predpisano dokumentacijo, je do vključno petka, 28.
februarja 2014, na naslov naročnika: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 LUKOVICA. Vloge
se lahko oddajo osebno na naslov naročnika
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ali pošljejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – TEHNIČNA POMOČ V KMETIJSTVU 2014«.
Odpiranje prispelih vlog bo: 5.3.2014, ob 19.
uri, v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri
Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.
XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU
RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. list RS, št.
24/06, 126/07, 65/08 in ZUP-G, Ur. list RS, št.
8/2010).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri se opredelijo posamezne
naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter
način izvedbe plačil ter druge medsebojne
pravice in obveznosti ter podrobnejši pogoji
koriščenja odobrenih sredstev med Občino
Lukovica in upravičencem.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
• dokazila o plačilu obveznosti (računi, situacije),
• poročilo o opravljenem delu.
Dodeljena sredstva bodo predvidoma izplačana v letu 2014.
XIV. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 1225 Lukovica, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon:
01/72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: katka.bohinc@lukovica.si.

Številka: 330-0135-005/2013
Datum: 6.1.2014
Občina Lukovica
ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.

Glasilo občine Lukovica
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Rokovnjač

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/2012) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev s področja
turizma v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/2011), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju dejavnosti društev s področja turizma iz proračuna Občine Lukovica za leto 2014
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov strokovnega dela društev s
področja turizma, in sicer: letni programi in
projekti ter redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja
namenila za programe oziroma aktivnosti
društev, ki so se (se bodo) odvijale v letu 2014,
vendar največ do višine 50 % upravičenih
stroškov, izkazanih v finančnem načrtu
društva za tekoče leto.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva, ki na območju Občine Lukovica delujejo najmanj 1
leto, in katerih osnovna dejavnost je turistična
ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
• da so registrirana v skladu z Zakonom o
društvih za izvajanje dejavnosti s področja
turizma;
• da predložijo potrdilo o registraciji;
• da imajo sedež na območju občine Lukovica;
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot
to določa Zakon o društvih;
• da imajo poravnane vse davke in druge
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti;
• da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi;
• da so do 31. marca 2014 Občinski upravi
dostavili poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta v primeru odobritve
sredstev za delovanje v preteklem letu.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev s področja turizma iz
proračuna Občine Lukovica je za leto 2014
predvidoma 4.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa,
natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 14 Gospodarstvo,
glavni program 1403 Promocija Slovenije,
razvoj turizma in gostinstva, podprogram
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in
gostinstva, proračunska postavka 047310 Sofinanciranje društev s področja turizma - razpis, kto 412000 – tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2014 spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi
spremeni 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
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz.
dokazila, iz katerih je razvidna vrednost
izvedenih aktivnosti; za aktivnosti, brez
dokazil, je lahko predložena izjava o višini
sredstev posamezne aktivnosti, podpisana
s strani odgovorne osebe) finančnega načrta za preteklo leto;
• finančno ovrednoten program dela za tekoče leto;
• strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji);
• promocijska dejavnost;
• celotno število članov društva ter število
članov društva iz občine Lukovica;
• organiziranje in sodelovanje na občinskih,
regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.
VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki V. tega razpisa, točkujejo v skladu
z merili, ki so sestavni in obvezni del razpisne
dokumentacije. Merila so določena v točkah,
katerih vrednost se vsako leto izračuna na
podlagi proračunskih sredstev, ki so določena
za namen sofinanciranja društev, in skupnega
števila točk ovrednotenih programov.
VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije.
VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Prispele vloge pregleda in oceni tričlanska
komisija. Komisija tudi pripravi predloge za
dodelitev 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 pošiljateljem (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
skladno z določili upravnega postopka.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka Občinska uprava na predlog komisije pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve vlog
je pet delovnih dni od dneva prejema obvestila. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo naknadno.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Rok za predložitev vlog, skladno s predpisano
dokumentacijo, je do vključno ponedeljka,
21. aprila 2014, na naslov naročnika: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 LUKOVICA. Vloge
se lahko oddajo osebno na naslov naročnika
ali pošljejo s priporočeno pošto. Razpisna
dokumentacija bo z dnem objave razpisa na
voljo v sprejemni pisarni občine na naslovu:
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica in
na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljeni z naslovom pošiljatelja
in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – PROGRAMI TURIZMA 2014«.
Odpiranje prispelih vlog bo: sreda, 23.4.2014,
ob 18. uri, v prostorih Občine Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 7, 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 dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP-UPB2, Ur. list RS, št.
24/06, 126/07, 65/08 in ZUP-G, Ur. list RS, št.
8/2010).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in
upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu
2014.
XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici, 1225 Lukovica, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon:
01/72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: katka.bohinc@lukovica.si.

Številka: 322-0029-003/13
Datum: 6.1.2014
Občina Lukovica
ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.
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PRIREDITVENIK

Rokovnjač

DATUM

NAZIV PRIREDITVE

KRAJ

ORGANIZATOR

26.1.2014

Smučarski skoki - pogoj snežne razmere

Podgora pri Zlatem Polju

Športno društvo Zlato Polje

7.2.2014

Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju

Lukovica (KD Janka Kersnika)

Občina Lukovica

8.2.2014, ob 19:00

Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku

Krašnja

KUD Fran Maselj Podlimbarski

21.2.2014

Delavnica »ZELIŠČA«

Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Turistično društvo sv. VID

1.3.2014

Pustna povorka - sprevod z družabnim srečanjem

Prevoje pri Šentvidu - Šentvid pri Lukovici

Turistično društvo sv. VID

23.2.2014

Smučarski skoki - pogoj snežne razmere

Podgora pri Zlatem Polju

Športno društvo Zlato Polje

23.3.2014, ob 16:00

Prireditev v počastitev praznikov v marcu

Krašnja

KUD Fran Maselj Podlimbarski

22.3.2014

Materinski dan - kulturna prireditev

Lukovica (KD Janka Kersnika)

Turistično olepševalno društvo
Brdo-Lukovica

25.3.2014, ob 10:00

Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu s kulturnim
programom in družabnim srečanjem

Gradiško jezero

Društvo podeželskih žena
Lukovica

19.4.2014

Prva društvena tekma Ribiškega društva Črni graben

Kroharjev ribnik

Ribiško društvo Črni graben

26.04.2014, ob 20:00

Petje partizanskih in domoljubnih pesmi

Krašnja

KUD Fran Maselj Podlimbarski

26.4.2014

Odprta tekma Ribiškega društva Črni graben

Lovski ribnik

Ribiško društvo Črni graben

27.4.2014

Peregrinov sejem - kramarski sejem

Lukovica

Turistično olepševalno društvo
Brdo-Lukovica

27.4.2014, ob 10. uri

DEMO Radomlja - SLOGA 2014 - prikaz strojev za spravilo sena Korne in traktorjev Videm pri Lukovici
John Deere s firmo SLOGA -Kranj

Združenje za medsosedsko
pomoč - Strojni krožek Radomlja

30.4.2014

Tradicionalni prvomajski nastopi po občini

več krajev po občini

Godba Lukovica

11.5.2014

Društvena tekma Ribiškega društva Črni graben

Kroharjev ribnik

Ribiško društvo Črni graben

11.5.2014

Turnir v malem nogometu

Podgora pri Zlatem Polju

Športno društvo Zlato Polje

17.5.2014

18. Šraufov spominski pohod

Krašnja

Športno društvo Krašnja

25.5.2014

Odprta tekma Ribiškega društva Črni graben

Lovski ribnik

Ribiško društvo Črni graben

1.6.2014

Srečanje v Lukovici - srečanje društev podeželskih žena Ljubljanske regije v
Lukovici z družabnim srečanjem

Gradiško jezero

Društvo podeželskih žena
Lukovica

junij

Prireditev ob dnevu državnosti

Lukovica

Občina Lukovica

15.6.2014

Nočna društvena tekma Ribiškega društva Črni graben

Zeleni gaj

Ribiško društvo Črni graben

13.6.2014

Vidov večer - kulturno-družabno srečanje

Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Turistično društvo sv. VID

14.6.2014

Vidov sejem - sejem z družabnim srečanjem

Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg

Turistično društvo sv. VID

27. - 29.6.2014

Mladinski tabor

ni podatka

Ribiško društvo Črni graben

22.6.2014

Kresovanje od Dnevu državnosti: kulturno-družabno srečanje

Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg

Turistično društvo sv. VID

5.9.2014

Rokovnjaška noč - družabna prireditev

Brdo pri Lukovici (Rokovnjaški gozdiček)

Turistično olepševalno društvo
Brdo-Lukovica

6.9.2014, ob 10. uri

Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu

Brdo pri Lukovici (poskusni sadovnjak KIS)

Kmetijski inštitut Slovenije Poskusni sadovnjak Brdo

september

Prireditev ob občinskem prazniku

Lukovica

Občina Lukovica

6.9.2014, ob 14:00

Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo (srečanje pevcev ljudskih pesmi
slovenskih pokrajin ter razstava in prikaz starih obrti in ročnih del)

Krašnja

KUD Fran Maselj Podlimbarski

6.9.2014

Odprta tekma za pokal občine Lukovica

Lovski ribnik

Ribiško društvo Črni graben

20.9.2014

Zaključna društvena tekma Ribiškega društva Črni graben

Zeleni gaj

Ribiško društvo Črni graben

5.10.2014

Turnir v malem nogometu

Podgora pri Zlatem Polju

Športno društvo Zlato Polje

5.10.2014

29. Tek za krof, 21. Pohod za krof in 3. Krofkov tek

Krašnja

Športno društvo Krašnja

18.10.2014

Lukov sejem - kramarski sejem

Lukovica

Turistično olepševalno društvo
Brdo-Lukovica

22.11.2014

Otroški bolšji sejem -sejem z družabnim srečanjem

Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Turistično društvo sv. VID

20.12.2014

Večer folklore - kulturno-družabno srečanje

Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Turistično društvo sv. VID

20.12.2014, ob 16:00

Božično - novoletna prireditev

Krašnja

KUD Fran Maselj Podlimbarski

december

Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Lukovica

Občina Lukovica

26.12.2014, ob 19:00

Tradicionalni novoletni koncert Godbe Lukovica

Lukovica

Godba Lukovica

28.12.2014, ob 19:00

Tradicionalni novoletni koncert Godbe Lukovica

Šentvid pri Lukovici

Godba Lukovica
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KONTAKTNA OSEBA

TELEFON

E-MAIL

SPLETNA STRAN

Tone Habjanič

041/292-182

/

/

Mojca Cerar

01/72-96-300

obcina.lukovica.@lukovica.si

www.lukovica.si

Vera Beguš

031/359-303

vera.begus@gmail.com

/

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Tone Habjanič

041/292-182

/

/

Vera Beguš

031/359-303

vera.begus@gmail.com

/

Vinko Nakrst

041/873-979

todbrdolukovica@gmail.com

/

Vida Capuder

041/618-558 ali 01/72-35-650

dpzlukovica@gmail.com

/

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Vera Beguš

031/359-303

vera.begus@gmail.com

/

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Vinko Nakrst

041/873-979

todbrdolukovica@gmail.com

/

Janez Cerar

041/734-209

cerarjanez2@gmail.com

/

Bojan Andrejka

041/606-572

godba.lukovica@gmail.com

http://www.godba-lukovica.si/

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Tone Habjanič

041/292-182

/

/

Marjan Štrukelj

041/612-702

strukelj.marjan@gmail.com

www.krasnja.si

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Vida Capuder

041/618-558 ali 01/72-35-650

dpzlukovica@gmail.com

/

Mojca Cerar

01/72-96-300

obcina.lukovica.@lukovica.si

www.lukovica.si

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Vinko Nakrst

041/873-979

todbrdolukovica@gmail.com

/

Roman Mavec

01/72-36-7 33 oz. 031/537-449

Roman.Mavec@kis.si

http://www.kis.si/pls/kis/!kis.web?m=0&j=SI

Mojca Cerar

01/72-96-300

obcina.lukovica@lukovica.si

www.lukovica.si

Vera Beguš

031/359-303

vera.begus@gmail.com

/

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Janez Križman

041/819-916

janez.krizman@gmail.com

/

Tone Habjanič

041/292-182

/

/

Marjan Štrukelj

041/612-702

strukelj.marjan@gmail.com

www.krasnja.si

Vinko Nakrst

041/873-979

todbrdolukovica@gmail.com

/

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Jerneja S. Turk

041/386-573

jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com

www.td-svvid.si

Vera Beguš

031/359-303

vera.begus@gmail.com

/

Mojca Cerar

01/72-96-300

obcina.lukovica.@lukovica.si

www.lukovica.si

Bojan Andrejka

041/606-572

godba.lukovica@gmail.com

http://www.godba-lukovica.si/

Bojan Andrejka

041/606-572

godba.lukovica@gmail.com

http://www.godba-lukovica.si/
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Občinska uprava Občine Lukovica je podatke zbrala s strani organizatorjev, zato za
morebitne spremembe terminov prireditev s strani organizatorjev ne odgovarja.
Katka Bohinc, Občinska uprava
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Spremembe in dopolnitve
socialne zakonodaje
Državni zbor je 21. 11. 2013 sprejel spremembe in dopolnitve Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter spremembe in dopolnitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Večina od sprememb bo začela
veljati že s 1. januarjem 2014, nekatere – predvsem zaradi potrebe po
prilagoditvi informacijskega sistema – pa s 1. 9. 2014.
Ključne spremembe:
SPLOŠNE:
Upošteval se bo bolj realni materialni položaj vlagatelja kot doslej, ko so
se upoštevali podatki iz dohodninske odločbe za preteklo ali celo predpreteklo leto
Po novem se bo pri ugotavljanju dohodka pri pravici do otroškega dodatka, državne štipendije in znižanega plačila vrtca upoštevalo bistveno
več sprememb kot po še veljavni zakonodaji. Tako se ne bodo več upoštevali periodični dohodki, ki jih je oseba v preteklem letu prejemala, če
jih več ne prejema, oziroma če je eno vrsto periodičnega dohodka (npr.
plačo) zamenjala z nadomestilo za brezposelnost, se ji bo upošteval nov
periodični dohodek in ne tisti, ki ga več ne prejema.
V dohodek družine se po novem ne bo več všteval celotni otroški dodatek.
V dohodek družine se bo štel otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino, brez dodatka za otroka, ki ni vključen v vrtec in dodatno
znižan še za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem
dohodkovnem razredu, t.j. 22,80 evrov.
Ugodnejši način upoštevanja dohodka od študentskega dela
Med premoženje, ki se ne upošteva, bo po novem sodil tudi znesek,
ki ga banke kot bančni kredit nakažejo na račun posameznika, če je to
namenjeno izključno nakupu ali gradnji.
Decembra oddane vloge za pravice iz javnih sredstev bodo obravnavane
že po novi zakonodaji.
Samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni treba oddajati novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Dijaki lahko vloge že
oddajo, saj je pravica priznana s prvim dnem naslednjega meseca po
oddaji vloge. Za štipendijo lahko v imenu mladoletnih dijakov zaprosijo njihovi starši, in sicer na enotni vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev
PO POSAMEZNIH PRAVICAH

Rokovnjač
prejemala varstveni dodatek, lahko omeji samo do višine 2/3 vrednosti
prejete pomoči.
Pri plačilih socialno varstvenih storitev in družinskem pomočniku
naj bi se po novem upošteval dohodek samo zadnjih treh mesecev (ne
več celega leta). Do sedaj so se tudi pri teh dveh pravicah upoštevali dohodki iz preteklega leta, kar ni odražalo trenutnega materialnega položaja upravičenca.
Štipendije
Ponovno uvajamo štipendije za dijake pred 18. letom (kar je prinesel že
ZŠtip), posebne višine otroškega dodatka za dijake tako ne bo več.
Sofinanciranje šolske in dijaške prehrane
Ohranjamo sedanji sistem sofinanciranja šolske in dijaške prehrane, pri
čemer centri ne bodo izdajali več odločb, saj bodo upravičenost do subvencije malice in kosila šole ugotavljali glede na podatek iz odločbe o
otroškem dodatku – kar predstavlja pomembno administrativno razbremenitev.
Subvencije vrtca
O pravici do subvencije vrtca se bo, tako kot pri drugih transferjih, po
novem odločalo za eno leto in ne za koledarsko leto kot doslej.
MED SOCIALNO VARSTVENE PREJEMKE oz. kot posebni obliki izredne
denarne socialne pomoči, O KATERIH BO PO NOVEM ODLOČAL CSD,
PREHAJATA TUDI dosedanji pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer pravici do pogrebnine in posmrtnine. To ne bosta več
univerzalni pravici, pač pa bosta vezani na upravičenost do denarne
socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali na dohodkovni položaj
posameznika:
Enkratna izredna denarna socialna pomoč zaradi smrti družinskega
člana kot ena pomoč za vso družino v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka iz 8. člena ZSVarPre (trenutno 265,22 )
Meja za upravičenost do enkratne izredne denarne socialne pomoči zaradi smrti družinskega člana (če oseba ni upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka) za samsko osebo trenutno znaša
458,83 evrov, za dve odrasli osebi brez otrok 591,44 evrov, za dve odrasli
osebi z enim otrokom pa 803,61 evrov.
Izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini dvakratnika osnovnega zneska minimalnega dohodka iz
8. člena ZSVarPre (trenutno 530,44 evrov).
Do te pravice bodo upravičeni družinski člani umrlega oziroma tisti, ki je
poskrbel za pogreb, če je prejemnik DSP ali varstvenega dodatka; sicer
pa v primeru, če njegov dohodek oziroma skupni lastni dohodek družine ni presegal višine 606 evrov za samsko osebo oziroma 909 evrov za
družino.
Ta dva prejemka ne bosta podvržena omejitvi pri dedovanju!

Otroški dodatek
Zaradi uvedbe državne štipendije za mladoletne dijake se mora temu
ustrezno znižati otroški dodatek za dijake, pri čemer pa bodo dijaki vseeno prejeli več kot po veljavnem zakonu.
Denarna socialna pomoč
Širimo krog upravičencev do denarne socialne pomoči, s tem, da zvišujemo znesek premoženja, ki se ne upošteva za pridobitev denarne socialne pomoči.
Kot premoženje se ne upoštevajo prihranki: za samsko osebo v višini
treh minimalnih dohodkov (trenutno 795,66 EUR, sedaj 500 EUR)
za družino v višini treh minimalnih dohodkov družine, vendar največ
2.500 EUR (sedaj 1.500).

Tanja Amon, Center za socialno delo Domžale

Obvestilo
Občina Lukovica kot nosilka kolektivne blagovne in storitvene
znamke Zakladi ČRNI GRABEN obvešča vse pravne in fizične osebe s sedežem na območju občine Lukovica, da si lahko pridobite
pravico do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke
Zakladi ČRNI GRABEN.

Kar zadeva dedovanje – vračati ni potrebno izredne denarne socialne pomoči ter denarne socialne pomoči, ki jo je oseba prejela za 12 ali
manj mesecev. Če je oseba prejela denarno socialno pomoč za več kot
12 mesecev, pa se dedovanje omeji tako, da se od prejete pomoči najprej odšteje 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa še 1/3 od preostalih
mesečnih zneskov prejete pomoči.
Varstveni dodatek
Kot premoženje se po novem za pridobitev varstvenega dodatka ne bo
upoštevalo premoženje oziroma denarna sredstva samske osebe v višini
do 2500 evrov (trenutno: 795,66 evrov) oziroma družine do 3500 evrov
(trenutno dve odrasli osebi: 1.194 evrov).
Ker se je veliko posameznikov odločilo za odpoved tej pravici zaradi
zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zvezi s
tem, predlagamo, da se omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je

Prvi rok za oddajo vlog v letu 2014 je 1. marec 2014. Vloga za pridobitev te pravice je na povezavi: http://www.lukovica.si/zakladi-rni-graben/predpisi-in-obrazci.
Za dodatne informacije je na voljo kontaktna oseba: Katka Bohinc,
telefon: 01/72-96-318, elektronski naslov: katka.bohinc@lukovica.si.
Katka Bohinc, višja svetovalka III,
Občini Lukovica

skrbnica znamke na
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Obvestilo o prehodu na
tedenski odvoz biološko
razgradljivih odpadkov
Vse uporabnike obveščamo, da bomo na območju Občine Lukovica s 3. marcem 2014 začeli s tedenskim odvozom biološko razgradljivih odpadkov.
Poletni urnik bo veljal do konca oktobra 2014. Vse informacije
o ločenem zbiranju odpadkov in urnik odvoza za vaš kraj lahko
najdete na naši spletni strani www.jkp-prodnik.si, po telefonu na
številki 01/7295-430 ali osebno v času uradnih ur.

Abrahamov ključ Srca
Slovenije bo povezal
50-letnike tudi v letu 2014
Abraham za posameznika predstavlja prelomnico v življenju in v
Srcu Slovenije se generacije 50-letnikov že nekaj let zapored povezujejo za plemenit namen. 50-letniki med seboj spletajo prijateljske vezi in delijo življenjske izkušnje, poleg tega pa se vsako leto
lotijo tudi kakšnega družbeno odgovornega projekta.
Z dejanji in dogodki, usmerjenimi k ljudem in okolju, so abrahami v
lanskem letu podprli delovanje stanovanjske skupnosti društva Novi
Paradoks v Senožetih. Gre za organizacijo, ki pomaga osebam s težavami v duševnem zdravju. Sodelovanje sega v leto 2012, ko so abrahami
za omenjeno skupnost organizirali dobrodelni koncert, z izkupičkom
katerega so omogočili nakup nove kuhinje in delno obnovo večnamenskega prostora. Skupaj s stanovalci so abrahami zasadili tudi sadna
drevesa in se tako simbolično povezali med seboj. Za stanovalce Novega paradoksa je namreč zelo pomembno, da se kljub svoji drugačnosti
čutijo sprejeti v kraju, kjer živijo. Abrahami so konec leta podprli tudi
izjemen božični koncert afroameriške duhovne glasbe Zbora sv. Nikolaja, ki je potekal 25. decembra v Litiji. Dogodek je združil kar 65 abrahamov zadnjih petih generacij Abrahamovega ključa Srca Slovenije.
Abrahami generacije 1963 so v začetku januarja simbolično predali
Abrahamov ključ naslednji generaciji – 1964. Kulturni dogodek s predajo ključa je potekal na Polšniku, kjer se je zamisel o skupnem praznovanju 50-letnikov pred petimi leti tudi rodila. »Abrahamov ključ je
zgodba povezovanja, ki se je pričela na Polšniku, in raste. Nadgrajuje se,
dobiva nove in drugačne razsežnosti. To je tista vrlina ljudi, ki prinaša
veliko lepega. Z leti pa se z novimi spoznanji nadgrajuje z odpiranjem
src in s širjenjem pozitivne energije, katere osnova je medsebojno druženje in predajanje dragocenega časa soljudem,« je bila popotnica novim abrahamom za letošnje leto.
50-letniki, ki se povezujejo preko projekta Abrahamov ključ Srca Slovenije, bodo tudi letos na edinstven način skupaj praznovali svoj okrogli
jubilej. Preko dogodkov, ki jih bodo spremljali celo leto, bodo poskušali
združiti prijetno s koristnim. V svojo sredino vabijo letošnje 50-letnike
iz cele Slovenije, ki želijo praznovati na edinstven način, pa tudi druge
somišljenike, ki podpirajo tovrstno družbeno udejstvovanje. Kontakt:
info@razvoj.si
Ana Savšek

Slovenski narod je v svoji preteklosti doživel različna travmatična
obdobja, ki so bila povezana z organiziranimi in sistematičnimi
umori. Ne le težka obdobja obeh vojn, kjer je bila slovenska dežela posebej v prvi svetovni vojni preplavljena s krvjo, ampak tudi
obdobja, ko vojn na naših tleh ni bilo več, so umori usodno zaznamovali našo deželo. Zaradi prepričanja o svetosti življenja, zaradi
splošnih civilizacijskih norm in ne nazadnje zaradi naše tragične
zgodovine, smo Slovenci na morije še posebej občutljivi. Kaznivo
dejanje umora nikoli ne zastara. Ta zločin ne sme ostati nekaznovan – ne glede na to, kdo ga stori. To velja tudi za tiste, ki so v obdobju totalitarizma delovali v Službi državne varnosti in UDBI ter
so na kakršenkoli način sodelovali pri likvidacijah nedolžnih ljudi,
doma in v tujini. V totalitarnem sistemu so ti ljudje počeli kar so
hoteli, bili so kot mali bogovi. A ti ljudje niso mali bogovi. So zločinci, ki morajo biti kaznovani. Za dejanje umora in izdani ukaz, da
je potrebno nekoga likvidirati, namreč ni opravičila…..
Več preberite na http://www.nsi.si/ales-hojs-odgovorni-za-zlocine-morajo-biti-kaznovani.html .
Aleš Hojs
podpredsednik N.Si

Dom počitka Mengeš

Pomoč na domu
Dom počitka Mengeš ima koncesijo občin Mengeš, Trzin in Lukovica za izvajanje storitev pomoči na domu. Pomoč je teritorialno vezana na meje delovanja teh občin in je namenjena upravičencem,
ki prebivajo v Mengšu, Trzinu in Lukovici.
Kot že samo ime »pomoč na domu« pove, se storitve izvajajo na domovih upravičencev in njihovih svojcev, torej v njihovem domačem okolju.
Pomoč na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika
praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve,
izvajalec storitve (socialni oskrbovalec), upravičenec in ključni ali odgovorni družinski člani.
V Domu počitka Mengeš izvajajo storitve pomoči na domu socialni
oskrbovalci, usposobljeni za izvajanje storitev. Storitve izvajajo strokovno in v skladu z etičnimi načeli izvajalcev storitev v socialnem varstvu.
Storitve pomoči na domu obsegajo naslednje sklope opravil:
• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
• Gospodinjska pomoč
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči na domu je, da upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše življenje
bivanja v domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Pri svojem delu v korist in ob soglasju z uporabniki in njihovimi svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, zlasati s
patronažno službo.
Našim uporabnikom se trudimo ponuditi prijazno in strokovno oskrbo
ter jim pomagamo pri ohranjanju samostojnosti v domačem okolju.
Želene informacije dobite na telefonskih številkah:
051 327 317: Vesna Seretin – koordinatorka pomoči na domu
01 723 7228: Mateja Lipovšek – vodja pomoči na domu
ali osebno v Domu počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš.
Vesna Seretin
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Rokovnjač

Voščilo
Za leto 2014 želim vsem, ki radi prebirate Rokovnjača, srečno leto, in da
bi se zamislili ob tem, kar je veliki mislec razmišljal že davno:
Za vse je svet dovolj bogat
in srečni vsi bi bili,
če kruh delil bi z bratom brat,
s prav srčnimi čutili.
Seveda ni mislil le tisti kruh, ki ga pečejo peki, ampak kaj več je v tej
besedi. Kdo je bil ta mislec in kulturnik?
Cvetka Serša-Kralj iz Ljubljane

Na svetu lepše ni stvari,
kot objem je drage mame.
in zelo, zelo tedaj boli,
ko Bog jo k sebi vzame.

ZAHVALA
Svojo življensko pot je v 87. letu starosti
sklenila draga mama,

Frančiška Štrukelj

Zahvala!

Udankova Francka z Vrha nad Krašnjo.

Po zelo napetem drugem polletju leta 2013 za domačijo »Štefkovih« se domači zahvaljujemo
za izkazano nesebično pomoč.
Hlev je sodobnejši, večji in bolj
ustreza smernicam današnjega
kmetovanja.
Kotitev na pašniku dne 17.
10.2013 je bila vzrok preselitvi živine. Sedaj sledi umestitev v prostorske akte, gradnja pomožnega
objekta in urejanje okolice.
Vse to bi bilo veliko težje brez pomoči sosedov, znancev, KS Zlato
Polje, PGD Lukovica, nekaterih
svetnikov lokalne občine, Občine
Lukovica, donatorjev pomoči in
sorodstva. Najbolj bi se zahvalili
Slaparjevim za začasno oskrbo
ne pašne živine, soorganizacijo
ter izvajanje ročnih in strojnih
del, brez njih bi bilo veliko težje.
Štefkovi

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za pomoč in obiske
v času njene bolezni. Posebno zahvalo izrekamo
ekipam nujne medicinske pomoči in patronažni službi
Zdravstvenega doma Domžale.
Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, nam izrekali sožalje
in nam kakorkoli pomagali v teh težkih trenutkih slovesa.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali cvetje,
sveče in za svete maše.
Notranjost hleva pred selitvijo živine

Hvala gospodu župniku, gospodu Novaku,
pogrebni službi Verbančič in vsem ostalim,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Povzročitelj selitve

Opravičilo

9.10.1976 - 17.12.2013

Alojziju Cerarju se opravičujem zaradi nesporazuma.
Anton Lebeničnik

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj je sklenil življenjsko pot

Andrej Primožič

pečar in restavrator za zunanja dela
ZAHVALA
Vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
ter članom Zveze borcev Lukovica, Društva upokojencev Lukovica
in KS Lukovica iskrena zahvala, da ste z nami pospremili

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi našega sina in brata se
iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se sosedama Alenki in Damjani za pomoč
ter pevcem za ubrano petje.

SLAVO PERNE

Prav tako se zahvaljujemo Alešu Lebarju
za poslovilne besede na domu.

na njeni zadnji poti.

Posebna zahvala negovalkam Sonji in Romani
za požrtvovalnost in skrb za našo mamo.
Žalujoči: vsi njeni

Posebej se zahvaljujemo brdskemu župniku Andreju Svetetu
za izrečena sožalja in dobskemu župniku Juretu Ferležu za lep
pogrebni obred.

Vsi njegovi

pisma bralcev, zahvala

januar 2014

S svojim smehom vsakogar osrečiti si znal,
a pred usodo sam nemočen si ostal.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 56. letu starosti sklenil
naš dragi oče, brat in stric

ZDRAVKO GABROVEC
iz Krajnega Brda 14

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno iskreno
sožalje, tolažilne besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.
Zahvaljujemo se župniku Antonu Potokarju za lep pogrebni
obred, Francu Novaku in Boži Požar za zadnje poslovilne besede,
praporščakom, gasilcem in pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti!

Srce tvoje več ne bije,
bolečine ne trpiš,
nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.
ZAHVALA
Tik pred novim letom je sklenil svojo življenjsko pot
mož, oče, brat, ded in praded

JOŽE NARAT
iz Rafolč 9

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje
in sveče ter spremstvo na njegovi zadnji poti.
Posebno se zahvaljujemo dr. Mojci Zajc Kraševec
za dolgotrajno zdravljenje in patronažni sestri Irmi Markovšek
za nego na domu.
Hvala župniku Andreju Svete za lepo opravljen
cerkveni obred in predsedniku KS Rafolče Marjanu Kvedru
za lep nagovor in vsem gasilcem, ki so se prišli poslovit
od svojega člana.
Hvala tudi pogrebni službi Vrbančič za korektno
opravljeno delo.

Vsi njegovi

Življenje prekratko bilo je zate,
preveč bremen je padlo nate.
Počivaj zdaj v miru, kjerkoli že si,
nekoč ti pridružimo se tudi mi.

Vsi njegovi

V naših srcih je praznina,
ker te več med nami ni,
tiha, nema je gomila,
kjer sedaj počivaš ti.

V SPOMIN

V SPOMIN

Devetega januarja je minilo leto dni,
odkar nas je za vedno zapustil naš dragi

Pred petimi leti, na Svečnico,
nas je v 89. letu tiho zapustila
naša draga in dobra mama

MIROSLAV KONJAR
iz Suše

Vsak dan brez tebe je boleč.
Še vedno te iščemo, pa čeprav vemo, da zaman.
Pa vendar si tu, v naših srcih, mislih, spominih … tu boš večno.
Pogrešamo te!
Hvala vsem, ki nam še vedno stojite ob strani!
Hvala tudi vsem, ki se ga spominjate, se ustavite ob njegovem
grobu in mu prižgete svečko.

Vsi njegovi

MARIJA PODBEVŠEK
roj. OMAHNA
Kmečeva Mici iz. Sp. Prapreč

Hvala vsem, ki jo še ohranjate v spominu
ali z lepo mislijo in v molitvi tiho
postojite ob njenem grobu.

Njeni najbližji
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Pripravljeni

na uspeh?
Smo del vodilnega mednarodnega podjetja na področju maloprodaje z več kot 4689 poslovalnicami po vsem
svetu. Poslovno skupino tvorijo podjetja v Sloveniji, Avstriji, na Madžarskem, v zahodni in južni Nemčiji, Švici ter
tudi Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, na Irskem in v Avstraliji. Naš uspeh temelji na odličnih sodelavcih
naše poslovne skupine.

Sodelavec/-ka v logistiki
za delo v našem upravno-logističnem centru na
Prevojah v občini Lukovica (skrajšan delovni čas)
Vaše delovno mesto obsega:
• pripravo izdelkov za dobavo poslovalnicam s pomočjo
modernih transportnih naprav,
• skrb za red in čistočo v logističnem centru.
Od vas pričakujemo:
• motiviranost ter veselje do timskega dela,
• zanesljivost, natančnost ter prilagodljivost,
• urejen videz.
Ponujamo vam:
• temeljito uvajanje in pestro delo,
• prijetno delovno okolje,
• nadpovprečni osebni dohodek že od samega začetka.

Zainteresirane kandidatke in kandidate vabimo,
da nam na spodnji naslov pošljete prošnjo z ročno
napisanim življenjepisom, fotografijo ter vsemi dokazili o
uspešno zaključenem šolanju. Zagotavljamo vam zaupno
obdelavo prošenj.
Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z možnostjo kasnejše sklenitve za nedoločen čas.

Hofer trgovina d.o.o.

Kranjska cesta 1, 1225 Lukovica

kariera.hofer.si

