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OGLASI

Rokovnjač

V mesecu aprilu bomo opravljali tehnične preglede traktorjev
na terenu. O kraju in datumu vas bomo pravočasno obvestili.
Veselimo se srečanja z vami.
Za vse informacije smo vam na voljo.
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Aleš Grm s.p.

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška ulica 1, Lukovica
pon. - pet.: 7.00 - 19.00
sobota 8.00 - 13.00
TEHNIČNI PREGLEDI: 01 723 68 44
SERVIS: 01 723 68 40
www.avtokveder.com

Miklošičeva 5, Domžale

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

Dežurni lekarni od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016:
Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
Lekarna Domžale sob, ned in prazniki 17.00 - 20.00
Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si
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Zvestim
bralkam
in bralcem
smo
najprej
dolžni
pojasnilo,
zakaj je
januarska
številka v
vaše nabiralnike
prišla štiri
dni pozneje, kot je bilo napovedano.
V uredništvu Rokovnjača smo ves
material oddali pravočasno, je pa do
zamude prišlo zaradi spleta nesrečnih
okoliščin oziroma tehničnih težav v tiskarni. Vsem, ki ste številko nestrpno
čakali že v četrtek, prejeli pa ste jo v
ponedeljek, se iskreno opravičujemo
in prosimo za razumevanje.
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MATERINSKI DAN
S PRIFARSKIMI MUZIKANTI in
Folklorno skupino Lukovica

Spet pa je pred nami dvojna februarsko-marčna številka, ki je ponovno
izšla v polnem obsegu 32 strani, kar
pa je bilo tokrat premalo za vse prispele članke. Prostor je omejen, zato
morate avtorji razumeti, da vsa vaša
besedila ne morajo biti objavljena oziroma nekatera v uredništvu tudi skrajšamo. Vsem željam žal ne moramo
ustreči. Zato bi še enkrat pozval vse,
ki pošiljate članke, da se držite predpisane dolžine, s tem pa omogočite
tudi ostalim, da pridejo do prostora v
Rokovnjaču.
Veliko je bilo dogajanja v teh dveh
mesecih, zato smo nekoliko več prostora namenili pustnemu času, proslavi
ob kulturnem prazniku, folklornemu
večeru in dejavnostim društev, ki so
na občnih zborih analizirala delo v
minulem letu. Poleg tega so v občinski upravi občinske svetnike in svetnice povabili, da odgovorijo na enaka
vprašanja in se tako predstavijo občanom. Tisti, ki so se odvali nanje, bodo
predstavljeni v tej in naslednjih številkah Rokovnjača.

Leon Andrejka
odgovorni urednik

V kulturnem domu v Lukovici

Petek, 25. 3. 2016, ob 19.00
Prodaja vstopnic
Informacije: 041 873 979
Vabi TOD, Brdo-Lukovica!

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 21. aprila
2016; rok za oddajo člankov je 12. april 2016 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.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: Milena
Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 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 9,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je
vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev
in politika niso lektorirani. Na fotografiji: Pustna povorka na Prevojah; foto: Andraž Kopitar
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ŽUPANOV UVODNIK IN OBČINSKA UPRAVA

Rokovnjač

Uvodnik
Proračun smo sprejeli v letu 2015 za dve leti. Tako smo tokrat za tekoče leto 2016 sprejeli le rebalans. Ta je
seveda vedno potreben, saj se od začetnih planov marsikaj spremeni in je treba glede na dejstva vse prilagoditi dejanskim potrebam. Sodelavci, ki so skrbniki finančnih postavk ter vodijo določena področja in
projekte, tako pripravijo predloge za spremembe, ki jih nato uskladimo na nivoju Občinske uprave, na koncu
pa še v krogu svetnikov, ki nazadnje dokument rebalansa odloka proračuna tudi potrjujejo. Praktično pri
vsaki spremembi so vprašanja in vsaka mora biti utemeljena. Že v pripravi na rebalans smo se usedli skupaj
s svetnicami in svetniki. Predstavili smo jim nekatere večje projekte, ki jih nameravamo izvajati skozi to in
prihodnje leto. Vse je seveda odvisno od tega, ali bo planiran denar, kot rečemo prihodki, realiziran v zadostni količini, da bomo vse skupaj lahko izvajali. Proračun je vendarle načrt, plan in ne dejansko stanje. Ker se
prihodnosti ne da napovedati, tudi proračun ni tovrsten dokument, ampak le nek okvir, ki nas usmerja pri
našem delu, ki smo si ga skozi ta dokument začrtali.
Nekatera dela se nadaljujejo, tako
pokopališče na Brdu in v Zlatem
Polju, kanalizacija v Sp. Praprečah in
podobne. Z nekaterimi nameravamo
začeti. Nekatere pa se tudi nekoliko
zamaknejo naprej. Tako na primer
kanalizacija Imovica, kjer je na željo
prebivalcev priključena projektu tudi
vas Prevalja, in bomo to upoštevali,
ter oboje hkrati izvajali tako v naslednjem letu. V tem letu bomo v Imovici
urejali tudi vse mejno-ugotovitvene postopke na območju cest ter pridobili
v obeh vaseh ustrezna soglasja za obnovo vodovoda, izgradnjo kanalizacije
in posledično obnovo cest. Pričakujemo sodelovanje krajanov, ker brez tega
ne gremo v izvedbo. Jasno pa je, da je ta projekt zame toliko bolj nehvaležno delo, ker v Imovici tudi sam živim in v lastnem kraju so stvari vedno bolj
delikatne. Res pa je, da so morali moji sovaščani dolgo čakati, ker je res, da se
v kraju, kjer živim, ni, odkar sem župan, nič postorilo. Sem pa ponosen nanje, ker so vedno razumeli tudi, kaj je bolj potrebno in kaj so prioritete. Dragi
moji sovaščani Prevalje in Imovice, prosim za sodelovanje in potrpljenje, da
uresničimo ta projekt.
Tako na splošno lahko kar pohvalim prebivalce Sp. Prapreč, ki ste tak projekt
vzeli tudi kot priložnost za razmišljanje o svojem kraju in prihajate na plan
z različnimi idejami, kako kraj še polepšati. In prav to je ena tistih stvari, na
katerih moramo še kaj postoriti.
Želim si, da bi resnično več pozornosti v prihodnje namenili trudu za lepše
podobe naših krajev. V nekaterih občinah kraji med seboj tekmujejo. Nekaj

podobnega je poskušala pred leti Turistična zveza občine. V časih, ko postajamo pasivni državljani, in pričakujemo, da bosta vse za nas storila družba ali
občina, bi bilo dobro spodbujati iniciativnost ljudi in tudi nagraditi trud tistih,
ki ste za svoj kraj pripravljeni kaj sami storiti in ne čakate enostavno samo na
to, kdaj bo narejeno, da se potem lahko pokritizira.
Vedno več zahtev prihaja, kaj vse je občina dolžna omogočiti in postoriti. Da,
že, a denarja imamo toliko, kot ga zberemo. Zberemo ga pa tako ali drugače,
s temi ali onimi davščinami. Ni ga pa veliko. In, kar se mene tiče, sem zelo
zadovoljen, da s tem, kar imamo, toliko ustvarimo. Niso pa viri neskončni in
vsega se ne da. Normativi države so previsoki, narejeni z velikimi očmi, a z
malimi rokami in marsikaj je skoraj iluzorno pričakovati, da bo izpolnjeno. Razen, če prispevamo več. To pa ne, pravimo. Začaran krog …
Brez nič ni nič in od ničesar tudi ni nič pričakovati.
Zato se zadovoljimo s tem, kar imamo, in poskušajmo iz tega narediti največ,
kar je v naši moči, pa bo.
Društva, ne spreglejte razpisov za sofinanciranje in rokov za oddajo poročil,
da ne bo potem zapletov.
Kar pa se tiče projektov, ki smo jih obravnavali tudi pri sprejemu rebalansa
proračuna za leto 2016, bom prosil sodelavce, da jih v naslednjih številkah
Rokovnjača predstavijo, in boste tako na ta način obveščeni o tem, kaj, zakaj
in kako se dela in kako bodo dela potekala.
Voščim vam še lepe in doživete velikonočne praznike in sončne pomladne
dni!
Vse dobro vam želim!
Matej Kotnik

Naše smeti so z marcem začeli voziti v Ljubljano
Pred sedmimi leti je bila podpisana pogodba med državo in občinami nekdanje domžalske upravne enote (Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin) ter občinama Kamnik in Komenda k pristopu v Ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO). Center so
leta 2015 dogradili, trenutno pa je v poskusnem enoletnem obratovanju do 1. oktobra 2016. Vanj bo smeti Javno komunalno podjetje
Prodnik prvič odpeljalo s 1. marcem 2016, cene za letošnje in prihodnje leto pa po besedah direktorja občinske uprave Občine Lukovica
Stojana Majdiča ostajajo nespremenjene.
Ob podpisu pogodbe za gradnjo Ljubljanskega regijskega centra za
ravnanje z odpadki je bilo zagotovljeno, da bo za občane Mestne
občine Ljubljana in občin, ki so že prej podpisale pogodbo o gradnji
centra, veljala enaka cena storitev za ravnanje z odpadki kot za sedem
občin, ki so k pogodbi pristopile leta 2008. S pogodbo so se tako občine, med katerimi je tudi Občina Lukovica, obvezale, da bodo smeti
vozile v Ljubljano. V letih 2014 in 2015 so nekatere občine že podelile
koncesijo podjetju Snaga Ljubljana. Občine pristopnice tovrstnega
dokumenta zaradi nejasnosti glede cen v prihodnjem obdobju niso
sprejele, ampak so podpisale posebno pogodbo, s katero se obvezujejo smeti od 1. marca 2016 do podelitve koncesije voziti v RCERO
Barje. Po tej pogodbi bo podjetje Snaga Ljubljana vse smeti samo razvrščalo in odlagalo, za njihovo pobiranje po gospodinjstvih pa bo tako
kot do zdaj zadolžen Prodnik, ki je smeti prej vozil v Celje. »Za naše
občanke in občane se ne bo praktično spremenilo nič, tudi strošek se
naj ne bi spreminjal. Prva cena, ki je bila orientacijsko določena leta
2008, je znašala 90 evrov na tono odpeljanih odpadkov. Končna cena,
ki velja zdaj, je 118 evrov za odvoz komunalnih odpadkov in 63 evrov za odvoz bioloških odpadkov na tono, kar v povprečju predstavlja
med 95 in 100 evri, pri tem izračunu pa revizija projekta ni pokazala,
da bi se pojavile kakšne nepravilnosti,« pravi direktor občinske uprave
Stojan Majdič, ki je vpet v ta proces že od samega začetka.
Po sklepu RCERO bi morali tako smeti iz območja občine Lukovica vo-

ziti v Ljubljano že s februarjem, vendar se je datum premaknil na 1.
marec 2016. V tem trenutku so občine nekdanje domžalske upravne
enote, kot je bilo že navedeno, podpisale začasno pogodbo, ki bo veljala do podelitve koncesij, cene za leti 2016 in 2017 pa ostajajo takšne,
kot smo jih plačevali do zdaj.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj
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»Kdo se lahko pohvali, da
je evropski denar porabil v
dobro kraja?«
Po poročanju poslovnega dnevnika Finance bo v letih 2014–2020
vzhodni del Slovenije za svoj razvoj dobil še 1,26 milijard evrov
evropskih sredstev, čeprav so prejeli že dve milijardi evrov v obdobju 2007–2013. Slovenija se tako uvršča med uspešnejše članice
EU pri črpanju evropskih sredstev, za mnenje na to temo pa so v
omenjenem prispevku »Dobra milijarda evrov gre na slovenski
vzhod. Pa sploh vemo, za kaj bi jo porabili?«, ki je bil objavljen 24.
februarja 2016, povprašali tudi župana Občine Lukovica Mateja
Kotnika.
Po podatkih Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je
bil regionalni BDP na prebivalca v zahodni regiji leta 2013 v primerjavi
s povprečjem EU na ravni 97 odstotkov, v vzhodni pa 68 odstotkov.
V Poročilu o razvoju Slovenije 2015 Umar navaja, da sta bila zahodni
in vzhodni del na 107 in 73 odstotkih, regije, ki imajo manjši BDP na
prebivalca od 75 odstotkov povprečja EU, pa se štejejo v kohezijski
politiki za nerazvite. Občina Lukovica se tako uvršča k zahodni regiji,
ki ima malenkost manj kot milijon prebivalcev in bo do leta 2020 prejela 847 milijonov evrov evropskih sredstev.
Ob vsem tem se je v omenjenem prispevku župan Občine Lukovica
Matej Kotnik spraševal, kam je šel ves evropski denar od razvoja, saj so
kljub vsem sredstvom še vedno nerazviti isti deli Slovenije, kot je bilo
pred 25 leti. Izpostavil je težavo: »Kljub takšnim vsotam, ki so šle na
vzhod, se ljudje še vedno odseljujejo iz teh krajev, čeprav imajo lepe

asfaltne ceste, saj v kraju z razvojnim denarjem niso ustvarili vsebin,
ki bi ljudi zadrževale in ni delovnih mest. Kaj pomaga lepa šola iz evropskih sredstev, zasedena pa je le 60-odstotno. Mi smo šolo zgradili
sami, zasedena je že zdaj 130-odstotno.« Prav tako se je spraševal, kdo
se pravzaprav lahko pohvali, da je evropski denar porabil v dobro krajev in predlagal, da bi bilo v novi perspektivi smiselno usmeriti denar
v dejanske potrebe, ki so na celotnem teritoriju države, vendar iz tega
ne bo veliko, dokler ima vsak samo svoje interese, je pojasnil avtorici
prispevka v dnevniku Finance Teji Grapulin.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Občina Lukovica omenjena v oddaji Svet
V oddaji Svet na Kanalu A so se v ponedeljek, 22. februarja 2016, ob
18. uri spraševali, čemu smo v Občini Lukovica decembra 2015 izplačali dodatke za stalno pripravljenost. Poleg Občine Lukovica so
omenili tudi MORS, Generalštab SV, MNZ, Policijo in Mestno občino
Ljubljana, Mestno občino Maribor in Občino Bohinj.
Občina Lukovica se je na vprašanje, ki ga je v omenjeni oddaji glede dodatkov za stalno pripravljenost zastavil urednik in voditelj oddaje Svet na
Kanalu A Gregor Trebušak, odzvala s sporočilom za medije. V slednjem
je pojasnila, da ima od leta 1995 ustanovljen režijski obrat, v katerem je
zaposlenih sedem delavcev. Šest jih skrbi za izvajanje zimske službe in
redno vzdrževanje občinskih cest, sedmi zaposleni v režijskem obrazu je
zaposlen kot skrbnik obratovanja Centralne čistilne naprave Vrba, osmi
delavec pa je nadzornik in koordinator izvajanja zimske službe na celotnem območju občine Lukovica. Direktor občinske uprave Stojan Majdič je

razložil, da je na čistilni napravi potrebno 24-urno zagotavljanje nadzora
nad delovanjem, kar bi načeloma zahtevalo vsaj dva zaposlena. Z optimizacijo stroškov v javni upravi pa pri nas to rešujemo z enim zaposlenim,
ki se mu vseh 365 oziroma 366 dni izplačuje dodatek za stalno pripravljenost. Delavci režijskega obrata, ki skrbijo za zimsko službo, dodatek
za stalno pripravljenost prejemajo le v času trajanja zimskega obdobja
(od 15. novembra do 15. marca) in so dosegljivi 24 ur dnevno v primeru
potrebe po intervenciji na občinskih cestah. Enako velja za nadzornika in
koordinatorja izvajanje zimske službe. Občina Lukovica z decembrskimi
izplačili dodatkov za stalno pripravljenost tako ni kršila zakonskih meril ali
moralnih načel. Na odgovor so se odzvali tudi v omenjenem uredništvu
oddaje Svet na Kanalu A, se opravičili, in v torek, 23. februarja 2016, ob 18.
uri tudi objavili delni odgovor in pojasnilo, ki so ga prejeli z naše strani.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj

Odgovor Občine Lukovice glede na navedbe v oddaji Svet na Kanalu A (ponedeljek, 22. februarja 2016, ob 18. uri)
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Spoznajte občinske svetnike / 1. del
Občinski svetniki in svetnice so izvoljeni zastopniki, ki sestavljajo občinski svet. Slednji je tisti organ v občini, ki sprejema odloke,
pravilnike in potrjuje občinski proračun za vsako leto, ki je temeljni akt in v katerem so zajete vse investicije, gradnje ter družbeno in
društveno življenje občine. Občinske svetnike in svetnice smo povabili, da odgovorijo na enaka vprašanja ter se na ta način predstavijo
vsem občankam in občanom. Nanje so se odzvali svetniki, ki bodo v
prihodnjih številkah predstavljeni v Rokovnjaču.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj
Zvonko Avbelj, SLS – Slovenska ljudska
stranka
Na kratko se predstavite
Po izobrazbi sem diplomirani inženir agronomije. Ukvarjam se s kmetijstvom in gozdarstvom.
Kako ocenjujete svoje delo v občinskem
svetu v preteklem letu?
Svoje delo v občinskem svetu ocenjujem kot
dobro. Je pa to moj prvi mandat, tako da se še
privajam na delo v svetu.
Kakšni so vaši osebni načrti in pričakovanja za delo v občinskem
svetu?
Še naprej pričakujem dobro sodelovanje med svetom in upravo občine.
V katerem odboru delujete in kaj je vaše delo?
Nisem član odborov.
Katere cilje boste skušali uresničiti kot občinski svetnik?
Kot občinski svetnik se bom zavzemal za enakomerno porabo sredstev
po celotnem območju občine Lukovica.
Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju v občini Lukovica dobro urejeno?
Dobro je, da občina podpira društva. Še veliko dela pa nas čaka pri urejanju cest.
Zakaj vi osebno radi živite v občini Lukovica?
V občini Lukovica rad živim, ker je večina okolja na podeželju. Veliko je
možnosti za aktivnosti v naravi.
Roman Cerar, Lista Mateja Kotnika
Na kratko se predstavite
Sem inženir elektroenergetike, zaposlen v Hofer trgovina, d. o. o., logistični center Lukovica
na oddelku tehnike. Živim v Preserjah pri Lukovici. V prostem času se rad ukvarjam s športom (košarka, nogomet, …).
Kako ocenjujete svoje delo v občinskem
svetu v preteklem letu?
Ker je to moj prvi mandat in prvo leto v
občinskem svetu, težko ocenim svoje delo.
Predvsem mi je všeč, da v občinskem svetu delujemo konstruktivno.
Kakšni so vaši osebni načrti in pričakovanja za delo v občinskem
svetu?
Upam, da bom kot svetnik lahko prispeval k uspešnemu delovanju
občinskega sveta. V občinskem svetu pa pričakujem konstruktivno sodelovanje, da bomo odgovorno izpeljali projekte, ki jih bomo sprejeli in
bodo pripomogli k boljšemu življenju v občini.
V katerem odboru delujete in kaj je vaše delo?
Sem član statutarno pravne komisije. Omenjena komisija obravnava
predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta, odlokov in drugih
aktov, ki jih svet sprejme v obliki splošnih predpisov. Prav tako pa delujem kot član sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Katere cilje boste skušali uresničiti kot občinski svetnik?
Predvsem bom poskušal doseči, da bi se še več vlagalo v vzdrževanje
cest, saj so le-te ponekod v slabem stanju. Vsekakor pa se bom še naprej
zavzemal za napredek in razvoj občine Lukovica. Zavzemal se bom tudi
za mladino, saj mislim, da je treba veliko vlagati vanje, ker so naša prihodnost.
Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju v občini Lukovica dobro urejeno?
Prispevek v razvoju, nova pošta, lekarna, odzivna zimska služba.
Zakaj vi osebno radi živite v občini Lukovica?
Če se nekje dobro počutiš, se počutiš dobrodošlega, te imajo ljudje radi,
si lahko koristen za skupnost, potem veš, da je to tisti košček sveta, kjer
boš živel.

Matevž Kink, SDS – Slovenska demokratska
stranka
Na kratko se predstavite
Živim v Vrbi, po izobrazbi sem univ. dipl. umetnostni zgodovinar in akademski glasbenik pevec. Zaposlen sem v Slovenski filharmoniji kot
član in solist Zbora slovenske filharmonije. V
prostem času so na prvem mestu moja družina
in seveda vsi štirje otroci, sicer pa je moja preokupacija glasba in nasploh družbena in društvena aktivnost. Tako vodim Mepz Klas Groblje,
z ženo Špelo pa skupaj vodiva Mepz Šentviški zvon in cerkveni zbor pri sv.
Vidu v župniji Brdo. Zelo pa sem aktiven tudi pri TD sv. Vid.
Kako ocenjujete svoje delo v občinskem svetu v preteklem letu?
Delo v občinskem svetu ocenjujem za povprečno. Menim, da je sej odločno
premalo (približno štiri na leto), kar kaže, da se v občini premalo dogaja, da
se premalo skupaj pogovarjamo in dogovarjamo ter končno tudi odločamo. Kaže tudi na to, da ima občinski svet, kljub svoji formalni najvišji vlogi v
občini, premalo vpliva in besede pri določanju strategij in projektov. Zaradi
vsega tega se večkrat vprašam, zakaj se od občinskega sveta toliko pričakuje, saj mislim, da večina odločitev le ni odvisna od njega. Kadar pa seja
je, skušam biti kar se da konstruktiven, praktičen in ne zaviralen, da se tako
projekti čimprej realizirajo in stečejo. Seveda pa je obenem treba biti pazljiv
na morebitne napake in nepravilnosti, na njih opozarjati in tudi vedno predlagati drugačno boljšo rešitev.
Kakšni so vaši osebni načrti in pričakovanja za delo v občinskem svetu?
Tu lahko odgovorim hkrati tudi na vaše 5. vprašanje, ko sprašujete, katere cilje bom kot občinski svetnik skušal uresničiti. To sta težki vprašanji in ni enostavnega odgovora. Težko si je zadati kakšne konkretne cilje in pričakovanja
ter seveda tudi kaj konkretnega obljubiti. Veste, škarje in platno nima v rokah občinski svet, teoretično že mogoče, a v praksi ne. To že lahko ugotovim
po nekaj letih svetniškega mandata. Zato predvsem spodbujati, da se projekti, ki so dobri za občane, čim hitreje realizirajo, da se denar troši čimbolj
racionalno, a učinkovito ter ostati praktičen in konstruktiven pri iskanju boljših rešitev. Mogoče tu omenim še knjižnico ... Res nujno potrebujemo večjo,
zato bom poskušal, kar se da spodbujati k nadaljevanju že začetih aktivnosti.
V katerem odboru delujete in kaj je vaše delo?
Sem predsednik odbora za družbene in društvene dejavnosti in sem lahko
zadovoljen z delom, opravljenim v preteklem letu. Imeli smo že osem sej,
med drugim smo popravili in dopolnili pravilnik o financiranju kulturnih in
turističnih društev. Tako so bila naša društva v preteklem letu nekoliko bolje financirana, po novem je bila nagrajena tudi njihova kvaliteta in izvirnost. Zavrnili smo tudi pravilnik o uporabi Kulturnega doma Antona Martina
Slomška v Šentvidu, ki bi naša društva še dodatno obremenil. Zadolženi pa
smo tudi za pripravo občinskih proslav. Pri teh skrbimo, da smo čim bolj
finančno racionalni, da so proslave kvalitetne in zanimive, da utrjujejo domoljubno zavest, predstavljajo slovensko izročilo in da čimbolj vključimo
domača društva. Čaka nas pa še dopolnitev pravilnika o financiranju humanitarnih društev z namenom, da bodo naša domača društva bolje financirana, čimprej pa je treba še dopolniti pravilnik za podelitev občinskih dijaških
in študentskih štipendij, da popravimo lansko vrzel, ko te štipendije žal niso
bile podeljene.
Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju v občini Lukovica dobro urejeno?
Mnogo stvari je dobro urejenih, seveda je pa še veliko, kar je pomanjkljivo.
Velika vrzel je, da občina še vedno nima celovitega prostorskega plana –
prav neverjetno se zdi, da po tolikih letih, ko se je že toliko občinskih svetov
s tem ukvarjalo, ostaja to neurejeno in to seveda ni dobro za razvoj naših
krajev. Potem je tu še vedno veliko stvari, ki jih v Lukovici ne moreš urediti in
moraš za to v Domžale ali pa celo v Moravče. Trg v Lukovici je lep, a sameva
... Lekarna je bila pridobitev, a stvari se na tem področju odvijajo prepočasi
in mislim, da je nekaj narobe, da smo tako nezanimivi za kakšne nove tuje ali
domače "naložbe" raznih storitvenih dejavnosti. Pa premalo je poskrbljeno
za varnost v cestnem prometu. Na to večkrat opozarjam ... Še na zadnji seji
občinskega sveta sva svetnika SDS zastavila vprašanje, kakšno strategijo ima
občina za izgradnjo hodnikov za pešce. Menim, da so pločniki ključnega pomena za zagotovitev varnosti pešcev, tako otrok, šolarjev kot tudi starejših
in sprehajalcev nasploh. Imamo krasno okolje za sprehode, a kaj, ko smo na
tem področju malo zaspali, in še vedno je mnogo poti v občini, ki niso dovolj
varne.
Zakaj vi osebno radi živite v občini Lukovica?
V teh krajih rad živim, čeprav nisem "domačin", a mislim, da imam po 16
letih že polnopravno "domovinsko pravico". Naši kraji niso samo krasno
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predmestje Ljubljane, kjer živiš v lepi naravi, pa si vseeno lahko v 20 minutah že v službi v Ljubljani, ampak je tu prijetno predvsem zaradi ljudi,
ki tod živijo. Tako je na primer zelo lepo živeti v naši vasi, kjer smo med
seboj zelo povezani, pa nasploh mi je všeč, da občina ni velika in se zato
večinoma ljudje kar poznamo med seboj. Seveda me tu prijetno veže še
mnogo prijateljskih vezi, kar daje bivanju še posebno kvaliteto. Rad bi pa
omenil še kulturno in društveno dovzetnost in osveščenost mnogih ter
predvsem njihovo neomajno zagnanost, kar nam vsem dopušča mnogo
družbenega udejstvovanja. Vedno se kaj dogaja, zato je tu res pestro in
zanimivo živeti.
Mateja Per, Neodvisna lista za Blagovico,
Trojane in Češnjice
Na kratko se predstavite
Po izobrazbi sem diplomirana ekonomistka
ter univerzitetna diplomirana agronomka.
Zaposlena sem na Ministrstvu za okolje in
prostor, kjer vodim investicije, sofinancirane z evropskimi sredstvi. Z možem in tremi
otroki živim v majhnem zaselku Javorje nad
Blagovico. Poleg službe, voženj otrok na
treninge ter dela na kmetiji, katere lastnika sva z možem, sem aktivna v Prostovoljnem gasilskem društvu Blagovica,
Planinskem društvu Blagovica, Podeželskem društvu kot tudi v društvu podeželskih žena Blagovica Trojane. Kolikor mi dopušča čas, se ukvarjam s športom, predvsem tekom, ki mu je predana vsa družina.
Kako ocenjujete svoje delo v občinskem svetu v preteklem letu?
Človek ne sme nikoli biti povsem zadovoljen s svojim delom, ker se hitro preneha truditi. Neodvisna lista za Blagovico, Trojane in Češnjice razpolaga le z
enim mandatom, zato je včasih zagotovo umetnost uveljaviti predvolilno
zavezo. Kljub temu ocenjujem, da je bilo delo v večji meri konstruktivno. Pozdravljam pripravljenost vseh svetnikov po iskreni razpravi in potrditvah dobrih
predlogov.
Kakšni so vaši osebni načrti in pričakovanja za delo v občinskem svetu?
Ostati zvesta svojim volilcem in občanom občine Lukovica. Podprla bom vsak
dober predlog, ki bo olajšal in polepšal življenje ljudi na tem območju. Zelo

Poročilo z 8. seje Občinskega
sveta Občine Lukovica
Desetega februarja je bila v novi konferenčni sobi Občine Lukovica
osma seja Občinskega sveta Občine Lukovica. Na dnevnem redu je bilo
sedem točk.
Seje se je udeležilo vseh 15 članov občinskega sveta: Janez Bernot, Tomaž
Beden, Franc Barlič, Matevž Kink, Zvonko Avbelj, Olga Vrankar, Tomaž Andrejka, Tomaž Prohinar, Roman Cerar, Barbara Dimc, Ines Sovec, Vincenc Dragar,
Bojan Andrejka, Tina Bregar in Mateja Per.
Pod prvo točko dnevnega reda je svet soglasno potrdil zapisnik 7. redne seje
občinskega sveta, ki je bila 21. oktobra 2015. Pod drugo točko so svetniki
potrdili zapisnik z druge izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, ki je
bila 16. decembra 2015. Seveda sta bili obe točki soglasno potrjeni.
V tretji točki dnevnega reda so vsi prisotni prisluhnili Marku Faturju, ki je
zastopal JKP Prodnik, d. o. o. Predstavil je in obrazložil cene vode, odvoza
gošče oziroma blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav in to na
predlog oziroma zahtevo neodvisne liste za Črni graben. Menijo namreč,
da so cene odpadne vode, odvoza gošče in tako naprej previsoke. Fatur je
objasnil, da JKP Prodnik deluje v skladu s pravili, sklepi in zakoni, ki veljajo v
Republiki Sloveniji. Cene so enake v vseh občinah in so določene s pravilniki,
ki jih mora omenjeno podjetje strogo upoštevati.
V četrti točki so svetniki obravnavali predlog Odloka o rebalansu proračuna
Občine Lukovica za leto 2016. Poročilo finančnega odbora je podal Vincenc
Dragar, predsednik Odbora za finance, povedal pa je le, da se odbor strinja, da gre rebalans na sejo občinskega sveta. Prvi amandma je predstavil
župan. Povedal je, da je zadnji čas, da se priključimo ostalim občinam, ki se
pripravljajo na razpis, na katerem bodo kandidirali za sredstva za izgradnjo
optičnega omrežja. Občina Lukovica ima sicer optiko delno že razpeljano, pa
vendar je zdaj čas, da se na omenjeno omrežje priklučijo vsa naselja. Nadalje
so govorili o rebalansu proračuna na račun zimske službe režijskega obrata.
Izpostavljeni so bili stroški v povezavi z najemom in plačevanjem stroškov
Kulturnega doma v Šentvidu. Naslednje vprašanje se je dotaknilo stroškov
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pomembna je naša moralna odgovornost, da celotni mandat zagovarjamo in
ostajamo v stiku z občani, da se držimo predvolilnih obljub.
V katerem odboru delujete in kaj je vaše delo?
Sama sem bila določena za delo v statutarno pravni komisiji, katere delo je pravno formalna preveritev pravnih aktov, ki jih sprejema občinski svet.
Katere cilje boste skušali uresničiti kot občinska svetnica?
Predvsem si želim konstruktivnega sodelovanja vseh svetnikov občinskega
sveta z željo, da se poslušamo in slišimo. Želim si, da bi tudi ostali svetniki začutili, da smo davkoplačevalci tudi vzhodno od Lukovice. Le na tak način bomo
zagotovili primerljive življenjske pogoje vseh občanov. Kot pravi rek: »Sit človek
ne ve, kakšna je lakota lačnega!« Občani, ki imajo urejeno kanalizacijo, vodovod, mrliško vežico, pločnike in ceste, bodo težko razumeli, kako je ostati brez
vode in kako sam poskrbeti za čistilno napravo. Da ne govorim o drugi infrastrukturi. Ko se človek pelje po občini, vidi čudovite trge s fontanami, igrala,
urejena krajevna središča, ki smo jih plačali vsi občani. Vidi pa tudi zaselke, kjer
vse propada, kjer se starši bojimo, da bo prišlo do poškodb naših otrok. Včasih
bi bilo potrebno le malo pozitivnosti, pa bi se tudi tu stvari obrnile na bolje. Pogrešam večjo transparentnost odločitev občinske uprave. Nezadovoljna sem z
zastojem v postopku izdelave občinskega prostorskega plana. Ker prihajam iz
okoljskega ministrstva in sem seznanjena z aktivnostmi ostalih občin, ne razumem te pasivnosti. Postopki so znani in enaki za vse. Občina Lukovica je ena
izmed šestih občin (od 212), ki še niso sprejele OPN, kar me zelo žalosti. Kolikor
se spomnim, je bilo sprejetje OPN predvolilna obljuba vseh list in strank. Občina smo ljudje, če želimo »Stati inu obstati«, kot je dejal Trubar, je treba mladim
omogočiti življenje v tem okolju.
Kaj je tisto, kar je po vašem mnenju v občini Lukovica dobro urejeno?
Mislim, da so zgledno urejeni šolski prevoz otrok, šola in vrtec. Tudi delovanju
zimske službe ni kaj oporekati.
Zakaj vi osebno radi živite v občini Lukovica?
Občina Lukovica ima geografsko zelo dobro izhodišče. Narava nas je nagradila
s prečudovito okolico in ljudmi. Smo kleni in neizprosni kot rokovnjači v preteklosti. Občina je ravno prav velika, da poznaš vsakogar, nismo si tujci kot v
večjih mestih. Vsakogar lahko prosiš za pomoč, vsakomur pomagaš. Izgradnjo
avtoceste moramo jemati za našo priložnost. Smo skoraj v mestnih središčih,
pa vendar imamo kvalitetno življenje, ki ga v mestih nikoli ne bodo imeli. In to
odtehta čas, ki ga moraš dnevno preživeti v avtomobilu.
občinskega inšpektorata, ki so po mnenju svetnika Bedena previsoki. Sledile
so polemike o stroških, ki so v rebalansu premalo jasno obrazloženi in zaradi
katerih stalno prihaja do polemik na sejah Občinskega sveta. Govora je bilo
o štipendijah, varnosti otrok na cesti in tako naprej. Na koncu je bil rebalans
proračuna za leto 2016 stoodstotno potrjen. Naslednja točka je pred svetnike povabila Primoža Dežmana, predstavnika občinske uprave. Po skrajšanem postopku so obravnavali dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Lukovica za leto 2016, ki je bil soglasno sprejet.
Pod 6. točko dnevnega reda se skriva Kadrovski načrt Občine Lukovica za
leto 2016, ki so se ga svetniki lotili po skrajšanem postopku, predstavil pa ga
je župan Matej Kotnik, prav tako pa je pred svetnike stopil Stojan Majdič, direktor občinske uprave. Predvidoma bodo zaposlili tri nove delavce, ki bodo
zaposleni v režijskem obratu, tudi zaradi prevzema upravljanja in urejanja
vseh pokopališč v občini. Prav tako potrebujejo novo moč za delo na Gradiškem jezeru, za akcije po raznih vodnih ujmah, za reševanje različnih težav,
ki se dnevno pojavljajo, a preprosto ni zadosti pridnih rok, da bi to lahko sami
rešili. Kadrovski načrt Občine Lukovica za 2016 je bil soglasno sprejet.
Zadnja točka je vsebovala pisno naslovljena vprašanja in pobude na vodstvo
Občine Lukovica, seveda pa tudi odgovore, ki so sprožili nadaljno diskusijo,
ki pa tokrat ni bila (pre)burna. Govora je bilo o jezu oziroma vodni oviri na
Gradiškem jezeru, ki naj bi bila po mnenju strokonjakov v veliki vodni gmoti dovolj varna. Nadaljevali so z različnimi interesi gasilskih društev po naši
občini, vsi bi radi svoj del občinskega oziroma proračunskega priliva denarja
povečali, a imajo kljub temu isti cilj – pomagati ljudem v stiski. Na pomoč!
Andraž Kopitar

8

DOGODKI

Osrednja občinska proslava
ob slovenskem kulturnem
prazniku v Občini Lukovica
Petega februarja 2016 je bila v Kulturnem domu Janka Kersnika v
Lukovici osrednja občinska proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarju. Proslava je na prekrasen, s soncem obsijan pomladanski dan, dodala edinstveno uro in pol nepozabnega razvajanja z glasbo, s plesom in slovensko besedo. Prijetno presenečenje je
tako pripravilo vreme, ki je na proslavi 2015 pretila s snegom, tokrat
pa postregla z dotikom pomladi, kakor tudi organizatorji, ki so pozdravljali prihajajoče že na vhodu. Organizirali so tudi garderobo in
omogočili nadvse udoben ogled predstave. Pomlad je bilo čutiti tudi
v predstavi. Bohotila se je iz aranžmaja, nasmejanih nastopajočih,
toplih besed, razigranega plesa in glasbe. Pozdrav in uvod v predstavo je začel eden glavnih organizatorjev Matevž Kink, nadaljeval
pa 2. pihalni orkester, mladi učenci glasbene šole Domžale, oddelek
Brdo pri Lukovici Brdis z dirigentom Tomažem Pirnatom s slovensko
in evropsko himno.
Folkloristi iz Lukovice so poskrbeli za hudomušnost in kot uvod v pustni
čas zabavali s pustnim štajerskim venčkom.
Osrednji gost Tone Kuntner, slovenski pesnik in igralec, je v čast kulturnemu prazniku recitiral pesmi Franceta Prešerna in predstavil svojo novo
pesniško zbirko. Spomnil nas je na našo, slovensko pomlad, ki bo letos
praznovala 25-letnico svoje državnosti, 25 let samostojnosti. V svoji knjigi z zelenim hrbtom tako označuje slovensko pomlad, pomlad, ki je za
vse nas največji trenutek slovenske zgodovine, pravi čudež. Za moto svoji
knjigi je vzel Cankarjevo besedilo iz leta 1909, ki je že 80 let pred »našo«
pomladjo napisal, kar smo zaživeli: »Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi
vsi jo slutimo …« Že Ivan Borštner jo je leta 1988 recitiral in dobil štiri leta
zapora, vendar je zanetil slovensko pomlad.
V večer je zarezala pesem in dejstvo, da smo vsi eden drugemu luč in če
ugasne ena sama luč v družini, ugasne luč cele družine.
Za zaključek čudovitega večera so poskrbele nasmejane in simpatične članice zasedbe Katrinas in postregle s kvalitetnimi glasovi, nežnimi
melodijami ob klavirju in navdihujočimi, prav spomladanskimi besedili.
Predstavile so nekaj preoblečenih pesmi izpod rok Roka Goloba, kot so
Lipa zelenela je, Sijaj, sijaj sončece in svojimi čudovitimi pesmimi Žarki
za srce, Do neba, Zelen žafran, Drobni biseri, ki opominjajo na to, koliko
drobnih malenkosti je okoli nas, ki nam lepšajo, gradijo življenje, pa jih
niti ne opazimo.
Večer se je zaključil ob hvalnici življenju s Pavčkovim besedilom Dober
dan, življenje.
Vse pohvale organizatorjem, ki vedno znova presenetijo z odličnim programom in drobnimi presenečenji.
Marjetka Vrbnjak
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Družabni zimski večer v Šentvidu pri Lukovici
Folklorno kulturno društvo Lukovica je v soboto, 23. januarja, v
Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici
pripravilo že drugi folklorni koncert, tokrat z naslovom Družabni
zimski večer. Čeprav tokrat prave zime še nismo imeli, smo spoznavali, tudi zahvaljujoč številnim gostom, običaje, ki so se godili v časih naših babic in dedkov. Aleš Lebar nas je z besedo popeljal v res
čudovit večer.
Najprej so zaplesali člani FS Bočna pri Gornjem Gradu, ki so nam predstavili večer na kmetiji. V poznem popoldnevu se možje zberejo, da bi igrali
»durak« - igro s kartami. Ker jih predolgo ni domov in jih žene že pogrešajo, jih pridejo kar iskat … in potem že veste, kako stvar teče. No, ni bilo
tako hudo, saj so se možje odkupili s plesom in to z zahodnoštajerskimi
in gornjesavinjskimi plesi. V naše slovensko izročilo spadajo poleg ljudske
pesmi tudi še običaji in oboje so predstavili pevci ljudskih pesmi Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski, ki je v lanskem letu praznovalo
60-letnico svojega delovanja. Poleg pesmi, ki spadajo k staremu običaju
frehu ali rumplanju, ponekod tudi ofiranju, verjetno pa bi marsikdo pridodal še kakšno ime, so nam zapeli še nekaj znanih pesmi, ki so jih včasih

prepevali slavljencem ob godovih, saj na rojstni dan niso veliko dali.
V času moderne tehnologije, ko se mladi pogovarjajo samo še po telefonu, si sploh ne morejo predstavljati, koliko se je bilo včasih treba potruditi
za dekle. Da je bil ples drag, so nam dokazali mladi plesalci mladinske folklorne skupine Kulturnega društva Svoboda Mengeš, ki so nam s plesom
Ta potrkana obudili spomin na čas, ko se je za solo ples godcu primaknilo
cekine. Da harmonika ni samo za moške, nam je dokazala Ema Smolnikar,
aktualna državna prvakinja na diatonični harmoniki s prijatelji. In ker so
mladi naše največje bogastvo, je zaplesala tudi otroška skupina Folklornega društva Lukovica z godcem Blažem, ki nas je popeljala na počitnice.
A ne čisto navadne, na počitnice v deželo štrkov, deželo prijaznih ljudi in
številnih izvirov zdravilne tople vode, v Prekmurje. Zato so nam najprej z
besedo predstavili pokrajino, nato pa še zaplesali nekaj plesov iz okolice
Beltincev, Ples z izbiranjem, Marko skače, ter plesa Čardaš in Točak polko.
Da, prav fletno se zavrtijo tile nadebudni mladi folkloristi. Kako je s tistim:
ali štorklja še otroke prinese, smo pustili pa za drugič. Včasih je blo vse
drugač, kmečka hiša, je bila vedno polna na Gospodov dan kako pak, sorodnikov, sosedov, znancev in prijateljev. Ženske so posedale okoli mize
in peči, ustvarjale, klepetale, tudi zapele so. Družile so se mnogo bolj kot
danes, pa pr hiš je blo tud več otrok, tko, da so še snubci mal okol hodil. Tokrat smo se v mislih skupaj z odraslo skupino Folklorno kulturnega
društva Lukovica podali na obronke Menine planine, lahko pa tudi kam

Pomoč na domu
Dom počitka Mengeš izvaja pomoč na domu na podlagi koncesije v občini
Lukovica. Storitve izvajajo socialni oskrbovalci, ki so usposobljeni za oskrbo
na domu. Storitve, ki jih izvajamo v okviru pomoči na domu, so:
• Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih
• Gospodinjska pomoč
• Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov

drugam v naši okolici, kjer je bilo skoraj vsako zimsko nedeljsko popoldne rezervirano za ples in druženje. Tovrstni nedeljski plesi so znani le na
območju naše ter sosednjih občin po meji s savinjsko, zato so slovenska
posebnost. Enkrat se je plesalo pri eni hiši v vasi, drugič pri drugi. Godci so
bili praviloma iz vasi. Neredko je prihajalo do sporov zaradi "nepovabljencev" iz sosednjih vasi, ki so jih bolj kot glasba zanimala dekleta. Plesalo,
pelo, pa tudi pilo se je do trde teme. Številni zapleti so se tudi ob pomoči
plesa rešili in običajno so plesali na takšnih srečanjih plese Ceperle, Ta
požugano, Krajcpolko in Špancir polko. Mogoče pa je prav zaradi tega,
ker se ne pleše več tako, toliko razprtij v zakonih. Dve uri zanimivega
programa smo tokrat zaključili z ... ne, še prej so se organizatorji zahvalili
vsem, ki so jim tokrat podali roko v pomoč, da so drugi folklorni koncert
spravili pod streho. Občina Lukovica, Gostinsko podjetje Trojane, Čebelarstvo Vinko Nakrst, Trgovina Spina, Gostilna Škarja, Kulturno društvo
Janka Kersnika Lukovica, Prostovoljno gasilsko društvo Prevoje, Krajevna
skupnost Prevoje in še mnogi posamezniki so bili tisti, ki jih je bilo vredno
omeniti. Nekateri so plese v takšni obliki videli prvič, spet drugi so pohvalili napredek obeh domačih folklornih skupin, vsi pa smo uživali v plesih
in petju pevcev in plesalcev ter ob spominih na že stare znane običaje,
ki počasi tonejo v pozabo. Da plesi in običaji ne bodo šli v pozabo, nam
zagotavljajo kar tri generacije folklornih plesalcev – od najmlajših prek
mladinske do najstarejših. Veselimo se srečanja na prihodnjem že tretjem
folklornem koncertu.
Drago Juteršek

Osnovni namen in cilj izvajanja storitev pomoči na domu je, da upravičencem z našimi storitvami omogočamo čim kvalitetnejše življenje in bivanje v
domačem okolju, hkrati pa s storitvami nadomeščamo institucionalno varstvo. Našim uporabnikom se trudimo ponuditi prijazno in strokovno oskrbo
ter jim pomagamo pri ohranjanju samostojnosti v domačem okolju.Pomoč
na domu izvajamo vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.
Podrobnejše informacije dobite na telefonskih številkah: 051 327 317 ali 01
723 72 28 in na spletni strani: www.dpm.si.
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V Lukovici že 48. redno srečanje s predstavniki civilne družbe s
področja okolja in prostora
Dne 28. januarja 2016 je bilo že 48. redno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, tematsko posvečeno
vprašanjem prostorskega načrtovanja na lokalni ravni in njihovi vplivnosti na zdravo življenjsko okolje.
Uvodoma sta varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in direktorica
strokovne službe pri Varuhu Martina Ocepek predstavili aktivnosti Varuha
na področju izpostavljene problematike, in namen srečanja, ki je bil ugotoviti, kako učinkovito so lokalne skupnosti in država pristopili k reševanju te problematike in kaj lahko skupno storijo za izboljšanje stanja.
Srečanja so se udeležili tudi Damijan Urankar, predstavnik ministrstva
za okolje in prostor, direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Tatjana
Suhodolc, predstavnica Občine Lukovica in Tina Bolcar Repovš, Civilna
iniciativa.
Damijan Urankar je predstavil dvojno vlogo pristojnega ministrstva na
lokalni ravni prostorskega načrtovanja. Ministrstvo je namreč nosilec
urejanja prostora v sodelovanju z drugimi deležniki, prav tako pa izvaja nadzor nad sprejemanjem prostorskih aktov na lokalni ravni. Opozoril
je na določene pomanjkljivosti v zakonodaji, ki jih zaznavajo pri svojem
delovanju, in se strinjajo, da je treba zagotoviti zgodnejše sodelovanje
javnosti, obenem pa ojačiti sodelovanje stroke.
Bolcar Repovševa je predstavila aktualno problematiko, s katero se krajani Lukovice srečujejo. Nasprotujejo namreč dodatnim industrijskim dejavnostim v kamnolomu Lukovica, saj bi slednje prekomerno obremenile
okolje in v izdatni meri vplivale na kakovost življenja občanov. Verjamejo,
da obstajajo okolju prijaznejše alternativne rešitve in si želijo učinkovite-

jše komunikacije z občino pri pripravi občinskih prostorskih aktov.
Tatjana Suhodolc je udeleženim predstavila ovire, s katerimi se občina
srečuje pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov. Poudarila je dolgotrajnost in stroškovno izdatnost postopkov, zato kot občina predlagajo
medresorsko sodelovanje in optimizirano iskanje rešitev. Hkrati je izpostavila, da si prizadevajo upoštevati vse pripombe, izvajajo pa tudi dolgotrajne okoljske študije, ki so jih zavezani upoštevati.
Sledila je razprava, v kateri so sodelovali udeleženci srečanja s podajo
predlogov k učinkovitejšemu sodelovanju javnosti v postopkih sprejemanja prostorskih aktov.
Varuh ugotavlja, da je izjemnega pomena dosledno omogočati sodelovanje javnosti in resno presojati morebitne vplive na okolje in življenje
ljudi, ki jih prinašajo posegi v prostor. Odgovornost do okolja in umeščanja objektov v prostor je pri ljudeh vse večja, zato bi se moralo javnost
vključevati v postopke umeščanja v prostor že v njihovih najzgodnejših
fazah. Ne le, da bi se tako izognili poznejšim problemom, tako bi zadostili
tudi zahtevam Aarhuške konvencije in ustrezno poskrbeli za pravico ljudi
do zdravega življenjskega okolja.
Liana Kalčina
Svetovalka Varuha za mednarodno sodelovanje, analize in publikacije

Lukovica je s svojo ponudbo prepričala mnoge obiskovalce
sejma Natour Alpe-Adria 2016
Zadnji vikend v januarju so mnogi obiskovalci sejma Natour
Alpe-Adria sklenili, da se bodo na svoj naslednji izlet zagotovo
podali proti Lukovici. Očarale so jih fotografije prenovljenega
trga, gradu v soncu ter možnost sprehoda okoli za mnoge še neznanega Gradiškega jezera. Dokončno jih je prepričal kozarček
sveže natočenega piva Rokovnjač. Domače pivo, ki nosi ime po
simbolu občine, je poskrbelo za okusen spomin, ki bo na poti
proti Štajerski marsikoga še kdaj privabil na postanek v Lukovico.
Letošnji sejem Natour Alpe-Adria so organizatorji posvetili temi
zelenega in aktivnega turizma. Z izbrano temo se ujema tudi nov
promocijski film Lukovice, ki je k velikemu ekranu privabil številne
radovedneže. Lukovica se je predstavljala v sklopu ponudbe turizma v osrednji Sloveniji, svojo nastop na stojnici pa smo imeli na
najbolj obiskan dan sejma, v soboto popoldan. Lukovico je v družbi s predstavnikom gostišča Furman Stanislavom Smrkolom na sejmu predstavljala Turistična zveza občine Lukovica. Obiskovalci so
izbirali med obilico promocijskih gradiv, ki opisujejo okoliške kraje
in zanimivosti ter lokalne gostinske in turistične ponudnike. Veliko navdušenja je požel letošnji koledar s fotografijami ptic občine
Lukovica, saj je po domiselnosti izstopal med običajnimi promocijskimi materiali na sejmu. Obiskovalci iz bližnjih občin (npr. Kamnik,
Domžale, Trzin, Mengeš) so najraje posegali po velikem zemljevidu
Lukovice z vrisanimi kolesarskimi ter pohodniškimi potmi.
Kjer se predstavlja občina Lukovica, bodo obiskovalci zagotovo
hitro opazili bele in rdeče balone s simbolom rokovnjača. Slednji
očarajo vsakega otroškega obiskovalca. Ker smo bili na sejmu tokrat
v popoldanskem terminu, je bilo otrok manj, zato pa so odrasli še
raje poskusili domače pivo. Okusen kozarček je poskrbel, da se je

novica o predstavitvi Lukovice hitro širila po sejemskih halah. In kot
se za sodček dobrega piva spodobi, je tudi tega do večera, ko so se z
obljubo obiska Lukovice poslovili tudi zadnji obiskovalci, zmanjkalo.
Tadeja Belak
Informatorka, za Turistično zvezo občine Lukovica
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Snemanje oddaje Polka
in majolka

Pogon na
vse štiri.

Na predvečer kulturnega praznika, 7. februarja, je bilo v kulturnemu
domu v Lukovici snemanje oddaje Polka in majolka. Posneli so prvi
dve oddaji letošnjega leta. Oddaja Polka in majolka je oddaja za ljubitelje narodnozabavne glasbe, ki bo letos praznovala 10. obletnico
delovanja. Z oddajo potujejo po Sloveniji ter tako spoznavajo ljudi in
kraje, hkrati pa predstavljajo domače glasbenike.
Foto: Jurij Struna

POVSEM NOVI FORD S-MAX

Z inteligentnim štirikolesnim pogonom

S-MAXov inteligentni štirikolesni pogon se prilagaja spremenljivim
razmeram na cesti in primerno razporeja moč med prednjo
in zadnjo pogonsko os. Zares pameten štirinožec.
ford.si

Uradna poraba goriva: 4,6-6,5 l/100 km. Uradne specifične emisije CO 2: 129-180 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne
emisije NOx: 0,0212-0,0593 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00022-0,00292 g/km, število delcev: 0,01-3,4 x 10 11.
Ogljikov dioksid (CO 2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k
čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM 10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Go Further

Slika je simbolična. Inteligentni štirikolesni pogon je na voljo z 2.0 TDCi 110 kW motorjem z ročnim 6-stopenjskim

Oddajo je začela domača vokalna skupina Sidro s pesmijo Oj, Triglav, moj
dom, ter ansambel Anžeta Šuštarja in družina Ferme. Ostali nastopajoči
so bili harmonikarski orkester Nejca Kastelica, ansambel Pojav, ansambel
Žmurek, harmonikarski orkester Kristjana Fermeta, ansambel Šrangarji,
ansambel Viharniki, orkester harmonikarjev Bučar, večer pa je zaključil
ansambel Dolomiti. Posebna gostja je bila vsem dobro poznana Moravška Mara z ljudskimi pevkami, in prav Mara je bila tista, ki je celo dvorano
najbolj nasmejala. Nastopajoče pa so na odru spremljali tudi folkloristi
Folklornega društva Lukovica. Niso se pa predstavili samo glasbeniki, ampak tudi Društvo podeželskih žena Lukovica in KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja. Podeželske žena so se predstavile z domačimi dobrotami
(špehovka, krofi, kruhki z domačimi namazi in razno pecivo). Društvo Fran
Maselj Podlimbarski se je predstavil s pletenjem slamnatih kit za izdelavo
slamnikov.
Dvorana je bila nabito polna, saj je bilo kar veliko ljudi, ki so ostali brez
sedeža. S snemanjem oddaje smo dobili priložnost, da vidimo, kako poteka samo snemanje take oddaje. Tako so na lastni koži izkusili, da je samo
snemanje veliko daljše kot končna oddaja, saj v oddaji seveda niso prikazane prekinitve.
Erika Cerar

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale
GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

Boga moramo najti.
Najti pa ga ne moremo v hrupu in nemiru.
Bog je prijatelj molka:
kolikor več v tihi molitvi sprejemamo,
toliko več v našem vsakdanjem
življenju lahko oddajamo.

VABILO KARITAS
Spoštovane gospe in gospodje!
Vse gospe in gospode, ki ste že dopolnili 70 let starosti v
župniji Brdo in Zlato Polje,
PRISRČNO VABIMO NA PREDVELIKONOČNO
SREČANJE, KI BO V SOBOTO, 19. MARCA 2016, V
ŽUPNIŠČU NA BRDU.
•
•

OD 15.00-16.00 ZBIRANJE IN PRILOŽNOST ZA
SVETO SPOVED
OB 16.00 SVETA MAŠA

PO MAŠI PRIJATELJSKO SREČANJE, POGOSTITEV IN
SKROMNA OBDARITEV.
Srečanje je namenjeno tako vernim kot nevernim.
Ni ubog tisti, ki ničesar nima, temveč tisti, ki mnogo želi; prav
tako ni bogat tisti,

Foto: Jurij Struna

ki mnogo ima, temveč tisti, ki ničesar ne potrebuje.
				
Župnijska Karitas Brdo in Zlato Polje
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Orkester z Brda zmagal
na letošnji PSI
Intenzivne priprave so se obnesle, saj je ob številni konkurenci,
nastopili so namreč tudi mladi pevci iz Doba, ki so v preteklih
letih že posegali po prvih mestih, tokrat zmagal orkester z Brda.
Komisija je namreč odločila, da prvo mesto pripada orkestru, ki so
ga sestavljali člani otroškega župnijskega pevskega zbora z Brda z
dirigentko Petro Avbelj. Vse delovne sobote so tako obrodile sad,
saj so mladi skupaj s starši, malce so pomagali tudi stari starši,
ki so ustvarjali nagrajeno pustno masko. Pri malce zahtevnejših
delih pri godalih jim je v pomoč priskočil še Andrej iz Žagarstva in
mizarstva Capuder Juteršek.
Tokratno pustovanje v Ljubljani, ki ga že 14 let pripravljata Radio
Ognjišče in Jure Sešek ter sicer sliši na ime Pustna Sobotna Iskrica, je ples za dober namen, saj zbrana sredstva namenijo pomoči
potrebnim. Tokrat so se sredstva zbirala za pomoč pri izgradnji in
obnovi porodnišnice na misijonu Ampitafa, ki ga je kot del Akamasoe Petra Opeke začel in ustanovil misijonar Janez Krmelj. Za
porodnišnico smo tako skupaj prek telefona, interneta, sms in v
sami dvorani skupno zbrali 52.976 evrov. Pustno rajanje so tokrat
poleg Jureta Seška, idejnega vodje, popestrile še Romana Kranjčan in dekleta iz ansambla Skrivnost. Težko bi si PSI predstavljali
brez Daria Žvrge, ki na šaljiv način pokomentira dogajanje. Seveda smo prisluhnili tudi misijonarju Janezu Krmelju, ki ni mogel
skriti navdušenja nad zbrano vsoto. Priznati moramo, da smo na
tokratni PSi pustili lep pečat dobrodelnosti tudi ljudje iz Črnega
grabna.
Drago Juteršek

Spet je bilo veselo
Bila je oblačna pustna nedelja in hvala Bogu brez dežja, kar smo si najbolj
želeli. Dopoldanski čas smo namenili že tradicionalnemu nogometnemu
srečanju v pustnih maskah z ekipo Prevoj, tokrat že triindvajsetič.

Tokrat smo se predstavili v čebelarskih kostumih.
Najprej prijetna dobrodošlica, nato prava nogometna igra in pa druženje,
ki tudi tokrat ni pretirano dolgo trajalo, saj je bilo pred nami še pustno
rajanje po vaseh. Letos si namesto traktorja privoščimo kar kombi, ki nas
popelje do zaselka Pšajnovica; tam se začne naše rajanje od hiše do hiše,
kombi pa nam omogoča, da oberemo prav vse zlatopoljske vasi. Poveselili smo se s krajani, poveselili ob glasbi, ki nas je spremljala, veselo pa je
bilo tudi v večernih urah, ko smo zaključevali nedeljsko rajanje. Seveda
pa starodavni običaj prenašamo tudi na mlajši rod, tako da tudi njih vključujemo v dogajanja.
Posebno doživetje je bilo na pustni torek, ko smo se kljub slabemu vremenu podali v dolino vse od Prevoj do Lukovice. Seveda smo povsod
dobrodošli, saj ljudem prinašamo konec zime, skorajšnjo pomlad ter željo
po zdravju in dobri letini. Pustna sreda je bila dan, ko je pust doživel svoj
konec. Na Prevojah pri gostilni Gašper so ga ognjeni zublji počasi krčili, izmučen se je spremenil v pepel. Mi smo ob namišljeni žalosti veselo rajali,
se veselili in tako pokopali tudi letošnjega pusta.
Tone Habjanič
Naj obnovimo otroško pesmico iz davnih, davnih časov:
Pojdimo, ulovimo pusta,
da nam otroke ne pohrusta,
ima jopič rdeč, zelene hlače,
a v rokah ragle, ropotače.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA
LUKOVICA

A na glavi dva roga,
hu, pa kakšen nos ima,
brke dolge kot ščetine,
bojmo se ga, kadar zine.

Bojmo se ga, kadar stopi
in nas z dolgo šibo lopi.
Če se komu zakrohoče,
ali če se kdo zajoče,
brž ga čez koleno zvije,
živo uro mu navije.

VABI NA PRAZNOVANJE
MATERINSKEGA DNE
MAME, BABICE, ŽENE, DEKLETA IN VSE OSTALE,
KI ŽELIJO Z NAMI PREŽIVETI TA DAN
V PETEK, 25. MARCA 2016, OB 10. URI
NA PARKIRIŠČU OB GRADIŠKEM JEZERU.
PROGRAM BO ENAK KOT PREJŠNJA LETA.
VLJUDNO VABLJENI!
Na Prevojah je letošnji pust doživel svoj konec v ognjenih zubljih.

februar/marec 2016

Člani ŠKD Bregar na pustno
nedeljo odganjali zimo
Tisti malce zahtevnejši se odpravijo na bolj zveneča pustovanja, tistim
malce manj pa je dovolj že druženje in sprevod po vasi. In tako se člani
ŠKD Bregar skupaj s prijatelji odpravijo na vsakoletno pot po Trnjavi,
da preženejo zimo. Staro in mlado se tako za nekaj ur preda užitkom
pustovanja na prostem. Letos se jim je s svojo kobilico pridružil še
Martin Krpan in tako je tovoril sol po Trnjavi, še sreča, da je imel ob
sebi policiste, saj veste, davčna in carina, če je slučajno narobe točil
v svojo kobilico. Sicer pa, če se ni bal Brdavsa, kaj bi se bal davčne in
carine. Po tako napornem pohodu se prileže okrepčilo. Krofi ter kuhano vino in čaj so ravno pravšnji za ta čas in vreme. Nato pa pot nazaj
v klubske prostore, ki je zagotovo še bolj naporna, kajti tako prijaznih
maškar, ki odganjajo zimo, pa ja ni za pustiti mimo hiše. In se tako
povratek malce potegne, vsaj časovno, sicer pa je pust samo enkrat
na leto, in prav je, da si lahko vzamemo čas za sebe in druge ter se
skupaj poveselimo.
Drago Juteršek

Pustna povorka in naj pustni
krof 2016 v Šentvidu
Pustna povorka v organizaciji TD Sv. VID dobiva vsako leto večje
razsežnosti. Več maškar ter veliko izvirnosti in dobre volje je zaznamovala letos že 5. pustna povorka. Užitek je občudovati, kako
imajo ljudje kopico izvirnih idej, iz katerih ustvarijo odlične skupinske in posamične maske. Komisija je budno spremljala pustno
povorko skozi Prevoje, nato pa še pustno rajanje na Veidrovem
trgu v Šentvidu.
Težko je bilo izbrati najboljše, saj je bilo izvirnih mask res veliko. Nagrade
so tako letos dobile maske: nasedli pirati s hribov, živalski vrt, eko smeti,
otroški orkester, pirati z Dobrave, gospod in fina gospa, Prevojski asi in
Master Chef Prevoje. Prvo mesto so si letos razdelili Krstič tours in Piratski
škratki, ki so pustno povorko popestrili s svojo izvirnostjo in prevozom.
Seveda pa tudi letos ni manjkal izbor za laskavo nagrado Naj pustni krof
2016. Letos je zmagovalne krofe ocvrla Katka Bohinc – iskrene čestitke za
odlično delo! Krofi so bili ne le slastni, ampak tudi zelo lepi.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pomagali, da je naša pustna prireditev s
pustno povorko in pustnim rajanjem uspela: Občini Lukovica, Gostišču
Furman, Gostišču RCU, Gostišču Čebelca, Gostilni Bevc, Gostilni Gašper,
Gostinskemu podjetju Trojane, Kavarni Mia. Hvala tudi Godbi Lukovica za
odlično spremljavo na povorki in PGD Prevoje za varovanje. In pa seveda
iskrena hvala vsem maškaram in obiskovalcem, ki ste obogatili pustovanje 2016!
Majda Kočar
Foto: Andraž Kopitar
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Prostovoljno delo POTA
V lanskem letu smo župljani Šentožbolta in Blagovice spoznali prostovoljno delo mladih iz programa POTA – mednarodnega prostovoljstva, ki nam ga je predstavila Anja Hribar iz Blagovice, ki je lani
odšla na Madagaskar.
Njena misel je bila: “Če hočemo kaj spremeniti, moramo najprej spremeniti sebe.”
Ker smo zbirali sredstva za ta namen, smo bili letos nagrajeni z obiskom
pevcev, ki pojejo malgaške pesmi. V nedeljo, 7. februarja, je spremljalo
sveto mašo njihovo petje. Ne da se opisati, kako veselo vzdušje je nastalo
ob njihovem petju in inštrumentalni spremljavi.
Za nas Slovence, ki smo znani po resnosti in se ne upamo nasmehniti v
cerkvi, je bila to zelo lepa izkušnja. Veliko je zamudil, kdor se na to nedeljo
ni udeležil svete maše.
Frančiška Omerzo

Pohodniki ŠTD Rafolče
V nedeljo, 31. januarja 2016, smo se pohodniki v novem letu 2016 prvič
podali na ogrevalno turo, na visoki vrh Svete Ane nad Ribnico. Pred brunarico nas je pričakalo slabo vreme, vendar pri voditeljici Marijani ni odstopa
zaradi vremena. Odločnost ali skoraj trma nas je nagradila v Ribnici, kjer
nas je presenetilo sonce, ki nas je več ali manj spremljalo vso pot. Vzpon
od Ribnice (489 m) do Svete Ane je tudi ribniška naravoslovna pot, ki nas
zaradi velike višinske razlike pri razmeroma majhni razdalji seznani s tremi višinskimi vegetacijskimi pasovi. V 15. stoletju je bil na vrhu »ognjeni
telefon« pri vpadih Turkov, kar nam kaže še ohranjeno kresišče. Vseživljenjsko učenje nas stalno spremlja in ohranja dobro možgansko kondicijo.
Na Stenah Svete Ane (964 m) smo uživali v pogledu ter se preskusili še v
koncentraciji in ravnotežju.
V nedeljo, 28. februarja 2016, smo se odpravili v slabem vremenu iz Rafolč
v še slabše vremenske razmere v Adergas (424 m) blizu Cerkelj in se povzpeli v veselem razpoloženju v deloma kar blatno pot na Štefanjo goro
(748 m), kjer nas je navdušil komaj zapadli sneg, v katerem smo si umili
čevlje. Ob cerkvi sv. Štefana smo prižgali svečke in se okrepčali v bližnji
koči. Že 1132. leta se je ta hrib imenoval po sv. Štefanu, dokazano pa je, da
je tam obstajala tudi cerkev, imenovana po njem. Daleč naokoli ni omenjene nobene druge cerkve. Zdaj je tam cerkev sv. Štefana iz leta 1805.
Zaradi drsečih tal smo se previdno podali v dolino. V Adergasu smo si
ogledali veliko in krasno cerkev Marijinega oznanjenja.
Se vidimo 13. marca na Slavniku!
Viktor Jemec

Rokovnjač

Pomagajo
mladostnikom iz
rejniških družin
Srečni hiši, ki v Lukovici pri Domžalah nudi otrokom edinstveno igralnico,
ki jo je opremilo podjetje Hutko, šolarjem in mladostnikom pa brezplačno učno pomoč, smo takoj po skoku v novo leto zavihali rokave. Mladim
iz rejniških družin namreč pomagamo pri doseganju osebnega napredka
tudi s financiranjem vozniških izpitov in s sofinanciranjem nakupa prvega
osebnega vozila.
S pomočjo prijateljev, torej posameznikov, in sponzorjev, kot so lokalna
društva in družbeno odgovorna podjetja, je Srečna hiša tako v zadnjem
času pomagala pri financiranju vozniškega izpita trem dekletom, ki živijo v rejniških družinah v Lukovici, mladostniku, ki je prav tako že večino
otroštva nastanjen v rejniški družini v Lukovici, od koder se vsak dan vozi
v približno 60 kilometrov oddaljeno srednjo šolo, pa so sponzorji Srečne
hiše primaknili k znesku za nakup rabljenega vozila, s katerim bo mladenič prihranil dragoceni čas svoje šolske poti, in ga namenil za samo učenje.
V Srečni hiši nas najbolj veseli, da so naša prizadevanja prepoznali tudi
ljudje sami, saj nas marsikdo tudi sam pokliče z željo, da bi namenil svojo
donacijo za dober namen. Tako se za tovrstno dobro voljo in plemenito
gesto najlepše zahvaljujemo prijatelju Srečne hiše Igorju Volfu pa članom
AMD Lukovica, družbi Elektro Ljubljana OVE in seveda Avtošoli Šmarca, ki
nam je prišla naproti tudi s popustom na zakupljene ure vožnje za naše
mladostnike. Skupaj gojimo lokalno veselje za globalno srečo!
Alenka Žumbar Klopčič

30. občni zbor DU Lukovica
Mesec februar 2016. Zunaj diši po pomladi, mi pa se v tem mesecu oziramo v
preteklo leto.
Tako smo se 25. februarja 2016 člani Društva upokojencev Lukovica zbrali na
občnem zboru. Ob skrbno pripravljenih poročilih smo ocenili delo društva v
letu 2015. Po krajši razpravi so bili navzoči člani enotnega mnenja, da so bile
vse dejavnosti v celoti in dobro opravljene. Z vzpodbudami in s pohvalo so se
v razpravo vključili tudi župan Občine Lukovica Matej Kotnik in gostje, predstavniki sosednih društev upokojencev in Vlado Todorovič iz pokrajinske zveze
društev upokojencev Gorenjska. Ljudje imamo v sebi moč, ki zmore dati življenju najlepšo barvo. Zato sem prepričana, da je dobro opravljeno delo društva
v letu 2015 in soglasno sprejet program za leto 2016 vodilo, da v hitrem tempu
življenja naredimo nekaj zase, za aktivno preživljanje prostega časa v tretjem
življenjskem obdobju. Možnost nam je ponujena. Izbiramo sami!
Člani društva so na občnem zboru potrdili tudi predlog novih dejavnosti:
• medgeneracijsko učenje in druženje,
• likovne delavnice,
• literarne delavnice,
zato vse, ki vas zanimajo naštete dejavnosti, vabimo, da nas pokličete in se prijavite. »Ustvarjalni upokojenec(ka)« vam široko odpira vrata.
Hvala županu, svetnicam in svetnikom Občinskega sveta Občine Lukovica
za novo urejeni društveni prostor. Lepo je delati v njem. Hvala vsem, ki ste se
udeležili občnega zbora in pomagali pri usmeritvi našega dela v letu 2016. Vse
vljudno vabimo, da se v septembru poveselite z nami ob 30-letnici delovanja
Društva upokojencev Lukovica.
Za DU Lukovica zapisala Stana Stopar
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Občni zbor društva
Podeželskih žena Lukovica
Zbrale smo se 8. februarja. Ker je bilo vreme slabo, je posledično vedno
dobra udeležba.
Tudi tokrat nismo pozabile na slovenski kulturni praznik. Občni zbor je vodila
Marcela Cerar. V izčrpnem poročilu o delovanju društva v minulem letu se
je predsednica Vida Capuder zahvalila posameznicam, ki s svojim pridnim
delom prispevajo k večji aktivnosti društva. Kot smo pričakovale, tudi tokrat
nismo uspele dobiti novega vodstva. Vse namreč rade delajo in pomagajo,
le vodstvo »naj ostane - kar staro«. Tudi prav. Torej nas glejte in upamo, da
skupaj preživimo tudi to leto. Začrtale smo si nekoliko drugačen plan dela.
Tako bomo zaradi novosti pri zakonodaji leto 2016 posvetile bolj druženju,
izletom, zabavi in izobraževanju (tako strokovno kot tudi na osebni rasti).
Upamo, da nam bo skupaj lepo. V drugem delu smo prisluhnile predavateljici Mileni Avbelj, ki nas je podučila, kaj je demenca. To je bolezen možganov,

ki s staranjem prebivalstva narašča in je zelo zoprna
zlasti za svojce obolelega. Gospa Milena je poudarila, da je zelo priporočljivo
vključevanje svojcev v skupine za samopomoč. Po dokaj zanimivi razpravi
smo zaključile, da moramo že danes misliti na svoje zdravje, se imeti dobro,
razmišljati pozitivno, z veliko mero smeha in veselja.
Upravni odbor društva, Foto: Jerca Cerar

Občni zbor TD Gradišče
Petega februarja 2016 je potekal redni letni občni zbor članov Turističnega
društva Gradišče pri Lukovici. Po uvodnem pozdravu je poročilo o delu društva vsem zbranim predstavil predsednik Jure Starman. Osrednji letni dogodek, ki ga organizira društvo, je bil tudi v letu 2015 tek okoli Gradiškega jezera, ki se ga je lani udeležilo rekordno število tekačev. Predsednik je v svojem
poročilu poleg rednih letnih aktivnosti izpostavil novosti, ki so bile uvedene
v letu 2015. Med novosti se tako uvrščata pustni kres in tedenska rekreacija
v poletnem času. V letu 2015 so bile poleg čistilne akcije izvedene tudi štiri
obsežnejše delovne akcije, posvečene vzdrževanju okolice v vasi Gradišče.
Predsednik se je ob koncu posebej zahvalil vsem, ki so bili pri posameznih
dogodkih, organiziranih s strani društva, aktivni, in hkrati poudaril pomen sodelovanja pri organizaciji tovrstnih aktivnosti tudi v bodoče.
Andrej Ovca

Letno srečanje ključarjev

V četrtek, 28. januarja, so se v učilnici župnišča na Brdu zbrali po sveti maši
ključarji obeh farnih in vseh podružničnih cerkva župnije Brdo in Zlato Polje,
da bi določili termine svetih maš in se dogovorili o delih, ki so potrebna za
ohranitev sakralne stavbne dediščine. Svoje delo so najprej priporočili Bogu
z molitvijo, nato pa predstavili cerkve župnijskemu upravitelju Jožefu Lapu.
Slednji je omenil številne cerkve in kapelice po naši domovini, ki so sicer izraz
globoke vere, a obenem tudi velikih skrbi z vzdrževanjem. Po končani zimi
bo treba pregledati, kako je kaj s strehami in če slučajno novodobni verniki
niso odnesli s seboj kaj spominkov, mislim žlebov. Seveda je posebno poudaril in naglasil, da je potrebna mala dela, kot so manjkajoči strešniki, urediti
čim prej, za večja pa bomo poskrbeli spomladi. Pregledali in uredili so še urnik svetih maš, predvsem slovesnih vse do avgusta, večjih posegov oziroma
vzdrževalnih del v posameznih cerkvah in s tem zaključili tokratno srečanje.
Drago Juteršek

Krvodajalci – z vami življenje teče naprej!
V Sloveniji vsakih pet minut potrebujemo kri, naj gre za načrtovan operativni poseg ali reševanje življenja v nesreči. Kljub izrednemu napredku
medicine še vedno ni na voljo umetne krvi. Edini vir krvi je zdrav človek.
Ko jo potrebujemo kot zdravilo, smo odvisni od krvodajalcev in zadostnih zalog krvi.
Zato je tudi letos v januarju potekala krvodajalska akcija v Domžalah. Odvzem
je bil organiziran v Domžalskem domu na Ljubljanski 58. Darovanje krvi je
gotovo eno izmed najplemenitejših dejanj, s katerim zdrav človek daruje del
sebe, da bi pomagal drugemu. Tega se zavedajo tudi člani RK Blagovica, ki so
se udeležili krvodajalske akcije, večina že stalni krvodajalci, ki jim gre še posebna zahvala. Po končanem odvzemu jih je v gostilni Gašper čakalo okrepčilo in
kratko druženje, sledilo je še skupinsko fotografiranje in obljuba, da se naslednjič spet snidemo. Hvala vsem, ki ste se odločili darovati kri in s tem pomagati
bolnemu otroku, materi, očetu, babici, prijatelju in mogoče že jutri svojemu
najbližjemu. Naredili ste VELIKO stvar! Prijazno vabljeni tudi novi krvodajalci!
Za RK Blagovica: Malči Levec, Foto: Joži Urankar
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Hudomušni čebelar z najstarejšim stažem v ČD Lukovica
Anton Razpotnik je star 81 let. Kljub svojim letom se rad pošali, pogleda za dekleti, spomin mu dobro služi, zdravje včasih malo ponagaja,
izkušenj pa je v svojem življenju nabral za vsaj eno obsežno knjigo.
Še danes ga je mogoče srečati, ko se s kolesom odpravi proti Lukovici.
»O, letos sem pridelal okoli 200 litrov vina, ga bomo poskusili,« se pohvali
in že hiti po liter vina in kozarce ter povabi na ogled njegove hiše in muzeja. Na stenah v hiši ni prostega mesta, saj so vse polepljene s fotografijami,
spominki, članki, parnimi listi njegovih znancev. Na kavču ob peči, kjer
Anton rad počiva, prede njegova mačka. V poslopju zraven hiše ima urejen svoj muzej, kot različne stare predmete, ki jih skrbno čuva in obnavlja,
poimenuje Anton.
Svoje otroštvo je preživel v hiši, pravzaprav v mlinu, ki je stal tam, kjer je
danes Gradiško jezero. Imel je sestro, ki je umrla v zgodnjem otroštvu, in
brata, ki je prav tako že pokojni. Pozneje si je z ženo Kristino ustvaril dom
na Viru, rodili so se jima trije otroci. Od leta 1980 živi v Preserjah, v hiši, kjer
je bila rojena njegova mama, podedoval pa jo je od tete, ki svojih otrok
ni imela.
Življenje v mlinu
»Spominjam se predvsem obdobja vojne, ko je morala biti moka za vse, ni
važno na kateri strani,« pove Anton, ki opisuje očetovo iznajdljivost v tistem času in predvsem prednost, da je znal govoriti nekaj tujih jezikov, kar
ga je večkrat rešilo. Življenje mlinarja v tistem času ni bilo lahko, vendar je
imel srečo, da je nekako preživel.
Sicer pa so v mlinu imeli tudi nekaj živine. Ljubezen do živali je Anton
prenesel tudi na domačijo v Preserjah, kjer so sicer tudi prej imeli konja,
vendar je tudi on vedno skrbel, da je pri hiši vedno bil konj ali kobila.
V mlinu je bila elektrika prej kot Lukovici
»To je bilo zanimivo, ko smo dobili elektriko, imeli smo jo prej kot v Lukovici,« pripoveduje naš sogovornik, ki se z velikim nasmehom spominja,
kako so nekateri starejši prebivalci občudovali svetlobo, ki jo je dala elektrika, in modrovali, kako bi bilo dobro, da bi lahko z žarnico še zakurili v
hiši. Najprej je sicer Antonov stric, ki je bil tudi v Nemčiji, poskrbel, da so
imeli elektriko na kolo. »Takrat ni svetilo več kot pet žarnic, luč je pa bila,«
nadaljuje Anton in dodaja, da je pozneje njegov oče kupil turbino ter jo
postavil v mlinu, da je zagotavljala dovolj električne energije, vendar je
imela napako, saj so jo takrat, ko je obilneje deževalo, morali ustaviti, da
voda ni uničila generatorja. Pozneje je kupil turbino, ki teh pomanjkljivosti ni imela, in težave z elektriko so bile rešene.
Služb je bilo vedno dovolj
»Službe sem pa menjal, da je skoraj križcev zmanjkalo. Včasih se je to dalo,
danes so časi drugačni,« o svojih delovnih izkušnjah pripoveduje Anton.
Najprej je delal v gradbenem podjetju v Domžalah, potem je šel, tako kot
vsi fantje takrat, za dve leti služiti vojaščino, nato je delal v kemičnem po-

V ČD Lukovica občni zbor z
volitvami in s torto
Vsak zadnji petek v januarju je že tradicionalno namenjen občnemu zboru čebelark in čebelarjev ČD Lukovica.
Letošnji občni zbor je bil poseben zaradi dveh razlogov. Po štirih letih je
bil čas za volitve, prav tako pa je letos obeležujemo 20 let samostojnega društva ČD Lukovica.
Vodstvo društva ostaja
Občni zbor se je začel slavnostno s čebelarsko himno in nagovorom
predsednika društva Mitje Nakrsta, nato pa so zapeli pevci moškega
pevskega zbora Janka Kersnika. Sledila so poročila predsednika, blagajničarke, tajnice, nadzornega odbora in skrbnika čebelnjaka. Spregovorili so tudi številni gostje iz sosednjih čebelarskih društev in drugi,
ki so delo in sodelovanje pohvalili ter društvu zaželeli dobro delovanje
tudi v prihodnje. Zelo lepo je bilo slišati, da smo za nekatera sosednja
društva tudi zgledno društvo z dobrimi idejami, ki bi jih tudi sami začeli
prakticirati. Sledile so volitve: predsednik društva ostaja Mitja Nakrst,
podpredsednik Anton Cirer, tajnica Katja Nakrst, blagajničarka Barbara
Dimc, člani upravnega odbora pa Matija Barle, Janez Burkeljca, Franc
Hribar, Vinko Nakrst, Henrik Omahna, Drago Hribar in Srečo Zalaznik.
Člani nadzornega odbora so: predsednik Ljubomir Samotorčan ter člana Stane Pšajd in Venčeslav Karner.

djetju, kjer pa je bilo delo sicer dobro plačano, vendar naporno in v več
izmenah, zato se je odločil, da gre v službo v Induplati v Jarše, pa v lesno
industrijo v Preserje, nato k Lavriču v Lukovico, kjer je delal strešno kritino.
Vmes je naredil izpit, kupil motor in šel na delo v Papirnico na Količevo,
kjer je bil dobrih 15 let. Ko se je spet ponudila prilika za delo v Induplati
Jarše, se je odločil, da jo, kljub slabši plači, vendar boljšim delovnim pogojem, sprejme. Tam je tudi dočakal prvo pokojnino. Od tega je zdaj že
dobrih 23 let.
Član z najstarejšim stažem v ČD Lukovica
Antona so takoj, ko je zaključil šolanje, leta 1955, včlanili v čebelarsko
društvo. Ob menjavi takratnega vodstva je Anton postal blagajnik. Ker je
imel motor, je nosil vabila, bil pa je tudi preglednik, saj je v Ljubljani opravil tečaj. »Bil sem mlad in zagnan,« pove.
Doma sicer niso imeli čebel, njegov oče je bil celo alergičen na čebelji
pik. Je pa čebele imel njegov birmanski boter, ki mu je čebeljo družino
obljubil, vendar nikoli ni prišlo do tega, da bi mu jo tudi dal. »Tako sem
enkrat v Trnovčah kupil čebele in jih na rami prinesel domov,« se začetkov
spominja Anton, ki je od takrat naprej pridno čebelaril do pred kratkim,
ko zaradi bolezni za svoje čebele ni mogel več skrbeti. Jih pa z veseljem
opazuje, kako letajo. Še vedno pa tudi aktivno sodeluje pri dogodkih v
ČD Lukovica.
»Če bo zdravje služilo, bom pa še hodil naokrog in počel neumnosti,« se
ob koncu pošali Anton.
Katja Nakrst
20 let samostojnega društva ČD Lukovica
Letos mineva 20 let, odkar se je društvo odcepilo in postalo samostojno. K
besedi so bili povabljeni prvi predsednik društva Albin Zajc, predstavnik ČZS
Marko Alauf, lukoviški župan Matej Kotnik in Pavle Zdešar. Govorniki so orisali zgodovino in dogodke v preteklih letih, prav tako ni manjkalo zanimivih
anekdot. Ob koncu smo ob tej priložnosti razrezali torto in se v gostišču Čebelica na Brdu še nekaj časa zadržali ob klepetu.
Katja Nakrst, tajnica ČD Lukovica

Prvi predsednik društva Albin Zajc, ki mu je sledil Ljubomir Samotorčan in sedanji predsednik
društva Mitja Nakrst.
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Občni zbor Godbe Lukovica
Člani in članice Godbe Lukovica so se v petek, 12. februarja, zbrali na
18. rednem letnem občnem zboru, ki je bil zelo dobro obiskan. Slišali
so poročila organov društva, ki so bila vsa soglasno sprejeta. Godba
je delovala dobro in v skladu s pričakovanji, saj je izvedla vse tradicionalne nastope (prvomajski obisk vasi po občini, nastopi na občinskih proslavah in prireditvah, udeležba na Dnevih narodnih noš v
Kamniku, novoletna koncerta) in nekatere v primerjavi s preteklimi
leti tudi nadgradila. Letošnji izjemno dobro sprejeti novosti sta bili
hostesi, ki sta spremljali godbo na nastopih, in sodelovanje s kamniškimi mažoretkami. Nekoliko manj kot prejšnja leta je bilo priložnostnih nastopov. Zelo pozitivno so na delovanje orkestra vplivale
tudi v jeseni izvedene dvodnevne intenzivne vaje, ki so prinesle velik napredek. V povzetku dela je bilo med drugim poudarjeno, da je
leto 2015 zaznamovala tudi finančna negotovost. Da bi si zagotovila
potrebna sredstva, je godba uvedla podporno članstvo in pridobila
nove sponzorje. Tudi v finančno poročilo je bilo na koncu pozitivno.
Na tokratnem občnem zboru so potekale volitve v organe društva,
ki večjih sprememb niso prinesle. Trenutni predsednik Nejc Andrejka
bo tako to funkcijo opravljal še štiri leta. Ob ponovnem imenovanju
je podal še kratkoročni in dolgoročni plan dela, ki bo med drugim
kaj kmalu postregel s še eno novostjo. Godba bo namreč v Lukovici
letos izvedla spomladanski promenadni koncert.
Leon Andrejka

Kurjenje v naravi
Pomlad se prebuja in nas z vsakim dnem bolj vneto kliče k opravilom
na vrtu, polju, v sadovnjakih in gozdu. Marsikdo biološke odpadke,
predvsem suhe veje, trse, listje, travo in podobno odstrani z nadzorovanim kurjenjem v naravi. Naj poudarimo, da se smejo skladno z
zakonodajo v naravi kuriti le naravni in nenevarni materiali. Kurjenje ostalih odpadkov (gume, plastika, olja, ipd.) je nevarno in tudi
kaznivo.
Pogosto se v tem času zgodi, da mimoidoči, bodisi sprehajalec bodisi voznik na avtocesti ali kdo drug sicer dobronamerno sporoči, da vidi ogenj
in dim v naravi. Ker ReCO nima podatka o tem, da bi kdo nadzorovano
požigal na tistem območju, sproži aktivacijo gasilskih enot v občini, slednje pa skoraj vedno ugotovijo, da požar v naravi ni požar, pač pa nadzorovan požig bio-odpadnega materiala. Aktivacija gasilcev je v takem primeru povsem nepotrebna, hkrati pa tudi potratna. Naj vam ne bo odveč
upoštevati sledeča priporočila – v izogib takšnim in drugačnim težavam:
• Kurišče v naravi izberemo premišljeno in ga predhodno uredimo, zavarujemo.
• Spremljamo vremensko napoved. V sušnem času ali ob vetrovnih razmerah ne kurimo, saj je nevarnost požara večja.
• Pred kurjenjem o naši nameri NUJNO obvestimo Regijski center za obveščanje na številko 112 in pa lokalno gasilsko društvo (PGD Krašnja 041
362 968 - A. Pervinšek).
- Sporočimo: kdo smo, kaj, kdaj in kje bomo kurili. Tako se ne bo zgodilo,
da bodo na vaš travnik ali vrt pridrveli gasilci, razen če boste sporočili, da
je to potrebno.
• S seboj imejmo še nekoga in vedno tudi mobilni telefon. To pravilo velja
tudi za delo v gozdu in še kje.
• Kraja ne zapuščamo, dokler je možnost, da se tleč material znova vname.

17

Občni zbor 2016
in sprotno delo v
PGD Krašnja
Dne 26. februarja smo v PGD Krašnja organizirali redni občni
zbor. Udeležba naših članov bi bila lahko večja, res pa je, da nam
veliko omejitev predstavlja tudi dvorana gasilskega doma, ki je
ob takih in podobnih dogodkih vsako leto bolj polna. Dvorano
namreč redno koristijo vsa lokalna društva, pa tudi ostalim ne
zavrnemo prošnje za uporabo prostorov gasilskega doma. Dom
brez vsebine je le stavba, z bogatim dogajanjem in številnimi
obiskovalci pa postane nekaj več, (p)ostane živ!
Če poročila organov društva in spoštovanih gostov povzamem v
nekaj besedah: v društvu delamo dobro, z vsemi skušamo sodelovati, kolikor je pač mogoče, vedno pa se najde prostor za izboljšave.
Poročila za 2015 so bila sprejeta brez večjih pripomb, prav tako finančni plan in plan dela za 2016. Sprejeli smo tri nove člane, od teh
enega pionirja.
Včlanite se lahko tudi ostali. Pišite nam na pgd.krasnja@gmail.com
in posredovali vam bomo pristopno izjavo. Vsak je dobrodošel!
11.2. je rojstni dan praznovala številka 112 – enotna evropska številka za klic v sili. Datum ni izbran naključno, povezavo ste verjetno
že razvozlali. Povprečno vsak dan skupno 117 operaterjev v 13 Regijskih centrih za obveščanje (ReCO) odgovori na več kot 1000 klicev
na pomoč.
V prihajajočih mesecih bomo na krilih prebujanja pomladi aktivni
tudi gasilci. Predvidene so organizirane vaje operativcev, vaje za
tekmovanja in še nekateri dogodki, o katerih vas bomo obveščali
sproti.
Naj se vam na tem mestu zahvalimo za vzpodbudne besede, konstruktivne pripombe in tudi finančno pomoč, ki ste jo izkazali našemu društvu ob koncu leta. Verjemite, da je vloženega nemalo truda,
časa in energije v to, da smo vam v najboljši formi in dobro opremljeni na voljo takrat, ko nas potrebujete. Na pomoč!
Jure Jamšek

• Ko material dogori, kurišče polijemo z vodo ali prekrijemo z negorljivim
materialom (pesek, prst, …)
Ne vzemite kurjenja v naravi kot nekaj lahkotnega, čeprav ste to počeli
že večkrat. Vsaka situacija, v kateri je posredi ogenj, je nepredvidljiva.
Največ kar lahko sami naredimo, je, da omejimo možnosti za nastanek
nesreče.
Na pomoč! 			
Jure Jamšek, PGD Krašnja

V PRIMERU POŽARA POKLIČI 112

Spoštovani sokrajani. Bliža se spomladanski čas in s tem tudi
razna dela v naravi. Preden začnete kuriti v naravi, pokličite
lokalno gasilsko društvo ali 112, in povejte, kje in kaj delate v
naravi.
Poveljnik GZ Lukovica Blaž Judež
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Občni zbor ŠD Zlato Polje

Prevojski hokejisti zmagali

Leto 2015 je za nami, z njim pa tudi dogajanja v preteklem letu. Kako smo
bili uspešni in kaj smo delali, smo slišali na občnem zboru sredi januarja.
Zbrane v nabito polnem društvenem prostoru ob igrišču je pozdravil dozdajšnji predsednik športnega društva Viki Pogačar, predlagal dnevni red,
za delovnega predsednika pa Marka Vrankarja. Predlog so prisotni sprejeli, ta pa se je zahvalil za zaupanje in začel z vodenjem občnega zbora.
Predsednik je v svojem poročilu poudaril, da smo bili delavni, opravili smo
skoraj vse začrtane naloge. Upravni odbor se je sestal kar na enajstih sejah
in uspešno zaključil svoje poslanstvo. Slišali smo poročilo tajnika in blagajnika, slednji je z zadovoljstvom prikazal poročilo prihodkov in odhodkov
ter končni plus, tako da bomo lahko delali tudi v letu 2016. Podano je bilo
tudi poročilo športno rekreativnih aktivnosti, uspešni smo bili tudi na tem
področju. Sledila je razprava na vsa poročila, ki so bila tudi potrjena.
Za dvajsetletno delo in vodenje blagajniških poslov je posebno plaketo
prejel Roman Klopčič iz Trnovč.
Ker je potekel štiriletni mandat dosedanjemu vodstvu, je bil sprejet in potrjen sestav novega upravnega odbora ter funkcije: predsednik Miran Močnik, podpredsednik Tone Habjanič, tajnik Tina Hribar, blagajnik Primož Pogačar. Razveseljivo je, da je po dolgih letih napočil čas vključevanja mlajše
generacije v samo vodstvo ŠD. Ker so to sinovi in hčere dozdajšnjih vodstvenih članov, si želimo in ne dvomimo, da bo tudi nova generacija tako
uspešno in zagnano vodila društvo, slednje jim je zaželel tudi dozdajšnji
predsednik. Besedo nam je namenil tudi povabljeni gost, donator in zdaj
tudi član društva Slavko Smrkol – gostilna Furman iz Lukovice, in izrazil
veselje, da se nas toliko zbere, da smo tako dejavni. Z nekaj besedami sta
nas nagovorila nekdanji predsednik KS Janez Pavlič in Vinko Jeras, predsednik krajevne organizacije ZB Zlato Polje. Slednji je pohvalil delovanje
društva in izrazil željo po pomoči društva ob spominski slovesnosti ob 75
letnici požiga zlatopoljskih vasi, ki bo drugo leto.
Ob zaključku se je predsednik vsem zahvalil za udeležbo, pomoč in podporo ter izrazil še naprej takšno delavno zagnanost. Dejal je, v letu 2016
praznujemo 20 let športnega društva, in prav je, da to tudi obeležimo.
Preostali del večera smo preživeli ob klepetu in prijetnem druženju.
Tone Habjanič

V Delnicah na Hrvaškem je 20. in 21. februarja 2016 potekal 3. mednarodni turnir veteranov. Nastopale so ekipe KHL
Mamuti Delnice, Šalata Stars Zagreb, Ježevi Zagreb, Bizoni
Zagreb, Bećari Osijek, Kočevski Medvedi in HK Prevoje. Sistem tekmovanje je bil v dveh skupinah, starost + 30 let.
Prvi dan smo se pomerili z ekipo Kočevja, ki je bila močno okrepljena z mladimi igralci Olimpije. Hitro so povedli, nato pa smo
vajeti prevzeli Prevojci. Da smo imeli težave z drsanjem, je bilo
očitno, saj imamo raje in-line hokej. V drugem polčasu je izenačil
Janko Urbanija z močnim strelom od daleč, kaj hitro pa je mojstrovino pokazal Jure Cerar in že smo vodili. Kočevci so pritiskali in
trud se jim je poplačal le nekaj sekund pred koncem tekme. Sledili so kazenski streli, kjer je zadel Dragar, vendar je moral zmago
potrditi Janko Urbanija. Druga tekma je bila proti ekipi Ježevi
Zagreb, s katero bi si z zmago uvrstili v finale. Odlično smo začeli,
že precej boljše nadrsani in naveza Cerar Jure - Gašper je udarila,
že smo vodili. Na svoj drugi gol na tekmi Gašperju ni bilo treba
dolgo čakati, saj je spet ušel obrambi in rutinirano zadel. Visoko
vodstvo nas je malce uspavalo, kar so Zagrebčani uspeli izkoristiti in izid izenačili. Sledili so kazenski streli za vstop v finale. Kazenske strele je odločil Dragar, Čurčija pa ostal nepremagan, kar
je pomenilo finale. V nedeljo smo imeli tako tekmo za 1. mesto
proti še eni zagrebški ekipi Bizoni. V finalu smo prikazali odlično
igro in izjemno borbo, kar se je obrestovalo v sredini drugega
polčasa, ko je spet zadel Gašper Cerar in odločil zmagovalca
turnirja Delnice 2016. Veselili smo se izjemnega uspeha v močni konkurenci. Ta uspeh so dosegli odlični vratar Grega Čurčija,
vodja ekipe Zmago Berlec, Stane Kovač, Janko Urbanija, Gašper
Cerar, Jure Cerar, Gašper Cvetko in Vincenc Dragar. Zahvala organizatorju za dobro organiziran turnir.
Vinko Dragar

Viktor Pogačar (na sliki levo) zaključil svoj štiriletni predsedniški mandat.

Ekipa u-9 zaključila z zimsko ligo!
Selekcija u-9 NK Črni graben je v zimskih mesecih v ŠC Triglav v Ljubljani igrala
ligo. Naši nogometaši so prvič igrali v tej ligi, kjer se igra po sistemu 5+1, brez
avtov na tako imenovane "bande".
V ligi je sodelovalo osem ekip,igralo se je po dvokrožnem sistemu.
Naši so vse tekme odigrali zavzeto in predvsem borbeno, na kar nekaj tekmah
nam je zmanjkalo malo športne sreče. Tako smo ligo končali na 4. mestu z enakim številom točk kot ekipa Olimpije, ki je ligo končala mesto višje. Naša ekipa
je prvič igrala v zimski ligi, in je iz kola v kolo igrala bolje, točko, ki je zmanjkala
za osvojitev tretjega mesta, gre iskati predvsem v prvih kolih lige. Zdaj bo selekcija odigrala še zaključni turnir v ŠC Triglav, bliža pa se tudi že začetek spomladanskega dela lige.
Še vedno vpisujemo nove člane, fante in dekleta letnik 2007 in mlajše. Več o
našem delovanju si lahko preberete na naši spletni strani (http://www.nkcrnigraben.si/) in na naši facebook strani (https://www.facebook.com/NKCrniGraben)
Anže Čerin
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Petra Pavlič četrta
Trinajstega februarja 2016 je v Slovenski Bistrici potekalo zimsko
člansko državno prvenstvo v metu krogle. Tekmovanja se je udeležila
tudi članica TAK Domžale Petra Pavlič. To je bilo njeno prvo tekmovanje po hudem zlomu roke, ki ga je utrpela pri delovni nesreči. Petra
sicer trenira olimpijsko dviganje uteži, vendar pa se teh tekmovanj še
ne more udeleževati. Kot nekdanja atletinja AK Domžale se je z veseljem odzvala povabilu na državno prvenstvo. Zasedla je zelo dobro
četrto mesto, z metom 9,96 metra pa ji je samo za 4 cm zmanjkalo do
bronaste medalje. Po tekmi je dejala, da je zelo vesela, ker se je po več
kot pol leta spet udeležila športnega tekmovanja, vendar pa bo prava
tekma zanjo šele nastop na odru za dviganje uteži. Petra sicer že pridno nadaljuje s treningi olimpijskega dviganja uteži, vendar trenutno
izvaja samo določene vaje, kjer poškodovane roke ne obremenjuje.
Vseeno pa Petra Pavlič ni povsem odsotna s tekmovanj dviganja uteži,
saj je pred kratkim pri Zvezi olimpijskega dviganja uteži uspešno opravila izpit za sodnico dviganja uteži.
Valentin Orešek

Priprave na vrhuncu, prvi
»ogrevalni« dirki že v žepu
Motokrosist v elitnem razredu MXGP Klemen Gerčar, ki tudi v novo sezono vstopa z lastno ekipo 62Motosport, je v Italiji v februarju odpeljal prvi
pripravljalni dirki, pri katerih pa ni bilo v ospredju doseganje rezultatov,
ampak testiranje novih sestavnih delov motocikla. Prav tako se tekmovalec s Prevoj pospešeno pripravlja tudi v okviru ekipe, ki se ji je pridružil še
en slovenski motokrosist, Matic Žitnik, ki bo nastopal v dirkah v Sloveniji
in na nekaterih izbranih dirkah v Evropi. Oba bosta seveda nastopala v
novi sezoni s Husqvarninimi motocikli, pri čemer bo Klemen deležen še
malce večje podpore matične tovarne.
»Letošnji motocikel je precej boljši, je tudi veliko lažji, tudi mi smo izboljšali veliko stvari, seveda nismo še na isti ravni kot tovarniška tehnika, a
počasi napredujemo. Letos sem izredno zadovoljen s pripravami, v ekipi smo povečali število sodelavcev, ki mi pomagajo na vsakem koraku.
Napredek je iz treninga v trening očiten, kar je najpomembnejše. Prva
dirka, na kateri bova nastopila skupaj z Maticem, bo 13. marca na dirki v
Sloveniji. Tega se zelo veselim, saj se bo nato začela sezona zame po Evropi. Vem, da bo naporno, a se veselim novih izzivov,« je povedal Klemen
Gerčar.
Tako bo ekipa 62Motosport letos nastopala na evropskem delu prvenstva MXGP, v Nemčiji na pokalu ADAC in seveda v Sloveniji. Klemnova prva
dirka v MXGP bo torej na sporedu 28. marca v Valkenswaardu.
Klemen Gerčar press

Šahovski turnir v Gradišču
Kot vsako leto smo se tudi letos v začetku leta (tokrat v soboto, 16. januarja)
zbrali šahisti Gradišč v brunarici TD Gradišče. Ko smo se zbirali, je rahlo naletaval
sneg, zato smo hitro vstopili v toplo brunarico. Bilo nas je osem tekmovalcev in
še nekaj navijačev. Ko je pri cerkvi sv. Marjete zazvonilo opoldne, se je šahovski
turnir začel. Že po uvodnih partijah se je pokazalo, da bo boj do konca zanimiv.
Po odigranih štirih kolih se je nekako oddvojila trojica igralcev s 100-odstotnim
izkupičkom in tako je ta trojica po zares ogorčenem ter nepopustljivem boju
tudi končala na vrhu. Vrstni red je bil sledeč: 1. Gregor Barlič (6 t), 2. Dušan Drčar
(5,5 t), 3. Marjan Prelovšek (5 t), 4. Stane Dolinšek (3,5 t), 5. Vinko Nakrst (3 t), 6.
Milan Vesel (2 t), 7. Mavricij Vidmar (2 t) in 8. Viktor Hrovat (1 t). Po končanem
turnirju ter podelitvi nagrad, diplom in pokalov je sledila pozno popoldanska
malica in obljuba, da se čez eno leto spet srečamo ob šahovskih mizah.
Dušan Drčar
Foto: Gregor Barlič
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Veteransko srečanje

Glasbena meseca v vrtcu Medo

V petek so prispeli v Slovenijo na Prevoje veterani HK Vojvodina iz
Novega Sada. Predvidena je bila prva prijateljska tekma v Domžalah
v našem terminu hokeja na ledu. Ker so gostje malo zamujali, se nam
je le nekaj njihovih igralcev pridružilo na ledeni ploskvi. Po končanem treningu smo zaključili večer ob zvokih kitare in dobre domače
hrane v gostilni Škarja, kjer ni manjkalo niti ajdovih palačink – specialiteta. Naslednji dan v soboto sta se z avtobusom obe ekipe hokejistov podali na pot skupaj z našima sodnikoma in navijači obeh
ekip. Pot nas je vodila v Kranj na prijateljsko hokejsko tekmo med
veterani HK PREVOJE ALL STARS in HK VOJVODINA – gentlemeNS.
Med dobrim vzdušjem in obujanju dogajanj iz predhodnih srečanj
na avtobusu je čas hitro minil. Vsi smo že komaj čakali, da stopimo
na led in prekrižamo hokejske palice. Še pred začetkom smo se domenili, da je Vojvodina dobila še tri naše igralce in golmana. Sodnika
Franc Andrejka in Marjan Dolinar s Prevoj sta zapiskala in začel se je
hokejski derbi. V prvi tretjini je že takoj v prvih minutah po odlični borbi za pak Dušan Zajc dosegel vodeči gol za Prevoje. Tekma je
bila zelo izenačena, vendar smo na odmor odšli z vodstvom. V drugi
tretjini je Vojvodina napela vse sile, da bi izenačila, vendar jim je to
uspelo šele proti koncu. Tako smo na odmor odšli z neodločenim
rezultatom. Na trenutke v tretji tretjini je, čeprav imamo veterani
igranje hokeja brez kontaktov – naletov, prišlo do malo ostrejše igre.
Želja po zmagi je vsaki ekipi prisotna do zadnjega piska sodnikove
piščalke. To pot je imela več sreče Vojvodina in nekaj minut pred
koncem zadela naš gol. Poskušali smo izenačiti v zadnjih minutah,
vendar sta sodnika prej zapiskala konec tekme. Hokejski praznik se
je nadaljeval v garderobi, kjer smo bili vsi pametni vsak s svojo analizo, kje smo naredili napako, ne glede na to, da smo bili glede same
igre boljši na ledu, vendar sreča je bila na njihovi strani. Odpeljali
smo se proti domu, ker smo šli še na skupno večerjo. Ob zvokih kitare nam je zapela domača Klapa Sidro. V nedeljo smo pospremili s
Prevoj odhod naših prijateljev hokeja na ledu iz Vojvodine domov.
Tako se je praznik hokeja zaključil z dobrim željami in obljubami za
prihodnja srečanja ekip.
Danilo Kastelic

V Vrtcu Medo smo se v četrtek, 14. januarja 2016, sprehodili do
šentviške cerkve, kjer smo si ogledali baročni instrument – orgle.
Špela Kink nam je povedala, da se v orglah skriva cel orkester. V
njih je veliko majhnih in velikih piščali, ki igrajo lahko zelo glasno
ali pa čisto tiho.

V petek, 22. januarja 2016, smo v našem vrtcu gostili družino Kink. Doroteja nam je zaigrala na violino, Ožbej na čelo, Matevž Kink pa je vse
prijetno povezoval in se predstavil s svojim opernim glasom. Gospod
Matevž je otrokom na zanimiv in prijeten način predstavil instrumenta.
Vsakemu instrumentu smo prisluhnili in ob tem začutili njun zvok. Violinin zvok je primerjal z glasom miške, saj zveni visoko, zvok čela pa zveni
nizko, zato ga je primerjal z medvedom. Gospod Kink nam je predstavil
še tretji instrument, ki nas spremlja vsak dan, in to je grlo z glasilkami.
Glasilke je poimenoval strune, ki skupaj z grlom ustvarjajo glas.
V torek, 26. januarja 2016, smo v vrtcu Medo gostili šest vojakov, ki so
del svojega življenja namenili glasbi in igranju v vojaškem orkestru.
Imeli smo možnost prisluhniti in videti sekstet orkestra, v sestavi štirih
klarinetov, bas kitare in bobnov.
V četrtek, 28. januarja 2016, nas je z glasbo razveselilo pet policistov s
trobili. Sledila je podrobna predstavitev gostujočih instrumentov. Trobenta je bila predstavljena kot zelo pomembno glasbilo v vojski, saj je
njen zvok v bitkah naznanjal napad, rog pa so v preteklosti uporabljali
lovci in poštarji. Predstavljena sta bila še dva instrumenta, tuba in bariton. Bariton otroci zelo dobro poznajo iz narodno zabavnih orkestrov.

OŠ Janka Kersnika Brdo
VRTEC MEDO
Lukovica, 4.2.2016

Obvestilo o vpisu novincev v VVE
Medo za šolsko leto 2016/ 2017
Starše obveščamo, da poteka vpis v VVE Medo za novince, za šolsko leto
2016/17, do 31.3. 2016. Komisija bo obravnavala vse prispele vloge do
31.3.2016, v skladu z določili pravilnika.
Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite v tajništvu VVE Medo ali na spletni strani vrtca pod rubriko »Vpis v vrtec«.
dr. Anja Podlesnik Fetih,
ravnateljica

V petek, 12. februarja 2016, smo imeli v vrtcu Medo glasbeno uro ob
zvokih citer. Irena Grmek nam je najprej predstavila citre, nato pa nas
razveselila s pripravljenimi skladbami, ki jih je zaigrala nanje. Instrument
ima pet glavnih strun, s katerimi se izvaja melodija, in 27 spremljevalnih.
Gostili pa smo tudi etno skupino Leše iz Prevalj. Zimski kosci so nas razveseli z ljudskim izročilom v pesmi in glasbi. Otroci so navdušeno opazovali njihove navadne in nenavadne instrumente. Pozorno so prisluhnili
tudi melodiji govora enega izmed izvajalcev, ki je bil narečno obarvan.
Otroški besedni zaklad je obogatil s slovenjegraškim govorom. Po programu, ki so ga pripravili, so gostje predstavili še instrumente, na katere
so igrali. Tako smo se seznanili z lončenim basom, tamburico, klavirsko
harmoniko, ki smo jo od vseh instrumentov najbolj poznali, ropotuljo,
z zvončki na palici, s kuhalnicami, tolkalom, instrumentu, podobnim
kastanjetam, leseno harmoniko in s »kanglico«, napolnjeno s fižolom.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj
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Najslajši krofi so pustni
Na pustni torek, 9. februarja 2016, smo v vrtcu Medo priredili tradicionalno pustno rajanje.
Otroci so bili že ob prihodu v vrtec našemljeni, tako da je že prihod posameznika prispeval k dobremu jutranjemu vzdušju. Otroci so uživali
ob nastopanju in ugibanju, kdo se skriva pod masko. Preden smo se po
zajtrku podali v telovadnico, smo pozirali pred fotografskimi objektivi.
V telovadnici smo se pustne šeme ob glasbi predstavile s hojo po pisti,
nato pa uživale v druženju in plesu. Rajanje smo zaključili s pustno malico. Krofi so bili slastni, čaj se je prilegel in ostali so nam prijetni spomini.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Zimske radosti v vrtcu Medo
Narava nas je končno razveselila s snegom že v prvem tednu januarja.
Vsak dan smo to dobro izkoristili za bivanje na prostem. Uživali smo v
hoji po sveže zapadlem snegu, raziskovali sneg s pripomočki in se igrali
na bližnjem hribu.
Otroci so v tem tednu uživali na snegu in spretno uporabljali snežne
lopate, bobe, sani, celo hoja v hrib jim ni povzročala težav.
Na vrhu hriba smo tako izdelali številne snežake, pri čemer so otroci pokazali svojo ustvarjalnost.
Teden je hitro minil, sneg je izginil, mi pa smo dodobra izkoristili hrib.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj
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Anima vikend
Nad reko Sočo in Solkanom se strmo dviga romarska božja pot na Sveto
Goro, visoko 682 metrov. Z gore se romarju odpre s severa slikovit pogled na
Julijske Alpe, z vzhoda na Trnovski gozd, Škabrijel in Grgar, z juga na Gorico,
Solkan in Sabotin, na Kras in Jadransko morje, z zahoda na vinorodna Brda,
Karnijske Alpe in Dolomite. Sveta Gora je z veličastno baziliko, frančiškanskim samostanom, romarskim domom, duhovno-izobraževalnim središčem
Tau in restavracijo odličen kraj za duhovno pripravo. Če tja prihajajo številne
skupine, zakaj se ne bi našel še prostor za animatorje Oratorija 2016 na Brdu.
Zadnji vikend počitnic, ko so mnogi še uživali na snegu, so se tako animatorji
odpravili na svojo romarsko pot na Sveto Goro. Skoraj 50 se jih je zbralo in vikend, ki je bil pred njimi, je bil sila zanimiv in pester, a tudi zabaven. Po njihovo
bi dejal, da bo ta vikend „noooro fajna“. Pripravljali so se, kot že rečeno, na že
4. Oratorij na Brdu. Kajti Brdo bo ponovno zaživelo takoj, ko utihne šolski zvonec, saj ga bo poleg številnih animatorjev napolnil še vrišč otrok. Animatorji
župnij Brdo, Zlato Polje, Blagovica in Šentožbolt, prav lepo je, da so se pridružili še iz drugih župnij. V ekumenskem duhu so tokrat prebrali in premislili, kaj
prinaša letos oratorij. Zdaj gre zares, je tokratno geslo Oratorija. Glavni junak
pa je … Saj ga verjetno že poznate, njegov nos je vsem zelo poznan. Avtor
Carlo Collodi – Carlo Lorenzini je napisal zgodbo o Ostržku – Pinocchiu, leseni
lutki, ki je doživela številne prevode, risane filme, balet, radijske igre, narodne
različice ter še in še. In prek igre bodo tako letos na Oratoriju 2016 na Brdu in
drugje spoznavali Ostržka in ... Naj zapišem samo nekaj podnaslovov: Kdor
ne uboga, ga tepe nadloga, Kdor se uči, bogastvo gradi, Brez dela ni jela in,
da ne pozabim: Laž ima kratke noge – in dolg nos. Sicer so poleg ostalega
tokrat animatorji pripravili tudi načrt, kako do sredstev, da bodo letošnji projekt, ki ni majhen, spravili pod streho, in upajmo, da jim bo uspelo. Vsaj kar se
zbiranja sredstev tiče, za vse ostalo vemo, da je bilo do zdaj vedno odlično
poskrbljeno.
Drago Juteršek
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Mladina PGD Prevoje
pred novimi izzivi
Zima počasi odhaja, začenja pa se delo z mladimi v PGD Prevoje v novem tekmovalnem letu. Letos smo se mentorji mladine odločili, da delo nadgradimo
in naša srečanja zapišemo na tedenski koledar. Tako bomo z mladimi v PGD
Prevoje redno delali ob ponedeljkih od 17.30 do 18.30 v gasilskem domu v
Šentvidu. Obširnemu gasilskemu znanju bomo dodali znanje prve pomoči,
orientacijo in pridno izvajali gasilske praktične vaje ter se seveda z mladinkami pripravljali na državno prvenstvo, ki bo junija v Kopru. V preteklih letih smo
se naučili, da uspeh na tekmovanjih ni mogoč brez stalnega izpopolnjevanja
ter učenja in dobre volje. Zato letos še posebej vabimo nadobudno mladino,
starejšo od 6 let, da se nam pridruži, seveda pa ste dobrodošli tudi starši, saj
nikoli ni prepozno za nekaj novega znanja. Vsako leto se učimo znova in naša
mladina raste v vestne prostovoljne gasilce, ki postajajo operativni gasilci,
pripravljeni pomagati v nesrečah in stiskah, sokrajanom in širši javnosti. Na
pomoč!
Mentorica mladine PGD Prevoje Gabi Dernulovec

Z lovcem in gozdarjem v gozdu
Čudovit zimski dan so učenci 3., 4. in 5. razreda iz Blagovice preživeli v družbi lovcev in gozdarja. Ogledali so si mesto, kjer je bil opažen medved in ob pomoči izkušenih vodnikov našli najdebelejšo
jelko daleč naokoli. Neprecenljivi napotki za obnašanje v naravi in
v življenju na sploh so učencem obogatili dan, želodčke pa slastni
krofi, s katerimi so jim lovci postregli v lovski koči.
Učiteljice in učenci se zahvaljujemo vsem, ki ste nas spremljali,
poslušali, poučevali in pogostili, še posebno pa Francetu Smerkolju, ki je pomagal pri organizaciji in nas spremljal na zanimivi gozdni poti.
Marija Demšar
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Medalja okrog vratu, kot nagrada za poplačan trud na treningih in vajah.

Odkrivanje čara gozdov
ob lovskem znanju v sveže
zapadlem snegu
Otroke starejših skupin in njihove vzgojiteljice je v petek, 8. januarja 2016, obiskal Tomaž Cerar. Sestali smo se ob 10. uri pri bajerju
z račkami. Namen srečanja je bil, da nam gospod Tomaž pokaže
sledi živali v sveže zapadlem snegu.

Od zbirnega mesta smo se podali proti logističnemu centru Hofer. Tam
smo imeli možnost opazovati sledi srnjadi. Videli smo, kje živali pridejo
iz gozda in kje se pasejo. Videli smo tudi sledi zajcev in jazbecev. Sledil
je sprehod okoli drugega bajerja, bajerja v gozdu, ki smo ga že večkrat
obiskali. Pot nas je vodila čez most, ki ga uporabljalo živali za prečkanje. Gospod Tomaž nas je opozoril, naj pazimo, da sledi ne pohodimo,
saj smo s tem omogočili opazovanje tudi drugim otrokom, ki so bili za
nami.
Tu smo videli sledi srnjadi in zajcev, na odprti jasi pa sledi skoka zajcev
in sledi jazbecev. Na ogromni jasni, kjer se živali zadržujejo ponoči, smo
odkrili zelo veliko sledi. Tam je stala tudi lovska opazovalnica.
Dan, ko smo se skupaj z lovcem Tomažem podali v raziskovanje okolice,
je bil mrzel, sneg pa ravno prav mehak, da so bile sledi dobro vidne.
Otroci so bili nad zimskih popotovanjem navdušeni, in spoznali so, da
živi v naših gozdovih ogromno živali.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

RAZPISI

februar/marec 2016

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in
14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kompolje
I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kompolje, ki ga je februarja 2016 izdelala
RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., družba za sonaravno urejanje
prostora, Domžale, pod številko projekta 8/2015 (v nadaljevanju:
dopolnjen osnutek OPPN);
2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka OPPN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega
osnutka OPPN.
II.
Izhodišča za urejanje območja kamnoloma Kompolje so določena v
Odloku o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in o prostorskih sestavinah Družbenega plana občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
1/96, 3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04). Območje kamnoloma Kompolje
je namenjeno rudarstvu »R« (območje mineralnih surovin), za rudarska dela pa je določena izdelava izvedbenega akta – občinskega
podrobnega prostorskega načrta.
Območje kamnoloma Kompolje se nahaja na severnem pobočju

doline vodotoka Radomlja, približno 2 km vzhodno od občinskega središča Lukovica pri Domžalah. Leži na južnem pobočju Kompoljskega hriba, ob regionalni cesti Trojane – Želodnik in avtocesti
Ljubljana – Maribor. Zahodno od kamnoloma se nahaja naselje
Trnjava, vzhodno pa cestninska postaja Kompolje. Območje sestavlja večinoma siv, plastnat dolomit.
Za doseganje zanesljive stabilnosti brežin in etaž je potrebno
izvajati ustrezna rudarska dela in biološko rekultivacijo, s čimer
se zagotavlja varnost ljudi, živali in premoženja ter varnost pred
morebitnimi novimi zdrsi. Območje kamnoloma je zato potrebno
ustrezno urediti.
OPPN obravnava območje kamnoloma Kompolje, površine približno 2,8 ha. Nahaja se v k.o. Krašnja in okvirno obsega del zemljišča s
parcelnima številkama 432 in 433.
III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 21. marca 2016 do vključno
19. aprila 2016.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica
(Društvena soba v pritličju), Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225
Lukovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine Lukovica:
http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 6. aprila 2016, z začetkom ob 17.00 uri

v Društveni sobi Občine Lukovica (pritličje), Lukovica pri Domžalah,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati mnenja, pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 19. aprila 2016 podajo
pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov (v delovnem času občinske uprave), pisno ali ustno na javni
obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov: Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si, ter pisno seznanila lastnike zemljišč
glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne
razgrnitve.
V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Lukovica in v
občinskem glasilu Rokovnjač.
Štev: 3501-117-20/2015	ŽUPAN:
Datum: 23.02.2016	Matej Kotnik

Na podlagi 50., 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14-Odl.US in
14/15-ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JAVNIM NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 lukovica center
I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center, ki ga je februarja 2016 izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., družba za sonaravno urejanje prostora, Domžale, pod številko projekta 2/2016
(v nadaljevanju: dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN);
2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev UN;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev UN.
II.
Izhodišča za urejanje območja L1 Lukovica center so določena v Odloku o prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana občine Domžale
za obdobje 1986 – 2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in o prostorskih sestavinah Družbenega
plana občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik
Občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/96,
3/96, 5/97, 6/99, 4/03, 6/04). Območje se nahaja v Urbanistični zasnovi Lukovica, s plansko oznako L1 Lukovica center, in predstavlja
center naselja Lukovica (občinsko središče), pretežno namenjeno
družbenim in stanovanjskim dejavnostim, določa pa se celovita
prenova in podrobnejše urejanje z ureditvenim načrtom.
Občinski svet Občine Lukovica je leta 2004 sprejel Odlok o uredit-

venem načrtu območja L1 Lukovica center (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 3/04), v letu 2005 in 2014 pa tudi Odlok o spremembah
in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu območja L1 Lukovica center (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/05 in 5/14). Z UN
se določa celostna ureditev dotrajanih in oblikovno neprimernih
obstoječih stavb ter možnost vnosa trgovinske, storitvene, obrtne,
poslovne in družbene dejavnosti. Na nepozidanih površinah se
načrtuje dopolnilne gradnje stavb, pripadajoča parkirna mesta in
zelene ureditve, ustrezno se ureja tudi nekatere ceste s površinami
za pešce in kolesarje.
Območje, ki je predmet načrtovanja sprememb in dopolnitev UN,
obsega zemljišče parc. št. 29/4 k.o. Lukovica. Predvideno je preoblikovanje funkcionalnih enot tako, da bo možna gradnja samostojne
prostostoječe stanovanjske hiše manjših tlorisnih dimenzij ter pritlične garaže oziroma nadstrešnice. Prometna, komunalna in energetska infrastruktura se ne spreminjajo.
Ker se načrtovane spremembe in dopolnitve UN nanašajo samo na
posamičen poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se
pripravijo in sprejmejo v skrajšanem postopku, skladno določilu
61.a člena ZPNačrt.
III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 21. marca 2016 do vključno
4. aprila 2016.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica
(Društvena soba v pritličju), Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225

Lukovica, objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine Lukovica:
http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 30. marca 2016, z začetkom ob 17.00
uri v Društveni sobi Občine Lukovica (pritličje), Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico
dajati mnenja, pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN. Pripombe in predlogi se lahko do vključno
4. aprila 2016 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov (v delovnem času občinske uprave),
pisno ali ustno na javni obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov:
Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do
njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si, ter pisno seznanila lastnike zemljišč
glede pripomb in predlogov, ki jih bodo izrazili v okviru javne
razgrnitve.
V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Lukovica in v
občinskem glasilu Rokovnjač.
Štev: 350-06-12/2016
Datum: 23.02.2016

ŽUPAN:
Matej Kotnik

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15, v nadaljevanju: Zkme-1) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2016
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 pro-

jekti ter redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja namenila za programe
oziroma aktivnosti društev, ki se bodo odvijale v letu 2016 izkazana
v finančnem načrtu društva za tekoče leto.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU

Na razpis se lahko prijavijo društva na območju Občine Lukovica,
katerih osnovna dejavnost je kmetijska in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva,
- da predložijo potrdilo o registraciji,
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Rokovnjač

- 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 do 31. marca 2016 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 znaša za leto
2016 11.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju
11 Kmetijstvo, 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. 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; izjemoma se lahko predloži tudi izjava zakonitega
zastopnika, iz katere je razvidno ovrednoteno delo članov, vendar
največ do 10 % te aktivnosti),
- finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (seminarji, tečaji, ekskurzije),
- promocijska dejavnost,
- celotno število članov društva ter število članov iz občine Lukovica,
pri čemer se članstvo dokazuje s plačano članarino,
- 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.
Občina Lukovica društvom poleg razpisanih sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica
ali upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in
Kulturni dom Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran
so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega
osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane. Urna postavka materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški
posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane v
preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek glede na načrtovani čas
koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo vloge na javni
razpis v razpisni dokumentaciji.
VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in 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 tričlanska komisija občinske uprave, v sestavi: direktor občinske uprave, višji svetovalec za pravne zadeve in
višji svetovalec zadolžen za področje razpisa (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 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
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljenimi
z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2016, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 11.4.2016,
do 10. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni datum
prejete do najkasneje 10. ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v
tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna
dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani
občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 12.4.2016, ob 11. uri, v prostorih Občine
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.
X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske
uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev 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. 8/10, 82/13).
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 zahtevkov za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2016.
XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, I. nadstropje, 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: 330-0008-003/16
Datum: 29.2.2016

Občina Lukovica
ŽUPAN:
Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/15), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2016
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
- aktivnosti društev na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma,
- aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne dediščine, etnoloških
posebnosti, lokalnih kulinaričnih posebnosti in olepševanje okolja,
- organiziranje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v občini,
- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih in drugih
društev ali zveze.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva in njihove zveze s sedežem na območju Občine Lukovica, ki delujejo najmanj 1 leto in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti na področju turizma,
- da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. zveze,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo
dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter
poslovne obveznosti,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
- da redno letno, do 31. marca, predložijo občinski upravi poročilo o
realizaciji aktivnosti za preteklo koledarsko leto.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2016 znaša 6.300,00 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
14 Gospodarstvo, glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva, podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja
turizma in gostinstva, proračunska postavka 047311 Javni razpis turizem, kto 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH
SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva naslednje
kriterije za sofinanciranje programov turističnih društev in njihovih
zvez z naslednjimi vsebinami:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih aktivnosti
z dokazili (računi oz. dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti; izjemoma se lahko predloži tudi izjava zakonitega
zastopnika, iz katere je razvidno ovrednoteno delo članov, vendar
največ do 10 % te aktivnosti) finančnega načrta za preteklo leto,
- finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
- redna dejavnost in jubilejne nagrade,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (predavanja, tečaji, ekskurzije) za spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- promocijska dejavnost (izdaja promocijskega materiala, vzpostavitev, oblikovanje ali posodobitev spletne strani ter predstavitve
na različnih dogodkih krajevnega, občinskega in medobčinskega
pomena),
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev krajevnega, občinskega in medobčinskega pomena,
- ohranjanje naravne ali kulturne dediščine z ohranjanjem ljudskih
običajev (šege in navade) ter domačih obrti,
- organizacija in izvedba javnih natečajev za spodbujanje lokalnih
kulinaričnih posebnosti in urejenosti kraja,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka z organizacijo delavnic za
otroke in mladino.
VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH
SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki V. tega razpisa se 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 programov turistične dejavnosti, in skupnega števila
točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti
točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg razpisanih sredstev
javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka
Kersnika in Kulturni dom Antona Martina Slomška). Materialni

stroški dvoran so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški
administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila
hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v nadaljevanju:
materialni stroški). Urna postavka materialnega stroška dvorane se
izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek glede na načrtovani čas
koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo vloge na javni
razpis v razpisni dokumentaciji.
VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in 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 pisno
pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve vlog je pet delovnih dni od
dneva prejema poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo naknadno.
IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljenimi
z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – TURISTIČNA DEJAVNOST 2016«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 11.4.2016,
do 10. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni datum
prejete do najkasneje 10. ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v

RAZPISI

februar/marec 2016
tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna
dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani
občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 11.4.2016, ob 14. uri, v županovi sejni
sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.
X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske
uprave v roku 8 dni po 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 (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04,
119/05, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13).
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 2016.

XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, (I. nadstropje), 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: 322-0005-003/16
Datum: 29.2.2016

Občina Lukovica
ŽUPAN: Matej Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14)
in Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 4/2015) Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2016
I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in
študentske populacije v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti,
- kulturne prireditve,
- drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost s
področja kulturnih dejavnosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in javni zavodi
s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta
javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica,
- da so registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor
so prejeli sredstva iz proračuna občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji
programov.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2016 znaša 23.000,00 EUR, od tega 3.600,00
EUR za nakup instrumentov in 3.000,00 EUR za pokrivanje dodatnih
operativnih stroškov instrumentalnih skupin.
Za nakup instrumentov se lahko prijavijo instrumentalne skupine
oz. društva, katerih št. aktivnih članov presega št. 20.
Za pokrivanje dodatnih operativnih stroškov se lahko prijavijo instrumentalne skupine oz. društva, katerih število članov presega 20
in delujejo v lastnih prostorih oz. najemnih prostorih in sami nosijo
stroške upravljanja in vzdrževanja prostorov.
V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:
1. PEVSKI ZBORI, INSTRUMENT., FOLKLOR., PLESNE SKUPINE
Pogoj: najmanj 4 nastopi letno
Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šolski uri.
- Programski stroški na vajo			
3 točke
- Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur)
10 točk
- Organizacija tridnevne (vikend vaje v hotelu ) 20 ur
25 točk
Izobraževanje (maksimalno 3 programi izpopolnjevanja)
Stroški na izpopolnjevanje			
20 točk
STROŠKI NA NASTOP:
- Organizacija koncerta v državnem merilu 60 točk
- Organizacija letnega ali drugega koncerta (min 1 ura)
50 točk
- Priložnostni nastopi na območju Občine Lukovica
(max 6 nastopov)			
10 točk
- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 nastopov) 15 točk
- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa)
20 točk
KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za preteklo leto na podlagi
dokazil)
- Kategorija regijski nivo			
30 točk
Tekmovanje na regijskem nivoju:
- zlato priznanje			
50 točk
- srebrno priznanje			
40 točk

- bronasto priznanje			
30 točk
- Kategorija državni nivo			
50 točk
Tekmovanje na državnem nivoju:
- zlato priznanje			
80 točk
- srebrno priznanje			
70 točk
- bronasto priznanje			
60 točk
MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na število aktivnih članov
- do 9 aktivnih članov			
100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov			
200 točk
od 21 do 30 aktivnih članov			
300 točk
- od 31 aktivnih članov naprej		
400 točk
Za instrumentalne skupine do 9 instrumentalistov se uporablja faktor 2, za instrumentalne skupine od 10 instrumentalistov naprej se
uporablja faktor 3.
- Dodatki za opremo
Z vsakoletnim razpisom se opredeli višina sredstev, namenjenih za
nabavo in vzdrževanje instrumentov, nabavo uniform in nabavo
ostale opreme.
2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.
Prizna se največ 45 vaj (po dve šolski uri za novo predstavo) in 10 vaj
po 2 šolski uri za obnovitveno predstavo)
- Programski stroški na vajo			
3 točke
- Enodnevne intenzivne vaje ( do 8 ur)		
10 točk
- Tridnevne intenzivne. vaje (vikend v hotelu 20 ur)
25 točk
STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:
- Organizacija predstave v državnem merilu		
60 točk
Uprizoritev nove predstave (premiere) z najmanj 1
urnim programom			
100 točk
- Priložnostni nastopi na območju Občine Lukovica
(max 6 nastopov)			
10 točk
- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 nastopov
15 točk
- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa)
20 točk
Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov:
- do 9 aktivnih članov			
100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov			
200 točk
- od 20 aktivnih članov naprej		
300 točk
Izobraževanje – (maksimalno 3 prog. izpopolnjevanja ) – stroški na
izpopolnjevanje			20 točk
3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, LITERARNA, ETNOLOŠKA, VIDEO IN
FILMSKA SKUPINA
Pogoj: Najmanj 1 nova otvoritev razstave – projekcije letno.
STROŠKI NA RAZSTAVO, PREDSTAVITEV, PROJEKCIJO
- Otvoritev nove razstave, predstavitve, projekcije
100 točk
Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije na območju
Občine Lukovica (max 6)			
10 točk
Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije v drugih regijah
(max 5 )				
15 točk
Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije v tujini (max 2)
				20 točk
Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov
-Do 10 aktivnih članov			
80 točk
Več kot 10 aktivnih članov			
150 točk
LITERARNA, GLASBENA DELA
Izid biltena (1 številka)			
10 točk
Izid knjige, CD plošče, kasete			
100 točk
Če je pevski zbor, instrumentalna skupina, folklorna, plesna, dramska, gledališka, lutkovna, likovna, fotografska, literarna, etnološka,
video ali filmska skupina organizirana kot svoje društvo, dobi točke
za materialne stroške po merilih, če pa deluje kot sekcija, pa le polovico le-teh.
MATERIALNI STROŠKI, KI SO NAMENJENI POKRIVANJU OBRATOVALNIH STROŠKOV PROSTOROV (ELEKTRIKA, OGREVANJE, KOMUNALNE STORITVE)
- do 200,00 EUR stroškov na leto		
50 točk
- od 201,00 EUR do 450,00 EUR		
100 točk
- nad 450,00 EUR stroškov na leto		
150 točk
Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane programe poleg
razpisanih sredstev na javnem razpisu tudi z zagotavljanjem materialnih stroškov za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni
dom Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški
dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja,
stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter upoštevana 10
% amortizacija dvorane (v nadaljevanju: materialni stroški). Urna

postavka materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in
zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega
razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in plesnih skupinah
se vrednoti največ 80 vaj po dve šolski uri, pri dramskih, gledaliških
in lutkovnih skupinah se vrednoti največ 45 vaj (po dve šolski uri za
novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v sklepu o dodelitvi
sredstev in v pogodbi, ki jo Občina Lukovica sklene z društvom, ki se
je prijavilo na razpis, sredstva za uporabo prostorov pa se društvom
ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril in
razpisanih sredstev javnega razpisa ter na podlagi vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna
na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev, ki so določena za
namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
VI. 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 oz. na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasno prispele vloge na razpis zbira občinska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda izpolnjevanje formalnih pogojev vlog in izdela seznam vseh popolnih vlog
po vlagateljih in namenih.
3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja v sodelovanju z občinsko upravo prouči vse vloge in poda predlog razdelitve finančnih sredstev.
4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja direktor občinske uprave izda sklep o
sofinanciranju kulturnih programov in projektov.
5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o
izidu razpisa.
6. Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklene pogodba o
sofinanciranju programov s področja kulture.
VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS
– SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA LETO
2016«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 15. 4. 2016, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele
vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske
uprave v roku 30 dni od odpiranja vlog.
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.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2016.
X. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba:
Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310.
Številka: 41010-0002-2/2016
Datum: 10. 3. 2016

Občina Lukovica
ŽUPAN
Matej Kotnik
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Rokovnjač

V marcu in aprilu
spomladanska
akcija zbiranja
kosovnih in
nevarnih odpadkov
Spomladanska akcija zbiranja in odvoza kosovnih
ter nevarnih odpadkov, ki jo organizira Javno komunalno podjetje Prodnik, bo v marcu in aprilu
2016. Objavljamo urnike odvoza na območju občine Lukovica.
Zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
Kosovni odpadki so komunalni odpadki, ki zaradi
velikosti, oblike ali teže niso primerni za zbiranje
v tipiziranih posodah ali vrečkah za odpadke. Na
predvideni dan odvoza morajo biti odpadki do 5.
ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih odpadkov.
Z nevarnimi ali posebnimi odpadki ravnajmo še
posebej pazljivo
Vsako pomlad in jesen nevarne odpadke Javno komunalno podjetje Prodnik zbira v premičnih zbiralnicah za nevarne odpadke, ki so skozi celotno obdobje akcije postavljene na predhodno določenih
mestih.
Nevarni ali posebni odpadki so tisti, ki vsebujejo
eno ali več lastnosti nevarnih snovi in z neprimernim ravnanjem lahko škodljivo vplivajo na okolje
in zdravje ljudi. Nevarne lastnosti lahko povzročijo
požar, eksplozijo, zastrupitev, razžiranje materiala, s DATUM
svojo radioaktivnostjo URA
pa lahko celo uničijo
človeške celice ali kromosomski material.

Z nevarnimi odpadki moramo ravnati še posebej
pazljivo in skrbeti, da se že v gospodinjstvu ločeno
zbirajo od ostalih odpadkov. Tudi ko nevarne snovi
niso več uporabne, moramo uporabniki poskrbeti,
da ne pridejo v stik z ljudmi ali okoljem.
Nevarni odpadki ne spadajo na ekološki otok ali
med mešane komunalne odpadke (črni zabojniki),
pač pa jih dvakrat letno uporabniki oddamo ob akcijah zbiranja ali skozi celo leto v Center za ravnanje
z odpadki Dob. Če takšni odpadki končajo na odlagališčih, lahko pride do sproščanja nevarnih snovi
iz teh odpadkov v okolje, zlasti v tla in podzemne
vode. Zato jih je nujno zbirati ločeno in zanje zagoSimboli nevarnih snovi
toviti strokovno odlaganje, predelavo ali uničenje.
Zmanjšamo količino nevarnih snovi:
v večji embalaži, ker lahko med njimi pride do
• Za mehčanje perila namesto mehčalca uporabikemične reakcije;
mo navaden alkoholni kis
• odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo
• Kreme za obraz in telo, dezodorante, mila itd. iz
pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehničnaravnih materialov naredimo doma.
na navodila, ki so bila priložena ob nakupu izdelka,
• Uporabljajmo barve in lake na vodni osnovi.
iz katerega je odpadek nastal.
• Čistimo dom z naravnimi čistili – limona, kis,
Kaj se zgodi z ločeno zbranimi kosovnimi in nepepel, soda bikarbona.
varnimi odpadki?
• Neuporabljena ali pretečena zdravila vrnimo v
Zbrani kosovni odpadki so razvrščeni na odpadke,
lekarno.
ki jih je možno oddati v predelavo (za te so zago• Nevarnih snovi ne shranjujmo blizu hrane.
tovljeni ustrezni prevzemniki) ter odpadke, ki za
Kam gredo nevarni odpadki?
predelavo niso primerni in so odpeljani na odlagaVedno jih prevzamejo posebej usposobljeni delavlišče. Ločeno zbrane nevarne odpadke prevzame
ci, ki poskrbijo za pravilno ravnanje z njimi. Nekateza to pooblaščeno podjetje, ki poskrbi za njihovo
re odpadke potem predelajo v sekundarno gorivo
uničenje oziroma ustrezno nadaljnje ravnanje v
za cementarne (olja in razredčila), nekatere sežgejo
skladu s strogimi zakonodajnimi določili.
(zdravila, sredstva za zaščito rastlin), kisline nevtraliPrevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je
zirajo, baterije pa predelajo.
uporabnikom zagotovljen skozi celo leto
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki je zelo poPrevzem nevarnih in kosovnih odpadkov je
membno, da uporabniki upoštevajo naslednja
uporabnikom gospodarske javne službe ravnanopozorila:
ja s komunalnimi odpadki zagotovljen tudi izven
• nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omospomladanskih in jesenskih organiziranih akcij.
goča varen prenos do zbirnega kraja;
Uporabniki lahko kosovne in nevarne odpadke
• tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvibrez dodatnih stroškov oddajo kadarkoli v okviru
zirano;
NASELJA
obratovalnega časa v zbirnem centru v Dobu.
NASELJE
LOKACIJA
• odpadkov
iz iste skupine se ne sme združevati
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30. 03. 2016

Polje

KS Blagovica, KS
Češnjice, KS Krašnja,

Preserje pri Zlatem polju, Rafolče, Straža, Trnovče, Vrhovlje, Zlato polje

Blagovica, Brdo pri Lukovici, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Gabrje pod Špilkom,
Golčaj, Gorenje, Gradišče pri Lukovici, Hribi, Javorje pri Blagovici, Jelnik (Mali, Veliki),
Jelša, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno Brdo, Krašnja, Lipa, Log, Lukovica, Petelinjek
(Spodnji, Zgornji), Podmilj, Podsmrečje, Poljane, Prapreče (Spodnje, Zgornje), Preserje
pri Lukovici, Prevoje, Prilesje, Prvine, Selce, Spodnje Koseze, Spodnje Loke, Suša,
Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Videm pri Lukovici, Vošce, Vranke, Vrh
nad Krašnjo, Zavrh pri Trojanah, Zgornje Loke, Zlatenek, Žirovše

pohištvo, svetila in senčila, veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), veliki železni in kovinski kosi…
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Srce Slovenije kot avtodomarska destinacija v začetku leta že
na štirih turističnih sejmih
Razvojni center Srca Slovenije v letu 2016 aktivno promovira Srce Slovenije kot avtodomarsko destinacijo, v katero je trenutno vključenih 18 ponudnikov, med njimi tudi Gostilna Furman iz Lukovice. Za oskrbo avtodomov je na voljo tudi avtocestni bencinski servis Lukovica. Srce Slovenije
je bilo leta 2012 prva karavaning destinacija v Sloveniji, ki je prepoznala
potrebo po povezovanju malih podeželskih ponudnikov. V letu 2013 je
bil Razvojni center Srca Slovenije za turistični produkt Srce Slovenije - prijazna destinacija za avtodomarje tudi nagrajen, saj je prejel naziv finalist
Sejalec 2013.
Prvi dogodek, na katerem smo v letu 2016 promovirali našo mrežo postajališč
za avtodome, je bil turistični in karavaning sejem CMT (Caravan, Motor und
Touristik) v Stuttgartu v Nemčiji, ki je potekal od 16. do 24. januarja. Predstavitev je bila v okviru nemškega združenja Mein Platz, ki promovira nemška in
tuja postajališča za avtodome. Avtodomarska ponudba Srca Slovenije je bila
predstavljena v katalogu Stellplätze 2016, ki ga je združenje Mein Platz izdalo
ob odprtju sejma v nakladi 150.000 izvodov. Sejem je za Slovenijo zanimiv zlasti
zaradi visoke kupne moči nemških gostov, ki se udeležujejo sejma, in bližine
Slovenije.
Od 27. do 30. januarja je potekala predstavitev na osrednjem slovenskem turističnem sejmu Natour Alpe-Adria 2016 na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani. Poudarek je bil zlasti na ponudbi za aktivno preživljanje prostega
časa. Obiskovalci sejma so z veseljem posegali po novih promocijskih materialih Srca Slovenije – prenovljeni trganki z zemljevidom območja in predstavitvami turističnih ponudnikov ter skupnem koledarju Utrip prireditev v Srcu
Slovenije. Dobite ga brezplačno v Deželi kozolcev.
Sledila je predstavitev na Mednarodnem sejmu turizma v Beogradu od
18. do 21. februarja. Gre za največji turistični sejem v jugovzhodni Evropi. Na
slovenski stojnici se je predstavilo 17 slovenskih turističnih podjetij in destinacij.
Slovenija je na srbskem trgu prepoznana in cenjena destinacija; v letu 2015 jo je
po ocenah obiskalo več kot 86.000 Srbov, ki so ustvarili blizu 220.000 prenočitev.
Med 10. in 12. marcem bo potekal v Caravan centru v Ljubljani še pomladanski hišni sejem počitniških vozil in opreme, na katerem se vsako leto oglasi
veliko število ljubiteljev avtodomarskih potepanj. Poleg informacij o aktualni
ponudbi počitniških vozil in kamping opreme jih bomo povabili tudi v Srce
Slovenije. 			
Mija Bokal

Destinacija Srce Slovenije omogoča avtodomarjem edinstveno izkušnjo doživetja Slovenije
(Foto Matej Povše)

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

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

Objavljeni so prvi razpisi za kmete
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v februarju objavilo različne
razpise. Upravičenci lahko pridobite nepovratna sredstva za leto 2016 za:
• naložbe v ureditev gozdne infrastrukture,
• naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa,
• naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov in
• naložbe, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in izvajanju
tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.
Stopnja javne podpore je različna glede na posamezne razpise, od 30 do 100
odstotkov upravičenih stroškov. Za dodatne informacije in pomoč pri pripravi
dokumentacije se obrnite na Razvojni center Srca Slovenije, 01 896 27 10, info@
razvoj.si.
Ne spreglejte razpisa za znamko kakovosti Srca Slovenije!
Če ustvarjate izdelke unikatnega in industrijskega oblikovanja ali pridelujete in
predelujete prehranske izdelke, se lahko zdaj prijavite za uporabo tržne znamke Srce Slovenije. Z znamko boste povečali prepoznavnost svoje ponudbe! Rok
za prijavo je 1. april 2016. Preverite razpisne pogoje na www.razvoj.si v rubriki
Aktualno. Dodatne informacije: za rokodelske izdelke: Mija Bokal (mija.bokal@
razvoj.si, 051 312 738), za prehranske izdelke: Vesna Erhart (vesna@jarina.si, 041
745 184.
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ODDELEK ZA KMETIJSKO
SVETOVANJE
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

ZBIRNA VLOGA 2016
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kmetijske
politike je do 6. maja 2016. Na spletni
strani ARSKTRP v rubriki »Zbirna vloga
2016…od A do Ž« dobite osnovne
informacije.
V okviru zbirne vloge lahko v rednem roku
vlagate zahtevke za:
• OMD plačila – plačila za kmetovanje na
območjih z omejenimi dejavniki,
• neposredna plačila (osnovno plačilo,
zelena komponenta, plačilo za male
kmete, plačilo za mlade kmete ter
proizvodno vezana plačila za strna žita,
za
zelenjadnice,
za
beljakovinske
rastline, podpora za mleko v gorskih
območjih, za rejo govedi),
• plačila za dobrobit živali za govedo
(novo) – pogoj je 4 mesečna paša in
zdravljenje proti zajedavcem na osnovi
analize gnoja,
• KOPOP (kmetijsko okoljsko podnebna
plačila),
• ekološko kmetovanje.
Kaj je potrebno narediti pred vnosom
zbirne vloge?
Urediti podatke vaše kmetije v Registru
kmetijskih gospodarstev, pri čemer je
pomembno, da imate:
• prijavljena VSA zemljišča, ki jih
obdelujete,
• prijavljene
površine,
ki
odražajo
dejansko stanje v naravi tako po rabi kot
po površini,
• da imate vpisanega namestnika, če na
kmetiji ne živite sami,
• stanje brez napak tipa ERR (prijava
kmetijskih zemljišč na nekmetijski rabi)
zaradi katerih je vnos onemogočen.
Pravilno prijavo zemljišč in odpravo napak
lahko uredite najkasneje do en dan pred
vnosom zbirne vloge, na Upravni enoti
Domžale za kar se je potrebno predhodno
naročiti na tel. 7220-100.
Vsi, ki boste uveljavljali plačila za ekološko
kmetovanje in/ali zahtevke za KOPOP,
morate imeti:
• izdelan t.i. Program aktivnosti – tega
vam lahko izdelamo le v enotah
kmetijske svetovalne službe,
• za zemljišča kjer uporabljate mineralna
gnojila narejene analize zemlje, ki niso
starejše od petih let (veljavne so analize
izdelane po 1.1.2011) in izdelan gnojilni
načrt za vsak GERK za tekoče leto,
• za ukrepe KOPOP opravljeno t.i. 6-urno
vstopno izobraževanje

• če ste v KOPOP in/ali EK vstopili lani in
imate letos prijavljene nove površine ali
boste letos začeli uporabljati mineralna
gnojila, je potrebno Program aktivnosti
popraviti.
Kaj potrebujete za vnos zbirne vloge?
Ko boste prišli na vnos imejte s seboj:
• dva izvoda izpolnjenega in podpisanega
t.i. navadnega pooblastila (predpisan
obrazec dobite na lokaciji KSS ali na
spletu) v primeru, če na vnos ne pride
nosilec,
• število posameznih kategorij živali na
dan 1. 2. 2016 (v pomoč vam je lahko
obrazec, ki je objavljen na 13. strani
februarske številke Zelene dežele),
• rejci drobnice in prašičev register živali,
ki ga vodite (zelena oz. vijolična knjiga),
• seznam kaj (bo)ste kje sejali in izmere
posameznih poljin na katere je
razdeljena posamezna njiva,
• odločbe za 2015 (odločba o dodelitvi
plačilnih pravic, odločba o izplačilu
neposrednih plačil in plačil za OMD) obvezno, če so bila plačila znižana,
• številko bančnega računa nosilca v
primeru spremembe nosilca ali TRR
glede na preteklo leto,
• če boste uveljavljali ukrep dobrobit
živali, identifikacijske številke goveda, ki
jih boste pasli neprekinjeno najmanj 4
mesece (paša pred oddajo zahtevka se
ne bo upoštevala!!!)
• identifikacijske
številke
avtohtonih
pasem, če jih boste uveljavljali v okviru
KOPOP ukrepov
• vsi, ki neposredno prodajate kravje
mleko vključno z mlekom uporabljenim
za mlečne izdelke namenjeni neposredni
prodaji, morate vedeti skupno količino
tega mleka za obdobje od 1.1.31.12.2015 (oddaja mleka velikim
odkupovalcem NI neposredna prodaja).
Kako in kdaj se naročiti na elektronski
vnos zbirne vloge?
Elektronski vnos zbirne vloge in ostalih
zahtevkov je obvezen in bo možen na
lokacijah kmetijske svetovalne službe. Na
Izpostavi Domžale bo oddaja vlog
potekala na sedežu izpostave na Viru.
Tako kot pretekla leta se je za vnos
OBVEZNO predhodno naročiti. Osebno
ali po telefonu se lahko naročite samo v
času uradnih ur, seveda pa je možna
prijava tudi preko elektronske pošte. Nihče
od vlagateljev zagotovo ne želi, da bi nas
kdo v času izpolnjevanja njegove zbirne
vloge kakorkoli motil, zato vas prosim, da

URADNE URE:

ponedeljek: 8h–10h
h
h
h
h
sreda: 8 –10 in 14 –15
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si
res upoštevate čas uradnih ur. Le tako bo
delo lahko potekalo nemoteno in brez
dolgega čakanja. Če imate urejene GERK-e
in pripravljeno vse potrebno, z dogovorom
za termin vnosa ne odlašajte. Prosim vas,
da me za naročilo pokličete čim prej oz.
najkasneje do ponedeljka, 11. aprila, da
ne bo pred prvomajskimi prazniki in v
zadnjih dneh rednega roka nepotrebne
gneče.

PRENOS PLAČILNH PRAVIC
Prenos plačilnih pravic z ali brez zemljišča
(zakup, prodaja) je možen v času
oddajanja zbirne vloge, vendar pred
oddajo zbirne vloge prenosnika in
prevzemnika. Obrazec je potrebno
izpolniti elektronsko na lokacijah KSS ter
ga nato podpisanega s strani prenosnika
in prevzemnika poslati s priporočeno
pošto na naslov: ARSKTRP, Dunajska 160,
1000 Ljubljana. Tudi za vnos tega obrazca
se je potrebno predhodno naročiti.

OSNOVNI TEČAJ FFS
Osnovni tečaj varstva rastlin za izvajalce
ukrepov bo potekal od torka, 15. do
četrtka, 17. marca od 14.30 do 19.15 v
veliki predavalnici Območne obrtnopodjetniške zbornice Domžale, Vir,
Šaranovičeva cesta 21c (100 m naprej od
naših pisarn). Tečaj se zaključi s pismenim
izpitom na osnovi katerega dobite
izkaznico, ki je potrebna ob nakupu
sredstev za varstvo rastlin. Zainteresirani
se lahko še prijavite. Prijava je obvezna.
Za ostale informacije in prijave se obrnite
na KSS v času uradnih ur.

POVRNITEV TROŠARINE ZA 2015
Rok za oddajo zahtevka za povrnitev
trošarine za goriva porabljene v letu 2015
je potrebno oddati najkasneje do 31.
marca 2016. Zahtevek se vloži na
predpisanem obrazcu TRO-A, ki ga dobite
na spletnih straneh finančne uprave
www.fu.gov.si ali v lokalni KSS. Izpolnjen
obrazec pošljite priporočeno na naslov:
FINANČNA UPRAVA LJUBLJANA, Oddelek
za trošarino, Davčna ulica 1, 1000
Ljubljana. Več podrobnosti je bilo v
prejšnji številki časopisa.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka

OGLASI
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Trenutek, ko les zopet oživi

Vabilo

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale
CPP:
14. 3., 4. 4. in 25. 4. 2016
Tečaj za IZPIT ZA TRAKTOR:
16. 3., 18. 4. in 9. 5. 2016 (še po starem programu)
IZKORISTITE ZIMSKE POPUSTE
- tečaj CPP -50%
- paket 20 ur vožnje: 400,00 EUR
- Primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti

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

www.peugeot.si

VAŠ PEUGEOT V ODLIČNI FORMI:

Originalni
nadOmestni deli
DO

35

% POPUSTA

MOŽNOST PLAČILA
DO 24 OBROKOV S KARTICO
MOJ PEUGEOT DINERS CLUB

* Ponudba velja le za člane programa ugodnosti Moj Peugeot do vključno 31. 5. 2016. Slika je simbolična.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00

Rodex_poprodaja_zima.indd 1
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PISMA BRALCEV

Lukovica skozi oči prebivalcev
Zg. Prapreč
Lukovica in vsa njena naselja, vključno z Zg. Praprečami so domovanje avtohtonim prebivalcem in nam prišlekom. Spomini sežejo
kar nekaj let nazaj, ko je ta ne od centra preveč oddaljen mikrokozmos, obetal kolikor se da človeku prijazno okolje in to v vseh
smislih.
Ekološka spokojnost ni trajala dolgo. Pomembneži so se zmenili, da
bo kompleks za krajane prevelik, če bo naša povezava s centrom samo
neka lokalna cestica. Da ne bi krajani zaradi omenjenega razloga
postali masovno depresivni, so nas osrečili s štiripasovnico po kateri
neprestano, ponoči in podnevi, teče »reka« štirikolesne pločevine z
osrečujočim hrupom, svetlobnim onesnaženjem in zdravilnimi učinki
izpušnih plinov. Po zakonu narave smo se in se še z vsakim dnem bolj
prilagajamo in to so zaznali tudi naši dušebrižniki in nam naklonili še
bencinsko črpalko nedaleč stran od naših domovanj. Tako so naše oči,
ušesa in nos tja do pljuč vseskozi v akciji tako, da je strah za naše zdravje
povsem odveč. Pa saj smo se tozadevno utrdili že dosti prej, ko nam je
osrečujoča melodija nabijanja kamnolomske mehanizacije odzvanjala
na leta in še sedaj slišimo njen odmev. Velikokrat tudi nismo vedeli ali
so bili v naši lokalni atmosferi prašni delci iz bližnjega kamnoloma, ali je
bila tisto megla. Že takrat smo se navadili na »meglo«, ki nam jo vseskozi prodajajo lokalno in globalno.
Zares srečen kraj, tale Lukovica. Zelo resno se nam obeta tudi, za nekatere žepe zelo zanimiva, asfaltna baza. O njeni nujnosti za dobrobit
našega kraja, o njenem zdravilnem učinku nas prepričujejo in morda
celo sami verjamejo, le še občinski dušebrižniki. Saj nam je jasno zakaj!
Naš civilni glas ni segel niti do županovih ušes, kaj šele v deveto vas.
Tam v okoliških vaseh pa itak mislijo, da kar je daleč od njihovih oči in
ušes, na njih nima nobenega vpliva. So pač pozabili, da je radioaktivni
oblak iz daljnega Černobila pripotoval vse do naših krajev.
Zares upamo, da bo pri občinskih veljakih z županom na čelu prevladal
ekološki interes nad ekonomskim. Čeprav je, resnici na ljubo, naša skepsa upravičeno zelo velika. Namreč pod vsakim mostom, na obrobnih in
skoraj zapuščenih lokacijah se »bohoti« deponija nečesa, sežigalnica,
nek kamnolomček, menda celo odpadno »svinjarijo« iz Jesenic tovorijo
k nam, tja gor. Kot da mi tukaj in oni tam gor nimajo naraščaja, ki ga ne
bo rešil denar, ampak bo naslednji rod obstal zaradi čiste vode, »čiste«
zemlje in čistega zraka. To in zgolj samo to je edino bogastvo zaradi
katerega bomo in bodo preživeli. Bi si pa res očitali, če ne bi omenili, za naš kraj in še posebno za nas krajane, velike pridobitve v smislu
izboljšanja in obogatitve naše eksistence, centralno logističnega, skladiščnega in distribucijskega in kar že še je… centra Hofer. Končno smo
se umestili v nek center, saj se vse »fura« k nam in od nas. Avstrijci so
nam za to zelo hvaležni. Vsem nam se to pozna, enim bolj in drugim
manj. V nasprotju z zgoraj navedenimi pridobitvami, vseeno še upamo, da nas prebivalcev Zg. Prapreč vsaj kanalizacija ne bo obšla. Pa
saj smo si nedavno nazaj telefonsko napeljavo sami plačali, naj si pa še
kanalizacijsko omrežje. Pravzaprav bo davek na nepremičnine manjši,
ker ne bomo dobili dodatnih točk. Ali pač. Tako kot smo dobili točke za
fiktivni pločnik! Vse za višji prihodek in dobrobit naše občine. Pri vsem
tem je pa kljub vsemu nekaj koristi. S fiktivnim pločnikom pozimi nimaš
nobenega dela in stroškov. No saj resnici na ljubo tudi tisti pravi- nefiktivni pločnik- do koder že seže, več kot teden dni ni bil splužen in smo
se »nebodigatreba« prebijali kar po cesti. Imamo pa velikokrat občutek,
da tole našo Zgornjeprapreško »široko in zelo pregledno« cesto mimodrveča mladež in tudi starež tretira kot lokalno dirkališče. In vsled
tega bi zelo ponižno prosili, če bi nam Zgornjeprapreškim param naklonili dva ležeča policaja na najbolj nepreglednih delih našega »avtocestišča«. Navsezadnje smo tudi mi vaši davkoplačevalci, ki že dolgo nismo
bili deležni nikakršnih izboljšav, da bi bila naša življenja predvsem bolj
varna. Ne dvomimo v realizacijo te investicije, saj je vaša naklonjenost
in skrb za našo dobrobit, kar izhaja iz vsega zgoraj navedenega, več kot
očitna. Glede raznih komunalnih prispevkov, davkov in še kakšnih »inkamov« je naša občina že prešla adolescenco. Pa nas kljub temu z močno popkovino veže z Domžalsko, ko je potrebno zamenjati, podaljšati
naše najbolj osnovne identifikacijske dokumente. Smo pa res naivno
vedno mislili, da je občina zaradi nas in ne obratno!
Jožica Sambol, v imenu večine prebivalcev zg. Prapreč

Rokovnjač

Odgovor na članek
Podjetje Strabag je povabilo Občinski svet Občine Lukovica na
predstavitev strategije razvoja in načrta delovanja podjetja v
Kamnolomu Lukovica, predvsem zato, ker so od države prejeli
koncesijo za izkoriščanje kamnoloma do leta 2034, oziroma do
eksploatacije 2 milijona m3 agregata. Občinski svet so seznanili
s svojo vizijo za razvoj kamnoloma in možnostmi za sodelovanje
s krajem. V predstavitvi je bilo govora tudi o možnosti gradnje asfaltne baze. Vloge za umestitev omenjenega objekta v naš
prostor še nismo prejeli in postopek ne teče.
Občina Lukovica je konec preteklega leta intenzivno pristopila k reševanju problematike odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod
naselja Zgornje Prapreče in Gradišča. V ta namen so stekli postopki
izdelave ustrezne in zahtevane projektno tehnične dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja, sočasno pa na terenu že nekaj mesecev potekajo natančne izmere območja, predvidenega za
opremljanje zemljišč s predmetno komunalno infrastrukturo. Prav
tako je treba poudariti, da Občina Lukovica sistematično in v skladu
z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, korak za korakom, opremlja naselja s kanalizacijsko infrastrukturo. Tako je v letošnjem letu predviden zaključek izgradnje kanalizacije v naselju Sp. Prapreče, v prihodnjem letu začetek izgradnje le-te v naselju Imovica in Prevalje, ter v
nadaljevanju naselje Zg. Prapreče in Gradišče, zaradi česar je bojazen, da bo kanalizacija naselje Zg. Prapreče obšla, popolnoma odveč.
Skladno s programom zimskega vzdrževanja cest v Občini Lukovica v zimski sezoni 2015/2016, objavljenim v Rokovnjaču novembra
2015, letnik XVI, številka 9, se prednostno plužijo ceste po prioritetah, temu pa sledi pluženje parkirišč in pločnikov glede na upoštevanje krajevnih potreb v roku enega dne, v primeru močnega
sneženja do več dni. Za pluženje predmetnega pločnika je zadolžen
orač kooperant, ki po večletnih izkušnjah svoje delo opravlja redno
in vestno. Posipanje na predmetnem odseku izvaja Režijski obrat
občine. Mostovom in nadvozom v zimskem času posvečamo še posebno pozornost, predvsem pri posipavanju, ker so te površine ob
nizkih temperaturah zelo hitro poledenele.
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je skladno z zakonom pristojen za področje preventive in varnosti na naših cestah,
doslej ni prejel nikakršne vloge s strani občanov Zg. Prapreč. Prednostno pred postavitvijo ležečih policajev se običajno poslužujemo
drugih ukrepov, npr. postavitve preventivne radarske table, meritve
hitrosti in prometa, ki pokažejo, ali so v naselju dejansko prekoračene hitrosti.
Urejanje vseh zadev, povezanih z osebnimi dokumenti, je v pristojnosti upravne enote in ne občine, za območje občine Lukovica pa je
pristojna Upravna enota Domžale, ki ima slučajno sedež v isti stavbi
kot občina Domžale, česar pa ne gre mešati.
Občinska uprava

Resnice
Kupljena ljubezen je trenutna, a zaslužena – večna.
Ljubezen je trajna le, če jo redno obnavljaš. Včasih jo je treba celo
zdraviti!
Reven človek je lahko tudi bogata osebnost.
Nekateri sovražijo orožje. A le, če je v drugih rokah.
Morski sadeži uspevajo, tudi če je suša.
V načinu mojega življenja je veliko prstnih odtisov moje žene.
Ker me že vse življenje strašijo, da greš v zapor, če se ne držiš zakona,
sem še vedno v zakonu.
Zakon je dvostransko lastninjenje.
Kólo mi ni všeč, a rad vozim koló.
Da je stavba trdna, je odvisno od treh oseb: investitorja, arhitekta in
izvajalca. Za trdno ljubezen pa sta potrebni le dve osebi. Toda obe morata
biti investitor, arhitekt in izvajalec.
Jože Lončar – LoJD

ZAHVALE

februar/marec 2016

Je čas, ki da, je čas
ki vzame.
Je čas, ki celi rane,
in je čas, ki nikdar
ne mine.
Ko zasanjaš se v
spomine.

Mirno in
spokojno si
zaspala,
v večni sen od
nas odpotovala.
Naj bo srečno
tvoje potovanje
in pogosto
vračaj se nam v
sanje.

Z A H VA L A

Z A H VA L A

V 82. letu starosti je svojo življenjsko pot
sklenila, draga mama, stara mama, sestra,
teta, svakinja, tašča in sestrična

V 94. letu starosti je zapustila to zemeljsko
življenje in prestopila prag v večnost naša teta

KATARINA RAHNE

KLARA FLORJANČIČ

rojena Birk, z Rače pri Dobu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno
sožalje, darovano cvetje, sveče in darove
za mašne namene. Hvala dr. Mojci Zajc
Kraševec in njeni sestri Tini za pomoč in
tople besede.
Posebna hvala gospodu župniku Juretu
Ferležu za obiske in pogrebni obred,
pevcem, trobentaču, Pogrebni službi
Vrbančič in vsem, ki ste jo pospremili k
večnemu počitku. Zahvaljujemo se tudi
vsem, ki obiskujete njen grob in jo ohranjate
v lepem spominu.
Vsi njeni
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Bolezen in trpljenje si
prestal,
v grobu zdaj boš
mirno spal.
Odšel si tja, kjer ni
gorja,
upanje ti večnost da,
dobrota tvojega srca
nikoli ne bo
pozabljena.

Z A H VA L A
V začetku januarja nas je v 74. letu
zapustil naš dragi mož, oče in dedek

ANDREJ POGAČAR

rojena Jerman
dolgoletna učiteljica v Blagovici

Oparnikov ata iz Krajnega Brda 17

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom,
prijateljem in znancem za izrečeno sožalje,
darovano cvetje in spremstvo na zadnji poti.

Iskreno se zahvaljujemo vsem
sorodnikom in sosedom za izrečena
sožalja, za sveče in svete maše.

Hvala župniku Alojzu Hostniku za lepo
opravljen obred, pevcem, praporščaku
Društva upokojencev Lukovica in Pogrebni
službi Vrbančič.

Hvala župniku Antonu Potokarju za lepo
opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo
se tudi Pogrebni službi Vrbančič in
pevcem za lepo zapeti pesmi.

Posebna zahvala velja osebju Doma
upokojencev Domžale za dolgoletno
skrb in nego.

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, in ste ga
pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi njegovi

Vsi njeni

Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.
V 86. letu starosti je umrl naš dragi mož,
oče, dedek, brat, stric in tast

IVAN CERAR

Kako prazen je lahko ta svet,
če na njem manjka le ena oseba.

Matetov Ivan iz Gradišča pri Lukovici
Hvala vsem sosedom ter bljižnim in
daljnim sorodnikom, ki ste ga obiskovali
na bolniški postelji.
Zahvala vsem za izrečena sožalja, za darove
svetih maš, sveče in podarjeno cvetje.
Hvala gospodu župniku Jožefu Lapu za
tako lepo opravljen pogrebni obred s sveto
mašo, prijatelju Janku Hrovat za besede
slovesa, in vsem, ki ste ga spremljali na
njegovi zadnji poti.
Njegovi domači

IGOR STRAŽAR
1964–2015

Torek, 17. marca 2015, najbolj žalosten
in pretresljiv dan za vse, ki smo bili del
njegove kratke, pa vendar tako bogate
življenjske zgodbe.
Vsem, ki se ga spominjate in
ga pogrešate: hvala!

V zgodnjem januarskem jutru nas je za
vedno zapustil
naš najdražji

JANEZ PUSTOTNIK
iz Zg. Lok pri Blagovici

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali
ob strani, nudili pomoč in besede tolažbe.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in
ki postojite ob njegovem grobu. Hvala za
vsako prižgano svečko in misel, ki mu jo
namenite.
Neizmerno ga pogrešamo!
Vsi njegovi

