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OGLASI

Rokovnjač

Vila MIRAKUL *** Mali Lošinj
Donja Bričina 53, Mali Lošinj, Rezervacije: e-mail: matjazv@ir-image.si, gsm: +386 41 639 -187

Vila MIRAKUL

Pogled iz apartmaja
Izredno bla

APARTMAJI

go

dejna klima

v idilični mestni vili s čudovitim pogledom
na zaliv in mesto.
Tedenski najem APP5 za 5 oseb:
že za 665,00 EUR 661,00 EUR
Tedenski najem APP2 STUDIO za 2 osebi:
že za 483,00 EUR 444,00 EUR

Turistična taksa in prijava nista vključeni v cenah!
Cenik in fotogalerija: www.vilamirakul.com.
Konoba - večnamenski prostor

Zelenica

Lošinj – otok vitalnosti in zdravja

APP5

APP2

(že leta 1892 proglašen za naravno
klimatsko zdravilišče)
• blagodejna mediteranska klima
• več kot 2500 sončnih ur na leto
• več kot 1200 rastlinskih vrst
• več kot 250 km sprehajalnih poti in stez

Dacia Duster LIFE
že za 12.890 €
3 leta vzdrževanja*
5 let podaljšanega jamstva**

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si. ** Ob financiranju vašega izbranega vozila Dacia ste poleg brezplačnega podaljšanega
jamstva 5 let/100.000 km upravičeni tudi do brezplačnega vzdrževanja My Revision 3 leta/60.000 km, karkoli se zgodi prej. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in
5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.

www.dacia.si

Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 563, prodaja rabljenih vozil: 01/20 00 560,
servis: 01/20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON. DO PET. OD 8:00 DO 18.00, SOB. OD 8.00 DO 12.00, NED. ZAPRTO

Poraba pri mešanem ciklu: 4,4 - 6,8 l/100 km. Emisije CO2: 115 - 155 g/km. Emisijska stopnja EURO 6b. Emisije NOx:0,016 - 0,518
g /km. Emisije trdnih delcev: 0 – 0,00328 g / km. Število delcev (x1011): 0 – 32,59. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije osnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti
zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmernim povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.
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VSEBINA

Uvodnik
Prve strani
tokratne
številke
Rokovnjača so
namenjene praznovanju 25.
obletnice
slovenske
državnosti,
ki jo je Občina Lukovica obeležila s proslavo pred šolo na
Brdu in jo tako združila s 50. obletnico
odprtja prizidka k stari šoli. Zanimiv je
tudi zapis o dogajanju v Krašnji, tamkajšnji prvi slovenski zastavi in kako
so pred petindvajsetimi leti nazdravili
novi državi. Vsekakor čas za obujanje
spominov o tem, kako velik mejnik je
bil to za slovenski narod in hkrati tudi
čas, da slehernik razmisli o prihodnosti
ter s pozitivnimi mislimi in predvsem
z novimi rešitvami skupaj presežemo
trenutno ne najboljše stanje.
Precej vsebine namenjamo tudi
zaključku šolskega leta in ob tej
priložnosti čestitamo vsem dobitnikom priznanj za izjemne dosežke in
uspehe. Izpostaviti velja še projekt
izdaje knjižice pravljic, ki so jo spisali
učenci tretjega razreda podružnične
šole v Krašnji. Za izdajo je KUD Fran
Maselj Podlimbarski sredstva pridobilo
na za naše kraje inovativen način, in
sicer s pomočjo nove spletne platforme oziroma fundacije Adriafund, ki
pomaga zbirati denar malim lokalnim
društvom in skupnostim. Za uspešno
izvedbo projekta si zaslužijo vse pohvale in so lahko zgled mnogim.
V tej številki Rokovnjača boste lahko
našli tudi članek o slabi bralni kulturi
v naši občini. Ta ugotovitev Knjižnice
Domžale sicer temelji na statističnih
podatkih, s katerimi pa vemo, kako
je. Nekoč je namreč nekdo rekel, da je
statistika kot bikini, ki veliko odkriva,
najvažnejše pa ohrani skrito.
In ker smo že v času dopustov naj vam
le zaželim prijetne počitnice. Ko boste
ležali na plaži, pa le preberite kakšno
dobro knjigo.
Leon Andrejka
odgovorni urednik

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 25. avgusta
2016; rok za oddajo člankov je 16. avgusta 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.

Obnova poslovilne vežice na Brdu
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VELIKA NAGRADA LUKOVICE

DIRKA ZA

DRŽAVNO PRVENSTVO
STARODOBNIKI, MINIMOTO, SKUTER, OHVALE IN SUPER MOTO

SOBOTA: OD 8:30 PROSTI TRENINGI DO 18:30
NEDELJA: OB 12h ZAČETEK DIRKE

VRANSKO, 20. in 21. AVGUST 2016
DIRKA DRŽAVNEGA PRVENSTVA ZA
NAGRADO OBČINE LUKOVICA 2016 IN
MEMORIAL NIKA SODNIKARJA
AMD Lukovica bo v sodelovanju z MK Rokovnjači po dolgih letih ponovno organizirala dirko za državno prvenstvo in za nagrado Občine Lukovica ter memorial Nika
Sodnikarja, tokrat v panogah starodobniki, minimoto, skuter, ohvale in supermoto,
in sicer 20. in 21. avgusta 2016 v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem. V soboto
bodo prosti treningi od 8.30 do 18.00, v nedeljo ob 8.00 uradni trening in prvi start
dirke ob 12.00. Organizacijo prireditve so omogočili AMZS, OBČINA LUKOVICA, AVTO
KVEDER Lukovica, AVTO CERAR Kamnik, GOSTILNA BEVC Lukovica in NIKOTRANS &
BEGRAD, d. o. o., Kranj.
Vljudno vabljeni, da se motorističnega dogodka udeležite v čim večjem številu in s tem podprete tako organizatorje kakor tekmovalce. Vabita AMD Lukovica in AMZS.

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: Otroci drugega razreda OŠ Janko Kersnik na proslavi, foto: Rok Majhenič.
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Rokovnjač

Slovesnost ob 25. obletnici slovenske državnosti in 50. obletnici
odprtja prizidka k stari šoli
V sredo, 22. junija 2016, se je pred Osnovno šolo Janka Kersnika na
Brdu odvila slovesnost ob 25. obletnici slovenske državnosti in 50.
obletnici odprtja prizidka k stari šoli.
V prijeten večer je že ob prihodu vabila Godba Lukovica, vse dokler se
sama proslava ni začela ob slovenski himni, za uvod pa so tudi pozdravili
učenci z recitacijo Stoji učilna zidana ob spremljavi klavirja.
Prisotne je nagovorila ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih ter v svojem govoru pozdravila vse prisotne, Godbo Lukovica,
Klapo Sidro, Plesno šolo Miki, Območno združenje slovenskih časnikov
Domžale, nastopajoče in navdušeno publiko. Šola stoji že skoraj dve stoletji. Davnega leta 1837 je bilo izdano prvo dovoljenje za gradnjo šole.
Nova šola kot taka je bila odprta leta 1966. V vseh letih so šolo spremljale edine zagotove spremljevalke, spremembe. V teh zahtevnih časih je
potreba po kakovostnem izobraževanju še toliko večja in temu OŠ Janka
Kersnika sledi.
Drugi slavnostni govornik je bil župan občine Lukovica Matej Kotnik. Za
uvod je prebral pesem Toneta Kuntnerja, ki je izdal svojo zbirko prav ob
25. obletnici naše države, ki je prav tako govoril o hitrih in večnih spremembah, ki se dogajajo že stoletja. Domovina pa ostaja naša in edina.
Obenem je pozval vse prisotne k višanju kulture branja, k izobešanju
zastav ob prihajajočem prazniku in k dejstvu, da smo lahko ponosni na
svojo domovino. Čestital je tudi vsem za uspešno delo OŠ, v katero je tudi
občina v preteklih letih vložila okoli 900.000 evrov, da bi pripomogla k
boljšemu, prijetnejšemu, kvalitetnejšemu procesu izobraževanja in kaljenja bodočih gonilcev naše družbe.
Verjetno najbolj simpatična točka večera je bil ples razigranih učencev
drugega razreda in njihovi Špic polki, ki so jo ponosno, z nasmehom, očitnim užitkom odplesali za vse prisotne.

Stana Stopar, nekdanja učiteljica in ravnateljica OŠ Janka Kersnika, je podelila nekaj utrinkov iz njenega življenja, ki je v veliki meri vezano prav na
OŠ Janka Kersnika, kamor je tudi sama hodila, kot učenka, potem pa se
vrnila kot mlada učiteljica in pozneje postala tudi ravnateljica šole. To je
gospa, iz katere veje ljubezen do teh krajev, do te šole, do učencev. Tudi
sama je omenila kopico sprememb, ki jih je v svojo dolgoletni karieri doživela, vse od njenih prvih šolskih izkušenj, pa prek učiteljevanja, velikih razredov z 42 učenci, pa vse do poznejših sprememb in pa pomembnih vseh
členov take organizacije, od ravnatelja do hišnika.
Na nenehne spremembe so v skeču opozorili tudi učenci in sicer v hudomušnem prikazu, kako je bilo v šoli nekoč, ko ni bilo računalnikov, napovedanih preverjanj znanja, malo številčnih razredov. Vendar neke stvari
vedno ostajajo, vedno znova v šole vstopajo otroci kot nepopisan list, se
učijo, doživljajo vzpone in padce, zaljubijo, izgradijo v odrasle in se pozneje z nasmehom spominjajo vseh šolskih dogodivščin.
Celotno proslavo sta popestrila tudi člana slovenske plesne reprezentance z dunajskim valčkom in rumbo, Klapa Sidro pa zapolnila ušesa s kvalitetnim petjem.
Proslava je bila dobro obiskana, saj so med proslavo podelili tudi šolska
priznanja za velike uspehe učencev, ki so si jo zagotovo prišli ogledati ponosni starši.
Proslavi je sledila prisrčna pogostitev v preddverju šole, kjer se je nadaljevalo simpatično druženje, obujalo spomine, klepetalo z učitelji in učenci,
nekdanjimi učitelji in nekdanjimi učenci, ter vsemi udeleženci, ki se vedno
znova razveselijo prijetnih kulturnih prireditev.
Marjetka Vrbnjak
Foto: Rok Majhenič
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Četrti vpis v zlato knjigo in
podelitev občinskih pohval
Zaključek letošnjega šolskega leta je pomenil že četrti vpis v zlato knjigo učencev OŠ Janka Kersnika v Brdo, ki so vsa leta učenja
dosegli najboljše učne uspehe. Župan Občine Lukovica Matej Kotnik je v uvodnih besedah zlate knjige leta 2013 zapisal, da je zlata
knjiga, knjiga časti in pomnenja našim zanamcem. Da bi bili vsi
tisti, ki so vpisani v zgled in vzpodbudo ostalim, in da bi kdaj kdo
izmed teh z nadaljnjim študijem in delom proslavil tudi sebe, svoj
domači kraj in svojo osnovno šolo, v kateri je prejel prvo znanje
in učenost.
Prvi vpis v zlato knjigo učencev OŠ Janka Kersnika Brdo je bil narejen
leta 2013, v času, ko je bila ravnateljica Osnovne šole Janka Kersnika
Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih, na Občini Lukovica pa je teklo enajsto
leto županovanja Mateja Kotnika. V tem času se je v zlato knjigo vpisalo 42 učencev, ki so vseh devet let dosegali izjemen učni uspeh, in

Učenci, ki so se vpisali v zlato knjigo.
Andrejka, Tilen Andrejka, Eva Kralj, Lara Krnc, Zala Kosmatin Klavžar in
Ana Torkar ter prejeli pesniško zbirko Slovenska Pomlad avtorja Toneta Kuntnerja. Na izbor knjige je vplivalo letošnje praznovanje 25. obletnice samostojne države, čemer je pravzaprav posvečena pesniška
zbirka v slovenskem in španskem jeziku.
Ob zaključku šolskega leta je župan občine Lukovica tudi letos podelil
pohvale za izjemne dosežke na tekmovanjih v šolskem letu 2015/16.
Prejeli so jih vsi tisti učenci, ki so se uvrstili na državna tekmovanja,
in sicer prva, druga ali tretja mesta v posamezni kategoriji z različnih
področij. Pohvalo so letos prejeli: Jera Ručigaj, Lana Horvat, Miha Kralj,
Urška Grošelj, Nejc Podgoršek, Žiga Podgoršek, Klara Oražem, Jan
Dolinšek, Špela Cerar, Doroteja Kink, Ana Ocepek, Andrej Pavlič, Nace
Sovec, Korina Žibert, Nika Močnik, Maja Per, Neža Jarc, Ajda Andrejka, Tilen Andrejka, Eva Kralj, Lara Krnc, Maja Meden, Miha Rožič, Boris
Armeni, Maša Korošec, Zoja Dragar, Sara Pestotnik, Vita Strmšek, Elizabeta Bole, Rebeka Jere, Sajra Hadžić, Ema Kralj, Urška Cesar, Hana
Javernik, Neža Šircelj in Zoja Lukman.

Učenci, ki so dobili pohvale za izjemne dosežke na tekmovanjih v šolskem letu 2015/2016.
sicer leta 2013 jih je bilo deset, leta 2014 se jih je vpisalo 12, leta 2015
je bilo od prvega do devetega razreda 13 odličnjakov in konec junija
2016 sedem. V šolskem letu 2015/16 so se vpisali vanjo Neža Jarc, Ajda

Vsem prejemnikom pohval ter vpisanim v zlato knjigo učencev OŠ Janka Kersnika Brdo iskreno čestitamo in jim želimo številne uspehe tudi
v naprej.
Za Občinsko upravo, Lea Smrkolj
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Pred petindvajsetimi leti pod lipo v Krašnji
Bil je topel sončen dan – 26. junij 1991. Konec šolskega leta. V šoli smo pozdravili zdravnike in medicinske sestre Pediatrične klinike v Ljubljani, kjer
so vsako leto sprejeli na obisk naše učence 2. razreda in jim pokazali bolnišnico na prijazen način. Po kulturnem programu, ki so ga zanje pripravili učenci, smo šli proti Krajnemu Brdu. Pri Jernač so nam skuhali kislo
zelje, žgance in klobase. Bilo je veselo vzdušje. V Krašnjo smo se vračali,
ko je sonce že zahajalo. Bil je čudovit pogled proti Ljubljani, žareče nebo,
vmes nekaj sinjine. Občudovali so mir, tišino, zeleno okolje in modro
nebo. Takrat pa spregovori ena izmed medicinskih sester: »Kakšen mir!
Kaj nas čaka jutri?« Vesel pogovor je zamrl. Na šolskem dvorišču smo se
poslovili in si zaželeli lepe počitniške dni.

Med nami so bili tudi starši otrok iz Krašnje in dogovorili smo se, da se zvečer
dobimo pod lipo in nazdravimo samostojni Sloveniji. Našo namero smo povedali doma in sosedom. Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je začela slovesnost ob 21.15 in kmalu po razglasitvi samostojne Slovenije in po Kučanovih
besedah: »Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan,« smo se začeli s kozarci
v roki zbirati pod lipo. Nazdravili smo naši, komaj rojeni državi. Bilo je veliko
smeha, prijetnega vzdušja, spontanih nagovorov. Potem pa se je z morja pripeljal Brane Močnik, zadržan, redkih besed. Nazdravil je z nami, a mu ni bilo do
pogovora. Ni hotel prekiniti našega veselja. Ko smo se sredi noči poslavljali in

odhajali proti domu, je nekaterim povedal, da je videl, kako iz vrhniške kasarne
vozijo tanki. Naslednji dan, 27. junija, se je začela desetdnevna vojna. Nam pa
so na fotografijah ostali spomini na 26. junij, ko je bila razglašena naša država
in na prvo slovensko zastavo v Krašnji, ki jo je narisal Štefan Cerar in jo 26. junija
popoldne s sosedom Tonetom Požarjem ponosno obesil na vrt.
Povečane fotografije smo ob 25. obletnici samostojne Slovenije razstavili v
Baru pod lipo.
Vera Beguš

Moker Hitov piknik
PON-ČET: 10.00 – 24.00
PET, SOB: 10.00 – 02.00
NED: 15.00 – 23.00
Koseskega Cesta 2,
Lukovica

V petek, 27. maja, so sodelavci Radia Hit organizirali Hitov piknik. Povabili so 25 poslušalcev in njihove spremljevalce na čudovito lokacijo v Komendi, kjer so jih pogostili z izvrstnimi jedmi na
žaru, ki jih je pripravil Planinski dom Komenda.
Vroče in sončno vreme je bilo naklonjeno, zato se je največja
zabava razvila v bitki z vodnimi baloni. Piknik so popestrile še
druge zabavne igre, kot so vlečenje vrvi, tekmovanje v vrtenju
hulahup obroča, karaoke in druge.

TUDI ZA MOTORISTE
JE POSKRBLJENO

Oglasno sporočilo

SEDAJ JE MOGOČE POSEDETI IN SE
OKREPČATI POD SENČNIKI NA PROSTEM

junij 2016

V Blagovici nova vodovodna cev
Pomladni meseci so na območju občine Lukovica minili v znamenju investicijsko vzdrževalnih del, med katerimi je Občina Lukovica pristopila
tudi k zamenjavi dotrajane oziroma neustrezne vodovodne cevi na magistralnem vodovodu na odseku od Blagovice (Tatermana) do naselja
Podsmrečje.
Obstoječi vodovod, ki je povezoval VH Taterman z Raztežilnikom Kamrca nad
Podsmrečjem, je v svojem začetnem delu potekal sprva po gozdnatem in
strmem pobočju po zemljiščih, ki so bila v zasebni lasti. Zamenjava vodovodne
cevi je bila že dlje časa v programu menjav tistega odseka glavnega vodovoda,
na katerem niso bila izvedena dela v času izgradnje avtoceste.
»Trasa vodovoda je bila nedostopna za gradbeno mehanizacijo, neprimerna
za vzdrževanje, obenem pa je ob večjih nalivih prihajalo do lokalnih zdrsov pobočja, pretrganja cevi, ki so povzročila okvare s havarijo ter dodatno škodo na
terenu,« pojasnjuje Rok Penec, višji svetovalec za javna naročila in gospodarske
javne službe na Občini Lukovica. Investicijsko vzdrževalna dela so obsegala zamenjavo vodovodne cevi v dolžini 218 metrov, in čeprav je poseg manj viden,
je po besedah župana Občine Lukovica Mateja Kotnika pomemben, zaradi
dotrajanosti, amortiziranosti, kakovosti in izgube vode v preteklosti.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

OBČINSKA UPRAVA

Celovita rekonstrukcija
ceste na odseku Hribi–
Velika Raven
Na območju občine Lukovica imamo 160 km občinskih cest. Poleg rednega vzdrževanja cest je eden izmed ciljev občine, da se
kakšna izmed njih tudi obnovi, preplasti ali zgradi na novo. V
tem letu je Občina Lukovica pristopila k izvajanju del na odseku
ceste Hribi–Velika Raven na oddaljenem območju, ki je med najvišjimi v občini, kjer se bo maloštevilnemu prebivalstvu omogočila boljša prevoznost do njihovih domov in kvaliteta bivanja,
še posebno v zimskem času.

Cesta Hribi–Velika Raven se bo rekonstruirala na 725 metrov dolgem odseku, ki bo
jeseni tudi asfaltiran.
V Blagovici so investicijsko vzdrževalna dela obsegala zamenjavo vodovodne cevi v dolžini 218 metrov.

Julija nadaljevanje del v
Spodnjih Praprečah
V marcu je Občina Lukovica objavila javni razpis za izgradnjo
kanalizacijskega sistema v naselju Spodnje Prapreče, s čimer se
je začel postopek celotne obnove komunalne infrastrukture. Po
uspešno zaključenih delih v prvi fazi bodo nadaljnja dela v naselju potekala že v drugi polovici julija 2016.
V drugi fazi izgradnje komunalne infrastrukture v naselju Spodnje Prapreče je predvideno dokončanje izgradnje fekalnega in meteornega
kanalizacijskega sistema. Prav tako bo potekala obnova vodovodnega
cevovoda, vključno z obnovo hišnih vodovodnih priključkov v naselju, o
čemer so bili vsi krajani že predhodno obveščeni. Župan občine Lukovica
Matej Kotnik ob tem dodaja: “Čeprav nekateri lastiniki zemljišč niso podali
svojega soglasja h gradnji več mesecev, poleti začenjamo z deli, čeprav bi
ob vsesplošnem strinjanju lahko začeli tudi že zgodaj spomladi.” Vsa dela
bodo tako zaključena že v letošnjem letu, čeprav je bil sprva rok za njihov
zaključek predviden za prihodnje leto.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

V drugi polovici meseca julija se bodo nadaljevala dela izgradnje kanalizacijskega sistema v Spodnjih Praprečah.

»V večini se prebivalci občine Lukovica zavedamo, da zavzemajo ceste izjemno pomembno infrastrukturo v občini, ki pa mora biti tudi
vzdrževana,« pravi župan občine Lukovica Matej Kotnik. Investicijsko
vzdrževalna dela bodo v prvi fazi zajemala rekonstrukcijo spodnjega
ustroja cestišča. Obenem se bo smiselno uredilo tudi odvodnjavanje
meteornih in zaledenelih voda, ki bi utegnile negativno vplivati na
Občina Lukovica si prizadeva za vsakoletno obnovo, preplastenje ali izgradnjo nove
občinske ceste poleg rednih investicijsko vzdrževalnih del.

cestišče. Cesta Hribi–Velika Raven se bo rekonstruirala na 725 metrov dolgem odseku, ki bo jeseni tudi asfaltiran.
Župan dodaja, da si občina prizadeva, da se bodo podobna dela
nadaljevala skozi vse leto, čeprav bi si seveda želeli več. Za tovrstne aktivnosti so potrebna zadostna finančna in materialna sredstva,
vendar pa v tem trenutku nimamo dovolj sredstev: »Če bi želeli obnoviti ceste na območju naše občine v časovnem okvirju 30 let, bi
to pomenilo, da bi morali vsako leto preplastiti vsaj 5 km občinskih
cest. Zdaj so finančna sredstva porazdeljena tudi na druga področja,
kot je izgradnja komunalne infrastrukture, v prihodnosti pa bomo
morali sprejeti tudi take odločitve, da se bo našlo rešitve za vlaganja
v izgradnjo cestne infrastrukture, ki jo naši občani in občanke dnevno uporabljajo.«
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj
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Medsosedsko povezovanje tudi
v dobrobit naših občanov
V letu 2016 so gasilci PGD Studenec v sosednji občini Domžale praznovali častitljivi jubilej, 90. obletnico delovanja. Po dolgoletnih
prizadevanjih jim je uspelo v njihovo orodišče pripeljati tudi novo
sodobno gasilsko vozilo, pri čemer so prejeli podporo tudi Občine
Lukovica. Slavja so se udeležili tudi nekateri naši občani in občanke,
med drugim župan Občine Lukovica Matej Kotnik in gasilci sosednjih
prostovoljnih gasilskih društev z območja občine Lukovica.
Praznovanje je potekalo v znamenju slavnostne akademije v četrtek, 9.
junija 2016, v nedeljo, 12. junija 2016, pa so pred gasilskim domom na
Studencu prevzeli novo gasilsko vozilo, avtocisterno MAN TGN 12.290 4 x
4. »Menim, da pri pomoči in požarih ne sme biti meja in sosedov. Zelo resno smo se pogovarjali tudi z župani na naših mesečnih srečanjih, da je treba na tem področju narediti kakšno spremembo. O tem sem govoril tudi
na prireditvi na Studencu, ki je bila zelo lepo sprejeta, in smo si bili enotni, da ne bi smelo biti občinskih meja, ko gre za reševanje v nesrečah in
gašenje požarov, ampak bi morali gasilci sodelovati s skupnimi močmi,«
je svoje vtise strnil župan občine Lukovica Matej Kotnik. Trenutna praksa
je namreč taka, da se aktivirajo posamezne gasilske zveze znotraj občin,
ne glede na lego kraja, kjer se na primer nek požar nahaja. Razmišljanje
župana se nagiba v smeri, da se aktivira bližnja gasilska društva žarišču
nesreče, požara, intervencije, s čimer se zagotovi hitrejše delovanje, reševanje in posledično seveda manjšo škodo. »Meje v tovrstnih primerih bo
treba prekiniti, si pomagati, sodelovati in biti bolj človeški drug do drugega. Moje osebno prepričanje je, da je pomoč sosedom dobra in pravilna,
ki se nam lahko slej ko prej stotero povrne,« je še dodal.

Župan občine Lukovica Matej Kotnik je prepričan, da je v primeru požarov in nesreč prekiniti meje
občin ter si med seboj bolj pomagati.

Še dodatno utrjeno sodelovanje med Občino Lukovica in Občino
Domžale
Predsednik PGD Studenec Tomaž Kovač je po prevzemu vozila dejal, da
je bilo treba vložiti veliko energije, znanja in potrpežljivsti tudi s strani
članov društva, ki so po svojih najboljših močeh pripomogli k nabavi vozila, kar pa jim brez lastnih sredstev, donacij krajanov, ostalih donatorjev
in botrov nakupa, med katere spada tudi Občina Lukovica, ne bi uspelo. »PGD Studenec je društvo, ki pokriva tudi vasi Prevalje in Imovica, ki
spadata v katastrsko občino Lukovica, zato smo se z namenom boljšega
medobčinskega in meddruštvenega sodelovanja obrnili tudi na občino
Lukovica in jo prosili za finančno pomoč. Zelo smo bili veseli pozitivnega
odziva in pripravljenosti občine in župana Mateja Kotnika, da nam podajo roko pri našem projektu,« pravi Kovač. Želja njihovega gasilskega
društva je, da se sodelovanje med občinama in društvi ob mejah občine
še dodatno utrdi. Z izkazano gesto občine Lukovica so dobili potrditev,
da je to vsekakor v skupnem interesu in da to je mogoče. Tomaž Kovač
se v imenu PGD Studenec Občini Lukovica še enkrat zahvaljuje za vso
pomoč, ki jim jo je izkazala, da imajo studenški gasilci v svoji operativni
sestavi novo in sodobno vozilo, na katero se lahko zanesejo ob vsakovrstnih nesrečah.
Za Občinsko upravo
Lea Smrkolj

Občina LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica razpisuje

NAGRADNI NATEČAJ ZA SLOGAN OBČINE LUKOVICA,
ki se bo uporabljal za promocijo občine.
Slogan mora biti:
• v slovenskem jeziku (10 točk)
• izrazno lahko prepoznaven (10 točk)
• nezamenljiv (10 točk)
• originalen (10 točk)
• vsestransko uporaben (10 točk)
• enostaven (10 točk)
Vsak prijavitelj mora svoj predlog tudi pisno utemeljiti.

Strokovna komisija bo izbrala slogan tistega prijavitelja, ki bo
zbral največje število točk. Nagrada za zmagovalni slogan je monografija Primoža Hienga: Občina Lukovica – kot jo vidijo ptice.

Avtor izbranega slogana s prijavo na nagradni natečaj soglaša, da se odpoveduje vsem materialnim avtorskim pravicam iz naslova oddane
stvaritve. Upoštevane bodo ideje sloganov, predložene do petka, 22. julija 2016, v tajništvo Občine Lukovica ali posredovane na naslov: Občina
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprtih ovojnicah s pripisom ‘’za nagradni natečaj’’. Dodatne informacije v zvezi z nagradnim natečajem
prejmete na telefonski številki: 01 729 63 00.
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11. redna seja Občinskega sveta
11. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 8. junija 2016 je
obsegala 9 točk dnevnega reda. Ob dveh opravičenih odsotnostih Bregarjeve in Urankarjeve se je seja odvijala v prisotnosti vseh ostalih, ki so
soglasno sprejeli predlagani dnevni red in tako začeli delo s potrditvijo
zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 20. 4.
2016., ki je bil soglasno sprejet.
2. točka dnevnega reda je bila namenjena Obravnavi in sprejem soglasja k
sistematizaciji delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2016/2017. Dr. Anja
Podlesnik Fetih, ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo, je na kratko predstavila
zadeve in sicer da bo v letu 2016/2017 vpisanih 282 otrok, sistemizacija ostaja enaka v obsegu: 1 pomočnik ravnatelja, za 15 skupin 15 vzgojiteljev in 15
pomočnikov vzgojiteljev + 2 pomočnika vzgojitelja za zagotavljanje sočasnosti, svetovalni delavec v obsegu 0,50, svetovalni defektolog v obsegu 0,54,
organizator prehrane v obsegu 0,50, poslovni sekretar in računovodja 1 delovno mesto, knjigovodja v kombinaciji z delom na šoli 0,50 ter sprememba na
delovnem mestu kuharja prosijo za povišanje z 2 na 3 kuharje, 2 pomočnika
kuharja, 3,5 čistilk, razdelilna kuhinja Krašnja 0,37, perica 0,63 in hišnik 0,83.
Tomaž Andrejka pove, da so zadevo obravnavali na odboru in še sprašuje, za
koliko se bo povečal strošek za uporabnike. Cena trenutno je za 4,74 delavcev,
se pa povečuje strošek za celega delavca, saj se predvideva povišanje potreb
za diete in zagotavljanje rednega dela, trenutno zagotavljajo 9 diet. Predlog
sklepa, da Občinski svet Občine Lukovica daje soglasje k predlogu sistematizacije delovnih mest v VVE Medo za šolsko leto 2016/2017 je soglasno sprejet. 3.
točka je bila Poročilo skupnega predstavnika v svetu zavoda Zdravstveni dom
Domžale o delu zavoda s strani Marka Juvana. ZD posluje pozitivno in je imel
okoli 470.000 evrov dobička – nad pričakovanji, ki bo namenjen širjenju ambulantnih dejavnosti, da se zmanjšajo čakalne vrste, in sicer v kleti ZD za dve referenčni ambulanti, za splošno in razvojno ambulanto. Satelitski urgentni center
v Domžalah bo in se izvajajo študije glede prometnega režima in umestitve v
prostor, ki bi naj bilo usklajeno do konca leta, nato pa naj bi začeli z deli – tako bi
našim občanom ponudili vso oskrbo v Domžalah in ne bo potrebno odhajati v
Ljubljano. Žal ZZZS deluje po svojem principu in čeprav nas je v Lukovici 6000,
imamo le eno ambulanto, ki lahko pokrije le 1200 pacientov (po novem naj
bi to kvoto še zmanjšali na 800), kljub prostoru, ki ga imamo na voljo in veliki
potrebi po dodatnem prostoru. Je pa po novem v Lukovici pediatrinja prisotna
več kot do zdaj, prej 2, sedaj 3 dni. Občinski svet Občine Lukovica se je tako
seznanil s poročilom skupnega predstavnika v svetu zavoda ZD Domžale. 4.
točka: Poročilo skupnega predstavnika v svetu zavoda OŠ Roje o delu zavoda.
Viktor Jemec je Občinski Svet Občine Lukovica seznanil z delom, dejavnostjo in
s ključnimi dogajanji. Šola je predvsem namenjena osnovnem šolstvu, vendar
obsega tudi vrtec in šolo za otroke s posebnimi potrebami. Na šoli se že tretje
leto trudijo pridobiti sredstva za vzdrževanje in obnovo, pa predvsem Občina Domžale to zavira. V lanskem letu je napredovalo 99,98% učencev in imajo
prek 30 interesnih dejavnosti. Šola apelira za donacije, tudi v materialu, kot so
npr. zaščitne rokavice in podobno. 5. točka: Poročilo predstavnika Občine Lukovica v svetu zavoda Knjižnica Domžale o delu zavoda, kjer je kot predstavnik Občine Lukovica od 2. 10. 2012 Viktor Jemec in obsega knjižnične enote v
Domžalah, kot osrednji knjižnici, Mengšu, Moravčah, Šentvidu in Trzinu ter 2.
potujoči knjižnici v Lukovici in Domžalah v povezavi s Kamnikom. Kar se tiče
članstva, število obiskovalcev in podobno, smo v Šentvidu med zadnjimi oziroma v veliko manjšem obsegu kot ostale knjižnice, enako velja za vse ostale aktivnosti same knjižnice. Imamo pa dejansko temu namenjeno najmanj sredstev,
ob enem pa nas pesti prostorska stiska. Se pa pripravlja razpis za direktorja,
bodisi novega ali da ostane obstoječa direktorica, ki se zdi precej uspešna.

6. točka: Obravnava sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja L1
Lukovica center – 2. obravnava. Razgrnitev je potekala od 21. marca do 4. aprila
2016 – 15 dni po skrajšanem postopku; javna obravnava je bila 30. marca 2016
in niso prejeli nobenega predloga ali dopolnitve. Občinski svet tako sprejme
Odlok po predloženem besedilu soglasno. 7. točka: Obravnava Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica
za programsko obdobje 2015–2020, 2. obravnava, na kateri ni vsebinskih pripomb in Občinski svet Občine Lukovica pravilnik soglasno sprejme. 8. točka:
Zaključni račun občine Lukovica za leto 2015 po dodatnem gradivu obsega
obširno obrazložitev. Tomaž Andrejka sprašuje glede Osnovne šole Janka Kersnika, glede reševanja prostorske problematike, vendar razen sestanka s projektantko in možni idejni zasnovi tu še ni drugih sprememb. Iščejo se rešitve.
Tomaž Beden pa sprašuje, s čem se ta dokument sprejema, če ga je Občina kot
taka že morala oddati – torej se Občinski svet le seznanja s poročilom. Sprašuje,
kako je možno, da se glede na odstotek realizacije porabi za materialne stroške
kar 132.000 evrov. Tudi protokol se je povečal za 2.000 evrov, kakor tudi stroški
za odvetnika, čeprav imamo pravno službo. Je pa gradivo v celoti na spletu, kjer
si ga vsi občani lahko ogledajo. Beden vztraja, da bi lahko knjižili postavke pravilno oz. realno – definitivno se urejanje občinske stavbe naj ne bi knjižilo pod
Občinski svet, 325.000 evrov je nerealna postavka oziroma zgrešeno knjiženje.
Janez Bernot komentira, da se vsa renoviranja pač naj zbirajo pod eno postavko, postavko renoviranja. Tomaž Prohinar opomni na napačno oblikovan sklep,
v kolikor se svet samo seznanja z njim, ter zakaj ni bil oddan zaključni račun na
datum v februarju, kot bi moral biti, ter kdaj zaključni račun obravnava nadzorni odbor? Sklep: Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog zaključnega računa proračuna Občine Lukovica za leto 2015 sprejme po skrajšanem
postopku in sprejme se zaključni račun Občine Lukovica za leto 2015 je soglasno potrjen. 9. točka: Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta; Župan povabi vse na formalno srečanje oziroma sestanek s podjetjem Strabag čez teden
dni, da se pogovorijo glede kamnoloma. Povabljene so tudi civilne iniciative in
ostali predstavniki oziroma so vključeni v to komisijo, da se zadeve predelajo že
pred samo obravnavo.
Bernot prosi, da bi našli sklep oziroma oba sklepa glede menjave zemlje v Rafolčah, saj je bila zadeva rešena, vendar ne realizirana, da se zadeva dokončno
uredi. Roman Cerar je imel vprašanje glede zemlje v Šentvidu, Anderličeve
zemlje. Kaj se dogaja? Zadeva se je namreč peljala prek odvetniške pisarne in
je pri veliki parceli že rešena, plačana in vpisana, se pa urejajo še papirji za manjšo parcelo, za katero so že podpisane pogodbe in se pričakuje, da bo zadeva
rešena v juliju. Beden sicer sprašuje, glede na to, da je bilo vse že plačano, kaj se
zgodi, v kolikor ne bo prišlo do izbrisov plomb na parceli? Pravnica je zatrdila,
da s tem ne bi smelo biti težav.
Marjetka Vrbnjak

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.
01/72 45 106
031/353 347
(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Ni vsak odstopljen, obarvan ali zadebeljen noht glivičen!
NOVO: • odvzem vzorca nohta za laboratorijski pregled

Variacija 3

(CMYK- 4-barvi tisk, printi, vsakdanja uporaba)

C 0 M45 Y 100 K 25

C 0 M60 Y 70 K 45
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Zbor Slovenske filharmonije v cerkvi sv. Vida v Šentvidu
Z uvodnim avizom pesmi Pa se sliš od svetga Vida zvon v izvedbi
Zbora Slovenske filharmonije so se v petek, 10. junija 2016, uradno
začeli Vidovi dnevi 2016, ki jih organizira TD Sv. Vid iz Šentvida. Na
letošnji Vidov večer smo v cerkvi sv. Vida v Šentvidu gostili eminentne goste Zbora Slovenske filharmonije, ki so vsem prisotnim pričarali
čudovit kulturno-umetniški dogodek.
Dirigentka zbora Martina Batič je za petkov večer pripravila pester in zanimiv program, ki je zaokrožil umetniško vrhunski večer. V prvem delu je
zbor zapel s pevskega kora ob spremljavi naših orgel. Ker letos praznuje-

mo že 10 let od njihove postavitve, je prav, da smo jih še posebej izpostavili. V drugem delu koncerta je zbor spredaj pred oltarjem predstavil še
slovenske umetne in ljudske pesmi s poudarkom na skladatelju Mariju
Kogoju (letos se spominjamo 50. obletnice njegove smrti), ter skladateljev Antona Lajovica in Oskarja Deva, ki sta kot sodnika službovala na Brdu
in tudi kulturno delovala v naših krajih.
Izjemno umetniško mojstrovino so pevci Zbora Slovenske filharmonije
sklenili v bolj sproščenem tonu s priredbami ameriškega spirituala.
Majda Kočar

Eminentni gostje Zbora Slovenske filharmonije v Šentvidu (Foto: Janez Kotar)

MoPZ Janko Kersnik nastopil
na slovesnosti ob dnevu
državnosti
V soboto, 25, junija 2016 smo se pevci MoPZ Janko Kersnik
udeležili na povabilo KD Jože Gostič slovesnosti ob 25. obletnici državnosti ob lipi samostojnosti po maši za domovino, ki je
potekala v kapeli sv. Križa na Homcu. Zbrane je pozdravil predsednik KS Homec Andrej Repanšek, osrednji govor pa je imela
podžupanja občine Domžale mag. Jana Miklavčič.
Srebrna slovesnost je potekala v organizaciji KS Homec-Nožice, KS
Preserje, Župnije Homec, Župnijske Karitas Homec, KD Jože Gostič
Homec, Skavtskega stega Homec, PGD Homec in Športnega društvo Homec. Lukovški pevci so pod vodstvom Marka Juterška zapeli
domovinske pesmi, poleg Zdravljice še Slovenca, Kam in Domovini.
Tako smo se spomnili našega velikega zgodovinskega dogodka, ko
smo si priborili samostojnost, po kateri hrepenijo že dolga leta dosti večji evropski narodi, kot so Škoti, Baski, Katalonci in tudi Kurdi
ter še veliko drugih. Čas je, da začnemo take dogodke bolj ceniti in
spoštovati.
Viktor Jemec
Foto: Miha Ulčar

Knjižnica Šentvid na sejmu
Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid je tudi letos sodelovala
na Vidovem sejmu. Ogledate si lahko nekaj fotografij z dogodka.

Knjižnica Šentvid na Vidovem sejmu
Vabimo pa vas tudi, da se nam vsak četrtek v mesecu juliju in avgustu
med 9.00 in 14.00 pridružite pri prebiranju knjig in revij na prostem.
S knjigo v sončen dan, knjižnico na prostem, bomo pripravili v primeru lepega vremena! V juliju in avgustu bo Knjižnica Šentvid odprta v
ponedeljek in sredo od 14.00 do 19.00, dopoldne pa ob četrtkih od
9.00 do 14.00. Ni očarljivejšega pohištva od knjig, zato se opogumite
in pridite v naše prostore, kjer bomo vselej našli nekaj tudi za vas.
Vse dobro vam želi
Kristina Galun
Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale
Prijave: 031 / 209 – 501
ali avtosola.loncar@siol.net

CPP:
18. 7., 8. 8. in 22. 8. 2016
www.avtosola-loncar.si
IZKORISTITE POPUSTE
primerjajte cene in zaupajte naši kakovosti
Pevci MoPZ Janko Kersnik pred lipo samostojnosti na Homcu

tečaj CPP -40% • ure vožnje v PAKETU:
20,00 (POLO) in 21,00 (GOLF)
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Lipa, simbol svobode in
neuklonljive volje
Pa tudi središče življenja, simbol življenja, prijateljstva, združevanja,
nežne in večne ljubezni, je zapisala Marta Keržan, ki je z izjemno tenkočutnostjo napisala scenarij petkove prireditve Vidovo druženje pod
lipo. Druženje smo organizirali v čast 25. obletnice zasaditve lipe, zato
smo jo postavili v središče dogajanja. Lipa na Veidrovem trgu v Šentvidu je zdaj obkrožena s kamnito klopjo in tremi obeležji, ki nas bodo
vedno znova spominjali na to, kdo smo in kje so naše korenine.
Čeprav je ves teden deževalo, se je nebo odločilo, da bo petek, 17. junija
2016, prijeten dan za Vidovo druženje pod lipo. V organizaciji TD Sv. Vid in
KS Prevoje ter ob sodelovanju lokalnih kulturnih društev je nastal nepozaben kulturni dogodek. Pred uradnim delom prireditve je bila v cerkvi
sv. Vida v Šentvidu maša, nato pa smo prisluhnili slavnostnim melodijam
Godbe Lukovica. Po uvodnih nagovorih predsednice TD Sv. Vid Jerneje
Strmšek Turk in predsednice KS Prevoje Mateje Orehek, so taktirko prireditve prevzeli člani MoPZ Janko Kersnik z zborovodjo Igorjem Velepičem.
Sledil je osrednji dogodek: župnik Jožef Lap je blagoslovil klop, obeležja
in prostor okrog lipe v želji čim večjega druženja. Po blagoslovu je župan
Matej Kotnik povedal nekaj besed o zgodovini Slovencev in lipe. Prisl-

Združeni glasbeniki

Sončni Vidov sejem
Prvo soboto po godu sv. Vida, 18. junija 2016, nas je v Šentvidu
pričakalo lepo sončno vreme. Člani TD Sv. Vid so že v zgodnjem jutru postavili stojnice, ki so čakale najprej ponudnike, malo pozneje
pa seveda obiskovalce.

Prireditev v čast 25. obletnice posaditve lipe na Veidrovem trgu

uhnili smo še Ženski vokalni skupini Mladost pod vodstvom Petre Capuder, MePZ Šentviški zvon pod vodstvom Špele Kink ob harmonikarski
spremljavi Andreja Orehka ter si ogledali nastop Folklorne skupine Lukovica, ki jo je pripravila Simona Drolc.
Ob koncu prireditve smo bili priča veličastnemu zgodovinskemu spominu iz Kantate Franceta Cigana Ustoličenje Karantanskega kneza.
Združeni glasbeniki s trobilnim kvartetom Godbe Lukovica s solistom
Matejem Avbljem so pod vodstvom Matevža Kinka slavnostno izvedli 3.
prizor iz kantate z naslovom Kosezi.
Po prireditvi smo se gledalci in nastopajoči družili ob glasbi skupine Takle mamo in se okrepčali s sladkimi dobrotami, ki so jih pripravile članice
Društva podeželskih žena iz Lukovice.
»Bodimo družabni, naj nas ta mlada lipa združuje … morda nekoč, čez tisoč
let … morda postane naša najevska lipa …« je svoje vezno besedilo sklenila Marta Keržan; njeno besedilo sta brala Jerneja Strmšek Turk in Aleš Lebar.
Majda Kočar
ekipe bližnjih vasi: v ženski kategoriji so ponovno slavile ženske iz Vrbe,
moški pokal je pa letos šel v Imovico.
Tudi letošnji Vidov sejem so zaznamovali nakupi na stojnicah, uživanje
v različnih dejavnostih, kulinarično razvajanje, borbeni duh pri vlečenju
vrvi, vse skupaj pa je bilo zaokroženo s prijetnim druženjem. In prav
to slednje šteje največ, saj tovrstnim dogodkom vtisne pečat srčnosti.
Več o dogodkih TD Sv. Vid najdete na www.td-svvid.si in na fb strani
www.facebook.com/Turistično društvo Sv. Vid.
Majda Kočar

Vidov sejem na sončno junijsko soboto
Vidov sejem, ki se je bil letos že šesto leto, je znan po tem, da lahko na
sejmu kupimo samo kakovostne domače, slovenske izdelke. Stojnice
so bile založene z domačimi ekološkimi pridelki in izdelki: od sadja in
zelenjave okoliških in bolj oddaljenih kmetij, mlečnih izdelkov, suhih
mesnin, različnih olj, pekovskih izdelkov, testenin in slaščic, predstavljali pa so se tudi ponudniki keramičnih, lesenih izdelkov in suhe robe ter
naravnih kozmetičnih preparatov. Na sejmu se je predstavilo tudi nekaj
športnih klubov: ŠD Prevoje, lokostrelci in člani Karate kluba iz Domžal.
Občudovali smo mojstre domače obrti, ki so ustvarjali na sejmu: rezbarjenje, izdelava izdelkov iz slame in kamnoseštvo. Dogajanje na sejmu
so letos popestrili člani Društva za pražen krompir, ki so v veliki ponvi
pražili krompir in ga delili obiskovalcem.
Otroci so se zabavali in ustvarjali na delavnicah v Vidkovi deželi in komaj čakali, da so se preizkusili v lokostrelstvu. Točno opoldne je bilo
tradicionalno tekmovanje v vlečenju vrvi, na katerem so se pomerile
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V Vidkovi deželi je bilo veliko zanimanje za lokostrelstvo.

Najmočnejše Vrbljanke
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Dva pevska večera Šentviškega zvona
Mineva deseto leto, ko so v domači cerkvi sv. Vida v Šentvidu ob pomoči mnogih donatorjev in ljudi dobre volje, zadonele nove orgle.
Ob tej obletnici smo pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon v torek, 24. maja, ponosno zapeli ob spremljavi našega
nizozemskega gosta Petra den Oudna.

Šentviški zvon je oral ledino z zborovodjema Karlom in Primožem Leskovcem; 25 let našega dela je zraslo na temeljih njunega dela in povezovanja. Naša zahvala Primožu Leskovcu je zato izzvenela z obljubo, da ostanemo prijatelji.
V svojo zrelo dobo smo stopili z zborovodjema, zakoncema Kink, ki sta
glasbi predana z dušo in telesom. Špela je pred leti že prepevala v našem
zboru, včasih je na pomoč priskočil tudi Matevž, zdaj član in solist Zbora
Slovenske filharmonije.
Poleg vse okupiranosti, ki jo prinaša življenje umetnika, sta se jeseni z
vsem svojim znanjem zagrizla v širok pevski program, s katerim zboru dajeta svoj pečat. Pevcem in domačemu kulturnemu utripu odpirata nova
obzorja.
Ob zahvali številnim sponzorjem, ki omogočajo naš obstoj, in ob voščilu
poslušalcem za lepe in sproščujoče poletne dneve na vseh poteh, smo si
ob zaključku prazničnega večera obljubili nova jesenska srečanja.
Mojca Stoschitzky

Peter den Ouden je virtuoz na orglah, iz njih izvablja čudovite harmonije, ki se pod oboki božjega hrama zlijejo v pečat svetosti. Je zelo cenjen gostujoči predavatelj, dirigent, organist ter ocenjevalec doma in po
svetu. Svoje dolgoletno strokovno delo je okronal s prejemom častnega
doktorata angleške univerze v Cambridgeu, The Anglia Ruskin University.
Slovenija mu je prirasla k srcu, saj je koncertiral že v več mestih, zato smo
bili pevci počaščeni, da smo večernemu koncertu lahko dodali drobcen
kamenček. Zadonela je Bieblova uglasbitev molitve Ave Maria, Mendelssohnov stoti psalm – Jauchzet dem Herrn alle Welt, poziv k hvalnici ter
Morgengebet, jutranja molitev romarja, na koncu pa ob spremljavi orgel
še Premrlova Do Marije.
Nizozemski veleposlanik, ki se je s soprogo udeležil tega večera, je bil nad
izvedbo celotnega koncerta zelo navdušen.
Hvaležni smo za ta nepozabni večer, ko je visoka umetnost prišla med
nas, na podeželje, oplemenitila, dvignila, obrusila naše čute in razprla obzorja našega duha. Kaplja Lepote.

Potujoča knjižnica
Letošnjo izredno bogato pevsko sezono smo zaokrožili z zaključnim
koncertom, tokrat v KD Janka Kersnika v Lukovici.
Na pragu poletja, ko nazdravljamo življenju in dvigamo čaše ob napitnici naši državi, je Šentviški zvon v soboto, 4. junija, spet nanizal na svoji
pevski ogrlici najlepše bisere domače, ljudske, umetne, duhovne in sakralne stvaritve iz neizčrpne glasbene skrinje človeštva. Koncert je potekal
v treh sklopih, bogato spremno besedo k posameznim pesmim je pripravil naš pevec Blaž Andrejka, diplomirani muzikolog. Koncert smo zaključili povsem sproščeno, s popularnimi skladbami ob spremljavi klavirja.
Zvesti poslušalci so tudi tokrat napolnili dvorano in z iskrenim aplavzom
nagrajevali zaključni pomladni koncert, ki so mu dajali pečat z izvirno
povezavo mladi, obetajoči talentirani pevci. Tako smo izvedeli marsikaj
zanimivega o vsakem članu zbora. Številni šolani glasovi dajejo zboru
kvaliteten zven, ki se zliva v harmonijo. Gonilna sila mladih je čisto veselje
in ljubezen do lepega. Veže jih tudi prijetno druženje in skupni interesi,
poleg njihove napete okupiranosti študijskih let, med starejše pevce pa
vnašajo svežino in energijo, optimizem in voljo, hitro dojemanje in seveda zagotovilo za obstoj zbora. Resnično so pravi navdih in dragoceni
potencial.

Šestnajstega junija je tudi potujoča knjižnica zaključila svoje
potovanje od vasi do vasi. V Zgornjih Lokah, kjer jo obišče zelo
veliko odraslih in malih bralcev, so ji pripravili posebno presenečenje. Družina Medičevih je brala pravljice otrokom, in ker je
bila to že pozna večerna ura, so bile to pravljice za lahko noč. Na
veselo snidenje spet jeseni!			
Milena Bradač
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Zabavno poučni dan
V soboto 28.5. 2016 od 13. do 17. ure je na parkirišču AVTO KVEDER
v Lukovici potekal zabavno poučni dan za otroke iz družin, ki izvajajo rejniško dejavnost in otroke iz socialno šibkih družin iz območja Ivančne gorice, v organizaciji Zavoda odprtih src in Srečne
hiše iz Lukovice.
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mili z novimi znanji in izkušnjami medsebojnega druženja, ki jim bodo
koristila v življenju. Organizatorji so poskrbeli tudi za hrano in pijačo s
pomočjo sponzorja Moj frosti, ob koncu pa so vsi prejeli polne darilne
vrečke.
Ob tej priliki se želimo v Centru za socialno delo Domžale v imenu vseh
otrok zahvaliti organizatorkam iz Zavoda odprtih src in Srečne hiše, fantom iz Urban roof-a in ostalim prostovoljcem in prostovoljkam, ki so
srčno in odgovorno prispevali k izvedbi tega dobrodelnega dogodka in
omogočili otrokom in mladim dobre izkušnje za življenje.
Prav tako hvala donatorjem, ki so s svojimi prispevki omogočili izvedbo
dobrodelnega projekta:
Avtu Kveder, Urban roofu, podjetju Dajmox, Hutku, pevki Tinkari Kovač,
SLOSKI Špeli Rogelj, Frizerskemu salonu Mark Oblak, Rodex d.o.o., BHIP
podjetju, PGD Prevoje in PP Domžale.
Svetovalka za rejniške družine: Marta Tomec, univ.dipl.soc.del.

Otroci so s pomočjo učiteljev iz organizacije Urban roof vadili veščine v
skejtanju in vožnji z bmx kolesi. V ustvarjalnih delavnicah so izdelovali
različne pletene košarice, vetrnice in druge zanimive izdelke. Frizerski
studio Marka Oblaka jim je približal poklic frizerja in jih s kreiranjem
modnih frizur opremil za plesno delavnico navijačic. Iz društva PGD
Prevoje so gasilci pokazali svoje znanje in orodja, otrokom odgovarjali
na vprašanja in jim omogočili tudi nekaj praktičnih poskusov, iz Policije
Domžale so policisti predstavili svoja vozila, zaščitna sredstva, urjenje
policijskih psov, se z njimi pogovarjali o svojem delu. S pevko Tinkaro
Kovač so skupaj zapeli hit Round and Round. Pridružila se nam je tudi
smučarska skakalka Špela Rogelj. V podjetju Dajmox so otroke presenetili z zabavnim napihljivim gradom, kjer so lahko skakali kolikor so
želeli.
Otroci in mladi od 6. do 15. leta so uživali in se na zabavni način opre-
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V občini znanih pisateljev in pesnikov slaba bralna kultura
Sodobna nevro znanost dokazuje, da z branjem ustvarjamo veliko novih povezav med nevroni, kar pomeni, da z vsakodnevnim
branjem knjig, revij in ostalega gradiva pridobivamo sposobnejši sistem informacij v možganih za boljše odločanje v življenju.

Število obiskovalcev knjižnice z opravljeno izposojo knjižničnega gradiva:

Danes ima knjižnica skladno z Odlokom o Knjižnici Domžale naslednje organizacijske enote: osrednjo knjižnico Domžale, krajevno knjižnico Janeza Trdine Mengeš, krajevno knjižnico Daneta Zajca Moravče,
krajevno knjižnico dr. Jakoba Zupana Šentvid pri Lukovici, krajevno
knjižnico Tineta Orla Trzin in potujočo knjižnico za območje občin Lukovica, Domžale in Kamnik.
Kot predstavnik občine Lukovica v svetu Knjižnice Domžale bom navedel nekaj statističnih podatkov za preteklo leto.
Najprej poglejmo število članstva v Knjižnici Domžale po zdajšnjih
občinah na ozemlju nekdanje skupne občine Domžale, vidimo, da
imamo najnižji delež, kljub večjemu številu prebivalcev kot v Moravčah in Trzinu.

Oglejmo si še število dogodkov za mladino po enotah:

Tudi tu imamo kar nekaj ničel, čemur pa je vzrok še vedno nerešeno prostorsko vprašanje knjižnice v Šentvidu, ki mora čimprej preiti v nove, večje
prostore.

Glede na število izposojenih enot na prebivalca smo spet najslabši:

Nujno moramo popraviti dosti slabo statistiko. Na OŠ Janka Kersnika so tekmovanja za bralno značko v vseh razredih, tudi v okviru fare Brdo se trudijo
za Slomškovo bralno priznanje, treba pa bo večkrat obiskati in si izposoditi
tudi knjige in ostalo gradivo v enoti v Šentvidu. Mogoče naši občani veliko
berejo časopise, revije in svoje knjige, vendar statistika se piše v Šentvidu.
Poleg vsakodnevnega dela se da prebrati vsak dan tudi nekaj strani v kaki
zanimivi izposojeni knjigi.
Starši, pojdite z otroki po knjige v Šentvid in ustvarjate bralno avanturo med
počitnicami in tudi naprej. V juliju in avgustu vas ob četrtkih v času od 9.00
do 14.00 in v primeru lepega vremena vabimo v knjižnico na prostem. Projekt S knjigo v sončen dan vam bo omogočil prebiranje knjig in revij v naravi.
Lokacija: Krajevna knjižnica dr. Jakoba Zupana Šentvid. Veselo na branje!
Viktor Jemec

MoPZ Janko Kersnik zapel na Limbarski gori
Limbarska gora je prijetna izletniška točka za mnoge, saj pot nanjo ni prezahtevna in razgled z nje je veličasten. Poleg tega stoji na vrhu tudi znamenita baročna cerkev sv. Valentina, ki jo je leta 1735 zasnoval stavbenik Gregor
Maček, vendar njena zunanjščina kaže na to, da je njen nastanek lahko
starejši. Zgradba sama je mogočno delo s posebej stoječim zvonikom, ki je
nekdaj služil kot obrambni stolp. Cerkvena ladja ima obliko razpotegnjenega
osmerokotnika, na vhodni strani je pevski kor, zaključuje jo skoraj kvadraten,
v vogalih s pilastri zaobljen prezbiterij. Obdana je s polkrožnima kapelama,
ob prezbiteriju sta diagonalno postavljeni štirikotni kapeli. Cerkveni zvonik
je postavljen posebej. Notranjščina je bogato opremljena in oblikovana, razčlenjena s pilastri in lepo osvetljena, čeprav gre za skromnejšo podeželsko
cerkev. V kornem delu najdemo motiv slavoloka, ki ga sestavljajo prezbiterij
in stranski kapeli. Nasprotno je zunanjščina z vhodno lopo precej preprosta
in nerazčlenjena, okrašena le z naslikanimi šivanimi robovi. In v tej cerkvi je
na 9. navadno nedeljo prepeval moški pevski zbor Janko Kersnik pod vodstvom Igorja Velepiča s solistko Urško Pavli. Sveto mašo je tokrat daroval brat
Matej Nastran OFM Cap, ki je starejšim spregovoril o stotnikovi veri, ponižnosti in usmiljenju, mlajšim pa so bile namenjene šmarnice o treh Fatimskih
pastirčkih. Na koncu smo skupaj zapeli še Frančiškove litanije in se nato počasi odpravili proti domu.
Drago Juteršek
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Mednarodni otroški folklorni
festival Kranj 2016
V soboto, 14. maja 2016, so se otroci skupaj z mentorico Simono Drolc
in harmonikašem Blažem Hribarjem odpravili v Kranj. Tam so skupaj še
s folklornimi skupinami iz Slovaške, Srbije in seveda domače folklore
gostiteljice Iskraemeco Kranj gledalcem kljub kislemu vremenu pričarali
nasmeh na obraze. Najprej so se s povorko sprehodili po starem delu
centra, nato pa na Glavnem trgu v središču Kranja v dežju odplesali
splet Počitnice v Prekmurju. Po nastopu in pogostitvi se je nekaj otrok
s starši udeležilo še vodenega ogleda rovov pod Kranjem. V torek, 7.
junija, so imeli otroci še zadnje vaje folklore pred počitnicami. Ampak
te vaje so bile malo drugačne: najprej malo družabnih iger, nato pomfri,
ocvrti zrezki ter sladoled in na koncu so staršem pokazali ta novi splet
Zgodba o čeveljcih, kjer so zaplesali sotiš, mazurko in šuštarsko. Nato so
se s skromnim darilom zahvalili mentorici za ves trud in podporo, ki jim
jo daje. V septembru se bodo otroci ponovno zapeljali po cesti kulturne
dediščine s plesom, z glasbo, s pesmijo in z radostjo v njihovih srcih.
Vabljeni v njihovo družbo, luštno bo.
Urška Hribar

Tradicionalno srečanje
folklornih skupin Slovenije
Lukovški folkloristi smo se ponovno udeležili tradicionalnega že 18.
srečanja veteranskih folklornih skupin Slovenije na Štajerskem, v
Bistrici ob Dravi. Dogajanje poteka vsako leto dva dni, v soboto in
nedeljo, v prvi polovici junija. Na prireditvi sodeluje okrog 20 skupin
iz vse Slovenije. Mi smo nastopili na sobotnem srečanju.
V Folklornem društvu Lukovica smo letos pripravili nov gorenjski
splet, avtorice in naše mentorice Simone Drolc, Na kvaterno nedeljo.
Ples je izvajalo šest parov. Mnogi obiskovalci so bili navdušeni nad
prikazanim.
Tudi letos smo po uradnem delu prireditve nastopajoči godci sestavili „ansambel“ in začelo se je rajanje in druženje tja do poznih večernih ur, na Štajerskem pač ne gre drugače.
Kamilo Domitrovič
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Ko lepa doživetja rodijo pesmi
Z Alešem sva šla v jamo na vrv. Ker ni bilo nobene vročine, me je po
nekaj minutah zeblo v roke, da so bili prsti čisto trdi. Temperatura v
breznu se giblje od –2 do 0 stopinj Celzija. Malo me je bilo strah, saj
to ni bila jama, kot sem jih vajena. Ta je bila, kot bi bila v pravljični
deželi. Ne kapnikov ne skal, le led. Samo led! Hitro sva se spuščala,
saj je vse eno samo brezno.
To je odlomek spremne besede, ki jo je k svoji tretji pesniški zbirki napisala Barbara Vrhovnik Burja in je izšla letošnjega junija. Zbirka je posvečena
Triglavskemu breznu, ki jo je kot jamarko tako zelo očaral in v katerega se
je spustila kot prva Slovenka konec decembra 2015. Triglavsko brezno je
zdaj raziskano do – 320 metrov. Raziskali so ga slovenski jamarji, Barbarin
mož Simon Burja, Jaka Ortnar in Boštjan Merela.
Barbara se je poročila v Krašnjo iz prelepe vasi Tunjice, ki je znana tudi po
tem, da imajo v vasi eno najlepših baročnih cerkva na Slovenskem. Pravi,
da se še ni čisto navadila, da je toliko hiš na kupu, ker njihova rojstna hiša
stoji sama zase na koncu vasi, kjer je prelep razgled na nekatere vrhove
Kamniških Alp, celo Triglav se vidi v lepem vremenu. Marsikaj sem jo morala povprašati, kajti njeno življenje se je po hudi poškodbi hrbtenice pred
leti precej spremenilo.
Poškodba, bolezen, to človeku lahko precej spremeni pogled na življenje. Ste začeli pesniti v tistem obdobju? In kako človek začne pisati
pesmi?
Nekaj pesmi sem napisala že v osnovni šoli, pa so se izgubile bog ve kje.
Resno pa sem začela pisati pesmi avgusta 2014. Pravzaprav moja prva
pesem Liza je bila napisana takrat. Nato pa sem v pol leta napisala toliko
pesmi, da sem že izdala svojo prvo pesniško zbirko v samozaložbi. Druga pesniška zbirka je bila napisana v treh mesecih. Je debelejša in tudi
ilustrirana. Drugače pa preje nikoli nisem razmišljala, da bi pisala pesmi.
Kar odprlo se je. Napisala sem nekaj potopisov in jih objavila v regijskih
glasilih. Še vedno pa imam veliko željo napisati in pisati besedila za narodnozabavno glasbo. Zaenkrat je to moja velika želja. Velike in močne želje
se lahko tudi uresničijo, kajne?
Pravite, da ste hribovka. Tudi jamarka. Verjamem, da se je težko
opredeliti kaj ste raje, zato pojasnite. Tudi to kaj vas v hribih in jamah
tako prevzame, da vrejo pesmi iz vas.
Ni se težko opredeliti. Najprej sem hribovka. Gore so mi lepe in ljube, od
kar vem zase. So naravnost enkratne, čudovito lepe. Ko to vidim s svojimi
očmi, nimam besed, s katerimi bi opisala to lepoto. V hribih je najlepše v
jasnem vremenu, ko sem sama na vrhu gore. V miru gledam ostale gorske
vrhove in si mislim, kako bi bilo lepo, če bi vsi ljudje tega sveta videli to
lepoto in občutili to srečo, ki jo v tistem trenutku občutim jaz s svojimi
očmi in srcem. V gore hodim izključno zaradi njihove lepote, lepote, ki jim
jo je dal ljubi bog.
Jame so tudi lepe. V njih so lepote podzemnega sveta. Res rada imam
vrvno tehniko. Z njo pridem v in iz jame ter si s tem razmigam celo telo.
Hrbtenico sem si raztegnila, da še zdravnik težko verjame, da sem po taki
poškodbi tako gibljiva. Kapniki v jamah me ne prevzamejo tako zelo, kot
bi si kdo mislil. So lepi, prav izredno lepi, v primorskih jamah se držijo
eden drugega in ne moreš ugotoviti, kateri je lepši. Prevzame te, da je vse
to delo narave. Lepe so tudi jame v okolici Domžal. To so skalnate in blatne jame. Če uzreš kak posamezen kapnik, je ta res lep, vsak zase. Odkar pa
sem bila v Triglavskem breznu, me niti kapniki, niti zasigane dvorane ne
prevzamejo, kot me je vsa tista ledena lepota tam notri. Za zjokat lepo!
Katere hribe, gore ste obiskali in katere jame raziskali?
Razen Kočne, Kalškega grebena in Raduhe sem obiskala vse Kamniško-Savinjske Alpe, mnogokrat. Na Grintovcu sem bila več kot tridesetkrat,
na Planjavi dvajsetkrat. Skuta je zame najlepša in najljubša gora, na kateri sem bila petkrat, od tega trikrat čisto sama. Tudi Triglav sem obiskala
petkrat, enkrat sama. Prehodila sem nekaj vrhov v Julijcih in Karavankah.
Z jamarstvom se ukvarjam šest let ter v tem času obiskala in raziskala kar
nekaj jam. V Osoletovi jami nad Moravčami sem bila dvajsetkrat. V njej sva
s kolegom Boštjanom Merelo raziskovala 230 metrov globoko. Po 70 metrih pol metra visokega rova sva našla zasigano dvorano z bazenom sredi
kamina. Bila sva prva pristopnika. S Simonom sva raziskovala Habečkovo
brezno v Črnem vrhu nad Idrijo. Ne smem pozabiti velike ledene jame v
Paradani v Trnovskem gozdu. Bila sem tudi na Filipinih na otoku Samar v
treh jamah.
Z možem Simonom sta se menda spoznala v jami. Kateri?
Spoznala sva se januarja v Osoletovi jami, se zatem več mesecev nisva
videla, oktobra pa sva šla v Habečkovo in Zadnikovo brezno na Molički
planini. Kmalu sem ga povabila v gore in tako se je začelo. Tudi zdaj, ko
sva poročena in imava različne delovne urnike, se zgodi, da greva v hribe

Pred enim izmed vhodov v Triglavsko brezno
ali jame brez eden drugega. Zato so tisti trenutki, dnevi, ko greva lahko
oba skupaj, toliko dragocenejši za naju.
Vrniva se k vašim pesmim. Te so nabite s čustvi, kar oprijemljive so
vaših občutij do ljudi, narave, dogodkov. Vaše pesmi so odprta knjiga vašega življenja. Vaše pesmi povedo, kar z živo besedo ne gre.
Kako nastane taka pesem?
Skoraj vse pesmi so napisane s pogledom na gore, razen ene. Torej gore
so moj navdih. Res je v pesmih veliko mojega življenja. Tudi hrepenenja in
želja, kakšna zgodba, ki se me spotoma dotakne. Lažje mi je, ko napišem.
Ljudje danes ne poslušajo, se ne zanimajo, razen ko ti je hudo, prisluhnejo in pokažejo privoščljivost. Če mi je lepo, mi v obraz povedo, da so
mi nevoščljivi. To me žalosti in navdaja s slabo energijo. Pišem v prostem
času, ko v miru premišljujem. Zame ima vsaka pesem pomen, zato tudi
vse objavim, čeprav se ne rima, kot mi radi povedo.
Kot rečeno, to je že Barbarina tretja pesniška zbirka. Vsaka na novo izšla
zbirka je posebna, vsaka njena knjiga je bogata njenih občutij, je njena
avtobiografija napisana v verzih. In kot z leti zorimo ljudje, tako vedno
novimi zbirkami zorijo njene pesmi.
Milena Bradač

TRIGLAVSKO SRCE
Triglavsko srce
vleče me v skale,
vleče me v globino
pod triglavsko strmino.
Želja ta je jasna
edina in prekrasna –
priti do srca,
srca triglavskega.
V večstoletni led,
v sneg in mraz ujet,
skrit med skalovje,
položen v gorovje.
Tam nekje srce
v temi je doma,
bije, ne zame,
bije za vse nas.
V srčiki Triglava,
kraljestva našega,
v ledu in v snegu
srce tam dom ima.
Barbara Vrhovnik Burja
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Gledališka igra krašenjskih
otrok
V veliki stolpnici sredi velikega mesta je živela gospa Mara. To je bila sivolasa gospa, ki jo je povsod spremljala tudi palica, čeprav je ni zares potrebovala. Bolj bi potrebovala očala, saj ji je vid že pešal, a si jih ni hotela nadeti,
češ da ne bi bila videti prestara. Zato je gospa Mara pogosto pačila obraz
in delala grimase, da je izostrila vid in sploh videla, s kom se je pogovarjala.
To je bilo sicer redko, saj ni bilo veliko ljudi, s katerimi se je pogovarjala –
morda le s poštarjem, ki ji je občasno prinesel kak reklamni letak, medtem
ko je nad svojimi sosedi raje bentila, sploh če so bili to igrivi otroci pred veliko stolpnico. In ko jo nekega dne otroci sploh razburijo, nato pa se gospa
Mara ustraši še malega uličnega mucka, tega neupravičeno grdo nažene iz
njegovega zavetja ob blokovskem smetnjaku.
A tudi gospa Mara je človek s srcem, ki je večje, kot bi mislili, zato se že
naslednji dan z velikim občutkom krivde odpravi iskat malega mucka, ki
ga nato tudi posvoji, ker je tako ljubek, pa ga poimenuje kar Mišek. In ker ji
je mali Mišek prinesel toliko veselja v sivo življenje, začne gospa Mara plesti
mavričaste puloverje in kapice tudi razigranim sosedom.
To je le hiter povzetek zgodbice o Mišku in gospe Mari, ki je v obliki otroške
slikanice ugledala luč sveta v začetku junija, so pa njen izid s prikupno gledališko predstavico, pod taktirko Vere Beguš, pospremili krašenjski otroci
iz Kulturnega društva Fran Maselj Podlimbarski. Premierno so predstavico
uprizorili 18. maja v domači šoli, sledile pa še ponovitve – tako so zaigrali še
pred vrtčevskimi otroki pa pred ljubljanskimi sovrstniki, saj so dobili povabilo na obisk Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu, ponovitev je sledila
tudi v petek, 3. junija, v Srečni hiši v Lukovici.
Mišek in gospa Mara je tudi ena od mojih zadnjih dveh izdanih slikanic za
otroke, ki bo izšla istočasno kot slikanica Vigo išče dom 2, ki pa je nadaljevanje in zaključek prve slikanice o Vigu, s katero sem sploh začela svoje
pisateljsko delo tistega leta 2008. Če je Vigo posvečen vsem brezdomnim
psičkom, pa je Mišek posvečen vsem pozabljenim muckom. Ker sem se
že na začetku pisateljske poti, ki jo sedaj sklepam, odločila, da bodo imele
moje slikanice večji namen od le izdaje, sem ob vsaki novo izdani knjigici

namenila določen del sredstev tudi izbranim zavetiščem in društvom za
zaščito živali.
Simbolno sem seveda vse slikanice posvetila vsem, ki premorejo toliko
ljubezni, da so pripravljeni toplino svojega doma deliti tudi s kakšnim
štirinožnim kosmatinčkom. Pa seveda vsem tistim, ki se še bojujejo s socialnimi izzivi, kakršnim sem bila kot otrok izpostavljena tudi sama. Tudi
zato so številne moje slikanice potovale kot donacije v male roke otrok iz
socialno ogroženih okolij, nazadnje prav na dan premiere igrice Mišek in
gospa Mara v Krašnji.
Kot nekdo, ki se je v Krašnjo priselil pred le nekaj leti, pa moram ob tej sklenitvi pisateljevanja za otroke poudariti še, da tako ganjena, kot ob gledanju
omenjene predstavice, že zelo dolgo nisem bila. Najbrž tudi zato, ker sem
prav ob preselitvi v Krašnjo, ki predstavlja dom ne le čredam koz in ovac, ki
se pasejo po zelenih gričih, pa kanjam in močeradom, ki bivajo v pomirjujočih gozdovih, račjim družinam, ki plujejo po živahni reki in potočkih, ampak tudi domačinom z neprecenljivo ustvarjalnostjo in bogato domišljijo,
prišla v stik s popolnoma svežimi vrelci pisateljske domišljije.
In prav zato je prav, da svoje pisateljsko delo sklenem v tem čudovitem
kraju s krasnimi ljudmi, ki so poskrbeli, da je in bo sporočilo, ki sem ga želela podati skozi celotno obdobje svojega pisateljevanja za otroke, še bolj
razširjeno: Živali so naše najboljše prijateljice – imejmo jih radi!
Alenka Žumbar Klopčič, pisateljica otroških knjig in ustanoviteljica Srečne hiše

Brskamo po zgodovini Društva upokojencev Lukovica
Prav je, da tu in tam pobegnemo iz vsakodnevne rutine. Že drobne spremembe
nam lahko polepšajo življenje. A če kdaj skozi priprto lino pokukaš v preteklost,
je užitek še večji. Mi smo brskali po zgodovini Društva upokojencev Lukovica,
ki letos praznuje 30 let svojega delovanja.
Društvo upokojencev Lukovica je bilo ustanovljeno 9. maja 1986. V skladu z zakonskimi predpisi je društvo overovilo 10 podpisov ustanoviteljev društva. Podpisniki so bili: Majda Gostič, Franc Capuder, Luka Cerar, Marija Cerar, Milena Vrhovnik, Valentina Čokan, Štefka Stoschitzky, Jožica Košenina, Marija Poljanšek
in Anton Kos. Že iz zapisnika z dne 3. 4. 1986 je prebrati, da je bilo na ustanovni
seji navzočih štirinajst upokojencev. Na seji sta bila prisotna tudi Ivan Radenšek,
predsednik DU Domžale, in Rajko Hafner, predsednik DU Radomlje. Vsi navzoči
so potrdili predlog ustanovitve DU Lukovica, Ustanovni občni zbor pa je bil sklican 9. maja 1986. Na njem je bilo prisotnih 52 upokojencev. Na občnem zboru
so soglasno potrdili poročilo o utemeljitvi ustanovitve društva in sprejeli sklep,
da upokojenci na območju krajevnih skupnosti Lukovica, Prevoje, Krašnja, Blagovica, Trojane, Rafolče in Zlato Polje z dnem 9. 5. 1986 ustanavljajo Društvo
upokojencev Lukovica s sedežem Lukovica 46. Sprejet je bil Pravilnik DU Lukovica, v katerem so opredeljene pravice in obveznosti članov ter delovni načrt.
Za predsednika društva je bil izvoljen Franc Capuder, za namestnika predsednika Luka Cerar, za tajnico Milena Vrhovnik, za blagajničarko pa Štefka Stoschitzky. To so bili tudi člani izvršnega odbora. Da bi delo potekalo nemoteno po
vsem Črnem grabnu, so bili imenovani še poverjeniki po krajevnih skupnostih:
Dora Dolinšek, Marija Kosmatin, Majda Gostič, Jernej Pretekelj, Vinko Dolinšek,
Alojz Podbevšek, Viktor Jemec, Francka Pustotnik, Božena Cerar, Janez Pogačar
in Franc Hrovatin. V nadzornem odboru so bili: Jožica Košenina, predsednica,
ter člana Valentina Čokan in Ernest Ličan. Sprejet je bil tudi dogovor o evidentiranju članstva in prenosu kartotek iz DU Domžale v DU Lukovica. V letu 1986 se
je v društvo vpisalo 215 članov.
Po delovnem načrtu so začeli z organizacijo izletov in z uradnimi urami vsak
prvi četrtek v mesecu od 16. do 19. ure v sejni sobi Zadružnega doma v Lukovici. Odločba z dne 24. 6. 1986, Občina Domžale, Sekretariat za notranje zadeve,
pa dokazuje, da je pod zaporedno številko 200 v register društev vpisano DU
LUKOVICA. Na ustanovnem občnem zboru so bile dane pobude tudi za društ-

veni prapor, zato so po sklepu začeli z zbiranjem prispevkov. Slovesno razvitje
prapora je bilo 20. 8. 1992.
Februarja leta 1991 so se člani DU Lukovica poslovili od Franca Capudra, soustanovitelja in prvega predsednika Društva upokojencev Lukovica. Društvo je pod
njegovim vodstvom znalo prisluhniti in zadovoljiti interese upokojencev, zato
se je vanj vključila večina upokojencev Črnega grabna. Do izvolitve novega
predsednika je društvo vodil namestnik predsednika Luka Cerar. Na občnem
zboru istega leta je bila za predsednico izvoljena Marija Poljanšek. Dolžnost
zakonite zastopnice in predsednice društva je opravljala vse do leta 2005, kar
štirinajst let.
Leta 1997 je društvo v skladu z novim Zakonom o društvih vložilo na Upravno enoto Domžale spremembe in dopolnitve Pravil DU Lukovica. Na občnem
zboru 11. 4. 1997 je bila za predsednico in zakonito zastopnico ponovno izvoljena Marija Poljanšek. Potrdili so tudi staro sestavo organov društva. V nadzorni
odbor so bili izvoljeni Jelka Markovšek, Luka Cerar in Marija Kosec.
Vsa leta od ustanovitve dalje je društvo poleg administrativnih nalog v svojo
dejavnost vključevalo še: vsak mesec izlet po Sloveniji, obiske članov, starih
80 let in več, ali bolnih, obiske članov v domovih upokojencev, sodelovanje z
društvi iz sosednjih občin, udeležbo na republiških srečanjih in posvetovanjih.
Od 1992 sta se od umrlih članov društva poslavljala praporščaka Izidor Stojc in
Anton Zore, pozneje se jima je pridružil še Franc Dolinar. Organizacijo izletov je
vodila tajnica Milena Vrhovnik, opis posameznih krajev pa sta pripravljala Luka
Cerar in Anton Ogorelc. Od leta 2000 dalje je društvo organiziralo tudi novoletna srečanja. Mesto tajnice je po smrti Milene Vrhovnik leta 2002 prevzela Jelka
Maselj. Bila je tudi organizatorka in vodja zanimivih izletov po Sloveniji in tujini.
Danes smo vam predstavili prvi del zgodovine DU Lukovica. Podatke smo pobrali iz skromnih zapisov iz obstoječe dokumentacije društva. V naslednji številki
Rokovnjača boste izvedeli še več o dejavnostih društva.
Že danes pa velja vljudno povabilo, da se udeležite srečanja ob 30. obletnici
delovanja društva, ki bo 15. septembra 2016 ob 16. uri.
Po zaprašenih zapisnikih je brskala Stana Stopar,
zdajšnja predsednica DU Lukovica.
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Dvajset let ŠD Zlato Polje
Zlatopoljska mladina se je znala družiti in skupaj poveseliti že pred
davnimi, davnimi leti, bolj organizirano pa po ustanovitvi športnega
društva 30. januarja 1996.
Takrat je bil za prvega predsednika društva izvoljen Milan Šinkovec iz Zlatega Polja, društvo pa je štelo prek štirideset članov, predvsem mladih,
izvoljen pa je bil tudi desetčlanski upravni odbor. Z veliko zagnanostjo
so s pomočjo krajanov zgradili športno igrišče, zgrajena pa je bila tudi
polovična razsvetljava. 25. avgusta 1996. leta je otvoritveni trak prestrigel takratni župan Živko Burja. Ker sta bila neobhodno potrebna tudi
garderoba in sanitarije, smo zgradili tudi ta preporteben objekt. Junija
2002 smo z deli končali, na odprtju pa je bil slavnostni govornik takratni
predsednik društva Marko Vrankar iz Obrš. Zlatopoljci so bili že od nekdaj
veliki ljubitelji zimskega smučanja, še zlasti smučarski skokov. Odločili so
se in zgradili 25-metrsko skakalnico na Mali Lašni. Leta 2006 so bila dokončana tudi ta dela. Slovesno odprtje je opravil župan Matej Kotnik, ki
nas je po spustu smučarjev z zastavami tudi slovesno nagovoril. Bilo je
nepozabno.
Ker je bilo igrišče zaradi zemeljskega vdora deloma razkopano, je bila v
letu 2012 opravljena celotna preplastitev, dokončana razsvetljava igrišča,
sami pa smo zamenjali tudi celotno zaščitno ograjo. Finančno nam je
vseskozi pomagala Občina Lukovica, pomagali in podpirali pa so nas še
mnogi drugi sponzorji in donatorji. Naj strnim vse gradnje skupaj, opravljenega je bilo ogromno dela: več kot 3800 prostovoljnih delovnih ur ter
več kot 370 traktorskih in strojnih ur.
Dvajset let delovanja društva smo obeležili na druženju krajanov in povabljenih gostov sredi junija za zlatopoljskem igrišču. Zdajšnji predsednik
društva Miran Močnik je v svojem govoru izpostavil zajetno prostovoljno delo članov in krajanov, vseskozi aktivno delovanje društva, posebno
pohvalo pa je namenil Romanu Klopčiču iz Trnovč za 20-letno vodenje in
opravljanje blagajniškega dela. Zahvalil se je Občini Lukovica, EIS Skočaj
ter vsem, ki nam finančno pomagajo, da društvo lahko deluje.
Nagovoril nas je tudi župan Matej Kotnik in izrazil zadovoljstvo nad de-

Motorist za življenje
Praznik krvodajalcev, 4. junij, v Moto klubu Rokovnjači tradicionalno obeležimo s skupinskim obiskom Zavoda za transfuzijsko medicino v Ljubljani in s plemenitim dejanjem oddaje življenske tekočine. Tako smo se tudi letos odpeljali z motorji na
kratko vožnjo proti Ljubljani, kjer so nas prijazno sprejeli.
Po standardni proceduri, oddaji vzorca krvi, izpolnjevanju ankete,
merjenju pritiska in morebitnem posvetu z zdravnikom, je sledil
odvzem. Prijazni uslužbenci se zares trudijo za čimboljše počutje ter
so ves čas na preži za morebitne slabosti in nepredvidljive situacije,
ki lahko nastanejo ob odvzemu.
Na koncu smo si privoščili še zasluženo malico in sladico, ki nam je
povrnila del izgubljene energije.
Za udeležbo se vam zahvaljujemo!
Anže Kočar

Pogled na zlatopoljsko igrišče

lovanjem društva, ki je lahko vzgled mnogim. Poudaril je dolgoletno sodelovanje, „cenim vaše delo, veselim se sodelovanja tudi v prihodnje, saj
smo po dolgih letih uspeli pridobiti od SKZ Slovenije zemljišče, na katerem je ta športni objekt.“ Dejal je, tudi v bodoče nas čaka skupno delo, kar
naj bo v obojostransko zadovoljstvo.
Prav je, da omenim tudi vse dosedanje predsednike športnega društva, saj so vsi upravičili svoje poslanstvo: Milan Šinkovec, Marko Vrankar,
Janez Hribar, Janez Pogačar in Viktor Pogačar, naslednja štiri leta pa bo
društvo vodil Miran Močnik.
Moram povedati tudi to, da je društvo ob tej priložnosti izdalo brošuro, v
kateri je vrsto zapiskov o delovanju in delu športnega društva Zlato Polje
v zadnjih dveh desetletjih.
Naj zaključim z željo predsednika v svojem govoru: želim, da se bodo številna dogajanja na igrišču vrstila tudi v bodoče, da bo igrišče upravičilo
svoj namen. Mlajši pa, da bodo nadaljevali v složnosti in delu, ki so se ga
pred dvema desetletjema lotili naši starši.
Poveselili smo se ob prijetni glasbi mladega ansambla, ki nam je bil v veselje in nam popestril sobotni večer.
Tone Habjanič

Slomškovi bralci
Čeprav letošnje bralno leto ni bilo številčno tako močno kakor prejšnja leta,
zahvaljujoč spodbujanju domačega župnika in katehetov, se je v soboto, 4. junija, v veroučni dvorani na Brdu le to zaključilo. Skupaj z bralci Slomškovega
bralnega priznanja so animatorji pripravili zaključno slovesnost in nanjo povabili tudi goste. Po kratkem kulturnem programu, ki je bil tako, kakor vedno, pisano obarvan, vsaj kar se različnosti točk tiče, sta priznanja podelili ustanoviteljica
SBP Berta Golob in predstavnica Katehetskega urada Simona Jeretina. Dogajanje sta tokrat povezovali devetošolki Zala Kosmatin Klavžar in Tatjana Bernot
in to več kot odlično. Pisateljica Berta Golob je avtorica številnih knjig, ki si jih
bralci radi izposodijo v knjižnici Slomškovega bralnega priznanja na Brdu, zato
je otroke in starše nagovorila z nekaj zgodbami o knjigah in branju iz svojega
življenja. Povedala je, da tudi sama uporablja internet, da pa sodobna tehnologija nikoli ne more nadomestiti doživetja ob branju res dobre knjige. Mlajši
poslušalci so se zabavali ob pripovedi, kako se knjiga lahko tudi opere in zlika.
Pohvalila je starše in animatorje, da se trudijo otrokom približati tudi duhovne
vrednote. Čeprav bo SBP-jeva knjižnica počivala do jeseni, to ne pomeni, da
vam ni treba vzeti v roke čez čas počitnic kakšne duhovno bogate knjige, ali pa
le kakšne za na off. V jeseni pa animatorji ponovno vabijo mlade bralce k Slomškovemu Bralnemu Priznanju in, če bo volja s strani novega župnika tudi starejše
v Slomškov bralni klub, da dobre knjige ne bodo samevale in, da ponovno tako
mladi kakor starejši spoznamo, koliko bogastev je skritih v knjigah.
Drago Juteršek
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Moto klub Rokovnjači v Avstriji
Zadnji vikend v maju je rezerviran za vikend izlet in širjenje razgledov v
okviru strokovne ekskurzije, ki jo je letos pod svoje okrilje prevzel Hutko. Kot navdušen blatni dirkač nas je povabil v ekipo spremljevalcev v
pomoč pri pripravi motorja, zdravih obrokov, masaže in osebne higiene
na dirki vseh dirk Erzberg Rodeo v sosednji Avstriji.
Erzberg je rudnik oziroma kamnolom, ki je na Štajerskem, v osrednje-zahodnem delu Avstrije, 60 km severozahodno od Gradca. Erzberg
predstavlja največje zaloge železove rude v Avstriji, rudnik proizvede
okoli 2.153.000 ton železove rude na leto. Rudnik si bomo ogledali ob
naslednjem obisku, smo si obljubili, tokrat smo imeli zares veliko drugega dela ... V Erzebergu se je namreč odvijala najtežja enodnevna hard
enduro dirka na svetu na zelo zahtevnem terenu in z izjemno konkurenco. Sama dirka je popolnoma nepredvidljiva, kot so nepredvidljivi
tudi drugi dejavniki, ki se na tekmi odvijajo (vreme, stanje motorja, vzdržljivost tekmovalcev ...). Na Erzberg Rodeo se vsako leto poda 1800
motoristov, prijave za dirko vsako leto organizatorji razprodajo v le nekaj urah. Od 1800 se jih na nedeljsko dirko skozi kvalifikacije uvrsti 500
nahitrejših. O samem obsegu dogodka ni vredno izgubljati besed, saj
bi z besedami težko opisal razsežnosti prizorišča in dogajanja, za lažjo
predstavo pa povem, da je za prevoz obiskovalcev po kamnolomu organizirana avtobusna linija.

Blatna Vesna
Na štartni listi smo našli sedem pogumnih Slovencev, med njimi sta bila
tudi dva Rokovnjača: Matic Pošebal iz Trnjave in Jani Lukman iz Šentvida,
ki jima sicer ni uspela uvrstitev na nedeljsko dirko, sta pa oba dosegla zavidljive rezultate. Predvsem sta s pametno vožnjo ostala nepoškodovana. Oba si zaslužita čestitke za nastop na tako veliki in težki preizkušnji!
Anže Kočar

Srečanje pihalnih orkestrov
Konec maja so se člani Godbe Lukovica udeležili 13. mednarodnega
srečanja pihalnih orkestrov v Desklah na Primorskem. Druženje, ki so
ga organizatorji poimenovali Muzikafest, se je začelo s popoldanskimi
nastopi orkestrov po posameznih vaseh občine Kanal ob Soči. Lukovški
godbeniki so tako najprej zaigrali pod mogočno lipo v vasi Gorenje Polje,
kjer so imeli hkrati tudi kratko slovesnost ob nakupu novega prireditvenega šotora. Blagoslovil ga je župnik Bonifacij, lik iz znane televizijske serije Ena žlahtna štorija, ki je tudi nagovoril in nasmejal zbrano občinstvo.
Proti večeru je sledil glavni del 13. srečanja pihalnih orkestrov v Desklah.
Teh se je tokrat zbralo kar devet, iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Po prihodu
z igranjem koračnic so se zbrali na prizorišču in vsi skupaj, torej več kot
250 glasbenikov, je skupaj ubrano izvedlo tri skladbe. Nato so se orkestri
predstavili še posamično s krajšim koncertnim programom; lukoviški je
za to priložnost pripravil pet skladb. Po koncu uradnega dela je sledilo še
druženje glasbenikov, sklepanje novih prijateljstev in načrtovanje prihajajočih gostovanj.
Leon Andrejka

Mehurčki domišljije
Letošnji konec šolskega leta so v podružnični šoli Krašnja zaključili
malo drugače. Sovpadel je z izdajo knjižice pravljic, ki so jih spisali v
svoji neizmerni domišljiji učenci tretjega razreda.
Zato je šolska avla 20. junija kar pokala po šivih, kajti poleg otrok in učiteljev
so bili na predstavitev in zaključek šolskega leta povabljeni tudi starši, ilustratorji pravljic, krajani in podporniki pri izdaji knjižice. Program prireditve so
s pomočjo svojih učiteljic vodili otroci od prvega do petega razreda sami.
Bil je prisrčen in prikupen, kot znajo biti samo otroci in njihova spontanost,
nenarejenost in nezapletenost. Kot zanimivost naj zapišem, da so pravljice
spisali učenci tistih staršev, ki so pred leti sami obiskovali krašenjsko šolo in
so skupaj s Svetlano Makarovič napisali Sporočilo iz rdečega aviona in je bil
tudi zelo odmeven projekt.
Kako je nastala ideja zbrati tretješolske pravljice v knjižici? Vodja KUD Fran
Maselj Podlimbarski Vera Beguš je pri svoji vnukinji videla napisano pravljico
in utrnila se ji je misel, da bi bilo lepo, če bi bile pravljice zbrane na enem
mestu. Njihovi učiteljici Katarini Bergant je predlagala, da strnejo vse pravljice v slikanici. Vendar je pravljica brez slik manj zanimiva, zato je krajanom
Krašnje, ki so člani slikarskega krožka, poslala pravljice in jih skupaj z avtorji
pravljic poprosila, da narišejo za vsako pravljico dve sliki. Niso odrekli pomoči. Še več, nastalo je hvalevredno skupno medgeneracijsko sodelovanje.
Ilustratorji so se res vživeli v pravljice in nato narisali slike. Prenesti pravljice
in slike v knjižico pa je malo težko, kajti za to so potrebna določena denarna
sredstva, ki pa jih tako šola kot KUD F. M. Podlimbarski nima. Vera Beguš je

dobila namig, da je od letošnjega marca zaživela spletna platforma, ki pomaga zbirati denar prav takim malim lokalnim društvom in skupnostim, ki
nimajo drugih možnosti priti do denarja. Navezala je stik z ustanoviteljem
Adriafunda – mimogrede, to je tudi njegova diplomska naloga –, Matejem
Rauhom in dogovorila sta se, da mu pošlje ves projekt. Projekt je dobil zeleno
luč, pomagali so zbrati potrebna finančna sredstva in knjižica je bila natisnjena. Na predstavitev je prišel tudi Matej Rauh in bil zadovoljen, da je slikanica
tako lepo sprejeta in da je videti srečne otroške obraze veliko darilo.
Povabilu na predstavitev se je odzvala tudi nekdanja ravnateljica OŠ Brdo
Zdenka Pengal ter predsednika PGD Krašnja in ŠD Krašnja. Nekateri ostali
povabljeni pa zaradi drugih obveznosti niso mogli priti na prireditev ob koncu šolskega leta in predstavitev slikanice.
Milena Bradač
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Klepetamo z …

Strokovna ekskurzija na Boč

Mislim, da so redki, ki še nikoli niso prebirali, če že ne prebrali vsebine revije
Ognjišče, saj se v njej vedno najde kaj zanimivega. Poleg številnih rubrik,
ki se jih je z leti nabralo kar precej in poleg stalnic, kot je indijanček, je v
reviji Ognjišče tudi rubrika Klepetamo z …, ki jo pripravlja Robert Friškovec.
Zaporniški duhovnik, mediator, koordinator za duhovno oskrbo pri Upravi
RS za izvrševanje kazenskih sankcij nam sicer ni nepoznan, saj je bil že v
naših krajih v času novih maš in tudi pozneje kot gost ŽPS na Brdu. In tokrat
je za rubriko Klepetamo z ... klepetal z animatorji Oratorija na Brdu o tem, kaj
mladi delajo, kaj mlade moti, kako živijo, kakšno je njihovo duhovno življenje in ne nazadnje, kakšen je njihov pogled naprej. Kakšni so bili odgovori in
kaj vse je še povprašal in izvedel na tokratnem obisku na Brdu, si preberite
v avgustovski izdaji revije Ognjišče. Priznati moram, da so bili odgovori na
zastavljena vprašanja zmes osebnega pogleda na svet in življenje, globoke
vere in mladostne razposajenosti.
Drago Juteršek

V okviru praznovanja dneva veteranov smo se domžalski veterani odpravili na Boč, enega zadnjih osamelcev pogorja Karavank.
Najprej smo se ustavili v Celju, kjer nam je predsednik tamkajšnjega veteranskega združenja Božidar Sevšek opisal dogodke pred petindvajsetimi leti, ki so nas najbolj zanimali. Pot smo nadaljevali proti Boču, točneje
Podčetrtku, kjer smo v vinski klet Emino opravili naloge iz ‚orientacije‘ in se
okrepčali z malico. Usmerili smo se nazaj proti Boču, ki se je, navzlic oblačnemu vremenu, vzpenjal pred nami. Do planinskega doma smo se pripeljali z avtobusom. Tam nam je Vladislav Amič, predsednik OZVVS Šmarje pri
Jelšah, orisal dogajanje na Boču med osamosvojitveno vojno. Tudi oddajnik na Boču je bil raketiran s strani dveh letal JA. Preden je posadka JA na
oddajniku zapustila Boč, je še uničila večino kabelske napeljave, kot skoraj
povsod, kjer se je Jugovojska umaknila.
Večina se nas je povzpela na vrh, bilo je sicer nekoliko spolzko, je šlo pa zato
navzdol hitreje. Z vrha smo se spustili nekoliko nižje v bližino planinske koče
Velikonočnica, imenovani po značilni roži, ki uspeva v bližini. Zelo blizu, v
svojem občasnem domovanju, sta nas že čakala naš veteran iz vrst MSNZ
Božo Cerar in njegova žena, ki sta nas zelo lepo postregla. Spoznali smo še
eno žarišče vojnih dogodkov med našo osamosvojitvijo, tako da jih imamo
v svoji zbirki že zelo veliko, a še vedno nam jih ne bo zmanjkalo.
Janez Gregorič

Srečanje sošolcev ob 50. obletnici
V soboto, 11. junija 2016, smo se zbrali sošolci z edinim učiteljem Vinkom Sitarjem na 50. obletnici zaključka Osnovne šole na Brdu v gostilni
Gašper na Prevojah. Tudi OŠ Janka Kersnika je obeležila 50. obletnico prizidka k šoli, ki smo ga mi ravno zgrešili, ker smo 1966 zapustili to zgradbo
z lepimi spomini in odšli vsak na svojo življenjsko pot širom domovine,
nekateri pa tudi v tujino. Sošolki Mira in Polonca, s svojo mamo – tudi
našo učiteljico, pa so sodelovale pri pisanju priložnostnega zbornika.
Naša generacija se srečuje vsakih pet let ter se zna družiti in pozabavati, seveda
kar z lastnim razrednim ansamblom (Tone, Božo, Miha, Franc in Franci, Zvone,
Viki,..). Čas svoje daje in tudi jemlje … Z enominutnim molkom smo se spomnili umrlih sošolcev v zadnjem petletnem obdobju: sošolca Marjana Marolta in
Francija Lipovška kot tudi učiteljic Marjane Lipovšek in Jožice Košenina. Predsednik razreda Viki je v nagovoru poudaril, da smo v teh letih v zlati jeseni, ko
lahko drugim največ dajemo. Prepojeni smo z izkušnjami, znanjem in tudi kaj
materialnega se lahko že zapiše v testament … Kot osnovnošolci smo mislili,
da je življenje neskončno, danes pa, če pogledamo matematično, je to daljica
z začetkom in koncem, vendar se nismo strinjali s tako razlago in smo si omislili
premico, ker smo bili in smo neskončni in smo tudi v tem večeru uživali neskončnost. Veseli smo bili, da se nam je pridružil učitelj glasbe Vinko Sitar, znani
klarinetist ansambla Alpski kvintet. Večer je mineval kot za šalo, veliko smo si
povedali, pa je še precej ostalo. Po obilni večerji smo si ogledali del video zapisa
prejšnjega srečanja, ki ga je pripravil in vsem podaril sošolec Franc, nekdanji
kitarist pri Niku Zajcu. Večer se je ob pogovoru in glasbi bližal jutranjim uram,
ko je moral organizacijski odbor v sestavi: Božo, Tone in Viki oceniti dogodek.
Po anketi naj bi se srečavali na tri leta. Nekdo je rekel, starejši smo, manj nas bo.
Po polstoletnem jubileju se zahvaljujemo gostilni Gašper za dobro postrežbo,
Marjani Lipovšek za dokumentacijo, organizacijskemu odboru in vsem, ki
so kakorkoli pripomogli k uspešnemu srečanju, predvsem pa vsem, ki ste se
udeležili tega srečanja.
Viktor Jemec

Sošolke in sošolci zaključka OŠ leta 1966

Vladislav Amič med razlago na Boču

Pohodniki ŠTD Rafolče
V nedeljo, 22. maja 2016, smo se odpeljali na ogled Kraškega roba. Kot
začetno točko smo si ogledali cerkev sv. Trojice s taborskim obzidjem
v Hrastovljah, kjer so prav na to nedeljo proslavljali praznik sv. Trojice
s slovesno mašo. Po njej smo si ogledali znamenite freske mrtvaškega
plesa, kjer so prikazani rodovi od revežev, trgovcev, bankirjev, vladarjev
do papeža, ki morajo vsi umreti. Naj si pridejo ta ples ogledat moderni
egoisti in brezbrižneži z desetinami milijard premoženja, ki jim ga nikoli
ni dovolj in še kar naprej ropajo svetovno prebivalstvo, ki se kar mirno
zasužnjuje. Kar nekoliko vznemirjeni smo hoteli nadaljevati na Kraški
rob. Na izbiro smo imeli več poti. Če nimaš cilja, je vsaka pot prava,
vendar mi smo imeli cilj osvojiti polico Kraškega roba. Ker se vodstvo ni
takoj uskladilo za pot, je krmilo prevzel najstarejši član Franci, ki smo mu
seveda zaradi neštetih izkušenj sledili.

V soboto, 18. junija 2016, smo se odpeljali po vijugastih in dolgih cestah v
deželo kralja Matjaža, ki bi se že moral zbuditi iz dolgega spanja in narediti
red v deželi Sloveniji. Našel pa sem ga še vedno za mizo, in ne vem, če ni
dobil kakega dopinga in se kar ne more prebuditi. Na Domu na Peci smo
se najprej okrepčali, nato pa po krasni cvetni in z vonjem bora napojeni
poti prišli na vrh Pece (2125 nm) in osvojili letošnji prvi dvatisočak, kjer se
je res odprl krasen in poučen razgled v vseh smereh neba. Naslednjič pa
na Visoki Kanin.
Viktor Jemec
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Drugi zaključni koncert
glasbene šole Polton
Pred poletnimi počitnicami nam je glasbena šola Polton pripravila čudovit glasbeni večer, ki se je odvijal ob zvokih diatonične harmonike
na sobotni večer, 4. junija 2016, v Kulturnem domu Antona Martina
Slomška v Šentvidu pri Lukovici. V uro in pol trajajočem koncertu so se
nam predstavili učenci in harmonikarski orkester glasbene šole Polton
ter novonastali ansambel Smisel.
V uvodu v glasbeni večer smo slišali kar trinajst harmonik, ki so zapele v en
glas, ko so nam učenci glasbene šole Polton zaigrali Slakovo melodijo Pod
Poncami. Na drugem zaključnem koncertu se nam je predstavilo prek dvajset učencev glasbene šole Polton, ki so nam predstavili kar širok spekter
skladb od začetnih do tehnično zahtevnejših. Kot je že v navadi, so se nam v
prvem delu koncerta predstavili najmlajši učenci, ki so komaj dobro vstopili v
čarobni svet glasbe, najmlajši med njimi so bili šestletni Jure, sedemletni Lovro, Luka in Žan ter osemletni Filip, Matic in Polona. Slišali smo znane otroške
in narodne pesmi, gadovo Malo, malo še in Čukovo Daj mi poljub, kot tudi
Slakove in Avsenikove melodije: Pod Poncami, Krka sanjava, Visoko nad
oblaki in Na Golici. Nato se nam je premierno predstavil ansambel Smisel,
katerega članica je učenka glasbene šole Katja Zore. Zaigrali so nam Miheličevo Ostal je le spomin in Avsenikovo Na Golici. V drugem delu koncerta
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so nas nastopajoči popeljali čez zelene trate v Kamnik, kjer lastovke gnezdijo
in prijatelji ostanejo prijatelji ob glasu harmonike in ob pticah prepevajo: Le
spomin, na Pariz in na tiste tri besede, ko je rekla, da ji ni za bogatijo. Za konec
smo prisluhnili še Katji Zore in Tomažu Jemcu. Zaigrala sta nam dve, letnemu
času primerni melodiji: Zajčevo Ljubezen je kriva za vse in Finkovo Morsko
pravljico. Po bučnem aplavzu smo slišali še Avsenikovega Pastirčka v priredbi
za dve harmoniki.
Po koncertu nas je ob zvokih ansambla Smisel pričakala pogostitev, ob kateri smo si lahko izmenjali vtise, se malo okrepčali in čestitali organizatorju
Tomažu Jemcu za še en uspešno izpeljan koncert.
Viktor Jemec

Dvajsetletnica Strojnega krožka Radomlja
Dvajsetletnico je treba primerno proslaviti, se podkrepiti in nekaj novega
naučiti. Vsega tega se zaveda tudi Janez Cerar, predsednik Strojnega krožka Radomlja, ki je v sodelovanju z lokalno skupnostjo in s podjetjem SIP
Šempeter pripravil tokratno srečanje oziroma praznovanje.
Več kot sto članov, podpornikov ali pa le simpatizerjev društva se je zbralo na
prelepem koncu Črnega grabna, na Prevojah nad Blagovico, v kraju, ki se iz oči
v oči spogleduje z Limbarsko goro.
Tam je vrata svoje domačije, po domače se pri hiši reče Pri Gobarju, odprl Alojz
Cerar in pod streho novega gospodarskega objekta sprejel vse navzoče. Piknik brez čevapčičev ni piknik, zato so jih napekli celo goro, za suha usta pa so
poskrbeli z lokalnim pivom Rokovnjač. Vsekakor pa je treba omeniti še eno malenkost, ki je poskrbela, da so gostje še z večjim veseljem posedeli, saj so bile
mize namreč obložene z domačimi dobrotami, potico in piškoti, ki so jih na noč
pred dogodkom spekle gospodične in gospe iz okoliških kmetij. Ne moremo
jih prehvaliti, odlično opravljeno gospe, hvala!
Janez Cerar, predsednik Strojnega krožka, ki je hkrati tudi Društvo za medsosedsko pomoč, je poleg družabnega dela poskrbel tudi za izobraževalni del.
Prav za to priložnost so iz SIP Šempeter pripeljali najnovejše izdelke, stroje za
obdelovanje strmih terenov in jih navzočim podrobno predstavili. Če se sprašujete, zakaj le stroje za obdelavo strmih terenov, potem verjetno še niste bili na
Prevojah nad Blagovico.

Strojni krožek Radomlja ima okoli 130 aktivnih članov, ki se vsaj dvakrat letno
odpravijo na strokovno ekskurzijo, vmes pa se ob vsaki priložnosti udeležijo
različnih dogodkov, ki so povezani z obdelovalnimi stroji in s kmečkim življenjem. Sodelujejo tudi z ostalimi strojnimi krožki, ki jih je v Sloveniji okoli 40. Torej
vsaj 40 priložnosti za srečanja, druženje in »strokovne« pogovore.
Andraž Kopitar

Obletnica zakonskih jubilantov v cerkvi sv. Tomaža
Zanimive zgodbe plete življenje in kako opisati življenjsko pot zakonskih jubilantov? In kako se je razvijala zgodba letošnjih jubilantov v Krašnji? Domači
župnik Anton Potokar je pozdravil idejo članov ŽPS, da letos povabijo vse, ki
praznujejo 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50 in več let skupne življenjske poti na obnovitev le-teh. Tako so se v nedeljo, 19. junija, zbrali pred cerkvijo in ob poročni
koračnici vstopili v lepo okrašeno cerkev, kjer so pred mnogimi leti rekli tisti
usodni DA. Jubilanti, med katerimi je imel najstarejši že 55 let zakonskega
stanu, so v tej cerkvi skupaj stopili v zakonski jarem, ali kot je naglasil župnik
Anton Potokar, skupnost ljubezni, razumevanja in zvestobe in ga na ta dan
ponovno obnovili. Nato je povedal tudi zgodbo, zgodbo za dušo iz istoimenske knjige Bože Rustje, ki so jo jubilanti dobili tudi v spomin, in ob tem
poudaril, da je njihovo življenje ena sama lepa zgodba, mladim v zgled. Po
sveti maši so se jubilanti zadržali še v župnišču pri manjši pogostitvi, ki so jo
pripravili člani ŽPS ter ob prijetni družbi in petju članov in članic cerkvenega
zbora se jim kar ni nič kaj mudilo domov, sicer pa se z „ohcet“ odhaja v ranih
jutranjih urah, kajne?
Drago Juteršek
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Hokejski klub Prevoje uspešno zaključil sezono 2015/2016

Za prevojske hokejiste je končana zelo uspešna sezona 2015/2016.
Pravkar končano državno prvenstvo Slovenije nam je postreglo z naslednjimi rezultati. Članska ekipa je v prvi ligi osvojila 5. mesto, kar je
lep uspeh za mlado moštvo, veseli pa smo, da smo v slovenskem pokalu
igrali v finalu, a žal izgubili. Člani ekipe, ki nastopa v 3. ligi, kjer se kalijo
naslednje generacije uspešnih hokejistov, so bili po rednem delu gladko prvi, pa žal na zaključnem turnirju izgubili lovoriko proti izkušeni
ekipi HK Sidro s tesnim izidom 7:6.
Zelo naporno sezono so imeli naši mladi hokejisti. V HK Prevoje se zavedamo,
da bomo obstali le, če bomo imeli podmladek in z njim dobro delali oziroma

Nočno ribiško tekmovanje
V sklopu društvenega tekmovanja za pokal NAJ RIBIČ RD ČRNI
GRABEN 2016 organiziramo tudi nočno tekmovanje o lovljenju
rib. Na Španovem ribniku se je tekmovanje začelo ob 20. uri in
končalo v soboto ob 1. uri. Nočno lovljenje rib je nekaj posebnega
in daje vsem tekmovalcem velika pričakovanja o ulovu. Vendar ni
vedno tako, kot bi radi. Riba dela, riba ne dela in ulov je, kakršna
sta sreča in znanje.

trenirali. Na povabilo organizatorja iz Zagreba smo se jeseni odzvali in prijavili
ekipo do 15 let na odprto prvenstvo Hrvaške. Za nas je to pomenilo organizacijski in logistični problem, saj so se vse tekme igrale v Zagrebu. Želja fantov,
predvsem pa vnema staršev nas je vzpodbudila k temu, da poizkusimo. Odločitev se je izkazala kot zelo pravilna. Trener Zmago Berlec je prevzel breme
na svoja ramena in popeljal fante skozi 18 tekem brez poraza, ter zmagoslavno prinesel naslov prvaka v našo občino Lukovica. Na prvenstvu Hrvaške
je nastopilo 15 ekip, kar pomeni visoko kvaliteto naše ekipe. Za najboljšega
igralca je bil izbran kapetan HK Prevoje Nace Sovec iz Rafolč. Fantje so se izkazali kot zelo disciplinirani tako na igrišču kot izven njega.
Seveda smo nastopili tudi v DP 2015/2016 v mlajših selekcijah. Ker je zanimanje za hokej v našem klubu veliko, smo bili primorani prijaviti dve ekipi v
selekcijo do 15 let, nastopili pa smo še v U-11. Odlični nastopi naših mladincev
so prinesli naslednje rezultate. Mlajši dečki so osvojili 4. mesto, druga ekipa v
U-15 je osvojila 4. mesto, prava poslastica pa se je v nabito polni dvorani RCU
Lukovica odvijala v finalu med HK Prevoje in HK Bled. Favorizirani Blejci so šele
v podaljšku strli odpor žilavih Prevojcev, tako da smo dosegli odlično 2. mesto
v DP Slovenije. Za nagrado so fantje odšli na tradicionalni turnir v Dolenjske
Toplice za dva dni, seveda pod budnim očesom Zmaga Berleca in Daria Vesela. HK Prevoje je nastopil v kategorijah U-9, U-11 in z dvema ekipama U-15.
Mlajši dečki so obakrat osvojili 2. mesto, medtem pa sta obe ekipi U-15 igrali
v velikem finalu. Naj še omenim, da se je dan prej odvijal tudi članski turnir,
kjer je HK Prevoje v finalu izgubil z domačini. Da delamo odlično, je tudi odraz
tega, da so bili v reprezentanco Slovenije do 19 let povabljeni tudi štirje naši
hokejisti. Svetovno prvenstvo v in-line hokeju se je odvijalo v Italiji (Asiago).
Barve naše reprezentance so branili: brata Jan in Primož Cerar iz Gradišč, Jure
Mušič in Blaž Markovič. Čestitamo!
Dolga sezona je za nami, zato se za mesec dni poslavljamo s hokejskih igrišč,
nato pa novim zmagam naproti. Zahvala trenerju Zmagu Berlecu in predsedniku Dariu Veselu za ves vložen čas, ki ga posvečata mladini, Občini Lukovica
za vso pomoč, RCU Lukovica pa za vse termine v novi lepi dvorani.
Vincenc Dragar

Noč ima svojo moč, zato je tudi kakšen tekmovalec zaspal ob gledanju v
plovec z lučko. Tokrat je sreča najbolj spremljala Bojana Lončarja, ki je ujel
skupaj 4,54 kg in dosegel prvo mesto, drugo mesto Janez Lukman (3,78
kg) in tretje mesto Matej Lazar (3 kg). Ribiči so tokrat ujeli več kot 24 kg
rib, kar ni malo za nočni ribolov. Navkljub zgodnji jutranji uri je po razglasitvi rezultatov stekel pogovor med ribiči predvsem o tistih ribah, velikih
ribah, ki so trgale laks ali po čudežu ušle s trnka. Vesele pripovedi ribičev je
spremljala svetla luna, kar je med tekmovanjem dalo tudi svoj čar.
Danilo Kastelic

Ribiško tekmovanje za
pokal KS Prevoje
V počastitev praznika KS Prevoje je RD Črni graben organizirala odprto ribiško tekmovanje – lov s plovcem na Španovem ribniku. Kot je
bilo razvidno ob vpisu ribiških tekmovalcev, je na vsakem odprtem
tekmovanju vedno več gostov iz ljubljanske in gorenjske regije. Tekmovanje se je začelo ob 8. uri, pred tem pa so tekmovalci opravili žreb
in protokol tekmovanja.
Prelepo sobotno jutro ob Španovem ribniku je kazalo navdih in nasmejane obraze ribičev, ki so vihteli ribiške palice v počastitev praznika, ki ga
krajani KS Prevoje praznujemo po dobrotniku Alojziju Škoficu. Sonce, ki
je odsevalo iz vode, je priklicalo prve ulove rib in tekmovanje se je razživelo. Tudi nekaj obiskovalcev je prišlo, ki so se skrivali pod našim šotorom
pred soncem. Veliko navdušenje so kazali tudi otroci, ki so opazovali ribiče
pri lovljenju rib. Med vmesnim tehtanjem rib je bilo kar nekaj izenačenih
tekmovalcev, ki so se borili za najboljša mesta. Na veliko zadovoljstvo so
skoraj vsi ribiči ujeli ribe, saj je bil skupni ulov rib nad 76 kilogramov. Na
koncu tekmovanja je prvo mesto osvojil Rok Kržan (4,74 kg), drugo mesto
njegov oče Roman Kržan (4,64 kg) in tretje mesto Goran Nikolič (4,50 kg).
Za člane RD Črni graben so se štele tudi točke za pokal Naj ribič RD Črni

graben 2016. Ribiči so po podelitvi pokalov in praktičnih nagrad, ki jih je
med drugim prispevalo tudi podjetje Monster Big fish iz Domžal, bili povabljeni na topel obrok hrane. Prijetno druženje ribičev je potekalo še v
popoldanskem času.
S strani tekmovalcev so bile izražene pohvale organizatorjem, pa tudi dobri predlogi za naslednje tekmovanje. Ribiči RD Črni graben smo opravili
častno dejanje v spomin na dobrotnika Alojzija Škofica in praznik KS Prevoje.
Danilo Kastelic

junij 2016

Ribiško tekmovanje za
pokal Španov ribnik
Tudi letos smo priredili ribiško tekmovanje za pokal Španov ribnik. V
duhu bližine praznika KS Prevoje in ob srebrnemu jubileju države Slovenije je bila tudi odprta ribiška tekma RD Črni graben. Poleg tega je bil v
Šentvidu sejem domače obrti in izdelkov, vse pa se je odvijalo vzporedno.
Tudi tokrat je bila dobra udeležba tekmovalcev, saj se je skupaj ujelo več kot
118 kg rib, kar je tudi društveni rekord. Za velik ulov rib gre tokrat zasluga
vsem ribičem, saj so dobro izbirali vabo, hrano za ribe, in še sreča je naredila
svoje. Prvo mesto osvojil Milan Lampič ml. (19,99 kg), drugo mesto Božo Lakosil (18,78 kg) in tretje mesto Marko Lampič (13,60 kg). Po podelitvi pokalov
in praktičnih nagrad od ribiške trgovine Sašo Novak s. p. so se ribiči zbrali pod
šotorom, kamor sonce ni moglo. Pogovor je nato stekel o veliki ribiški beri in o
rekordu tekme. Res je, da sta brata Lampič tekmovala tudi med seboj, saj sta tokrat njihovega učitelja in očeta krepko premagala. Vse je bilo zelo dobro in tudi
tisto kuhano. V našem letnem programu tekmovanj je prvo tekmovanje dvojic
9 julija, nato sledi še tabor mladih ribičev. Veselite se z nami prihodnjič, ko bo
tekmovanje za veliki prehodni pokal Občine Lukovica 3. septembra in zadnje društveno tekmovanje za pokal NAJ RIBIČ RD ČRNI GRABEN 2016. Vabimo
tudi mladince, da se nam pridružite, saj bodo šolske počitnice ob ribolovu še
zanimivejše in pustolovske. Več o RD Črni graben lahko izveste na naši spletni
strani ali na facebooku.
Danilo Kastelic
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Bralna značka zaključena
Branje pri letošnji bralni znački nas je v maju pripeljalo do zadnje vrstice. Učenci so se 18. maja srečali na prijetnih zaključnih prireditvah.

Letos smo pridnim bralcem namenili predstavo v izvedbi Ekološko-kulturnega društva Za boljši svet. Mlajši učenci so si ogledali Veveričko in njene
prijatelje, večji pa so med svojo predstavo ugotovili, da drži trditev iz naslova: Super, da smo različni! V obeh so učenci na spoštljivo humoren način
spoznali, da nas različnost pravzaprav bogati in združuje.
Na prireditvah smo čestitali tudi vsem tistim učencem z osvojeno bralno
značko, ki so sodelovali na različnih literarnih natečajih. Nekateri so pri tem
dosegli lepe uspehe in bili zanje tudi pohvaljeni.
Ponosno smo segli v roko tudi našim 21 zlatim bralcem. Skozi vso osnovno
šolo so bili knjigi zvesti: Katja Avbelj, Neža Jarc, Katja Kovačič, Patricija Us,
Luka Antonin, Teja Kramar, Lovro Lah, Maja Meden, Tilen Andrejka, Ajda
Andrejka, Anja Hribar, Lucija Dolinar, Eva Kralj, Tina Klemen, Lea Neža Erjavšek, Manca Dolenc, Boris Armeni, Natalija Cerar, Ana Torkar, Lara Jeretina,
Zala Kosmatin Klavžar (ni na fotografiji ). Bralno značko je v vseh razredih
naše šole osvojilo 70,3 odstotka učencev. Kljub temu si želimo še več bralcev pri starejših učencih, pri katerih branje upada.
Dragi učenci! Tistim z osvojeno bralno značko še enkrat iskreno čestitamo! Vsem pa želimo tudi čimveč prebranih počitniških vrstic. V teh
se skriva še posebej veliko svobode, smeha, prijateljev in ljubezni.
Danica Dolar
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Nagradna igra Smetožer
V Javnem komunalnem podjetju Prodnik, d. o. o., vsako leto pripravimo ozaveščevalno akcijo za otroke od 1. do 3. razreda osnovnih
šol, s katero želimo na ustvarjalen in prijeten način popeljati v svet
ločevanja odpadkov. V letošnji akciji, spletni igrici, ki smo jo pomenljivo poimenovali Smetožer, je sodelovalo 15 šol iz Domžal in širše
okolice.

Podelitev nagrad
V vsakem sodelujočem razredu je učenec, ki je dosegel največje število
točk, postal razredni zmagovalec in ga je Grini osebno obiskal ter obdaril
z nahrbtnikom. Največje skupno število točk so zbrali učenci podružnične
šole Krašnja, zato je Grini skupaj z uslužbenci našega podjetja s posebno
podelitvijo glavne nagrade poskrbel za dodatno navdušenje. Na dvorišča šol v okviru matične Osnovne šole Janka Kersnika Brdo pri Lukovici
smo se pripeljali s smetarskim tovornjakom in to ravno tistim, ki je sedaj
preoblečen v risbice pridnih učencev podružnične šole Krašnja. Kot se za
zmagovalce spodobi, bo njihov uspeh še lep čas viden na tovornjaku.
Jelena Umbreht

V živalskem vrtu Rožman

Rokovnjač

Pastirski dan na Vačah
V ponedeljek, 23. maja 2016, so se otroci iz skupine Lisičk in Metuljev
iz Vrtca Medo z vzgojiteljicami z avtobusom odpravili proti središču
Slovenije, na Vače. Že samo potovanje je bilo otrokom v velik užitek,
saj so se v letošnjem šolskem letu že drugič peljali z avtobusom. V
družinskem gledališču Kolenc na Vačah smo si ogledali mini živalski vrt
in se seznanili z opravili pastirja. Na pašniku smo s pastirji prepevali ob
spremljavi kitare. Preizkusili smo se v hoji na hoduljah in božali koze.
Otroci so sledili navodilom pastirjev ter uživali ob poslušanju odmeva.
Dopoldan je hitro minil in v vrtec smo se vrnili na pozno kosilo prijetno
utrujeni in polni vtisov.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Specialci na OŠ Roje
Naš učenec Jan Prašnikar je v sobotni prilogi Dela, ob svetovnem
dnevu Downovega sindroma, spregovoril o svojem življenju in
željah, ter povedal, da bi bil rad policist. Njegova iskreno izražena
želja je tako ganila policiste iz specialne enote, da so se odločili, da
mu jo vsaj za en dan izpolnijo.

Živalski vrt Rožman je v vasici Vrzdenec v občini Horjul. Je prijetno umeščen v pobočje gozda. Tam bivajo živali, ki bi jih sicer
čakala kruta usoda.

Živalski vrt Rožman je zavetišče za divje živali in vsaka žival ima svojo
zgodbo. Zvezdice iz VVE Medo Krašnja in Miške iz VVZ Medo Prevoje
smo se v torek, 31. maja 2016, odpravili v eno uro oddaljeni Vrzdenec.
Ko smo prišli v živalski vrt, nas je najprej pozdravil lastnik Jože Rožmanec, ki nas je popeljal po ZOO vrtu. Med vodenjem nam je pripovedoval zgodbe živali. Tako smo spoznali kapibare, ježevca, belega
volka, dihurja, pava, srne, divje pujske in še mnoge druge živali. Otrokom so bili najbolj všeč pav, puran in mali divji pujski. Očaral nas je tudi
medved, ki bi lahko pri treh mesecih postal trofeja za neko italijansko
pisarno. Preživel je žledolom in nočno streljanje iz razdalje treh metrov.
Tudi ljubki bambi je bil iz gnezda prenesen do prve avtobusne postaje
in tam odložen. Zakon narave pa narekuje, da zdravega mladiča ne odtujimo od mame.
Zgodbe so se kar vrstile in na koncu smo spoznali, kako velik pomen
ima takšen živalski vrt za živali, ki se vzdržuje iz prostovoljnih prispevkov. Naslednje leto ga bomo spet obiskali.
Natalija Mlakar Butalič

In prišel je ta dan. Pripadniki specialne enote policije so nas presenetili
pred šolo z modrimi utripajočimi lučmi in vključenimi sirenami, ven pa
so poskakali njeni pripadniki in izbrano »ŠPEČIALNO« ekipo OŠ ROJE
odpeljali na svoj sedež v Ljubljani. Tam je vrhunsko izurjena policijska
enota, ki je s svojo mobilnostjo, prilagojeno taktiko delovanja in sodobno opremljenostjo sposobna reševati najzahtevnejše varnostne
naloge. Na sedežu se je Janov delavnik šele zares začel. Oblekli so ga
v maskirno gozdno obleko ter mu namazali obraz z maskirno barvo.
V roke so mu potisnili pravo puško z dušilcem, seveda izpraznjeno in
zavarovano. Tako oblečen je presenetil svoje sošolce. Ogledali smo si
nekaj dokumentarne vsebine o delu specialne enote, orožje in opremo,
ki jo uporabljajo, in sodelovali pri prikazu borilnih veščin. Po demonstraciji so se jim učenci kljub njihovi pripravljenosti in fizični premoči
upali postaviti po robu. Seveda so bili naši učenci »bolj izurjeni« in izkazali »boljšo taktiko«. Celotna ekipa je bila nagrajena z odhodom na
Brnik, tako da so za nekaj časa spet tulile sirene in utripale luči. Tam jih
je pričakala še ekipa Letalske policijske enote. Učenci so vsak po svoje
doživljali navdušenje. To, kar so jim pripravili policisti specialne enote,
je bilo vrhunsko pripravljeno in nepozabno doživetje. Še vedno obnavljamo različne vtise, trenutke ter podoživljajo ta nepozabni dan. Tudi
starši so težko ubesedili veselje svojih otrok, ki so ta dan prišli domov
navdušeni in srečni, da so lahko dan preživeli z najbolj izurjenimi in pogumnimi možmi v državi.
Lucija Kodrca
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Zaključek Sončkov, Zvezdic in Lunic Predstava dijakov
V VVE Medo, enota Krašnja, so se v tednu od 20. do 23. junija 2016
odvijali zaključni nastopi vseh treh skupin.
Zvezdice, Foto: Mojca Zalaznik

V popoldanskih urah smo se zbrali ter se s pevskimi in plesnimi nastopi pokazali vsem, ki so prišli na nastop. Vsaka skupina se je potrudila in pokazala
najboljše točke ter navdušila občinstvo. Po nastopu smo druženje nadaljevali
na igrišču, kjer so bila na voljo igrala in seveda prijatelji. Z nastopom so otroci
pokazali in dokazali, da so zrelejši, kot pred enim letom, in da bodo kos nalogam, ki jih čakajo v novem šolskem letu.
Vsem želimo dolge in brezskrbne počitnice, še posebej tistim, ki zapuščajo
vrtec in odhajajo v šolske klopi.
Natalija Mlakar Butalič

Medvedkova olimpijada
V ponedeljek, 30. maja 2016, je v Vrtcu Medo potekalo prijetno popoldansko druženje s starši. Popoldan se je začel z nagovorom pomočnice
ravnateljice Cvete Rošer in s himno Medvedkove olimpijade v izvedbi
zborčka Pojoči medvedki. Nato so se starši skupaj z otroki odpravili po
glasbenih postajah v smeri gozda in zaključili z gibalnimi postajami v
okolici vrtca. Za izvedbo vseh nalog so otroci prejeli medaljo, ki so jo
ponosno pokazali svojim staršem, ter se okrepčali s sadjem in vodo.
Kljub spremenljivemu vremenu smo druženje zaključili prijetno in
družabno.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

V sredo, 1. junija 2016, so nas v Vrtcu Medo na Prevojah obiskali dijaki
GŠCRM iz Kamnika ter nas razveselili z igrano glasbeno predstavo Kuža
pazi na izletu. Predstava je bila obogatena z znakovnim jezikom. Otroci
so ob ogledu z veseljem prepevali znane pesmi in se s kužkom Pazijem
odpravili na izlet na kmetijo.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj

Taborjenje ob vrtcu
V sredo, 22. junija 2016, smo imeli skupini Polhki in Lisičke iz Vrtca
Medo družabno dopoldne – taborjenje ob vrtcu. Otroci so se igrali v
pripravljenih šotorih in se prosto vključevali v pripravljene gibalne
postaje. Ciljanje žog v barve tarče, vijuganje s samokolnicami med
stožci, skakanje po žogah, met žoge na koš, guganje na gugalnici in
vožnja po toboganu so bile dejavnosti, pri katerih so otroci izražali
svojo poletno razigranost.
Na koncu smo se kot pravi taborniki posladkali z zdravo sadno malico
in se osvežili s hladnim osvežilnim napitkom. Taborjenje ob vrtcu je za
otroke zabaven in hkrati družaben način izkoriščanja toplih poletnih dni.
Vzgojiteljice skupin Polhki in Lisičke

Obisk čebelarskega centra
V petek, 17. junija 2016, ob dnevu odprtih vrat Čebelarske zveze Slovenije,
smo se na Brdo podale tudi nekatere skupine iz vrtca. Otroci so se seznanili
z delom čebelarjev in si ogledali čebelnjak. Možnost smo imeli ogleda
čebeljega panja ter družine čebel (matice, trota, čebel delavk, itd.). Čebelarji
so nam razkazali čebelnjak in nam pokazali zalego čebel. Opazovali smo
čebelarje pri svojem delu. Po koncu ogleda smo se posladkali s pecivom – z
medenjaki in domačim bezgovim sokom. Kaj vse se lahko naredi iz medu,
smo si ogledali v čebelarski trgovini. Videli smo različne vrste medu (akacijev,
gozdni, cvetlični, kostanjev ...), izdelke iz čebeljega voska (sveče), zaščitno
opremo, ki jo potrebujejo čebelarji pri svojem delu (klobuk, zaščitno obleko),
in spominke. Otroci so bili polni pozitivnih vtisov. Hvala Čebelarskemu
društvu Lukovica za gostoljubje in predstavitev.
Veronika Hribar, Alenka Avbelj
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RAZPISI

Rokovnjač

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi Odloka proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/15, 6/15, 2/16 in 5/16) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2016
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225
Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN
UKREP FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za
ukrepe ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Lukovica za leto 2016, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (EU) št. 1407/2013, ki se s tem
javnim razpisom dodelijo za ukrep:
sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu so
kmetijska gospodarstva, ki so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev in
imajo v lasti oziroma zakupu gozdne
parcele/površine na območju občine.
IV. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI
ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru
ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v
nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da
je registriran za opravljanje kmetijske
dejavnosti, ki je predmet podpore.
(4) Upravičeni stroški so stroški, ki
nastanejo od dneva prejema sklepa o
sofinanciranju s strani Občine Lukovica
in do rokov za oddajo zahtevka.
(5) Do finančnih spodbud niso
upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine
ali do države.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Lukovica za
programsko obdobje 2015 – 2020(v
nadaljevanju: pravilnik) se ne dodeli za
davek na dodano vrednost, razen kadar
po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih (državnih ali
evropskih) sredstev.
(9) Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so
navedeni pri ukrepu razpisa.
2. Splošne določbe, ki se nanašajo
za ukrepe pomoči »de minimis« (na
podlagi Uredbe Komisije (EU) številka
1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi

o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v
naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti
pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno
besedilo s spremembami) v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352,
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00
EUR (v primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem
prometu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih
iz prvega odstavka, ki govori iz katerih
sektorjev podjetja niso upravičena do
pomoči de minimis, ter je poleg tega
dejavno v enem ali več sektorjih, ali
opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo
na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi,
če podjetje na ustrezen način, kot je
ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja
uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(6) Pomoč de minimis se ne sme
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči.
(7) Pomoč de minimis, dodeljena
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.

1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št.
360/2012.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena
v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z drugimi uredbami de minimis
do ustrezne zgornje meje (200.000 oz
100.000 EUR).
(9¸) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de
minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis
pomoči.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov, urejanja prostora in varstva
okolja,
- upravičenci morajo predložiti izvleček
iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta ali elaborat vlake, ki vsebuje
predračun izgradnje gozdne vlake
(pripravi Zavod za gozdove Slovenije),
- seznam parcel, čez katere je prometnica načrtovana, s seznamom lastnikov
in solastnikov teh parcel in overjenim
soglasjem le-teh za gradnjo in uporabo
gozdne vlake. Če bo načrtovana
prometnica potekala čez parcele enega
samega lastnika, overitev ni potrebna
(pripravi Zavod za gozdove Slovenije),
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
DODATNI POGOJ ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV:
- zgrajena gozdna vlaka mora zagotoviti letno spravilo vsaj 3m3 lesa na 100 m
gozdne vlake.
V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški, ki nastanejo z izgradnjo
gozdne vlake.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene
aktivnosti. Naložba ne sme biti začeta
pred izdajo sklepa in mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo
sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje
zapisnik strokovnega pregleda vlake, ki
ga izvede Zavod za gozdove Slovenije.
VI. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi
glede na obseg vlog prispelih na javni
razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar
lahko znaša do 50% upravičenih stroškov naložb na kmetijsko gospodarstvo.
Najvišji skupni znesek dodeljene
pomoči za posamezno naložbo znaša
1.500 EUR.
VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 3.000,00 EUR namenjena ukrepu sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak so zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica za leto 2016.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni
program 1104 Gozdarstvo, podprogram 11049001 Vzdrževanje in gradnja

gozdnih cest, proračunska postavka
042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak, konto 410217 kompleksne
subvencije v kmetijstvu.
Sredstva se bodo dodeljevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni
del tega javnega razpisa ter skladno s
pravilnikom , natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih stroškov
predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2016 spremeni višina sredstev
od navedene, se upravičencem skladno
s tem tudi spremeni višina odobrenih
sredstev.
VIII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili,
ki so sestavni in obvezni del razpisne
dokumentacije. Merila so določena v
točkah.
IX. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obrazec) in dokumentacije
k vlogi in mora biti obvezno oddana
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije.
DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA VLOGI:
- izvleček iz tehnološkega dela gozdnogojitvenega načrta ali Elaborat vlak,
ki vsebuje še predračun gradnje ali
priprave (pripravi Zavod za gozdove
Slovenije).
- seznam parcel, čez katere je prometnica načrtovana, s seznamom lastnikov
in solastnikov teh parcel in overjenim
soglasjem le-teh za gradnjo ali pripravo
in uporabo gozdne vlake. Če bo načrtovana prometnica potekala čez parcele
enega samega lastnika, overitev ni
potrebna.
- pisno izjavo upravičenca, da gozdna
vlaka omogoča letno spravilo vsaj 3m3
lesa na 100 m gozdne vlake.
- pisno izjavo upravičenca o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo,
da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih (državnih ali evropskih)
sredstev.
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh
de minimis, ki jih je upravičenec
oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne
bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih;
- seznam podjetij, s katerimi je upravičenec povezan, tako da se preveri
skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana
podjetja;
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma
stroškov vezano na določilo sedmega

RAZPISI

junij 2016
odstavka 15. člena pravilnika.
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne
vrača.
X. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala Komisija za
kmetijstvo (v nadaljevanju: komisija), ki
bo pripravila tudi predloge dodelitve
sredstev.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasno oddane in
popolne vloge ter 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. 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 navede-

nem roku ne dopolni, se zavržejo.
5. Na podlagi zapisnika in predloga
komisije občinska uprava s sklepom
v upravnem postopku odloči o višini
dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in
namen oziroma izda sklep o zavrnitvi ali
zavrženju vloge.
6. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.

strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov
naročnika prispela po poteku datuma
navedenega v prvem odstavku te
točke javnega razpisa, se bodo štela za
prepozno in bodo ponudniku neodprta
vrnjena.
Odpiranje prispelih vlog bo: 31.8.2016,
ob 16. uri, v prostorih Občine Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.

XI. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v
zaprtih ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako:
»NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – GOZDNE
VLAKE 2016«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje
do ponedeljka, 29.8.2016, do 12. ure.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo do
navedenega datuma in ure dostavljene
v tajništvo Občine Lukovica. Prijave
se lahko dostavijo osebno v tajništvo
občine ali posredujejo s priporočeno
pošto. Razpisna dokumentacija bo z
dnem objave razpisa na voljo na spletni

XII. 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 8 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
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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. Zahtevki za izplačilo
sredstev s priloženimi dokazili se lahko
oddajo do 30.11.2016.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v
letu 2016.
XIII. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari
trg 1, 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: 330-0041-002/2016
Datum: 21.6.2016
Občina Lukovica, ŽUPAN:, Matej Kotnik, l.r.

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi Odloka proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/15, 6/15, 2/16 in 5/16) in 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2016
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ
NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225
Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN
UKREP FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih finančnih sredstev za
ukrepe ohranjanja in spodbujanja
razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Lukovica za leto 2016, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (EU) št. 1407/2013, ki se s tem
javnim razpisom dodelijo za ukrep:
pomoč za zagotavljanje tehnične
podpore.
Predmet podpore po tem razpisu je
izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev registriranih kmečkih
gospodarstev, njihovih družinskih
članov in zaposlenih na kmetiji.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu
so pravne in fizične osebe ter njihovi
družinski člani in zaposleni na kmetiji,
ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na
kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano
v register kmetijskih gospodarstev in
ima sedež na območju občine.
IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije, ki so registrirane za izvajanje
tehnične pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju
občine ali regije.
V. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI
ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru
ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v
nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati

naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna
oseba), mora predložiti dokazilo, da
je registriran za opravljanje kmetijske
dejavnosti, ki je predmet podpore.
(4) Upravičeni stroški so stroški, ki
nastanejo od dneva prejema sklepa o
sofinanciranju s strani Občine Lukovica
in do rokov za oddajo zahtevka.
(5) Do finančnih spodbud niso
upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine
ali do države.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za
nakazilo dodeljenih sredstev odprt
transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju
in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Lukovica za
programsko obdobje 2015-2020 (v
nadaljevanju: pravilnik), se ne dodeli
za davek na dodano vrednost, razen
kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta
ni izterljiv.
(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti
namen iz drugih javnih (državnih ali
evropskih) sredstev.
(9) Vloge bodo obravnavane tudi na
podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so
navedeni pri ukrepu razpisa.
2. Splošne določbe, ki se nanašajo
za ukrepe pomoči »de minimis« (na
podlagi Uredbe Komisije (EU) številka
1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v
naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih

proizvajalcev ali jih zadevna podjetja
dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne
proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice,
kot je pomoč, neposredno povezana z
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo
in delovanjem distribucijske mreže ali
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z
izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme biti
pogojena s prednostno rabo domačih
proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika
podjetja, ki so po Zakonu o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni
list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno
besedilo s spremembami) v prisilni
poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena
istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o
delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352,
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00
EUR (v primeru podjetij, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem
prometu, znaša zgornja dovoljena meja
pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju
zadnjih treh proračunskih let, ne glede
na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev
države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih
iz prvega odstavka, ki govori iz katerih
sektorjev podjetja niso upravičena do
pomoči de minimis, ter je poleg tega
dejavno v enem ali več sektorjih, ali
opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo

na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi
s slednjimi sektorji ali dejavnostmi,
če podjetje na ustrezen način, kot je
ločevanje dejavnosti ali razlikovanje
med stroški, zagotovi, da dejavnosti
v sektorjih, ki so izključeni iz področja
uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013.
(6) Pomoč de minimis se ne sme
kumulirati z državno pomočjo v zvezi z
istimi upravičenimi stroški ali državno
pomočjo za isti ukrep za financiranje
tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči
ali znesek pomoči.
(7) Pomoč de minimis, dodeljena
v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012
do zgornje meje, določene v uredbi št.
360/2012.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena
v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo de minimis, dodeljeno v
skladu z drugimi uredbami de minimis
do ustrezne zgornje meje (200.000 oz
100.000 EUR).
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila
prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de
minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis
pomoči.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi
predložiti letni program dela (finančno
ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za
to odloči),
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,
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- pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na območju občine,
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisana tema tehnične podpore za
leto 2016 je:
- Izobraževanje s področja razvoja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški organiziranja programov
usposabljanja, materialni stroški za
izvedbo programov usposabljanja (predavanje, informativna izobraževanja,
krožki, tečaji, prikazi, (najem prostora,
honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva
za udeležence).
Podpore se ne dodelijo:
- za aktivnosti razširjanja znanstvenih
dognanj o kakovosti za proizvode iz
drugih držav, generičnih proizvodov
in prehranjevalnih koristi generičnih
proizvodov,
- za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na
primer rutinsko davčno svetovanje,
redne pravne storitve ali oglaševanje,
- stroške svetovanja, ki so financirani v
okviru javne svetovalne službe.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene
aktivnosti. Aktivnost ne sme biti začeta
pred izdajo sklepa in mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo
sredstev.
VII. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
- bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev
pooblaščenim izvajalcem izobraževanja
posameznih programov, ki se jim krijejo
upravičeni stroški izobraževanja do
100%;
- največji znesek dodeljene pomoči:
za organizacije do 4.500 EUR/program
letno.
VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena ukrepu za zagotavljanje tehnične
podpore so zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica za leto 2016.
Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica na področju 11
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo,
glavni program 1102 Program reforme
kmetijstva in živilstva, podprogram
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga,
proračunska postavka 042106 Tehnična

Rokovnjač
pomoč v kmetijstvu, konto 410217
kompleksne subvencije v kmetijstvu.
Sredstva se bodo dodeljevala na
podlagi pogojev in meril, ki so sestavni
del tega javnega razpisa ter skladno
s pravilnikom, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in
odobreno višino upravičenih stroškov
predvidenih sredstev za javni razpis
premalo, se bodo vsem upravičencem
dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2016 spremeni višina sredstev
od navedene, se upravičencem skladno
s tem tudi spremeni višina odobrenih
sredstev.
IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili,
ki so sestavni in obvezni del razpisne
dokumentacije. Merila so določena v
točkah.
X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obrazec) in obveznih prilog
k vlogi, ki so predložene kot dokazila
k posameznemu ukrepu in v skladu z
navodili iz razpisne dokumentacije.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA
BITI PRILOŽENA VLOGI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi
predložiti letni program dela (finančno
ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi
dokazili kot so kotizacije oziroma
participacije kmetov, če se izvajalec za
to odloči),
- izvajalci pomoči morajo k vlogi
predložiti dokazilo o registraciji za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet
podpore,
- pisno izjavo upravičenca o prejetih
sredstvih za isti namen oziroma izjavo,
da ni prejel sredstev za isti namen iz
drugih javnih (državnih ali evropskih)
sredstev.
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh
de minimis, ki jih je upravičenec
oziroma enotno podjetje prejelo na
podlagi te ali drugih uredb de minimis
v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali
zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne
bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po
drugih predpisih;

- seznam podjetij, s katerimi je upravičenec povezan, tako da se preveri
skupen znesek že prejetih de minimis
pomoči za vsa, z njim povezana
podjetja;
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma
stroškov vezano na določilo sedmega
odstavka 15. člena pravilnika.
Prejeta dokumentacija se prosilcem
ne vrača.
XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala strokovna
komisija (v nadaljevanju: komisija), ki
bo pripravila tudi predloge dodelitve
sredstev.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene
na osnovi pravočasno oddane in
popolne vloge ter meril, ki so sestavni
del razpisa.
3. Komisija lahko zmanjša delež
sofinanciranja pri posameznih ukrepih
pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
a. zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2016,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot
je zagotovljenih sredstev v proračunu.
4. 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.
5. 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.
6. Na podlagi zapisnika in predloga
komisije občinska uprava s sklepom
v upravnem postopku odloči o višini
dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in
namen oziroma izda sklep o zavrnitvi ali
zavrženju vloge.
7. Sredstva bodo upravičenci koristili v
skladu s sklenjenimi pogodbami.
XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v
zaprtih ovojnicah, opremljenimi z
naslovom pošiljatelja in označeni z
oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS –
TEHNIČNA PODPORA V KMETIJSTVU
2016«, na naslov: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje
do ponedeljka, 8.8.2016, do 12. ure.

Upoštevane bodo prijave, ki bodo do
navedenega datuma in ure dostavljene
v tajništvo Občine Lukovica. 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.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov
naročnika prispela po poteku datuma
navedenega v prvem odstavku te
točke javnega razpisa, se bodo štela za
prepozno in bodo ponudniku neodprta
vrnjena.
Odpiranje prispelih vlog bo: 10.8.2016,
ob 16. uri, v prostorih Občine Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU
RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno
obveščeni s sklepom občinske uprave
v roku 8 dni po dokončni odločitvi
dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna
pritožba v roku 8 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 zahtevka
za izplačilo sredstev, ki mora biti oddan
najkasneje do 30.11.2016.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v
letu 2016.
VIX. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari
trg 1, 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: 330-0042-002/2016
Datum: 21.6.2016

Občina Lukovica, ŽUPAN: Matej
Kotnik, l.r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/2002, 123/2006 ZFO-1, 7/2007 - Odl. US, 53/2007, 65/2007 - Odl. US, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/11 – odl. US in 111/13), Zakona o
varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011, 30/2011 - Odl. US, 90/2012, 111/13 in 32/16), Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 2/15, 6/15,
2/16 in 5/16) in 9. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine za leto 2016
1. Predmet javnega poziva
Sofinanciranje obnove nepremične sakralne kulturne dediščine na območju
Občine Lukovica, in sicer:
a) obnove, povezane z adaptacijo in
prenovo streh, oken in fasad sakralnih
kulturnih spomenikov, ki so razglašeni
za kulturne spomenike lokalnega pomena na območju Občine Lukovica,
b) obnove, povezane z adaptacijo in
prenovo streh, oken in fasad nepremične sakralne kulturne dediščine, ki
se nahaja znotraj zaščitenega območja
spomenika lokalnega pomena in ima
kulturno zgodovinsko vrednost v
zaščitenem območju,
c) restavratorske in sanacijsko-konser-

vatorske posege na sakralni nepremični
kulturni dediščini,
d) nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja sakralne kulturne
dediščine,
e) restavriranje in obnova fresk.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja namenila za projekte obnove
nepremične sakralne kulturne dediščine, ki so bili izvedeni oz. se izvajajo v
obdobju od 16. 5. 2015 do najkasneje
31. 10. 2016, vendar največ do višine 50
% vrednosti obnove oziroma največ do
višine določene v razpisni dokumentaciji, do porabe razpoložljivih sredstev.
Znesek iz prejšnjega odstavka predstavlja bruto znesek, do katerega je prijavi-

telj upravičen. V primeru, da je prijavitelj
fizična oseba, se pridobljeni znesek
šteje kot drugi dohodek, ki se všteva v
davčno osnovo. Občina Lukovica je po
zakonu dolžna odvesti dohodnino za
fizično osebo.
2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na pozivu lahko sodelujejo prijavitelji:
- lastniki ali solastniki sakralne kulturne
dediščine, za katero se dodeljuje
sredstva ali
- so najemniki sakralne kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno
dolgoročno najemno pogodbo oziroma pogodbo o sovlaganjih v objekt ali
ustrezno soglasje lastnika objekta.

Prijavitelji so upravičeni do sofinanciranja gornjih vsebin, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da se prijavijo na poziv v zato določenem roku,
- da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene obveznosti, če so
prejeli sredstva iz proračuna Občine
Lukovica,
- prijavljeni projekt ni bil sofinanciran
iz drugih virov proračuna občine Lukovica, državnega proračuna ali drugih
javnih razpisov.
Prijavitelj v svoji vlogi obvezno navede
ime, sedež in status prijavitelja.
3. Kriteriji za izbor

RAZPISI IN OBVESTILA

junij 2016
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevani
naslednji kriteriji:
- v prijavi je izkazana zaprta finančna
konstrukcija za prijavljeni projekt,
- dela so bila izvedena oz. se izvajajo v
obdobju od 16. 5. 2015 do 31. 10. 2016,
- iz prijave je razviden nepridobitni
značaj prijavljene vsebine,
- mnenje pristojnega zavoda za varstvo
kulturne dediščine,
- višina sredstev, ki so bila vložena v
obnovo nepremične sakralne kulturne
dediščine.
4. Okvirna vrednost
Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpolago je 25.000 EUR.
5. Potrebna dokumentacija

Prijavitelji morajo prijavi priložiti naslednjo dokumentacijo:
- natančen opis del ki so bila/bodo
izvedena,
- predračun z navedbo količin in obsega
storitev,
- v primeru, da so dela že zaključena,
potrjen končni obračun izvedenih del,
- v primeru da so dela že zaključena,
morajo prijavitelji priložiti tudi dokazilo
o plačilu vseh opravljenih del in storitev,
- izjava, da so v preteklih treh letih
izpolnjevali vse pogodbene obveznosti
za prejeta sredstva iz proračuna Občine
Lukovica;
- izjava, da za prijavljeni projekt niso
prejeli drugih sredstev iz občinskega
ali državnega proračuna oz. iz drugih

javnih razpisov.
6. Rok in način predložitve vlog
Prijave pošljite na naslov: OBČINA LUKOVICA, STARI TRG 1, 1225 LUKOVICA, v
zaprti kuverti s pripisom »Javni razpis SOFINANCIRANJE OBNOVE NEPREMIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE
ZA LETO 2016 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 4. 11.
2016 do 12.00 ure. Za pravočasne
se bodo štele vse vloge, ki bodo do
navedenega roka prispele v tajništvo
Občine Lukovica.
7. Rok za obveščanje o izidu poziva
V roku prispele popolne in pravilno
izpolnjene prijave bodo ovrednotene
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skladno z navedenimi kriteriji. Prijavitelji
bodo o odločitvi pisno obveščeni s
sklepom v roku 15 dni po roku za
predložitev prijav. S prijavitelji, katerim
bo sofinanciranje odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene
medsebojne pravice in obveznosti ter
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
8. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Vse informacije glede poziva lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari
trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur.
Kontakna oseba: Mojca Cerar, tel. 01 72
96 310.

ŽUPAN, Matej Kotnik, l. r.

OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica,
objavlja prosto delovno mesto

OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica,
objavlja prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC JAVNIH POVRŠIN M/Ž

VZDRŽEVALEC ZELENIH POVRŠIN M/Ž

Pogodba o zaposlitvi se s kandidatom sklepa za delovno mesto Vzdrževalec javnih površin, za določen čas 1 (enega ) leta, z možnostjo podaljšanja in
zaposlitve za nedoločen čas.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- stopnja izobrazbe V;
- vsaj 4 let delovnih izkušenj s področja urejanja javnih površin,
- področje dela, ki se razpisuje: upravljanje in vzdrževanje gradbene mehanizacije,
delo na terenu, znanje lažjih zidarskih, tesarskih in drugih pomožnih del, spremljane in obveščanje nadrejenih o stanju objektov, naprav, prostorov in vozil, druge
naloge po pooblastilu ali navodilu župana, direktorja občinske uprave ali višjega
svetovalca za GJS.
Od kandidata se pričakuje poznavanje dela na terenu in zmožnost samostojnega
dela, poročanje nadrejenim, kalkulacija stroškov, predlaganje ustreznih rešitev za
področje dela.
Podpis pogodbe o zaposlitvi za določen čas z ustreznim kandidatom in nastop
dela je predvidoma 1. 9. 2016.
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, skupaj s kratkim življenjepisom in navedbo
podrobnih delovnih izkušenj, pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica, s pripisom »Razpis – Vzdrževalec javnih površin«, najkasneje do 12. 8.
2016, do 10. ure. Prijave prejete po naveden roku se ne bodo upoštevale.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z zasedbo prostega delovnega mesta
lahko posredujete na el. naslov: info@lukovica.si, oz. po tel. 01/ 72 96 300 v času
uradnih ur (g. Rok PENEC, višji svetovalec za gospodarske javne službe).

Pogodba o zaposlitvi se s kandidatom sklepa za delovno mesto Vzdrževalec
zelenih površin, za določen čas 1 (enega ) leta, z možnostjo podaljšanja in
zaposlitve za nedoločen čas.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- stopnja izobrazbe V;
- vsaj 4 let delovnih izkušenj s področja urejanja zelenih površin,
- področje dela, ki se razpisuje: urejanje zelenih površin na pokopališčih, postajališčih, parkiriščih in javnih površinah na območju občine, skrb za okrasno drevje,
grmičevje in druge okrasne zasaditve, košenje zelenih površin, upravljanje z lažjo
mehanizacijo, urejanje okolice stavb v lasti Občine, druge naloge po pooblastilu ali
navodilu župana, direktorja občinske uprave ali višjega svetovalca za GJS.
Od kandidata se pričakuje poznavanje dela na terenu in zmožnost samostojnega
dela, poročanje nadrejenim, kalkulacija stroškov, predlaganje ustreznih rešitev za
področje dela.
Podpis pogodbe o zaposlitvi za določen čas z ustreznim kandidatom in nastop
dela je predvidoma 1. 9. 2016.
Pisna dokazila v slovenskem jeziku posredujte skupaj s kratkim življenjepisom, ki
vsebuje navedbo podrobnih delovnih izkušenj in dokazilom glede izpolnjevanja
zahtevane stopnje izobrazbe na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica,
s pripisom »Razpis – Vzdrževalec zelenih površin«, najkasneje do 12. 8. 2016, do
10. ure.
Prijave prejete po naveden roku se ne bodo upoštevale.
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z zasedbo prostega delovnega mesta
lahko posredujete na el. naslov: info@lukovica.si, oz. po tel. 01/ 72 96 300 v času
uradnih ur (g. Rok PENEC, višji svetovalec za gospodarske javne službe).

Štev.: 110-0002-2/2016
Datum: 27. 6. 2016

OBČINA LUKOVICA
Matej KOTNIK, l. r.
Župan

Preverite veljavnost osebnih
dokumentov
V prihodnjih mesecih pričakujemo povečano število vlog za izdajo osebnih dokumentov, zato vam v želji, da bi se izognili daljšim čakalnim vrstam in nevšečnostim pri prehodu mej predlagamo, da še pred obdobjem letnih dopustov in
morebitnih potovanj v tujino preverite veljavnost svojih osebnih izkaznic in
potnih listin ter vloge za izdajo novih dokumentov vložite pravočasno.
Svetujemo vam, da vlogo za izdajo osebne izkaznice ali potne listine vložite vsaj tri
tedne pred rokom, ko dokument potrebujete in ne čakate do izteka njihove veljavnosti. Vlogo lahko vložite na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji ali na katerem koli krajevnem uradu drugih upravnih enot. Uradne ure Upravne enote Domžale so ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18.
ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite
le osebno, za mladoletnega otroka vloži vlogo zakoniti zastopnik. Če je otrok starejši
od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, saj mora vlogo podpisati. Vlogi za izdajo
nove osebne izkaznice ali novega potnega lista mora biti priložena tudi stara osebna
izkaznica oz. stari potni list (če ste listino imeli) in primerna fotografija ali potrdilo z
referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika v digitalni obliki).

Upravna enota Domžale

Štev.: 110-0002-1/2016
Datum: 27.6.2016

OBČINA LUKOVICA
Matej KOTNIK, l. r.
Župan

Krajevna skupnost Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, Lukovica, 15. 5. 2016

SKLEP:

Zadeva: Asfaltna haza, betonarna in drobilnice gradbenega materiala kamnoloma Lukovica, na parcelnih številkah 328/2 in 349/1, 1933 k.o. Lukovica
Na podlagi 100. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
2/95) je svet Krajevne skupnosti Lukovica, na seji dne 28. 01. 1998 sprejel Statut Krajevne skupnosti Lukovica.
Predsednik je po Statutu Krajevne skupnosti Lukovica na 6. redni seji po 8. členu in
6. alineji, ki pravi, da Krajevna skupnost daje mnenje in soglasje h gradnjam in drugim posegom v prostor na območje krajevne skupnosti ter po 8. členu in 7. alineji,
ki pravi, da Krajevna skupnost daje mnenje in soglasje o opravljanju dejavnosti v naseljih, če dejavnost močno motijo okolico ali so ekološko sporne, dal na glasovanje
namestitev asfaltne baze, betonarne in drobilnice gradbenega materiala v kamnolomu Lukovica s strani podjetja Grasto d.o.o ., parcelna številka 328/2 in 349/1, 1933
k.o. Lukovica.
ZA namestitev asfaltne baze, betonarne in drobilnico gradbenega materiala ni bil
nobeden član Sveta Krajevne skupnosti Lukovica.
PROTI so bili vsi prisotni člani Sveta Krajevne skupnosti Lukovica.
Soglasno so sprejeli, da so vsi člani Sveta Krajevne skupnosti Lukovica proti
namestitvi asfaltne baze, betonarne in drobilnice gradbenega materiala v
kamnolomu Lukovica.

Predsednik KS Lukovica, Sebastijan Čemažar
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OBVESTILA IN POLITIKA

Rokovnjač

Cvetličarna Omers iz Domžal se je pred kratkim pridružila mednarodni
mreži cvetličarjev za dostavo cvetja Teleflor International in tako
še razširila ponudbo za svoje zveste stranke, ki od sedaj z njihovo
pomočjo lahko cvetje ali darilo pošljejo kamorkoli v tujino ali v
katerikoli kraj v Sloveniji.
Mednarodna mreža Teleflor International zagotavlja visoko kakovost
storitev kjerkoli ste in kamorkoli želite poslati sveže cvetje in darilo –
pa naj bo to v Sloveniji ali izven njenih meja. Gre za izredno preprost
sistem – poiščite TI kontaktno točko, torej Cvetličarno Omers, in
oddajte naročilo, za katerega potrebujete svoje podatke, podatke o
prejemniku in podrobnosti, ki jih določite s pomočjo cvetličarja, tj.
vrednost naročila, detajle o želenem cvetju in morebitnem darilu.
Obiščite Cvetličarno Omers v Domžalah, jih pokličite na telefon
01 72 26 520 ali preprosto oddajte svoje naročilo na teleflora@
cvetličarnaomers.si in že danes presenetite svoje najbližje – v Sloveniji
ali tujini. Cvetje je najlepše darilo! Več o projektu si preberite na letaku
na sredini revije – iztrgajte in shranite ga, nikoli ne veste kdaj vam bo
prišel prav.

PRI NAS OPRAVITE VSE
NA ENEM MESTU!
•
•
•
•
•
•
•

polnjenje klim
zavarovanja, prepisi, odjave, ...
registracija motornih vozil
servis vseh znamk vozil
menjava pnevmatik
tehnični pregledi
homologacije
VT

A O

KLIMA

Oglasno sporočilo

S Cvetličarno Omers lahko pošljete cvetje ali
darilo na vse konce sveta

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

OO SDS Lukovica je dne 06. 06. 2016
v Kulturnem domu Antona Martina
Slomška v Šentvidu na podlagi 30. člena
Statuta SDS izpeljal letno konferenco.
V skladu z dnevnim redom je prisotne
pozdravil predsednik OO SDS Lukovica
Matevž Kink. Izvolilo se je delovno predsedstvo, ugotovila sklepčnost, sprejel predlagani dnevni red. Podala so se poročila in sicer poročilo predsednika OO SDS Lukovica o delu odbora v preteklem letu, poročilo svetniške skupine o
njihovem delu, poročilo blagajnika in predsednika Nadzornega
odbora. Razvnela se je tudi vedno zaželena, odprta razprava glede programa dela za naslednje obdobje.
Težko pričakovan trenutek in vrhunec letne konference je bila slavnostna podelitev priznanj SDS v obliki bronastih in zlatih znakov ter
plakete SDS za poseben trud celotne družine, družina ki se trudi z vsemi močmi za lepši jutri.
Po zaključku konference je sledilo še druženje ob pogostitvi, kjer se je
razvila konstruktivna debata, širjenje poznanstev in deljenje izkušenj,
ter kovanje idej za nove, skupne korake.

Napovedujemo:
Vikend odprtih vrat v Lukovici
V Lukovici bo v okviru dogajanja ob občinskem prazniku od
2. do 4. septembra 2016 potekal Vikend odprtih vrat pri turističnih ponudnikih. Namen je predstaviti in promovirati ponudbo lokalnih turističnih ponudnikov čim večjemu številu
obiskovalcev. Vikend odprtih vrat je v Lukovici potekal že v
lanskem letu, v sodelovanju s Turistično zvezo občine Lukovica. Lani so sodelovali naslednji ponudniki: Gostilna in pizzeria Furman, Poskusni sadovnjak Brdo Kmetijskega inštituta
Slovenije, Čebelarski center Slovenije, Pavletova hiša v Krašnji, Eko kmetija Pr‘Matožet, Srečna hiša, Dvorec Rus in Turistično društvo Preserje pri Lukovici.
V letošnjem letu so vikendi odprtih vrat v Srcu Slovenije potekali
že v občinah Kamnik, Šmartno pri Litiji in Litija, septembra pa bosta potekala tudi vikenda v Lukovici in Mengšu. Vključene so take
lokacije, da lahko obiskovalec v enem vikendu obišče več točk in
na ta način resnično spozna lokalno območje (določeno občino)
in je v stiku z domačini. Dogajanje je primerno za domače in tuje
goste, za družine z otroki in za starejše. Velik poudarek je tudi na
medsebojni promociji ponudnikov.
Obiskovalci lahko sodelujejo tudi v nagradni igri; glavna nagrada
je tridnevno bivanje v koči Košutnik na Veliki planini. Organizator
Vikenda odprtih vrat v Lukovici sta Razvojni center Srca Slovenije
in Občina Lukovica.

OBVESTILA IN ZAHVALE

junij 2016

Razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih
produktov ter storitev turističnega gospodarstva
Obveščamo vas, da je bil v petek 10. junija na spletni strani MGRT objavljen
Javni razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov
ter storitev turističnega gospodarstva (2016–2018).
Razpisna dokumentacija je dostopna na naslednji povezavi, lahko pa jo
dobite tudi na Razvojnem centru Srca Slovenije http://www.mgrt.gov.si/
si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_
single%5D=1074.
Razpis je odprt do porabe sredstev, prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. 8.
2016, naslednje 7. 12. 2016 in 22. 2. 2017.
Med pogoji razpisa velja izpostaviti:
- Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti
za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem
okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh
slovenskega turizma. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah.
- Upravičeni stroški: Stroški storitev zunanjih izvajalcev:
- svetovanje,
- oblikovanje (grafična podoba vsebin),
- digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij,
- oglaševanje,
- specializacija.
Davek na dodano vrednost in stroški povezani z investicijami (npr. stroški
priprave projektne in investicijske dokumentacije, stroški gradnje, obnove,
nakupa strojev in naprav) niso upravičen strošek.
- Upravičenci: Upravičenci do sredstev po tem razpisu so gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja turizma
(MSP).
- Višina sofinanciranja: do 70% upravičenih stroškov, pomoč po pravilu
»de minimis«
- Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta: 30.000 €
- Zahteva se priložitev poslovnega načrta ter dolgoročne strategije trženja

Center Srca Slovenije, Saša Ceglar Vidmar (01 896 27 15) ali Lili Mahne (01 896
27 10). Na Razvojnem centru Srca Slovenije smo za namen tega razpisa oblikovali projektno ekipo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci za pomoč pri pripravi
vlog. V kolikor želite, vam bomo poslali obrazec za opis poslovne ideje, ki je
osnova za uvodni svetovalni intervju (2 uri). Svetovalni intervju, ki mu po potrebi lahko sledijo različna strokovna usposabljanja, osebno
mentorstvo ter priprava vloge, se plača po ceniku, ki vam
ga pošljemo na zahtevo.

Poslovni čas
Lekarne Lukovica
Sporočamo vam, da bomo v času letnih dopustov poslovni čas Lekarne Lukovica
prilagodili zmanjšanemu obsegu dela Zdravstvene postaje Lukovica.
Lekarna Lukovica bo tako v času od 18. 7. 2016 do 19. 8. 2016 odprta:
ponedelek in četrtek 12.00 - 19.00,
torek, sreda in petek: 8.00 - 16.00,
sobota: 8.00 - 13.00.

Zahvala
Ob udaru strele v naše gospodarsko poslopje so nastali prvi zublji ognja, ki so ga
opazili sosedje ter prihiteli na pomoč in ogenj zadušili. Posebna zahvala imenovanim:
Matjaž Cerar, Primož Cerar, Milan Vesel, Aleš Burja in Gašper Cerar.
Zahvala vsem gasilskim društvom Lukovica, Prevoje, Krašnja, Blagovica in Trojane, ki
so prihiteli v nekaj minutah, hvala Policijski postaji Domžale.
Posebna hvala Franciju Cerarju za odpravo okvare elektrike.

Družina Poznič, Gradišče 8

Za dodatna vprašanja glede razpisne dokumentacije se obrnite na Razvojni

Bolečina se da skriti,
tudi solze se da zatajiti,
a kako srce boli,
ker te v našem domu ni.

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

ZAHVALA

V SPOMIN

Svojo življenjsko pot je v 95. letu starosti sklenila naša draga
mama, stara mama, sestra in teta

8. julija bo minilo žalostno leto, odkar je od nas za
vedno odšel naš najdražji

MARIJA URANKAR

BOJAN ČEBULJ

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
podarjeno cvetje in sveče.

Hvala vsem, ki se ga spominjate, prinašate sveče in z
lepimi mislimi postojite ob njegovem grobu.

Zahvaljujemo se tudi župniku Janezu E. Rusu za lepo opravljen
obred in sveto mašo, Janezu Burkeljci za sočutne
besede slovesa in Pogrebni službi Vrbančič.

iz Češnjic

Vsi njegovi
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rojena Omahna
iz Prilesja 5

Še enkrat hvala vsem in vsakemu posebej,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Vsi njeni

