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Rokovnjač2 OGLASI

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

*Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun dnevnega zneska, 
ki je del mesečnega obroka je na voljo na www.dacia.si

Dacia. Zanesljiv  
partner GRZS.
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Dacia Duster 
Brez skrbi, vozite ga lahko tudi vi.

že za4 €*/ dan

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 24. avgusta 
2017; rok za oddajo člankov je 15. avgust 2017 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, 
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje ogla-
snega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 
89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod 
zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. 
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Družinski kolesarski praznik občine Lukovica, foto: Rado Gostič
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Uvodnik
Z a k o r a k a l i 
smo v drugo 
polovico leta, 
kar pomeni, 
da se je prav-
kar končalo 
šolsko leto in 
otroci že brez-
skrbno uživajo 
v počitnicah. 
Za delo in do-
sežke na dr-
žavnem in mednarodnem področju so bili 
najuspešnejši nagrajeni s priznanji, učenci, 
ki so izjemni učni uspeh dosegali vseh de-
vet let, pa so se vpisali v zlato knjigo. Vse to 
na osrednji prireditvi ob dnevu državnosti, 
ki sta jo skupaj pripravili občina Lukovica in 
OŠ Janka Kersnika Brdo. Počastitev praznika 
dneva državnosti je tudi uvodni članek pete 
letošnje izdaje glasila Rokovnjač. V njej je 
nekaj več pozornosti namenjene nekaterim 
projektom oziroma dogodkom, ki so prite-
gnile pozornost tudi nekoliko širše javnosti. 
Dobra in inovativna ideja v pravem okolju 
je garancija za uspeh. Taka je bila zagotovo 
ideja in izvedba 24 ur hoje okoli Gradiškega 
jezera. Podprlo jo je veliko ljudi. Odmev pri-
reditve na družabnih omrežjih in v medijih 
je bil zelo velik. Tako se je glas o naših kra-
jih širil po vsej Sloveniji. Morda tudi širše. Je 
pa zagotovo Gradiško jezero že nekaj časa 
dobro poznana destinacija za pohodnike, 
tekače in ljubitelje narave. V zadnjem obdo-
bju sem na parkirišču ob Gradiškem jezeru 
opazil tudi nekaj avtomobilov s tujimi regi-
strskimi oznakami. Vsekakor bi bilo treba to 
območje v turistične in rekreativne namene 
bolje izkoristiti. O tem je tekla beseda tudi 
na drugi proaktivni kavarni, na kateri so mla-
di razpravljali o novih fitnes napravah in trim 
stezi ob jezeru. Več o tem si lahko preberete 
v rubriki mladina.
Občina Lukovica je ponovno tudi na ko-
lesarskem zemljevidu Slovenije. Družinski 
kolesarski praznik konec maja je namreč v 
Šentvid privabil več kot 200 udeležencev, ki 
so prevozili 11-kilometrsko ravninsko traso. 
Podrobnosti pa v junijskem Rokovnjaču, v 
katerem med drugim pišemo še o 90. oble-
tnici PGD Krašnja, Vidovem večeru in sejmu, 
dobrodelni prireditvi šolskega sklada in še o 
marsičem zanimivem.

LEON ANDREJKA

ODGOVORNI UREDNIK

Po uspešni, a naporni sezoni, se tudi 
nogometaši 

NK Črni graben odpravljajo na zaslužene 
počitnice. 

Ker ne želimo, da bi otroci v juliju preveč 
pogrešali nogomet, 

bomo zanje organizirali poletno šolo 
nogometa.

Vabljeni so vsi otroci, ne glede na to, 
če so člani kluba ali ne. 

S seboj naj prinesejo športno 
opremo, primerne superge in 

plastenko s pijačo. 

Treningi bodo potekali drugi teden 
v juliju 

(10. 7. – 14. 7.) od 17.30 do 19.30. 

Razpored po igriščih:
10. 7. igrišče v Krašnji

11. 7. igrišče v Blagovici
12. 7. igrišče na Prevojah

13. 7. igrišče v Krašnji
14. 7. igrišče v Rafolčah

Cena poletne nogometne šole na otroka 
znaša 25 evrov, 

ves zbran denar pa bomo namenili 
nakupu nove klubske nogometne 

opreme.

Prijave zbiramo na telefonski številki 
031 795 634 (Tilen) in 040 816 908 (Lara) 

ali prek e-pošte: tilen.strmsek@
nkcrnigraben.si. 

POLETNA ŠOLA NOGOMETA

GASILSKA VESELICA 
PGD TROJANE
Trojanski gasilci vas vabimo na veselico, ki bo 
v soboto, 8. 7. 2017, ob 20. uri. Zabaval vas bo 
ansambel OKROGLI MUZIKANTJE. Poskrbeli 
bomo za srečelov ter dobro hrano in hladno 
pijačo. Vabljeni pod velik šotor na Trojane!
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Na trgu v Lukovici je bila v četrtek, 22. junija, proslava ob dnevu dr-
žavnosti. 
Slavnostni govornik je bil nadporočnik Miran Stopar, predsednik območ-
nega združenja ZSČ Domžale in veteran vojne za Slovenijo. V svojem go-
voru je dejal, da brez veteranov vojne Slovenije samostojne Slovenije in 
praznika ne bi bilo.
Ravnateljica OŠ Janka Kersnika Brdo in župan Matej Kotnik sta podelila 
nagrade najuspešnejšim učencem, ki so dosegli priznanja na državni in 
mednarodni ravni, na področjih znanosti, športa in glasbe. Učenci 9. ra-
zredov, ki so bili uspešni vseh devet let, so dobili posebno nagrado knjigo 
– knjigo leta sLOLvenski klasiki Boštjana Gorenca Pižame. 
Nastopali so učenci OŠ Janka Kersnika Brdo ter učenci podružničnih šol 
Blagovica in Krašnja, pevski zbor Ciklamen in Pihalni orkester Brdis, ki so 
s svojimi točkami popestrili prireditev. Učenci podružnične šole so poskr-
beli, da so nas ob njihovi plesni točki Footlose zasrbele pete. Prireditev 
so učenci končali s prikazom športa (badminton, ritmični ples, nogomet, 
košarka, odbojka) ter vabilom na ogled razstave Sokoli in orli v Pungar-
tnikovi hiši. 

ERIKA CERAR

FOTO: ROK MAJHENIČ

Prireditev ob dnevu državnosti Slavnostni govornik nadporočnik Miran Stopar

Pevski zbor Ciklamen

Nastopali so učenci OŠ Janka Kersnika Brdo ter podružničnih šol Blagovica in Krašnja. Nagrade najuspešnejšim učencem, ki so dosegli priznanja na državni in mednarodni ravni.

Učenci 9. razredov, ki so bili uspešni vseh devet let.

Razstava Sokoli in orli v Pungartnikovi hiši
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V petek, 23.junija, je bila v sklopu praznovanja Dneva državnosti v naši 
občini, v cerkvi Marije Vnebovzete na Brdu, sveta maša za domovino. Iz-
obešena slovenska zastava v prezbiteriju župnijske cerkve je naznanjala 
slovesno in praznično vzdušje. Pri sveti maši sta somaševala domači žu-
pnik Pavel Okoliš in gospod Ivan Povšnar, s petjem na koru pa je sodelo-
val domači župnijski zbor. Tako smo lahko že pri vstopni pesmi slišali » …
Tebi vseh rodov Gospod, priporoča se naš rod …« in pri psalmu » …Go-
spod nam bo izkazal dobroto in naša dežela bo dajala obilen pridelek …«. 
Tudi pri darovanjski pesmi smo prosili » …zase in za domovino, milosti te 
prosimo …« in potem ob koncu ».Marija, ti pomagaj nam, vseh sloven-
skih src Kraljica … varuj polja in gozdove …«. Ker je praznična sveta maša 
za domovino sovpadala še s slovesnim praznikom Srca Jezusovega, smo 
na začetku prisluhnili še petim litanijam skladatelja Antona Foersterja, ki 
jih je izvajal moški del župnijskega zbora. Pri homiliji je gospod Povšnar 
poudaril, kako je pomembno svojo domovino spoštovati in jo imeti rad 
ter izpostavil velik pomen treh največjih slovenskih državnih praznikov, 
Dan samostojnosti in enotnosti, Dan državnosti in Dan suverenosti. 
Po maši je pred cerkvijo zagorel simbolični kres, kakor se za kresni večer 
tudi spodobi. Žal prastara slovenska navada kresovanja vse bolj izumira 
in so kres ob »kresu« nadomestili kresovi ob drugih praznikih, ki s slo-
venskim ljudskim izročilom nimajo kaj dosti skupnega. Po slovesnem 
pritrkovanju zvonov smo vsi navzoči skupaj na čast naši domovini zapeli 
slovensko himno in se polni domovinskih čustev še nekaj časa prijatelj-
sko družili ob pecivu in kozarčku vina. 
Izredno prijeten večer, ki je pri vseh pustil pečat močnejše narodne zave-
sti, je nekoliko zmotil grenak priokus maloštevilnega obiska. Kar je precej 
nenavadno, saj ima maša za domovino poleg verskega tudi protokolarni 

značaj, in bi bilo prav pričakovati, da bi se takšnega dogodka udeležilo 
več ljudi, tudi predstavniki družbeno političnega življenja na lokalni rav-
ni, kot je to že povsem utečeno in samoumevno na državnem nivoju. Naši 
»novejši« državni prazniki, ki so povezani s slovensko osamosvojitvijo, se 
nekako še niso »prijeli« in jih še vedno praznujemo precej mlačno, pa če-
prav so odsev najsvetlejšega dela naše slovenske zgodovine. Zato bodi-
mo ponosni na našo domovino in veseli, da živimo v blagostanju na tako 
lepem koščku zemlje. 
»Bog našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet.«

MATEVŽ KINK  

Kresni večer in sveta maša za domovino

Markov leseni Ford T je zasijal
 
Marko Kveder iz Rafolč je končal srednjo lesarsko šolo v 
Ljubljani že pred skoraj 30 leti. Pripravništvo je opravljal v Stolu 
v Kamniku, proti koncu v vzorčnem oddelku. Že tu je dobival 
svoje ideje, kako bi lahko izdelal drugačne vzorce, vendar je 
bilo vse preveč vnaprej določeno. Pri rutinskem delu se ni mogel 
izražati s svojimi idejami. Ko je postal samostojni podjetnik, je 
že lahko uveljavil marsikatero domiselno rešitev pri izdelavi 
sakralnega pohištva za opremo bližnjih cerkva. Pri izdelavi 
lesenega avtomobila, replike prvega serijskega avtomobila na 
svetu Forda T, pa je uspešno izrazil številne še skrite talente od 
mizarjenja, ličarstva, kiparjenja do rezbarjenja. Verjame, da 
se veliko mizarjev težko loti takih raznolikih in zahtevnih del. 
Marko pravi, da vsak delček v mozaiku šteje. Vedno se je treba 
nadgrajevati. 
Marko Kveder je trenutno najbolj prepoznaven Rafolčan. Svojo 
repliko Fordovega avtomobila so prikazali na več domačih televizijah 
(SLO 1, POP TV, KANAL A) in v časopisih (Delo, Dnevnik, Slovenske 
novice, Domžalske novice, Finance, pa tudi intervju v Rokovnjaču). 
Veliko je tudi zanimanja iz tujine in zasledimo objave tudi v angleščini 
in nemščini. Marko je svojo leseno Lizzy še dodelal in pobarval v črno 

avtomobilsko barvo. Dodal je platneno streho, da se Jara gospoda, ki 
jo misli voziti, ne bi zmočila. Vozil pa je že nekaj ohceti. V organizaciji 
Društva starodobnih vozil Kamnik je od 19. do 21. maja 2017 že 
sedmič potekala Mednarodna revija starodobnikov A razreda (letnik 
1889 do 1940) s 50 vozili in 20 motorji Harley-Davidson. Marko se je 
prvič predstavil z dodelanim avtomobilom na petkovem slovesnem 
odprtju v Eko resortu pod Veliko planino v Godiču, v soboto in nedeljo 
pa je sodeloval na reviji in razstavi starodobnikov v Voljčem Potoku. 
Vsi so jih navdušeno fotografirali in nejeverno občudovali tako avto 
kot tudi spremstvo, napravljeno v oblačila iz obdobja 1910–1920, za 
katera so dobili prvo nagrado na modni reviji starodobnih oblačil za 
zelo realističen prikaz obdobja izpred skoraj sto let. V prihodnosti 
namerava poleg homologacije izdelati še zastekleno leseno streho, 
tako bo dobil dva avtomobila, kabrioleta in avto s trdo streho. S 
prevozi ob raznih slovesnostih si bo Marko povrnil nekaj vloženih 
sredstev, mogoče pa bo z maloserijsko proizvodnjo prišel do dolgo 
pričakovane ničle.   
Marko se za pomoč pri nadaljevanju in zaključevanju izdelave 
lesenega avtomobila zahvaljuje vsem, ki so kakorkoli pripomogli 
pri projektu, posebno pa domačim in vaščanu Tomažu Jemcu, ki je 
urejal in spremljal vsa zadnja dogajanja.    

VIKTOR JEMEC

FOTO: TOMAŽ JEMEC
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Pod točko 1 so svetniki obravnavali zapisnik 18. redne seje Občinske-
ga sveta Občine Lukovica z dne 24. 4. 2017. Pripomb na zapisnik ni 
bilo. Za je glasovalo vseh 14 prisotnih svetnikov.   
Pod točko dve je bila zapisana obravnava predloga Odloka proračuna Ob-
čine Lukovica za leto 2017- 2. obravnava. Sklep je bil sledeč: Občinski svet 
Občine Lukovica sprejme Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2017. 
ZA je glasovalo 9 članov. PROTI je glasovalo 5 članov. Sklep je bil sprejet. 
Pod tretjo točko je bila na vrsti obravnava predloga Odloka proračuna 
Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava. Sklep: Občinski svet Občine 
Lukovica sprejme Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2018. ZA je 
glasovalo 9 članov. PROTI je glasovalo 5 članov. Sklep je bil sprejet.
 Točka 4 dnevnega reda. Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvar-
nim premoženjem Občine Lukovica za leto 2017 - 2. obravnava. Sklep: 
Občinski svet Občine Lukovica sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premo-
ženjem Občine Lukovica za leto 2017 v drugi obravnavi v predlaganem 
besedilu. Občinski svet Občine Lukovica določa, da načrt ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem pod vrednostjo 20.000 evrov v postopkih urejanja 
zemljiškoknjižnega stanja občinskih cest in komunalne infrastrukture (vo-
dovod ...), sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna. ZA je glasova-
lo 14 članov. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.   
Točka 5 - Obravnava predloga Načrta razpolaganja s stvarnim premože-
njem Občine Lukovica za leto 2018 - 2. obravnava. Sklep: Občinski svet 
Občine Lukovica sprejme Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine 
Lukovica za leto 2018 v drugi obravnavi v predlaganem besedilu. Občinski 
svet Občine Lukovica določa, da načrt ravnanja z nepremičnim premože-
njem pod vrednostjo 20.000 evrov v postopkih urejanja zemljiškoknjižne-
ga stanja občinskih cest in komunalne infrastrukture (vodovod ...), sprejme 
organ, pristojen za izvrševanje proračuna. ZA je glasovalo vseh 14 članov. 
PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet. 
Točka 6 dnevnega reda, Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2017 - 

2. obravnava. Sklep: Sprejme se Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 
2017. ZA je glasovalo 14 članov. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet. 
7. Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018 — 2. obravnava. Sklep; 
Sprejme se Kadrovski načrt Občine Lukovica za leto 2018. ZA je glasovalo 
14 članov. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet. 
Točka 8 dnevnega reda - Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 
2016. Sklep: Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se Zaključni račun 
proračuna Občine Lukovica za leto 2016 sprejme po skrajšanem postopku. 
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2016. ZA je 
glasovalo 14 članov. PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.   
Deveta točka: Obravnava in sprejem soglasja k sistemizaciji delovnih mest 
v VE Medo za šolsko leto 2017/2018. Sklep: Občinski svet Občine Lukovica 
daje soglasje k predloženi sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Medo pri OŠ 
Janka Kersnika Brdo za šolsko leto 2017/2018. ZA je glasovalo 14 članov. 
PROTI ni glasoval nihče. Sklep je bil sprejet.   
10. točka dnevnega reda. Obravnava in sprejem sklepa o odpisu zapadlih 
terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev. Sklep: Občinski svet Ob-
čine Lukovica soglaša, da se iz popisa terjatev do kupcev izločijo terjatve 
v skupni višini 18.134,47 evra. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da 
se iz popisa obveznosti do dobaviteljev izločijo obveznosti v skupni viši-
ni 821,51 evra. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ve-
stniku Občine Lukovica. ZA je glasovalo 14 članov. PROTI ni glasoval nihče. 
Sklep je bil sprejet.   
Točka 11: Letni program športa Občine Lukovica. Sklep: Občinski svet Ob-
čine Lukovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za leto 2017 
v predloženem besedilu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Občine Lukovica. ZA je glasovalo 14 članov. PROTI ni glaso-
val nihče. Sklep je bil sprejet. 

ZA OBČINSKO UPRAVO

ANDRAŽ KOPITAR

Poročilo z 19. redne seje občinskega sveta

Janez Čebulj iz Krašnje, 
90-letnik 
 
V torek, 6. junija 2017, je Janez Čebulj iz Krašnje praznoval častitljivih 
90 let. Prav na rojstni dan ga je z obiskom na domu presenetil župan 
Matej Kotnik. Gospod Čebulj se v visoki starosti neverjetno dobro 
drži, je nadvse zgovoren in povsem razumljivo govoreč. Županu 
je povedal nekaj zgodb iz preteklih časov, naštel svojo številno 
družino, z velikim zanosom in ponosom pa je govoril tudi o svojih 
petih otrocih, sedemnajstih vnukih in enajstih pravnukih. Gospod 
Čebulj je za svoja leta prava enciklopedija, podal je namreč ogromno 
podatkov, imen, letnic, sorodstvenih vezi, spominja se več generacij 
prijateljev. Tako dober spomin je župana povsem osupnil. Janezu 
Čebulju ponovno izrekamo čestitke in mu želimo obilo zdravja, sreče 
in moči za nadaljnja leta. 
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Na kresno noč smo ga zažgali tudi ob Gradiškem jezeru, kresni ogenj 
namreč. Hkrati pa ga je skozi ves dan in noč okoli Gradiškega jezera 
»žgalo« veliko število ljudi, obiskovalcev oziroma udeležencev do-
godka 24 ur hoje okoli jezera pod taktirko Bogdana Capudra.
 
Na šentjanževo – torej 23. junija – marsikje, tudi pri nas na Gradiškem je-
zeru, obudijo staro obredno kurjenje kresov, ki je imelo in ima različne po-
mene. Kolikor je dandanes kresnih šeg, povezanih z ognjem, vse izhajajo iz 
najstarejšega, magičnega odnosa človeka do narave. Ljudstvo ima kresni 
dan za najdaljšega v letu – O kresi se dan obesi – čeprav je v resnici najdaljši 
21. junij. S kresovi so hoteli ljudje sonce počastiti in mu z ognjem pomagati, 
da ne bi omagalo. Kresovanje so na Slovenskem spet oživili v drugi polo-
vici 19. stoletja, ko je dobilo rodoljubni pomen. Kresovanje je najbolj znani 
običaj ob prazniku svetega Janeza Krstnika; ta namreč goduje 24. junija. 
  A že mnogo pred samim kresovanjem in večerno veselico, celo še v prej-
šnji noči, še pred zbujanjem dneva, smo se zbrali z namenom, da začnemo 
s 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera. Ob petih zjutraj je ob jezeru zadonela 
glasba iz inštrumentov Godbe Lukovica, sledil je pozdravni govor župana 
Mateja Kotnika in organizatorja Bogdana Capudra. Za tako zgodnjo uro se 
nas je zbralo neverjetno veliko. Za ogrevanje pred hojo je poskrbela Špela 
iz fitnesa Hiša na travniku. Za dodatno motivacijo so nam fantje narodno-
zabavnega ansambla Bojsi zaigrali Avsenikovo Na Golici. Prvi krog hoje je 
bil vesel, sproščen, v jutranjem hladu se je čutila pozitivna energija. V kolo-
ni hodečih je bila tudi harmonika Simona Bučarja, ki je prvih šest krogov 
spremljal glavna protagonista dogodka Bogdana in Barbaro Dimc. Barbara 
je namreč prva podprla ta športni dogodek, skupaj pa sta si zadala veliko-
potezni cilj, v naslednjih 24 urah prehoditi 24 krogov okoli jezera. 24 krogov 
po 4300 metrov pomeni prek 100 kilometrov hoje. Izziv se je zdel zanimiv 
tudi komaj 16-letnemu Andražu Slaparju in Andreji Fistrovič, ki sta se od-
ločila polno podpreti dogodek in preizkusiti svoje meje. Bogdanova sestra 
Bernarda je prehodila 12 krogov, toliko kot Andrejin mož Janez in starosta 
krašenjskega športnega življenja Marjan Štrukelj. Vsi ostali udeleženci so 
imeli prosto izbiro, kdaj in koliko krogov bodo spremljali štiri nadobudneže 
– skoraj kot iz filma Gospodar prstanov – je tale naša druščina prerasla v 
Bratovščino jezera. 
  Po prvem krogu smo se vsi okrepčali z brezplačnim zajtrkom. Za nas so 
pripravili umešana jajčka ter dišečo kavico in čaj. Večina udeležencev se je 
po tem odpravila v službo, nekaj pa nas je nadeljevalo s hojo. Skozi dan se 
je hoje udeležilo mnogo ljudi, nekateri za krog, dva, nekateri za več, vsem 
pa je bilo skupno, da so imeli s seboj le dobro voljo in spodbudne besede 
za člane Bratovščine. Nekateri smo se na pot okoli jezera vrnili po službi, 
ko je ekipa Hiše na travniku pripravila še animacijo in delavnice za otroke, 
a takrat se je že dogajalo tudi na prireditvenem prostoru. Praktično skozi 
ves dan so nastopali glasbeniki skupine Bojsi iz Preserij z večinoma naro-
dnozabavno vsebino, zvečer pa se je, kot se za kresno noč spodobi, pelo in 
plesalo ter zelo dobro jedlo in pilo. 
Bratovščina jezera je tja do desete ure zvečer, torej 17 ur in po okoli 70 
prehojenih kilometrih funkcionirala super, potem pa so se začele težave s 
koleni, predvsem pa žulji. Napredovali so počasi in okoli polnoči že prišli do 
naslednje slovenske legende, ki je znana za kresno noč. Najpopularnejša 

legenda, ki se veže na kresno noč je, da je to čas, ko se lahko pogovarjamo 
z živalmi, če si damo v čevelj praprotno seme. Po nekaterih različicah po-
stanemo celo nevidni.   
Skoraj zagotovo je kateremu od sotrpinov v športni copat zašla tudi pra-
prot, nismo pa prepričani, ali so se zares pogovarjali z živalmi ali postali ne-
vidni. Vsekakor pa lahko trdimo, da so se prav vsi zelo razveselili profesio-
nalne maserke iz Hiše na travniku, ki je v večernih urah poskrbela za njihove 
mišice. Vsi po vrsti so se razvrstili na njeni masažni mizi ter po opravljenem 
nekajminutnem sproščanju nadaljevali pot.   
Kljub profesionalni obdelavi mišičevja so člani naše Bratovščine s težavo 
nadeljevali pot, bolj ali manj so se zaprli vase ter se spopadli z bolečino in 
se z njo pogovarjali vse do pete ure zjutraj, ko je ura odbila konec trpljenja. 
Prehodili so 23 krogov oziroma 97 kilometrov, za zadnji krog pa so namesto 
45 minut porabili več kot 70 minut. Vidno utrujeni, z bolečimi okončinami, 
so se člani Bratovščine na koncu nekaj čudno nasmihali, bili so kot v svojem 
svetu, v svetu kresne noči. Umirjeni in umerjeni z energijo jezera, zadovoljni 
s prepotovano razdaljo, predvsem pa navdušeni, mogoče celo vzhičeni in 
samozavestni, da so uspeli končati kar so začeli pred 24 urami. Čestitamo. 
V imenu organizatorja Bogdana Capudra se zahvaljujemo vsem, ki so ka-
korkoli pripomogli pri dogodku: Barbari Dimc, ki je prva verjela v dogodek 
in pomagala pri njegovi pripravi, županu Mateju Kotniku, ki ni podvomil v 
njegov uspeh, Godbi Lukovica, ansamblu Bojsi, osebju fitnes centra Hiša 
na travniku iz Doba, radiu Veseljak in Aktual, vaščanom Gradišča za pomoč 
pri postavitvi prireditvenega prostora in gostinski ponudbi ter motivaciji, 
ter nenazadnje vsem domačim – družini. Hvala vsem in vsakemu posebej. 
Naj na koncu še sporočim, da bo dogodek tradicionalen. Nasvidenje torej 
na kresni noči 23. junija 2018 na Gradiškem jezeru! 

ANDRAŽ KOPITAR

S Kresnikom za 365 dni sreče
Kresna noč na Gradiškem jezeru – 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera

Prvi krog Harmonikarska druščina 

Po 24 urah
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V soboto, 27. maja, je športno društvo PELOTON – SLO, ki v občini Lu-
kovica deluje na področju rekreativnega kolesarstva, pripravilo prvi 
oTo družinski kolesarski praznik občine Lukovica. Za predšolske otro-
ke kilometrski krog, za družine pa 11 kilometrov dolgo traso.
 Začelo se je že okoli devetih s prevzemom štartnih številk, zares pa na-
deljevalo ob desetih. Takrat so se malčki, beri predšolski otroci, s skircami, 
poganjalčki in mini kolesi zapodili na kilometer dolg krog. Ker je varnost 
udeležencev najpomembnejša, je bila že tu prisotna popolna cestna zapo-
ra, dobro pa so se odrezali tudi starši, ki so otroke pospremili skozi celotno 
traso. Po koncu smo od otrok slišali, da bi bila trasa lahko celo daljša, starši 
pa so malce odmajevali z glavo, češ, povsem dovolj je bilo. 
Po ogrevanju pa je šlo zares. Ob 10.45 so se na skoraj 11 kilometrov dolgo 
traso odpravile kolesarske družine. Okoli 200 kolesarjev je po popolnoma 
zaprti trasi, delno speljani tudi po makadamu, prevozilo krog brez večjih 
nezgod in okvar. Zanimivo je bilo, da je v nasprotju s pričakovanji večina 
pohvalila ravno makadamski del poti, ki pa so ga predhodno zelo lepo 
uredili sodelavci režijskega obrata občine Lukovica, tudi sicer se fantom 
zelo lepo zahvaljujemo za sodelovanje. Po vožnji so vsi udeleženci prejeli 
spominske medalje, in ko bi vi lahko videli vse te nasmejane obraze otrok, 
iskrice v očeh in vso energijo, ki so jo po odpeljani vožnji malčki še imeli, 
neverjetno, za organizatorja zagotovo največja pohvala. Prav vsi od prvega 
do zadnjega udeleženca so si bili enotni, da je vožnja vrhunsko uspela in 
kot organizatorja se z Matijo pod to le še podpiševa.
 Po opravljenih vožnjah pa se je začela prireditev, na kateri so se predstavile 
umetnostne kotalkarice iz Kotalkarskega kluba Pirueta iz Domžal, sledila je 
Plesno navijaška skupina Sovice, predstavitve novih koles in e-koles, ki so 
jih pripravili fantje iz Moto Seta, predstavitev športnega društva Peloton – 
Slo, mladinskega kluba Stik, njihovo ekipo pa moramo še posebej pohvaliti, 
saj so nam izredno priskočili na pomoč pri sami izvedbi dogodka. Ko smo 
že ravno pri pohvalah, je nujno omeniti tudi fante iz ŠD Rafolče, brez kate-
rih dogodek ne bi bil, kar je bil. Hvala v Rafolče! 
Sledila je slavnostna podelitev kolesarskih izpitov in diplom petošolcem 
Osnovne šole Janka Kersnika, pred tem pa še pozdrav ravnateljice OŠ Anje 
Podlesnik Fetih in župana Mateja Kotnika. Da je prireditev lepo tekla, se 
lahko zahvalimo Leonu Andrejki, ki je po uradnem delu dogodka vse pri-
sotne povabil na zabavno nagradno igro, ki jo je pripravil organizator. Za 
velikodušno denarno nagrado s je bilo treba s kolesom zapeljati celih 8 me-
trov. Seveda je bilo kolo malce prirejeno, namesto v levo je zavijalo v desno, 
namesto naprej pa se je vrtelo pedala nazaj. Ni treba poudariti, da se razen 
organizatorja in konstruktorja kolesa, Matije Poka Badaliča, nihče drug ni 
uspel niti zapeljati, kaj šele prevoziti celih 8 metrov. A smeha na ta račun ni 
manjkalo. In radovednosti, vsi so hoteli preizkusiti to čudo od kolesa.

Tisto soboto nas je ves dan spremljalo in grelo sonce, ob progi so nas spod-
bujali navijači, nekateri so po dolgem času sedli na kolo in se spomnili, kako 
luštno se je malce zapeljati, kako se iz kolesarskega sedeža vse lepše vidi, 
bolj začutiš lokalni utrip, svobodo. Veseli smo, da smo že pred samo prire-
ditvijo na kolesih srečevali ljudi, ki jih prej še nismo. Le-ti so se pripravljali 
na naš dogodek in to je ravno tisto, zaradi katerega smo ustanovili naše 
športno društvo. Zato, da pritegnemo k rekreativnemu, tudi športnem 
udejstvovanju čim več ljudi, otrok, družin. Po dogodku ostajajo lepi, nepre-
cenljivi spomini, več kot 400 slik vas čaka na spletni strani pelotonslo.com, 
mi pa z vročimi glavami že gledamo v prihodnost. V leto 2018, ko bo oTo 
družinski kolesarski festival Občine Lukovica že skoraj tradicionalen, vseka-
kor pa spet namenjen otrokom in družinam. 
Zahvaljujemo se sponzorjem in prijateljem dogodka: Občini Lukovica ozi-
roma županu Mateju Kotniku, upravi in režijskemu obratu, OŠ Janko Ker-
snik Brdo – še posebej ravnateljici Anji Podlesnik Fetih in učiteljici Nataši 
Berk, ki je bila koordinatorka med ŠD Peloton-SLO in OŠ Janka Kersnika, 
Ivu iz kolesarskega centra Moto Set, Juretu iz bara TOČKA 213; VW Lovše 
in Toyota Lovše, Hiši na travniku, podjetju Srček, d. o. o., E-Študentskemu 
servisu, AMZS, Katja & Alen, Tisk in vezenje Rajko Cvetko, s. p., Velo, Trgovini 
Spina, Sberbanki, Hoferju, Mesarstvu Dobravec. Zahvaljujemo se tudi: mo-
deratorju Leonu Andrejki, Kotalkarskemu klubu Pirueta Domžale, navijaški 
skupini Sovice, Mladinskemu klubu Stik, ŠTD Rafolče, podjetju Avto Kveder, 
Godbi Lukovica, Moto klubu Rokovnjači in AMD Lukovica.

ANDRAŽ KOPITAR, FOTO: ANDRAŽ KOPITAR IN RADO GOSTIČ

oTo kolesarski praznik občine Lukovica
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Vidov sejem letos na nedeljo 
Vidov sejem v organizaciji TD Sv. Vid, ki se je odvil že sedmo leto 
zapored, smo letos obiskovalcem ponudili na nedeljo. Sproščeno 
vzdušje, bogata ponudba na stojnicah in spremljevalni program 
je privabil veliko število obiskovalcev, ki so uživali v res toplem 
nedeljskem dnevu v Šentvidu. 
Tudi letošnji sejem je zaznamovala kakovostna ponudba domačih, 
slovenskih izdelkov. Tako so bile stojnice bogato založene z domači-
mi ekološkimi pridelki in izdelki: od sadja in zelenjave okoliških in bolj 
oddaljenih kmetij, mlečnih izdelkov, suhih mesnin, različnih olj, peko-
vskih izdelkov, izdelkov iz konoplje, testenin, slaščic, predstavljali pa 
so se tudi ponudniki keramičnih, lesenih izdelkov, pletenih izdelkov in 
suhe robe ter naravnih kozmetičnih preparatov. Občudovali smo tudi 
mojstre domače obrti, ki so ustvarjali na sejmu: rezbarjenje, izdelava 
izdelkov iz slame ...  
Dogajanje na sejmu je letos popestrila razstava starodobnikov, ki smo 
jih lahko občudovali na prizorišču, od koles, motorjev do štirikolesni-
kov. Otroke so animirale številne delavnice, družabne igre in igranje na 
glasbila v Vidkovi ustvarjalni deželi. 
Točno opoldne je bilo kot vsako leto tradicionalno tekmovanje v vle-
čenju vrvi, na katerem so v ženski kategoriji ponovno slavile Vrbljanke, 
moški pokal je pa letos šel v roke ekipi Redbull (mešana ekipa Imovica 
z okolico). 
Sejem je ponovno pokazal svojo srčnost in pristnost tako s strani raz-
stavljavcev kot obiskovalcev. V TD Sv. Vid smo veseli, da lahko skupaj z 
vami ustvarjamo prijetne dneve druženja. Se veselimo ponovnega sni-
denja z vami naslednje leto na že 8. Vidovem sejmu v Šentvidu.   
Več o naših dogodkih najdete na www.td-svvid.si, pridružite pa se nam 
tudi na fb strani www.facebook.com/Turistično društvo Sv. Vid, kjer bo-
ste našli tudi več fotografij z dogodkov.  

MAJDA KOČAR

DOGODKI

Dan ljubezni na Vidovem večeru
 
Skupina Pepel in kri je svoj prvi velik uspeh dosegla leta 1975 s skladbo Dan 
ljubezni, s katero je zmagala na Opatijskem festivalu in si s tem zagotovila so-
delovanje na Evroviziji v Stockholmu, kjer so zasedli 13. mesto. V svojih 43 letih 
obstoja so imeli vrsto turnej in televizijskih snemanj doma in v tujini, zdaj pa 
nastopajo le še ob posebnih priložnostih. Zato nam je bilo v veliko čast in ve-
selje, da smo skupino Pepel in kri gostili na letošnjem Vidovem večeru, v petek 
9. junija 2017. 

V določenem obdobju je skupina štela 11 slovenskih glasbenih estradnikov, 
zdaj v skupini prepevajo še štirje člani: Tadej Hrušovar, Meta Močnik, Sandra 
Klemm – Sandy in Vojko Sfiligoj. Skupini se je v petek pridružil še Celjan Janez 
Goršič, ki je tudi še član stare zasedbe. 
Tudi petkov koncert so začeli z legendarno, skorajda že ponarodelo Dan lju-
bezni, s katero so takoj ustvarili odlično vzdušje v šentviški dvorani. Sledili so 
sami hiti: Čuj, deklica, Na vrhu nebotičnika, Ljudje pomladi, Insieme ... – pesmi, 
ki jih vsi že leta poznamo, zdaj pa smo jim prisluhnili v živo. Obiskovalci smo 
uživali v znanih in priljubljenih napevih, člani skupine Pepel in kri pa v izjemni 
odzivnosti publike. Izjemno prijeten Vidov večer, ki ga bomo še dolgo pomnili! 

MAJDA KOČAR

Prijetno druženje tudi po koncertu

Letošnja popestritev Vidovega sejma - starodobniki

Napeto tekmovanje v vlečenju vrvi

Zmagovalna moška ekipa - RedbullDomači izdelki

Lepo je bilo prisluhniti vsem znanim zimzelenim melodjiam.
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V Rafolčah imamo med prvimi v občini Lukovica AE defibrilator
V ŠTD Rafolče nam je uspelo, da smo skupaj s pomočjo donatorjev ure-
sničili nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja Defibtech Lifeline 
(AED). Največ zaslug za to človekoljubno dejanje ima pobudnik in član 
ŠTD Stane Breznik.

Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je 
sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka lahko 
srce ponovno požene in s tem reši življenje. V odločilnih trenutkih, ko oseba 
doživi nenaden srčni zastoj, so odločilne minute in sekunde. Z vsako minuto, 
ko srce ne bije, se možnost za preživetje zmanjša za 7 do 10 odstotkov. Redki 
preživijo po 10 minutah brez defibrilacije in oživljanja. V Sloveniji vsako leto 
umre za zastoji srca skoraj 5000 ljudi. 

V četrtek, 18. maja 2017, ob 17. uri je bilo v brunarici organizirano strokovno 
usposabljanje na temo varne uporabe AED in postopkov oživljanja. Glede na 
nujnost poznavanja postopka delovanja z napravo in bolnikom se je udeležilo 
premajhno število krajanov, tako bo organiziranih še nekaj predstavitev. AED 
je nameščen v zato posebej prirejeni omarici ob vhodu v brunarico ŠTD Ra-
folče in je na voljo vsem, ki bi ga utegnili potrebovati, 24 ur na dan vseh 7 dni 
v tednu. Ob odprtju omarice se vklopi alarm, ki se ob zaprtju le-te samodejno 
izključi. 
Naprava AED je sestavljena iz ohišja z baterijo, iz katerega izhajata dve nalep-
ki – elektrodi. Na ohišju lahko najdemo dva gumba za vklop in proženje elek-
tričnega sunka, ter zvočnik, prek katerega nam aparat daje glasovna navodila 
v slovenskem jeziku. Uporaba je varna in enostavna, uporablja ga lahko prav 
vsak. Sam po sebi pa aparat seveda ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel 
dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo srca) in z umetnim diha-
njem. Z oživljanjem z uporabo AED lahko narediš toliko kot celotna reševalna 
ekipa, ki prispe pozneje, in rešiš življenje. Na predavanju smo si zapomnili: 
• AED je popolnoma in varna naprava, ki jo lahko uporablja vsakdo! 
• Samo uporaba AED brez stiskov prsnega koša in umetnega dihanja je neu-
činkovita! 
Poskrbimo za življenja svojih bližnjih in se usposobimo, da bomo lahko poma-
gali v kritičnih trenutkih, ki naj bi jih bilo čim manj. 

VIKTOR JEMEC

Naše društvo, ki je bilo ustanovljeno leta 1927, v letošnjem letu pra-
znuje 90. obletnico delovanja. V vseh teh letih, ki so bila zaznamova-
na z neumornim trudom članov, da bi se društvo obdržalo in razvi-
jalo v sodobno in dobro usposobljeno društvo za pomoč ob požarih 
in ostalih nesrečah, so se generacije krašenjskih gasilcev pogosto 
soočale tudi s pomanjkanjem, vendar so v slogi in požrtvovalnosti 
vedno našli pot naprej, v nove in boljše čase. 

Devetdeset let prostovoljnega, pogosto napornega in nevarnega dela, z 
glavno mislijo, kako pomagati sočloveku, je zagotovo jubilej, ki je vreden 
posebne obeležitve, zato smo se odločili, da v petek, 16. junija 2017, or-
ganiziramo slavnostno gasilsko sejo, na katero so bila povabljena vsa dru-
štva gasilskih zvez Lukovica, Moravče, Domžale in Mengeš, predstavniki 
lokalne skupnosti in še nekateri. Seja je potekala v slovesnem vzdušju, 
ob uvodu smo slišali državno himno, nato pa še uradno gasilsko himno, 
gasilcem in gasilkam, ki so v obdobju od zadnje okrogle obletnice še po-
sebej izstopali s trudom, prizadevnostjo in prisotnostjo pri operativno or-
ganizacijskih dejavnostih društva, pa smo podelili tudi priznanja različnih 
kategorij. Vsem povabljenim gasilskim društvom, gasilskim zvezam, ob-
čini ter ostalim društvom in posameznikom smo podelili zahvalne listine, 
nekaterim tudi spominske plakete. Nagovori gostov so tekli predvsem 
okrog širokega priznavanja pomembnosti ter častitljivosti opravljenega 
dela in vzornega sodelovanja z vsemi predstavniki lokalne skupnosti, 
ostalimi društvi in tudi pobratenim, PGD Gozd Martuljek. Seja se je za-
ključila v prijetnih tonih harmonike, na katero je zbranim zaigral mladi 
glasbeni up Žan Novak iz Krašnje. Večer se je v neformalnem druženju 
nadaljeval do večernih ur.
Naslednji dan, v soboto, 17. junija 2017, je sledila »širša« obeležitev jubi-
leja, ki je bila namenjena tudi vsem krajanom iz bližnje in daljne okolice, 
ki so se želeli odzvati vabilom, ki smo jih posredovali prek časopisov, pla-
katov, radia in spleta. Uradni začetek proslave je bila gasilska parada skozi 
vas, na kateri se je zbralo več kot sto uniformiranih gasilk in gasilcev, dru-

štva so sodelovala tudi s svojimi prapori, toliko že dolgo ni bilo zbranih v 
Krašnji. Parado je spremljala Godba Lukovica, ki je z ubranimi takti različ-
nih koračnic skrbela za ustrezen tempo udeležencev. Lepa popestritev so 
bili tudi prijatelji v narodnih nošah in konjska vprega s krašenjsko staro 
ročno brizgalno na repu parade. Na brizgalni so Ciril in Marjan v unifor-
mah iz časov ustanovitve društva ter nasmejan voznik vprege poskrbeli, 
da je bila parada zanimiva in drugačna od vseh dosedanjih.
Ob prihodu parade na prireditveni prostor nam je godba zaigrala sloven-
sko himno, sledili so nagovori in pozdravi gostov. V načrtu je bila tudi slo-
vesna podelitev odlikovanj Gasilske zveze Slovenije (GZS), ki pa jih – kot 
so utemeljili –, zaradi birokratskih težav na GZS ni bilo. Za izjemen prispe-
vek k obstanku in razvoju našega društva smo Ivanu Čebulju in Stanetu 
Pervinšku v imenu PGD Krašnja podelili kipec gasilca, predstavniku PGD 
Gozd Martuljek pa zahvalno plaketo. Sledila je slovesna podelitev Plame-
nice PGD Krašnja s strani predstavnika GZS Slavka Jalovca. 
Program so z izjemno dobro izbranimi in izvedenimi točkami popestrili 
šolarji OŠ Janko Kersnik, PŠ Krašnja, na koncu pa je za prijeten zaključek 
poskrbel še Tomaž Pestostnik, ki nam je zaigral na harmoniko. Oba do-
godka je s prijetnim nastopom povezovala Ksenija Capuder. Zaključek 
prireditve se je prevesil v gasilsko veselico, na kateri je ansambel Jureta 
Zajca poskrbel za ples in zabavo, krašenjski gasilci pa za polne želodce in 
uporabne dobitke na srečelovu. 
Ob tej priložnosti hvala vsem obiskovalcem, vsem podjetjem in posame-
znikom, ki ste nas podprli, in vsem gasilcem, ki ste pomagali, da je prire-
ditev uspela. Nasvidenje ob 100. obletnici … če ne prej! 
Na pomoč!

JURE JAMŠEK, PGD KRAŠNJA

FOTO: DRAGO JUTERŠEK

Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja obeležuje 90 let
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Z glasbo v boljši jutri
OŠ Janka Kersnika Brdo in šolski sklad se že vrsto let po svojih naj-
boljših močeh trudita nadgraditi in posodobiti učne pripomočke 
ter opremo z namenom, da izboljšamo kakovost pouka in nadgra-
dimo vzgojno-izobraževalni program. Obenem šolski sklad s sub-
vencijami vsako leto pomaga tudi številnim družinam v stiski, da 
lahko svojim otrokom omogočijo udeležbo na taboru ali v šoli v 
naravi. Vsi se trudimo za skupni cilj – da bi imeli naši otroci najbolj-
še možne pogoje za uspeh in osebnostno rast. 

Vsa leta smo s tesnim sodelovanjem s starši in z vodstvom šole naredili 
veliko. Z roko v roki smo dokazovali, da s skupnimi močmi in delom 
zmoremo več. Učence smo podpirali na različnih področjih in jim po-
magali, da so dosegli pomembne rezultate.
Šolski sklad želi nadaljevati svoje poslanstvo. Zato smo v torek, 23. maja 
2017, v Poletnem gledališču Studenec pripravil dobrodelni koncert z 
naslovom Z glasbo v boljši jutri. Sredstva so se zbirala namensko, in 
sicer za opremo posodobljene šolske knjižnice, za ureditev manjše učil-
nice za sproščeno, umirjeno, ustvarjalno delo z manjšo skupino učen-
cev ali posameznikom in za zunanja igrala v Krašnji.
Ob 19. uri so toploto v naših srcih s pesmijo in plesom prižgali številni 
nastopajoči. Skozi bogat kulturni program nas je popeljal Jure Sešek. 
Na odru so se nam predstavili: Alenka Godec, Luka Sešek&Proper, An-
sambel Gadi, Ansambel Jureta Zajca, Ansambel Dolinarji, Ansambel 
Skrivnost, Klapa Sidro, Godba Lukovica, Pihalni orkester Brdis, Godalni 
orkester GŠ Domžale, Barbara Pavlič, Popping Crew, Folklorno društvo 
Lukovica, Mladinski pevski zbor Ciklamen in Otroški pevski zbor Kre-
sničke.
Ob koncu koncerta se je ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih iskreno 
zahvalila vsem, ki so pomagali, da je bil večer res izjemen. 
Zahvale je izrekla sponzorjem in donatorjem (Jure Cerar, s. p., RCU 
rekreacijski center, d. o. o., Cvetličarna Markuš Klavdija, Trgovsko proi-
zvodno podjetje Dolman, d. o. o., Montaža in vzdrževanje vodovodnih 

naprav Vodlan Albin, s. p., Vibor, d. o. o., Gradbeništvo Boštjan Tekavc, 
s. p., Gostinsko podjetje Trojane, d. o. o., Slikopleskarstvo in fasaderstvo 
Robert Štiftar, s. p., Artpro, fotografija, oblikovanje, tisk, d. o. o, Društvo 
podeželskih žena Lukovica, Consult Comerce, d. o. o., Pekarstvo Erika 
Blatnik Macuh, s. p., Javno komunalno podjetje Prodnik, Radio Ognji-
šče, Kavarna Mia, Občina Lukovica, KD Miran Jarc Škocjan, OŠ Dob); 
vsem nastopajočim in organizacijskemu odboru – Tadeji Češka, Blažu 
Andrejki in Matevžu Kinku.
Poudariti želimo, da so se vsi nastopajoči odrekli vsakršnemu plačilu 
in pokazali, da so med nami še vedno taki, ki radi priskočijo na pomoč, 
ki jim je mar za druge in ki s pomočjo glasbe ustvarjajo boljši jutri za 
mnoge otroke.
Poletno gledališče Studenec smo obiskovalci zapustili z nasmehom na 
obrazu, srce nam je grela misel, da smo naredili nekaj dobrega in v nas 
je odzvanjala skupna zaključna pesem Dan ljubezni.

ŠOLSKI SKLAD OŠ JANKA KERSNIKA

FOTO: ANDRAŽ KOPITAR IN DRAGO JUTERŠEK

Tretji zaključni koncert 
glasbene šole Polton
 
Sonce nas že toplo greje, poletje in z njim poletne počitnice so že tu 
in pred zaključkom šolskega leta nam je glasbena šola Polton v sode-
lovanju z občino Lukovica pripravila tretji zaključni koncert v prelepi 
dvorani kulturnega doma Janka Kesnika v Lukovici, kjer smo v soboto, 
10. junija 2017, poleg diatonične harmonike prvič slišali tudi čudovite 
zvoke klavirja. 
V tem šolskem letu je glasbena šola Polton, poleg novih prostorov v Lukovici, 
dobila tudi nov klavir ter z njim nov oddelek in prve učence, ki so se nam 
predstavili takoj po uvodu v glasbeni večer, ko je zazvenelo petnajst harmo-
nik harmonikarskega orkestra Polton, ki so nam zaigrali prelep Slakov valček 
Krka sanjava. V dobro uro trajajočem koncertu se nam je predstavilo več 
kot dvajset učencev harmonike in klavirja, ki so nas z glasbo popeljali skozi 
dediščino slovenske narodne in narodnozabavne glasbe, ob zvokih klavirja 
pa smo poleteli tudi v ZDA, Kanado in Južno Korejo ter slišali širok spekter 
skladb od začetnih do tehnično zahtevnejših. Lepo je bilo gledati in poslušati 
najmlajše nastopajoče, kako pogumno vlečejo meh ali se sprehajajo po belo 
črnih tipkah in igrajo vsem znane melodije Slavka in Vilka Avsenika, Lozeta 
Slaka in Franca Miheliča kot tudi Cohenovo Hallelujah in River Flows In You 

južnokorejskega pianista Yiruma. Na koncu smo videli tudi tiste malo starejše 
učence, ki so zbrali pogum in stopili na velik oder v soju luči in nam skupaj z 
učiteljem Tomažem Jemcem zaigrali čudovite melodije, kot so Kranjsko de-
kle, Po dekle, Veseli Ribn’čan, Mavrica itd. Še posebej nas je očaral najmlajši 
učenec glasbene šole, komaj štiriletni Žan Rafael, ki je skupaj z učiteljico Ano 
pogumno sedel pred veliki klavir in nam zaigral skladbo Konjiček. 
Po koncertu nas je vse skupaj kot po navadi pričakala pogostitev z domačimi 
dobrotami, ob katerih smo si lahko izmenjali vtise ter čestitali vsem nastopa-
jočim in organizatorjem za čudovito izpeljan koncert. 

VIKTOR JEMEC

Harmonikarski orkester Glasbene šole Polton
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Zvonovi tokrat odmevali pod 
Triglavom 
MePZ Šentviški zvon se je v soboto, 20. maja 2017, udeležil že 19. tra-
dicionalne Zvonariade. Prireditev, katere namen je združiti vse slo-
venske zbore, ki v svojem imenu nosijo besedo zvon, je letos gostilo 
društvo Triglavski zvonovi. Celodnevno prijateljsko druženje se je 
začelo ob 13. uri v Mojstrani, kjer so gostitelji zbore najprej postregli 
z domačimi dobrotami, nato pa je sledil ogled lokalnih znamenitosti. 
Ogledali smo si predstavo Rajže po poteh triglavskih junakov, v ka-
teri smo spoznali vaške posebneže Dovjega in Mojstrane, domačine 
in bajeslovna bitja, njihove šege, navade in pregovore. Druženje se 
je sklenilo ob 18. uri s prireditvijo Veselo pod Triglavom, na kateri je 
nastopilo sedem zborov z različnih koncev Slovenije. Ko so odzve-
neli zadnji akordi skupnih pesmi, smo se pevci okrepčali z odlično 
večerjo, nato pa je za sproščeno vzdušje ob plesu in zabavi poskrbel 
ansambel Zgornjesavci. 

ANJA ANDREJKA

Praznična nedelja v Blagovici
Nedelja, 26. junija 2017, je bila v Blagovici res praznična: prazno-
vali smo 26. rojstni dan naše države in skorajšnji god zavetnika 
blagoviške cerkve, sv. Petra (29. junija) ter organizirali srečanje 
starejših krajanov.
Praznovanje se je začelo s sveto mašo ob 10. uri, ki jo je daroval župnik 
Janez E. Rus, ubrani glasovi cerkvenega mešanega pevskega zbora iz Bla-
govice, pod vodstvom Matjaža Pestotnika pa so dali slovesnosti piko na i.
Po končani sveti maši so se v prostorih KS Blagovica (na tribuni) zbrali naši 
starejši krajani nad 70 let in se udeležili srečanja, ki ga je organiziral župnik 
Janez E. Rus v sodelovanju s KORK Blagovica. Odzvalo se je lepo število 
povabljenih, nam pa je bilo v veselje in čast preživeti del dneva z njimi.
Za sladko stran druženja ter za jedačo in pijačo so poskrbele članice 
odbora RK Blagovica skupaj s članicami ŽPS Blagovica.
Po uvodnem pozdravu je mladi harmonikar Andraž Slapar raztegnil 
svoj meh in prvi pari so se veselo zavrteli po plesišču. Srečanje je po-
tekalo v sproščenem vzdušju, ob prijetnem klepetu, smehu in ob obu-
janju spominov.
Nazdravili smo tudi Anki Avbelj za okrogli jubilej 80 let in ji izrekli iskrene 
čestitke. Vsi smo bili enotnega mnenja, da smo ljudje krhka bitja z ne-
verjetno močjo, ki lahko življenju rečemo DA z vedrino ter zaupanjem 
ali pa se pred njim umaknemo in zapremo srce. Zavedati se moramo vsi 
skupaj, stari in mladi: namesto da živimo drug mimo drugega in kritizira-
mo vse po vrsti, dajmo živeti drug z drugim. Ni pomembno, koliko smo 
stari, temveč, kako smo stari. Drug drugemu si polepšajmo dni s tistim, 

kar imamo v izobilju – z nasmehom, objemom in s prijazno besedo.
Ob slovesu smo si zaželeli predvsem zdravja, miru in veselja ter se po-
slovili z obljubo, da se čez leto dni spet snidemo. Iskreno se zahvaljuje-
mo Andražu Slaparju za vse zaigrane viže na harmoniki in za njegovo 
dobro voljo!

MALČI LEVEC  

Nocoj je bil en lep večer
 

Prvi dan odprtih vrat Folklorno kulturnega društva Lukovica v kulturnem 
domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici je minil v znamenju 
dobrega razpoloženja, številnih plesov in iger ter druženja mladih in starih 
plesalcev in obiskovalcev. V uvodu nam je Simona Drolc razložila namen to-
kratnega dneva, bolje večera, nato je že sledil prvi napornejši del. Plesalci in 
plesalke, novi in stari, so se porazdelili po dvorani in začel se je ples. Najprej 
uvodni koraki, nato obrat in nato, joj, koliko se je za zapomnit, a je vsem prav 
dobro šlo in v prvem delu so vsi usvojili ples do potankosti kot v šovu Zvez-
de plešejo. In ker si po plesu ne samo zadihan, ampak tudi lačen in žejen, 
je sledil odmor ob močno obloženi mizi slastnih domačih dobrot, ki so jih 
pripravile članice društva. Da se hrana malce poleže, prisluhnemo razlagi 
noš, ki jih imajo naši plesalci in izvirajo iz začetka 19. stoletja. Njihove noše so 
replika tedanjih noš in se po materialu in izdelavi ne ločijo od originalov, kar 
nam pove tudi cena posameznega dela noše. V drugem delu dneva odprtih 
vrat, ki so bile odprte še pozno v noč, so prišle najprej na vrsto družabne igre 
in na koncu še povštertanc, ki kakor ples z metlo spada med starejše plese. 
In kaj pridobimo, če pridemo v Folklorno kulturno društvo Lukovica in tam 
začnemo s plesom? Poleg tega, da pridete v družbo prijaznih in nasmejanih 
ljudi, si s plesom povečamo svojo gibljivost, se sprostimo in izboljšamo sa-
mopodobo. Kajti ples je terapevtsko sredstvo in se ga uporablja kot sredstvo 
za izboljšanje našega čustvenega, socialnega in fizičnega stanja, ter odlično 
preventivno vpliva proti izgubi spomina. To pomeni, da kdor pleše, ga de-
menca in stres ulovita veliko pozneje, če jima sploh uspe. Torej, dobrodošli 
v Folklorno kulturno društvo Lukovica med prijazne ljudi, ki s plesom prega-
njajo stres in tegobe današnjega časa. Saj res, skoraj bi pozabil, ko gostujejo, 
obiščejo še veliko zanimivih krajev in dežel, torej pridite!

DRAGO JUTERŠEK

Foto: Joži Urankar
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Upokojenci DU Lukovica smo 
se potepali po Primorski
Člani društva upokojencev Lukovica smo v juniju opravili pohod in 
izlet na Primorsko. Pohodniki smo si izbrali Kras. Zapeljali smo se 
do manjšega zaselka Brestovec z nadmorsko višino 65 m, v bližini 
Komna. Z vodičem smo se odpravili na eno od poti, kjer je potekala 
soška fronta. Naš prvi cilj je bila Grofova jama, kjer so frontno lini-
jo držali Avstrijci. Pot nas je vodila naprej do Grmade z nadmorsko 
višino 323 m, ki je že na italijanski strani. Nadaljevali smo pot do 
Komišča, kjer smo uživali v čudovitem razgledu na italijanski Tržič 
in morje. Tukaj je potekala italijanska fronta. Vsa pokrajina tukaj 
je posejana s številnimi jamami. Počasi smo se začeli spuščati do 
Medje vasi in nato smo zavili nazaj proti Brestovcu.

Izlet smo ravno tako organizirali na Primorsko. Odpeljali smo se do Di-
vače, kjer smo najprej spili svojo jutranjo kavico. Nato pa smo si ogledali 
Škrateljnovo domačijo, ki ima svoje korenine že v 17. stoletju in velja za 
najstarejšo ohranjeno kraško domačijo. V njej je bila rojena prva sloven-
ska filmska diva Ita Rina. V bivalnem prostoru je stalna razstava fotografij 
iz življenja te igralke. Nekdanji hlev je preurejen v Muzej slovenskih film-
skih igralcev, skedenj pa je preobilkovan v multimedijski dvorano. Po 
ogledu smo se odpeljali na malico, kjer smo na kmečkem turizmu po-
skušali njihove specialitete. Pot nas je naprej peljala do Lipice, kjer smo 
imeli čas za sprehod, klepet in kavico, nekateri pa so se odločili za ogled 
doline Lurške Matere božje, kjer so zapeli nekaj Marijinih pesmi. Naš na-
slednji postanek je bil v Razdrtem, kjer nam je lastnik vetrne elektrarne 
povedal vse o težavah pridobitve dovoljenj za tako elektrarno, čas gra-
dnje, način gradnje in vse, kar nas je zanimalo. Ogledali smo si lahko 
tudi notranjost. Bilo je zelo zanimivo. Po tem ogledu smo dan zaključili 
s poznim kosilom, nato pa smo se v prijetnem vzdušju odpeljali domov.
V poletnem času izletov ne bo, z njimi začnemo septembra. Delavnice 
ročnih del potekajo tudi poleti, sodelovanje s šolo je za to šolsko leto 
končano, septembra pa se bo spet začelo. Pohodi potekajo vse leto, 
vsak prvi ponedeljek v mesecu. So zanimivi in lepo organizirani, udele-
žite se jih, ne bo vam žal.

DANICA OSOLNIK

Dvajset rokodelskih let
Prvo junijsko nedeljo so rokodelci iz enajstih občin osrednje Slo-
venije, med njimi tudi iz Lukovice, združeni v Rokodelskem centru 
Moravče praznovali svojo dvajsetletnico. Grad Tuštanj je bil prava 
izbira za praznovanje in druženje rokodelcev, ki so na številnih 
stojnicah obiskovalcem pokazali svoje izdelke in v živo prikazo-
vali njihovo izdelavo. Prireditev je potekala v okviru Slovenskega 
rokodelskega festivala 2017, ki ga organizirajo Rokodelski centri 
Slovenije. 
Rokodelci so v teh dvajsetih letih sodelovali na različnih festivalih, prire-
ditvah in predstavitvah izdelkov na stojnicah v različnih krajih v Sloveniji 
in tujini, izvajali učne delavnice, v živo prikazovali izdelovanje izdelkov 
in različne rokodelske tehnike, večkrat so svoje delo pokazali na televi-
zijskih postajah, o njih so pisali časopisi in revije, za svoje delo so preje-
li številna priznanja in pohvale. Ponosni so na certifikate Rokodelstvo 
Art&Craft-Slovenija, saj jih imajo za več kot tristo izdelkov. Vpisani so 
tudi v register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.
Dvajsetletno delo rokodelcev je strnjeno v Rokodelski kroniki 1997–
2017, kjer si lahko podrobneje preberete in ogledate njihovo delo; kro-
niko je zbrala in uredila Branka Bizjan. 
Rokodelski praznik je potekal od 10. do 18. ure. Program je bil smiselno 
razdeljen na tri sklope: rokodelska razstava in delavnice, voden ogled gra-
du in slovesnost s kulturnim programom, med njim je potekala dražba 
večjih rokodelskih izdelkov, del izkupička je šel v dobrodelne namene. 
Za »rokolov«, ki se potekal skozi ves dan, so rokodelci izdelali kar de-
vetsto izdelkov in vse srečke so bile dobitne. Praznovanje s številnimi 
čestitkami in nagovori županov, predsednikov društev in visokih gostov 
je kar prehitro minilo. Rokodelci so obljubili, da bodo svojo dejavnost 
nadaljevali in delo še naprej prenašali na mlajše rodove, tako rokodelska 
dediščina ne bo odšla v pozabo.

BRANKA BIZJAN

Zaslužene počitnice
Za člani Godbe Lukovica je zelo delovno obdobje. V maju, po udeležbi 
na območni reviji pihalnih orkestrov, so se namreč intenzivno pripra-
vljali na dobrodelni koncert šolskega sklada OŠ Janka Kersnika. Godbe-
niki so imeli na tej prireditvi pomembno nalogo spremljati Klapo Sidro 
ter pevki Barbaro Pavlič in Alenko Godec. Po odzivih sodeč so nalogo 
spremljevalnega orkestra opravili odlično.
V juniju so bili godbeniki dejavni vsak konec tedna. Najprej so njihovo 
članico Alenko pospremili na poročni obred v Šenčurju. Drugi junijski 
konec tedna so v Šentvidu pri Lukovici odprli Vidov sejem. Sledila je pa-
rada ob 90-letnici PGD Krašnja in za konec še odmevni dogodek 24 ur 
hoje okoli Gradiškega jezera. Člani Godbe Lukovica so pohodnike podprli 
tako, da so se zbrali že pred 5. uro zjutraj in jim za vzpodbudo zaigrali 
nekaj koračnic. S tem so godbeniki zaključili prvi del letošnjega leta in po 
zelo dejavnih dveh mesecih odšli na zaslužene počitnice.

LEON ANDREJKA

FOTO: DRAGO JUTERŠEK
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Velika Raduha za konec 
polletja
 
Pohodniki ŠTD Rafolče smo pohodniško polletje zaključili z vzponom 
na dvotisočak Velika Raduha. Vzpona se je udeležilo vzpodbujajoče 
število pohodnikov. Kar 22 se nas je zbralo in brez izjeme smo vsi var-
no osvojili vrh. Seveda, ko pa smo pa pridno trenirali vse od začetka 
leta. V letošnjem letu smo od januarja vsak mesec osvojili en vrh in 
sicer Planico nad Crngrobom, Goro Oljko, Hudičev boršt pod Zaplato, 
Jamnik nad Kropo, Porezen, Velika Raduha pa je bila s svojimi 2063 
m pika na i. 
Na Goro Oljko smo se podali v februarju. Zbralo se nas je kar 27. V lepem 
sončnem, a hladnem jutru, smo se odpravili do izhodišča v Rečici ob Paki. 
Po obveznem jutranjem okrepčilu pod vznožjem gore smo se prepustili 
sovaščanu Gregorju, ki nas je usmerjal proti cilju na vrhu. Nekdanji doma-
čin se je izkazal kot izvrsten vodič in nam po poti postregel z nemalo zani-
mivimi zgodbicami iz lokalnega območja. Po poti je bilo seveda poskrblje-
no tudi za najmlajše, sploh ko jim je „padel cuker“. Strma pot skozi gozd nas 
je kaj kmalu pripeljala do vrha z impozantno cerkvijo svetega Križa z veli-
častnima zvonikoma. Z vrha so se nam ponujali čudoviti razgledi proti Po-
savskemu hribovju, Paškemu Kozjaku pa vse do Kamniško-Savinjskih Alp. 
Po okrepčilu v planinskem domu smo se odpravili na ogled podzemnega 
svetišča z božjim grobom, ki je pod cerkvijo. Seveda ni šlo brez obveznega 
fotografiranja na cerkvenem stopnišču. Malo je manjkalo, pa bi fotografija 
nastala kar s konjskega hrbta. 
Drugo marčno nedeljo smo se odpravili k zavetišču v Hudičevem Borštu 
na pobočjih Zaplate nad Predvorom. Do zavetišča smo potrebovali slabi 
dve uri. Pot nas je sprva vodila po široki, zložno vzpenjajoči kolovozni poti 
,v drugem delu pa je mestoma pot postala kar precej strma, za povrh pa je 
bila na nekaterih mestih še zasnežena. Prek “zlatih” travnatih pobočij smo 
po premaganih 700 metrih višinske razlike prispeli do studenčka, malo 
zatem pa do prijetnega zavetišča. Tu smo se dodobra okrepčali in kot po-
navadi tudi malo zapeli. Prijazen oskrbnik je raznežil celo naše zrele poho-
dnice in prejel kompliment, da je zelo „flajsig“. Skoraj bi ga vzele s seboj. 
Obvezno fotografiranje na vrhu, potem pa pot pod noge proti dolini. Sledil 
je še obvezen zaključek „pri Mišotu“, podoživljanje trenutkov s prehojene 
poti in razgovor o pomladanskih „turah“. 
Aprila smo se podali k svetima Primožu in Felicijanu na Jamnik nad Kropo. 
Jamnik je morda najbolj znan po cerkvi sv. Primoža in Felicijana, ki stoji na 

travnatem grebenu nad vasjo in je dobra razgledna točka po severnem 
delu Ljubljanske kotline. Motiv, ki ga ponuja razgled z Jamnika, se pojavlja 
na naslovnih straneh knjig o Sloveniji in na znanih slovenskih razglednicah. 
Toplo pomladansko sonce in čudoviti razgledi od cerkvice so bili darilo za 
osvojen vrh. Ob povratku še okrepčilo pri prijaznem domačinu, ki nas je 
gostil v svojem skromnem vikendu pod vrhom. Ob pripovedovanju zgodb 
lokalnih prigod ter kroparskih narečnih besed smo še dodatno razširili svo-
ja obzorja. 
Maja smo se podali v Cerkljansko hribovje. Tokrat je bil naš cilj Porezen. To 
je 1630 m visoka gora, najvišji vrh Cerkljanskega hribovja, ki je med Davčo 
in Baško grapo. Na vrhu so ostanki labirinta podzemnih rovov, ki povezuje-
jo utrdbe na severni in vzhodni strani Porezna. Kako zanimivo se je bilo, ob 
spremstvu oskrbnika koče, s čelnimi svetilkami podati v podzemne rove 
bunkerjev. 
Piko na i je v juniju predstavljal vzpon na Veliko Raduho. Odločili smo se 
za krožno pot prek planine Arta. Dobro uhojena, večinoma gozdna pot, 
v vrhnjem delu s prečudovitimi razgledi na okoliška hribojva in doline, je 
bila v slabih dveh urah za nami. Čudovit sončen dan na vrhu, prekrasni raz-
gledi vse do očaka Triglava in presenečenja za najmlajše pohodnike so bili 
poplačilo za prehojeno pot. Sledil je strm spust, nič kaj prijazen za naša 
kolena, do planine Loka in okrepčilo ob lokalnih specialitetah. Prijaznost 
oskrbnika in okus jedi sta nas navdušila in sem gor se zagotovo še vrnemo. 
Tudi zaradi obiska Snežne jame, za katero nam je tokrat zmanjkalo časa. 
Julija pa v kaninsko pogorje. Tokrat nas čaka dvodnevni izlet na Visoki Ka-
nin in Prestreljenik. 

MARKO PAVLIČ

Na vrhu Velike Raduhe

Na nedeljo Svete trojice je bilo ponovno slovesno v cerkvi sv. Tomaža v Kra-
šnji, kjer je devet prvoobhajancev prvič prejelo sveto obhajilo. To je po krstu 
druga pomembna stopnička uvajanja v krščansko vero, zato je duhovna pri-
prava otroka za ta poseben dan še posebej pomembna, saj je velik praznik za 
družino. Poleg mnogih skrbi glede obleke, pogostitve in ostalega je nadvse 
pomembna duhovna priprava, ki se je udeležijo tako prvoobhajanci kakor 
starši. V svojem nagovoru je tokrat župnik Anton Potokar prvoobhajancem in 
zbranim povedal poleg ostalega tudi dve zgodbi in sicer o revnem dečku in 

Prvo sveto obhajilo in zakonski jubilanti v cerkvi sv. Tomaža
gangsterjevem sinu. Obema je bila skupna ljubezen do Jezusa. Na koncu sve-
te maše se je zahvalil vsem staršem in sorodnikom, ki so se v velikem številu 
udeležili slovesnosti. Sledila je še zahvala staršev prvoobhajancev in prvoo-
bhajancev najprej domačemu župniku, nato pa tudi vsem, ki so slovesnost 
s svojim darom polepšali, tako pevcem, ministrantom, krasilcem in ostalim.
Na šesto velikonočno nedeljo, tudi nedeljo turizma, so se v cerkvi sv. Tomaža 
v Krašnji tokrat že drugič zbrali zakonski jubilanti, ki so ali še bodo letos ob-
hajali okrogli jubilej. Nekateri praznujete pet, deset, petnajst in več let sku-
pnega življenja, ki vam ga je podaril Bog. Še več let in obletnic boste lahko 
praznovali, če se boste ljubili med seboj, kajti potem boste z lahkoto presko-
čili še takšne ovire. Kajti apostol Pavel v zvezi ljubeznijo našteva: ljubezen je 
potrpežljiva, je dobrotljiva, ni nevoščljiva, ljubezen se ne ponaša, se ne na-
pihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, se ne da razdražiti, ne misli hudega, 
se ne veseli krivice, veseli pa se resnice, ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse 
upa, vse prestane, ljubezen nikoli ne mine. Te besede je zakonskim jubilan-
tom med sveto mašo namenil domači župnik Anton Potokar. Nagovoru je 
sledila ponovitev zakonskih zaobljub in blagoslov zakoncev. Kot se za po-
ročno sveto mašo spodobi, so jubilanti v cerkev prišli med igranjem poročne 
koračnice in tudi med sveto mašo je bilo slišati ubrano petje in igranje s kora. 
Kajti poleg branja beril, ki so jih tokrat prebrali kar jubilanti, so svoje k prazno-
vanju dodali še pevci mešanega pevskega zbora pod vodstvom Jelice Zupan. 
Po končani sveti maši so se zakonski jubilanti skupaj s sorodniki napotili še v 
župnišče, kjer jih je čakala bogato obložena miza. V spomin na skupno ob-
hajanje zakonskega jubileja so prejeli knjigo, ki jo je napisal Božo Rustja in s 
posvetilom predal domači župnik Anton Potokar. Tudi za tokratno prijetno 
druženje zakonskih jubilantov so poskrbeli člani ŽPS in domače gospodinje, 
za kar se jim je župnik še posebej zahvalil.      

DRAGO JUTERŠEKZakonski jubilanti
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Čeprav bera bralcev v tem letu ni bila najboljša, ali je temu kriva premajhna 
angažiranost za to poklicanih, začenši pri starših, animatorjih in katehistih, 
bo treba ugotoviti pred naslednjim bralnim obdobjem oziroma letu. Kljub 
majhni udeležbi je prejelo priznanje kar 30 bralcev, od tega 23 še zlato nalep-
ko za več kot štiri prebrane knjige. Da se z voljo in ob podpori animatorjev, 
staršev in še koga, da prebrati tudi kakšno knjigo več, zagotavljajo posebej 
pohvaljeni trije bralci, med njimi Barbara Igličar, ki je prebrala kar 20 knjig. 
Da ne boste mislili, da so bile to knjige z zelo malo stranmi, kje pa, zajetne, 
izobraževalne, poučne, napete in ne vem še kakšne, je tokrat vzela v roke, 
tako kakor ostali bralci. V uvodu je bralce nagovoril župnik Pavel Okoliš, ki je 
pohvalil njihovo zavzetost za branje in obenem poudaril pomembnost bra-
nja. Simona Jeretina, predstavnica Slovenskega katehetskega urada, je raz-
veselila bralce s kvizom, kjer je znanje, pridobljeno z branjem, še kako prav 
prišlo, saj se je lahko prišlo do lepih knjižnih nagrad. 
Da se na Brdu nekaj dogaja, so lahko opazili naključni obiskovalci, saj je padla 
zadnja bilka trave s častitljivo starostjo in je vrt zasijal kot v dobrih starih časih. 
V sredo zvečer, ko so v cerkvi pri sveti maši prisluhnili šmarnicam, so se na 
dvorišču počasi zbirali župnijski sodelavci. Najprej so prišli ključarji farne in 
podružnične cerkve, nato pevci, člani ŽPS in Karitas ter animatorji. Pridružili 
so se jim še tisti, ki so bili pri šmarnicah in družba je bila kar številčna. Skupaj 
s ključarji je prišel tudi vitek in kar 20 metrov visok mlaj. Spoštovani gospod 
župnik jutri, ko boste stopili v klub abrahamovcev, boste v skupini, ki se ima 
za bolj pametne, bolj preudarne in nasploh najboljše, zato še na mnoga leta. 

Seveda so besede sledile zapeti čestitki, ob kateri smo izvedeli tudi za maj-
hen spodrsljaj. Sicer samo kumunikacijski, a nič hudega, je pa zato izzval naj-
prej veliko začudenje in nato obilico smeha. Še stisk rok mnogih, ki so tokrat 
prišli na Brdo, kjer se je prvič postavljal mlaj kakšnemu župniku, da ni bila 
nova maša. Sicer se je med pogostitvijo ugotovilo, da se bo kaj kmalu lahko 
postavilo še kakšnega, takrat za srebrno mašo župnika Pavla Okoliša.

DRAGO JUTERŠEK
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Slomškovo bralno priznanje in Abraham v župnišču na Brdu

Likovna sekcija na Prvinah
Člani Likovne sekcije DU Lukovica počasi zaključujemo šolsko leto, a 
slikali bomo tudi čez poletje. Vreme je krasno in v takem se gre slikat 
v naravo. France Smrkolj je naročil lepo vreme in nas 29. maja povabil 
slikat na Prvine. 
Skupaj z mentorjem, akademskim slikarjem Vinkom Železnikarjem, nas je 
bilo deset. Prvi postanek je bil na Francetovem domu, kjer smo se podprli 
s krofi in »ta kratkim«. Nato smo se zbrali pri lovski koči na Prvinah. Najprej 
smo si ogledali prekrasno okolico s fantastičnim razgledom po dolini Črnega 
grabna. Nato si je vsak izbral svoj motiv za sliko in se lotil dela. Prav hitro ni 
šlo, saj se je bilo treba tu in tam pogovoriti še s kakim domačinom. A nas 
je France kmalu pričel priganjati, da moramo v dolino, kjer nas je čakal sr-
nin golaž. No, pa tudi nekaj lakote je že bilo. Tako smo prekinili slikanje, ki ga 
bomo dokončali doma, dokumentirali vse skupaj s skupinsko fotografijo in 
nazaj v dolino. 
Golaž je bil »za vse prste obliznit«. Tako smo planili nanj, da ga še poslikati 
nismo utegnili. Nadaljevalo se je s klepetom in končalo tako, da smo več časa 

porabili za druženje kot za slikanje, kar pa je tudi prav. Na koncu smo se do-
govorili, da bomo kaj podobnega kmalu še ponovili.

SILVESTER ZDOVC

Skupinska fotografija

V soboto 20. maja, so se na drugi del petja po bazilikah odpravili pevci mo-
škega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice. Tokrat jih je pot vodila proti 
Štajerski, kjer so se najprej ustavili v Petrovčah in zapeli v čudoviti baziliki Ma-
tere božje, ki je poznana kot romarska cerkev. Cerkev upravljajo dominikanci 
in tako jih je sprejel p. Ivan Arzenšek, ki si je kljub obilici opravil vzel čas za 

MPZ Janko Kersnik v Petrovčah, 
Mariboru in MGC Bistrica

naše pevce. Po vaji so imeli še malce prosto za ogled bližnje okolice in že 
je sledila sveta maša kjer so peli. Sicer je bila sveta maša zelo razgibana, saj 
otroci sodelujejo s petjem, med tem ko pater igra na kitaro, a ne sodelujejo 
samo s petjem, ampak tudi s ploskanjem in z gibanjem, saj so imeli naslednji 
dan prvo obhajilo in so tako še malce vadili. Po končani sveti maši je o baziliki 
spregovoril zakristjan Srečko Klepej, ki je povedal nekaj značilnosti te bazili-
ke. Še skupna fotografija, nato so se pevci odpravili proti Mariboru, nekateri 
pa smo jo mahnili nazaj proti Črnemu grabnu.
V medgeneracijskem centru Bistrica v Domžalah je bilo na vabilu na proslavo 
ob dnevu državnosti zapisano, da so kulturni program pripravili stanovalci in 
stanovalke doma skupaj z gosti, moškim pevskim zborom rokovnjači, čeprav 
je prepeval moški pevski zbor Janko Kersnik iz Lukovice. V programu je bilo 
slišati veliko recitacij in pesmi. Ker jim petje pri teh letih, ko so sivi lasje vse 
prej kot modni trend, ne gre najbolje, so v goste povabili rokovnjače, kot so 
zapisali na vabilu. In so prišli fantje in možje moškega pevskega zbora Janko 
Kersnik iz Lukovice skupaj z dirigentom Igorjem Velepičem ter s solistkama 
Urško Pavli in Marto Zabret. Skupaj so ustvarjali proslavo glasovi pevcev in 
recitatorjev. Preko vseh nastopov smo spoznali ponovno, da je ljubezen do 
domovine nekaj pomembnega kakor ljubezen do sočloveka. Nastopajoči 
oskrbovanci so dokazali, da jim kljub starosti in sivim lasem ni vseeno, kaj je 
z našo domovino, kajti lepšega na svetu ni, kot si ti domovina, zate mi srce 
gori, meni si edina ti. Bog živi domovino, so poleg Oj, Triglav, moj dom na 
koncu zapeli še pevci moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice s 
solistkama in s tem zaključili slovesnost v počastitev dneva državnosti v MGC. 

DRAGO JUTERŠEK

Zaključek Slomškovega bralnega priznanja
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Petra Pavlič državna prvakinja
Olimpijsko dviganje uteži je v Sloveniji v silovitem vzponu. Na držav-
nem prvenstvu 21. maja 2017 v Vipavi je bilo to dobro vidno. Tekmoval-
ci in tekmovalke, ki so prišli v rekordnem številu, so se dobro nabrusili 
in postavili kar nekaj državnih rekordov. A tudi člani in članice Težko-
atletskega kluba Domžale so trdo trenirali. Naslov državne prvakinje 
je osvojila Petra Pavlič z rezultatom: poteg 70 kg in sunek 84 kg, tudi 
po zlomu roke pri delovni nesreči se ne predaja. Jošt Janša je osvojil 
naslov državnega prvaka v najmočnejši kategoriji. Bodoči kirurg dobro 
ve, da so operacije naporna reč in trening dviganja uteži človeku po-
plača z veliko mero trdnosti. Jernej Orešek je bil v kategoriji do 85 kg 
tretji, v potegu mu je uspel izvrsten dvig s 117 kg. V odvetništvu ni šale, 
za pravde je treba biti dobro pripravljen. Dobro sta z utežmi borila tudi 
Valentin Orešek, ki je v kategoriji do 94 kg osvojil peto mesto in mla-
di up Jaka Žagar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu zasedel 
osmo mesto.
V soboto, 3. junija 2017, je Težkoatletski klub Domžale priredil 17. med-
narodno tekmovanje v olimpijskem dviganju uteži. Gre za ekipni turnir, 
kjer vsaka ekipa šteje tri tekmovalce, njihovi posamični rezultati pa se 
nato preračunajo glede na tako imenovani sinclair koeficient. Koefici-
ent je podobno merilo kot atletske tablice in služi temu, da se lahko 
vrednotijo rezultati tekmovalcev v različnih kategorijah po teži. Težko-
atletski klub Domžale je nastopal z dvema ekipama, ki pa nista bili kos 
zmagovalcem. Klub Herkules iz Bača je prepričljivo osvojil turnir. Drugo 

mesto je zasedla prva ekipa domačega kluba (v postavi: Jernej Orešek, 
Valentin Orešek in Anže Kosmač), tretji so bili tekmovalci in tekmoval-
ka druge ekipe Domžal (Jošt Janša, Jaka Žagar in Petra Pavlič), četrti 
Spartak iz Subotice in peti Radnički iz Sombora. Najboljši posameznik 
turnirja je bil Stevan Vladisavljev, član Herkules Bač (61 kg lastne teže) 
ki je v potegu zmogel 102 kg in v sunku 135 kg. Med posameznicami 
je bila najboljša Petra Pavlič (poteg: 60 kg, sunek: 85 kg). Petra je po 
tekmovanju povedala, da jo zdaj čakajo priprave, saj v poletnem času 
ni tekmovanj. Prvi del sezone je bil zelo spodbuden in hkrati dobra po-
potnica za jesenski del.

T. O.

Turnir za pokal KS Rafolče
 
V nedeljo, 28. maja 2017, so neutrudni člani ŠTD Rafolče organizi-
rali že 11. nogometni turnir za pokal KS Rafolče na travnatem igri-
šču ob društveni brunarici z začetkom ob 9. uri. V lepem in vročem 
dnevu se je zbralo precej krajanov in gostov, ki so strastno navijali 
za svoje izbrance in se zabavali v prijetnem druženju.   

Tekmovanje osmih ekip v malem nogometu je potekalo po obi-
čajnem turnirskem razporedu, najprej v dveh skupinah, nato pa 
na izpadanje. Nastopile so ekipe iz nekdanje skupne občine: Ca-
lifornia, Elektro Vili, s. p., Odin Shield, Povratniki, RFK, ŠTD Rafolče, 
Antimon-Cosmos in Frizeraj Domžale. 
Prireditev so pripravili člani ŠTD Rafolče. Tekmovanje je vodil prek 
zvočnika Toni Breznik, glavni organizator in vodja pa je bil Marko 
Breznik. Za dobro počutje vseh sta skrbeli Nina Zibelnik Puc in Urša 
Barle kot tudi Gorazd Krnc, Marko Tomc in Klavdij Grošelj. 
Sodila sta sodnika Tilen Strmšek in Janez Iglič. 
Zmagala je ekipa Antimon-Cosmos pred Elektro Vili, s. p., tretja pa 
je bila Frizeraj Domžale. 
Najboljši strelec je bil Žiga Anželjc, ki je dobil pokal in nagrado kot 
tudi tri najbolje uvrščene ekipe. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pripomogli k uspešnemu 
zaključku. Drugo leto se spet vidimo.

VIKTOR JEMEC

Memorial Marjana Korošca
Minilo je že šest let, ko se je končala življenjska pot Marjanu Korošcu iz 
Obrš pri Zlatem Polju.
Velik del prostega časa je preživel v družbi vrstnikov v tamkajšnem špor-
tnem društvu, še zlati kot sestavni del nogometne ekipe. Spomin nanj 
smo obudili na večernem nogometnem memorialu z ekipama Bregar 
in Lasena, nekdanji Čelešnk, s katerima je bilo vključeno tudi njegovo 
nogometno druženje pred desetletji. Po minuti molka v njegov spomin 
so se vse tri ekipe med seboj pomerile v malem nogometu. Pokal za 
osvojeno prvo mesto so prijeli Zlatopoljci, ki so tudi tokrat poskrbeli 
za prijetno medsebojno druženje, hkrati pa smo obudili spomine na 
skupna doživetja z Marjanom. Nekaj besed nam je namenil predstavnik 
in vodja ekipe Laseno Srečko Dacar in dejal: “Vesel sem bil povabila, 
doživeli smo prijeten nogometni večer, upam, da boste memorial or-
ganizirali tudi v prihodnje.” Predstavnik in predsednik društva Bregar 
Andrej Juteršek pa je dejal: “Tudi mi, mlajši rod, vedno radi pridemo 
v Zlato Polje. Tako nadaljujemo tradicijo medsebojnega sodelovanja. 
Vedno smo veseli povabila in skupnega dogajanja, še zlati v spomin 
na vašega Marjana Korošca in našega Bregarjevega Marjana, ki sta bila 
začetnika naših druženj.”
Tudi sam se strinjam z mojima sogovornikoma in prav je, da skromna 
skupna druženja ohranimo in nadaljujemo tudi v prihodnje.

TONE HABJANIČ 

Marjan Korošec (arhivska fotografija)
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Rekreativno druženje 
Zlatopoljcev
Športno društvo Zlato Polje zna poskrbeti tudi za skupno druže-
nje mladih in starih. V program svojega delovanja že skoraj dve 
desetletji uvršča rekreativno dejavnost Vsi na kolo za zdravo 
telo ter družabne igre krajanov in članov društva.

Tarnali smo po lepem vremenu in ta nam je res omogočil, da smo 
sredi preteklega meseca vse to uspešno izpeljali. Prvi del je bil name-
njen sprostitvi in merjenju moči na kolesih. Mlajši so se lotili krajšega 
in manj zahtevnega dela proge, ostali so se lotili daljše in zahtevnejše 

proge. Po končanem kolesarjenju nas je čakal drugi del rekreatvine-
ga nedeljskega popoldneva. Nekaj manj kot štirideset nastopajo-
čih se je udeležilo zanimivih družabnih iger, na katerih ni manjkalo 
športnega in tekmovalnega navdiha. Najboljšim v vseh starostnih 
skupinah so bile podeljene medalje, mlajši pa so se posladkali tudi 
s sladkimi čokoladami.

Ob hladnem napitku in prigrizku smo se poveselili in skupaj preživeli 
še en nepozaben nedeljski utrinek.

Najboljši na igrah in prejemniki medalj po starostnih skupinah:

do 7 let
1. Manca Jamšek
2. Jakob Kuhar
3. Anja Jamšek

od 8-10 let
1. Špela Šmit
2. Jaka Šuštar
3. Kristjan Kuhar

od 11-15 let
1. Sara Šmit
2. Domen Klopčič
3. Neli Kužnik

od 16-25 let
1. Nika Šuštar
2. Anže Hribar
3. Grega Hribar

od 26-40 let
1. Miran Močnik
2. Darja Močnik
3. Emil Močnik

od 41-50 let
1. Janko Jamšek
2. Janez Hribar
3. Nataša Kužnik

nad 51 let
1. Tone Habjanič
2. Marko Vrankar
3. Stane Hribar

Vsem čestitamo!
TONE HABJANIČ

NK Črni graben v Stožicah
 
V torek, 13. junija, je bilo pred kavarno Mija v Lukovici sila živahno, saj so se 
tam zbirali tako nogometaši kakor navijači NK Črni graben, da se odpravijo 
v zeleno Ljubljano na tekmo z ekipo Mestne občine Ljubljana. Da vasi še dr-
žimo skupaj, se je pokazalo tokrat, ko so se zbirali navijači iz vseh krajev naše 
občine, nekateri so se na pot odpravili z svojimi vozili, spet drugi so se z dve-
ma avtobusoma skupaj odpeljali proti cilju. Že veličina objekta nekaj pove in 
zato so se veteranom pridružili tudi nogometaši mlajših selekcij, da okusijo 
slast meke slovenskega nogometa. Mnogim namreč nikoli ne bo dano, kar 
je uspelo veteranom NK Črni graben, zaigrati na centralnem nogometnem 
igrišču v Stožicah. Če smo bili že na tribunah rokovnjači, smo imeli tudi 
našega stranskega sodnika Jureta Andrejko. Poleg zanimive hitre in polne 
preobratov igre smo videli tudi številne zadetke, žal v mreži NK Črni graben. 
Izgubili smo z rezultatom 7:1. Čeprav smo izgubili nogometno tekmo, smo 
iz Stožic odšli veseli in ponosni, saj smo zapisali v zgodovino kluba: "NK Črni 
graben gostoval na centralnem igrišču v Stožicah." Hvala vsem navijačem, ki 
so pokazali, kaj pomeni prijateljstvo, kaj pomeni sodelovanje in kaj pomeni 
biti del zgodovine, ki jo na novo pišejo vsi nogometaši NK Črni graben.
Že tri dni prej, v soboto 10. junija, se je ekipa U10 NK Črni graben udeležila 
največjega nogometnega turnirja za mlade na Dolenjskem z mednarodno 

in domačo udeležbo. Na turnirju je sodelovalo več kot 100 ekip, torej več 
kot 900 mladih nogometašev in nogometašic iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, 
BiH, Avstrije, Madžarske in Italije. Tako so nogometaši U10 tresli nasprotni-
kove mreže na tokratnem Lion's Cup turnirju v Novem mestu in se uvrstili v 
četrtfinale, kjer so klonili proti domačinom z minimalno razliko enega gola. 
Nogometaše U10 je naslednji dan, torej v nedeljo, že čakal turnir v Črnučah. 
Počasi se bo sezona nogometnih turnirjev končala in nastopile bodo krajše 
počitnice, ki jih bodo mnogi mladi nogometaši izkoristili za prijateljske med-
sebojne vaške nogometne tekme in tako krepili ne samo tehnično znanje in 
pripravljenost, ampak tudi prijateljstvo.

DRAGO JUTERŠEK
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ŠD Prevoje na Kamniškem sedlu
Potem ko nas je v maju že nekaj časa razvajalo sonce, so se kot zakleto 
na dan pohoda, 21. maja, prikazali oblaki, ki niso obetali nič kaj dobrega. 
Napoved se je glasila, da naj bi se tekom dneva zjasnilo, tako da smo od-
hod prestavili na poznejšo uro, kar se je izkazalo za dobro potezo. Začeli 
smo z Jermance v rahlem dežju in kar močnem vetru, ki pa ob zmerni 
hoji nista bila preveč moteča. Ob prihodu na Pastirce smo naredili prvi 
daljši postanek, da smo si obnovili moči za drugi del vzpona. Tu so nas 
pozdravili tudi prvi sončni žarki ... Preostanek poti smo prehodili v dobri 
uri in na zadovoljstvo vseh osmih pohodnikov je bila koča na Kamniškem 
sedlu odprta, tako da smo si privoščili zasluženo okrepčilo. Na žalost ni-
smo mogli uživati na soncu, saj se oblaki nad sedlom in gorami v okolici 
niso hoteli umakniti, smo pa to nadoknadili v Kamniški Bistrici, kjer nas je 
Pri Jurju ob dobri hrani in pijači prijetno grelo sonce.

ANDREJA KERŽAN

ŠPORT, MLADINA IN ŠOLSTVO

Pastirski dan na Vačah
V sredo, 24. maja 2017, smo se skupine Metuljčki, Lisičke, Sovice in 
Zvezdice iz vrtca Medo z avtobusom odpeljale proti središču Slo-
venije, na Vače. Že samo potovanje je bilo otrokom v velik užitek, 
saj so se v letošnjem šolskem letu že drugič peljali z avtobusom. 

Ob prihodu na kmetijo Kolenc so nas prijetno pozdravili pastirji v pa-
stirskih oblačilih. Takoj smo se odpravili na pašnik. Otroci so sledili na-
vodilom pastirjev ter uživali ob poslušanju odmeva. Na pašniku smo s 
pastirji prepevali pesmi ob spremljavi kitare in spoznali pastirske igre. 
Božali smo male živali (tenreka, krastačo, žabo) in spoznali mamo kozo 
z mladičkom. Nekateri otroci so se preizkusili tudi v molži. Svoje pra-
zne želodčke smo napolnili s pravo pastirsko malico. Dopoldan je hitro 
minil in v vrtec smo se vrnili na pozno kosilo, prijetno utrujeni in polni 
pozitivnih vtisov.  

VERONIKA HRIBAR

Branje pod palmami … 
no, pod smrekami in 
jablanami
V četrtek, 15. junija 2017, smo v 3. b izvedli uro branja v senci pod 
smrekami in jablanami. 

TINA PERGAR

Valeta generacije 2008–2017

Niti prijateljstva
V sredo, 14. junija 2017, so se v Poletnem gledališču Studenec od 
osnovne šole poslovili letošnji devetošolci. 

V zanimivem in pestrem programu so nas zabavali s plesom, petjem 
in predajo ključa osmošolcem. Vsak oddelek se je predstavil s točko, v 
kateri smo lahko videli, kam jih bo peljala pot po končani osnovni šoli. 
Učenci so dobili priznanja, ki so si jih prislužili na tekmovanjih med 
šolskim letom. Navzoče so nagovorili ravnateljica dr. Anja Podlesnik 
Fetih, župan Matej Kotnik in predsednik sveta staršev OŠ Janka Kersni-
ka Brdo Anton Meden.
Učenci so se zahvalili staršem in delavcem šole za vso pomoč v času 
njihovega šolanja; zaplesali so ples s starši in tako se je valeta zaključila.
Valeto so letos finančno podprli: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, 
Gostinsko podjetje Trojane, Občina Lukovica, Lekarna Vir in Stanislav 
Jeromen. 

Vsem se za pomoč zahvaljujemo.
TJAŠA GERBEC
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Športni dan – Orientacija

V petek, 26. maja 2017, smo v tretjih razredih izvedli športni dan 
na temo orientacija. 
Delo je potekalo v vseh tretjih razredih matične šole v skupinah po 
pet učencev, ki so se določile naključno. Vsaka skupina si je nadela 
poljubno ime. Naloge, ki so bile razgibane in raznovrstne, so se po 
ustnem in pisnem navodilu v okolici šole izvajale samostojno. Vse 
skupine so delo uspešno zaključile v primernem času. V veselje vseh 
smo preostali čas izkoristili za igre na igrišču. 
                                                                                                                         TINA PERGAR

Športni dan – orientacija
V petek, 26. maja 2017, smo imeli športni dan. Prvo uro smo bili v 
učilnici in se pogovarjali o načinih orientacije. Drugo uro smo šli ven 
in se razdelili v skupine. Tam smo pojedli malico. Po malici smo re-
ševali naloge, ki so bile zabavne in ne preveč težke. Naša skupina je 
končala druga. Po uspešno rešenih nalogah smo si zaslužili igro. Po 
igri smo morali izmeriti drevo. Ampak kako, če nismo tako visoki, da 
bi dosegli vrh njegove krošnje. Izmerili smo ga s pomočjo svinčnika. 
Uspelo nam je! Potem smo šli v razred po rekvizite in se zabavali. Ta 
dan je bil zelo zanimiv in naučila sem se veliko novega.
                                                                                              NATALIJA PRAŠNIKAR, 3. B

Športni dan – orientacija 
V petek, 26. maja 2017, smo imeli športni dan. Prvo uro smo bili v 
učilnici. Drugo uro smo šli ven in se razdelili v skupine. Tam smo poje-
dli malico. Po malici smo reševali naloge, ki  so mi bile všeč. Na koncu 
so se morali vsi iz skupine podpisati. Naša skupina je bila tretja. Po 
narejenih nalogah smo si zaslužili igro. Pozneje smo dobili liste. Moral 
si izmeriti drevo s pomočjo svinčnika in prijatelja. Potem smo šli v 
razred po rekvizite. Z rekviziti smo se igrali. Ta dan mi je bil zelo všeč. 
Nekateri učenci so govorili, da je bil ta dan beden, ampak samo zato, 
ker niso bili prvi. Zaradi tega dneva sem se naučila zelo veliko stvari.

                                                                                         TINKARA CAPUDER, 3. B
Orientacijski športni dan
Na orientacijskem športnem dnevu, ki je bil 26. maja 2017, smo v 
okolici šole reševali različne naloge. Ugotovili smo, katera drevesa 
nas obdajajo, sestavili smo uganko, tekli, skakali čez kolebnico, iskali 
predmete, igrali nogomet, se gugali, lovili in uživali v lepem dnevu.
                                                                                                  POLONA CAPUDER, 3. B

Orientacijski dan
Orientacijski dan je bil zelo zanimiv. Na igrišču smo jedli malico, se 
igrali igre različnih vrst in reševali naloge z lista. Morali smo se ori-
entirati po igrišču in iskati različne reči. Ko smo naleteli na nalogo, 
smo jo morali rešiti. To smo delali v skupinah, razdelili smo se takoj, 
ko smo začeli z orientacijskim dnevom (po sličicah). Po eni uri smo se 
razdelili po dva in dva. Ko smo to storili, smo morali narediti poskus s 
svinčnikom, palico, zvezkom, prijateljem in metrom. To je vse o tem 
zanimivem dnevu, pa se vidimo prihodnjič.

                                                                                             NEŽA ANDREJKA, 3. B
Orientacija
V petek, 26. maja 2017, smo imeli orientacijski dan. Ko smo prišli ven, 
smo se razdelili v skupine. Pojedli smo malico in začeli z delom. Mo-
rali smo izpolniti različne naloge. Ko smo končali, smo še malo poča-
kali, potem smo jih oddali. Šli smo v razrede po različne pripomočke, 
ki smo jih prinesli: žoge, frizbije in vortekse in še veliko drugih stvari. 
Potem smo se igrali. Po končanem športnem dnevu smo šli v OPB.                                                        

                                                                       ŽIGA PROHINAR, 3. B

Obisk Čebelarskega centra 
Slovenije na Brdu
V petek, 9. junija 2017, smo se na Brdo podale nekatere skupine iz vrtca 
Medo. Ogledale smo si čebelji panj in družino čebel (matica, trot, čebela 
delavka). Po koncu ogleda smo se posladkali z medom, namazanim na 
kruh, in z 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 (sve-
če) in spominke. Otroci so bili polni pozitivnih vtisov. Hvala Čebelarske-
mu društvu Lukovica za gostoljubje in predstavitev.

VERONIKA HRIBAR

Predstava dijakov Srednje šole 
Rudolfa Maistra iz Kamnika

V ponedeljek, 15. maja 2017, so nas v Vrtcu Medo na Prevojah obiskali 
dijaki GSŠRM iz Kamnika in nas razveselili z igrico Z lenobo se ne pride 
daleč. Otroci so z zanimanjem gledali in utrdili sporočilo igrice, ki pravi, 
da to, kar sejemo, to žanjemo, kar dajemo, to prejemamo in kar naredi-
mo, to dobimo. 

VERONIKA HRIBAR
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Strumno in veselo novim izzivom naproti – 

Mi se poslavljamo od vrtca
 
Vsako slovo je težko in tako je bilo tudi tokrat v vrtcu v Krašnji, kjer so se 
od brezskrbne igre poslovili otroci, ki gredo jeseni v ta pravo šolo. Mala 
matura se je tudi tokrat začela s tisto znano pesmijo, ki jo poznajo vsi 
starši in stari starši, saj so jo v svojem življenju vsaj enkrat slišali in se po 
taktih pesmi podali v novo življenjsko obdobje. Tako so se tudi mladi 
nadebudneži s svečkami v rokah poslovili od obdobja brez skrbi v vrtcu 
in se podali v nov svet, svet znanja in učenosti. No, saj ne, da tega ne bi 
prejeli že v vrtcu, ja, kar veliko ga je bilo in delček tega smo bili deležni 
tudi obiskovalci slovesnosti male mature. Zapeli in zaigrali ter zaplesali 
so nam tako, da smo lahko spoznali vse, kar so počeli v tem lepem brez-
skrbnem času. Kar nekaj je še ostalo za spoznati, je dejala vzgojiteljica 
Urša, in tako sta z Barbaro pripravili plesno točko za svoje najmlajše. 
Gledali smo vsi in to pristen kavbojski ples iz dežele, ki nam ni ravno po-
znana, ples je bil pa kul. In veste, da so se naučili tudi oni plesa in petja 
in to v tujem jeziku, ki so nam ga zapeli in zaplesali. Sledilo je še slovo, 
vsak je dobil še svojo mapo s številnimi izdelki in knjigo o sodelovanju 

ter osvojitvi takšnih in drugačnih znanj in stisk vzgojiteljice. Tudi kakšna 
solzica je spolzila po licu, a otroci so obljubili, da se še oglasijo, saj sta 
bili najboljši vzgojiteljici. Odšla je še ena generacija zlatih Sončkov, a že 
jeseni bodo v igralnico prišli novi Sončki, če bodo zlati, bomo izvedeli 
ob slovesu. Sicer jo nismo takoj mahnili domov, kajti pripravljen je bil 
še agape in starši in otroci si imajo vedno veliko za povedati in smo ...

DRAGO JUTERŠEK

Medvedkova olimpijada
V ponedeljek, 22. maja 2017, je v vrtcu Medo potekalo tradici-
onalno športno druženje s starši. Prisotne je pozdravila ravna-
teljica dr. Anja Podlesnik Fetih. 

Otroci so skupaj s starši premagovali ovire na gibalnih postajah. Pri 
vsaki postaji so za opravljeno nalogo pridobili štampiljko. Za vse 
opravljene naloge so bili nagrajeni z gumbkom sreče. Ob zaključku 
so se posladkali s sadjem in odžejali z vodo. 
G. Pevec je skupaj s kolesarji pripravili poligon s poganjalci. Otroci 
so se predvsem naučili varne vožnje, spretnosti in primerne zaščite 
pri uporabi koles in poganjalcev. 
Druženje je bilo prijetno in zabavno, k dobremu počutju pa je pri-
pomoglo tudi sončno pomladno vreme. 

VERONIKA HRIBAR

Druga proaktivna kavarna bo 
tudi obrodila sadove

V četrtek, 8. junija 2017, je bil v Kulturnem domu Janka Kersnika v Luko-
vici že drugi od štirih dogodkov iz naslova projekta Aktivni mladi, za ka-
terega so bila s strani Občine Lukovica pridobljena EU sredstva za OPIN 
z namenom spodbujanja e-participacije mladih v lokalnem okolju.
Na dogodku so mladi uvodoma določili naprave za novi fitnes v naravi 
ob Gradiškem jezeru (naslon, srf, poteg navzdol), ki jih bodo v letošnjem 
letu postavili poleg že treh obstoječih (tek na smučeh, vrtavka, potisk 
navzgor), in se v nadaljevanju lotili težje naloge – določitve lokacij za 
trim stezo, ki jo bodo uredili ob jezeru v letih 2018 in 2019. Pri tej nalogi 
so se mladi soočili z omejitvami, ki so v prostoru in prišli do zaključka, 
da si morajo sami najprej ogledati kakšno že obstoječo trim stezo in jo 
dejansko tudi preizkusiti. Na podlagi izkušnje bodo lažje presodili, kate-
re naprave bi bilo najbolje izbrati glede na sam teren in pestrost že ob-
stoječih fitnes naprav. Razmišljanje na dogodku je potekalo tudi v smeri 
postavitve več naprav na enem mestu, saj je možnosti za traso proge in 
primernih lokacij za umestitev naprav v okolje zelo malo. Končni pre-
dlog izbora naprav za trim stezo bodo določili mladi s komentiranjem, 
predlogi in rešitvami prek spletne platforme OPIN.
Vse mlade od 15 do vključno 30 let ponovno vabimo, da stopijo v STIK 
z mladinskim klubom in zbrane ideje prek spletne platforme OPIN ko-
mentirajo ali razvrščajo po priljubljenosti, saj bo rezultat teh idej v nada-
ljevanju tudi podlaga za aktivnosti in delovanje Mladinskega kluba STIK. 

OBČINA LUKOVICA 
MLADINSKI KLUB STIK
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APP2APP5

Vila MIRAKUL

Zelenica

Pogled iz apartmaja

Konoba - večnamenski prostor

Izredno blagodejna klim
a

Vila MIRAKUL *** Mali Lošinj 
APARTMAJI
v idilični mestni vili s čudovitim pogledom 
na zaliv in mesto.
Tedenski najem APP5 za 5 oseb: Tedenski najem APP5 za 5 oseb: 
že za 707,00 EUR

Tedenski najem APP2 STUDIO za 2 osebi: Tedenski najem APP2 STUDIO za 2 osebi: 
že za že za že za 504,00 EUR504,00 EUR504,00 EUR504,00 EUR504,00 EUR

Turistične takse in prijave so že vključene v cenah!Turistične takse in prijave so že vključene v cenah!Turistične takse in prijave so že vključene v cenah!

Cenik in fotogalerija: Cenik in fotogalerija: Cenik in fotogalerija: Cenik in fotogalerija: www.vilamirakul.com.

Lošinj – otok vitalnosti in zdravja 
(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

670,00 EUR

478,00 EUR

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

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PMPM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – MODRI BONUS, pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri 30% pologu in ročnosti 84 mesecev; višina pologa 
je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 18.04.2017 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; 
izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo 
za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se 
obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

PEUGEOT 208

) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) – mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim Peugeot Financiranje bonusom (v ceni 
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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, 
111/13 in 68/16), 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 2017 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 7/17) 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 2017

1. Predmet javnega poziva
Sofinanciranje obnove nepremične sakralne kultur-
ne 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 pome-
na na območju Občine Lukovica,
b) obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, 
oken in fasad nepremične sakralne kulturne de-
diščine, ki se nahaja znotraj zaščitenega območja 
spomenika lokalnega pomena in ima kulturno zgo-
dovinsko vrednost v zaščitenem območju,
c) restavratorske in sanacijsko-konservatorske po-
sege na sakralni nepremični kulturni dediščini,
d) nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propa-
danja sakralne kulturne dediščine,
e) restavriranje in obnova fresk.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja name-
nila za projekte obnove nepremične sakralne kul-
turne dediščine, ki so bili izvedeni oz. se izvajajo v 
obdobju od 16. 5. 2016 do najkasneje 27. 10. 2017, 
vendar največ do višine 50 % vrednosti obnove 
oziroma največ do višine določene v razpisni doku-
mentaciji, do porabe razpoložljivih sredstev. 
Znesek iz prejšnjega odstavka predstavlja bruto 
znesek, do katerega je prijavitelj upravičen. V pri-
meru, da je prijavitelj fizična oseba, se pridobljeni 
znesek šteje kot drugi dohodek, ki se všteva v davč-
no 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 po-
godbo 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 pogod-
bene 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
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. 2016 do 27. 10. 2017,
- iz prijave je razviden nepridobitni značaj prijavlje-
ne vsebine,
- mnenje pristojnega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine,
- višina sredstev, ki so bila vložena v obnovo nepre-
mične sakralne kulturne dediščine.

4. Okvirna vrednost
Obseg razpoložljivih sredstev: Na razpolago je 
25.000,00 EUR.

5. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji morajo prijavi priložiti naslednjo doku-
mentacijo:
- 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 prijavi-
telji 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 prora-
čuna 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 NEPRE-
MIČNE SAKRALNE KULTURNE DEDIŠČINE ZA LETO 
2017 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 27. 10. 2017 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 prija-
ve bodo ovrednotene skladno z navedenimi kriteri-
ji. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom v roku 15 dni po roku za predložitev prijav. S 
prijavitelji, katerim bo sofinanciranje odobreno, bo 
sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medse-
bojne pravice in obveznosti ter podrobnejši pogoji 
koriščenja odobrenih sredstev. 

8. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Vse informacije glede poziva lahko dobite na na-
slovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v 
času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, tel. 
01 72 96 310.

Številka: 41010-0011/2017
Datum: 6. 7. 2017

ŽUPAN
MATEJ KOTNIK, L. R.

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2017 (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 7/2017) ter Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Obči-
ne Lukovica št. 9/11 in 15/14) objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2017

(v nadaljevanju: javni poziv)

1. Predmet javnega poziva
Predmet sofinanciranja so programi dejavnosti 
društev, ki izvajajo aktivnosti za občane Občine 
Lukovica v tretjem življenjskem obdobju. 
Dejavnosti, ki so predmet drugih razpisov v Občini 
Lukovica, kot tudi aktivnosti komercialnega znača-
ja, se ne bodo sofinancirale. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni poziv lahko predložijo društva upo-
kojencev in druga društva, ki izvajajo aktivnosti v 
tretjem življenjskem obdobju za občane Občine 
Lukovica, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- so že vsaj eno leto registrirana kot društva in ima-
jo urejeno evidenco o članstvu; 
- imajo sedež v Občini Lukovica

- imajo zagotovljene organizacijske pogoje za ure-
sničitev načrtovanih aktivnosti
- imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene ob-
veznosti do Občine Lukovica 

3. Splošni kriteriji javnega poziva
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, 
če: 
- je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki iz-
haja iz potrebe lokalnega okolja in je v občinskem 
javnem interesu; 
- ima predvideno izvedbo v letu 2017, v občini ozi-
roma za občane Lukovice. 

4. Merilo za ocenjevanje predlogov programov
- število članov društva s stalnim prebivališčem v 

občini Lukovica: 1 točka/člana 
- obseg programa v letu 2017: 0-200 točk 

5. Obseg razpoložljivih sredstev:
Na razpolago je 2.000,00 EUR. 

6. Dokumentacija javnega poziva
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci 
lahko prevzamete v času uradnih ur na naslovu: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri 
svetovalki župana za družbene in društvene de-
javnosti ge. Mojci Cerar, in sicer od 6. 7. 2017 do 
roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija 
bo na voljo tudi na spletni strani Občine Lukovica 
www.lukovica.si

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2017

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma naslednje 
vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev, 
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, 
srednješolske in študentske populacije v delu, ki 
presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve,
- drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebin-
sko učinkovitost s področja kulturnih dejavnosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna dru-
štva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki 
ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica,
- da so registrirani za opravljanje kulturnih dejav-
nosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo 
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko 
gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in 
statutom,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 
obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna 
občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo 
poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje pro-
gramov na področju kulture za leto 2017 znaša 
23.000,00 EUR, od tega 3.600,00 EUR za nakup 
instrumentov in 3.000,00 EUR za pokrivanje doda-
tnih operativnih stroškov instrumentalnih skupin.
Za nakup instrumentov se lahko prijavijo instru-
mentalne skupine oz. društva, katerih št. aktivnih 
članov presega št. 20.
Za pokrivanje dodatnih operativnih stroškov se 
lahko prijavijo instrumentalne skupine oz. društva, 
katerih število članov presega 20 in delujejo v la-

stnih prostorih oz. najemnih prostorih in sami no-
sijo stroške upravljanja in vzdrževanja prostorov.

V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V 
RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na pod-
lagi meril in kriterijev za sofinanciranje programov 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

1. PEVSKI ZBORI, INSTRUMENT., FOLKLOR., 
PLESNE SKUPINE

Pogoj: najmanj 4 nastopi letno

Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šol-
ski uri.

- Programski stroški na vajo 3 točke
- Organizacija enodnevne inten-
zivne vaje (8 ur)

10 točk

- Organizacija tridnevne (vikend 
vaje v hotelu ) 20 ur

25 točk

Izobraževanje (maksimalno 3 programi iz-
popolnjevanja) 
Stroški na izpopolnjevanje 20 točk
STROŠKI NA NASTOP:
- Organizacija koncerta v držav-
nem merilu

60 točk

- Organizacija letnega ali druge-
ga koncerta (min 1 ura)

50 točk

- Priložnostni nastopi na obmo-
čju Občine Lukovica (max 6 na-
stopov)

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih 
regijah (max 5 nastopov)

15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini 
(max 2 nastopa)

20 točk

KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za 
preteklo leto na podlagi dokazil)
- Kategorija regijski nivo 30 točk
Tekmovanje na regijskem nivoju:
- zlato priznanje 50 točk
- srebrno priznanje 40 točk
- bronasto priznanje 30 točk
- Kategorija državni nivo 50 točk
Tekmovanje na državnem nivoju:
- zlato priznanje 80 točk
- srebrno priznanje 70 točk
- bronasto priznanje 60 točk

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na 
število aktivnih članov
- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk
- od 31 aktivnih članov naprej 400 točk
Za instrumentalne skupine do 9 instrumen-
talistov se uporablja faktor 2, za instrumen-
talne skupine od 10 instrumentalistov na-
prej se uporablja faktor 3.
- Dodatki za opremo 
Z vsakoletnim razpisom se opredeli višina 
sredstev, namenjenih za nabavo in vzdrže-
vanje instrumentov, nabavo uniform in na-
bavo ostale opreme.

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA 
SKUPINA

Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.
Prizna se največ 45 vaj (po dve šolski uri za 
novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za 
obnovitveno predstavo)
- Programski stroški na vajo 3 točke
- Enodnevne intenzivne vaje ( 
do 8 ur)

10 točk

- Tridnevne intenzivne. vaje (vi-
kend v hotelu 20 ur)

25 točk

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:
- Organizacija predstave v dr-
žavnem merilu

60 točk

Uprizoritev nove predstave 
(premiere) z najmanj 1 urnim 
programom

100 točk

- Priložnostni nastopi na obmo-
čju Občine Lukovica (max 6 na-
stopov)

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih 
regijah (max 5 nastopov

15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini 
(max 2 nastopa)

20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število 
aktivnih članov:
- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
- od 20 aktivnih članov naprej 300 točk
Izobraževanje – (maksimalno 3 
prog. izpopolnjevanja ) – stroški 
na izpopolnjevanje

20 točk

7. Rok in način predložitve vlog
Prijave pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti kuverti s pripisom 
»Javni poziv - Sofinanciranje aktivnosti v tretjem 
življenjskem obdobju v letu 2017 - ne odpiraj.
Rok za prijavo je najkasneje do 31. 8. 2017 do 
12.00 ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do navedenega roka prispele v tajništvo 
Občine Lukovica.

8. Rok za obveščanje o izidu poziva
V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene 
prijave bodo ovrednotene skladno z navedenimi 
kriteriji in merili. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno 
obveščeni s sklepom v roku 15 dni po roku za pre-
dložitev prijav. S prijavitelji, katerim bo sofinanci-
ranje odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri 
bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti 
ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sred-
stev. 

9. Kontaktna oseba za dodatne informacije
Vse informacije glede poziva lahko dobite na na-
slovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, 
tel. 01 72 96 310.

Številka: 41010-0009/2017
Datum: 6. 7. 2017

ŽUPAN
MATEJ KOTNIK, L. R.

RAZPISI
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3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, LITERARNA, 
ETNOLOŠKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA

Pogoj: Najmanj 1 nova otvoritev razstave – 
projekcije letno.
STROŠKI NA RAZSTAVO, PREDSTAVITEV, 
PROJEKCIJO
- Otvoritev nove razstave, pred-
stavitve, projekcije

100 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projek-
cije na območju
 Občine Lukovica (max 6) 10 točk
Priložnostne razstave, predsta-
vitve, projekcije v drugih regijah 
(max 5 )

15 točk

Priložnostne razstave, predsta-
vitve, projekcije v tujini (max 2)

20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število 
aktivnih članov
-Do 10 aktivnih članov 80 točk
Več kot 10 aktivnih članov 150 točk
LITERARNA, GLASBENA  DELA 
Izid biltena (1 številka) 10 točk
Izid knjige, CD plošče, kasete 100 točk
Če je pevski zbor, instrumentalna skupina, 
folklorna, plesna, dramska, gledališka, lut-
kovna, likovna, fotografska, literarna, etno-
loška, video ali filmska skupina organizirana 
kot svoje društvo, dobi točke za materialne 
stroške po merilih, če pa deluje kot sekcija, 
pa le polovico le-teh.
MATERIALNI STROŠKI, KI SO NAMENJENI 
POKRIVANJU OBRATOVALNIH STROŠKOV 
PROSTOROV (ELEKTRIKA, OGREVANJE, KO-
MUNALNE STORITVE)
- do 200,00 EUR stroškov na leto 50 točk
- od 201,00 EUR do 450,00 EUR 100 točk
- nad 450,00 EUR stroškov na 
leto

150 točk

Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane 
programe poleg razpisanih sredstev na javnem 
razpisu tudi z zagotavljanjem materialnih stroškov 
za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upra-
vljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka 
Kersnika in Kulturni dom Antona Martina Slom-
ška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane 

po zaključnem računu, stroški administrativnega 
osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila 
hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane 
(v nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka 
materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da 
se upoštevajo materialni stroški posamezne dvo-
rane v preteklem letu in zasedenost te dvorane v 
preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani 
stroški javnega razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in 
plesnih skupinah se vrednoti največ 80 vaj po dve 
šolski uri, pri dramskih, gledaliških in lutkovnih 
skupinah se vrednoti največ 45 vaj (po dve šolski 
uri za novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za 
obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v skle-
pu o dodelitvi sredstev in v pogodbi, ki jo Občina 
Lukovica sklene z društvom, ki se je prijavilo na 
razpis, sredstva za uporabo prostorov pa se dru-
štvom ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnje-
vanja meril in razpisanih sredstev javnega razpisa 
ter na podlagi vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost 
se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev, ki so določena za namen 
sofinanciranja društev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke.

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumenta-
cije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. 
na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.

VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasno prispele vloge na razpis zbira občin-
ska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava 
pregleda izpolnjevanje formalnih pogojev vlog   in 
izdela seznam vseh popolnih vlog po vlagateljih in 
namenih.
3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter 
občinska priznanja v sodelovanju z občinsko upra-
vo prouči vse vloge in poda predlog razdelitve fi-
nančnih sredstev.

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja   di-
rektor občinske uprave izda sklep o sofinanciranju 
kulturnih programov in projektov.
5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavlje-
ne na razpis o izidu razpisa.
6. Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se 
sklene pogodba o sofinanciranju programov s po-
dročja kulture.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDA-
JE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z 
oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINAN-
CIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA 
LETO 2017«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, najkasneje do 31. 8. 2017, do 
12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki 
bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpi-
sa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.
si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom občinske uprave v roku 30 dni od odpiranja 
vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Lukovica in upravičen-
cem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 
sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2017.

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

Številka: 41010-0008/2017
Datum: 6. 7. 2017

OBČINA LUKOVICA

ŽUPAN
MATEJ KOTNIK, L. R.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
športnih in rekreativnih programov v Občini Lu-
kovica z naslednjimi vsebinami:
- Programi športnih društev:
• Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
• Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
• Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport
• Interesna športna vzgoja mladine
• Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni 
in vrhunski šport
• Kakovostni šport
• Vrhunski šport

• Športna rekreacija
- Razvojne strokovne naloge v društvih (materialni 
stroški, prireditve)
• materialni stroški društev
• prireditve društev

2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 
športnih programov:
- športna društva in druga društva, ki imajo v svojih 
aktih opredeljeno športno dejavnost,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za 
posamezna področja oziroma športne panoge,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 
športa,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejav-
nosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

3 Izvajalci športnih programov morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:
- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s 
sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo 
dejavnost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji de-
javnosti registrirano športno dejavnost,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, 

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14), Pravilnika za vrednotenje 
programov športa v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03 in 4/12) Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica za leto 2017

RAZPISI



junij 2017 25

I.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
nakupa in vgradnje malih (individualnih ali 
skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komu-
nalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do 
50 populacijskih enot (PE) na območju občine 
Lukovica.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 
88/11, 8/12 in 108/13) določa zahteve odva-
janja in čiščenja komunalne odpadne in pada-
vinske vode, ki morajo biti izpolnjene pri opra-
vljanju storitev obvezne lokalne javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode. Pravilnik o dodelitvi nepo-
vratnih finančnih sredstev za namen nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v 
Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Luko-
vica št. 5, str. 274) določa postopek za dodeli-
tev sredstev, zagotovljenih v proračunu Obči-
ne Lukovica. 

II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH 
SREDSTEV
A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s 
stalnim prebivališčem v Občini Lukovica in do-
kazili o načrtovani gradnji objekta za čiščenje 
komunalne odpadne vode, skladno s pogoji 
javnega razpisa.
2. Občina Lukovica bo sofinancirala vloge 
skladno s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih 
finančnih sredstev za namen nakupa in vgra-
dnje malih komunalnih čistilnih naprav v Ob-
čini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, 
št. 5/2015). Sredstva so zagotovljena v pro-
računu Občine Lukovica za leto 2017 v višini 
10.000,00 EUR.
B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske 
stavbe mora biti izven območja aglomeracij, za 
katere mora Občina Lukovica zagotoviti odva-
janje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z 

javnim kanalizacijskim sistemom in javno či-
stilno napravo.
2. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagate-
lji morajo razpolagati z lastninsko pravico ozi-
roma morajo predhodno skleniti služnostno 
pogodbo, overjeno pri notarju.
3. Čistilna naprava mora imeti certifikat ozi-
roma listino o skladnosti izdelka z zahtevami 
glede doseganja mejnih vrednosti parame-
trov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 98/07 in 30/10).

III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1. Vloga – prijavni obrazec
Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z 
osnovnimi podatki prosilca, objekta, velikosti 
mKČN ter obvezne priloge (izpisek iz zemljiške 
knjige ali notarsko overjeno služnostno po-
godbo, za lokacijo mKČN).
2. Vzorec pogodbe
Vlogi je potrebno priložiti vzorec pogodbe o 
sofinanciranju nakupa in vgradnje male komu-
nalne čistilne naprave in ga izpolniti, na vsaki 
strani parafirati in podpisati.
3. Zahtevek za sofinanciranje
Vlogi je potrebno priložiti izpolnjen zahtevek 
za sofinanciranje z navedenimi prilogami. 
Razpisna dokumentacija je od dneva objave 
javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dose-
gljiva na spletni strani Občine Lukovica www.
lukovica.si. Vlagatelji lahko prevzamejo raz-
pisno dokumentacijo tudi v tajništvu Občine 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu 
2017 je potrebno vložiti najkasneje do 22. av-
gusta 2017, do 12:00.
Prijavo oziroma vlogo je potrebno oddati v taj-
ništvu Občine Lukovica ali poslati s priporoče-
no pošto na naslov:

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo pri-
spele do navedenega datuma in ure na sedež 
Občine.
Vlogo je potrebno oddati oziroma poslati v za-
pečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na spre-
dnji strani označen z napisom »NE ODPIRAJ - 
mKČN 2017«. Na hrbtni strani ovitka mora biti 
označen polni naslov vlagatelja.
 
V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpi-
ranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo izključ-
no v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno 
oddane vloge, na priloženem obrazcu.
V primeru, da vloga ni popolna skladno s po-
goji in merili javnega razpisa za sofinanciranje, 
bodo prosilci pozvani, da v roku 8 dni vlogo 
dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziroma bo 
vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo 
vloga s sklepom zavržena.

VI. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE 
O IZIDU RAZPISA
Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o 
izidu javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni 
od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve 
proračunskih sredstev. Z upravičenci bodo 
sklenjene pogodbe, v katerih bodo oprede-
ljeni pogoji in način koriščenja proračunskih 
sredstev.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim raz-
pisom lahko zainteresirani vlagatelji oziroma 
prosilci pridobijo na Občini Lukovica, pri Urošu 
Drobežu, tel. št. 01/729 63 16.

številka: 354-0061-1/2017
datum: 26. junij 2017

OBČINA LUKOVICA 
ŽUPAN MATEJ KOTNIK

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine 
Lukovica, št. 5/2015) Občina Lukovica objavlja:

JAVNI RAZPIS
Za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih 

čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2017

organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev 
načrtovanih športnih aktivnosti,
- da imajo za določene športne programe zagoto-
vljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
- da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmo-
valcih, članstvu in plačani članarini.
Če vrhunski športnik, ki ima stalno prebivališče v 
Občini Lukovica, nima pri športnih društvih s se-
dežem v Občini Lukovica, objektivnih možnosti za 
izvajanje dejavnosti, se lahko sofinancira tudi dru-
štvo s sedežem izven Občine Lukovica, pri katerem 
trenira posamezni vrhunski športnik.

4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago 
je 40.000 EUR. 

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci 
lahko dvignete na Občini Lukovica, Stari trg 1, 1225 

Lukovica, pri svetovalki župana za družbene in dru-
štvene dejavnosti ge. Mojci Cerar v času uradnih ur, 
in sicer od 6. 7. 2017 do roka za oddajo prijav. Razpi-
sna dokumentacija bo na voljo tudi na spletni strani 
Občine Lukovica www.lukovica.si

6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 
31. 8. 2017 do 12.00 ure. Za pravočasne se bodo 
štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež 
naročnika.

7.  V roku prispele popolne in pravilno izpolnjene 
prijave bodo vrednotene na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje programov športa v Občini Lukovica 
(Ur. Vestnik Občine Lukovica, št. 8/03 in 4/12).
Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega pro-
grama športa v Občini Lukovica so sestavni del raz-
pisne dokumentacije.

8. Kandidati bodo o razpisu obveščeni v 30-ih 
dneh od odpiranja vlog.

9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na na-
slov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v 
zaprti kuverti s pripisom »javni razpis - SOFINANCI-
RANJE ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV 
ZA LETO 2017 - ne odpiraj«.

10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri sve-
tovalki župana za družbene in društvene dejavno-
sti, ge. Mojci Cerar (tel. 72 96 310).
Številka: 41010-0007-1/2017
Datum: 6. 7. 2017

ŽUPAN
MATEJ KOTNIK, L. R.

RAZPISI
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Čokoladno veselje s Hoferjem 
in Rotary clubom Domžale 
V petek, 16. junija 2017, smo v Centru za socialno delo Domžale 
prejeli veliko čokoladnih dobrot iz velikonočnih zalog trgovske-
ga podjetja Hofer, za kar je poskrbela Martina Oražem iz Rotary 
cluba Domžale.  

S čokoladno donacijo trgovskega podjetja Hofer so se pocrkljali šte-
vilni otroci iz rejniških družin, materialno šibkih družin in ljudje v sti-
ski. Čokoladno veselje smo delili tudi z otroki v Materinskem domu 
Ljubljana in osebami z motnjami v razvoju v Naši hiši.
V imenu vseh hvala za sladko in lepo dobrodelno delo.

MARTA TOMEC

V Knjižnici Domžale smo v torek, 16. maja 2017, s slavnostno prireditvijo 
zaključili deveto sezono bralnega projekta za odrasle Okusimo besedo.
Projekt je namenjen spodbujanju in uveljavljanju branja. Z izborom lite-
rature želimo izpostaviti aktivnejši pristop k iskanju in branju kakovostnih 
vsebin.

Letos je sodelovalo 150 bralcev, 106 je bralno značko zaključilo. Največ 
bralcev, 32 je letos zaključilo bralno značko v Knjižnici Mengeš, v Domža-
lah 29, Trzinu 21, Moravčah 12 in Šentvidu 12.
S seznama knjig so bile največkrat brane: Mož z imenom Ove Fredericka 
Backmana, Prisluhni srcu Jana-Phillipa Sendkerja, Popolna akustika Darie 
Bignardi, V imenu otroka Iana McEwana, Tiha hiša Orhana Pamuka, Tam 
me boš našel Evalda Flisarja, Ki jo je megla prinesla Ferija Lainščka, Gospa 
Judit Ivana Cankarja in Česar ne moreš povedati frizerki Agate Tomažič.
S seznama strokovnih del so bile najbolj brane: Sto obrazov notranje moči 
Alenke Rebula, Minljivost Atula Gawanda in Šolski infarkt Jesperja Juula.
Med eseji so bili najbolj brani: Otoki svetlobe Mance Košir, Velika iluzija 
Tonyja Judta in Žensko srce Suzanne Steinbaum.
Veliko je bila brana poezija, največ: Toneta Pavčka Domu in rodu, Vinka 
Möderndorferja Kot belo, kot ljubezen, Janeza Menarta Zadnja pomlad 
in Luke Hrovata Trki.
Prireditev ob zaključku bralnega projekta je ob podelitvi priznanj in knji-
žnih nagrad popestrila vsestranska umetnica Klarisa Jovanović z interpre-
tacijo uglasbene poezije slovenskih pesnikov in ljudskih pesmi ob kitarski 
spremljavi Luke Ropreta.
Knjižne nagrade so prispevale naslednje založbe: Mladinska knjiga, Učila, 
Beletrina, Zala, Primus, Družina, Forma7, Mohorjeva družba in DZS.
Dragi ljubitelji knjig in branja, še enkrat hvala za sodelovanje, hvala za 
vaše utrinke, misli, napisane ob prebranih knjigah, in vabljeni k sodelova-
nju tudi v prihodnje. »Naj vam bo izkušnja branja, izkušnja estetike, lepo-
te; dodatni požirek vode.«

SLAVA SABOL ČUK

KNJIŽNICA DOMŽALE

Zaključek bralnega projekta v 
Knjižnici Domžale

Poletne cene 
zavarovanj

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si

Društvo rejnic in rejnikov Domžale

Srečanje družin, ki izvajajo 
rejniško dejavnost pri lovski koči 
na Prvinah
V soboto, 3. junija 2017, smo v Društvu rejnic in rejnikov Domžale ob stro-
kovni pomoči CSD Domžale pri Lovski koči na Prvinah izpeljali srečanje 
družin, ki izvajajo rejniško dejavnost. Zbralo se nas je 105 oseb, v pestrem 
starostnem razponu od nekaj mesecev do resnih zrelih let. Večina je peša-
čenje iz Šentožbolta mimo Bršlenovice do lovske koče na Prvinah zmogla 
brez težav. Srečanje nam je minilo v prijetnem in sproščenem druženju v 
naravi, igranju otrok, spontanih pogovorih in izmenjavi izkušenj. 
OB TEJ PRILIKI SE ŽELIMO ZAHVALITI LOVSKI DRUŽINI TROJANE OŽBOLT, KI NAM JE BREZPLAČNO 
DOVOLILA UPORABO LOVSKE KOČE IN OBČINAM LUKOVICA, MORAVČE IN DOMŽALE, KI NAM 
S SREDSTVI PREK RAZPISOV ZA DELOVANJE DRUŠTEV V HUMANITARNI DEJAVNOSTI OMOGOČAJO 
KRITJE OSNOVNIH STROŠKOV NAŠEGA PROGRAMA. VSEM ISKRENA HVALA!  
    MARTA TOMEC

OBVESTILA

Popravek
V majski številki Rokovnjača je prišlo pri članku z naslovom Romanje 
po Sloveniji avtorja Draga Juterška do napake.
Pravilno besedilo v članku se glasi: “Najprej smo se podali na Skalni-
co na Sveto Goro pri Novi Gorici ali nad Solkanom, se nato zapeljali 
na Brezje in končali pod Marijinim plaščem na Ptujski Gori.” 
Za napako se v imenu avtorja in uredništva opravičujemo.

LEON ANDREJKA

ODGOVORNI UREDNIK ROKOVNJAČA
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Grini podelil nagrade najboljšim 
v ločevanju odpadkov
V Javnem komunalnem podjetju Prodnik smo tudi letos za najmlajše 
učence pripravili ozaveščevalno akcijo, ki na prijeten in zabaven na-
čin otroke popelje v svet ekologije, ločevanja odpadkov, varovanja 
vodnih virov in narave. V okviru akcije je maskota Grini, prijazni ve-
soljček, obiskala osnovnošolce od 1. do 3. razreda na območju občin 
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče, to je skupaj 15 šol in 
več kot 2.200 učencev. 

Zabavno za otroke, pomembno za naše okolje
Tudi tokratna ozaveščevalna akcija je bila zasnovana na Grinijevem sple-
tnem mestu www.grini.si, na katerem je na otrokom razumljiv način zapi-
sano vse o ločevanju odpadkov, pitnih vodnih virih in odvajanju odpadne 
vode. V okviru ozaveščevalne akcije so otroci odigrali poučno spletno 
igrico o ločevanju odpadkov in tako sodelovali v nagradni igri. Na lestvico 
se je vpisalo več kot 650 rezultatov, Grini pa je nagrade, priročne anorake, 
podelil najboljšemu v vsakem razredu. Razdelil je več kot 70 anorakov in 
tako nagradil najuspešnejše učence. 
Tudi letos so več kot uspešno sodelovali učenci OŠ Janka Kersnika ter po-
družničnih šol Blagovica in Krašnja, ki so bili lansko leto celo najboljši, 
tokrat pa so morali premoč priznati prijateljem z OŠ Jurija Vege, POŠ Vrh-
polje. Najboljša šola je prejela prav posebno nagrado - Grini se je odločil, 
da bo šolo, katere učenci se bodo v nagradni igri najbolj potrudili in sku-
paj pokazali največ znanja, izpostavil na smetarskem tovornjaku in tako 
poskrbel, da bo njihov uspeh viden daleč naokoli. 
Otroci so naša prihodnost, zato …
Vsem nagrajencem čestitamo, vsem sodelujočim učencem, učiteljicam in 
učiteljem se zahvaljujemo za sodelovanje. Grini je ponovno ugotovil, da 
so otroci že pravi mojstri ločevanja odpadkov in da jim je mar za njihovo 
okolje. Zato se že praska po svoji veliki zeleni glavi in razmišlja, kaj bo 
zanje pripravil prihodnje leto …

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK

Coworking Generator je odprl 
svoja vrata
Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale (Obrtna zborni-
ca Domžale) je slovesno predala namenu prvi coworking prostor 
v Domžalah – Generator. Njegovi stanovalci, zmagovalci projekta 
Štartaj Domžale, so se predstavili vidnejšim lokalnim podjetnikom 
in županom ter drugim predstavnikom javnega življenja.
Vrata Generatorja sta slavnostno na široko odrla župan Občine Domžale 
Toni Dragar in predsednik Obrtne zbornice Domžale Zoran Poljšak, mladi 
zmagovalci pa so se visokim gostim, med katerimi so bili tudi predsednik 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh, trzinski župan Peter 
Ložar in domžalska podžupanja mag. Renata Kosec, predstavili z lastnimi 
produkti – pivom mister, medenim čigumijem čubi, načrtom za voziček 
za nepokretne in z unikatnimi lesenimi izdelki.
Župan Dragar je po dogodku povedal: »Na občini si želimo projekt na-
daljevati, ne le letos, ampak tudi drugo leto z novo ekipo mladih podje-
tnikov. Upam, da bodo mladi videli, da se da z dobro idejo nekaj narediti. 
Kot je rekel eden od zmagovalcev, verjamem, da ti to lahko spremeni ži-
vljenje. Občudujem te mlade, kako so polni energije in želijo sami zase 
nekaj narediti.« 
Zoran Poljšak pa meni: »Vtisi ob odprtju Generatorja so dobri. Vesel bom, 
če bo Generator tudi dejansko zaživel. Verjamem, da nam bo uspelo.«
Mellanie Grudniik, vodja coworkinga Generator, je v nagovoru izpostavi-
la: »Naša vizija in cilj je omogočiti povezovanje mladih onkraj občinskih 
meja. Želimo, da postane Generator prostor vseh mladih, ki jih zanima 
podjetništvo, četudi ne bodo nekoč prodajali svojih vezalk ali arašidovega 
masla po vsem svetu. Štejejo tudi majhni uspehi. Oziroma le navidezno 
majhni, za posameznike pa izjemni: Kaj je boljšega kot dobiti službo le v 
tednu dni po delavnici s tematiko Kako se prodati. In to ni uspelo le eni 
udeleženki, temveč kar dvema! Izreden uspeh za tako kratek čas!«
Karolina Vrtačnik, direktorica Obrtne zbornice Domžale, je izpostavila, da 
so si na Viru, oziroma na Obrtni zbornici Domžale, enotni, da njihova hiša 
ni in ne bo le zbornica, ampak da bo osrednji center za podjetništvo.

Štartaj Domžale je skupni projekt Obrtne zbornice Domžale in Ob-
čine Domžale. Projekt, ki je namenjen spodbujanju podjetniške 
ustvarjalnosti, je doslej pritegnil k sodelovanju več kot 100 nadebu-
dnih podjetnikov. 

Zmagovalci projekta Štartaj Domžale, ki so od danes naprej stano-
valci coworkinga Generator, so: Klemen in Slavko Verbovšek iz Trzi-
na s poslovno idejo Oldi, posebnim vozičkom za starostnike in druge 
težje gibalno ovirane ljudi, čebelarka Nika Pengal iz Domžal z idejo 
medenih čigumijev, Blaž Križnar iz Doba z idejo Blazno Lesno, pod 
katero ustvarja unikatne lesene izdelke, in Miha Hrovat iz Domžal s 
Pivovarno Mister, v okviru katere izdeluje unikatna piva.

Zmagovalci projekta Štartaj Domžale z Mellanie Grudniik, vodjo coworkinga Generator

Dodatne informacije:
Mellanie Grudniik, Območna obrtno-podjetniška zbornica Domžale

info@domzale-ooz.si, 01 721 93 75

OBVESTILA
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Izzivi in priložnosti 
mladinskega dela
V občini Lukovica se je v ponedeljek, 22. maja 2017, v okviru pro-
jekta STEER – podpora pri prehodu mladih od izobraževanja do 
zaposlitve, odvijalo srečanje mladih in mladinskih delavcev iz Srca 
Slovenije. 

Dogodka so se udeležili mladi in mladinski delavci iz občin Lukovica, Li-
tija, Šmartno pri Litiji in Kamnik. Dogodek je bil namenjen povezovanju 
in izmenjavi pomembnih izkušenj na področju mladinskega dela. Sre-
čanje je vodil socialni pedagog Sašo Kronegger. Srečanja se je udeležil 
tudi predsednik Urada Republike Slovenije za mladino Rok Primožič.

Izzivi, želje, zahteve, izkušnje in veliko dobro volje so elementi vsakega 
posameznika, ki želi kot mladinski delavec prispevati družbi ter spod-
bujati mlade k neformalnemu učenju in udejstvovanju na različnih 
področjih. Soorganizator srečanja, Mladinski klub STIK in ostali udele-
ženci srečanja: člani kluba KLIŠE – Litija in Šmartno pri Litiji, društva 
Lojtra Litija, MC Litija, MC Kotlovnica Kamnik in člani mednarodne or-
ganizacije MEPI so tudi s tem dogodkom dokazali, da kljub številnim 
izzivom mladinskim delavcem ne bo zmanjkalo idej in volje za sooča-
nje in premagovanje ovir, ki so del mladinskega dela. S tem dogodkom 
pa smo prav tako dokazali, kako pomembno je povezovanje in skupno 
udejstvovanje.

»Bratje naša pomlad gre iz tal, bistra kot bur-
ja, močna kot val…« (Rudolf Maister)

V soboto, 20. maja 2017 je v Mariboru potekal 
11. Kongres SDS. Poleg volitev so bile na kon-
gresu potrjene mnoge spremembe Statuta SDS, ki omogočajo še 
bolj demokratično delovanje stranke (večja vloga podpornikov 
in simpatizerjev). Največji poudarek kongresa pa je bil namenjen 
novi resoluciji SDS s programom, ki zavzema prav vsa področja 
življenja, z enim samim namenom, kako še izboljšati bivanjski 
standart prav vseh državljanov. Zdrav sistem za zdravje ljudi, mo-
čan poudarek na družinski politiki, zakonitost, sociala, solidarnost, 
nova pomlad za slovensko mladino, varnostni ukrepi v luči mi-
grantske krize, profesionalna javna uprava in minimaliziranje bi-
rokracije, pet nujnih korakov v kmetijstvu, dostopen, kakovosten 
in učinkovit izobraževalni sistem, zagotoviti rast in razvoj kulture, 
pravna in pravična država za vse državljane. Slovenska demokrat-
ska stranka pozna prave odgovore na izzive sodobne slovenske 
družbe in ima verodostojen pogled na slovensko zgodovino. Slav-
nostni kongres je s svojo prisotnostjo in nagovorom počastil tudi 
Viktor Orban predsednik madžarske vlade in eden najbolj klenih 
evropskih politikov.

POLITIKA, OBVESTILA

VESTE, KJE
GA DOBITE
VESTE KJ

T
VESTE, KJ
GA DOBIT

FORD C-MAX

152 €
že od

|  m e se c  +  vinjeta

Uradna poraba goriva: 3,8–6,8 l/100 km. Uradne specifične emisije CO 2: 99–154 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne 
emisije NOx: 0,0200–0,3510 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00018–0,00400 g/km, število delcev: 0,02–29 x 1011. 
Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega 
zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

72-mesečno plačevanje: € 151,84, ter zadnji (73.) obrok: € 3162,00 • stroški odobritve: € 316,20 • skupni znesek za plačilo brez 
lastne udeležbe: € 14.410,50 • letna obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor 
manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 17. 03. 2017.

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si
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Na Mirni so se sredi junija na rednem letnem srečanju zbrali predstav-
niki občin-partneric v projektu Mreža postajališč za avtodome po Slo-
veniji. Poudarek je bil na treh področjih delovanja mreže: sodelovanje 
s kampi, urejanje infrastrukture in razmišljanje o vsebini, ki jo popotni-
kom z avtodomom na neki lokaciji lahko ponudijo. 

Sodelovanje s kampi je bilo na lanskem srečanju še želja, letos pa so se že 
uspešno povezali in predstavili na sejmih v Stuttgartu, Herningu in Lee-
wardnu, intenzivno pa pripravljajo tudi nov skupni katalog, ki bo Slovenijo 
predstavil kot edinstveno kamping in karavaning destinacijo na sejmih v 
prihodnjem letu. „Ne moremo zanikati, da so oboji v fazi razvoja, da so v naši 
državi in da je trend postajališč in kampov tudi v ostalih evropskih in svetov-
nih državah. Želim si, da delovanje nadgrajujejo, dopolnjujejo drug drugega 
in da v prihodnosti sodelujejo na svojem razvoju, ne pa da gledajo drug na 
drugega kot konkurenco. V svoji majhnosti in veličini je prav, da gledamo na 
to kot dopolnitev neke dejavnosti in da je gost tisti, ki bo izbral, ali se bo z 
avtoodmom želel ustaviti in raziskovati kotičke naše države,“ pravi direktorica 
Turistično-gostinske zbornice Slovenija Klavdija Štalcer.

Na letošnjem srečanju so želeli predvsem spodbuditi, da se pride od besed k 
dejanjem in v lokalnih skupnostih ustrezno opremiti postajališča, ki jih bomo 
lahko skupaj promovirali doma in v tujini. „Če želimo našo mrežo graditi na 
tem, da bo Slovenija prijazna kamping in karavaning destinacija za popo-
tnike z avtodomi, potem je nujno, da pridemo do večjega števila urejenih 
postajališč z vso potrebno infrastrukturo in da zagotovimo prevode v tuje 
jezike, informacije o dogodkih v kraju ... In seveda tudi, da zagotovimo to, 
da bodo postajališča na pravih mestih in prijazna za popotnike z avtodomi,“ 
je prepričan vodja projekta in župan nosilne občine, Občine Mirna, Dušan 
Skerbiš.
„Poleg infrastrukture in promocije moramo popotniku z avtodomom dati še 
razlog, zakaj naj pride prav k nam. Na obstoječo turistično ponudbo moramo 
pogledati skozi njegove oči in ga odpeljati doživetjem naproti. Vsaka lokalna 
skupnost ima nekaj, kar mu lahko ponudi, s čimer ga očara dovolj, da bo o 
tem razlagal prijateljem in jim svetoval, da je tja res vredno iti,“ dodaja koor-
dinatorka projekta Petra Krnc. 
In prav o tem je na srečanju govoril tudi dr. Andrej Pompe, pomen infra-
strukture in dodatne ponudbe sta poudarila Lado Čater iz Caravaning Cluba 
Slovenije in odgovorni urednik revije Avtodom Rok Vizovišek, mag. Jure Ko-
stanjšek iz Avto moto zveze Slovenije pa je zbranim predstavil nov pravilnik 
o pormetni signalizaciji in table, ki so primerne za označevanje parkirišič in 
postajališč za avtodome. Predstavili so se tudi štirje ponudniki tehnične opre-
me za postajališča, ki so odgovarjali na vprašanja udeležencev.
Ideja je, da bi imeli v Sloveniji do konca leta 2018 vsaj 100 urejenih postajališč 
za avtodome, na katerih bi se obiskovalci najprej počutili varno, hkrati pa bi 
jih uporabljali kot izhodišče za raziskovanje Slovenije ter njenih kulinaričnih, 
kulturno-zgodovinskih, naravnih in ostalih znamenitosti. V projekt Mreža po-
stajališč za avtodome po Sloveniji je trenutno 
vključenih 72 občin, do konca meseca naj bi 
se jih pridružilo še nekaj. 

Povezovanje in sodelovanje – Od besed k dejanjem

Kdo tam z rokami vej mi maha,
naj vrnem se čimprej?

Prelest tesni, gozdov me kliče,
naj vrnem se domov.

V SPOMIN

22. marca je minilo 12 let, odkar nas je zapustila 
naša draga mama 

FRANCKA BOŠTELE 
iz Vrank št. 2 pri Blagovici.

11. junija pa 14 let, odkar nas je mnogo prezgodaj 
zapustil naš dragi brat 

IVAN BOŠTELE

Hvala vsem, ki se ju spominjate!
Še vedno živita v naših srcih.

Slavka

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

ZAHVALA

Ob izgubi dragega moža, očeta, brata in strica

 TONETA TAMBOLAŠA 
iz Rafolč pri Lukovici 

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, 
prijateljem, sodelavcem, Rdečemu križu in vsem znancem, 

ki ste nam kakor koli pomagali in darovali, 
ter se od njega poslovili.

Hvala g. župniku Pavlu Okolišu in Pogrebni službi Vrbančič 
za lepo opravljen pogreb.

Vsem iskrena hvala!

Vsi njegovi

Zahvale so standardizirane objave, ki jih lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za izdajo računa. Cena 
ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €.  Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov 
objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 15. avgusta in bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 24. avgusta.                                                                                                                                    IR Image

OBVESTILA, ZAHVALE
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Več kot šeststo pohodnikov širilo pozitivno sporočilo
Kljub polni luni prejšnji dan, ko so ljudje že pregovorno nastrojeni in sitni, je bilo v soboto, 10. junija, ob Kamniški Bistrici na Pohodu 
ob reki, ki povezuje, čutiti zgolj pozitivno energijo, veselje in sproščenost. Pohod organizirata Zavod za šport in rekreacijo Domžale in 
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, letos pa se jima je pridružila tudi ekipa Modrih novic. Z več kot šeststo pohodniki smo širili 
pozitivno sporočilo – družimo in povezujmo se.

Nekateri pohodniki so prehodili celotno pot od Domžal do Kamnika ali 
obratno, nekateri samo od ene kontrolne točke do druge, tretji pa celotno 
pot v drugo mesto in nazaj domov. Na poti jih je čakalo osem kontrolnih 
točk, na katerih so se predstavljala različna društva in organizacije, ki so 
poskrbele za prijetno druženje in pester program: Slamnikarski sejem s 
člani Planinskega društva Domžale, Študentska organizacija Domžale, 
domžalski taborniki, Turistično društvo Radomlje, Modre novice, Turi-
stično društvo Volčji Potok, Študentski klub Kamnik in Planinsko društvo 
Kamnik v Kamniku na Festivalu Okusi Kamnika in srečanju rezbarjev. Po-
hodniki, ki so prehodili celotno traso, dolgo štirinajst kilometrov, so imeli 
tisti dan brezplačen vstop na kamniški bazen, dobili pa so tudi spominsko 
priponko.
Celotno pot sta prehodila tudi podžupan občine Kamnik Igor Žavbi z di-
rektorico Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik Boženo Peterlin, ki 
sta pot začela v Domžalah, ter podžupanja občine Domžale Renata Kosec 
z direktorjem Zavoda za šport in rekreacijo Domžale Urošem Križaničem, 
ki sta začela v Kamniku. Delegaciji sta se srečali na sredini poti na mostu 
želja pod homškim hribom, kjer se jima je pridružil tudi domžalski župan 
Toni Dragar, in nanj že drugič pripeli ključavnico. S tem simboličnim deja-
njem sta se obe občini in oba zavoda zavezali k sodelovanju.
Pohodnike je tako v Kamniku kot v Domžalah pričakalo pestro dogaja-
nje. V Slamnikarskem parku v Domžalah je potekal bogat in zelo dobro 

obiskan tradicionalni Slamnikarski sejem, na katerem so ob sončnem vre-
menu slamniki zares prišli do izraza. Slamnikarski sejem je letos kar raz-
ganjalo od samega programa. Otroci – mlade družine, odrasli, skratka vsi, 
ki so se udeležili sejma, so lahko prišli na svoj račun v opazovanju pestre 
ponudbe vsega v zvezi s slamo in slamnikarstvom ali pa v aktivni vklju-
čenosti v zanimive delavnice. Tudi letos je domžalski župan Toni Dragar v 
družbi direktorice Kulturnega doma Franca Bernika Cvete Zalokar formal-
no odprl sezono nošenja slamnikov. Ob tem je potekal pester glasbeni 
program na čelu z Godbo Domžale, domžalskimi mažoretkami in drugimi 
nastopajočimi. Krona vsega je bila zagotovo modna revija, ki je spet po-
stregla z zanimivimi oblačili in pokrivali. Sejem se je zaključil v popoldan-
skem srečanju ljudskih pevk, pevcev in godcev, ki ga je v sodelovanju s 
Slamnikarskim društvom izvedla domžalska območna izpostava JSKD. 
Na Šutni v Kamniku je potekalo šesto srečanje rezbarjev in ponudba Oku-
sov Kamnika, na Glavnem trgu pa so se predstavili najlepši starodobni 
motocikli in njihove sodobne reinkarnacije. »Pravijo, da je Šutna mrtva, a 
smo danes dokazali, da lahko tudi živi. K temu so veliko pripomogli rez-
barji, ki s tem srečanjem ne samo ohranjajo tradicijo in kulturno dedišči-
no, ampak se izpolnjujejo tudi sami,« je v nagovoru na Šutni dejal Igor 
Žavbi.   

MATEJA ŠTRAJHAR

Veseli nas, da so številni pohodniki pohvalili našo Modro točko, kjer so se lahko okrepčali in slikali 
ter za spomin dobili modro zapestnico. 

Župan Toni Dragar si je v družbi ekipe Modrih novic ogledal arhivske izvode te revije, ki letos 
obeležuje 20-letnico izhajanja.Takole veselo so bili razpoloženi pohodniki ob Kamniški Bistrici.

Vsi, ki ste se na Modri točki slikali v velikanski naslovnici, sodelujete v nagradni igri s privlačnimi 
nagradami.
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Poslovni kotiček
»Posel nikoli ne spi! Niti v času poletnih oddihov.«

Poletje je že tu, vi pa že veselo načrtujete in brskate informacije 
za tisti čas v letu, ko si lahko končno oddahnete zaradi (upamo) 
dobrih poslovnih rezultatov v prvem polletju. Je poletni čas res 
čas, ko se lahko podjetniki in poslovneži popolnoma prepustimo 
bistri vodi in sončnim žarkom? Ste vedeli, da ravno zaradi poletnih 
dopustov ogromno ljudi, vaših kupcev, lahkotno prebira različne 
revije, brska po spletnih straneh in načrtuje svoj najbolj »vroč« 
nakup leta? Poletni dopusti so namreč odlična priložnost, da 
potrošniki v sproščenem času kupujejo in načrtujejo prihajajočo 
jesen, zato je vredno tudi v tem času postaviti dobre poslovne in 
trženjske smernice, predvsem pa poskrbeti, da si ta čas vzamemo za 
introspekcijo – da pregledamo preteklo poslovanje, se vprašamo, 
kako ga izboljšati, kako bi lahko izboljšali našo korporativno ali 
trženjsko komunikacijo, ali potrebujemo kadrovske spremembe, 
se izobrazimo o trgu in poslu ter konkurenci (preberemo kakšno 
knjigo, revijo, spletni članek) in še veliko drugega.

Kako se vsega tega v poletnem času tudi konkretno lotiti? 
Preglejte prihodke in odhodke prvega polletja – preglejte odprte 
računovodske postavke kupcev in dobaviteljev, če je potrebno 
pošljite svojim poslovnim partnerjem t. i. IOP-obrazec, ki izkazuje 
trenutno stanje. Na osnovi pregleda poslovanja pripravite strateški 
načrt poslovanja za drugo polovico leta – če je potrebno pripravite 
poslovni načrt, izračunajte točko preloma, načrtujte oglaševanje 

in promocijo, pripravite poročila o trženju in marketingu; preglejte 
in uskladite kadrovske evidence zaposlenih (preverite, kdaj so na 
zadnje potekali zdravniški pregledi, kdaj so bila izdana potrdila o 
varstvu pri delu ipd.); uredite elektronsko vročanje dokumentov iz 
sistema e-davkov – po novem FURS večino dokumentov posreduje 
le še po elektronski poti. Ne pozabite na plačilo prispevkov za 
zavezance do 20. v mesecu ter na izplačila plač do 18. v mesecu. 
Poletni čas je zaradi svoje sproščenosti tudi idealen čas, da 
poskrbimo za zanimivo in raznoliko poslovno, marketinško in 
računovodsko izobraževanje. Na voljo vam je nešteto knjig, revij, 
člankov, spletnih strani in celo družbenih omrežij, kjer si lahko 
preberete veliko o poslu, osebni rasti, marketingu, oglaševanju 
in še in še. 

Samo v Sloveniji obstajajo številne organizacije, zveze in 
podjetja, ki vas bodo dodobra pripravila na vašo uspešno jesensko 
poslovanje. Med njimi štejemo tudi družbo Proevent, ki se ponaša 
z več desetletno tradicijo B2C in B2B poslovanja in marketinga, 
več kot 12 strokovnjakov vsak mesec poskrbi za celovito 
računovodstvo, novost, ki jo ponujajo pa so storitve za tujce 
(delovna dovoljenja za zaposlene iz tujine, ustanavljanje podjetja, 
delovne in študentske vize ipd). Več o tem si lahko preberete na 
spletni strani www.racunovodski-servis.si. 

OGLASI

SV. PRIMOZ
23.9.20175.

dobrodelni 
pohod

DOBRA VOLJA, DOBRA DRUŽBA, 
DOBER NAMEN. 

Ekipa Modrih novic, vas tudi letos vabi na tradicionalni dobrodelni pohod na 
Sv. Primož. Letos bomo zbirali sredstva za šolski sklad OŠ Trzin in Vrtec Žabica Trzin. 

Se vidimo?






