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

* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82), bele banquise barve - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 
EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 12.990 EUR; mesečni obrok je 139 EUR pri pologu v višini 3.990 EUR 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 18.1.2018 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 9.000 EUR; skupni znesek za plačilo 15.341 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. Cena 21.790€ velja za Peugeot 3008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, belo banquise barvo in ob nakupu s 
pomočjo Peugeot financiranja. Cena 23.970€ velja za Peugeot 5008 Active (1,2 PureTech 130), z navigacijskim sistemom, kovinsko barvo in ob nakupu s pomočjo Peugeot financiranja. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil 
Peugeot. Ponudba velja do 30. 4. 2018.
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,6 do 7,3 l/100 km. Izpuh CO2: od 95 do 165 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0123 do 0,0663 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00203 g/km. 
Število delcev: od 0,01 do 20,36. 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.

peugeot.si

Kdor prej pride, 
prej pomaga.

Hitra in učinkovita 
avtomobilska  
asistenca 
Zavarovalnice Triglav.

080 2864

tiskan_oglas_asistenca_avto_90x126.indd   1 16.03.2018   12:50:33
rokovnjac-92,50x130-01outline.indd   1 05/04/18   13:10



april 2018 3UVODNIKUVODNIK

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 24. maja 2018; 
rok za oddajo člankov je 15. maj 2018 do 12. ure. 
Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni šte-
vilki 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 sis-
tem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski 
številki uredništva: 051 365 992.

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

Uvodnik
V prejšnji števil-
ki Rokovnjača 
sem pisal, kako 
se je zaradi dol-
ge zime pomlad 
prebudila neko-
liko pozneje in 
na naslovnici, za 
razliko od prej-
šnjih let, ni bilo 
p o m l a d n e g a 
motiva. Zima se 
je medtem dokončno poslovila in tako vam 
zdaj na naslovnici ponujamo velik šopek 
zvončkov.

Smo v času, ko se mnogi lotijo spomladan-
skega čiščenja. In tako kot zadnjih nekaj let, 
je tudi tokrat potekala čistilna akcija na ob-
močju celotne občine. Nekaj tistih, ki so se 
je udeležili, nam je posredovalo zapise in jih 
z veseljem delimo z vami. To še zdaleč niso 
bili vsi, še nekaj društev in posameznikov 
se je priključilo akciji. Med drugim sem pri 
čiščenju okolice Gradiškega jezera srečal 
tudi zaposlene z občinske uprave Občine 
Lukovica. Sicer na občini, ki vsako leto or-
ganizira akcijo, opažajo, da se je udeležuje-
jo večinoma isti ljudje iz istih društev. Zato 
zagotovo ne bo odveč poziv, da se akciji v 
še večjem številu pridružite v prihodnjem 
letu. Še pomembneje pa je, da z vsakdanjim 
ravnanjem skrbimo za čisto in neokrnjeno 
naravo. S to mislijo je povezan tudi tokratni 
osrednji intervju. Predstavljamo vam na-
mreč Henrika Omahno, dobitnika najvišje-
ga čebelarskega priznanja, ki je med drugim 
dejal: »Čebelar je lahko tisti, ki je ljubitelj na-
rave. Tisti, ki ima rad živali. Ne zgolj čebele, 
ampak vse živali. Da ne uničuješ tistega, kar 
narava daje.«

Sicer pa je tokratna številka nekoliko obse-
žnejša, saj je v njej kar sedem razpisov za de-
lovanje društev z različnih področij. Pišemo 
o tradicionalnih prireditvah, kot je recimo 
druženje ob materinskem dnevu, ki ga pri-
pravljajo članice Društva podeželskih žena 
iz Lukovice. Oglasili so se tudi Rokovnjači, 
motoristi, ki bodo sezono začeli s skupinsko 
otvoritveno vožnjo 2. maja. To je le nekaj 
poudarkov vsebine. Podrobnosti boste iz-
vedeli, če boste prelistali aprilsko izdajo ob-
činskega glasila.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik

V S E B I N A

TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO Brdo - Lukovica
vabi na PEREGRINOV SEJEM

V petek, 27. 4. 2018,
od 8. do 18. ure

v Lukovico
 

ob 11. uri
Gostja: specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline

Miša Pušenjak
Vabimo proizvajalce in pridelovalce, da svoje izdelke in pridelke 

ponudijo na sejmu v Lukovici.

Vljudno vabljeni!

Stanje delovišč v občini  5
TIC Lukovica   6
Vandalizem   7
Dogajanje v DU Lukovica  10
AMD Lukovica vabi  11
Občni zbor KUD Janko Kersnik 12
Prirpave na zaključek sezone 13

Likovni natečaj   14
Občni zbor PGD Lukovica  15
HK Prevoje 2. mesto  17
Smučarski skoki   19
Gregorjevo v vrtcu Medo  20
Vabila     22
Razpisi    26

15.00 Trojane
16.00 Češnjice
17.00 Koreno

18.00 Koseze
19.00 Dupeljne
20.00 Prevoje

VABLJENI NA 
prvomajske nastope Godbe Lukovica, ki bodo po tradiciji 30. aprila, 

na predvečer praznika, po sledečem razporedu:
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Obrazi v soncu!
Zjutraj tako, kot premno-
gi izmed vas, peljem svoja 
otroka do šole, pač to lah-
ko, ker imam službo v Lu-
kovici, in si mislim, da jima 
tako olajšam dan. Danes so 
otroci zaposleni vedno bolj 
in skoraj vsi so poleg šole 
vključeni še v mnoge dejav-
nosti. Da, kar obremenjeni 
so in tudi utrujeni iz dneva v 
dan. Hkrati pa zmorejo več, 
kot si mislimo. So pa, ka-
korkoli jih gledamo, otroci 
vedno ogledalo staršev. To 
je star rek in zelo drži. Kadar 
srečaš otroka, si po njem 

lahko predstavljaš njegovo celotno družino. Zjutraj sem tako ponavadi 
okrog šole in srečujem mnogo otrok. Nekateri so nasmejanih obrazov, 
živahni in mnogi pozdravijo. Vedno si predstavljam ob tem, da priha-
jajo iz srečnih družin, kjer so se naučili lepo pozdravljati in so pri njih 
doma veselje, radost in ljubezen. Na njihovih obrazih je nasmešek in v 
pozdrav pokimajo, dvignejo roko ali pomahajo. Za take bi rekel Cankar, 
da je pesem njih jezik in njih pesem vriskanje. Srečam pa tudi one, ki 
gledajo v tla, pogledajo stran, gledajo skozi tebe, so kislih in nečimrnih 
obrazov. Kaj naj si mislim pa o domu in družinah teh otrok? Doma jih ne 
uče pozdravljati? Doma niso srečni? Ima mama tudi tako kisel obraz in 
je oče brez življenja? Niso srečni? Ne vidijo sonca, ampak jih vse moti? 
... Da, marsikaj si lahko predstavljam v takih jutrih in tudi popoldnevih. 
Predvsem pa to, da so otroci zrcalo staršev.
Šola jih uči in tudi vzgaja, toda seme je položeno doma in doma dobi-
vajo ljubezen in čustvovanje. Zato, dragi moji, jih vzgajajmo v vesele 
ljudi, take, ki glasno pozdravijo in nosijo sonce, ne sence. Naj se vidi, 
da so doma iz zdravih krajev iz doline, ki ima sicer temačno ime: Črni 
graben, ampak ljudje tu naj nosimo sonce. Naj bodo ponosni na to, 
kar so, in to, od kje so. Naj bodo zdravi del našega naroda. Večkrat se 
spomnim pisatelja in sodnika Frana Milčinskega, katerega mama je bila 
Lukovičanka in je sam dvakrat služboval na sodišču na našem Brdu in 
se v Lukovico vračal vse življenje vsake počitnice, vsak prosti čas. Vesel 
človek je to bil in srčen in s svojo povestjo Ptički brez gnezda je, kot 
lahko najdemo na spletu, napisal »najboljšo vzgojno povest za odrasle 
in mladino, kar jih zmore slovenska literatura«. Prvi se je na območju 
nekdanje Avstro-Ogrske monarhije ukvarjal s sodno prakso mladine, 
otrok in mladostniškega prestopništva in ustanovil v Ljubljani prvi od-
delek sodišča za tozadevno problematiko v monarhiji. Spoštujem ga, 
ker je bil Lukovičan (njegov oče Josip je bil namreč Čeh) in ker je znal 
nositi vzgled, optimizem in veselje. In to pišem, ker se mi zdi to zelo 
pomembno, morda bolj kot kanalizacije in ceste in vodovod. Za vse 
te dobrine na koncu dobimo položnice in se nato jezimo, pa kakorkoli 
to še tako nujno potrebujemo. A vlaganje v dobro vzgojo otrok, kar ni 
enostavno in ne samoumevno, je več vredno kot ves asfalt in vsi »rori« 
pod njim. Nosimo sonce, bi rekel Tone Pavček, ki je nesrečno izgubil 
svojega sina, a je kljub temu z vsakim korakom, vsako besedo nosil 
upanje in sonce, ne sence, sonce!
Da, sonce… Dolgo zimo smo imeli letos in to se pozna gradbenikom, 
ki zaradi nizkih temperatur niso mogli izvajati del. Za več kot mesec 
dni je dobršen del zunanjih del obstal. Zdaj dela tečejo naprej in naj 
bo naloga sodelavcev, da več napišejo tudi o tem. Danes, ko to pišem, 
sem podpisal sklep o izbiri izvajalca za gasilski dom v Blagovici. Zame je 
to »končno« konec dolgotrajnega procesa in sem vesel, da gremo zdaj 
delu naproti in da skupaj uresničimo zastavljeno. Hvala mojim sodelav-
cem in gasilcem za sodelovanje in vse napore, ki so jih in jih še vlagajo 
v to. Čakamo gradbeno dovoljenje za poslovilno vežico v Blagovici in 
za prizidek k šoli. V aprilu se začnejo na Brdu okrog šole tudi že pripra-
vljalna dela. Zahvaljujem se učiteljskemu zboru z gospo ravnateljico in 
svetu staršev s predsednikom dr. Medenom, ki so konstruktivno pri-
stopili k projektu in smo skupaj predebatirali celotno gradnjo in prejeli 
tudi nekaj koristnih usmeritev, ki jih bomo seveda upoštevali. Hvala 
sosedom Jermanovim, ki soglašajo z gradnjo ob njihovem zemljišču in 
smo skupaj uredili in rešili kar nekaj stvari v obojestransko zadovolj-
stvo. Hvala tudi g. župniku Okolišu, tudi sosedu, za vso naklonjenost in 
sodelovanje. Lepo je sodelovati z ljudmi, ki so voljni stopiti korak naprej 

in pomagati vsak po svojih močeh pri tem za nas zgodovinskem doga-
janju in velikem projektu. 
Tudi pri poslovilni vežici na Brdu se dela končujejo in kmalu bomo 
objekt predali v ponovno uporabo. Objekt bo zdaj veliko bolj uporaben 
in tudi lep. Ni le generalno obnovljen in so odpravljene vsi kvari in po-
manjkljivosti, ampak bo tudi povsem drugačen in do uporabnikov bolj 
prijazno funkcioniral. Svojcem pokojnikov, ki so v tem času morali upo-
rabiti drugačne poti in načine za dostojno slovo od svojih najdražjih, se 
opravičujem in hkrati zahvaljujem za razumevanje. Vsi, s katerimi sem 
se imel priložnost srečati, ste pokazali razumevanje in podporo obnovi 
tega objekta, ki je bil res v žalostnem stanju in obnove zelo potreben.
Na občinski upravi čakamo na enega najpomembnejših sestankov na 
ministrstvu za okolje in prostor. Zakaj? Zato, ker je to, upam, eden konč-
nih sestankov, na katerem bodo soočeni različni soglasodajalci, in upa-
mo, da bodo tokrat tako usklajeni, da po tem lahko gremo proti konč-
nemu rezultatu. Danes smo imeli skupni sestanek župani UE Domžale 
in župan Dragar nam je omenil, kako so bili že pred koncem postopka 
in imeli 28 soglasij pristojnih državnih in planskih služb, ko jim je mi-
nistrstvo za kmetijstvo zavrnilo 128 vlog posameznih vlagateljev, ki bi 
radi gradili na kmetijska zemljišča. Da, tako je, ko odda vlagatelj vlogo 
ali željo, ni nikoli gotovo, da bo to tudi uspelo. Upam, da bo pri nas 
več uspeha. Pri planu pa predvsem nauk tistim, ki želite izvzem. Plan se 
pri nas v Sloveniji žal ne spreminja vsako leto. To so desetletni cikli in 
dajte gledat 30 let naprej, ne dve leti. Nas po uskladitvi med »okoljci« in 
»kmetijci« čaka še pogajanje s kmetijskim sektorjem in ponovna razgr-
nitev za del, kot zahtevajo na ministrstvu in nato končni sprejem. Takrat 
ne bomo vsi zadovoljni in upam le, da bo zadovoljnih čim več.
Veselim se, da se bo na Čebelarskem centru na Brdu pri Lukovici v aprilu 
začelo s prvim dogodkom prvo praznovanje prvega Svetovnega dneva 
čebel. Uvod v ta praznik, ki ga praznujemo 20. maja, se bo začel prav na 
Brdu tudi ob prisotnosti predsednika republike. To je velik dogodek in 
velika čast za ves naš narod, saj je slovenski predlog za obeležitev dne-
va čebel podprla Generalna skupščina Združenih narodov in s tem tako 
rekoč ves svet. Bodimo ponosni tudi na to in se tega veselimo. Veselimo 
se, da lahko nosimo sonce in ga lahko Slovenci nosimo vsemu svetu, 
celotni Zemlji. Lepo pomlad!

MAtej kotnik

župAn občine LukovicA

Dela pri prenovi poslovilne vežice 
Brdo so tik pred zaključkom
 

Izvedba obnovitvenih del na 
poslovilnem objektu Brdo je 
v zaključni fazi, dela pa bodo 
zaključena v tekočem mese-
cu. Izvedena je bila prenova 
objekta skladno z izdano od-
ločbo in dokumentacijo, ki 
določa, da je objekt tehnično 
ustrezen. Prostorski načrt in 
vse na novo izvedene inšta-
lacije ter oprema so narejene 
v skladu z načrti, veljavnimi 

standardi in zakonodajo. Objekt je generalno obnovljen, odpravljene 
so vse okvare in pomanjkljivosti, zasnovan je sodobno in do uporab-
nikov prijazno. Obnovljeno je bilo dotrajano ostrešje objekta, določeni 
deli zamenjani, kompletno pa pleskarsko obnovljeno. V zaključni fazi 
bo tudi izvedena hortikulturna ureditev oziroma ozelenitev površin ter 
sama sanacija sprednjega in zadnjega platoja.
Sama obnova se je zaradi slabega vremena in nizkih temperatur mal-
ce zavlekla, a pomembno je, da bodo dela izvedena korektno in ka-
kovostno, da bo objekt še dolga leta služil svojemu namenu. Svojcem 
pokojnikov, ki so v tem času morali uporabiti drugačne poti in načine 
za dostojno slovo od svojih najdražjih, se opravičujemo in hkrati zahva-
ljujemo za razumevanje. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Napredovanje del v Imovici in stanje drugih delovišč v občini 
Dela v Imovici zaradi neugodnih vremenskih razmer žal še niso v zaključni fazi. Zaključena je izgradnja fekalne kanalizacije (priključevanje se 
bo izvajalo po opravljenem tehničnem pregledu oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja), zaključujejo se tudi investicijsko vzdrževalna 
dela na vodovodu, v polnem zagonu so dela rekonstrukcije cest – izvedba spodnjega ustroja cest, gradnja opornih zidov, izgradnja in obnova 
meteorne kanalizacije. V drugi polovici maja je predviden začetek robničenja in izvedbe zgornjega ustroja cest ter del na javni razsvetljavi. 
Asfaltiranje in zaključna dela se bodo izvajala v juniju.

Ob izgradnji kanalizacije in investicijskem vzdrževanju vodovoda bo v 
Imovici celovito rekonstruirana cesta. Širina cestnega koridorja rekonstru-
iranih cestnih odsekov je pogojena s konfiguracijo terena ter razpoložljivo 
širino zemljišča, predvsem v območju pozidave z obstoječimi objekti, kar 
dopušča širino cestnega koridorja do največ 6,00 m. Iz tega razloga je s 
stališča zagotavljanja ustrezne prometne varnosti projektiran naslednji ka-
rakteristični profil ceste (enak po celotni dolžini rekonstruiranih odsekov): 
obojestranska makadamska bankina, asfaltirano vozišče 3,80 m, hodnik za 
pešce 1,20 m in pas ob hodniku – zelenica 0,20 m. Ob vseh cestah (ne velja 
za ulice in poti) bo v nivoju vozišča zgrajen hodnik za pešce, tako da se za 
vožnjo vozil koristi vozišče, v primeru srečanja vozil pa hodnik v isti višini 
dopušča delno umikanje vozila na območje hodnika. Za ustrezno ureditev 
obstoječega štirikrakega križišča je projektno predvidena rekonstrukcija v 
manjše krožišče s povoznim sredinskim otokom, s čimer se zagotovi varno 
vožnjo vozil skozi križišče, omogoči pa tudi lažje obračanje vozil (kot npr. 
šolski avtobus), ter varnejši prostor za šolarje, ki tu čakajo na avtobus. 
Po končanih delih na območju Imovice bodo v juniju 2018 začeli z gradbe-
nimi deli v naselju Prevalje, kjer se bo prav tako gradila kanalizacija s spre-
mljajočim investicijskim vzdrževanjem vodovoda in rekonstrukcijo cest. 
Tudi tu bo izgradnja potekala na isti način in po projektih, ki so bili narejeni 

že pred leti in so bili usklajeni s 
strani občine, tudi s KS Prevoje 
in občani na zboru krajanov. 
Treba je še dodati, da so ta dela 
skladna z investicijskimi progra-
mi izgradnje kanalizacije, ki jih 
je potrdil občinski svet in v kate-
rih se na enak način predvideva 
izgradnja v Gradišču in Zgornjih 
Praprečah in nato na Vidmu in 
Spodnjih Kosezah.
V aprilu bo izvedeno tudi as-
faltiranje ceste na Učaku, do-
končali bomo z asfaltiranjem 
v Rafolčah – izdelava obrabne 
asfaltne plasti. Prav tako so se 
začela dela v drevoredu Brdo. V 
sklopu obnove drevoreda se bo 
modernizirala obstoječa lokal-
na cesto LC 235011 na dolžini 370 m in na novo uredila obstoječa vzpo-
redna sprehajalna pot (šolska pot) vzdolž grajskega drevoreda zahodno 
od ruševin gradu Brdo. Izvedena cesta bo imela širino 5 metrov (povozne 
asfaltne površine), tako da bo omogočen varen dvosmerni promet. V po-
mladanskih mesecih planiramo tudi začetek nujne sanacije plazu v naselju 
Trnovče. V poletnih mesecih se bo pričela druga faza rekonstrukcije ceste 
Šentvid–Zlato Polje (odsek od zaključka 1. faze do naselja Čeplje). Odpra-
va napak in vgradnja obrabne asfaltne plasti na odseku 1. faze bo zaradi 
logistike zapiranja ceste potekala vzporedno z 2. fazo. Prav tako se bo v 
poletnih mesecih začelo tudi s 1. fazo rekonstrukcije ceste Čeplje–Znojilo.
Prosimo, če spremljate obvestila o zaporah ceste na spletni strani občine 
Lukovica. Zaradi nevšečnosti ob zaporah cest se vam zahvaljujemo za ra-
zumevanje.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Sistemsko vrednotenje nepremičnin – poziv lastnikom k 
uskladitvi podatkov pri GURS
Z dnem 11. 1. 2018 je začel veljati Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1 - Uradni list, RS, št. 77/17), ki ureja pravila, postopke 
in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčenja, torej za uvedbo davka na nepremičnine.

Vsaka lokalna skupnost bo morala pristojni geodetski upravi do 1. 6. 2018 
posredovati podatek o namenski rabi prostora, in sicer na podlagi veljav-
nega prostorskega akta. Lastniki nepremičnin pa so dolžni do 1. 6. 2018 
pri pristojni geodetski upravi uskladiti podatke o svojih nepremični-
nah v registru nepremičnin. Podatki o namenski rabi prostora, ki jih bo 
zagotovila občina ter podatki o nepremičninah, ki so jih dolžni uskladiti 
lastniki nepremičnin, bodo tako podlaga za izračun posplošene vrednosti 
nepremičnin oziroma za izračun novega davka. Pri tem poudarjamo, da 
v kolikor se bo prostorski akt občine po posredovanju podatkov pristojni 
geodetski upravi spremenil, torej po 1. 6. 2018, novi podatek o namen-
ski rabi prostora ne bo zajet pri poskusnih izračunih, o čemer so bile 
občine že seznanjene s strani geodetske uprave na marčnem posvetu. O 
poskusnih izračunih bodo lastniki nepremičnin sicer seznanjeni prek javne 
razgrnitve, ki bo namenjena razgrnitvi predlogov modelov vrednotenja in 
tem poskusnim izračunom na podlagi podatkov iz registra nepremičnin do 
presečnega datuma 1. 6. 2018. Navedeno pomeni, da tudi, v kolikor bo-
ste kot lastnik nepremičnine pri pristojni geodetski upravi podatke o nepre-
mičninah spreminjali po 1. 6. 2018, le-ti ne bodo zajeti pri poskusnih izra-
čunih. V postopku te javne razgrnitve bodo občine zbirale pripombe le na 
modele vrednotenja, ne pa tudi na vhodne podatke, torej na geodetske 
podatke iz registra nepremičnin, ki bodo podlaga za poskusne izračune. 
Glede na navedeno pozivamo lastnike k čimprejšnji uskladitvi, najpo-
zneje pa do 1. 6. 2018, podatkov o nepremičninah pri pristojni geodet-
ski upravi. To še posebej velja za vse tiste lastnike nepremičnin, ki so 

bili že v preteklem letu s strani Geodetske pisarne Domžale obveščeni 
o spremembi podatkov o nepremičninah, pa se na poziv niso odzvali.

občinskA uprAvA

TV od 15€, INTERNET od 13€, DVOJČEK od 28 €/mesec
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Turistično informacijski center Lukovica
Pred leti je v naši občini delovala Turistična zveza občine Lukovica, ki pa je v letu 2014 propadla. A vendar so podobne službe oziroma zavodi 
danes na občinski ravni nujno potrebni, saj lahko koordinirajo vse dogodke v občini, skrbijo za promocijo turizma in športa, so vezni člen med 
različnimi ponudniki storitev in potencialnimi odjemalci. Turistično informacijski center je za razvoj turizma v kraju danes nuja.

V upravi občine Lukovica Katka Bohinc med drugimi svojimi obveznostmi 
opravlja tudi naloge s področja turizma in skrbi za promocijsko gradivo 
občine. Povprašali smo jo, kakšno je stanje in kaj bi lahko izboljšali s službo, 
ki bi se prvenstveno ukvarjala s turizmom in promocijo. Da bi bil TIC za 
občino potreben, se je izkazalo že pred leti, ko je bilo na pobudo Čebelar-
ske zveze Slovenije pripravljenih in ovrednotenih šest različnih izletov po 
občini. Problem je nastal, ko smo prišli do točke, kdo bo te izlete tudi tržil, 
saj občina za pridobitno dejavnost ni registrirana. Takrat smo predlagali, 
da bi trženje prevzela Turistična zveza Občine Lukovica. Takratna turistična 
zveza je vodenje izletov tudi izvajala prek turističnih vodnikov, ki jih je izo-
brazila občina prek medobčinskih turističnih projektov, vendar je bilo teh 
izletov malo. Nekaj turističnih vodnikov je še danes aktivnih, nekaj pa jih je 
ostalo žal le na papirju. 
Občina Lukovica ima na svojem območju ogromno znamenitosti, nekaj 
od teh oziroma najpomembnejše smo lahko videli tudi v našem promocij-
skem filmu Občuti in živi zgodbo iz leta 2015. Ta film prikazuje tudi, kakšna 
znanja imajo naša društva in kaj nam lokalni turistični ponudniki lahko po-
nudijo, vendar bi bilo treba te ponudnike in društva med seboj povezovati 
in skupaj promovirati v »enem paketu« ter v obliki integralnih turističnih 
produktov (ITP). Dober pokazatelj, da je naša občina turistično zanimiva za 
obiskovalce, se vidi tako pri izvedbi številnih dogodkov in aktivnostih, ki se 
ne izvajajo le na področju turizma in katere obiščejo obiskovalci tudi izven 
naše občine. Ena pomembnejših rekreativnih točk na območju občine je 
v zadnjih letih postalo Gradiško jezero. Zelo odmevna in tudi promovirana 
po medijskih kanalih je prireditev Vikend odprtih vrat v Lukovici, ki vsako 
leto poteka v septembru. To promocijsko akcijo vodi Razvojni center Srca 
Slovenije, ki za PR najame posebno agencijo. Ravno tukaj se potem vidi, da 
bi bilo potrebno, če bi želeli, da bi bila naša občina turistično bolj zanimiva, 
če bi imeli osebo, ki bi nenehno izvajala promocijske akcije in materiale, 
pripravljala promocijski gradivo in lokalne turistične ponudnike, med kate-
re se ne štejejo samo društva in gostinci, z različnimi zgodbami povezovati 
v skupne projekte in te projekte tudi tržiti. Ta oseba bi lahko skrbela tudi za 
vse kulturne dogodke in prireditve, pripravila koledar dogodkov, tako da 
se dogodki med seboj ne bi prekrivali ter bila na voljo za koordinacijo s tu-
rističnimi vodniki za sprejem izletov po naši občini. Bohinčeva je poudarila, 
da je občina že večkrat skušala našo idejo povezati s kako drugo občino, 
saj skupaj zmoremo več, vendar skupnega jezika še ni bilo. Preverili smo, 
kako delujejo takšni zavodi v naši bližnji okolici in kakšno je stanje oziroma 
kakšne so potrebe v naši občini.

Največji TIC v naši bližnji okolici je zagotovo kamniški. Zavod so ustanovi-
li že davnega leta 2000 in v vseh teh letih je Kamniku prinesel ogromno. 
Prepoznavnost, turiste in posledično seveda tudi prihodke v občinsko bla-
gajno. Javni zavod – Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik deluje s 

cilji pospeševati razvoj turizma, športa in kulture v občini Kamnik. Za lažjo 
dosego ciljev delujejo predvsem na naslednjih področjih: 
• oblikovanje celovite turistične ponudbe občine Kamnik;
• sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi su-

bjekti s področja športa in turizma;
• priprava razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti;
• koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi pod-

jetji v občini ipd.

Na njihovi spletni strani najdete celovit vpogled v turistično in športno 
dogajanje v Kamniku in okolici. Predstavljajo društva, namestitve, kulinari-
ko in seveda kulturno dediščino, ki je pomemben del turistične ponudbe. 
Prisotni so na vseh modernih socialnih omrežjih, zelo so povezani tudi z 
drugimi turističnimi centri po Sloveniji in svetu. 
V lanskem letu so na novo odprli TIC tudi v Domžalah. Vodjo službe Urada 
župana – Turistično informacijskega centra Miro Bečan, dipl. org. tur., smo 
povprašali, kaj so njihove naloge, poudarki in kaj lahko pričakujejo od TIC-a 
v Domžalah.

Več let je delo TIC opravljala Komisija za turizem, vendar je bila že dalj časa 
potreba po večji in odprti ustanovi, ki bi se poklicno ukvarjala s turizmom, 
tako kot je to v drugih občinah. Komisija za turizem je postavila odlično 
podlago za razvoj turizma v Domžalah, z novoustanovljenim TIC pa smo 
naredili pomemben korak naprej. Na predlog župana Tonija Dragarja je 
Občinski svet Občine Domžale na 17. seji dne, 15. decembra 2016, sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Domžale – TIC je postal notranja organi-
zacijska oblika Urada župana. 

TIC deluje v novih prostorih na Ljubljanski cesti 70 od maja lanskega leta. 
Trenutno sva zaposleni dve osebi, vodja službe in strokovna sodelavka. Tre-
nutno je TIC projektna pisarna, kjer pripravljamo projekte za razvoj turizma 
naše občine, oblikujemo nove turistične produkte, povezujemo društva 
in ponudnike turističnih storitev, zelo smo aktivni pri promociji prireditev 
in Domžal kot zanimive turistične destinacije, pripravljamo in vodimo ob-
činske dogodke. Čeprav zaradi trenutne narave dela nismo stalno prisotni, 
nas je našlo in obiskalo že veliko domačinov in ostalih gostov.

V prvem letu svojega delovanja smo organizirali ali sodelovali pri organiza-
ciji odmevnih prireditev, ki so jih obiskali naši občani in tudi obiskovalci iz 
ostalih delov Slovenije ter tujine (Slamnikarski sejem, Pohod ob reki, ki po-
vezuje, Lipicanci na univerzi, dogodki za mlade, Evropski pokal v lednem 
plezanju, domoznanski večeri, Rajajmo z domžalskimi maskotami, priredi-
tve za najmlajše, koncerti v okviru Čarobnega decembra, silvestrovanje na 
prostem, otroško pustno rajanje in mnogi drugi).

- V sodelovanju s Slamnikarskim muzejem pravkar zaključujemo izobra-
ževanje lokalnih turističnih vodnikov, kar nam omogoča, da bomo odslej 
imeli možnost vodenja skupin in posameznikov v več tujih jezikih;

- Pravljica hroščka Simona 
- Predstavili smo se na različnih sejemskih dogodkih in se udeleževali stro-

kovnih srečanj;
- veseli smo, da smo navezali stike tudi s sosednjimi občinami, predvsem 

naj tu izpostavim občino Lukovica, s katerimi si želimo pripraviti skupne 
projekte.

- Postavili smo novo spletno stran www.visitdomzale.si, na kateri so pred-
stavljene znamenitosti kraja in njegova zgodovina, na njej najdete pre-
dloge za izlete, koledar prireditev in še mnogo zanimivega. 

- Čebelarska učna pot 
- Fotonatečaj 
- Poletni in zimski bilten: Kje bom preživljal počitnice? 

Konkretnih rezultatov delovanja TIC še nismo izmerili in ovrednotili, odziv 
javnosti pa pove, da je opaziti prebujanje kraja v turističnem smislu. Vedno 
več ljudi, tudi domačinov, spoznava, da v Domžalah imamo kaj pokazati, 
da nas obkroža lepa narava, da imamo bogato zgodovinsko in kulturno 
dediščino in da nismo zgolj spalno naselje. Opažena pa je bila tudi naša 
prisotnost na spletnih omrežjih (FB, Instagram), ki je doživela pozitiven od-
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Omogočite dostop 
intervencijskim in delovnim 
vozilom

V zadnjem času opažamo, da je na nekaterih območjih naše ob-
čine intervencijskim in delovnim vozilom večkrat otežen ali celo 
onemogočen dostop zaradi neustrezno obrezanega drevja in žive 
meje na zemljiščih v zasebni lasti, katerih veje se raztezajo v ob-
močje javnih cest. V primerih požara in drugih intervencij, odvoza 
odpadkov in reševalnih akcij zaradi tega na vozilih nastaja škoda, 
na nekaterih območjih pa je dostop tem vozilom celo onemogo-
čen. Rastline, ki se raztezajo na cesto, ovirajo dostop do objektov, 
zmanjšujejo preglednost cest in ogrožajo varnost tako voznikov 
kot občanov. 
Občane zato prosimo, da odstranijo veje in uredijo svoje zunanje 
površine tako, da zagotovijo zadosten prostor za dostop interven-
cijskih in delovnih vozil, v nasprotnem primeru storitev oziroma 
intervencij ne bo mogoče izvesti. Za varen in nemoten dostop to-
vornih vozil mora biti namreč zagotovljena določena širina ceste 
(2,7 m), pa tudi višina (4 m). 
Vsem občanom se že v naprej zahvaljujemo za razumevanje in so-
delovanje.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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ziv, predvsem med mlajšimi. Predvsem si v prihodnje želimo nadaljevati 
delo, ki smo ga začeli v prvem letu. Vsekakor je naša naloga, da svoje aktiv-
nosti usmerjamo v prireditve za naše občane vseh starostnih skupin in jim 
s tem ponudimo kvalitetno preživljanje prostega časa v domačem kraju, 
v prostoru zadovoljnih ljudi. Oblikovati želimo nove, zanimive turistične 
produkte, s poudarkom na bogati slamnikarski tradiciji in jih ponuditi tudi 
izven meja naše občine. Še naprej bomo z novimi vsebinami dopolnjevali 
našo spletno stran in jo, z namenom odpiranja tudi na tuji trg, prevedli v 
tuje jezike. Naš namen v prihodnosti je torej predvsem na področju pro-
mocije in dobrega marketinga, saj se pri nas veliko dogaja in imamo veliko 
za pokazati. 

Tudi župana občine Lukovica Mateja Kotnika smo povprašali o turistično 
informacijskem centru v Lukovici.

Mislim, da je odveč podajati trditve, da moramo iti v korak s časom. TIC je 
oblika, ki je ne le v Kamniku in Domžalah uspešna na svojem področju, 
povsod po Sloveniji svojo turistično, kulturno in seveda tudi s tem pove-
zano gospodarsko uspešnost merijo prek TIC. Turistično informacijski cen-
tri ne le vodijo, ampak tudi organizirajo in usklajujejo akterje s področja 
turizma, prireditev, kulturne naravne in tehnične dediščine ter gostinske 
in prenočitvene dejavnosti. Leta že opažamo, da je delo prostovoljnih tu-
rističnih društev omejeno in da že leta peša. Hkrati pa tudi taka društva ne 
morejo iti v korak s profesionalno turistično ponudbo, ki je in bo ena naj-
bolj perspektivnih panog slovenskega gospodarstva. Če bi kdo upal trditi, 
da v občini Lukovica nimamo kaj pokazati in česa ponuditi, ne vem, če je 
s srcem tu. Večina nas je prepričanih, da smo pravi skriti zaklad in da je še 
mnogo neodkritega in neizrečeno veliko neizkoriščenega v naši občini. Že 
samo množice obiskovalcev Gradiškega jezera, ki jim ne znamo veliko po-

nuditi, ali pa tisoči, ki koristijo odlično ponudbo Gostinskega podjetja na 
Trojanah, pa jih ne znamo in jih nimamo s čim privabiti po dolini navzdol in 
tudi širše. V celotni regiji se zavedamo, da imamo neizkoriščene potenciale 
in še neslutene možnosti. Iščemo možnosti za sodelovanje, povezovanje, 
ki so in smo jih lahko veseli. Na nas pa je, kako bomo zastavili program in 
smernice in tu je potrebno veliko strokovnega znanja in trdega dela, ker je 
vsak začetek težak. Iz izkušenj drugih pa lahko trdimo, da je ob pravilnem 
delu uspeh na vidiku. Storiti je treba torej prvi korak in začeti z organizira-
nim delom na področju turizma in prireditev. Smo še zelo na začetku, to 
poudarjam, in še zelo neorganizirani. Tako, da JA, TIC Lukovica potrebuje. 
Tu pa ne izključujem tudi možnost skupnega sodelovanja in organizacije 
s sosednjimi občinami. Do tega bo slej kot prej prišlo, odlašanje pomeni le 
škodo za nas, na to nas opominja tudi Turizem Ljubljana, ki prav išče mo-
žnosti za razvoj in pospeševanje turizma v okolici glavnega mesta, ker si 
tako žele tudi turisti, za katere je sama Ljubljana premajhna. Prihodnost 
Slovenije je v turizmu …

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Vandalizem in uničevanje 
občinske lastnine 
 
Kultura se začne pri posamezniku. A kaj lahko porečemo ob pogledu na 
situacijo, ki nas je doletela po vikendu vsakoletne akcije Očistimo Sloveni-
jo? Skrajno neprimerno, nekulturno in nedoraslo je, da se po komaj nekaj 
dneh na novo popravljene fitnes naprave na obrežju Gradiškega jezera 
ponovno na isti napravi dogaja vandalizem. Nekdo se je odločil, da preža-
ga del fitnes naprave, ki zdaj seveda ni funkcionalna. Poraja se vprašanje, 
ali se je sploh še vredno truditi z infrastrukturo ter obiskovalcem jezera 
omogočiti boljše in prijetnejše okolje? S tem bi izgubili točko sprostitve 
in rekreacije za številne obiskovalce. Tistemu ali tistim nekaj posamezni-
kom, ki uničujejo, kar je dobrega za družbo, bi bilo treba naviti ušesa in jih 
podučiti o odnosu do vseh stvari in spoštovanja! Ugotavljamo namreč, da 
posamezniki družbene lastnine ne spoštujejo in ne cenijo. Več kot očitno 
jim je mar le za tisto, kar plačajo le iz lastnega žepa. V vsakem izmed nas 
naj zdrav razum in spoštovanje rasteta vsa leta življenja, kjer lahko z dobri-
mi deli pomagamo k boljši družbi, s slabimi pa ne škodimo samo drugim, 
temveč najbolj sebi in svoji vesti. 
Hkrati pozivamo morebitne očividce dogodka, da se obrnejo z informaci-
jami na občinsko upravo. 

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Praznovanje ob dnevu slovenske zastave
Na prelepo sončno nedeljo se je na Geossu zbrala velika množica, da obeleži 170-letnico, odkar je 7. aprila 1848, v času pomladi narodov, 
slovenski domoljub Lovro Toman prvič izobesil belo-modro-rdečo slovensko zastavo na Wolfovi 8 v Ljubljani, kjer stoji še danes. Izobeša-
nje je bil odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je izobesil nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu. V samostojni 
Sloveniji že 20. leto zapored izobešamo slovensko zastavo na 7. april in tako obeležujemo Dan zastave. 

Barve zastave izhajajo iz grba vojvodine Kranjske, ta pa iz plemiškega 
grba Bertolda IV. Andeškega. S povzdigo v vojvodino sredi 14. stoletja 
se je spremenil prvotni grb s srebrnim orlom na modrem ščitu v mo-
drega orla na srebrni podlagi, pozneje zlati. Sredi 15. stoletja so namreč 
kranjski plemiči pomagali cesarju Frideriku III. v dinastičnem sporu, za 
kar jih je ta nagradil z olepšanim grbom: orel je dobil cesarsko krono, 
srebrno-rdeča prsna prepona pa je postala zlato-rdeča. Do revizije gr-
bov je prišlo leta 1836, ko je zlato barvo spet zamenjala srebrna, krona 
na orlu pa je ostala. Na Kranjskem so bila o tem deljena mnenja, spor 
se je razvnel revolucionarnega leta 1848, na koncu pa je dunajska vla-
da podprla večinsko voljo Kranjcev, ki so pred tem razobesili slovensko 
belo-modro-rdečo trobarvnico. Lovro Toman, ki je bil pravnik, pesnik 
in pisatelj, se je pozneje začel ukvarjati tudi s politiko in je bil leta 1861 

izbran v dunajski državni zbor Habsburške monarhije. Umrl je 15. av-
gusta 1870 v Rodaunu pri Dunaju, pokopan pa je v rodni Kamni Gorici.
Skoraj vseh zadnjih 20 let se slovesnosti ob dnevu zastave udeležuje 
tudi prapor Občine Lukovica s svojim praporščakom. Avtor grba in za-
stave Republike Slovenije Marko Pogačnik je v svojem govoru opisal in 
orisal poglede in pomene vseh barv na zastavi in zlatih zvezdic. Omenil 
pa je tudi, da se ni vedelo dan ali dva pred razglasitvijo, kakšen naj bo 
grb, zato je Rudi Šeligo naročil, naj čez noč naredi grb in da zastavo, ki 
naj bi bil začasen, vendar je tako ostalo. Predsednik društva Heraldica 
Slovenica Aleksander Hribovšek se je zahvalil vsem občinam in posa-
meznikom, ki so prispevali svoj doprinos za izvedbo dneva zastave na 
Spodnji Slivni pri Vačah.

dAniLo kAsteLic

Materinski dan 2018
 
Članice Društva podeželskih žena iz Lukovice so v soboto, 24. marca, že desetič zapored pripravile pohod okoli Gradiškega jezera z druženjem. 
Že tradicionalno je vsem prisotnim ženskam ob njihovem prazniku, ki je bil sicer v nedeljo, 25. marca, župan občine Lukovica Matej Kotnik 
podaril nageljček, nasmeh, celo objem.
 
Več kot sto udeleženk sobotnega druženja je najprej naredilo krog okoli 
jezera, potem pa uživalo v prijetnem programu, ki so ga pripravile članice 
Društva podeželskih žena iz Lukovice.

Kot je povedala povezovalka programa gospa Slavka, je materinski dan 
neformalni praznik, posvečen materam. V Evropi so ga začeli praznovati 
po prvi svetovni vojni, vendar ob različnih datumih, najprej je bil to 15. maj, 
pozneje pa prestavljen na 15. marec. V Sloveniji se po drugi svetovni vojni 
ni praznoval zaradi dneva žena 8. marca, danes pa je spet v veljavi in se 
praznuje na isti dan kot Marijino oznanjenje, torej 25. marca. 

Mama je ena sama

Mama je ena sama,
prva radost je mama,
prvi spev nina-nana,
prva beseda: mama! 

Prisotne so s pravo ljudsko pesmijo pozdravile pevke Društva kmečkih 
žena Lukovica, zapeli so tudi člani Društva Skrinjca, navzoče so pozdravili 
tudi župan občine Moravče Martin Rebolj, Ljudmila Novak in župan obči-
ne Lukovica Matej Kotnik, ki je vsem navzočim materam podaril nageljček. 
Druženje je bilo prijetno tudi zato, ker so se mize šibile pod dobrotami, ki 
so jih pripravile organizatorke, ob 10. obletnici pa so prisotne pogostili tudi 
z odličnim golažem in domačim kruhom. Brez dvomov bo tako prijetnih 
druženj v prihodnosti še veliko, saj je prav, da se našim materam vsaj enkrat 
na leto ZARES zahvalimo za vso dobroto, ki nam jo iz dneva v dan, iz leta v 
leto izkazujejo. Hvala. In kot je že Tone Pavček zapisal: Mama je ena sama. 
Na sam dogodek so prišle ženske, matere iz bližnjih in daljnih krajev, člani/
ce naslednjih društev: Planinsko društvo Blagajana iz Polhovega Gradca, 
Lipa Domžale, Mlinše Zagorje, DPŽ Polšnik, Kamnik, Komenda, Blagovica, 

Dajmo vse rože mami,
dajmo vsa sonca mami,
pesem, ki v nas se drami,
dajmo, zapojmo mami: 

Naj ne ostane brez mame
nihče na širnem svetu,
naj žive naše mame,
mame – najlepše na svetu!
(Tone Pavček) 

Moravče, Milica Erčulj iz Trzina, Društvo diabetikov Domžale, Jesenski cvet, 
Veronika Kuhar iz Trzina, združenje šoferjev Dolomiti, domači upokojenci, 
upokojenci iz Radomelj, Marija Žitko iz Kamnika, ŠD Rafolče in ostali. 

AndrAž kopitAr
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Čistilna akcija v KS Blagovica

V soboto 7. aprila, je v organizaciji KS Blagovica potekala čistilna akcija z na-
menom in ciljem, da očistimo in olepšamo javne površine in našo okolico. 
Dela je bilo za veliko več krajanov, kot pa je bilo udeležencev, ki so se akcije 
udeležili. Kljub ozaveščanju in čistilnim akcijam, ki že več let redno poteka-
jo, se očitno še vedno najdejo ljudje, ki brezbrižno v okolje odlagajo smeti 
in druge odpadke. Tudi dejstvo, da Blagovico prečka avtocesta, pripomore 
k temu, da se v naši okolici znajde več odpadkov, kot bi se sicer.
Lepo vreme in dolga zima je bila najbrž razlog, da je bil odziv naših kraja-
nov pod pričakovanji. Naša krajevna skupnost šteje okoli 600 prebivalcev, 
čistilne akcije pa se je udeležilo devet krajanov. Kljub skromni udeležbi pa 
smo veliko postorili in se vneto lotili dela, ki se je zavleklo v popoldan. Tudi 
tokrat nas je razveselilo Gostinsko podjetje Trojane, kjer so nam velikodu-
šno podarili krofe, s katerimi smo se posladkali po končanem delu. Res 
prisrčna hvala temu gostišču, da je vedno pripravljeno pomagati. Že letos 
pa vabim vse naše občane in društva, ki delujejo v naši KS, da bi prihodnje 
leto z večjo pripravljenostjo pristopili k projektu čistilne akcije in se zave-
dali, da sobivamo na istem lepem koščku naše dežele, za katerega smo 
soodgovorni skupaj.

ZdrAvko sLApAr, predsednik ks bLAgovicA

DOGODKI

Čistilna akcija v občini Lukovica
V soboto, 7. aprila, je v dopoldanskih urah po praktično vseh večjih 
zaselkih naše občine potekala čistilna akcija, ki jo je organizirala 
občina Lukovica v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi. Občina je 
priskrbela tudi vrečke in rokavice ter poskrbela za odvoz smeti po 
končanem pobiranju smeti. Ugotavljajo, da se čistilnih akcij udele-
žujejo bolj ali manj vedno eni in isti ljudje iz istih društev. V čisto 
naravo na sprehod pa gremo radi vsi, kajne? Torej bi morali tudi 
vsi (po)skrbeti, da narava ostane čista. Kakorkoli, akcija se ocenjuje 
kot uspešno zaključena, nabrali so se ogromni kupi nesnage, vsem 
sodelujočim pa se zahvaljujemo za prisotnost in pridne roke. 
Če naletite v naravi na kakšne večje kose, ki ne spadajo tja, kot so 
zapuščeni avtomobili, odsluženi štedilniki, hladilniki in podobno, 
vas lepo prosimo, da javite lokacijo na občinsko upravo, oni pa 
bodo organizirali odvoz na primerno mesto.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Delovno - čistilna akcija v Gradišču
Sedmega aprila 2018 je tudi TD Gradišče aktivno pristopilo k či-
stilni akciji, ki je potekala na celotnem območju občine Lukovica. 
Poleg čistilne so člani TD Gradišče izvedli tudi obsežnejšo delovno 
akcijo urejanja okolice Gradiškega jezera. Upravni odbor TD Gradi-
šče se iskreno zahvaljuje vsem, ki so se odzvali povabilu.

Andrej ovcA, tAjnik td grAdišče

Člani in članice ŠKD Bregar očistili Trnjavo
 

V soboto, 7. aprila, se je v za nekatere zgodnjih jutranjih urah odpra-
vila skupina članov ŠKD Bregar na čistilno akcijo. Čeprav tokrat niso 
bili prav številčni, so delo opravili tako kot vedno temeljito. Med seboj 
so imeli predsednika in po opravljenem delu je on dal za kavico, kar 
je tudi lepo. Očistili so okolico cest in potoka v Trnjavi ter se podali še 
proti Lukovici. Tako kot že nekaj let je tudi tokrat Občina Lukovica v 
sodelovanju s krajevnimi skupnostmi in društvi pripravila vsakoletno 
spomladansko čistilno akcijo in priskrbela, da so smeti, ki so jih na-
brali v akciji, prispele tja, kamor spadajo. Člani ŠKD Bregar so se med 
čistilno akcijo spraševali, le kdo je tisti, ki v naravo meče pločevinke, v 
kateri je bila vsebina, za katero minister za zdravje pravi, da prekomer-
no uživanje le-te škodi, in embalažo ponudnika hitre prehrane, ki se 
ne nahaja v naši občini. Za nekaj časa je naša okolica čista, koliko časa 
bo, je odvisno od nas in naše ozaveščenosti o tem, kaj spada v naravo 
in kaj v zabojnik. A tudi tu je treba razvrstiti odpadke tako, kakor nam 
veleva barva pokrovov zabojnikov. Ob tem velja pohvaliti Občino Lu-
kovico, ki se je odločila, da bo odstranila zapuščene avtomobile, od-
služene štedilnike, hladilnike in podobno iz narave, če bodo le občani 
javili lokacijo na občinsko upravo. Še bolj bodo veseli, če bodo javili 
tudi, kdo je bil tisti, ki je vse to odložil v naravi. Bodimo čuvaji naše 
narave mi sami in jo očuvajmo za naše zanamce.

drAgo juteršek
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Dogajanje v DU Lukovica
V letošnjem letu smo rokodelke zelo 
delavne v delavnicah in v sodelova-
nju s šolo pridno seznanjamo učen-
ce z različnimi ročnimi deli. V januar-
ju in februarju smo v delavnicah pod 
vodstvom gospe Klavdije izdelovale 
kvačkane orhideje. Za izdelovanje 
teh orhidej je potrebno nekaj znanja 
kvačkanja. Seveda večina udeleženk 
delavnice to obvlada, ene pa smo 
imele kar nekaj težav. Kljub temu so 
pod spretnimi prsti nastajali lepi cve-
tovi v različnih barvah. Klavdija nam 
je pokazala še galerijo slik njenih iz-
delkov. Prekrasno izdelane orhideje 
so na fotografijah izgledale kot na-
ravne. Mogoče bomo tudi tiste manj 

spretne kdaj znale izdelati tako lepe orhideje, seveda z veliko vaje.
Marca smo se odločile izdelovati pirhe. Pod vodstvom gospe Sonje smo iz-
delovale pirhe v videzu artičoke. Na stiropor v obliki jajčka smo z bucikami 
pritrjevale svilene trakove v različnih barvah. Na koncu so pirhi res izgledali 
kot artičoke. Zanimivo in prijetno izdelovanje. Pirhi so nam z natančnostjo in 
vztrajnostjo lepo uspeli. V urah, ki jih preživimo v delavnicah, se veliko nauči-
mo, izmenjavamo izkušnje, predvsem pa je vsem v veselje prijetno druženje, 
ki je za naše letnike zelo koristno. Vreme v marcu ni bilo naklonjeno poho-
dnikom, saj nismo uspeli spraviti pod streho pohoda na Rašico. Bo pa april 
prizanesljivejši z vremenom, ko načrtujemo pohod na Čemšeniško planino.
Aprila nas čaka tudi nova dejavnost v DU, in sicer kolesarjenje. Na prvo kole-
sarsko turo se bomo odpravili 24. aprila 2018. Zbrali se bomo ob 9. uri v Luko-
vici. Pridite, v naši družbi je vedno prijetno. Ta mesec se bomo podali tudi na 
prvi letošnji izlet. Ogledali si bomo Kamnik in okolico. Za vse, kar vas zanima 
o dejavnostih v društvu, se lahko oglasite v naši pisarni, ki dela v aprilu, maju 
in juniju vsak prvi četrtek v mesecu.

dAnicA osoLnik

Ubrano petje
Tudi tokrat je območna revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih 
skupin potekala v dveh delih, in sicer se je v četrtek, 15. marca, enajst zbo-
rov predstavilo v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah, med njimi 
tudi Moški pevski zbor KD Janko Kersnik. V petek, 16. marca, smo lahko v 
Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici prisluhnili številnim pevkam 
in pevcem tako iz naše občine kakor iz drugih občin. Preden nam je He-
lena Urbanija predstavila nastopajoče, smo prisluhnili še besedi Mateja 
Primožiča, koordinatorja na Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti, ob-
močna izpostava Domžale. Svoje besede, bolje zapiske, je na koncu oddal 
tudi strokovni sodelavec Sebastjan Vrhovnik, ki je o petju spregovoril pe-
vovodjem in zborovodjem, in sicer o lepoti in izboljšavah. Na tokratni reviji 
so se predstavili: Moški pevski zbor Lipa Trojane, Vokalna skupina Mladost 
KD Janko Kersnik, Moški pevski zbor KUD Tine Kos Moravče, Mešani pev-
ski zbor Svoboda Mengeš, Mešani pevski zbor Šentviški zvon, Peški oktet, 
Komorni moški zbor Lek, Pevska skupina Rž iz Loke pri Mengšu, Komorni 
pevski zbor Drouz Radomlje in Domžalski komorni zbor.

drAgo juteršek

Pravilna rez sadnega drevja 

V soboto, 10. marca, je v Poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici po-
tekal prvi del prestavitve rezi, v katerem je zbranim spregovorila dr. Darin-
ka Koron, strokovno-raziskovalna sodelavka oddelka za sadjarstvo, vino-
gradništvo in vinarstvo o novih sortah jagodičja, o tleh, ki jih potrebujejo, 
tehnologiji pridelave jagodičja in kakovosti ter tudi rezi. V drugem delu, 
ki je potekal v sredo, 14. marca, je zbranim spregovoril Roman Mavec, 
vodja Poskusnega sadovnjaka Brdo pri Lukovici. Čeprav je bilo zbranih 
že kar nekaj starih znancev, je predstavitev začel vse od začetka, od naj-
manjše sodelavke v sadovnjaku, čebele, prek ptic pa vse do škodljivcev. 
Svoje mesto je našlo tako dognojevanje, skrb za hrano sadnim drevesom 
kakor zaščita pred raznimi škodljivci, a ne samo na splošno, lepo po vrsti. 
Če smo začeli z marelico, za katero je podal nekaj praktičnih nasvetov za 
zaščito pred glivično boleznijo, cvetno gnilobo ali cvetno monilijo, ki se 
širi v času cvetenja z dežjem in, ko je drevo enkrat okuženo, ga ne more-
mo več pozdraviti. Nato smo se spoznali še s težavami breskev, za katere 
nam priporoča, da vzamemo stare sorte, ki so bolj odporne. Vmes smo se 
seznanili še s podtaknjencem vrtnice ter se na koncu podrobno posvetili 
rezu hrušk in jablan. Tokratna predstavitev je potekala tudi v izmenjavi 
mnenj in ravno pri kiviju smo slišali kar nekaj nasvetov glede nepravilne-
ga načrtovanja postavitve moških in ženskih dreves. Kivi potrebuje pribli-
žno 25 kvadratnih metrov prostora in sploh ni res, da morajo biti moška 
rastlina blizu ženske, kajti za prenos cvetnega prahu skrbijo čebele. Je pa 
priporočljivo, da se moškim rastlinam takoj po cvetenju odrežejo. Veliko 
novega smo tokrat izvedeli tudi ob pomoči vprašanj, ki so prihajala s stra-
ni obiskovalcev. 

drAgo juteršek
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V TD Sv. Vid ohranjamo 
simboliko velike noči
 
Člani TD Sv. Vid že tra-
dicionalno ohranjamo 
lep slovenski običaj 
pred veliko nočjo – iz-
delovanje velikonočne 
butare. Teden dni pred 
cvetno nedeljo se skrb-
no pripravljajo veliki 
kupi zelenja: tise, pu-
španja, oljke, ciprese, 
rese, bršljana in brinja 
ter zbirajo pod kozol-
cem Andrejka v Šent-
vidu. Pridne roke naših 
članov in domačinov jih 
nato v petek pred cve-
tno nedeljo povežejo 
v šopke, ki se v soboto 
navežejo v velikonočno 
butaro. Letošnje leto se 
je povzpela kar na re-
kordnih 22 m, ki s svojo 
barvitostjo in veličino 
simbolično stoji pred 
cerkvijo sv. Vida v Šent-
vidu.
V imenu TD Sv. Vid 
najlepša hvala vsem 
pridnim rokam, ki so v 
petek vezale šopke, za-
hvala Alešu Andrejki in 
Tomažu Raku, ki sta z 
dobro voljo odstopila delovni prostor, cvetličarni Nuša Stupica ter is-
krena hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali in pomagali k izdelavi ve-
likonočne butare ter skupaj z nami tako ohranjate simbol velike noči.

jernejA s. turk

Občni zbor TD Sv. Vid
V marcu je TD Sv. Vid izvedlo svoj letni občni zbor, ki ga je vodil Matevž 
Kotnik. Tekoče poslovanje v letu 2017 je bilo predstavljeno s strani pred-
sednice in vseh odborov turističnega društva. Veseli smo, da že sedmo 
leto uspešno delujemo in bogatimo družbeno življenje v svojem lokal-
nem območju.
Nekoliko več časa smo posvetili planu dela za leto 2018. Leto, ki je pred 
nami, nam ponuja obilo novih projektov, saj nam idej in dobre volje ni-
koli ne zmanjka. Z velikim veseljem se nam vsako leto pridružijo tudi 
novi člani, ki nam dajejo dodatnega zagona in moči za uspešno delova-
nje. V letu 2018 nas tako poleg že izvedene pustne povorke s tekmova-
njem za naj pustni krof čaka v maju pohodniški podvig z obiskom Gar-
den Village na Bledu, v juniju Vidov večer in tradicionalni Vidov sejem, 
letos v nekoliko drugačni izvedbi, konec avgusta kolesarski podvig in v 
novembru otroški bolšji sejem. V decembru bo premierno ugledal luč 
naš novi projekt. Seveda nas čakata tudi dve strokovni ekskurziji.
Vabimo vse, ki vas veseli delo in druženje v našem društvu, da se nam 
pridružite. Veseli smo vsakega novega člana.
Lepo vabljeni na naše prireditve, verjamemo, da vam bodo polepšale 
dan in prinesle obilico dobre volje tudi v letu 2018.

jernejA s. turk

AMD Lukovica vabi
Člani AMD Lukovica so na rednem občnem zboru konec marca potrdili poročila o delu v preteklem letu in sprejeli načrt za leto 2018. Društvo 
deluje na treh področjih: šport, članstvo in varna mobilnost. 

V letu 2017 so tekmovalci dosegli vidne uvrstitve posamezno in ekipno. 
Jasmina Ribič je postala državna prvakinja v trialu. V motokrosu je Matej 
Cencelj osvojil 3. mesto v pokalnem prvenstvu in 3. mesto v rekreacijskem 
tekmovanju. Anže Cencelj je bil 4. v rekreacijskem tekmovanju. Matic Gre-
gorka je v državnem prvenstvu osvojil 3. mesto, Jan Petrič pa 6. Ekipno so 
motokros tekmovalci v državnem prvenstvu zasedli 4. mesto med 25 eki-
pami. Zelo uspešno so člani AMD nastopili tudi na mednarodni dirki staro-
dobnikov na Ljubelju. Jože Cerar je zmagal in dosegel absolutno najboljši 
čas dneva. V svojih kategorijah sta zmagala tudi Boris Cerar in Janez Pirih.
V letu 2018, ko društvo praznuje 70 let uspešnega delovanja, bo izvedlo 
številne prireditve. Že 18. aprila bo v dvorani v Šentvidu predavanje za 
motoriste. Na praznik 27. aprila bo na parkirišču Avtomehanika Kveder v 

Lukovici, v sklopu Peregrinovega sejma, izvedena tradicionalna prireditev 
Motorist varno na cesto 2018 z otroškim kotičkom AMZS. Poleg vožnje z 
motorjem na poligonu ob nasvetih inštruktorja vožnje bodo obiskovalci 
lahko preizkusili uporabo defibrilatorja, si ogledali opremo Policije in ga-
silcev, otroci pa se bodo zapeljali z električnimi avtomobilčki in trial mo-
torjem. Na prireditvi se bo mogoče tudi včlaniti v AMD Lukovica. Članstvo 
voznikom avtomobilov in motorjev ponuja številne ugodnosti.
V aprilu in maju bo v sodelovanju z OŠ Jurij Vega iz Moravč izvedeno uspo-
sabljanje za osnovnošolce Kolesarji varno na cesto 2018 in priprava ekipe 
za izbirno tekmovanje mladih kolesarjev - ETEC na Vranskem. Drugo so-
boto v maju, 12. maja, bo na parkirišču Avtomehanika Kveder v Lukovici 
organizirana dirka v trialu za državno, pokalno in amatersko prvenstvo 
Slovenije z mednarodno udeležbo. 
Letos bo ponovno izveden avto-moto slalom. Društvo vabi vse člane in 
simpatizerje, da se 19. maja popoldan zapeljejo med stožci na poligonu 
pred Avtomehanika Kveder v Lukovici. Lani je na avto-slalomu nastopilo 
tudi devet voznic.
Celotni program dela je objavljen na društveni spletni strani. Društvo vabi 
občane, da si ogledajo prireditve in na njih aktivno sodelujejo. 
Pred koncem leta bo društvo ob 70-letnici delovanja pripravilo razstavo in 
prosi vse, ki imajo doma kakšno starejšo fotografijo ali dokument, povezan 
z delovanjem društva, da to sporočijo na telefon 041 659 811 (Vladimir).

toMAž AndrejkA ZA AMd LukovicA
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Občni zbor Kulturnega društva Janko Kersnik Lukovica
 
V četrtek, 5. aprila 2018, ob 20. uri so se v prostoru za pevske vaje v dvorani KD Janka Kersnika v Lukovici zbrale članice in člani društva. 
Še vedno sta aktivna predvsem Vokalna skupina Mladost in moški pevski zbor, igralska skupina pa čaka na mlade moči, ki bi prinesle spet 
živahnost nastopanja na odru. 
 

Občni zbor je spet že tradicionalno vodil delovni predsednik Viktor 
Jemec. Predsednik KD Janko Kersnik Niko Capuder je poročal, da de-
lujeta samo MoPZ pod vodstvom dirigenta Igorja Velepiča in Vokalna 
skupina Mladost pod vodstvom Simone Burkeljca, ki ji pomaga ali jo 
nadomešča Petra Capuder. Pogoji za vaje niso najboljši, vendar drugih 
prostorov zaenkrat ni. Sodelovali smo pri najemu dvorane za moravški 
Limbar in pri pasijonu Staneta Pelca. 
Predsednik MoPZ Franci Capuder je poročal o dejavnosti zbora, ki je 

v začetku leta 2017 prepeval na več nastopih v Berlinu, tako tudi na 
slovenskem veleposlaništvu kot pri znanem župniku Doriju. Peli so v 
slovenskih bazilikah v Petrovčah, Mariboru in na Ptujski Gori z gostjo 
iz Kranja, Evo Čeh. V avgustu so peli ob 75. obletnici požiga Zlatega 
Polja in na Veliki planini, oktobra pa gasilcem ob 20. obletnici občinske 
gasilske zveze Lukovica. Novembra so bili nastopi na komemoracijah v 
Lukovici in na Prevojah. Vabimo mlade pevce. 
Petra Capuder je poročala o delu Vokalne skupine Mladost, ki je pri-
dobila nekaj novih pevk, vendar je število pevk dokaj nepredvidljivo 
in spremenljivo. Vokalna skupina Mladost deluje pod umetniškim vod-
stvom Simone Burkeljca. Zaradi porodniškega dopusta zbor v prvi po-
lovici leta ni deloval. Vaje potekajo v KD v Lukovici ob torkih. Pevski 
program je pester, od slovenskih ljudskih in umetnih, do skladb tujih 
avtorjev in različnih obdobij. 
Zbor redno obiskuje 27 pevk. Intenzivna vaja je bila 16. decembra 2017, 
vzporedno s celodnevno vajo so potekale individualne ure poučevanja 
vokalne tehnike s profesorico solo petja Mojco Bedenik. 
Nastopi so se vrstili: božična maša v Blagovici in Krašnji, januar 2017; na 
tržnici v Domžalah predstavitev občine Lukovica, oktober 2017 in na-
stop ob odprtju slikarske razstave Vere Terstenjak, Pungartnikova hiša 
v Lukovici v decembru 2017. 
Blagajničarka Ana Juteršek je poročala o financah, kjer je stanje še po-
zitivno. 
Kulturno dogajanje je še dokaj živahno, poskušajmo pa ga še osvežiti 
in okrepiti.

viktor jeMec

Velika noč v župniji sv. Tomaža v Krašnji
 

Tudi letos smo se po pustu s postom pripravljali na veliko noč, a ne le z 
odrekanjem pri mesu, temveč tudi z za nekatere kar zahtevnimi odpo-
vedmi. Številčni so se namreč pridružili vseslovenski akciji 40 dni brez 
alkohola, ki jo pripravlja Karitas z Javno agencijo Republike Slovenije za 
varnost prometa in zavodom Med.Over.Net. Mnogi so v teh dneh pre-
mišljevanja vzeli v roke Sveto pismo ali kakšno drugo branje in se tako 
pripravljali na praznike. Seveda nismo pozabili niti na obisk križevih 
potov, ki so tokrat ob nedeljah potekali kar doma zaradi neugodnega 
vremena. Prišla je cvetna nedelja, v kateri je velika sporočilna moč in 
spomina na Jezusov slovesen prihod v Jeruzalem. Počasi, a vztrajno pri-
hajajo na plano stari običaji izdelave butaric in tako je blagoslov zelenja 
in sprevod v cerkev tudi prava paša za oči, kaj vse zmore narediti člo-
vek. Velikonočno tridnevje s torej zadnje tri dni pred praznikom velike 
noči sestavljajo: veliki četrtek zvečer, ki je posvečen spominu na zadnjo 
večerjo, veliki petek, ki je posvečen spominu na Jezusovo križanje in 
smrt, velika sobota, ki je posvečena češčenju Jezusa v Božjem grobu 
in velika noč, ki je posvečena spominu na Jezusovo vstajenje. Na veliki 
četrtek se duhovniki zberejo ob svojem škofu, ki pri sveti maši posveti 
obredna olja: krstno olje, bolniško olje in sveto krizmo. Pri večerni sveti 
maši obhajamo spomin na Jezusovo zadnjo večerjo, ustanovitvi zakra-

menta evharistije in duhovniškega posvečenja. V marsikateri cerkvi je v 
mašo vključen tudi obred umivanja nog v spomin na čas zadnje večer-
je, ko je Jezus umival noge apostolom, s čimer je simbolično prikazal, 
da je služabnik ljudem. Na veliki petek se v večini krščanskih cerkva ne 
obhaja sveta maša, na ta dan je samo besedno bogoslužje brez evhari-
stične daritve, saj velik del besednega bogoslužja zavzemajo slovesne 
prošnje in češčenje križa. Če prva dva dneva minevata v tišini in pre-
mišljevanju, je na veliko soboto že bolj živahno. Tudi letos se je sobota 
začela z blagoslovom ognja in vode, se nadaljevala z molitvami pred 
Božjim grobom, ter blagoslovom velikonočnih jedi po vaseh župnije 
Krašnja. Zvečer je sledilo slavje luči s prižiganjem velikonočne sveče, 
kajti, kjer gori ogenj, simbol Kristusa, je on med nami , saj pravi: »Jaz 
sem prava luč.« Nato se zasliši trikratni vzklik »Kristusova luč«, po vseh 
branjih in petju sledijo še litanije vseh svetnikov ter blagoslov vode, ki 
se bo uporabljala za krščevanje. Vanjo je duhovnik Anton Potokar ob 
pomoči ministrantov potopil velikonočno svečo, podobo Kristusa, ki je 
svojim krstom posvetil vodo v Jordanu. Ta večer obnovimo tudi krstne 
obljube. Sveta maša se nato nadaljuje kot običajno z evharističnim bo-
goslužjem. Jutro velikonočne nedelje se je tokrat začelo z vstajenjsko 
procesijo s kipom vstalega Zveličarja po Krašnji in nadaljevalo s slove-
sno sveto mašo. Seveda nismo pozabili niti na veselo Alellujo, ki so jo 
tokrat zapeli pevci in pevke mešanega cerkvenega zbora, ki jih je na 
orgle spremljal Lojze Pezdirc. In kaj nam je tokrat na srce med nago-
vorom položil župnik Anton Potokar. Velika noč, Jezusovo vstajenje ni 
delo narave, ni uspeh znanosti, tehnike, niti medicine , niti čarovnikov, 
ampak veliko Božje delo. Spregovoril nam je še o križu in o kamnu, ki je 
bil odvaljen, obenem nam je zaželel, naj bomo z nasmehom na ustih, 
s prijazno besedo in dobrimi dejanji priče tega veličastnega jutra in se 
veselimo z Vstalim, kajti On je pot, resnica in življenje. In čeravno je bla-
goslovljene praznike zaželel že pri blagoslovu jedi, je tudi tokrat zaželel 
vsem blagoslovljene praznike in obenem vprašal, kdo je razbil steklo 
na oknu v cerkvi. Sledil je šum in spogledovanje po cerkvi in iskanje 
krivca, a ga je župnik takoj našel: 1. april je, je še dejal, in tako smo dan 
začeli z nasmehom, kajti nekdo nas je lepo presenetil . A šala vseeno 
ni bila tako huda kakor tista z gasilci in mu nihče ni zameril, prej veseli 
smo bili, da se zna tudi župnik malce pošaliti na ta dan. 

drAgo juteršek
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Letni občni zbor Društva podeželskih žena Blagovica - Trojane

Na drugo soboto v marcu, 10. marca 2018, je na Trojanah potekal redni 
letni občni zbor Društva podeželskih žena Blagovica - Trojane. V prije-
tnem okolju trojanskega gostišča se nas je zbralo 40 članic in več kot 
10 gostov. Tudi letos nas je s svojim obiskom počastil župan Lukovice 
Matej Kotnik. Našemu vabilu so se odzvali blagoviški planinci in gasilci, 
predsednik krajevne skupnosti Blagovica Zdravko Slapar in predstav-
nice društev podeželskih žena iz Lukovice, Domžal, Tuhinja, Kamnika 
in Komende. Župan je pohvalil pripravljenost članic društva, da so v 
preteklem letu s peko peciva in ostalih dobrot pomagale sooblikova-

ti občinski praznik ter pozdravil zagnanost in številne dogodke, ki se 
oblikujejo znotraj društva. Seznanil pa nas je tudi z načrtovanimi inve-
sticijami v občini.
Letošnji občni zbor je bil malce drugačen zaradi volitev. Članice smo 
za novo štiriletno mandatno obdobje izvolile nove organe društva in 
za predsednico ponovno soglasno potrdile dosedanjo predsednico Ani 
Čerin. Leto 2017 je bilo za društvo ponovno pestro, bogato in aktivno. 
K mojstru Lojzetu Čopu smo se podale na kuharski tečaj v zasavsko hri-
bovje, naučile smo se, kako gojiti in ravnati z vrtnicami, na strokovno 
ekskurzijo smo se podale kar dvakrat, in sicer v Gradež in našo prestol-
nico Ljubljano. Ob petkih zvečer v zimskih mesecih se nekatere članice 
udeležujejo telovadbe, ki je namenjena tudi druženju in klepetu. Med 
letom smo se udeleževale tekmovanj, srečanj sosednjih društev in obi-
skovale naše članice, ki so v preteklem letu zabeležile okrogle jubileje. 
V društvu je pestro in vsak mesec se kaj dogaja. Tako bo očitno tudi v 
letu 2018, saj nam je naša ponovno izvoljena predsednica Ani Čerin 
predstavila načrte za leto 2018, in po njenih besedah nas tudi v tem 
letu čaka veliko dogodkov, kjer se bomo lahko naučile novih veščin in 
spoznale nove stvari. 
Kot vidite, nam v društvu res ni dolgčas, tako da povabljene vse žene 
in dekleta Črnega grabna in okolice, da se priključite našemu društvu.
 

Ani čerin

Pohodniki ŠTD Rafolče na Krvavici 
 

V soboto, 10. marca 2018, smo 
se pohodniki ŠTD Rafolče od-
pravili na planinski pohod na 
Krvavico (909 m), ki je vzho-
dno od Čemšeniške planine. 
Parkirali smo v vasi Loke (400 
m). Proti vrhu Krvavice smo šli 
skozi okno in se vrnili mimo 
Zajčeve koče. Z vrha, ki se str-
mo spušča, je na vse strani lep 
razgled na Posavsko hribovje 
in del Kamniško-Savinjskih 

Alp. Po mestoma kar globokem snegu smo hodili približno štiri ure.
Naša sovaščanka Mojca z družino je bila zadovoljna s pohodom in pra-
vi, da je bil že sam začetek poti strm, zasnežen in vetroven ter je obetal 
kar zahteven vzpon. Do vrha nam je na dveh izpostavljenih delih poti 

adrenalin kar pošteno delal, še posebej na delu, kjer si moral po klinih in 
jeklenici splezati čez skale skozi »okno« na pot proti vetrovnemu vrhu. 
Vendar je s tovariško pomočjo in prijazno besedo izkušenih planincev 
društva vse potekalo gladko. Tudi hčerka, osnovnošolka, je pogumno 
prečkala vse ovire. Na vrhu smo se seveda vsi zasluženo vpisali v knjigo 
in požigosali planinske izkaznice. Pot navzdol je nato potekala mirnejše 
in v prijetnem vzdušju, klepetu in pa seveda s postankom za malico. 
Znana je tudi legenda o Krvavici, ki pravi: »Nad Št. Jurijem ob Taboru 
je Ojstrica in za njo Krvavica. Tam so vrgli Veroniko Deseniško preko 
skal. Branila se je, ali ni ji pomagalo. Zato pa še dandanašnjih dni hodi 
ob mesečnih nočeh na skale sedet. Po njeni nemili usodi se tista gora 
imenuje Krvavica.« 
Prijetno sobotno druženje se je kar prehitro končalo, zato se že vese-
limo naslednjega pohoda, pravi Mojca, ter vabi še ostale vaščane in 
okoličane.

viktor jeMec

Priprave na zaključek pevske sezone

Mešani pevski zbor Šentviški zvon se pripravlja na zaključne na-
stope letošnje pevske sezone. V marcu smo se že udeležili območne 
revije pevskih zborov, kjer smo se razveselili ocene strokovnega oce-
njevalca, ki je zbor uvrstil na regijski nivo. V maju nas čaka srečanje 
zborov Zvonov Slovenije, 2. junija pa v Lukovici zabavno obarvan 
koncert z gostujočim zborom z Dunaja. Ker bomo naslednje leto za-
okrožili tretje desetletje našega druženja in prepevanja, smo s polni-

mi jadri začeli z vajami na »intenzivnem vikendu« v Veržeju. Po treh 
dneh prepevanja in »brušenja« glasov so bili naši glasovi zliti v eno 
samo harmonijo; lahkotni, vedri in živahni ritmi so v pevcih prebu-
dili spoznanje, da je glasba resnično bogata in nenadomestljiva du-
hovna hrana. Seveda je k temu pripomoglo tudi naše druženje med 
odmori in zvečer, ko smo vsi, od prvega do zadnjega, sodelovali pri 
družabnih igrah. Do solz smo se nasmejali ob prizorih, ko smo upri-
zarjali vse glasbene zvrsti. Čez dan torej trdo delo in pridno »uboga-
nje« naših dveh zborovodij, Špele in Matevža Kink, ki znata s svojim 
znanjem in nesporno avtoriteto pevce pripraviti do tega, da iz sebe 
iztisnejo še tako zahtevno noto, zvečer pa »prosto« prepevanje.
Naš čas v Veržeju smo namenili tudi letnemu volilnemu občnemu 
zboru. Izvolili smo nove člane vseh organov društva, organizacijsko 
vodenje zbora pa smo ponovno zaupali naši Andreji Volf, ki je v letu 
dni, odkar je stopila v predsedniške čevlje, dokazala, da je dober vod-
ja, ki zna povezovati in držati skupaj vse niti skupnih interesov. Veseli 
smo, da tako zbor ostaja v svoji kondiciji in skrbi za nadgradnjo. Pod-
predsednik pa ostaja naš častni član Darko Stupica, brez katerega si 
Šentviškega zvona ne moremo zamišljati.
Vidimo se torej 2. junija v Lukovici, ko bo pesem našega Šentviške-
ga zvona, gostujočega zbora z Dunaja in zabavnega jazz banda spet 
ponosno odzvanjala.

MojcA stoschitZky



Rokovnjač14

Moto klub Rokovnjači vabi na 
skupinsko otvoritveno vožnjo
2. maja 2018 ob 10.00 - Kava bar 
Lenček Prevoje.
Ob zaključku sledi tradicionalna 
pogostitev.

Motoristi smo spet na cesti
Od zadnjega oglašanja v glasilu Rokovnjač je minilo že pol leta, v tem 
času se dogajanje v Moto klubu Rokovnjači ni ustavilo. Po decembrski za-
bavi, pregledu dela v 2017 in sprejetju voznega reda za 2018 pri Furmanu 
v Lukovici nas je v januarju Felix društveno popeljal na obisk moto sejma 
v Veroni. Tam smo si spet napasli oči na najnovejših modelih, res dovrše-
nih predelavah in različnih šovih, ki so potekali v sklopu sejemskega do-
gajanja. Poln avtobus navdušencev iz različnih krajev, različnih starosti in 
okusov – v Veroni je vsak zase našel kakšno zanimivost.

Vozni red 2018:
• Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači 
 sreda, 2. maja 2018, ob 10.00 kava bar Lenček Prevoje 
 Skupinska vožnja ob otvoritvi motoristične sezone s pogostitvijo. 
• Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači 
 25.–27. maj 2018 Nadiža 
 Vikend izlet, namenjen spoznavanju lokalnih znamenitosti in 

zgodovine drugih krajev. 
• Krvodajalska akcija Motorist za življenje 
 ponedeljek, 4. junija 2018 
 Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljublja-

na Tradicionalna akcija ob dnevu krvodajalstva v podporo in 
osveščanje sočloveka.

• Nočna vožnja Moto klub Rokovnjači 
 sreda, 11. julija 2018, ob 19.30 Furman Lukovica 
 Skupinska vožnja v nočnih razmerah. 
• Moto piknik Moto klub Rokovnjači 
 sobota, 8. septembra 2018 
• Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice 
 sobota, 22. septembra 2018 
• Zaključna vožnja Moto klub Rokovnjači 
 nedelja, 30. septembra 2018 
• Občni zbor in prednovoletna zabava Moto klub Rokovnjači
 sobota, 8. decembra 2018 
Vabljeni v našo družbo!

Anže kočAr
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7. likovni natečaj v Menačenkovi domačiji v Domžalah
 

Ciril Porenta ob prejemu 2. nagrade

Spust gregorčkov po Vrševniku
 

Kotiček za igrarije in ustvarja-
nje ŠTD Rafolče je spet priredil 
spust ladjic po Vrševniku v ne-
deljo, 11. marca 2018, ob 17.15 
po potoku ob brunarici. Vaščan-
ke in vaščani so pripeljali otro-
ke, ki so letos naredili ladjice iz 
naravnih materialov kar doma 
in se pridružili praznovanju pri-
hoda pomladi. Vsepovsod se sli-
ši, kako se ptički ženijo, ko dan 
postaja vedno daljši in se zato 
po tradiciji „luč vrže v vodo“. 

Udeležba je bila letos manjša kot pretekla leta, vendar bo drugo 
leto drugače … Po veselem dogodku so svoje ladjice udeleženci 
odnesli s seboj domov, da jih uporabijo še prihodnje leto.

viktor jeMec

Tokrat je bil razpisan natečaj z naslovom: Leto 2018 – evropsko leto kul-
turne dediščine. Vsakdo je lahko sodeloval z enim delom, ki naj bi predsta-
vljalo objekt nepremične kulturne dediščine v občini Domžale. Prispelo je 

45 del iz Domžal in okolice. Strokovna komisija v sestavi: Janez Praprotnik, 
akad. slikar, Roman Kos, akad. kipar in Lučka Berlot, likovna pedagoginja, 
je dela ocenila in točkovala. Tako kot vedno je pri ocenjevanju upoštevala 
naslednje kriterije: izvirnost likovnega izražanja, likovna izvedba, izvirnost 
motiva. Na razpis so se prijavili tudi člani Likovne sekcije Društva upoko-
jencev Lukovica. 
Odprtje razstave je bilo 6. marca 2018 ob 18. uri in na njej so podelili pet 
nagrad glede na zbrano število točk. 
Prva nagrada je bila samostojna razstava v Menačenkovi domačiji v sezoni 
2018/19 in darilni bon sponzorja ART Ljubljana v vrednosti 30 evrov. Dobi-
la jo je Nuša Lojen iz društva Lipa, Domžale. 
Kar nas posebej veseli, je to, da je 2. nagrado, z darilnim bonom sponzorja 
ART Ljubljana v vrednosti 30 evrov prejel naš član Ciril Porenta za sliko v 
akrilni tehniki: Stari vodnjak, grad Krumperk. 
Letošnji razpis in odprtje je zaznamovalo kar nekaj spodrsljajev. Najprej: 
na moje izrecno vprašanje, ali je lahko na slikah tudi nepremična kulturna 
dediščina iz okolice Domžal, predvsem zato, ker so vabili k udeležbi tudi 
društva iz okolice, sem dobil odgovor, da takih del ne bodo upoštevali in 
da morajo biti objekti iz občine Domžale. To se mi ni zdelo prav, a je pred-
stavnica Menačenkove domačije vztrajala, da je razpis pač tak in da tega 
ni mogoče obiti. 
Poleg tega, da so se jim izgubila tri oddana dela, se je na odprtju izkazalo, 
da se komisija ni držala zahtev razpisa in še dobro, da se ni, saj je 3. nagrado 
prejel naš občan Štefan Cerar, član KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja 
za odlično perorisbo Kersnikova graščina na Brdu pri Lukovici. 
Razstava v Menačenkovi domačiji je bila odprta do 27. marca 2017.

siLvester Zdovc

Ali veste, da pri nas uredimo vpis predelav
hitro in enostavno?

Več informacij na 041 877 800

 

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si
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PGD Lukovica za trenutek brez poveljujočih
 
Čeprav se gasilci in gasilke PGD Lukovica zberejo večkrat, a takrat zaradi 
drugih reči, se na rednem letnem občnem zboru pomenijo še o tistem, za 
kar med letom nimajo dovolj časa in moči. Tako je v soboto, 17. marca, v 
PGD Lukovica za kratek čas trajalo brezvladje, saj so razrešili predsednika, 
poveljnika in člane ostalih organov društva. A se gasilci ne dajo, niti na te-
renu, niti za mizo in kaj hitro so, hitreje kot na državni ravni, postavili stvari 
tako, kakor morajo biti. Delovno predsedstvo je tokrat vodila Andreja Čokl, 
ki je po dnevnem redu občnega zbora pripeljala občni zbor do konca. 
Prisluhnili smo poročilom nekdanjega predsednika in poveljnika ter pred-
sednikov posameznih komisij. Spoznali smo se še tudi s finančno platjo 
društva, torej smo se seznanili tako z aktivo kakor pasivo v društvu, za tiste 
malce manj vešče računovodstva z odhodki in prihodki v društvu. Prizna-
ti moramo, da so bila poročila izčrpna in so zadovoljila še tako zahtevne 
člane. Da se občni zbor ne bi preveč vlekel, so glasovanja, potem ko so se 
prešteli in ugotovili, da jih je ravno prav, da so sklepčni, izvedli v sklopu in 
tako hitreje prišli tudi do novega vodstva PGD Lukovica. Tako od 17. marca 
predseduje PGD Lukovica Luka Juteršek, poveljnik je Aleš Tkalec, a obe-
ma do formalnega prevzema manjkajo še birokratske zadeve, ki jih bodo 
izpeljali v naslednjih delovnih dneh. Zbrane so nagovorili še predsednik 
GZ Lukovica Robert Maselj, poveljnik GZ Lukovica Gašper Mav, poveljnik 
CZ Lukovica Mirko Bergant in predstavniki sosednjih gasilskih društev, ki 
spadajo pod GZ Lukovica. Vsem je bilo enotno, da upajo, da se bo zgle-
dno sodelovanje nadaljevalo in po možnosti še poglobilo. Na koncu so bila 
podeljena še napredovanja. Tako so napredovali v gasilca I. stopnje Miha 
Capuder, Matej Lazar, Domen Maselj, Tadeja Prašnikar, Andrej Strehar in 
Dejan Žnidar. V gasilca II. stopnje David Avbelj in Mitja Burja, v nižjega ga-
silskega častnika Denis Maselj in Aleš Tkalec. Priznanja za opravljeni tečaj 
za bolničarja sta prejela Gašper Mav in Han Novak. Novo vodstvo je pred-
stavilo tudi plane, med katere zagotovo spada izgradnja novega gasilske-
ga doma, tudi zato, da jim ne bo treba ob večjih srečanjih gostovati drugje. 

Sicer se razmere, kar se nabave orodij, vozil in ostalega izboljšujejo, nekaj 
v prazno denarnico pa pride tudi na račun prizadevnega zbiranj starega 
papirja, ki bo po zagotovilih novega vodstva še bolj aktivno v naslednjem 
obdobju. Med večje projekte v tem letu spada tudi obeležitev 130-letnice 
društva, ter prvi večji koraki k novemu gasilskemu domu, katerega želja 
je bila številnih predsednikov in poveljnikov skozi bogato zgodovino dru-
štva. Po skoraj 25 letih se je z mesta poveljnika poslovil Zdravko Tkalec in 
ob tej priložnosti so se mu gasilci in gasilke PGD Lukovica oddolžili s spo-
minskim darilom, tudi v spodbudo, da bo še pomagal mlademu vodstvu 
PGD Lukovica, ki stopa na težko, a vendar potrebno pot pomoči bližnjemu. 
Konec dobro, vse dobro in da je bilo res tako, priča prijetno druženje po 
občnem zboru v dvorani pri Fast Food Šime v Lukovici, kjer je beseda tekla 
o gasilstvu, o delu, ki še čaka gasilce in gasilke, o tekmovanjih in podmlad-
ku ter še o čem.

drAgo juteršek

Veterani vojne za Slovenijo o delu in željah za naprej
Občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo je bil 14. marca v Grobljah pri Domžalah. Po uvodni državni himni sta v krajšem 
kulturnem programu nastopili sestri Neli in Karmen s citrami ter s še lepše zvenečim petjem. Delovni predsednik zbora dr. Janez Kušar nas je 
seznanil z dnevnim redom.

O delovanju v preteklem letu
Iz poročila predsednika združenja Janeza Gregoriča se je dalo razbrati vso 
pestrost dogodkov v preteklem letu, od sodelovanja na veteranskih tek-
movanjih na snegu do praznovanja 8. februarja, kulturnega praznika v Vrbi 
na Gorenjskem, poleg tega še sodelovanje s stanovskimi organizacijami na 
proslavah v Dražgošah in Oklu nad Ihanom. 
Omenimo še udeležbo na Maistrovem pohodu v Lenartu, športnih vete-
ranskih igrah in pripravah nanje ter desetino pohodov, ne nazadnje tudi 
Pohoda po poteh vojne za Slovenijo z veliko udeležbo, katerega izvajalec 
je naše združenje. Slovesno je bilo tudi ob 25. obletnici bitke v Trzinu.
Veterani kontinuirano že vrsto let seznanjajo učence osnovnih šol s pote-
kom naše osamosvojitve. OZVVS Domžale je aktivno udeleženo pri obeh 
državotvornih praznikih. Vse skupaj je bilo 50 nalog, ki so bile v celoti iz-
polnjene.
V finančne poročilu sekretarja združenja je bilo zaznati varčno delo s pro-
računskimi sredstvi, polovica zbranih denarnih sredstev se zbere s plačano 
članarino. Upravljanje z zaupanimi sredstvi je bilo v mejah normativov in 
računovodskih standardov, kakor je menil predsednik NO v podanem po-
ročilu.

O pogledu v prihodnost in organizacijskih spremembah
Delovni načrt za leto 2018 je še nekoliko zajetnejši od preteklega. Pouda-
rek je še zlasti na postavitvi pomnika v Mengšu 26. maja in ob koncu leta 
obeležitev 50-letnice TO Slovenije.
S svojo prisotnostjo so občni zbor ozaljšali sekretar ZVVS ter veterani iz Lju-
bljane, Kočevja, Grosuplja in Ribnice in OZSČ Domžale. 
Udeležba je bila solidna, kar potrjuje dejstvo, da se veterani vojne za Slove-
nijo navzlic kratenju nekaterih pravic še naprej obnašamo dostojanstveno 
in smo zares zaskrbljeni za usodo naše države.
Bronaste plakete ZVVS so dobili dolgoletni praporščaki: Janez Lomovšek, 
Drago Anžin, Marjan Kveder in sekretar združenja Vasja Novak.
Veterani smo še naprej razočarani nad ugrabitvijo države s strani političnih 
sil in ostalih nedržavno tvornih posameznikov.

jAneZ gregorič

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Henrik Omahna: Če ne uživaš, potem je bolje, da čebel nimaš 
 
Henrik Omahna zase pravi, da je dokaj pozno začel čebelariti, čeprav je s čebelami povezan že od malih nog. V skoraj v 35 letih, odkar čebelari, 
se je nabralo veliko aktivnosti, ki jih je opravil in jih opravlja. Omeniti velja, da je bil in je aktiven član Čebelarskega društva Lukovica, da je bil 
aktiven pri gradnji Čebelarskega centra na Brdu in društvenega čebelnjaka ob centru in še bi lahko naštevali. 
 

Za svoje delo je Henrik Omahna letos prejel prestižno čebelarsko odlikova-
nje Antona Janše I. stopnje in ob tej priložnosti smo se z njim pogovarjali. 
 
Čebele in čebelarjenje ste imeli že v družini. 
Da, drži. To je tradicija starega ata pa strica in očeta. Ko sem bil mlad, nisem 
bil tako navdušen, sem se pa pasivno učil od očeta. Vedno sem moral kaj 
prijeti, pomagati, prinesti, ampak takrat me to ni zanimalo.Poročil sem se, 
prišla so moja zgodnja štirideseta leta, začel sem razmišljati drugače. Oče 
je bil takrat tajnik v društvu in sem ga nasledil takoj, ko sem postal čebelar. 
 
Kakšni pa so bili vaši prvi trenutki s čebelami?
Svoje prve čebele sem dobil od prijatelja čebelarja Mateja Blejca. Enkrat 
dopoldne mi je pripeljal dva panja. Takrat sem si rekel, da ne bom zgolj z 
dvema panjema čebelaril. Organiziral sem se, za hišo sem naredil čebel-
njak, panje so mi podarili še prijatelji in oče. Čebelnjak, kot je bil narejen 
takrat, stoji še danes. Takoj sem se odločil, da bom čebele prevažal in pre-
važam jih vsa ta leta, odkar čebelarim. Predvsem pa sem vesel, da sem ob 
mojih začetkih čebelarjenja v dar dobil panjič z zavidijivo letnico izdelave, 
in sicer 1876.
 
Koliko časa pa že čebelarite? 
Čebelarim okrog 35 let. Ko sem se odločil za čebelarjenje, sem se posveto-
val tudi z ženo Marjano, jo vprašal, če bo sodelovala, pomagala. Če bo to 
družinsko čebelarstvo, potem ja, saj čebelarjenje vzame precej časa in se 
mi to zdi prav. Trenutno imam tako doma 15 rezervnih čebeljih družin in 
20 družin v zabojniku, ki jih prevažam. Včasih je bilo teh družin več, zdaj pa 
sem njihovo število zmanjšal.
Rad bi seveda videl, da bi imel naslednika. Zanimanje kažejo vnuki, in 
upam, da to veselje ostane. Ko pridejo na obisk, gredo najprej v sobo, kjer 
je med, in vprašajo: »Dedi, lahko eno žličko?« Zavedam se, da na mladih 
svet stoji, in prav se mi zdi, da po Sloveniji potekajo razni krožki, se izvajajo 
projekti, kot je medeni zajtrk, da se znanje prenaša, se vzgaja. Prav tako 
sem vesel, da domače čebelarsko društvo v Lukovici dela dobro. Tudi to je 
ena od možnosti, kjer je prav, da se znanje prenaša. Vprašam vas: kaj ima 
človek od tega, če nekaj, kar lahko olajša delo, zadrži zase?
 
Zakaj ravno čebele? 
Starejši sem postajal, bolj sem vedel, da je treba z naravo živeti. Imel sem 
tako službo, da sem bil več ali manj vedno v civilizaciji, na terenu, vedno 
stran od narave. Zavedal sem se, da človek izhaja iz narave in v naravo 
moraš vlagati, in tisto, kar sem se naučil od očeta, od mentorjev, sem želel 
še nadgraditi. Začel sem prevažati in moja prva anekdota je bila že zelo 
poučna. Takrat so vsi vozili na Črnivec na pašo smreke, jaz sem pa ravno 
zabojnik končeval in čebele naselil in sem že malo zamujal. Ko sem končno 
pripeljal, so že vsi čebele odvažali in ni mi bilo jasno, kam vsi gredo, če pa 
vendar medi, tehtnica je namreč kazala vedno več. Vse je bilo polno in ko 
sem želel točiti, ni šlo nič ven, je namreč trdilo. Potem sem se moral znajti in 
sem odkupil že narejeno satje ter uspešno ujel še kostanjevo pašo.

Kdo je po vašem mnenju lahko čebelar? Kaj je pomembno? Ne gre 
zgolj za to, da čebelar sedi pred čebelnjakom in opazuje čebele, kako 
prinašajo med? 
Čebelar je lahko tisti, ki je ljubitelj narave. Tisti, ki ima rad živali. Ne zgolj 
čebele, ampak vse živali. Da ne uničuješ tistega, kar narava daje. Vsekakor 
pa to pomeni tudi nekaj odrekanja, predvsem v tistem času, ko je vrhunec 
sezone. Takrat moraš delati, moraš pozabiti na ostalo. Načeloma pa v tem 
uživaš. Če ne uživaš, potem je bolje, da čebel nimaš. In še dobro, da čebele 
pikajo, sicer bi jih vsak, ki bi želel imeti med, imel čebele. Ko pride med, 
je šele komercialni del, ki je seveda tudi pomemben. Ko čebele spomladi 
zašumijo, ko začnejo letati, takrat moraš znati uživati, jih poslušati.

Med čebelarji ste poznani tudi kot inovator. 
Tudi na to področje spada moje prepričanje, da če nekaj vzameš, moraš 
tudi kaj dati. Če ima čebelar veliko čebel, potem si mora delo tako organizi-
rati, da v delu uživa, si ga olajša. Izpostavil bi tri moje zamisli: 
- Strojni ometalnik: ideja je padla in s kolegom sva jo realizirala, nato sem 

ga še malo izboljšal in funkcionira, se ne kvari, lajša čebelarju delo. 
- Za AŽ panj sem naredil posebno varianto vrat s plastenkami, kar je po-

membno pri krmljenju, t. i. kapilarno krmljenje oziroma, da si čebele lah-
ko vzamejo toliko, kot rabijo. Zadaj pa je še prostor za pogače. 

- V času, ko je polno rojev, pa prav pride vreča, in sicer dolga vreča na obro-
ču, ki se jo nastavi na palico in se ujame čebele, da padejo v vrečo, in ko to 
spustiš, se vreča zapre. 

Vedno stremim k temu, da je pristop čim bolj enostaven. Za inovacije pa 
sem prejel tudi priznanje, kar je dodatna vzpodbuda mojemu delu.

Ste tudi pevec. 
Pojem, odkar sem prišel od vojakov. Pojem v lokalnem zboru, in sicer KUD 
Janko Kersnik v Lukovici. Pred časom se je ustanovil komorni pevski zbor 
Čebelarske zveze Slovenije in ti fantje so tudi moji prijatelji. Povabili so me 
k sodelovanju in zdaj uspešno in z veseljem nastopamo. Če bo to še dolgo 
trajalo, bo lepo. To je ljubezen do petja, ki je prirojena.

Pred kratkim ste prejeli priznanje Antona Janše 1. stopnje. Čestitke! 
Redki so prejemniki tega priznanja. Kaj vam to priznanje pomeni?
Predvsem sem vesel, da ste moje delo opazili. Mislim, da nekaj sem vseeno 
dal, čeprav se toliko ne vidi, ampak tisti čebelarji, ki uporabljajo moje izdel-
ke, jih uporabljajo koristno.

Kaj bi še lahko povedali o sebi? Poleg tega, da ste čebelar, pevec ... 
Sem upokojenec, mož, oče, dedek. Rad živim z naravo, cenim in spoštujem 
to, kar narava da in zelo se zavedam, da je treba tudi dajati, ne zgolj jemati, 
čeprav je bistveno lažje jemati. Vendar pa verjamem, če v tem uživaš, sploh 
ni težav. Se pa že od otroštva rad ukvarjam s stvarmi, ki dišijo po bencinu. 
Trenutno pa nastaja nekaj, kar se bo iskrilo, predelujem namreč avto na 
elektriko. To je področje, ki me zanima, ki vedno ponuja nove izzive. 
Dan ima premalo ur za vse ideje in načrte, ki jih imam, ampak dokler je 
tako, sem zadovoljen.  

G. Omahna, še enkrat iskrene čestitke ob prejemu priznanja in vse 
dobro tudi v prihodnje. 

kAtjA nAkrst

Med drugim je Henrik Omahna tudi ustanovni član ČD Lukovica, 12 let pa je opravljal funkcijo 
tajnika.

Henrik Omahna (skrajno desno) v družbi letošnjih prejemnikov priznanj
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Petra Pavlič državna prvakinja

V nedeljo, 11. marca 2018, je v Mariboru v športnem centru Draš pod 
Pohorjem potekalo člansko državno prvenstvo v dviganju uteži za 
posameznike in posameznice. Državnega prvenstva se je udeležilo 
tudi osem tekmovalcev in ena tekmovalka iz Težkoatletskega kluba 
Domžale. Diplomirana medicinska sestra Petra Pavlič je postala dr-
žavna prvakinja z rezultatom 63 kg v potegu in 81 kg v sunku. Petra 
je po tekmovanju povedala, da je letos državno prvenstvo potekalo 
dva meseca prej kot po navadi, zato formo šele tempira, vendar pa ji 
je kljub temu uspel dober nastop. Petra pa ni bila edina nastopajoča 
iz Črnega grabna. Andrej Novak je v svoji kategoriji zasedel 8. mesto, 
kar je dober rezultat, saj je začel s treningi dviganja uteži pred komaj 
pol leta. Andrej je dejal, da je bilo to njegovo prvo večje tekmovanje. 
Doma je sicer že pred prihodom v TAK Domžale dvigoval uteži, ven-
dar pa ni imel trenerja, ki mu pokazal pravilno tehniko. Na tekmi je 
sicer imel nekaj treme, tudi zato, ker si je prvenstvo ogledalo lepo šte-
vilo gledalcev.

vALentin orešek

HK Prevoje 2. mesto
Zima se je poslovila, vendar nam tudi pomlad ne da dihati. Vete-
rani so s končano ledeno sezono na domžalskem drsališču in že 
tradicionalni prireditvi WinterClassic na Prevojskem bajerju tudi 
uradno zaključili sezono hokeja in že čakajo novo zimo. 

Najmlajši so se v marcu borili in klubske barve odlično zastopali na 
mednarodnem turnirju JuniorCup v Trstu. Z dvema zmagama proti 
Sisaku in Zagrebu še vedno držijo odlično mesto tudi v hrvaškemu in-
line prvenstvu. Mlajše selekcije imajo do konca sezone še precej obve-
znosti. Poleg domačih turnirjev jih čaka v maju še državno inline pr-
venstvo, zaključek hrvaškega prvenstva in udeležba na mednarodnem 
turnirju v Dolenjskih Toplicah v začetku junija.
Članski ekipi v prvi ligi sta zaključili redni tekmovalni del državnega 
prvenstva, v kateri je odlično 2. mesto zasedla mlajša prevojska prvoli-
gašica. V aprilu in maju obe ekipi čakajo zaključni boji in morda v finalu 
preboj na sam vrh slovenskega inline hokeja. Prvi aprilski vikend je bil 
rezerviran za tekmovanje Pokal Slovenije. V četrtfinalnem obračunu 
smo v pravi hokejski poslastici videli medsebojni domači klubski derbi. 
Zmagovalno jo je odnesla starejša prvoligašica, ki je zmagala še v polfi-
nalu, v finalu pa v izredno napeti tekmi in dodobra napolnjeni domači 
dvorani RCU Lukovica z rezultatom 7:6 morala priznati premoč hoke-
jistom iz Horjula ter osvojila končno drugo mesto. Čestitke za borbo 
naših članov v vseh selekcijah!

ZA uprAvni odbor, predsednik dArio veseL

Šahovski turnir

V Športnem društvu Zlato Polje že vrsto let del prostih zimskih večerov 
namenijo za šahovsko razvedrilo.
Čeprav so vsa ta srečanja v preteklih letih trajala tudi tri zimske večere, so 
se tokrat odločili za enodnevni turnir. Žal se ga je udeležilo le osem šahi-
stov, ki so posedli za šahovnice po predhodnem žrebu, ki je določil svoje 
nasprotnike. Ker niso imeli šahovskih ur, smo čas trajanja igre omejili na 
pol ure. Večer je bil poln zanimivih šahovskih situacij, med igranjem pa 
je botrovalo zatišje in tišina. Člana častnega razsodišča sta vila Viktor in 
Milan Pogačar, ki tokrat nista imela težjega dela. Vse to dogajanje smo 
nagradili s prijetnim druženjem in podelitvijo pokalov najboljšim trem 
šahistom. Prvo mesto si je priboril Viki Pogačar iz Podgore, drugo mesto 
Janez Pogačar in tretje mesto Milan Pogačar, oba iz Trnovč.
Naj povem, da je v teku dogovor o šahovskem srečanju s šahisti iz Gradi-
šča, s katerimi sodelujemo in nadgrajujemo dolgoletno tradicijo.

tone hAbjAnič
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Še ekipni skakalni praznik v Gradišču
Da je naša mala vasica Gradišče v februarju postala nov zimsko skakalni center v občini Lukovica, je bilo govora že v marčni številki. Po odlično 
izpeljani posamični tekmi in izjemnemu obisku ljubiteljev smučarskih skokov ter skakalcev iz več koncev Slovenije je padla odločitev in izziv še 
za organizacijo ekipne tekme »alpskih kamikaz«. 

ima je še enkrat pokazala svojo moč in nam po večini že pripravljeni, zdaj 
že znani gradiški Mamutki nasula še nekaj centimetrov snega in pomaga-
la, da smo v soboto, 3. marca 2018, pod Sveto Marjeto videli nov skakalni 
praznik v Gradišču. Tudi tokrat je bilo to tekmovanje pod reflektorji, kjer se 
je na ekipno tekmo prijavilo kar 13 ekip. Vsaka ekipa je štela tri skakalce, 
vzdušje pa napeto že pred preizkusno serijo. Padel je mrak in z obiskovalci 
napolnjen Štefetov hrib je pospremil slovesno odprtje tekmovanja in za-
četek poizkusne serije, nato prve in finalne serije v konkurenci. Da se bo 
tokrat letelo dlje kot na posamični februarski tekmi, je bilo slutiti že dva 
dni pred ekipno tekmo. Na neuradnem treningu in umerjanju Mamutke je 
nov mejnik postavil slovenski skakalni šampion Cene Prevc, ki je prav tako 
v alpskem slogu pristal pri kar 26 metrih. Lep doskok v sam radius gradiške 
lepotice in same pozitivne izjave zdaj že izkušenega Prevca so nam dale 
vedeti, da smo na pravi poti, in da na sobotnem spektaklu dosežemo nov 
uraden rekord. Daljavo Gregorja Klopčiča s 23,5 m je v prvi seriji ekipne 
tekme presegel nekdanji skakalni as Luka Bernot. Merilci so pokazali 24,5 
m in veselje na in ob Mamutki je bilo nepopisno. Pred nami je bila samo še 
finalna serija, v kateri pa se je 14 skokov pred koncem ponesrečil stari alp-
ski kamikazar Jani Cencelj. Smuča se mu je odpela že takoj v odrivu iz od-
skočne mize, padec iz višine pa je bil tako močan, da ga je reševalno osebje 
odpeljalo na raziskave. H sreči je bilo z Janijem vse v redu, le nekaj odrgnin 
in že naslednjo jutro nas je prišel pogledat ob velikanko, in dejal, da se prav 
gotovo še kdaj poda v gradiško smučino. Po sestanku vodij ekip smo se 
odločili, da obveljajo rezultati 1. serije, saj nadaljevanje tekmovanja zaradi 
odsotnosti zdravniške službe ni bilo mogoče. Miru pa ni dalo Cenetu Prev-
cu, ki je skočil iz delovnega gradiškega šanka naravnost v pancerje enega 
od teptačev ter se še dvakrat z višjega naleta na lastno odgovornost spustil 

po Mamutki, varno pristal daleč v doskočišču ter še enkrat več dokazal, da 
je skakalnica varna, in namignil, da pojdimo v prihodnje še kak meter dlje. 
Na prvi ekipni tekmi v Gradišču je slavila ekipa SSK Žiče z glavnim akterjem, 
že znanim lukovškim skakalni asom Dinom Klemenčičem. Drugo mesto je 
pripadlo ekipi SSK Legende, v kateri je največ točk prinesla prav nesrečna 
zvezda večera Jani Cencelj ter bronasti pokal za SSK BergantTeam, za kate-
rega je nastopil nov rekorder Luka Bernot. Tudi tokrat je sledila podelitev 
za najboljše, himna Slovenije in zaključni ognjemet nad gradiškim nebom. 
Ne samo v Gradišču tudi drugje po občini je bilo pravo skakalno oziroma 
planiško vzdušje čutiti že pred ter med in po tekmovanju. To nam je najve-
čja motivacija za naprej, in zasluženo se sprašujemo, kje so meje? Gradišče 
ima mladino, ima ljudi, ki dihajo za šport in znajo stopiti skupaj, in mislim, 
da se v prihodnje zna v naši vasi zgoditi še več tovrstnih dogodkov. Na pr-
vem mestu nam je zagotovo varnost in fair-play. Vso zahvalo za pomoč na 
ekipni skakalni tekmi pa bi namenili: kmetija Pr`Štefet, Martin Drčar; kmeti-
ja Pr`Karež, Aleš in Srečo Pestator; Tisk in vezenje tekstila Rajko Cvetko Dob; 
reševalno osebje, Bogdan Kobe; Izdelava odličij, Robert Koprivec; Skakalni 
klub Ihan; Športno društvo Podgorje; Rekreacijski center Urbanija RCU Lu-
kovica; Zajchek Woods, izdelava unikatnih daril; Ozvočenje, Uroš Cerar ter 
foto in video staff Nina Krajnc, Mitja Žerjav ter Matej Šuštar. Zahvala tudi 
vsem tekmovalcem za udeležbo na prvi skakalni ekipni tekmi v Gradišču, 
obiskovalcem in navijačem ter vsem vaščanom in ostalim, ki ste karkoli po-
magali pri izpeljavi še drugega letošnjega gradiškega skakalnega praznika. 
Brez vas nam ne bi uspelo. Vsem skupaj še enkrat hvala in že se veselimo 
zime 2018/2019 ter z njo novih športnih podvigov.

ZA skAkALni koMite #grAdiškAMAMutkA2018, dArio veseL

SEAT turnir v nogometu
 
Igralci in igralke NK Črni graben U8 in U9 so se v soboto, 7. aprila, ude-
ležili športno družabnega dogodka, ki sta ga pripravila Nogometno dru-
štvo Kalcer Radomlje in SEAT Avto Cerar Kamnik. Na zeleni površini smo 
tako spremljali nogometne tekme mladih nogometašev in nogometašic 
iz Doba, Kamnika, Radomelj, Ihana, Mengša, Komende, Črnega grabna, 
Moravč in z Vira. Na celodnevni prireditvi so se obiskovalci lahko poleg no-
gometa spoznali s španskim temperamentom in lepoto vozil SEAT. A ne 
le to, spoznali so se lahko z osnovami plezanja na plezalni steni ob pomo-
či fantov in deklet iz Alpinistične šole Kamnik. In že smo pri ostalih igrah, 
priljubljeni tri v vrsto, streljanje z žogo v tarčo, metanje žoge v pločevinke, 
streljanje s plastičnimi puščicami, nošenje žoge na loparju, ki so jo malce 
otežili najprej s cik cak progo in nato še z ovirami. Kako bo otrok prišel do 
cilja, če mora paziti na žogico, črto in ovire, a za nekatere je bila to mala 
mal'ca.

drAgo juteršek
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Tekma za #NajletečiGradiščan

Dobrih 12 ur je minilo od nočne ekipne tekme, in na gradiškemu skakalne-
mu sporedu je bila še tekma za najboljšega vaščana oziroma tekma za na-
slov #NajLetečiGradiščan2018. Po nedeljskemu kosilu 4. marca 2018 smo 
se najbolj neustrašni tekmovalci oziroma vaščani Gradišča ter najzvestejši 
ljubitelji alpskih kamikaz zbrali ob gradiški Mamutki in se v treh serijah 
pomerili za vaški naslov prvaka. Najboljšo formo je skozi celotno skakalno 
sezono na domači velikanki kazal Nejc Cerar »HautaVrbišnk«. Tudi tokrat 
je bil v vseh serijah najdaljši in zaslužena zmaga. Drugo mesto je pripadlo 
povratniku v skakalne špure in očetu Mamutke Dariu Veselu, ki je za vsega 
pol metra ugnal mlajšega brata Nejca Vesela. Te trije fantje so bili prvi, ki 
so domov odnesli uradna odličja v skokih za naslov Gradiščana. Moramo 
omeniti, da je v vasi aktivnih še kar precej skakalnih veteranov, ki pa svoje 
znanje že uspešno prenašajo tudi na najmlajše selekcije in za prihodnost 
gradiških tekmovalcev skakalcev se zdaj še ob novemu skakalnemu centru 
zagotovo ni bati. S tem je bil krstna in več kot odlična sezona za gradiško 
Mamutko končana. Načele so jo marčne temperature in spomladansko 
sonce, tako da je do nove zime odšla na zaslužen počitek. Glavni delegati 
smo nato ob koncu marca odšli na tradicionalno finalno svetovno skakal-
no dejanje v dolini pod Poncami, kjer smo si od blizu pogledali še poleg 
gradiške Mamutke najlepšo planiško velikanko in njen skakalni center, v 
katerem smo pridobili kar nekaj novih idej za našo lepotico, ki pa, upamo, 
da bo še kdaj gostila tekme in vas Gradišče ter okolico zavila v pravo zim-
sko olimpijsko vzdušje.

skAkALni koMite #grAdiškAMAutkA2018

Zimsko veselje: Hokej na ledu 
na Prevojah
Za letošnjo zimo smo že mislili, da ne bo prinesla ledu. Toda rek go-
dovnika Matije pravi: »Sv. Matija led razbija, če ga ni, ga pa naredi«. 
Zima se še ni poslovila in je začelo zmrzovati zadnje dni v februarju, 
kar je bil vzrok, da smo se veterani HK Prevoje dogovorili, da nare-
dimo ledeno ploščo v Šentvidu na košarkarskem igrišču. Priprave in 
dela so stekla, voda je pričela zmrzovati in se kar peniti pod ledom. 
Naš Franci je prišel pogledat, kaj delamo, in se pohvalil, kako dobro je 
posolil igrišče zadnjič, ko je bila prireditev v dvorani, da ne bi kdo pa-
del. Zato smo že začeta dela opustili in začeli razmišljati, da uredimo 
ledeno ploščo za hokej na ledu na Nackovem bajerju na Prevojah ter 
povabimo mlade hokejiste in veterane, da odigramo po eno tekmo. 
Vreme nam je bilo naklonjeno še en dan in tako smo 3. marca 2018 v 
popoldanskih urah pripravili dve tekmi. Za vse smo pripravili tudi čaj 
in vročo hrenovko. Bil je pravi praznik hokeja na ledu, še sploh v luči 
praznovanja 50 obletnice nastanka Hokejskega kluba Prevoje HKP. 
Na koncu smo bili hokejisti in drsalci ter obiskovalci zadovoljni. Imeli 
smo prelep hokejski dan, že naslednji dan je začelo deževati in led je 

popustil. Veterani HKP smo imeli še en rekreacijski trening v Domža-
lah in tako zaključili sezono uspešno, saj ni bilo med nami poškodb. 
Zdaj bodo počasi stekle priprave Akademijo HKP ob 50. obletnici in 
na vrtno veselico, ki bo v Šentvidu, na katero ste vsi lepo povabljeni.

dAniLo kAsteLic

Smučarski skoki v Zlatem 
Polju
V začetku marca smo le dočakali pravo snežno odejo, ki nam je 
omogočila pripraviti skakalnico in organizirati smučarske skoke.
Skoraj 40 prijavljenih tekmovalcev iz bližnje in širše okolice je bilo 
razvrščenih v pet starostnih skupin. Slednjim je bil na voljo po-
skusni skok in dve seriji v konkurenci za seštevek točk. Gledalci so 
uživali ob lepih in atraktivnih skokih, tekma je bila zanimiva, pote-
kala je hitro in brez prekinitev. Društvo je za nastopajoče pripravi-
lo nagrade, za najboljše pa tudi medalje in pokale. Ob razglasitvi 
rezultatov se je predsednik zahvalil vsem za udeležbo, zahvalo je 
namenil tudi delavnim članom, ki so poskrbeli, da je športni dogo-
dek tako dobro uspel.
Hvala tudi vsem, ki so prispevali nagrade za nastopajoče skakalce 
in nam pomagali pri prireditvi.
Najdaljši skok 24,5 m je dosegel Dino Klemenčič iz Dupeljn.

tone hAbjAnič
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Obiskal nas je Grini
Grini je maskota Javnega komunalnega podjetja Prodnik in je pri-
letel z zvezde Prodnice.

Prišel je pometat svojo obnovljeno hiško na robu gozda, pobrskat po 
svoji osveženi spletni strani in odigrat novo igrico. Vmes je naredil še 
čisto pravo zabavo za vse svoje prijateljčke.
 V ponedeljek, 19. marca 2018, je s svojo spremljevalko obiskal tudi 
našo šolo. Obdaril nas je z igro in svečkami.

tinA pergAr

Anine trstenke
Ana Avbelj iz 3. b nam je v pone-
deljek, 26. marca 2018, prinesla 
pokazat trstenke, ki sta jih doma 
izdelala skupaj z njenim očijem. 
Izdelala sta jih iz bambusovih 
palic. Nanje je Ana tudi zaigrala. 
Obema se zahvaljujemo za to 
glasbeno popestritev. 

tinA pergAr

Gregorjevo v vrtcu Medo

Letošnja zima je bila zelo radodarna s snegom in v vrtcu Medo smo ga 
bili zelo veseli. Razveselili smo se tudi toplejših dni in bili pozorni na 
ptičje petje, ki je naznanjalo prihajajočo pomlad. Tudi letos smo po sku-
pinah izdelali ladjice – gregorčke, ki smo jih na Gregorjevo odnesli do 
najbližjega bajerja in jih spustili. S tem smo simbolno po vodi spustili 
luč in se spomnili na slovenske običaje.

ksenijA cApuder, joLAndA kresLin

Zverjasec, Grubzon, Grufalo, Gruffalo

Priljubljenega junaka slikanice Zverjasec smo v Vrtcu Medo spoznali 
tudi v hrvaškem, poljskem in angleškem jeziku. Petra Čertanc Mavsar 
nam je Grubzona predstavila v hrvaškem jeziku, Božena Cerar nam je 
predstavila Grufala v poljščini, Boštjan Gorenc pa Gruffala v angleščini. 
Otroci so pozorno poslušali pripovedovanje in bili pozorni na že znane 
besede. Na tak način so se seznanili z melodijo jezika in spoznali nove 
izraze.

joLAndA kresLin, ksenijA cApuder

Sprejemni preizkusi za vpis novih 
učencev za šolsko leto 2018/19 bodo 

potekali 

v petek, 25. maja 2018, od 16. ure dalje in
v soboto, 26. maja 2018, od 9. ure dalje

v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih 
oddelka Mengeš in oddelka Moravče).

Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 3. do 23. maja 2018.

Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči svoje otroke 
predprijavite: 

1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) prek klika na 
zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali

2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure). 

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

Celotni razpis z izobraževalnimi programi, instrumenti oziroma 
predmeti, za katere se bo izvajal pouk ter s pogoji za vpis, bo 

objavljen na spletni strani Glasbene šole Domžale in na oglasnih 
deskah Glasbene šole Domžale.

PGV – predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke
rojene v letu 2013)

GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu 2012)
Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska 

cesta 61, Domžale 4. in 5. junija od 8. do 15. ure.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo 

sprejemnega preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!
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Pesem v vodah izgubljeno, 
plima prinaša na dan.

Trka na srca, da gremo
poslušat jo noč in dan.

VABILO

Pevski zbori treh šol se bodo predstavili na prireditvi

NITI PRIJATELJSTVA V PESMI TREH ŠOL,
ki bo v petek, 25. 5. 2018, ob 19.30 na trgu v Lukovici.

OŠ Janka Kersnika Brdo vam bo v sodelovanju 
z OŠ Luče in OŠ Ljubno ob Savinji 

pričarala izgubljene pesmi, potrkala na vaša srca in vas navdušila.

Vljudno vabljeni.

Učenci in učitelji OŠ Janka Kersnika Brdo
z ravnateljico dr. Anjo Podlesnik Fetih

Vstopnine ni, prostovoljni prispevki
bodo namenjeni šolskemu skladu.

Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za leto-
vanje in rekreacijo otrok Ljubljana v času poletnih počitnic pripravlja 
zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave poletne po-
čitniške aktivnosti namenjene otrokom in mladim.
Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi 
sovrstnikov in izkušenih vzgojiteljev - animatorjev. 
Na voljo bo več terminov s pestrimi počitniškimi programi tako na 
morju kot v hribih, in sicer v Piranu, Poreču, Savudriji, Umagu, na Sre-
dnjem vrhu nad Gozdom Martuljkom in v Zgornjih Gorjah pri Bledu.
 

Zdravstvena letovanja

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Do 
zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oziroma mlado-
stnik med 5. in 19. letom starosti s stalnim bivališčem v občinah 
Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, če je bil v času 
od preteklega razpisa (od 25. 2. 2017 do 16. 2. 2018) večkrat bolan 
(ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni 
hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji.
Zdravniški predlogi bodo na razpolago pri zdravnikih predvido-
ma konec aprila, točen datum pa bo objavljen na spletni strani 
ZPM Domžale in facebook strani. 

Na voljo je več terminov letovanja na morju na različnih lokacijah: 
 

KRAJ LETOVANJA TERMIN LETOVANJA ŠTEVILO DNI
POREČ
SAVUDRIJA
UMAG
PIRAN
SAVUDRIJA
PIRAN

30. 6. –7. 7. 2018
7. 7. –17. 7. 2018
20. 7. –27. 7. 2018
27. 7. –6. 8. 2018
6. 8. –16. 8. 2018
16.8. –26. 8. 2018

7
10
7
10
10
10

 

Cenik letovanj za poletje 2018

Vrsta letovanja 10 dni 7 dni
Zdravstveno letovanje na morju 69,90 € 48,93 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga na morju 330,00 € 231,00 €
Letovanje brez zdravstvenega predloga v hribih / 157,50 €

V ceno so vključeni polni penzioni, avtobusni prevoz, spremljevalci, 
program, nezgodno zavarovanje in DDV.
 
Podrobnejše informacije o letovanjih ter prijavi otrok in mladostni-
kov na letovanja bodo objavljene na spletni strani Zveze prijateljev 
mladine Domžale in v brošurah Počitnice 2018, ki jih bomo dostavili 
osnovnim šolam, vrtcem v UE Domžale in Srednji šoli v Domžalah do 
konca aprila 2018.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefonsko številko: 041 367 
808 ali na telefonsko številko: 01 721 27 91, vsako sredo med 16. in 
18. uro oziroma pišete na naš e-naslov: zpm.domzale@siol.net in 
vas prosimo, da pripišete še vašo telefonsko številko.

Prijavnica bo objavljena na naši spletni strani: www.zpm-domzale.si 
ali pa jo osebno prevzamete v naši pisarni v času uradnih ur, predvi-
doma od konca aprila 2018 do zasedbe prostih mest.

MAg. kArLinA strehAr

predsednicA ZpM doMžALe

Letovanja 2018 v 
organizaciji ZPM Domžale
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Vabiva vas, da preverite vrednosti 
holesterola in sladkorja v krvi ter pomerite 

svoj krvni tlak.
V LUKOVICI,

VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30–9.00, V »PATRONAŽNI 
SOBI« ZDRAVSTVENE POSTAJE.

NA TROJANAH,
V TOREK, 15.MAJA 2018, OD 8.00–9.00, V PROSTORIH GASILSKEGA 

DOMA NA TROJANAH.

V BLAGOVICI,
V SREDO, 16. MAJA 2018, OD 8.00–9.00, V PROSTORU KS BLAGOVI-

CA, (POLEG ŠPORTNEGA IGRIŠČA »TRIBUNA«)

Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo, je treba plačati. Postopek 
meritve je brezplačen. Cena testnega lističa za holesterol je 3 evre, 
cena testnega lističa za krvni sladkor je 1,50 evra. Preiskava poteka 

na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta. Na pregled pridite tešči!

Vljudno vabljeni!

pAtronAžni Medicinski sestri

V letošnjem Cankarjevem letu, ob 100-letnici smrti največjega 
mojstra slovenske besede, vabimo na 

literarni večer in srečanje s pesnikom in 
znanim interpretom Cankarjeve domovinske 

proze Tonetom Kuntnerjem
 

Pesnik bo predstavil tudi svojo novo zbirko pesmi Zamrznjena po-
mlad; s pomenljivo simbolično vsebino jo je posvetil 30. obletnici 

slovenske pomladi. Knjigo bo možno tudi kupiti.

Izbrani kulturni dogodek bo na Jurjevo, 24. 
aprila, ob 20. uri v KD Antona Martina Slomška 

v Šentvidu pri Lukovici.

Prisluhnite vrhunski umetniški pesmi in preživite lep pomladni 
večer v naši družbi.

vAbi župnijA brdo

PRODAM

Prodam stanovanje v Lukovici. Cena po dogovoru.
Tel.: 041 255 859

Velikonočno čokoladno veselje s 
Hoferjem in Rotary clubom Domžale 

V tednu pred velikonoč-
nimi prazniki veselja in 
upanja smo v Centru za 
socialno delo Domžale 
prejeli kup ličnih čokola-
dnih dobrot iz trgovskega 
podjetja Hofer, ob posre-
dovanju Martine Oražem 
iz Rotary cluba Domžale. 
Z njimi so se pocrkljali 
otroci, vključeni v pro-
gram Učenja za življenje 
in otroci iz materialno šib-
kih družin.

prisrčnA hvALA.
MArtA toMec
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HOFERjeve čokolade s certifikatom trajnostne pridelave kakava
V lastni tovarni čokolade v avstrijskem mestu Sattledt so v več kot tri desetletja dolgi tradiciji izoblikovali širok nabor navdihujočih oku-
sov za izbrane vrste čokolad nekaterih HOFERjevih blagovnih znamk. Široka ponudba čokolad je označena z UTZ certifikatom trajnostne 
pridelave kakava, nekatere pa nosijo tudi simbol Fairtrade, ki dodatno zagotavlja, da so bile čokolade proizvedene po principu pravične 
trgovine. 

Čokolade, proizvedene v lastni tovarni
Podjetje HOFER že več kot 30 let 
svoje čokolade proizvaja v lastni 
tovarni čokolade v Sattledtu. To 
jim omogoča popoln nadzor nad 
kakovostjo in oblikovanjem pri-
ljubljenih okusov, ki so v zadnjih 
enajstih letih prepričali tudi kupce 
v Sloveniji.
Pri HOFERju dodajajo: »Lastna proi-
zvodnja in široka paleta lastnih bla-
govnih znamk čokolad omogoča-
ta, da se popolnoma prilagodimo 
različnim okusom. Ljubitelji temne 
čokolade lahko izbirajo med čoko-
ladami z visokim deležem kakava 
iz različnih koncev sveta, okus HO-

FERjeve mlečne čokolade pa potrjuje tudi prvo mesto v kategoriji lastnih 
blagovnih znamk na senzoričnem preverjanju Gusto. Okus je rezultat 
številnih degustacij in kakovostnih surovin. Poleg tega se zavedamo 
odgovornosti do družbe in okolja ter skrbimo, da naše čokolade niso le 
odličnega okusa, ampak tudi proizvedene na fer način.«

Trajnostna pridelava kakava od plantaž do polic
Čokolada je narejena iz plodov kakavovca – do 10 metrov visokega dre-
vesa, ki raste v tropskem pasu do 20 stopinj južno in severno od ekva-

torja. 70 odstotkov vsega kakava je pridelanega na področju zahodne 
Afrike, v državah, kot sta Gana in Slonokoščena obala, pridelujejo pa 
ga tudi v Aziji in Latinski Ameriki. Tu kakav predstavlja enega od najpo-
membnejših pridelkov in s tem virov za preživetje.
Ker se pri HOFERju zavedajo odgovornosti do okolja in pridelovalcev, 
so izbrane čokolade HOFERjevih lastnih blagovnih znamk Choceur, 
Moser Roth, Riquet in Bella v večini opremljene s certifikatom UTZ. 
Certifikat UTZ kupcem jamči, da so bili viri za izdelek skozi celotno do-
bavno verigo – od plantaže do polic – pridobljeni na trajnostni način. 
Da bi pridobili certifikat, morajo dobavitelji slediti smernicam o bolj-
ših pridelovalnih metodah, delovnih razmerah in skrbi za naravo, kar 
posledično vodi tudi k boljši proizvodnji, pozitivno vpliva na okolje in 
življenjske razmere.

Fer tudi do pridelovalcev
HOFER poseben pomen posveča tudi oblikovanju pravičnih delovnih 
pogojev za pridelovalke in pridelovalce. Odločno zavrača otroško delo 
na plantažah, zato kakav naroča le pri preverjenih dobaviteljih. Neka-
tere izmed izdelkov zato spremlja oznaka Fairtrade, ki jamči, da z naku-
pom prispevamo k poštenemu plačilu za delo pridelovalcev in drugih 
delavcev.
HOFER tako tudi na področju čokolad izpolnjuje odgovornost podjetja 
vse od začetka dobavne verige, zato pri proizvodnji sledi procesom, ki 
zagotavljajo nadzor nad kakovostjo končnega izdelka. Svoja prizade-
vanja na področju pravičnega vključevanja surovin v dobavno verigo 
HOFER združuje pod lastno iniciativo Danes za jutri.

ogLAsno sporočiLo

ODIGRAJ POTEZO MESECA IN 
IZKORISTI IZJEMNO PONUDBO

 

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 
0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. 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.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto 

7 LET JAMSTVA*  /   BREZ OBRESTI, POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO**  /   3 LETA VZDRŽEVANJA***

www.malgaj.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO
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V naše domove priteka dobra pitna voda
Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2017 je razvidno, da pre-
bivalci občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne 
vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, 
je zato izpostavljena strogemu nadzoru.

Pitna voda pod strogim nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter državni 
monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev 
pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg posame-
znih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih analiz je določen v le-
tnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga izvaja NLZOH. Vsakodnevni 
nadzor pitne vode skrbno prilagajamo trenutnim razmeram na vodovo-
dnem sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim in-
formacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven 
letnega načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine 
pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so skladni s Pravilnikom o 
pitni vodi
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikrobiolo-
ške in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske parametre, ka-
terih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za 
zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vrednosti povišane, 
preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. Med indikatorske pa-
rametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikalno-kemijski parametri, kot 
so denimo barva, električna prevodnost in vrednost pH vode.

Parameter Enota Mejna vrednost

Elektroprevodnost µS/cm 2500

Ph ≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij mg NH
4
/L 0,5

Nitrit mg NO
2
/L 0,5

Nitrat mg NO
3
/L 50

Klorid mg Cl/L 250

Krom µg/L 50

Železo µg/L 200

Svinec µg/L 10

Atrazin µg/L 0,1

Desetilatrazin µg/L 0,1

Pesticidi – vsota µg/L 0,5

Trihalometani µg/L 100

Escherichia Coli v 100 mL 0

Koliformne bakterije v 100 mL 0

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

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

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

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni

Mikrobiološke preiskave
V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, ki 
omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodovodne-
ga omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2017 na omrežju in 
zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 568 vzorcev pitne vode: 263 
na vodooskrbnem sistemu Domžale, 76 na Kolovcu, 108 na Črnem grabnu, 
24 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 76 na sistemu Ples - Podoreh - Krulc, 
osem na Dešnu, šest na sistemu Selce - Poljane in sedem na sistemu Bršle-
novica - Šentožbolt. 

Od 380 vzorcev na omrežju je bilo 41 vzorcev neskladnih s Pravilni-
kom o pitni vodi, ki pa niso predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 12 
primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na interni instalaciji.

V letu 2017 je bilo od 380 vzorcev, odvzetih na omrežju, 41 vzorcev neskla-
dnih s Pravilnikom o pitni (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 26/06, 92/06, 25/09). Na 
vodovodnem sistemu Domžale je bilo neskladnih 18 vzorcev, na vodoo-
skrbnem sistemu Črni graben pet vzorcev, na sistemu Mengeš M1 - Dobe-
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Vikend odprtih vrat bo tokrat v vseh sodelujočih občinah potekal jese-
ni, in sicer od petka, 7. septembra, do nedelje, 9. septembra 2018. Naša 
skupna naloga je, da pripravimo zanimiv program z mislijo na tiste naj-
mlajše pa tudi za njihove starše, dedke in babice, tete in strice. V vikendu 
od 7. do 9. septembra jim želimo pričarati posebno doživetje, ki ga sicer 
ne morejo doživeti vsak dan, ob katerem lahko bolje spoznajo lokalno 
območje in hkrati izkusijo pristen stik s prijaznimi domačini. Poudarek je 
na aktivnih doživetjih obiskovalcev, zato z akcijo povezujemo gostince, 
turistične ponudnike, ponudnike športnih in družabnih dogajanj, ro-
kodelce, društva, organizatorje dogodkov in seveda vse ostale lokalne 
ponudnike. 
Za promocijo bo poskrbela Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slove-
nije, ki je sredstva pridobila iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in je za vse sodelujoče ponudnike brezplačna. Vse kar morate 
storiti, je, da pripravite zanimiv program oziroma atraktivno ponudbo, s 
katero boste prepričali družine, da vas bodo obiskale prav v času Viken-
da odprtih vrat. V ta namen bodo, kot vsa leta do zdaj, pripravljeni tudi 
promocijski materiali (knjižice, plakati). Poskrbljeno bo za distribucijo 
obvestil v več kot 10.000 gospodinjstev v Srcu Slovenije. Zakupili bomo 
oglaševanje na radijskih in elektronskih medijih. Za uspešno napoved 
letošnjega vikenda bo teden dni pred dogodkom poskrbela novinarska 
konferenca, na kateri se boste imeli možnost predstaviti.
Že zdaj vas vabimo na uvodno srečanje sodelujočih turističnih ponudni-

kov z območja občine Lukovica, ki bo potekalo v sredo, 9. maja 2018, ob 
17. uri v sejni sobi Občine Lukovica, Stari trg 1, Lukovica (I. nadstropje). 
Vašo zainteresiranost za sodelovanje lahko že zdaj sporočite na e-naslov 
katka.bohinc@lukovica.si ali pokličite na 01 729 63 18 (Katka Bohinc). Če 
imate idejo že izdelano, sporočilu priložite tudi predlog vašega sodelo-
vanja v promocijski akciji. Če nimate ideje, kaj bi gostom lahko ponudili, 
lahko ponudbo na srečanju oblikujemo skupaj. 
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no dva vzorca in na sistemu Podoreh - Ples – Krulc en vzorec. V vseh pri-
merih so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi 
in ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je 
treba poudariti, da v nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomenila 
tveganja za zdravje ljudi. 
Pri 12 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora je 
prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero 
so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je za 
varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za 
svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2017 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-ke-
mijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe 
notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je 
bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 100 vzorcev pitne vode: 
80 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale, štirje vzorci na sistemu Kolo-
vec, trije na Črnem grabnu, dva na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, sedem na 
sistemu Ples - Podoreh - Krulc, po en na Dešenu in Selce - Poljane ter dva na 
sistemu Bršlenovica - Šentožbolt. 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je njeno uživanje varno, 
da je voda, ki priteče iz pip, zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega pome-
na za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje nadzora 
pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, ki lahko ogrozi-
jo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje objektov in naprav na 
javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki morajo poskrbeti za ustrezno in-
terno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa moramo z odgovornim odnosom 
do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode. 

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2017 je objavljeno na sple-
tni strani www.jkp-prodnik.si. 

jAvno koMunALno podjetje prodnik

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

Domžale Kolovec Črni 
graben

Mengeš M1 
- Dobeno

Ples - Podoreh 
- Krulc

Dešen Selce - 
Poljane

Bršlenovica - 
Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih vzorcev 80 4 3 2 7 1 1 2 100

Vzorci vzeti na zajetjih 66 4 0 2 3 0 0 1 76

Vzorci vzeti na omrežju 14 0 3 0 4 1 1 1 24

Neskladni vzorci na omrežju 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje, ostri medicinski 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.
Ostri odpadki morajo biti predani v embalaži iz stekla ali 
trde plastike.

odpadki (npr. igle) ...

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

26. 3. 2018
14.00–15.00 Trojane Pri gasilskem domu
15.30–16.30 Blagovica Pri pošti
17.00–18.30 Lukovica Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI LUKOVICA (POMLAD 2018)

Na spletni strani www.srce-slovenije.si/okolje in www.razvoj.si bo ko-
nec aprila objavljen razpis za pridobitev pravice do uporabe kolektivne 
znamke Srce Slovenije za rokodelske izdelke ter pridelke in prehranske 
izdelke, na katerega se lahko brezplačno prijavite z do tremi izdelki 
podjetniki in osebe iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, 
Moravče in Šmartno pri Litiji. Ocenjevanje izdelkov bo potekalo v juniju 
2018. Že certificirane izdelke si lahko ogledate na spletni strani www.
srce-slovenije.si. 

Pridobite znak kakovosti Srca Slovenije za svoje izdelke

Družinski vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije
Leto je naokoli in ponovno je napočil čas, da začnemo načrtovati letošnje Vikende odprtih vrat v Srcu Slovenije, ki bodo tokrat name-
njeni družinam. Vse turistične akterje v občini Lukovica vabimo, da se ob tej priložnosti pridružite promociji s svojo akcijsko ponudbo.
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Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (Ur. 
vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FINANCI-
RANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finanč-
nih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za leto 2018, 
ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
1407/2013, ki se s tem javnim razpisom dodelijo za ukrep: 
pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.

Predmet podpore po tem razpisu je izobraževanje, 
usposabljanje in informiranje nosilcev registriranih kmeč-
kih gospodarstev, njihovih družinskih članov in zaposle-
nih na kmetiji.

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

IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije, ki so regi-
strirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetij-
stva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.

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

opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) 

ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom 
dodelitve sredstev.

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

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

(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjek-
ti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do 
občine ali do države.

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

(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za 
programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: pra-
vilnik), se ne dodeli za davek na dodano vrednost, ra-
zen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

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

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

2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči 
»de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) števil-
ka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz 

sektorjev: 
- ribištva in akvakulture, 
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz sezna-

ma v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske sku-
pnosti, 

- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:

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

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celo-
ti prenese na primarne proizvajalce. 

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

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

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

(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, 
ki govori iz katerih sektorjev podjetja niso upravičena 
do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno v 
enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, 
ki sodijo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 
1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodelje-
no v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če pod-
jetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali 
razlikovanje med stroški, zagotovi, da dejavnosti v sek-
torjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, 
ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe 
Komisije (ES) št. 1407/2013.

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

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

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Ko-
misije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo 
de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de 
minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 
EUR).

(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu 

z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, 
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.

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

gram dela (finančno ovrednoten program izvajalca 
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot 
so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvaja-
lec za to odloči),

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

podpore,
- pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na ob-

močju občine,
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisana tema tehnične podpore za leto 2018 je:
- Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavno-

sti na kmetijskem gospodarstvu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški orga-
niziranja programov usposabljanja, materialni stroški za 
izvedbo programov usposabljanja (predavanje, informa-
tivna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, (najem prostora, 
honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence).
Podpore se ne dodelijo: 
- za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj o kako-

vosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvo-
dov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, 

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

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

Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. Aktiv-
nost ne sme biti začeta pred izdajo sklepa in mora 
biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo 
sredstev. 

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

vencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izo-
braževanja posameznih programov, ki se jim krijejo 
upravičeni stroški izobraževanja do 100%; 

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

VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena ukrepu za za-
gotavljanje tehnične podpore so zagotovljena v proraču-
nu Občine Lukovica za leto 2018. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica 
na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni 
program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga, pro-
računska postavka 042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu, 
konto 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu. 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in 
meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa ter skladno 
s pravilnikom, natančneje pa se opredelijo v razpisni do-
kumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino 
upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis 
premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva 
sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2018 
spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem 
skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

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

X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obra-
zec) in obveznih prilog k vlogi, ki so predložene kot do-
kazila k posameznemu ukrepu in v skladu z navodili iz 
razpisne dokumentacije. 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽE-
NA VLOGI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni pro-
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gram dela (finančno ovrednoten program izvajalca 
izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot 
so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvaja-
lec za to odloči),

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

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

- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih 
je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na 
podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih 
dveh in v tekočem proračunskem letu;

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) po-
močeh za iste upravičene stroške in zagotovilo, da z 
dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo prese-
žena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivno-
sti pomoči po drugih predpisih;

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

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

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

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

nju: komisija), ki bo pripravila tudi predloge dodelitve 
sredstev. 

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

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

na občine za leto 2018,

b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovlje-
nih sredstev v proračunu.

4. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, se zavr-
žejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neuteme-
ljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se 
zavrne s pisnim sklepom.

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

6. Na podlagi zapisnika in predloga komisije občinska 
uprava s sklepom v upravnem postopku odloči o vi-
šini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov 
za posamezen ukrep in namen oziroma izda sklep o 
zavrnitvi ali zavrženju vloge.

7. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjeni-
mi pogodbami.

8. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu 
proračuna Občine Lukovica za leto 2018.

XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, 
opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TEHNIČNA PODPO-
RA V KMETIJSTVU 2018«, na naslov: Občina Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 
21.5.2018, do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo 
do navedenega datuma in ure dostavljene v tajništvo 
Občine Lukovica. Prijave se lahko dostavijo osebno v taj-
ništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpi-
sna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na 
spletni strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika prispeli po 
poteku datuma navedenega v prvem odstavku te točke 
javnega razpisa, se bodo šteli za prepozne in bodo ponu-

dniku neodprti vrnjeni.
Odpiranje prispelih vlog bo: 23.5.2018, ob 16. uri, v pro-
storih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje ni javno.

XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom 
občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi do-
delitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 8 dni, 
od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem 
razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo 
urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino 
Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovi-
ca izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka 
za izplačilo sredstev, ki mora biti oddan najkasneje do 
15.10.2018.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

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

Številka: 330-0015/2018-2
Datum: 19.4.2018

občinA LukovicA

župAn:
MAtej kotnik, L.r.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 
- ZSPDSLS-1), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica (Uradni vestnik 

Občine Lukovica, št. 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2018

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

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

prebivalstva za sodelovanje pri pospeševanju turizma,
- aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne dedišči-

ne, etnoloških posebnosti, lokalnih kulinaričnih po-
sebnosti in olepševanje okolja,

- organiziranje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v ob-

čini,
- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih 

in drugih društev ali zveze.

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

izvajanje dejavnosti na področju turizma,
- da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. zveze,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 

in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
- da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne za-

konske ter poslovne obveznosti,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
- da redno letno, do 31. marca, predložijo občinski upra-

vi poročilo o realizaciji aktivnosti za preteklo koledar-
sko leto.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov 
turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2018 znaša 
6.300,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so 
predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni 
dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na 
področju 14 Gospodarstvo, glavni program 1403 Promo-
cija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, podprogram 
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, 
proračunska postavka 047311 Javni razpis - turizem, kto 
412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2018 
spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem 
skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva na-
slednje kriterije za sofinanciranje programov turističnih 
društev in njihovih zvez z naslednjimi vsebinami:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih 

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

- finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
- redna dejavnost in jubilejne nagrade,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti dru-

štva (predavanja, tečaji, ekskurzije) za spodbujanje 
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma,

- promocijska dejavnost (izdaja promocijskega materi-
ala, vzpostavitev, oblikovanje ali posodobitev spletne 
strani ter predstavitve na različnih dogodkih krajevne-
ga, občinskega in medobčinskega pomena),

- organiziranje in izvedba turističnih prireditev krajev-
nega, občinskega in medobčinskega pomena,

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

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

- aktivnosti za zagotavljanje podmladka z organizacijo 
delavnic za otroke in mladino.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki V. tega razpisa se točku-
jejo v skladu z merili, ki so sestavni in obvezni del razpi-
sne dokumentacije. Merila so določena v točkah, katerih 
vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih 
sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja progra-
mov turistične dejavnosti, in skupnega števila točk ovre-
dnotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega 
programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in 
vrednosti točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg razpi-
sanih sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi 
za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je 
Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni 
dom Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran 
so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški admi-
nistrativnega osebja, stroški hišnika, stroški službenega 
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vozila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane 
(v nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka materi-
alnega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo 
materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in 
zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški 
javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek gle-
de na načrtovani čas koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj 
opredeli z oddajo vloge na javni razpis v razpisni doku-
mentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlo-
gi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Prispele vloge pregleda in oceni tričlanska komisija. 

Komisija tudi pripravi predloge za dodelitev sredstev.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravoča-

sno oddane in popolne vloge ter meril, ki so sestavni 
del razpisa.

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, se zavr-
žejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neuteme-
ljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se 
zavrne s pisnim sklepom.

4. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skladno z do-
ločili upravnega postopka.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjeni-
mi pogodbami.

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

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu 
proračuna Občine Lukovica za leto 2018.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, 
opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DEJAV-
NOST 2018«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 21.5.2018, do 10. 
ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni da-
tum prejete do najkasneje 10. ure. Prijave se lahko dosta-
vijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporo-
čeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 22.5.2018, ob 14. uri, v pro-
storih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom 

občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi do-
delitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 15 dni, 
od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku Uradni list RS, 
št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem 
razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo 
urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino 
Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za 
izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

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

Številka: 322-0007/2018-2
Datum: 19.4.2018

občinA LukovicA

župAn:
MAtej kotnik, L.r.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetij-
stva iz proračuna Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – popravek, 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2018

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov 
strokovnega dela društev na področju kmetijstva, in 
sicer: letni programi in projekti ter redna dejavnost dru-
štev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja namenila za 
programe oziroma aktivnosti društev, ki se bodo odvijale 
v letu 2018 izkazana v finančnem načrtu društva za teko-
če leto.

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

vajanje dejavnosti s področja kmetijstva in gozdarstva,
- da predložijo potrdilo o registraciji,
- da imajo sedež na območju občine,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini 

in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o dru-
štvih,

- da so do 31. marca 2018 Občinski upravi dostavili po-
ročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta v primeru 
odobritve sredstev za delovanje v preteklem letu,

- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne za-
konske ter poslovne obveznosti,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje dejavnosti 
društev s področja kmetijstva iz proračuna Občine Luko-
vica znaša za leto 2018 11.000,00 EUR. Sredstva se dode-
lijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa 
se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica 
na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni 
program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podežel-
skih območij, proračunska postavka 042111 Sofinancira-

nje društev s področja kmetijstva - razpis, KTO 412000 – 
tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2018 
spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem 
skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva na-
slednje kriterije društev:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih 

aktivnosti z dokazili (računi oz. dokazila, iz katerih je 
razvidna vrednost izvedenih aktivnosti),

- finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti dru-

štva (seminarji, tečaji, ekskurzije),
- promocijska dejavnost,
- celotno število članov društva ter število članov iz ob-

čine Lukovica, pri čemer se članstvo dokazuje s plača-
no članarino,

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

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki V. 
tega razpisa, točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni in 
obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so določena v 
točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi 
proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinan-
ciranja društev, in skupnega števila točk ovrednotenih 
programov.
Občina Lukovica društvom poleg razpisanih sredstev 
javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi za uporabo pro-
storov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica 
(Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona 
Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški 
dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega 
osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika 
ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane. Urna postav-
ka materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se 
upoštevajo materialni stroški posamezne dvorane v pre-
teklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.

Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški 
javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek gle-
de na načrtovani čas koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj 
opredeli z oddajo vloge na javni razpis v razpisni doku-
mentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlo-
gi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz razpi-
sne dokumentacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija občinske 

uprave, v sestavi: direktor občinske uprave, višji sveto-
valec za pravne zadeve in višji svetovalec zadolžen za 
področje razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki bo pri-
pravila tudi predloge dodelitve sredstev. 

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

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene 
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, se zavr-
žejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neuteme-
ljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev 
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se 
zavrne s pisnim sklepom.

4. Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili uprav-
nega postopka. 

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjeni-
mi pogodbami.

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

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu 
proračuna Občine Lukovica za leto 2018.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, 
opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – PROGRAMI KMETIJ-

JAVNI RAZPISI
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STVA 2018, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 21.5.2018, do 11. 
ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni da-
tum prejete do najkasneje 11. ure. Prijave se lahko dosta-
vijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporo-
čeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 22.5.2018, ob 9. uri, v prosto-
rih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom 
občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi do-
delitve sredstev. 

Zoper odločitev je možna pritožba v roku 15 dni, od dne-
va vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona 
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem 
razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo 
urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino 
Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevkov za 
izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

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

Številka: 330-0014/2018-2
Datum: 19.4.2018

občinA LukovicA

župAn:
MAtej kotnik, L.r.

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), 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 2018

I. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje špor-
tnih in rekreativnih programov v Občini Lukovica 
z naslednjimi vsebinami:

- Programi športnih društev:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
- Interesna športna vzgoja mladine
- Usmerjeni v kakovostni šport šoloobvezni
- Usmerjeni v kakovostni šport mladina
- Športna rekreacija odrasli
- Kakovostni šport odrasli
- Vrhunski šport – svetovni razred
- Razvojno strokovne naloge v društvu (materialni stro-

ški, prireditve)

II. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci špor-
tnih programov:

- športna društva in druga društva, ki imajo v svojih ak-
tih opredeljeno športno dejavnost,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za po-
samezna področja oziroma športne panoge,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga-
nizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registri-
rane za opravljanje dejavnosti na področju športa,

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 
v športu in so splošno koristne in neprofitne.

III. Izvajalci športnih programov morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:

- da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s se-
dežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejav-

nost, oziroma organizacije, ki imajo v svoji dejavnosti 
registrirano športno dejavnost,

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organi-
zacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtova-
nih športnih aktivnosti,

- da imajo za določene športne programe zagotovljeno 
redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,

- da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, 

članstvu in plačani članarini.
Če vrhunski športnik, ki ima stalno prebivališče v Občini 
Lukovica, nima pri športnih društvih s sedežem v Občini 
Lukovica, objektivnih možnosti za izvajanje dejavnosti, 
se lahko sofinancira tudi društvo s sedežem izven Občine 
Lukovica, pri katerem trenira posamezni vrhunski špor-
tnik.

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

V. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko 
dvignete na Občini Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, pri svetovalki župana za družbene in društvene 
dejavnosti ge. Mojci Cerar v času uradnih ur, in sicer 
od 19. 4. 2018 do roka za oddajo prijav. Razpisna do-
kumentacija bo na voljo tudi na spletni strani Občine 
Lukovica www.lukovica.si

VI. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje do 25. 5. 
2018 do 12.00 ure. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.

VII. 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 programa 
športa v Občini Lukovica so sestavni del razpisne doku-
mentacije.

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

IX. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v zaprti 
kuverti s pripisom »javni razpis - SOFINANCIRANJE 
ŠPORTNIH IN REKREATIVNIH PROGRAMOV ZA LETO 
2018 - ne odpiraj«.

X. Podrobnejše informacije lahko dobite pri svetovalki 
župana za družbene in društvene dejavnosti, ge. Moj-
ci Cerar (tel. 72 96 310).

Številka: 410-0011-1/2018
Datum: 19. 4. 2018

občinA LukovicA

župAn:
MAtej kotnik, L.r.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 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 2018

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, sre-

dnješolske in študentske populacije v delu, ki presega 
šolske vzgojno izobraževalne programe,

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubitelj-
skih kulturnih dejavnosti,

- kulturne prireditve,
- drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebinsko 

učinkovitost s področja kulturnih dejavnosti.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in 
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg 

dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno de-
javnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:
da imajo sedež v Občini Lukovica,
- da so registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtova-
nih 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 obve-

znosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poroči-

lo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje progra-
mov na področju kulture za leto 2018 znaša 23.000,00 
EUR, od tega 3.600,00 EUR za nakup instrumentov 
in 3.000,00 EUR za pokrivanje dodatnih operativnih 
stroškov instrumentalnih skupin.
Za nakup instrumentov se lahko prijavijo instrumentalne 
skupine oz. društva, katerih št. aktivnih članov presega št. 20.
Za pokrivanje dodatnih operativnih stroškov se lahko 
prijavijo instrumentalne skupine oz. društva, katerih šte-
vilo članov presega 20 in delujejo v lastnih prostorih oz. 
najemnih prostorih in sami nosijo stroške upravljanja in 
vzdrževanja prostorov.

V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril 

JAVNI RAZPISI



Rokovnjač30

in kriterijev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kul-
turnih dejavnosti:

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

Pogoj: najmanj 4 nastopi letno
Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šolski uri.
- Programski stroški na vajo 3 točke
- Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur) 10 točk
- Organizacija tridnevne  

(vikend vaje v hotelu ) 20 ur
25 točk

Izobraževanje (maksimalno 3 programi 
izpopolnjevanja) 
Stroški na izpopolnjevanje 20 točk
STROŠKI NA NASTOP:
- Organizacija koncerta v državnem merilu 60 točk
- Organizacija letnega ali drugega koncerta 

(min 1 ura)
50 točk

- Priložnostni nastopi na območju Občine 
Lukovica (max 6 nastopov)

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 
5 nastopov)

15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk
KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za preteklo 
leto na podlagi dokazil)
- Kategorija regijski nivo 30 točk
Tekmovanje na regijskem nivoju:
- zlato priznanje 50 točk
- srebrno priznanje 40 točk
- bronasto priznanje 30 točk
- Kategorija državni nivo 50 točk
Tekmovanje na državnem nivoju:
- zlato priznanje 80 točk
- srebrno priznanje 70 točk
- bronasto priznanje 60 točk
MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na število 
aktivnih članov
- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
- od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk
- od 31 aktivnih članov naprej 400 točk
Za instrumentalne skupine do 9 instrumentalistov se 
uporablja faktor 2, za instrumentalne skupine od 10 
instrumentalistov naprej se uporablja faktor 3.
Dodatki za opremo 
Z vsakoletnim razpisom se opredeli višina sredstev, 
namenjenih za nabavo in vzdrževanje instrumentov, 
nabavo uniform in nabavo ostale opreme.
2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.
Prizna se največ 45 vaj (po dve šolski uri za novo 
predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za obnovitveno 
predstavo)
- Programski stroški na vajo 3 točke
- Enodnevne intenzivne vaje ( do 8 ur) 10 točk
- Tridnevne intenzivne. vaje (vikend v hotelu 

20 ur)
25 točk

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:
- Organizacija predstave v državnem merilu 60 točk
Uprizoritev nove predstave (premiere) z 
najmanj 1 urnim programom

100 točk

- Priložnostni nastopi na območju Občine 
Lukovica (max 6 nastopov)

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 
nastopov

15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk
Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih 
članov:
- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
- od 20 aktivnih članov naprej 300 točk
Izobraževanje – (maksimalno 3 prog. 
izpopolnjevanja ) – stroški na izpopolnjevanje

20 točk

2. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, LITERARNA, 
ETNOLOŠKA, VIDEO IN FILMSKA SKUPINA

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

projekcije
100 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije 
na območju Občine Lukovica (max 6)

10 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije 
v drugih regijah (max 5 )

15 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije 
v tujini (max 2)

20 točk

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

Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane programe 
poleg razpisanih sredstev na javnem razpisu tudi z zago-
tavljanjem materialnih stroškov za uporabo prostorov, 
katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kultur-
ni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Martina 
Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane 
po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja, 
stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter upo-
števana 10 % amortizacija dvorane (v nadaljevanju: ma-
terialni stroški). Urna postavka materialnega stroška dvo-
rane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški 
posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te 
dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški 
javnega razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in plesnih 
skupinah se vrednoti največ 80 vaj po dve šolski uri, pri 
dramskih, gledaliških in lutkovnih skupinah se vrednoti 
največ 45 vaj (po dve šolski uri za novo predstavo) in 10 
vaj po 2 šolski uri za obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v sklepu o do-
delitvi sredstev in v pogodbi, ki jo Občina Lukovica sklene 
z društvom, ki se je prijavilo na razpis, sredstva za uporabo 

prostorov pa se društvom ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja 
meril in razpisanih sredstev javnega razpisa ter na podlagi 
vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako 
leto izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sred-
stev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina 
sofinanciranja posameznega programa je odvisna od 
skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlo-
gi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije oz. na način opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasno prispele vloge na razpis zbira občinska 

uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda 

izpolnjevanje formalnih pogojev vlog  in izdela seznam 
vseh popolnih vlog po vlagateljih in namenih.

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

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in društvene 
dejavnosti ter občinska priznanja  direktor občinske 
uprave izda sklep o sofinanciranju kulturnih progra-
mov in projektov.

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na 
razpis o izidu razpisa.

6. Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklene po-
godba o sofinanciranju programov s področja kulture.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremlje-
ne z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE 
ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE PROGRA-
MOV S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2018«, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 
18. 5. 2018, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na vo-
ljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom ob-
činske uprave v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem 
razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo 
urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino 
Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

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

Številka: 410-0009-2/2018
Datum: 19. 4. 2018

občinA LukovicA

župAn
MAtej kotnik, L. r.

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2018

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

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

nizacij, s katerimi prispevajo k realizaciji pravic in nedis-

kriminaciji invalidov,
- programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo 

oziroma blažijo socialne stiske in težave posameznikov 
in skupin,

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

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

organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 
stiske in težave občanov Občine Lukovica, ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,

- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in ne-

JAVNI RAZPISI
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Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2018 (Ur. vestnik Občine Lukovica št. 7/2017, 13/2017 in 1/2018) ter Statuta Občine Lukovica 
(Ur. vestnik Občine Lukovica št. 9/11 in 15/14) objavlja

JAVNI POZIV
za sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju v letu 2018

(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 Lu-
kovica, kot tudi aktivnosti komercialnega značaja, se ne 
bodo sofinancirale. 

2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Vloge na javni poziv lahko predložijo društva upoko-
jencev in druga društva, ki izvajajo aktivnosti v tretjem 
življenjskem obdobju za občane Občine Lukovica, ki iz-
polnjujejo naslednje pogoje: 
- so že vsaj eno leto registrirana kot društva in imajo ure-

jeno evidenco o članstvu; 
- imajo sedež v Občini Lukovica
- imajo zagotovljene organizacijske pogoje za uresniči-

tev načrtovanih aktivnosti
- imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obvezno-

sti do Občine Lukovica 

3. Splošni kriteriji javnega poziva
Predlagani program ustreza splošnim kriterijem, če: 
- je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz 

potrebe lokalnega okolja in je v občinskem javnem in-
teresu; 

- ima predvideno izvedbo v letu 2018, v občini oziroma 
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 2018: 0-200 točk 

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

6. Dokumentacija javnega poziva
Razpisno dokumentacijo s priloženimi obrazci lahko pre-
vzamete v času uradnih ur na naslovu: Občina Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki župana za družbe-
ne in društvene dejavnosti ge. Mojci Cerar, in sicer od 19. 
4. 2018 do roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija 
bo na voljo tudi na spletni strani Občine Lukovica www.
lukovica.si

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 2018 - ne odpiraj.
• Rok za prijavo je najkasneje do 18. 5. 2018 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 meri-
li. Prijavitelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom v 
roku 15 dni po roku za predložitev prijav. S prijavitelji, ka-
terim bo sofinanciranje odobreno, bo sklenjena pogodba, 
v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti 
ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev. 

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

Številka: 410-0012/2018
Datum: 19. 4. 2018

župAn
MAtej kotnik, L. r.

profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom usta-
novijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov,

- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne or-
ganizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki 
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne 
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invali-
dnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo 
socialni položaj invalidov, ki so občani Občine Lukovica,

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

Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem 

območju oz. so njihovi člani občani Občine Lukovica,
- da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. členu 

Pravilnika, in delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-

vske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtova-
nih aktivnosti,

- 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 

izvajalca,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obve-

znosti, 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 humanitar-
nih programov za leto 2018 znaša 4.000,00 EUR.

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

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

• do 10 članov 5
• od 11 do 30 članov 10
• od 31 do 50 članov 20
• nad 50 članov
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža 
v Občini Lukovica, se upošteva število 
članov, ki so občani Občine Lukovica.
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- organizacija predavanja za člane društva 
(priznajo se 3 predavanja na leto)

5 točk/
predavanje

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

10 točk/
predavanje

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

10 točk

- obdaritev jubilantov 10 točk
- novoletna obdaritev starostnikov in 

invalidov
10 točk

- skrb za bolne in ostarele 10 točk
- organiziranje prireditve v Občini 

Lukovica (prizna se 1 prireditev)
10 točk

- izdaja glasila, biltena 10 točk
- sedež organizacije je v Občini Lukovica 50 točk

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

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlo-
gi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije oz. na način opredeljen v raz-
pisni dokumentaciji.

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

izpolnjevanje formalnih pogojev vlog in izdela seznam 
vseh vlog po vlagateljih in namenih.

3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občin-

ska priznanja v sodelovanju z občinsko upravo prouči 
vse vloge in poda predlog razdelitve finančnih sredstev.

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in društvene 
dejavnosti ter občinska priznanja direktor občinske upra-
ve izda sklep o sofinanciranju humanitarnih programov.

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na 
razpis o izidu razpisa.

6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov župan skle-
ne pogodbo o sofinanciranju humanitarnih programov.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene 
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPI-
RAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE HUMANITAR-
NIH PROGRAMOV ZA LETO 2018«, na naslov: Občina 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 
18. 5. 2018, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na vo-
ljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom ob-
činske uprave v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in popolne vloge 
ter bodo skladno z vsebino javnega razpisa upravičenci 
do sofinanciranja programov, bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018. Dodelje-
na sredstva morajo upravičenci porabiti v letu 2018.

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

Številka: 410-0009/2018
Datum: 19. 4. 2018

občinA LukovicA

župAn
MAtej kotnik, L. r.

JAVNI RAZPISI



Rokovnjač32 POLITIKA, VOLITVE

Izboljšati kvaliteto življenja in odgovoriti na izzive časa
V Novi Sloveniji se zavedamo, da Slovenija potrebuje nov razvojni korak, 
zato so naše aktivnosti in prizadevanja usmerjena v prihodnost in konkre-
tne rešitve. Na razvojne izzive odgovarjamo s prenovljenim programom in 
naslednjimi prioritetami:
1. Več pravičnosti - pravosodje mora delovati neodvisno, zakoni morajo 

veljati za vse enako. 
2. Višje plače in nižji davki - znižali bomo davke na plače, zato bodo ljudje 

lahko prejeli višje neto plače.
3. Dostopnejše in hitrejše zdravstvo - posodobili bomo slovensko zdra-

vstvo in omogočili ljudem možnost izbire med različnimi ponudniki 
zdravstvenih storitev pod enakimi pogoji.

4. Višje pokojnine – uvedli bomo tristebrni pokojninski sistem, ki bo bolj 
pravičen in bo vsem zagotovil dostojne pokojnine. 

5. Varnejše zaposlitve - izboljšali bomo delovnopravno zakonodajo, ki 
trenutno ni v korist delavcev in vzpostavili normalen socialni dialog 
med vlado, sindikati in delodajalci.

6. Poenostavitev gradbene zakonodaje - naš cilj je, da ljudje do gradbe-
nega dovoljenja pridejo v tridesetih dneh, občinski prostorski načrt 
(OPN) bi moral biti sprejet v šestih mesecih.

7. Učinkovita javna uprava - mora biti v službi ljudi. Zato bomo poenostavili 
postopke, posodobili njeno delovanje ter jo približali vsem državljanom. 

8. Temeljni otroški dodatek – Uvedli bomo temeljni otroški dodatek za vsa-
kega otroka ter poenostavili prezapleten sistem družinskih prejemkov. 

9. Povezovanje izobraževanja in gospodarstva - mladim smo dolžni zago-
toviti primerno vzgojo za vrednote, jih spodbujati k večji narodni zavesti 
in domoljubju. Spodbujali bomo raznolikost, inovativnost in podjetnost 
na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja. Srednje šole in univerze pa naj 
se povežejo z gospodarstvom, da bodo mladi svoje znanje lahko upora-
bili na trgu dela.

10. Sloveniji bomo zagotovili mir in varnost – izboljšali bomo stanje Sloven-
ske vojske in uredili status gasilcev, ki rešujejo življenja in premoženje ter 
pomagajo v naravnih nesrečah.

V NSi mislimo na prihodnost vseh generacij, ker so za nas vsi državljani ena-
ko pomembni in dobrodošli člani naše domovine.

LjudMiLA novAk, posLAnkA nsi

Pogovorni večer

DR. IVAN JANEZ ŠTUHEC

ZBIRKA ESEJEV

»SLOVENIJA 
BREZ PATRIE IN ZVONOV«

Predstavitev knjige 
in pogovor z njenim avtorjem

vabi
OO SDS Lukovica

četrtek, 10. maj 2018, 
ob 19. uri

v Pungartnikovi hiši
v Lukovici

Na podlagi 41. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 
26/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 6/18-odl. US), izdaja Okrajna volilna 

komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote 

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo ponovnega glasovanja na zakonodajnem referendumu 
o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom 
železniške proge Divača-Koper, ki bo v nedeljo 13. maja 2018 

VOLIŠČE 4.10.16 – PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Krašnja 14a, Lukovica 
Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Kra-
šnjo in Žirovše.

VOLIŠČE 4.10.17 - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA
Stari trg 1, Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Gradiška cesta, Kersnikova ulica, Koseskega 
cesta, Laze, Mačkova cesta, Maklenovec, Maroltova ulica, Mlaka, Mla-
karjeva ulica, Obrtniška ulica, Podpeč, Pot v rovca, Stara pot, Stari trg, 
Šolska pot, Trojanska cesta vsa, razen 2, Ulica Frana Milčinskega, Ulica 
Jelke Komotarjeve in Vevrov trg. Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče 
pri Lukovici, Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, 
Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje Prapreče.

VOLIŠČE 4.10.18 – KULTURNI DOM A. M. SLOMŠKA ŠENTVID, 
Veidrov trg 4, 
Imovica, Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta 2, Prevalje, Prevoje 
pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici in Vrba.

VOLIŠČE 4.10.19 – ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO RAFOLČE,
Rafolče 11 
Dupeljne, Rafolče, Straža in Vrhovlje. 

VOLIŠČE 4.10.20 -  ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE 
Podgora pri Zlatem Polju 1 
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem 
Polju, Preserje pri Zlatem Polju, Trnovče in Zlato Polje.

VOLIŠČE 4.10.21 - PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA
Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Mali Jelnik, 
Podsmrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, 
Vranke, Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.

VOLIŠČE 4.10.22 - VEČNAMENSKI OBJEKT, Češnjice 8, Blagovica 
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.

VOLIŠČE 4.10.23 – ZADRUŽNI DOM TROJANE, Trojane 6 
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, Prvine, 
Suša, Šentožbolt, Trojane, Učak, V Zideh in Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 4.10. 901 – DOMŽALSKI DOM, Ljubljanska cesta 58, 
Domžale
Predčasno glasovanje.

Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.

Številka: 042-6/2018, datum: 4. 4. 2018
REPUBLIKA SLOVENIJA, OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA, 4. VOLILNE ENOTE

predsednicA okrAjne voLiLne koMisije
heLenA MejAč, univ. dipL. prAv.

POMEMBNO OBVESTILO ZA VOLIVCE
Volivce obveščamo, da sta Okrajni volilni komisiji 10. in 11. volil-
nega okraja 4. volilne enote sprejeli spremembe sedežev volišč in 
območij volišč v občinah Domžale, Mengeš in Lukovica.
- Dosedanje volišče GASILSKI DOM TROJANE, Trojane 35, se pre-

seli na novo lokacijo ZADRUŽNI DOM TROJANE, Trojane 6. 
Volivce naprošamo naj bodo pozorni na obvestila, ki jih bo Držav-
na volilna komisija pred izvedbo referenduma in volitev poslala na 
dom, saj bodo v njih napisani sedeži volišč.
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www.pohodobreki.si

3. POHOD OB REKI, KI POVEZUJE 

9. junij 2018

IMATE RADI DOBER TEK? 
To ni šala, ampak poziv, da se pridružite modri tekaški ekipi in
(spet) naredite nekaj zase.

5. Modra šola teka

športna oprema pokrovitelj pokrovitelj strokovni partner

ime in priimek

naslov + email + telefon

spol + letnica rojstva

Prijavnica Prijavite se lahko tudi na www.modre-novice.si!

Prijavnico pošljite do 26. aprila 2018 na naslov IR image d.o.o., Medvedova ul. 25, 1241 Kamnik. Podrobnejša pravila najdete na www.modre-novice.si.

dosedanje tekaške izkušnje

podpis



Rokovnjač34 OGLASI, OBVESTILA

Novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov
17. 3. 2018 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Novela zakona prinaša nekaj 
pomembnih novosti, med drugim je pomoč ob rojstvu otroka spet univer-
zalna pravica, uvaja se nova pravica za velike družine in invalide do pomoči 
pri nakupu vinjete. Pri tem posebej opozarjamo, da lahko pomoč ob roj-
stvu otroka upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za otroke rojene od 
1. 1. 2018 dalje. Prav tako lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu vinjete - za 
vinjeto za leto 2018, ne glede na datum nakupa vinjete.

OTROŠKI DODATEK
Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih določa starost otroka, za katerega so starši upravi-
čeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, in sicer za 
otroka do štirih let.

DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO
Dodatek za veliko družino je namenjen družinam s tremi ali več otroki, ki 
so mlajši od 18 let oziroma dokler so jih starši dolžni preživljati v skladu s 
predpisi, ki urejajo družinska razmerja (največ 26 let).
Do dodatka je upravičen eden od staršev. Pogoji za pridobitev so naslednji:
• da ima eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji, 

ob istočasnem izpolnjevanju pogoja biološkega starševstva. Torej mora-
jo imeti vsaj trije otroci skupnega vsaj enega biološkega starša, 

• da dejansko živijo v Republiki Sloveniji,
• in da izpolnjujejo premoženjski cenzus, ki znaša 64 odstotkov pov-

prečnega mesečnega dohodka na družinskega člana (to je 659,30 
evra na družinskega člana).

Pravico ima tudi druga oseba, kadar trije ali več otrok iz iste družine živijo 
brez staršev.
Dodatek za veliko družino se izplača v enkratnem znesku, ponavadi apri-
la. Za družino s tremi otroki znaša 395 evrov, za družino s štirimi ali več 
otroki pa 480 evrov. 

VINJETE ZA VELIKO DRUŽINO
Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se 
v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine razvršča v 
drugi cestninski razred B in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila 
uveljavil pravico do 50 odstotnega znižanja letne dajatve za velike dru-
žine za to vozilo, ter ob pogoju, da so štirje ali več otrok mlajši od 18 
let (starostna meja je polnoletnost), je v primeru nakupa letne vinjete 
za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini 
razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste 
in cestnine, določena za drugi cestninski razred. Vlogi za uveljavljanje 
pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti fotokopijo računa o 
nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

POMOČ OB ROJSTVU OTROKA
Za vse otroke, rojene od vključno 1. 1. 2018, je pravica do pomoči ob 
rojstvu otroka ponovno univerzalna in ni vezana na materialni položaj 
družine. Vlagatelji, ki jim je bila po dosedanji ureditvi pravica do pomo-
či ob rojstvu otroka zavrnjena zaradi preseganja cenzusa in tisti, ki vlo-
ge še niso vložili, otrok pa je rojen od vključno 1. 1. 2018 do uveljavitve 
zakona (17. 3. 2018), imajo možnost uveljavljati pravico še največ 60 dni 
po uveljavitvi novele zakona.

OČETOVSKI DOPUST (od 1. 5. 2018 dalje)
Za očete otrok, rojenih od 1. 5. 2018 dalje, bo veljal drugačen način izra-
be očetovskega dopusta, ki je bolj enostaven, pregleden in fleksibilen, 
pri čemer trajanje očetovskega dopusta in višina nadomestila ostajata 
nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega 
dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli 
od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega do-
pusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda 
osnovne šole.

center ZA sociALno deLo doMžALe

www.malgaj.si
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Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6b. Emisija NOx: 0,017 – 0,0428 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00005 – 0,00238 g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. 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. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. 

Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja.
* 5 let jamstva ali 100.000 km (karkoli se zgodi prej) vključuje 3 leta tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 4. in 5. leto. 
** V akcijo je vključeno večletno avtomobilsko zavarovanje, ki obsega 2 leti brezplačnega osnovnega kasko zavarovanja.

že za 12.990 €
www.dacia.si

Novi Dacia DusterNovi Dacia Duster



april 2018 35

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 78. letu starosti sklenil naš oče, 
dedek, brat in stric

ANTON LAVRIČ
iz Jelše 6

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za 
izrečena sožalja in besede sočutja.

Hvala za darovano cvetje, sveče in svete maše. 
Zahvaljujemo se gospodu župniku Andreju Svetetu za 

lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Vrbančič 
in Moškemu pevskemu zbora Lipa Trojane za zapete 

žalostinke.
Zahvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas poslovil dragi oče, dedek, pradedek, 
tast brat in stric

PETER KRIŽNAR ST.

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

darove za svete maše.
Posebno se zahvaljujemo celotnemu osebju doma starejših 

sv. Katarine v Mengšu za telesno in duhovno oskrbo, gospodu 
župniku Pavlu Okolišu za opravljen pogrebni obred in 

poslovilni govor, pevcem za lepo petje in Pogrebni službi 
Vrbančič.

Ugasnila je luč življenja, prižgala se je luč spomina.

Vsi njegovi

V SPOMIN
 

28. marca je minilo leto, odkar je od nas nepričakovano odšla naša 
ljuba mami in žena

TILKA SEVER

Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki se je 
spominjate in jo nosite s seboj v srcu. Hvala vsem, ki postojite ob 

njenem grobu, darujete za maše in nam stojite ob strani.
Brez nje je naš svet drugačen, bolj pust in prazen. A čeprav 

fizično ni prisotna, je z nami v prebujajoči se pomladi, v vonju 
dreves, lahnem vetriču, petju ptic ... Svet doživljamo skozi njene 
tankočutne oči. Naša dejanja so podobna njenim, naše misli so 
podobne njenim, so z njo in pri njej. Zaradi nje smo, kdor smo.

Nina, Blaž in Feri

ZAHVALA

V 99. letu na je zapustila skrbna mama, babica, prababica, 
praprababica, sestra, teta in tašča

MARIJA KOS
po domače Kosova Minka

iz Rafolč pri Lukovici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, 

sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo dr. Mojci Zajc Kraševec, patronažni 
sestri Irmi Markovšek, g. župniku Pavlu Okolišu za opravljen 
pogrebni obred, KS Rafolče in Pogrebni službi Vrbančič za 

skrbno pripravljeno pogrebno slovesnost.

Na svetu je mnogo poti, a samo ena vodi tja, kjer boš ti, po tej 
poti za teboj pridemo mi vsi.

Vsi njeni

Od tu naprej se pota več ne pno.
Skrbi in želje vse zamro.
Končal si svojo pesem,
kakorkoli prebrodil stiske
in prestal vse boli.
(J. Klobučar)

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,
delo za vselej končali,
v hišo očetovo šli.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar nam je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.
(Svetlana Makarovič)

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

ZAHVALE




