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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

3. POHOD OB REKI, KI POVEZUJE

KAMNIK DOMŽALESOBOTA, 9. JUNIJ
www.pohodobreki.si

Slamnikarski sejemSlovenia Eco Resort
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 5. julija 2018; 
rok za oddajo člankov je 26. 6. 2018. do 12. ure. Član-
ki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni številki 
ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500 
znakov s presledki, lahko pošljete po e-pošti na na-
slov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih vnesete v sistem 
www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski šte-
vilki 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: Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in četrtošolci OŠ Janka Kersnika Brdo 
pred Čebelarskim centrom, foto: Andraž Kopitar

Uvodnik
Letošnje leto 
je posvečeno 
n a j v e č j e m u 
slovenskemu 
pisatelju Iva-
nu Cankarju. 
Decembra bo 
minilo 100 let 
od njegove 
smrti, zato je 
bilo leto 2018 
razglašeno za 
C a n k a r j e v o 
leto. Konec aprila so se nanj spomnili tudi 
v knjižnici v Šentvidu pri Lukovici. V vabilu 
na prireditev so zapisali, da ne bodo ana-
lizirali njegovih del, ampak ga bodo spo-
znali po njegovi človeški plati, skozi oseb-
na pisma, ki jih je pisal. O čem vse so se 
prisotni pogovarjali in še nekaj dejstev o 
Cankarju je v članek strnila vodja knjižnice 
dr. Jakoba Zupana, bibliotekarka Kristina 
Galun.

V majski številki Rokovnjača lahko pre-
berete tudi o dveh primerih zglednega 
sodelovanja vaščanov v naši občini. Dru-
gega maja so se namreč v Trnjavi zbrali 
prebivalci vseh starosti in opravili kar ne-
kaj prostovoljnih ur za skupno dobro, za 
izgradnjo in urejanje športnega parka. 
Tudi v Vrhovljah so pripravili delovno akci-
jo. Sredi aprila so očistili ceste in postavili 
oglasni kozolec. Dokazali so, da se z nekaj 
volje in zagnanosti lahko postori marsikaj.

Pred nami so dnevi, ki bodo v občini Lu-
kovica ponudili obilo dogajanja. Osnov-
nošolci bodo na trgu v Lukovici pripravili 
ponovitev koncerta treh šol Brdo, Ljubno 
in Luče. Na istem prizorišču bo v začetku 
junija godba s slavnostnim koncertom 
z osrednjim gostom Vladom Kreslinom 
praznovala 20-letnico delovanja. Le dan 
za tem bodo pevci Šentviškega zvona go-
stili zbor z Dunaja. Sredi meseca sta nato 
na sporedu še tradicionalni Vidov večer 
in sejem, sledila bo prireditev ob dnevu 
državnosti. Najbolj vztrajni se bodo tudi 
letos lahko podali na 24 ur hoje okoli Gra-
diškega jezera in zagotovo se bo še kaj na-
šlo. Skratka, pred začetkom počitnic bo v 
Lukovici še kako pestro.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Občina Lukovica in Osnovna šola Janka Kersnika Brdo vabita na prireditev ob

DNEVU DRŽAVNOSTI,
ki bo v četrtek, 21. 6. 2018, 

ob 20. uri na trgu v Lukovici.

V kulturnem programu bodo sodelovali učenci OŠ Janka Kersnika Brdo.
V primeru slabega vremena bo prireditev  v Kulturnem domu v Lukovici.
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Kako je to lepo, ko se 
dela. Nič ni lepšega v ži-
vljenju župana kot kritike, 
da se preveč dela ali da se 
ne dela tako, kot je komu 
všeč. Iz mojih izkušenj niti 
ena stvar, ki jo je občina 
naredila, kar pomnim, ni 
bila v zadovoljstvo vseh. Če 
ni premalo, je preveč, če je 
dobro, ni na pravem mestu, 
če je na pravem mestu, ni 
ob pravem času … Tako me 
vpraša znanec, kako smo 
mogli zapraviti za poslovil-
ne vežice na Brdu 300.000 
evrov. Sem ga vprašal, od 
kod mu to, in je odgovoril, 
da mu je to povedal svetnik. 
Sicer ne vem, kako tak člo-
vek postane svetnik, če ne 
ve, kaj se na sejah, kjer je 
zraven, sprejme. Ne vem, 
če je tak primeren za od-
ločanje, ker mora biti zelo 
slabega spomina, res ne 

vem. Vsaka investicija je zavedena v proračunu in se vidi v zaključnem 
računu. Ko se pripravlja investicija, se napravi ocena, in ko gre v razpis, 
je priložena okvirna ocena, napravljena na podlagi izračuna strokovnja-
kov, ki je posledica projekta. Če je na razpisu, kar se nam je dogodilo v 
primeru projekta v Blagovici, ponudba, ki presega ocenjeno vrednost 
projekta, moramo razpis ponoviti. Zakaj? Ker je že napravljena ocena 
projekta s strani projektne ekipe skladno z veljavnimi cenami in mate-
riali, dostopnimi na trgu, in ta je vodilo za razpis in ponudbe ne smejo 
presegati te vrednosti. Seveda je posledica tega tudi podpis pogodbe, 
ki določa potek gradnje glede na razpisano ceno, vrednost, kvaliteto in 
čas. Razlika lahko nastane zaradi izrednih stvari in dogodkov, kar sem 
tudi že doživel, ko je pred leti na gradbišču zdrsel hrib, česar ni nih-
če predvidel in smo imeli zaradi tega zaplet, tožbo in tudi razpravo na 
občinskem svetu. Sicer pa stvari tečejo po smernicah, ki so začrtane 
v zakonodaji. V letošnjem letu pravzaprav ni nič čudnega, če se roje-
vajo razne zgodbe, ki sem jih tudi že navajen. Se spomnite člankov v 
dnevnih časopisih, kjer so me spraševali, ali imam zabojnike za smeti 
in priklop na javni vodovod, ki jih menda naj ne bi imel. Pa, da naj ne 
bi plačal komunalnega prispevka. Ne samo to, tudi inšpekcijo sem imel 
redno, in morda zaradi tega, ker nekateri ne ločijo, kaj in kje sem in kje 
točno živim, še vsi sosedje 100 m okrog mene. Nič strahu, vse je v redu. 
Drugače pa pridite, vprašajte in vam lahko vse pokažem. Če vas veseli, 
da o tem razpravljate z drugimi in je to vaš šport, ne morem pomagati, 
potem se kar zabavajte s tem. Jaz nimam časa, ker sem tu zato in sem 
sprejel to službo, da delam. In kar sem že dostikrat povedal, ko se začne 
delo na terenu, je moje delo in delo sodelavcev že večinoma pod stre-
ho. Da pride do izvedbe, je leta dela in priprav. Za šolo v Blagovici smo, 
da smo od ideje do izvedbe prek vseh birokratskih mlinov in zapletov 
potrebovali sedem let. Izvedba je bila od tega eno leto. Tako je tudi 
z omenjeno gradnjo na Brdu in tudi ostalimi. Za Kulturni in društveni 
dom v Krašnji imamo vse pripravljeno, pridobili smo sredstva z razpisa 
EU skladov, a zdaj moramo menda do septembra čakati, da na drža-
vi pošljejo sklepe in odločbe. Skoraj deset mesecev moramo čakati na 
odločanje?! No, koliko je stala vežica na Brdu, lahko do evra natančno 
preberete na spletnih straneh občine, tako da se o vsem lahko prepri-
čate. Pol manj, kot se govori. Sem pa vesel, da je delo praktično v celoti 
sad domačih mojstrov, ki se jim za sodelovanje zahvaljujem. Lepo pa je 
slišati tudi prve odzive in pohvale, da je objekt tudi lep. Vedno se trudi-
mo, da je to, kar delamo, trdno, uporabno in lepo.

O dogajanju in gradnjah bo več podatkov podala občinska uprava. Kot 
rečeno, vse, kar se dela, je plod večletnega dela in načrtovanja. Nič ni 'ad 
hoc' zrastlo in ničesar si nismo kar izmislili. Vse izvajamo skladno z usme-

ritvami in če želite tudi programi, ki smo si jih zadajali pred vsakršnimi vo-
litvami in jih je večina podprla. Vsi sledimo razvoju naše občine in delu v 
dobrobit sodobnega človeka. Ne delam pa si utvar, saj je še marsikaj, kar 
je treba postoriti in da dela nikoli ne bo zmanjkalo. V primerjavi z drugimi 
in podobnimi pa sploh nismo slabi. Skupaj zmoremo več!

Moram omeniti dogodek, ki smo se ga udeležili poleg otrok tudi 
mnogi starši in uslužbenci naše šole na Ljubnem. Bilo je resnično lepo. 
Ponosni smo lahko na naše otroke in našo šolo. Otroci iz Luč in z Ljub-
nega pa so nas na prireditvi s svojim nastopom toplo presenetili. Res 
prisrčna prireditev, ki jo bodo ponovili 25. maja pri nas v Lukovici, ka-
mor že zdaj vsi lepo povabljeni. Srečevanje otrok, učiteljev, občinskih 
sodelavcev in tudi staršev ter občank in občanov nas bogati. Opazil 
sem, da se drug od drugega lahko veliko naučimo in da drug z drugim 
lahko tudi marsikaj ustvarimo skupaj. Zame osebno je bil ta obisk tudi 
spoznavanje dobrih praks, kjer še posebej na turističnem področju v 
Savinjski dolini marsikaj razvijajo in delajo korake na tem področju, ki 
jim lahko sledimo. Čeprav imajo določeno tradicijo in izkušnje, se kljub 
temu z vedno novimi stvarmi prizadevajo razširiti ponudbo in jo obo-
gatiti. Zavedajo se in tudi pri nas se moramo začeti, da sta turistični 
razvoj in infrastruktura zelo pomemben gospodarski dejavnik in lahko 
omogočata službe in preživetje znatnemu delu prebivalstva.

Lepe spomladanske dni vam voščim in vas lepo pozdravljam.

MAtej kotnik, župAn

Delamo …

Sanacija strehe  
Pungartnikove hiše
 

Na Pungartnikovi hiši so izvedli nujna vzdrževalna dela, to je 
sanacija strehe. Izvedli so tesarska, kleparska in krovska dela. Sa-
nacija je bila nujna zaradi poškodb tramov, strešne konstrukcije, 
iz varnostnih razlogov je bilo treba porušiti tudi dva nefunkcional-
na dimnika. Zamenjali so tudi žlebove na južni strani, saj je voda 
mimo žlebov tekla na uporabnike bankomata in cvetličarne.

 ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr
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V prvi fazi izvajanje projekta aktivno napreduje, uspešno je bil izveden 
javni razpis za izbor izvajalca del, uspešno je bil tudi izveden razpis za stro-
kovni gradbeni nadzor. Objekt je sprojektiran, pridobljena so soglasja pri-
stojnih soglasodajalcev. Projekt je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja na 
upravni enoti. Skladno s sprejeto investicijsko dokumentacijo in zahtevami 
javnega razpisa za izvedbo je bil sprojektiran skoraj ničenergijski objekt, 
skladno določilom Javnega poziva 56SUB-LSRS17, Eko-sklad, spodbudna 
skupina I. Oddana je bila prijava na Javni razpis Eko sklada za pridobitev 
nepovratnih sredstev. Občina si nadeja pridobiti okoli 800.000,00 evrov ne-
povratnih sredstev. 

Sama izvedba projekta je bila v letošnjem letu že predstavljena tako šol-
skemu učiteljskemu zboru kot tudi svetu staršev. Poudarek je bil seveda na 
organizaciji dela, območju gradbišča in poteku del. Pri organizaciji gradbi-
šča in zavarovanju smo bili še posebej pozorni na zagotavljanje varnosti v 
okolici gradbišča. Vse udeležence v okolici gradbišča pozivamo, da upošte-
vajo prometno signalizacijo.   

Trenutno so na gradbišču v teku pripravljalna dela, s samo pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja pa se bo gradnja intenzivrala. 

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Velik korak za razvoj 
podjetništva v občini Lukovici

  
Občina Lukovica se je v okviru drugega povabila razvojnim svetom 

regij za dopolnitev dogovora za razvoj regij v okviru RRA LUR (Regijska 
razvojna agencija ljubljanske urbane regije) prijavila na razpis predno-
stna naložba 3.1. spodbujanje podjetništva. Občina je prijavila projekt 
Ekonomsko poslovna cona L6 Lukovica - južni del, torej območje med 
staro cesto in avtocesto. Znotraj tega poziva so bili na območju regije 
izbrani trije projekti za spodbujanje podjetništva (Ljubljana, Šmartno pri 
Litiji in Lukovica). V aprilu je bil na ministrstvu za gospodarski razvoj in 
tehnologijo razgovor za izvedbo projekta. Tako je za izgradnjo komunal-
ne opreme na voljo skoraj pol milijona evrov. Sam projekt se sofinancira 
iz evropskih sredstev, nacionalnih sredstev in lastne udeležbe.  

Časovnica aktivnosti določa potek nadaljnjih dogodkov, saj mora ob-
čina v določenem časovnem obdobju izvesti spremembo prostorskega 
akta, izdelati in sprejeti investicijsko dokumentacijo, izdelati projektno 
dokumentacijo, pridobiti pravico graditi na zemljiščih, ki še niso v njeni 
lasti in pridobiti dovoljenje za gradnjo. Za uskladitev lastniške struktur s 
prostorski aktom so v teku razgovori za izvedbo komasacije zemljišča. 
Ravno od lastnikov zemljišč pričakujemo zgledno sodelovanje, saj je 
tudi od njih odvisna oživitev poslovne cone, posledično pa seveda tudi 
razvoj podjetništva in nastanek novih delovnih mest. Od pristopa in so-
delovanja lastnikov in investitorjev je torej odvisen uspeh in realizacija 
pridobljenih sredstev in res bi bilo škoda pridobljeno zavreči. Pridobitev 
nepovratnih sredstev je vedno pogojena z izpolnjevanjem določenih 
obveznosti in doseganjem določenih ciljev. V razpisu je namreč poudar-
jeno, da mora takšen finančni vložek nepovratnih sredstev ponuditi do-
ločeno število novih delovnih mest. Okviri za izvedbo tega projekta še 

določajo, da mora biti projekt zaključen najpozneje do konca leta 2022.  
Še v tekočem mesecu je predviden termin z lastniki zemljišč za nadalj-

nje razgovore za izvedbo komasacije zemljišč, da se optimizira lastniška 
struktura, ki bo omogočala lažje transakcije z nepremičninami oziroma 
zainteresiranim gospodarskim subjektom omogočeno lažje pridobi-
vanje nepremičnin za izvajanje gospodarske dejavnosti. Na podlagi 
zapisanega še enkrat pozivamo vse lastnike zemljišč, da bodo aktivno 
sodelovali in omogočili izvedbo projekta.  

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr, Foto: priMož Hieng

Začetek del na OŠ Janka Kersnika Brdo

V marcu je občina Lukovica objavila razpis za izvedbo projekta in za 
izbiro izvajalca gradbenih del za izgradnjo poslovilnega objekta Blago-
vica - Šentožbolt. Glede na razmere na trgu, kjer je gradbincev premalo, 
dela pa veliko, so se na razpis javili le gradbinci s ponudbami, ki so pre-
segale proračunska sredstva, ki so bila določena s strani projektantov 
in pregledani iz strani neodvisnih strokovnjakov. 

To pomeni, da bodo moral postopek javnega naročila ponoviti. Le 
upamo lahko, da bomo v naslednjem poizkusu dobili ponudbo v okvi-
ru razpoložljivih finančnih sredstev. 

Enako usodo je doživel tudi projekt za izgradnjo Društvenega doma 
Krašnja, ki je bil izveden v istem časovnem obdobju. Prejete ponud-

be so prav tako presegale zagotovljena proračunska sredstva. Tudi v 
tem primeru bo treba postopek javnega naročila ponoviti. Pri projektu 
društvenega doma na občini še čakajo odločbo Agencije za koncesijski 
trg in razvoj podeželja za odobritev sofinanciranja, ki naj bi bila izda-
na najpozneje do septembra. Šele takrat bo dejansko možno začeti z 
izvajanjem projekta Društveni dom Krašnja. Razpis namreč narekuje 
začetek del, ki se sofinancirajo po izdaji pravnomočne odločbe. Prav 
tako bo morala občina v času gradnje založiti sredstva in jih pozneje po 
izvedenih delih dobi povrnjena s strani agencije. 

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Razvoj dogodkov v projektih KD Krašnja in  
MV Blagovica - Šentožbold



Rokovnjač6

Dela na cesti Šentvid–Zlato Polje
Trenutno je zaprta cesta v kostanjevem drevoredu mimo sadov-

njaka na Brdu. V sklopu obnove drevoreda bodo v tej fazi in na tem 
odseku modernizirali obstoječo lokalno cesto LC 235011 na dolžini 
370 m in na novo uredili obstoječo vzporedno pešpot (šolska pot) 
vzdolž grajskega drevoreda zahodno od ruševin gradu Brdo. Ta pot 
bo v prihodnje lahko služila tudi pogrebnim sprevodom, saj bo širina 
to omogočala, hkrati pa sprevoda ne bo oviral motorni promet, kar 
se zadnje čase dogaja.

Na odseku med Brezovico in Pšajnovico so bile obnovljene in 
dograjene mulde, prav tako je bilo v sklopu tekočega vzdrževanja 
cest na tem odseku izvedeno plombiranje poškodovanega asfalta. 
Kot zelo ugodna rešitev utrditve in zavarovanja bankin na cesti Šent-
vid–Zlato Polje se je izkazalo tudi tlakovanje najbolj obremenjenih 
bankin. Glede na številne pohvale in pobude občanov bo tlakovanje 
s travniškimi tlakovci izvedeno še na nekaterih odsekih, kjer najpo-
gosteje prihaja do poškodb bankin in posledično tudi asfaltne plasti 
vozišča. 

ZA občinsko uprAvo, ndrAž kopitAr

 Zaključena dela – Rafolče
V aprilu je bil zaključen projekt rekonstrukcije ceste v vasi Rafolče. 

Zaradi neustreznega odvajanja meteorne vode s streh in dvorišč je bilo 
treba celostno urediti odvajanje meteorne vode. 

 Zaključena dela – Učak 
V aprilu je bilo izvedeno tudi asfaltiranje že v preteklem letu začete 

rekonstrukcije ceste na Učaku. Poleg ureditve meteorne kanalizacije 
ceste je bilo treba zaradi izvirov vode, večje količine zalednih in pada-
vinskih vod celostno urediti tudi odvodnjavanje na širšem območju. 
Zaradi zahtevnosti so bila potrebna večja gradbena dela, ki jih je izvaja-
lec uredil z izvedbo vodnjakov, zbiralnikov in odvodnih kanalov.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Zaključena dela – Učak in Rafolče

OBČINSKA UPRAVA
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V petek, 20. aprila 2018, je Čebelarski center Slovenije na Brdu obi-
skal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor z delegacijo. Izrazil 
je podporo pri organizaciji dneva odprtih vrat slovenskih čebelarskih 
društev in za izvedbo natečaja poslikave panjskih končnic Polepšaj-
mo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje. V ta namen je tudi 
sam simbolično posvojil čebeljo družino in na čebelji panj pritrdil 
panjsko končnico. 

Na dogodku so bili prisotni predstavniki občinske uprave Občine 
Lukovica, direktor Stojan Majdič in svetnik Matevž Kink, predsednik 
Boštjan Noč s predstavniki Čebelarskega centra Slovenije ter dele-
gacija OŠ Janka Kersnika z ravnateljico Anjo Fetih na čelu. Šola je 
aktivno sodelovala pri projektu, saj so panjske končnice pripravili 
četrtošolci v sklopu natečaja poslikave panjskih končnic z naslovom 
Polepšajmo čebelam domovanje in spoznajmo čebelarje.  

Namen natečaja je bil, da poslikane panjske končnice izpod rok 

otrok ne končajo v skladiščih, ampak da se pritrdijo na panje slo-
venskih čebelarjev. Tako so tudi otroci simbolično posvojili čebeljo 
družino.

Poslikane panjske končnice so bile razstavljene na dnevu odprtih 
vrat slovenskih čebelarjev pred Čebelarsko zvezo Slovenije na Brdu 
pri Lukovici. Predsednik Borut Pahor je izmed razstavljenih panjskih 
končnic izbral eno in jo namestil na panj. Učenci so nestrpno priča-
kovali in si želeli, da bi predsednik izbral prav njihovo, a želja se je 
uresničila le Juliji Jemec. Ostale panjske končnice bodo pritrdili če-
belarji ČD Lukovica. Učenci so panjsko končnico v spomin podarili 
tudi predsedniku, ravnateljico Anjo Fetih z delegacijo pa je prijazno 
povabil na obisk v svoje prostore. Seveda se bodo na šoli vabilu pri-
jazno odzvali. 

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Napredovanje del v Imovici
  
V Imovici so zaključena dela izgradnje fekalne kanalizacije, zaklju-

čena so investicijsko vzdrževalna dela obnove vodovoda, preurejena 
in obnovljena je bila tudi celotna meteorna kanalizacija. Delno je že 
zaključen spodnji ustroj cestišča, v maju in juniju bodo potekala še pre-
ostala dela, povezana z izgradnjo ceste – dokončanje podpornih zidov, 
izvedba krožišča, izvedba zgornjega ustroja ceste, robničenje ter asfal-
terska in ostala zaključna dela.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

OBČINSKA UPRAVA

Predsednik Slovenije obiskal Čebelarski center na Brdu

Opravičilo
V prejšnji številki Rokovnjača se je v članek o nujnosti Turistično 

informacijskega centra v občini Lukovica prikradel tiskarski škrat. 
Zapisali smo namreč, da je projekt Turistične zveze Lukovica pro-
padel v letu 2014, v resnici pa so se v letu 2016 društva – usta-
novitelji Turistične zveze Občine Lukovica odločili, da bodo zvezo 
razpustili, zato je prenehala s svojim delovanjem. Vsem vpletenim 
se za napako iskreno opravičujemo.



Rokovnjač8 OBČINSKA UPRAVA

Odprtje slovenskega  
čebelnjaka v Trstu

 

Padriče, Trst, 8. 5. 2018 
V začetku velikega travna v sklopu prireditev ob prvem svetovnem 

dnevu čebel, 20. maja, se je župan Matej Kotnik na povabilo Čebe-
larske zveze Slovenije kot župan sedežne občine udeležil odprtja 
slovenskega čebelnjaka, tik za mejo, v vasi Padriče pri Trstu, kjer je 
svoj nov dom, za nekdanjim begunskim taboriščem, zdaj sedežem 
Društva slovenskih čebelarjev, dobila v pisanih panjih slovenska 
predstavnica čebel.  

Čebelarska zveza Slovenije ter ministrstvo za Slovence v zamejstvu 
in po svetu sta na pobudo predsednika Čebelarske zveze Boštjana 
Noča podarila društvu čebelnjak s slikovitimi panjskimi končnicami, 
ki so jih narisali dijaki nižje srednje šole Igo Gruden z Nabrežine. Ti so 
program popestrili tudi z zborovskim petjem nekaj čebelarskih pesmi. 

»Postali smo prvo čebelarsko društvo izven matičnih meja, vklju-
čeno v Čebelarsko zvezo Slovenije, ki uspešno plete stike in plodno 
sodeluje z vsemi sosednjimi čebelarskimi društvi, ter briše mejo, ki 
je nekoč obstajala med nami,« je zaključil govor predsednik doma-
čega čebelarskega društva Danijel Novak. Ideja društva, kot imajo 
zapisano na spleti strani, je širjenje znanja o čebelarstvu in vlogi, ki 
jo imajo čebele pri opraševanju in ohranjanju biotske raznolikosti. 
V skrbi za izobraževanje pripravljajo razne strokovne ekskurzije, in-
formirajo člane glede izrabljanja čebelje paše na njihovem območju 
in spodbujajo zavest o koristnosti sejanja in zasajanja medovitih ra-
stlin. Prav tako želijo usposobiti rejsko središče za vzgojo matic, ki bi 
bile prilagojene tamkajšnjemu kraško-istrskemu okolju. Dogodka so 
se udeležili tudi minister Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu 
Gorazd Žmavc, skupaj z generalno sekretarko dr. Aleksandro Pivec, 
predsednik vzhodno kraškega rajonskega sveta na Občini Trst Marco 
DeLuisa, podpredsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine 
Igor Gabrovec, generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko 
Volk, tajnik Kmečke zveze Edi Bukovec in predsednik sveta sloven-
skih organizacij Walter Bandelj. 

Upamo, da bo čebelnjak v Padričah s strani čebel dobro obiskan, 
ali če rečemo z čebelarskim pozdravom: Naj medi!

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Novosti pri postopkih pridobitve pravice do 
uporabe kolektivne blagovne in storitvene 
znamke »Zakladi Črni graben« za obstoječe in 
nove uporabnike

Občina Lukovica je nosilka kolektivne blagovne in storitvene znam-
ke »Zakladi Črni graben« (v nadaljevanju: znamka), ki jo danes uspe-
šno uporablja kar 27 uporabnikov z različnih področij dejavnosti, s 
čimer je omogočena večja prepoznavnost blaga in storitev ter pro-
mocija območja občine. 

Naj spomnimo, da je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – 
KGZS Ljubljana namreč v letu 2008 na podlagi odobrenega projekta 
»Zakladi Črni graben« na pozivu Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce 
Slovenije začela z intenzivnimi postopki za oživitev znamke. Ob za-
ključku projekta v oktobru 2009 je bilo podpisanih kar 22 pogodb 
o uporabi znamke ter postavljeni pogoji za nadaljevanje uporabe 
znamke.

V letu 2009 je bil tako sprejet Pravilnik o pogojih podeljevanja pra-
vice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »Zakladi 
Črni graben«, spremembe pa v letih 2013 in 2016 (v nadaljevanju: 
pravilnik). Znamka je bila registrirana za promocijo blaga in storitev 
za skupno kar 13 razredov nicejske klasifikacije, med katerimi upo-
rabniki znamke ponujajo predvsem: med in druge izdelke iz medu, 
moko in izdelke iz žitaric, meso in mesne izdelke, mleko in mlečne 
izdelke, sadje in zelenjavo (sveže in predelano), naravne rastline in 
sveže cvetje, sadike in semena, brezalkoholne in alkoholne pijače, go-
stinske in turistične usluge, rokodelske izdelke, izdelke domače obrti 

in spominke. 
Tekom uporabe pravilnika pa se je izkazalo, da je sam postopek za 

pridobitev pravice do uporabe znamke dolgotrajen in za same upo-
rabnike znamke »neživljenjski«, zato je bil pripravljen prenovljeni Pra-
vilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki »Zakladi Črni graben«, 
ki racionalizira vse postopke v zvezi s pridobitvijo in pridobljeno pra-
vico do uporabe znamke.

Občinski svet Občine Lukovice je na svoji 25. redni seji dne 18. 4. 
2018 sprejel Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki »ZA-
KLADI ČRNI GRABEN« (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/18 – v nada-
ljevanju: novi pravilnik), ki prinaša nekaj novosti:

- novi uporabniki si pravico do uporabe znamke lahko po novem 
pridobijo na podlagi objavljenega javnega poziva (do zdaj sta 
bila dva roka v letu za pridobitev pravice do uporabe znamke), 

- sam postopek za pridobitev pravice do uporabe znamke je eno-
stavnejši in hitrejši, saj o pravici do uporabe znamke odloča ob-
činska uprava (do zdaj je postopek potekal prek odbora, pristoj-
nega za gospodarstvo),

- poenostavljeni so/bodo obrazci za pridobitev pravice do upora-
be znamke in ostali obrazci, ki jih uporabljajo obstoječi uporabni-
ki oziroma jih bodo uporabljali novi uporabniki.
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Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo še vedno fizične in 
pravne osebe s sedežem na območju občine Lukovica in so vpisane 
v ustrezni register dejavnosti (v nadaljevanju: nosilci dejavnosti) ter 
tudi druge fizične in pravne osebe, ki nimajo sedeža na območju ob-
čine Lukovica, pod pogojem, da se znamka uporablja samo za blago, 
pridelano na območju občine Lukovica in izpolnjujejo pogoj, da so 
vpisane v ustrezni register dejavnosti. Prav tako ostajajo nespreme-
njeni razredi nicejske klasifikacije, za katere je znamka registrirana.

Uporabnikom še vedno ostaja pravica do uporabe znaka znamke 
v obliki nalepk v dveh velikostih, ki jih zagotavlja nosilka znamke, 
medtem ko vsak drug način uporabe (označevalna tabla, natisnjen 
znak znamke na promocijskem materialu) financira sam uporabnik s 
predhodnim soglasjem Občine Lukovica. Prav tako še vedno ostaja 
določba, da uporabniki znamke ne smejo prenesti pravice do upora-
be na drugo osebo, blago ali storitev, novost pa se nanaša na primer 
spremembe nosilca dejavnosti, za kar mora novi nosilec skleniti novo 
pogodbo.

Uporabnikom znamke se ohranjajo obveznosti o uporabi znaka 
znamke, o upoštevanju veljavne zakonodaje s področja varne hrane, 
gostinstva in storitev (v primeru trženja živil), o označevanju blaga 
in storitev na trgu v skladu s predpisi ter da na etiketo poleg znamke 
vedno napišejo tudi dodeljeno šifro uporabnika. Obveznost uporab-
nikov je tudi, da vsako leto oddajo Letno poročilo o uporabi znamke 
ter da vsaj enkrat letno z znamko sodelujejo pri promocijah, ki jih or-

ganizira in/ali na katerih sodeluje Občina Lukovica, pri čemer je kot 
novost dodano, da uporabniki lahko izvajajo promocijo znamke pre-
ko trženja blaga in ali storitve na tržnicah in drugih dogodkih na ali 
izven območja občine. Novost pri oddaji Letnega poročila o uporabi 
znamke je, da uporabniki v letnem poročilu sami navedejo, na katerih 
dogodkih so sodelovali ter da poročilo posredujejo preko elektronske 
pošte (skenogram), z osebno dostavo v tajništvo Občine Lukovica ali 
s priporočeno pošto na naslov Občine Lukovica. Datum oddaje letnih 
poročil za preteklo leto ostaja še vedno konec februarja tekočega leta.

Ker je med uporabniki znamke kar nekaj kmetijskih gospodarstev, 
ki so odvisni od naravnih razmer in danosti, na katere sami ne mo-
rejo vplivati, in je od teh razmer odvisno tudi, ali na dogodkih lah-
ko sodelujejo (predvsem zaradi vremenskih nevšečnosti), je z novim 
pravilnikom določen tudi opravičljiv razlog neudeležbe uporabnika 
znamke vsaj enkrat letno pri promocijah, ki je le v primeru višje sile in 
na obrazloženo zahtevo uporabnika znamke.

Z novim pravilnikom je na novo določen tudi postopek imenovanja 
Komisije za nadzor nad uporabo znamke ter njene naloge.

Vse zainteresirane pozivamo, da si v tej številki glasila Rokovnjač 
ali na spletni strani občine preberete javni poziv in se za morebitne 
dodatne informacije v zvezi s pridobitvijo pravice do uporabe znam-
ke obrnete na skrbnico znamke: Katka Bohinc, telefon: 01 729 63 18, 
elektronski naslov: katka.bohinc@lukovica.si.

kAtkA boHinc, skrbnicA ZnAMke nA občini LukovicA

Dne 18. aprila 2018 je bila v občinski sejni sobi 25. redna seja Občin-
skega sveta. Prisotni so bili vsi svetniki.    

25. redno sejo sveta je po pooblastilu župana vodil član občinskega 
sveta Občine Lukovica Matevž Kink.    

Zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta je bil soglasno potrjen, sku-
paj s podanimi pripombami. 

  
1. Poročilo o izvajanju pomoči na domu v Občini Lukovica za leto 
2017    
Poročali sta Mojca Cerar (občinska uprava) in Barbara Vesel (Dom počitka 
Mengeš). 

  
Dom Počitka Mengeš je izvajalec storitve pomoči na domu, ki ob-

sega socialno oskrbo v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih pri-
merih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno 
varstvo. V obdobju 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 se je storitev izvajala za 11 
uporabnikov v občini Lukovica.   

Razprave ni bilo. Člani sveta so potrdili seznanitev s poročilom izvaja-
nja pomoči na domu v preteklem letu. 

  
2. Obravnava predloga cene za izvajanje storitve Pomoč na domu 

  Poročali sta Mojca Cerar (občinska uprava) in Barbara Vesel (Dom po-
čitka Mengeš). 

  
Dom Počitka Mengeš je izvajalec storitve pomoči na domu. V skladu 

s Pogodbo o izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Obči-
ni Lukovica izvajalec vsako leto na novo predlaga ceno pomoči. Dom 
počitka Mengeš je dne 30. 3. 2018 posredoval predlog cene za pomoč 
družini na domu. Predlagana cena je enaka kot v lanskem letu. V prora-
čunu Občine Lukovica za leto 2018 je za pomoč na domu namenjenih 
25.000 evrov.   

Razprave ni bilo. Sprejet je bil sklep, v katerem je določeno, koliko in 
na kakšen način občina subvencionira ceno storitve programa pomoč 
družini. 

  
3. Obravnava in sprejem sklepa o potrditvi cene vodenja postop-
kov uveljavljanja občinskih socialnih pomoči   
Poročali sta Mojca Cerar (občinska uprava) in Ana Zakšek (CSD Domžale).

  
Na podlagi Pravilnika o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do 

občinske socialne pomoči občani vlagajo na Centru za socialno delo 
Domžale vloge za socialno pomoč. Center za socialno delo Domžale 
preveri podatke iz vloge in dokazila o izpolnjevanju pogojev ter pripra-
vi obrazloženo mnenje, ki ga posreduje Občini Lukovica. Predlagana 
cena je enaka kot v lanskem letu in znaša 29,96 evra na uro oziroma na 
en predlog. 

Razprave ni bilo. Sklep je bil soglasno sprejet. 
  

4. Pravilnik o kolektivni blagovni in storitveni znamki Zakladi Črni 
graben – 2. obravnava   
Poročali sta Metka Prvinšek (predsednica Komisije za kmetijstvo) in Katka 
Bohinc (občinska uprava). 

  
Občinski svet Občine Lukovica je na svoji 22. redni seji dne 25. 10. 

2017, sprejel Sklep o sprejemu Pravilnika o kolektivni blagovni in stori-
tveni znamki Zakladi Črni graben. Spremembe pravilnika so se izvedle 
v letu 2016, takrat je bila na novo imenovana tudi komisija za nadzor 
nad uporabo znamke, ki se ji po mnenju nekaterih svetnikov s prvo-
tnim predlogom pravilnika mandat odvzema, zato je predlog pravil-
nika za drugo obravnavo ohranil komisijo v enaki sestavi, kot je bila 
doslej.    

Razprave ni bilo. Novi pravilnik je bil soglasno sprejet. 
  

5. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev 
kmetijskega gospodarstva Pustotnik – 2. obravnava 
Poročali so Tatjana Suhadolc (občinska uprava), Vera Rutar (RRD, d. o. o.) 
in Tomaž Prohinar (predsednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in pro-
stor).   

Obstoječe kmetijsko gospodarstvo Pustotnik ne razpolaga z zado-
stnimi stavbnimi zemljišči, ki jih potrebuje za širitev obstoječega hleva 
za purane, zato je lastnik podal pobudo za začetek priprave občinske-
ga podrobnega prostorskega načrta za razvoj kmetijske dejavnosti, in 
sicer z namenom podaljšanja obstoječega hleva za purane in gradnje 
spremljajočih objektov. Osnutek OPPN je bil izdelan na podlagi prikaza 
stanja prostora, elaborata za širitev kmetijskega gospodarstva Pusto-
tnik in izraženih investicijskih namer. S strani Občine Lukovica so bile 
obveščene vse pristojne službe.   

Razprave ni bilo. Sprejet je bil sklep o sprejetju Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva 
Pustotnik v drugi obravnavi, v predloženem besedilu. 

  
6. Pravila izrabe časopisnega prostora za namen izvedbe zakono-
dajnih referendumov v letu 2018  
Poročala je Nina Kodrin (občinska uprava).

  
Pravila izrabe časopisnega prostora glasila Rokovnjač se določijo 

zaradi javne obravnave mnenj v času referendumskih opravil. Orga-
nizatorji referendumskih kampanj imajo na podlagi določil Zakona o 
referendumu in o ljudski iniciativi pravico do objave mnenj v uradnih 
publikacijah kot tudi prek uradnih, brezplačnih plakatnih mestih, ki jih 
lokalna skupnost zagotovi organizatorjem referendumskih kampanj.  

Poročilo s 25. redne seje Občinskega sveta
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  V razpravi so sodelovali Janez Bernot, Olga Vrankar in Matevž Kink. 
Občinski svet Občine Lukovica je soglašal s predloženo vsebino pravil 
izrabe časopisnega prostora glasila Rokovnjač za namen izvedbe refe-
rendumskih opravil v letu 2018. 

    
7. Pravila izrabe časopisnega prostora za namen izvedbe predča-
snih volitev v Državni zbor Republike Slovenije v letu 2018  
Poročala je Nina Kodrin (občinska uprava).

  
Pravila izrabe časopisnega prostora glasila Rokovnjač se v zadnjih 

letih niso spreminjala, zato se tudi tokrat za enakopravno obravnavo 
predstavitve mnenj političnih strank in list zastopanih v občinskem 
svetu Občine Lukovica, za namen izvedbe predčasnih volitev v državni 
zbor RS v letu 2018, nameni 1/4 strani brezplačno, in sicer za vsakega 
predlagatelja. 

  Razprave ni bilo. Občinski svet Občine Lukovica je soglašal s predlo-
ženo vsebino pravil izrabe časopisnega prostora glasila Rokovnjač za 
namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije 
v letu 2018. 

  
8. Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2017
Poročala sta Vincenc Dragar (predsednik Odbora za finance in proračun) 
in Lea Berk (občinska uprava). 

  
Proračun Občine Lukovica za leto 2017 je sprejel Občinski svet Obči-

ne Lukovica na 19. redni seji dne 31. maja 2017. Med letom je bil sprejet 
rebalans proračuna glede na gibanje prihodkov in potreb porabnikov 
proračuna. Rebalans proračuna Občine Lukovica za leto 2017 je sprejel 
Občinski svet Občine Lukovica na 22. redni seji dne 25. oktobra 2017. 
Proračun je bil oblikovan in izvršen v skladu z veljavnimi predpisi, ki so 
določali osnovo in gibanje javne porabe. 

V razpravi so sodelovali Olga Vrankar, Tomaž Beden in Tomaž Andrejka. 
Opozorili so na dejstvo, da občinski svet ni obravnaval Letnega poro-

čila o razpolaganju s stvarnim premoženjem občine za leto 2017, zato 
ni pogojev za potrditev Zaključnega računa Občine Lukovica za leto 
2017. Občinska uprava se z navedenim ni strinjala. Člani sveta so sicer 
predlagali umik točke, predsedujoči pa je nadaljeval z glasovanjem o 
predlogu sklepa.    

Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2017 ni bil spre-
jet, za sprejem sta glasovala dva svetnika, proti 10 svetnikov, dva člana 
sveta pa nista želela glasovati.  

  
9. Dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem
Poročal je Primož Dežman (občinska uprava). 

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem 
Občine Lukovica se lahko dopolni, ker je bil postopek začet že pred 
uveljavitvijo spremembe zakona oziroma gre za uskladitev z veljavnim 
finančnim planom. Občinska uprava je dopolnitev pripravila iz razloga, 
ker bi želeli ponoviti postopke prodaje objekta Stara šola Češnjice, za 
katerega nakup se je pojavil interesent. 

V razpravi so sodelovali: Olga Vrankar, Primož Dežman, Stojan Maj-
dič, Tomaž Beden, Tomaž Andrejka in Janez Bernot. Občinski svet Obči-
ne Lukovica je potrdil dopolnitev Načrta razpolaganja s stvarnim pre-
moženjem Občine Lukovica za leto 2018, skladno z določili 27. člena 
ZSPDSLS-1. 

  
10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini 
Lukovica – 1. obravnava; 

  
Poročali sta Katka Bohinc (občinska uprava) in Tomaž Prohinar (pred-

sednik Odbora za gospodarstvo, komunalo in prostor).   
Občinska uprava je pripravila nov predlog Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica. 
V razpravi so sodelovali Vincenc Dragar, Franc Barlič in Tomaž Prohinar. 
Podana je bila zahteva, da se pri opredelitvi posameznih dejavnosti 

pod točko E, navedejo še prostovoljna gasilska društva, tako da bo jasno 
in nesporno, kam navedena društva spadajo. Zdajšnja opredelitev, da 
za namene družbene dejavnosti SKUPINA (E) pod navedbo »dejavnost 
združenj in organizacij«, spadajo tudi gasilska društva, ni dovolj jasna. 
Soglasno je bil prejet sklep: Občinski svet Občine Lukovica je potrdil Od-
lok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Lukovica v 
prvi obravnavi, vključno s podano pripombo, da se med dejavnosti pod 
točko E navedejo še prostovoljna gasilska društva ter ga posredoval v 
30-dnevno javno obravnavo.  

  11. Odlok o turistični taksi v Občini Lukovica – 1. obravnav
Poročali so Katka Bohinc (občinska uprava), Matevž Kink (predsednik Od-
bora za družbene in društvene dejavnosti) in Olga Vrankar (predsed. Sta-
tutarno pravne komisije).

  
S 15. marcem 2018 je začela veljati novela Zakona o spodbujanju 

razvoja turizma, ki prinaša kar nekaj novosti. Občina lahko določi turi-
stično takso v znesku do 2,5 evra, lahko pa tudi podeli drugačen nabor 
oprostitev oziroma delnega plačila turistične takse, kot je slednje opre-
deljeval prejšnji zakon. Novost je tudi promocijska taksa, ki jo bodo mo-
rali od 1. januarja 2019 nastanitveni obrati turistom zaračunati tako, da 
bodo obračunani turistični taksi dodali 25 % vrednosti.  

V razpravi sta sodelovala Tomaž Andrejka in Tomaž Beden. Občinski 
svet Občine Lukovica je potrdil Odlok o turistični taksi v prvi obravnavi 
in ga posredoval v 30-dnevno javno obravnavo. 

  
12. Letni program športa Občine Lukovica
Poročala sta Mojca Cerar (občinska uprava) in Matevž Kink (predsednik 
Odbora za družbene in društvene dejavnosti). 

  
V razpravi so sodelovali Tomaž Andrejka, Janez Bernot, Mojca Cerar, 

Vincenc Dragar, Mateja Per in Tomaž Beden. Občinski svet Občine Lu-
kovica sprejme Letni program športa Občine Lukovica za leto 2018 v 
predloženem besedilu. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Lukovica. 

  
13. Obravnava in sprejem Sklepa o ustanovitvi skupnega organa 
občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin   
Poročal je Stojan Majdič, direktor občinske uprave. 

  
Občinskemu svetuje bil v obravnavo in sprejem podan predlog Skle-

pa o ustanovitvi skupnega organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, 
Moravče in Trzin za naslednje javne zavode: Knjižnica Domžale, Zdra-
vstveni dom Domžale, Glasbena šola Domžale in Osnovna šola Roje in 
za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb 
na področju knjižnične dejavnosti, zdravstvenem mreže na primarni 
ravni, zavoda za otroke s posebnimi potrebami in glasbene šole.    

Občinski svet Občine Lukovica sprejme Sklep o ustanovitvi skupne-
ga organa občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Za je 
glasovalo 14 članov, proti pa 1 član sveta. 

Sklep je bil sprejet.   
Svetnik Tomaž Beden je izrazil pomislek, da se bo zaradi tega organa 

zaposlilo nove delavce. Majdič je pojasnil, da bo vsa morebitna admi-
nistrativna dela opravljal že zaposleni sodelavec na Občini Domžale. 

  
 14. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

Franci Barlič je opozoril na situacijo z avtocesto, ki postaja vse večji 
problem, zapore cest, preusmeritve na staro cesto M10, gneča in po-
dobno. Barlič predlaga, da se poveča varnost na M10. 

Janez Bernot je postavil vprašanje glede upravljanja s pokopališči in 
pobiranjem grobarnine, ali je to v domeni občine Lukovica. Opozoril je 
tudi na zimsko obnovo poslovilnega objekta na Brdu, ki po njegovem 
mnenju ni bila časovno primerna.  

Tomaž Prohinar je podal predlog, da Občinska uprava na vsaki seji 
poroča o stanju na delovišču pri OŠ Janka Kersnika na Brdu. 

Bojan Andrejka je postavil vprašanje glede dostopa do objektov v 
coni PŠ04. Ker se bo gradila nova ulica, ali bo občina odkupila zemljišče 
od lastnika. Odgovor uprave je bil, da če bo lastnik pripravljen za sode-
lovanje, se bodo dogovorili. 

Vincenc Dragar je postavil vprašanje glede poslopja DDC v Šentvidu, 
ki se podira in je že nevaren za okolico. Občinski svet apelira na občin-
sko upravo, naj se zadeva pod nujno uredi. 

Tomaž Andrejka je podal mnenje glede zaključenih del v Rafolčah. 
Naj bi prihajalo do sporov med izvajalci del in lastniki zemljišč, ker naj 
bi izvajalci del nezakonito posegali v parcele stanovalcev. 

Beden je podal pobudo, da je pri ZD Lukovica je premalo parkirnega 
prostora. Naj se parkirišče poveča. 

Cerar je opozoril na del ceste v Sp. Praprečah, ki je bila razkopana pri 
izvajanju obnove kanalizacije in je zdaj v zelo slabem stanju potrebna 
prenove. Ali se bo to uredilo? Postavil je še vprašanje glede izvedbe del 
v Imovici. 

Primož Dežman je še podal poročilo o stanju na gradbišču pri OŠ Jan-
ka Kersnika na Brdu. 

AndrAž kopitAr
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Narod si bo pisal sodbo sam
»… kolikor bolj je hlapec hlapčevski, toliko bolj gosposki je gospod.« Tako 

je Ivan Cankar napisal v romanu Na klancu. Letošnje leto je Slovenija razgla-
sila za Cankarjevo leto, saj mineva 100 let od njegove prezgodnje smrti. Bil je 
naš največji pisatelj in dramatik, esejist in tudi politik, katerega ideje so aktu-
alne še danes. V svojih delih je največ prostora namenil ljudem, ki ne dobijo 
dela, tistim, ki iščejo pravico, siromašnim in zapuščenim, ljudem, ki jih družba 
odriva, predvsem pa je obsojal izkoriščanje in bogatenje na račun drugih. S 
svojim pisanjem je zadel v samo jedro slovenstva. 

Znano je, da Cankar nikoli ni imel svojega pravega doma. V Ljubljani je 
imel več skromnih bivališč. Eden takih je bil začasni dom na Rožniku, kjer 
je živel med letoma 1910 in 1917. Tu se je počutil sprejetega in Rožnik mu 
je bil kot dom. Na njegovo bivanje in delo na Rožniku še danes spominja 
muzejska soba. Zanimivo je, da je bil Cankar že za časa svojega življenja pravi 
zvezdnik. Njegovi občudovalci so ga prihajali obiskovat praktično vsak dan. 
Med njimi je bilo ogromno mladih, kar je v današnjih časih težko doumeti. 

Pri Franzotovih na Rožniku se je prvič počutil kot družinski član, plačeval 
jim je bivanje, a ne redno in ne vselej z denarjem, a ker je v gostilno na Rožnik 
tako množično privabljal goste, je družina dejansko živela na njegov račun. 
Kot je znano, je Cankar jedel malo, najraje ričet, žal pa je veliko kadil in tudi 
pil, a z njim ni bilo težav, saj je bil zelo obziren. Nekateri poznavalci Cankar-
jevega življenja menijo, da mu je bivanje na Rožniku škodovalo, saj je imel 
vedno pri roki alkohol, še posebno brizganec, ki ga je najraje pil. 

Leta 1917 se je Cankar z težavo umaknil z Rožnika, kjer so se zamenjali 
lastniki in je počasi postajal nezaželen. Leta 1918 se je preselil na Kongre-
sni trg 5, svojo »poslednjo« izbo. Proti koncu oktobra 1918 se je vrnil domov 
okajen in se v temi spotaknil in treščil z glavo v tla in se močno udaril v zatilje. 
Za oteklino se v prihodnjih dneh ni kaj dosti menil, dokler ni zaradi božja-
stnega napada padel v nezavest. Cankar je okreval, a le začasno. Umrl je 11. 
decembra 1918 zaradi pljučnice oziroma gnitja pljuč, kot posledice padca in 
napadov, ki jih je imel. 

Njegov pogreb je bil veličasten. Zbrali so se vsi, ki so kaj veljali v slovenski 
umetnosti in kulturi. Na pogreb so odšli tudi vsi učenci in dijaki vseh ljubljan-
skih šol. Povorka je bila neskončna. Zvonili so zvonovi v vseh cerkvah. Pogre-
ba so se udeležila številna društva, sokoli so prišli s konjenico. Nad množico 
je letelo letalo, ki je za sabo vleklo slovensko trobojnico in čisto nizko odvrglo 
venec. Mladi so nosili napise z njegovimi deli in bele krizanteme. Pokopan je 
v skupni grobnici slovenske moderne na ljubljanskih Žalah. 

Cankar je bil kritik tedanje družbe, zato mu politiki in oblast niso namenili 
pozornosti niti priznanja. V svojih delih je opozarjal na licemerstvo malome-
ščanstva ter pripovedoval o dolini Šentflorjanski, oblast pa mu je vračala 
tako, da ga je ves čas kritizirala. Sprva je bil velik nasprotnik monarhije, a je 

pozneje sprevidel pasti južnoslovanskega združevanja in postal kritik ideje o 
nenaravnem združevanju Slovencev s Hrvati in Srbi. V svojem znamenitem 
govoru Slovenci in Jugoslovani je povedal znameniti stavek: »Po krvi smo si 
bratje, po jeziku vsaj bratranci – po kulturi /…/ pa smo si med seboj veliko 
bolj tuji, nego je tuj naš gorenjski kmet tirolskemu ali pa goriški viničar fur-
lanskemu.« 

V Cankarjevem letu se bo razvrstilo res veliko število dogodkov po vsej 
Sloveniji. V knjižnici Šentvid pri Lukovici smo se nanj spomnili 23. aprila na 
Noč knjige, ki je mednarodni projekt, s katerim obeležujemo Svetovni dan 
knjige. V letu 100. obletnice smrti Ivana Cankarja je Mladinska knjiga po-
novno izdala njegova pisma, ki jih je leta 1911 pošiljal iz Slovenskih goric na 
Rožnik. Prva izdaja iz leta 1943, ki velja za bibliofilsko, je zdaj obogatena z 
novimi podatki, komentarji in slikovnim gradivom, ki jih je zbral Mihael Gla-
van. To čudovito knjigo smo prebirali vsi zbrani v knjižnici. Prebrali smo nekaj 
njegovih pisem in se pogovarjali o njem. Ne glede na to, kakšno mnenje je 
kdo imel o njem, ga je lahko brez zadržkov delil z nami. Svoj pogled na pisa-
telja nam je predstavila tudi učiteljica Marta Keržan. Po sladkanju ob peharju 
suhih hrušk in piškotih v obliki njegovih brkov smo poslikali še skodelice z 
njegovo podobo in napolnjeni z njegovimi mislimi odšli v noč. 

Branje zgodb je izjemnega pomena, saj predstavljajo tisto, kar nas pre-
makne in navdahne, zaradi njih se počutimo žive. Človek ima potrebo po 
razumevanju vzorcev življenja. Zgodbe nam povedo, za kaj si moramo priza-
devati. Popeljejo nas v posebno čustveno izkušnjo. Pripovedovanje in zapi-
sovanje zgodb je bistvenega pomena za človeštvo, saj nas navdušujejo, oča-
rajo, se nas dotaknejo, kaj novega naučijo, nas na kaj spomnijo, navdihujejo, 
motivirajo, razjezijo, izzivajo. Pomagajo nam razumeti in nas učijo strpnosti 
do drugače mislečih. Cankar je zapisal: » Z umetnostjo naroda nihče ne bo 
pohujšal.« S to mislijo vas lepo pozdravljam in vam želim veliko užitkov ob 
branju knjig.

kristinA gALun
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Čas je za kulturo in umetnost
Letos je leto kulture, je Cankarjevo leto, sliši se tudi, da je treba 

uvrstiti več kulture v turizem. Vsako leto bi moralo biti leto kulture 
in umetnosti, kajti to je tako širok pojem, tako zelo bi nam moral biti 
domač, samo po sebi umeven, da o tem sploh ne bi bilo treba več 
posebej pisati in trkati na vest tistim, ki ji tako skopo odmerjajo me-
sto, čas, denar in spoštovanje.

V naši občini Lukovica, čeprav še mladi, premoremo kar nekaj kul-
turnih društev, ki bogatijo naš vsakdan. Zagotovo je najbolj dejavno 
KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje, zatem so izvrstna in daleč 
okrog znana pevska društva, kdo ne pozna Godbe Lukovica, zatem 
društvo Skrinjica, ki ohranja našo preteklo kulturno dediščino. Ne 
pozabite, da se med kulturo prav tako šteje knjižnica, tudi potujoča, 
ki približa knjigo manj mobilnim, da ne omenjam posebej vseh osta-
lih društev, ki razveseljujejo naše občane.

Na proslavi predvečera kulturnega praznika, na odprtjih različnih 
razstav tako likovnih, umetniških in drugih kulturi in umetnosti pri-
mernih, slišimo čudovite govore tako iz ust kulturnikov kakor neka-
terih politikov – slednji večinoma samo zaradi dopadnosti narodu –, 
ki pa so slišani le do padca zavese. V resnici pa slovenska umetnost 
umira, pesniki, pisatelji, gledališki in filmski igralci, likovniki životari-
jo in se resnično soočajo tako kot veliko delavcev z revščino, strada-
njem in marsikateri z brezdomstvom. Verjamem in verjemite, da če bi 
bila kultura in umetnost dobičkonosna, bi jo naši politiki že zdavnaj 
prodali požrešnemu domačemu ali še bolje tujemu kapitalistu. Žal 
tudi narod, ljudje, navadni državljani (prosim brez zamere, nikogar 
ne žalim), smatrajo kulturnike in umetnike za zajedavce in lenuhe, ki 
nič koristnega ne delajo. Pa vendar, brez kulture bi bili sami divjaki. 
Nahraniti je treba tudi duha, ne samo trebuha.  

Zato ni in ne bo dovolj, da bodo kulturniki samo jamrali, samo 
opozarjali politiko in narod, kako jim je hudo, treba bo strniti vrste 
ter se boriti za svoje pravice in dostojanstvo. Skozi zgodovino niso 
vedno zmagovale vojske take in drugačne, tudi kultura in umetnost 

ima svojo moč. Kajti brez kulture in umetnosti ni naroda. In če do-
končam še z mislijo in opažanjem v domači občini, se naša društva 
prav tako morajo znajti tudi sama, velikokrat ne morejo čakati samo 
na milost in dobro voljo tistih, ki jim dodeljujejo kakršna koli finanč-
na sredstva.

MiLenA brAdAč

Je kje še kak drobec slovenske 
prsti, kjer naša ni kanila kri

Zdi se mi zelo primeren naslov za letošnje že tradicionalno sreča-
nje na predvečer praznika Dneva upora proti okupatorju v gasilskem 
domu v Krašnji, ki ga je pripravilo Kulturno društvo Fran Maselj Pod-
limbarski. Prav zares prostor v gasilskem društvu na ta večer kar poka 
po šivih, toliko ljudi, ki jim je mar naše polpretekle zgodovine, se zbere.

Predsednica društva Vera Beguš je ob lanskem srečanju izbrala temo 
na 100. obletnico prve svetovne vojne, letos pa smo se lahko s pomo-
čjo diapozitivov sprehodili po naši občini, kjer stojijo spomeniki padlim 
v drugi svetovni vojni. Občina Lukovica je leta 2003 sprejela Zakon o 
vojnih grobiščih, kar pomeni pravno podlago varovanja teh grobišč. Po 
vojni se je hotel vsak kraj spomniti in se simbolično pokloniti padlim v 
vojni. Obeležja so bila likovno skromna, oblika pa vključuje simbole na-
cionalne pripadnosti in odpora proti okupatorju. Tako se na prvih obe-
ležjih po vojni pogosto pojavlja oblika Triglava, zvezda, srp in kladivo 
in drugi simboli. Prav vsak kraj v naši občini ima spominsko obeležje in 
zato je prav, da jih vse naštejem, kajti prav vsak šteje, prav vsak ohranja 
spomin na padle ali pobite v vojni. Spomeniki ali obeležja so v Šentož-
boltu, Vrhovljah, Obršah, na Golčaju, družinska tragedija v Dolinah pri 
Baloh ter v Spodnjih Lokah Borštnarjevi in Koroščevi, obelisk v Blago-
vici, Brezovica pri Zlatem Polju, na Prevojah pri Šentvidu je spomenik 
mrtve straže, ki velja za najlepšega v občini, v Lukovici, na Vrankah ob 
cesti na Borje, Podgora pri Zlatem Polju, Brdo pri Lukovici, Šentvid pri 
Lukovici, v Krašnji, na Trojanah, Gradišče, Vrba pri Šentvidu, Češnjice. 
Na obeležjih so imena ali število padlih, tako da po teh podatkih lahko 
naštejemo okrog 400 ljudi, ki jih je vzela druga svetovna vojna v naših 
krajih.

Večer je bil obogaten z recitacijami domoljubnih pesmi, petjem par-
tizanskih borbenih pesmi ter igranjem najprej mladih harmonikarjev, 
in potem lahko rečemo večnih legend igranja partizanskih koračnic. In 
kot vedno za prijeten konec večera golaž iz gostilne Bevc. Ta vsakoletni 
večer je res lep poklon in zahvala tistim, ki so padli za domovino. 

MiLenA brAdAč
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Medtem ko nekateri še niso doživeli, so drugi že pozabili, kako se je 
včasih v času prvomajskih praznikov udarniško gradilo. Rasle so hiše, 
zalivali so se temelji, plošče in še kaj in to vse v času prostih dni za pr-
vomajske praznike. 

A prišli so drugi časi, modernejši, beton pripeljejo s hruško in plo-
šča je gotova v dveh ali treh urah in poleg časa se prihrani še pri pijači 
in hrani, saj ne potrebujemo cele čete delavcev. V Trnjavi pa udarniško 
delo še živi, saj se je na drugi praznični dan 2. maja v športnem parku 
Trnjava zbralo mlado in staro in začelo z delom. Če so v preteklem letu, 
kljub neljubim obiskom, uspeli s pomočjo strojev in strokovnjaka za 
travo Martina Vilarja iz Doba ozeleniti igrišče, je tokrat prišlo na vrsto 
ročno delo. Sem in tja je v pomoč priskočil tudi kakšen stroj, a veči-
no del smo opravili ročno. Zato je bil dobrodošel vsak, ki je prišel na 
delovno akcijo. Člani NK Črni graben na pomoč niso prišli, ampak se 
pripeljali s kolesi in obenem delovno akcijo izkoristili še za kondicijske 
priprave. Tako smo poleg nasutja nogometnega igrišča z mivko posta-
vili zaščitno ograjo okoli njega, igrala, peskovnik in pripravili še osnove 
za odbojkarsko igrišče z mivko. 

Čeravno se niso vsi odzvali povabilu ŠKD Bregar, jih je bilo še vedno 
toliko, da smo lahko počistili še gozd za igriščem in naredili tribuno. Ker 
prazen žakelj ne stoji pokonci, smo bili deležni, preden je sledila malica 
oziroma kosilo, številnih dobrot domačih gospodinj, naj si bo to kavica 
ali sveže pečene sladke dobrote. Malica, bolje kar kosilo za mnoge, je 
bila v obliki piknika in to enkratnega, za kar gre zahvala kuharjema in 
tistim pridnim ženam, ki so pripravile priloge in vse, kar k pikniku paše. 
Čeprav potem, ko se naješ, prija malce počitka. Tokrat ni bilo tako, saj je 
bilo še kar nekaj dela, da bo športni park takšen kakor smo načrtovali v 
veselje Marjana Pozniča, ki vse to gleda iz onostranstva. Njegova velika 
želja počasi raste in bo zrasla ter služila svojemu namenu zahvaljujoč 
pridnim rokam članov in članic ŠKD Bregar in NK Črni graben. Na koncu 
smo ugotavljali, da se je resnično veliko naredilo, a da je ostalo še kar 
nekaj nedokončanih del, ki bodo morala počakati na naslednjo delov-
no akcijo.

Športni park v Trnjavi dobiva končno podobo

Srečanje dveh zborov
There’s a meeting here tonight

MePZ ŠENTVIŠKI ZVON z JAZZ TRIOM
in  ZBOR ARS VIVENDI, Dunaj

Zabavna popularna glasba, spiritual, avstrijski šlagerji, dunajski valčki in operete.

Na trgu v Lukovici, 

sobota, 2. junij 2018, ob 20. uri
V primeru slabega vremena bo koncert v Kulturnem domu Janka Kersnika.

V športni park Trnjava so v četrtek, 3. maja, preizkusili mladi nogo-
metaši in nogometašice NK Črni graben U-8, ki so skupaj s svojima 
trenerjema Laro Puc in Tilen Strmšek preizkusijo nogometno igrišče v 
športnem parku. 

drAgo juteršek
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Kresovanje TD Gradišče 
  
Tudi letos je TD Gradišče organiziralo kresovanje na parkirišču pod cer-

kvijo, kjer se je zbralo zelo veliko število ljudi. Kuharja Domen in Simon sta 
skuhala odličen golaž, poskrbeli pa so tudi za pijačo in glasbo.Mladina je s 
svojo budnico dolgo v noč in jutro poskrbela, da je marsikateri vaščan imel 
krajšo noč.           erikA cerAr

Godba Lukovica na Češnjicah 
Letos se lahko tudi KS Češnjice pohvali z obiskom Godbe Lukovica. 

Obiskali so nas 30. aprila 2018 na Češnjicah nad Blagovico. Zelo smo bili 
počaščeni in se zahvaljujemo za prijeten dogodek, ki smo ga bili letos 
deležni tudi mi. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se dogodka udeležili 
in prispevali dobrote. 

dAMjAnA urAnkAr

Prvomajsko kresovanje ŠKD Bregar
 
V času turških vpadov, ko so bili kresovi neke vrste komunikacijsko 

»orodje« in so imeli izrazito varnostno-signalni značaj, so pozneje tudi 
kresovi na večer pred praznikom dela bili neke vrste opozorilo, opozori-
lo o delavčevih pravicah, ki so bile in so še vedno vse manj spoštovane. 
Praznovanje prvega maja kot delavskega praznika sega v leto 1890, ko 
so ga prvič praznovali po svetu in v Sloveniji. Na svoje pravice so delavci 
opozarjali s shodi, govori, transparenti in s kurjenjem kresov na predve-
čer praznika. Kres je torej vseskozi pomenil neke vrste opozorilo. Časi se 
spreminjajo, delavske pravice so take, kakršne so, a kresovi ostajajo, če-
ravno izgubljajo svoj prvotni pomen. Ne ravno izgubljajo, le vidijo jih ne 
tisti, ki bi jih morali in se ob tem zavzeti za delavce in njihove pravice, a ob 
tem delavci ne smemo pozabiti na svoje dolžnosti. Člani ŠKD Bregar že 
nekaj let zapored pripravljajo kresovanje v Trnjavi, ki poleg kresa pome-
ni druženje vseh krajanov. Prijateljske vezi se stkejo že ob pripravi kresa 
in se nato nadaljujejo tudi ob kresu samem. Kres je tudi idealna prilika 
znebiti se odvečnega vejevja, ki ostane po sečnji v gozdu in tako bližnji 
sosedje izkoristijo možnost in počistijo gozd, vejevje pa dajo v kres. Le-
tos je lepo vreme privabilo številne družine z otroki in zato so člani ŠKD 
Bregar poskrbeli tudi za njihovo zabavo z igrali in obveznim nogome-
tom, ki, kakor smo ugotovili, se da igrati tudi z baterijami. Prav zabavno je 
bilo videti, ko so se ob siju kresa na bližnjem travniku sem in tja prižigale 
majhne lučke, ki iščejo žogo, da jo brcnejo v gol. Točno ob 21. uri je zago-
rel prvomajski kres pr´Bregarju na večer pred praznikom in združil člane 
ŠKD Bregar, prijatelje, znance, sosede in druge ob ognju in pijači dolgo v 
noč. Da je bilo kresovanje, vsaj kar se požarne varnosti tiče, varno, so tudi 
tokrat poskrbeli člani PGD Lukovica.                 drAgo juteršek

Predprvomajske melodije 
godbe donele že dvajsetič

Del prvomajskega praznovanja v naši dolini so tudi tradicionalni 
nastopi Godbe Lukovica na predvečer praznika. Tridesetega aprila 
1999 so se godbeniki prvič podali po krajih občine Lukovica, kar je 
bil njihov sploh prvi nastop. To pomeni, da so letos jubilejno dvaj-
setič pričarali praznično prvomajsko vzdušje od Trojan do Prevoj. 
Med šestimi postajami je bila tudi ena nova. Prvič so se namreč 
ustavili na Češnjicah. Po kar nekaj letih so bili spet na Korenu. Osta-
le postaje so bile bolj ali manj tradicionalne: Trojane, Koseze, Du-
peljne in Prevoje. Godbeniki so bili povsod lepo sprejeti in se vsem 
najlepše zahvaljujejo za pogostitev. V sproščenem pogovoru seve-
da ni manjkalo tudi povabilo na praznovanje 20. obletnice Godbe 
Lukovica. Vse krajane so godbeniki lepo povabili na trg v središče 
Lukovice, kjer bodo 1. junija ob 20. uri pripravili slavnostni koncert 
z gostom Vladom Kreslinom.

Leon AndrejkA
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Prvomajska budnica  
AMD Lukovica

 
V Črnem grabnu smo že vajeni, da nas s svojimi koncerti na pred-

večer praznika dela navdušujejo godbeniki Godbe Lukovica, ki letos 
praznujejo 20. obletnico obstoja in da nas v praznično jutro zbudijo 
člani AMD Lukovica z malce drugačno glasbo. Vonj po bencinskih 
hlapih, hrup motorjev in avtomobilov prebudi še tako zaspane, da 
pokukajo izpod odej v tokrat sončno praznično jutro. Če ima God-
ba Lukovica vsako leto nastope v različnih krajih, letos so obiskali 
Trojane, Češnjice, Koreno, Koseze, Dupeljne in zaključili na Prevojah, 
budničarji AMD Lukovica obredejo občino po dolgem in počez. V 
mnogih krajih jih pričakajo gospodinje in jim postrežejo z domačimi 
dobrotami, da jim ne poidejo moči do naslednjega postanka. Tako 
je bilo tudi v Krašnji, kjer smo bili dobrot deležni tudi tisti, ki smo si 
prišli ogledat budničarje. Priznati moram, splačalo se je priti, saj so se 
v kraju res potrudili in pripravili številne domače dobrote od mesnih 
do sladkih, in poskrbeli, da so dobrote tudi malce zaplavale. Poleg 
številnih motorjev, novih in starih, je bilo med budničarji opaziti tudi 
starodobnike in med njimi tudi dobri stari Tomos, ki še veselo prede 
po naših cestah. Še vsak od voznikov vzame malce sladkega in že 
se odpravijo naprej v hrib in nato v dolino, kjer zavijejo še v Trnjavo 
in nato dalje proti končnemu cilju tokratne prvomajske budnice do 

vulkanizerstva Lenček, ali kakor pravijo po domače, do gumice, kjer 
jih je poleg številnih kulinaričnih dobrot in pijače čakal verjetno tudi 
golaž, tokrat prvomajski seveda. Varno in srečno so tokrat prevozili 
traso sem in nazaj naši motoristični budničarji. Upajmo, da bodo ta-
kšno srečo imeli tudi čez vso letošnjo motoristično sezono.  

drAgo juteršek

Vsak more in mora nekaj storiti.
Jaz se bom trudil
zbuditi pomlad.
             (Tone Kuntner)

Na jurjevo, 24. aprila, je v šentviškem Slomškovem kulturnem domu pod 
okriljem Župnije Brdo ob polni udeležbi izzvenel vrhunski umetniški večer 
s pesnikom Tonetom Kuntnerjem, znanim interpretom Cankarjeve domo-
vinske proze, ob predstavitvi njegove nove pesniške zbirke Zamrznjena Po-
mlad. Literarni večer je bil hkrati uvod v Cankarjevo leto ob 100. obletnici 
smrti tega največjega mojstra slovenske besede.

Po pozdravnem nagovoru našega župnika Pavla Okoliša je pesnika pred-
stavila poslanka Nove Slovenije Ljudmila Novak, njegova rojakinja iz Sloven-
skih goric in občudovalka njegove poezije, vraščene v domačo zemljo in 
prežete z iskrenim patriotizmom, v skrbi in strahu za svoj narod. Nova knjiga 
pesmi Zamrznjena Pomlad nosi pomenljiv simboličen naslov za slovensko 
osamosvojitev in njeno zmedeno današnjo realnost, v primežu iskanj na-
rodove istovetnosti. Pokloni pa se tudi drugim mejnikom in okroglim oble-
tnicam slovenskih zgodovinskih dogodkov: 170-letnici Pomladi narodov 
in programa Zedinjene Slovenije, 150-letnici začetka taborskega gibanja, 
100-letnici smrti Ivana Cankarja in 30-letnici slovenske pomladi.

V prvem delu večera smo prisluhnili Cankarjevemu liričnemu slavospevu 
rajske dežele pod Triglavom in trpkim spoznanjem naroda, ki vztrajno hre-
peni po drugačni domovini: "Jaz, bratje, pa vem za domovino in mi vsi jo 
slutimo ..." Ob močni interpretaciji teh večnih besedil, s katerimi nas je pesnik 

in igralec Tone Kuntner resnično uročil, smo znova uzrli Cankarjevo nadča-
sno, nadideološko in presežno veličino, v svoji edinstveni melodičnosti in 
zvenu. Cankar nam danes, v samostojni državi, z vsem svojim umetniškim 
opusom, močneje kot kdajkoli, postavlja ogledalo in se potrjuje kot njen pra-
vi sin: "Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti 
je pravičen sin." Vsak čas bo v njem prepoznaval nove vzgibe, saj je najčistejši 
vernik upanja, ki ga vodi srce, z neusmiljenim izpraševanjem vesti. "Jaz sem 
domovino ljubil tudi ponižano, blateno in onečaščeno."

Drugi del nas Kuntner povabi "za družinsko mizo, v hišo naših sanj", ki jih 
je odstiral, z bolečino, svojim videnjem in novim upanjem. Njegova čustva in 
sporočila so trpka in boleča, izražena v njegovi samosvoji in prepoznavni je-
drnatosti, direktna, brez okrasja, in prav zato z učinkovito metaforiko, ki jo na-
poveduje že ime knjige. To je hvalnica preprostim ljudem, ki v svoji pristnosti 
še vedno tvorijo narod in ga ohranjajo, to je obsodba laži, sprenevedanja, 
koristoljublja, politikantstva in karierizma. Vendar pesnik nakazuje tudi pot 
in spodbuja k luči vrednot in slovenstva. Da bomo našo deželo s ponosom 
imenovali domovina Mati. Da se ne bomo zmedeni spraševali: "Kako naj 
tebe imenujem, domovina?"

Nova knjiga Zamrznjena Pomlad je urejena kot preplet Cankarjevih od-
lomkov in Kuntnerjevih pesmi, kot da si oba umetnika izmenjujeta misli o 
domovini, narodu, življenju in resnici, vsak iz svojega zgodovinskega časa, 
vendar oba s svojim delom "v areni življenja". Zbirko pa uvede Menartova 
pesem Drevo slovenstva, zaključi pa jo Prešernova Elegija svojim rojakom.

Literarni večer se je prepletal z mladimi fantovskimi glasovi domačih pev-
cev, z zvenečim in prepričljivim nastopom domovinskih pesmi. Tako se je 
večer spojil v navdihujočo slovensko pesem.

MojcA stoscHitZky

S pesnikom Tonetom Kuntnerjem 
odtajali slovensko pomlad
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Peregrinov sejem v Lukovici
 
Verjetno cesarica Marija Terezija, ki je Lukovici podarila listino o 

pravici prirejati sejme niti v sanjah ni slutila, da se bodo sejmi ohranili 
do dandanašnjih dni in pridobili še na vsebinskem delu. 

Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica je na praznični dan 
pripravilo že tradicionalni Peregrinov sejem, ki je tokrat v Lukovico 
privabil številne obiskovalce. Lepo vreme, prost dan in dobra ponud-
ba v naše kraje tako privabi številne obiskovalce in kupce iz drugih 
krajev. Poleg že uveljavljene pestre ponudbe domačih izdelkov lokal-
nih proizvajalcev so organizatorji k sodelovanju povabili še ponudni-
ke turističnih storitev v Črnem grabnu. A to še ni vse, ker je začetek 
sezone del na vrtu in so številni ponudniki ponujali različne sadike, so 
se odločili, da k sodelovanju povabijo Mišo Pušenjak, specialistko za 
zelenjadarstvo in okrasne rastline, kajti dober nasvet pred začetkom 
sezone je zlata vreden. A tudi drugače so nasveti, kako saditi, seja-
ti, gnojiti in negovati vedno dobrodošli, saj veste tisto: več glav, več 
ve. Sicer že znano in uveljavljeno ponudbo številnih domačih dobrot 
kmetij iz Črnega grabna, tudi nosilcev blagovne znamke Zakladi Črni 
graben, so dopolnili še prodajalci od drugod, ter tako skupaj s suho 
robo, ki na sejmu ne sme manjkati, ponudbo še povečali. Svoja dela 
je na ogled postavil tudi kipar, sicer upokojeni učitelj Janez Jarc Žan 
in imeli smo kaj videti. 

Lepo vreme je tokrat šlo na roko organizatorju, Turistično olepševal-
nemu društvu Brdo - Lukovica, saj je število obiskovalcev v veliki meri 
odvisno od vremena in ponudbe, a tako prvega kakor drugega je bilo 
na tokrat na Peregrinovem sejmu v centru Lukovice v izobilju. 

  
drAgo juteršek

DOGODKI

Pogovorni večer Dr. Ivan Janez Štuhec je predstavil zbirko svojih esejev Slovenija 
brez Patrie in Zvonov

Že kar nekaj pogovornih večerov je bilo v zadnjem obdobju v Pun-
gartnikovi hiši v Lukovici, nazadnje 10. maja, ko so obiskovalci spet 
napolnili lovsko sobo in z velikim zanimanjem prisluhnili odličnemu 
gostu. Dr. Ivan Štuhec velja za enega najbolj prodornih komenta-
torjev družbeno političnega življenja v Sloveniji. Njegova stališča 
so jasna in neizprosno natančno argumentirana. Avtor kritično kaže 
na ideološka ozadja, ki Slovenijo kot demokratično državo še vedno 
zapirajo v okove nekdanjega političnega sistema, kar državljanom 
omejuje odprt dialog različno mislečih in kritično spraševanje o pre-
teklosti in sedanjosti. V knjigi dr. Štuhec obravnava teme, ki so zazna-
movali slovenski prostor bodisi na državni bodisi na cerkveni ravni 
(zadeva Patria, finančni zlom mariborske nadškofije) in jih kritično, 
tudi do cerkvene oblasti, osvetljuje z zamolčanimi ali prezrtimi resni-
cami. Iz njegovih komentarjev se poleg pronicljivega čuta za resnico 
in izjemne analitične sposobnosti odraža predvsem državljanski po-
gum. Dr. Štuhec se namreč ne ustavlja, ko je treba odkrito pokazati 
na vzroke posamičnega problema in ko jim je treba nadeti konkreten 
opis ali imena. 

Pogovor z njim in obiskovalci je vodil mladi politik Žiga Štiftar.
MAtevž kink 

TV od 15€, INTERNET od 13€, DVOJČEK od 28 €/mesec
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Foto utrinek – Lukovica ponoči
Foto: erik krALj seršA

S kolesi po naši okolici
Kolesarjenje v DU Lukovica je zaživelo. V torek, 24. aprila, se nas 

je osem kolesarjev zbralo v Lukovici, seveda spet največ žensk. 
Vodja kolesarske sekcije Janez Pogačar je imel že splanirano traso.

Odkolesarili smo proti Vidmu, Imovici, Škocjanu, Krtini, Dobu 
in Podrečju. Od tam smo se po vedno prijetni poti ob Kamniški 
Bistrici pripeljali do Volčjega Potoka, kjer smo naredili kratek po-
čitek, se okrepčali in nadaljevali pot skozi Rova po razgibani cesti 
proti Rafolčam. Ker je Marijana doma v tej vasi, smo se ustavili pri 
njej, saj vemo, da ima dobre borovničke, s katerimi nam je z ve-
seljem postregla. Po dobrih treh urah smo se pripeljali nazaj na 
našo izhodiščno točko. Prekolesarili smo 30 km ter uživali v naravi 
in druženju.

Kolesarjenje bo vsak tretji torek v mesecu. Zbirno mesto je v Lu-
kovici. Pridružite se nam. 

dAnicA osoLnik, Foto: LojZkA ZAjc

Čemšeniška planina
Pohodniki DU Lukovica smo se v aprilu odpravili v Posavsko hribovje na 

Čemšeniško planino, ki je zelo priljubljena med planinci in pohodniki. Njen 
najvišji vrh je Črni vrh in je visok 1120 m. Dostopna je iz Čemšenika, Trbovelj, 
Jelševice, Lok, Trojan in Prvin.

Mi smo se odločili za pot s Prvin. Tam je veliko parkirišče, kjer smo pustili 
avtomobile. Oprtali smo si nahrbtnike in se odpravili prek smučišča, ki je v 
zimski sezoni dobro obiskano, predvsem zaradi ugodnih cen vozovnic. Pot 
je zelo dobro označena, speljana v glavnem po gozdu, kjer spomladi raste 
ogromno čemaža. Brez prehudih vzponov smo v slabi uri prišli iz gozda na 
greben, s katerega je prelep razgled na Zasavje, smučišče Marela, Kum in Za-
savsko goro. Kmalu smo bili pri koči, pred katero je veliko klopi in miz ter igral 
za otroke. Dom je ob ponedeljkih zaprt. Okrepčati smo se morali kar z vsebi-
no v naših nahrbtnikih. Sicer pa dom obratuje skozi vse leto. Če je vreme res 
lepo, tudi od doma razgledi sežejo do Snežnika, Gorjancev in dela Julijcev. Po 
krajšem počitku smo se po isti poti vrnili nazaj na Prvine.

Spet je bil za nami  lep pohod, na katerem smo se imeli res lepo.
dAnicA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Vrhovi nad Soriško planino
Pohodniki ŠTD Rafolče smo se v aprilu odpravili na Gorenjsko, in sicer 

je bil naš cilj vzpeti se na nekaj vrhov, ki kot venec obkrožajo Soriško 
planino.

Z avtoceste smo zavili proti Bledu in naprej proti Bohinjski Bistrici, 
kjer smo zavili na Soriško planino. Že na parkirišču pod smučiščem smo 
bili presenečeni nad še vedno veliko količino snega. Kljub temu smo 
se pogumno odpravili proti vrhovom. Markacije so bile pod snegom, 
zato smo si pot utirali malo po svoje. Potrebno je bilo vložiti kar nekaj 
truda, da smo prišli do nekdanje vojašnice, ki danes služi kot zavetišče 
za drobnico. Nasploh je na teh vrhovih veliko vojaških objektov, kot so 
vojašnice in podzemni hodniki, ki spominjajo na nekdanjo jugoslovan-
sko-italijansko rapalsko mejo. Od vojašnice smo po grebenu prišli na 
vrh, za katerega smo mislili, da je Možic. Pa ni bil, bil je Slatnik. Pa nič 
zato, saj smo tudi njega nameravali osvojiti. Uživali smo ob razgledu 
na Ratitovec, Porezen, Julijce in Karavanke. V daljavi smo ugledali vrh 
Možica s kovinsko kupolo. Malo po snegu in malo po kopnem smo se 
povzpeli do vrha. Lep vrh, krasen pogled na Triglav in Bohinjsko jezero. 
Težko smo se odpravili naprej, ker so nas razgledi, ki so zaradi lepega 
vremena segali daleč naokrog, čisto prevzeli. Po isti poti smo se odpra-
vili nazaj proti Slatniku in pod njim odšli proti Lajnarju. Na sedlu smo 
se spustili proti smučišču in naprej do Litostrojske koče. Pri koči smo se 
okrepčali s hrano in pijačo, sezuli mokre čevlje in si nataknili suhe noga-
vice. Ugotovili smo tudi, da nas je sonce kar malo opeklo. Pa se nismo 
dosti obremenjevali s tem, saj smo bili zadovoljni, da je bil za nami spet 
en lep pohod. To pot bi bilo dobro ponoviti bolj pozno pomladi ali pa v 
jeseni, da bi lahko vključili še Šavnik, Lajnar in Dravh.

dAnicA osoLnik
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Veselo v Kamnik in urno naprej
Upokojenci DU Lukovica smo se aprila odpravili na naš prvi letošnji izlet. 

Odločili smo se spoznati Kamnik, mesto v naši bližini.
Ob sedmih smo se odpeljali proti Vranskem in naprej do Motnika, naši prvi 

postaji, kjer smo veliko izvedeli o kraju in seveda o znamenitem motniškem 
polžu. Res huda zverina. V bližnjem lokalu smo spili še kavo in se odpeljali 
po slikoviti Tuhinjski dolini proti Godiču, kjer smo si ogledali Eko resort. To je 
naselje sodobno opremljenih lesenih hišic, ki so podobne pastirskim kočam 
na Veliki planini. V resortu so ribnik s čisto vodo, igrala za otroke in majhen 
živalski vrt. Pod lesenim dvojnim kozolcem je lokal, kjer postrežejo tudi z 
zajtrkom. Nedavno so zgradili tudi najvišjo lovsko opazovalnico, ki se lepo 
vklaplja v to okolje. Z nje je lep razgled. Po ogledu smo se odpeljali v Kamnik, 
kjer smo imeli v kavarni Veronika naročeno malico. Lokal je prijeten, dolgo-
trajno čakanje na malico pa malo manj. Po malici smo se peš odpravili na 
Mali grad, najbolj opazno znamenitost Kamnika. Sezidan je bil v 11. stoletju. 
Z njim je povezana znana legenda o lepi in skopi Veroniki ter njeni usodi. Od 
gradu je ostala kapela, spada med najstarejše romanske spomenike v Evropi. 
Seznanili smo se z bogato zgodovino mesta in njegovo pomembnostjo, pa 
tudi z znanimi Slovenci, ki so se rodili ali živeli v njem. Naša vodička Marjana 
o Kamniku res veliko ve. Potrebovali bi precej več časa, kot smo ga imeli, da 
bi si vse ogledali. Kljub temu smo se sprehodili po Šutni, zaščitenem delu 
mesta, ki je nespremenjen že od druge polovice 19. stoletja. Obiskali smo 
rojstno hišo generala Rudolfa Maistra, se seznanili z njegovim življenjem in 
pomembnostjo za Slovence. Po lepi Šutni smo odšli nazaj proti frančiškan-
skemu samostanu, kjer smo si ogledali cerkev sv. Jakoba in kapelo Božjega 
groba, ki je Plečnikovo delu. Nasploh je Plečnik v Kamniku in okolici pustil 
velik pečat. V samostanu je tudi velika knjižnica, predvsem so dragoceni pr-

votiski. Frančiškani so sistematično začeli zbirati knjige že leta 1627, ki niso 
imele samo verske vsebine, ampak tudi z drugih področij, ki so zanimale 
frančiškane. V Kamniku smo si ogledali tudi trgovino s svečami, lastnik nam 
je na kratko razložil njihove začetke in izdelavo sveč.

Po zanimivem dnevu smo se odpeljali v bližino mesta, v lepo urejeno go-
stilno, kjer smo imeli pozno kosilo. Zabavali smo se v poslušanju šal gospe 
iz Društva kmečkih žena. Na koncu pa smo poslušali nežne zvoke citer in 
zraven, tako kot smo vajeni, še zapeli. Za nami je bil lep dan in zadovoljni in 
rahlo utrujeni smo se odpeljali proti domu.

dAnicA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Delovna akcija in nogometni turnir
Med spomladanske aktivnosti v zlatopoljskem športnem parku uvr-

ščajo tudi čistilno delovno akcijo v okviru republiške akcije Očistimo 
Slovenijo in spomladanski turnir v malem nogometu.

Na delavni akciji so se tudi tokrat izkazali s pridnostjo in delavnostjo. 
Očistili in pometli so tudi odtočne vode mulde ter pokosili prostor okoli 
športnega objekta vse do kapele oziroma mrliške vežice. Moram pa ci-
tirati besede predsednika društva, ki je dejal: »Na delovni čistilni akciji bi 
nas moralo biti v prihodnje še več.«

Smo se pa letos odločili, da nogometni turnir organiziramo na delov-
ni dan, ne na nedeljo, kot je bila praksa do zdaj. Vreme nam je bilo na-
klonjeno, število prijavljenih ekip pa malo manj. Sicer pa človek nikdar 
ni dovolj pameten, kdaj organizirati kakšno prireditev. A vseeno je bilo 
sobotno popoldne prijetno in odmevno. Delavni člani so se potrudili, 
da je turnir potekal nemoteno, da so zadovoljili potrebe nastopajočih in 
gledalcev. Po razglasitvi rezultatov, podelitvi pokalov in nagrad smo se 
zadržali v prijetnem druženju, poveselili pa smo se ob ponovnem uspe-
hu domače ekipe, ki je spet blestela.

Hvala sodniku Sebastjanu Pestotniku iz Motnika, vsem ekipam za 
udeležbo, za prijetne preživete skupne urice ter povabilo na jesenski 
nogometni turnir.

Zlatopoljci so bili zopet uspešni!

Najboljše tri ekipe:
1. mesto ŠD Zlato Polje
2. mesto FC Kamnik
3. mesto Antimon Trojane
Čestitamo!

tone HAbjAnič

Srečanje najstarejših občanov 
Lukovice

 
Na sončno aprilsko sredo so se zbrali najizkušenejši in najmo-

drejši občani občine Lukovica, če lahko, kot pravijo, ocenjujemo 
izkušnje in modrost po letih. 

Prijetno srečanje z županom Matejem Kotnikom so pripravili v 
gostišču Pri Čebelici na Brdu, kjer so se lotili marsikatere teme iz 
preteklosti in sedanjega življenja. Prisotnost Julijane Baloh, Marije 
Capuder, Ivane Pestotnik, Antonije Pevc, Ive Skušek in Zorke Zajc je 
dopolnil še moški predstavnik Viktor Rudolf Hribar.   

Častitljiva starost vseh starih 90 in več je v naši občini sicer kar 
dobro zastopana. Teh je skupno 28. Ostale, ki se srečanja žal niso 
uspeli udeležiti, pa župan obišče ob rojstnem dnevu in jim takrat 
zaželi dobre misli in želje. Srečanje so zaključili z dobrimi mislimi 
drug do drugega in upanja po še nekajletnem srečevanju prav 
vseh navzočih.  

ZA občinsko uprAvo, 
AndrAž kopitAr
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MoPZ Janko Kersnik na festivalu 
slovanske glasbe v Škofji Loki

 

V soboto, 21. aprila 2018, je bil v bogato in elegantno prenovljenem Sokol-
skem domu na Mestnem trgu v središču Škofje Loke »gala« koncert slovanske 
glasbe. Dogodek je spremljalo tudi odprtje slikarske razstave Prostrana Rusija, 
na kateri so bile razobešene zelo lepe slike (vedute, pejsaži, portreti …) zaslu-
žnih umetnikov Ruske federacije Aleksandra Beglova in Petra Stronskega.  

Mednarodni festival oziroma tekmovanje Blagoslovi me, moj talisman so 
v Sloveniji prvič organizirali leta 2012 v Ruskem centru znanosti in kulture v 
Ljubljani kot festival ruskih romanc. Predsednik festivala je bil znani muziko-
log in vodja kulturnih oddaj na ruski televiziji Svjatoslav Belza. 

V tednu pred samo vsakoletno aprilsko prireditvijo je avdicija, na kateri 
žirija osmih profesionalnih glasbenikov (od tega tokrat trije Slovenci: pevka 
Manca Izmajlova, basist Sašo Čano in skladatelj Jure Robežnik) odbere na-
stopajoče za zaključni koncert. Večina kandidatov pride iz Rusije in Slovenije, 
so pa bili letos tudi iz Ukrajine, Azerbejdžana, Kazahstana in Kanade. Naše-
mu zboru je žirija za izvedbo določila skladbo Dvanajst razbojnikov s soli-
stom. Mladi pevci, glasbeniki in zasedbe iz različnih držav sicer na tovrstnih 
tekmovanjih nabirajo izkušnje in izpopolnjujejo svoj repertoar. 

V vseh teh letih je na festivalu na avdicije prišlo več kot 500 glasbenikov 
različnih narodnosti, ki so poleg ruskih pesmi predstavili tudi pesmi svojih 
dežel in drugih slovanskih avtorjev. 

Naš zbor se je letos lotil tudi učenja treh ruskih pesmi. Skladbo Dvanajst 
razbojnikov je zbor že pel pred kakimi 40 leti. Na žalost v zboru nimamo več 
tako odličnega basista, kot je bil pokojni Stane Cerar. Povabili pa smo Bra-
neta Jermana iz Ihana, ki je sprejel izziv, in, četudi prvič kot solist, je odlično 
zapel v tej ruski pesmi. Ker je bilo nekaj naših članov žal ta dan zadržanih, so 
priskočili na pomoč še trije sijajni mladi pevci klape Sidro (kar spotoma, ker 
so imeli isti večer še nastop v Kranjski Gori), za kar smo jim močno hvaležni! 
Vsak izbrani solist ali zasedba se je na »gala večeru« predstavil z zgolj eno pe-
smijo. Prek avdicije sta se uvrstili na nastop še naši častni stalni članici Urška 
Pavli in Betka Pirnat s skladbo Divja rožica. 

Prireditev sta zelo lepo vodili Marina Igritskaya in Irina Guščina. Uživali 
smo v močnih glasovih najboljših mladih in tudi nekaj starejših ruskih pev-
cev, izkušenih v nastopanju na velikih odrih. Za nas je bila to tudi krasna iz-
kušnja … 

V soboto, 23. junija, bo imel moški pevski zbor v lukoviški kulturni dvorani 
koncert slovanskih pesmi in napevov z gostjami. Prisrčno vabljeni že zdaj. 

viktor jeMec

DRUŠTVA

Vabljeni v čebelnjak ČD Lukovica
 
V čebelnjaku ČD Lukovica na Brdu je apisoba, v katero ste vablje-

ni tudi vi, spoštovane občanke in spoštovani občani. 
Kontaktirajte nas (Katja: 051 273 463 ali katja.nakrst@gmail.

com), uporaba oziroma druženje s čebelicami je brezplačno.
kAtjA nAkrst

 

             Bi rada kvalitetno preživljala skupen čas?  

                      Si želita več dobre družbe in smeha? 

                                                     Obožujeta potovanja? 

           Rada poskrbita za ‘’FIT’’ telo in dušo?  

ODLIČNO! PRIDITA NA FOLKLORO! 
1-krat tedensko bosta z nami preživela dobro uro v plesu, petju, učenju novih zanimivosti, se 
poveselila in pozabila na vse težave. Nekajkrat letno bosta z nami delila najlepše trenutke na 
domačih in tujih odrih. Igra kdo od vaju kakšen instrument? Seveda, zakaj pa ne. Naši 
neumorni godci se prav veselijo večje družbe. 

? Še ne vesta če je to za vaju ? 

Ni problema – vabljena na uvodne vaje v septembru 2018 (vsak torek ob 20h) 

v Kulturni dom A.M. Slomška Šentvid pri Lukovici.  

 

Skupaj bomo ugotovili, da je.  

 
 

INFO-FON: 031/814-730    INFO-MAIL: folklora.lukovica@gmail.com 
 

P.S.: za morebitne simptome zasvojenosti s folkloro ne odgovarjamo  

Postavitev oglasnega kozolca v 
Vrhovljah

 
Prizadevni Vrhovlci so v soboto, 14. aprila 2018, organizirali delovno akcijo 

čiščenja ceste in postavitve oglasnega kozolčka ob spodnji cesti v vasi.  
Pobudnik za spremembo načina oglaševanja in lepšega izgleda centra 

vasi je bil Vili Gošte, ki je pod strokovnim vodstvom Janka Polanca (Denisa 
Polanca), ki je bil sponzor (material, izdelava in pomoč pri postavitvi) izpeljal 
idejo o lepšem oglaševanju. 

Lastnik zemljišča Jože Jerin je dovolil postavitev na svojem zemljišču. So-
delovali so vaščani Vrhovelj, ki so se na zaključku akcije tudi fotografirali ob 
novi pridobitvi. 

Krajani se zahvaljujejo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k lepšemu izgledu 
oglaševalskega mesta. 

viktor jeMec
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Občni zbor ŠTD Rafolče
 
V petek, 19. aprila 2018, ob 19. uri se je zbralo nekaj manj članov dru-

štva kot prejšnja leta na rednem letnem občnem zboru, ki ga je vodil 
delovni predsednik Marjan Kveder, zapisnikarica pa je bila Urška Hribar. 
Predsednik društva Blaž Jemec je naštel vrsto dejavnosti društva, ki je 
zelo aktivno ter ima vedno več mladih in manj mladih članov. 

Delovanje društva je zelo raznoliko, uspešno je bilo na področju 
športa (mali nogomet, namizni tenis, šah, …). Najaktivnejša je bila po-
hodniška sekcija, ki jo vodi zagnana Marijana Grošelj. Poleg že tradici-
onalnega novoletnega in jesenskega pohoda po Rahuški poti so bili 
izvedeni obiski na nekaj hribov pod 1000 m, nekaj med 1000 in 2000 
m, poleti pa še 2.-3. vzponi v visokogorje na 2000 m. Veliko članov se je 
udeleževalo prireditev na področju rekreacije, turizma, Igrarij, Gregorč-
kov in stalni skrbi za kulturno dediščino. Izdelana je bila tudi klančina 
za dostop v brunarico, kar je bila tudi letošnja zahteva pri dostopu do 
volilnega mesta (omogočen dostop invalidom).  

Poslovanje društva je prikazal s pozitivno bilanco blagajnik Marko 
Pavlič, potrdil pa jo je nadzornik Gorazd Krnc. Nekaj sredstev se pridobi 
tudi z vsakoletnim zbiranjem starega papirja. Načrt za to leto je podo-
ben lanskemu z nekaj dopolnitvami (nogometni turnir za pokal Rafolč 
konec maja, vaški piknik konec junija, servisiranje delovnih strojev, re-
kreacija, skrb za kulturno dediščino, turizem).   

Zahvaljujemo se za pomoč in usluge podjetjem, ustanovam in posa-
meznikom, hkrati vabimo vse, da se nam čim večkrat pridružite.

viktor jeMec

DRUŠTVA

Kmečke žene na izlet v Trnjavo 
 
V ponedeljek, 7. maja, so se članice Društva podeželskih žena Luko-

vica odpravile raziskat Trnjavo, naselje le lučaj stran od Lukovice, ki se 
v zadnjih časih tako kot drugje po občini širi na vse strani. Najprej so 
se ustavile na ekološki kmetiji Vazar, kjer so se seznanile z zgodovino 
kmetije, ki jo je predstavil mlajši član kmetije Rok Škrbe, ki je končal 
tudi vrtnarsko šolo in se zdaj doma poleg živine ukvarja tudi s sadikami, 
ki jih prideluje v rastlinjakih. Pot jih je vodila mimo športnega parka v 
Trnjavi do kmetije Pr´Bregar, kjer jim je kmetijo predstavil predsednik 
ŠKD Bregar Matej Juteršek. In smo tam, ko nanese beseda o konjih, ki 
morajo biti na kmetijah, čeravno so samo za nedeljsko jezdenje, se raz-
vname debata. A niso govorile samo o delu na kmetijah, saj tega imajo 
doma dovolj, ampak so tudi kakšno šalo pred izdatnejšim obrokom po-
vedale. Da se znajo poveseliti, smo ugotovili vsi tisti, ki smo bili poleg. 
Ko so imele le minuto časa, je že bilo slišati petje in harmoniko, naj si bo 
iz njihovih vrst ali sposojeno. Ko je njihova harmonikašica odšla, so v 
svojo sredo povabile Emo Smolnikar in veselje se je začelo. Prav prijetno 
je bilo na tokratnem druženju v Trnjavi, a vsega lepega je enkrat konec 
in doma čaka delo, ki zahteva ženske roke. Toliko časa je še bilo, da so se 
med kavico dogovorile, da bo naslednje srečanje, zdaj ko so po ravnini 
pridobile kondicijo, v Gradišču.

drAgo juteršek

Motoristi varno na cesti 2018 
 
Ob akciji Motoristi varno na cesti 2018 se sprašujem, kako je mogoče, da 

jih na blagoslov motorjev pride neverjetno število, na prireditev, na kateri 
bi obnovili znanje in pridobili izkušnje, pa ne. Je res, da tudi blagoslov ne-
kaj pomeni, a brez znanja ne gre, kajti teorija brez prakse je kakor kolo brez 
akse. Ker bodo toplo sonce in lepo vreme na naše ceste zvabili številne mo-
toriste, je AMD Lukovica ponovno pripravilo akcijo Motorist varno na cesti 
2018. Preventivna akcija, ki jo že nekaj let na parkirišču pred Avto Kveder v 
Lukovici pripravlja AMD Lukovica skupaj z AMZS, PGD Lukovica in PGD Pre-
voje, slovensko Policijo, ki so jo tokrat zastopali policisti PP Domžale in PPP 
Ljubljana, ter reševalci, ni namenjena samo najbolj ogroženim udeležencem 
v prometu, v to skupino namreč spadajo motoristi, ampak tudi vsem osta-
lim udeležencem v prometu. Svoje delo in pripomočke, ki jih uporabljajo pri 
delu, so tako pokazali policisti, gasilci in reševalci. Gasilci so poleg opreme 
prikazali tudi gašenje požara z gasilnim aparatom na prah, a ne le pokazali, 
mlajši udeleženci so lahko z njim pogasili pravi požar. Ker vaje ni nikoli pre-
več, so najprej obnovili teoretični del in nato še praktičnega tako pri vožnji z 
motorjem kakor pri uporabi defibrilatorja. Po zgledu, Kar se Janezek nauči, 
to Janez zna, so veliko pozornosti posvetili najmlajšim in jim pripravili poleg 
risanja v AMZS-jevem kotičku še gašenje z vedrovko, bolje, kako uspeti čim 
prej zadeti tarčo s curkom vode, ki ni vedno enak. A ne le to, ostala jim je 
še vožnja po poligonu s trial električnimi motorji ali z avtomobilčki na ele-
ktrični pogon. Malce večji so svoje znanje vožnje preizkusili na simulatorju, 
še malce večji so poskusili tudi z oživljanjem ponesrečenca. Ker je bil namen 
tokratnega druženja ozavestiti motoriste, so se mnogi spopadli, seveda pod 
budnim očesom inštruktorja, z vožnjo po poligonu. Napake oziroma majhne 

pomanjkljivosti so skušali skupaj z inštruktorjem takoj odpraviti, da bo vo-
žnja v užitek in varna. Pohvalno je, da pred sezono AMD Lukovica že nekaj let 
pripravi dan, ki je namenjen motoristom, a ne le onim, ampak vsem, ki jim ni 
vseeno za varnost v prometu. Hitro je hitro prehitro in neizkušenost in nepri-
pravljenost nas lahko pripeljejo do nesreče, zato je prav, da svoje znanje tako 
teoretično kot praktično ponovimo oziroma obnovimo. Pomena preventive 
se zavedajo tudi vsi tisti, ki so priskočili na pomoč pri izvedbi akcije Motoristi 
varno na cesti 2018 z namenom, da bi bilo manj nesreč. Naj motoristična se-
zona mine brez nesreč med motoristi in ostalimi udeleženci v prometu, kajti 
poleg blagoslova so potrebni še znanje, izkušnje, previdnost in ne nazadnje 
tudi sreča. Sreča, ki je lahko zapakirana tudi v obliki članske izkaznice AMD 
Lukovica in s tem velike družine AMZS.   

drAgo juteršek
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Sveti Florjan, zavetnik  
gasilk in gasilcev

 Že davno je odšel v pozabo nekdanji pozdrav gasilcev Bogu v čast – 
narodu v korist, ki ga je zamenjal malce naprednejši, kakor so dejali času 
primernejši Na pomoč. A vendar se gasilke in gasilci ne pozabijo zahva-
liti Bogu in svojemu svetniku sv. Florjanu za varstvo pri opravljanju svo-
jih nalog. Tako so v nedeljo, 6. maja, k sveti maši v cerkev sv. Luke v Sp. 
Praprečah prišli gasilci in gasilke Gasilske zveze Lukovica. Poleg njih in 
praporščakov so prišli tudi mladi gasilci in gasilke, ki bodo čez leta pre-
vzeli vloge odraslih. V slovesni povorki so se odpravili v cerkev, kjer so 
pri sveti maši prisluhnili besedam domačega župnika Pavleta Okoliša. 
Slednji je v prvem delu prebral šmarnice, tokrat o Frideriku Ireneju Bara-
gi, v drugem delu pa namenil besede gasilcem in gasilkam. Primerjal je 
življenje slovenskega misijonarja, škofa, popotnika, slovničarja in kandi-
data za svetnika z delom gasilcev in gasilk. Kajti tako za prvega kot dru-
ge je značilna ljubezen, ljubezen do Boga in sočloveka. Seveda je med 
sveto mašo blagoslovil še gasilce in gasilke ter izrekel nekaj prošenj za 
pokojne ter še žive gasilce in gasilke. A ne le one, temveč tudi za vse 
uniformirane in vse tiste rajne žene in može, ki so delali za naš skupni 
blagor. Ob koncu svete maše je izrazil željo, da bi se večkrat srečali v cer-
kvi, da bi tudi ob pogrebih, ko se poslavljajo od svojih pokojnih gasilcev 
in gasilk, stopili v cerkev in bili za zgled tudi drugim. Po končani sveti 
maši so se skupno odpravili proti središču vasi, kjer so imeli pripravljeno 
manjšo pogostitev pod Pozničevim kozolcem. Če je župnik Pavle po-
skrbel za duhovno hrano, so za dobrote, ki so šibile mize pod kozolcem, 
poskrbele gasilke. Pravijo, da če jim gre v gospodinjstvu dobro, potem 
jim gre tudi drugje in glede na obilico raznovrstnih dobrot, gre našim 
gasilkam več kot dobro na vseh področjih.

drAgo juteršek

Vse cveti, vse brenči ...  
tudi v ČD Lukovica 

V pomladnih mesecih se prebuja narava, vse zaživi, aktivna sezona 
se začne tudi za čebelarje. Pa vendar smo v tem času aktivni tudi 
v društvu. Poleg izobraževanj, rednih debatnih večerov in srečanj, 
nas je obiskal tudi predsednik države Borut Pahor, med drugim pa 
se je dogajalo še: 

Tradicionalna delovna akcija 
Ko se prebuja narava, je treba tudi marsikaj postoriti in tako je tudi 
v okolici čebelnjakov, kjer smo člani ČD Lukovica in ČD Domžale v 
aprilu poskrbeli, da je lično urejeno. 

Sveta maša pri kapelici sv. Ambroža 
Sredi aprila smo že tradicionalno soorganizirali sveto mašo, ki jo 
je domači župnik Pavel Okoliš daroval za vse pokojne čebelarke in 
čebelarje ter za dobro letino. Tudi letos so se maše med drugimi 
udeležili prapoščaki s prapori iz sosednjih društev ter številni go-
stje, predvsem pa čebelarji. 

Nova pridobitev našega člana 
Dogodek, ki je v veselje vsem članom društva: član Lojze Cerar si 
je izdelal nov čebelnjak. Lojzetu čestitamo, želimo mu obilo zado-
voljstva in dobrega medenja. 

kAtjA nAkrst

Revija pevskih zborov  
dekanije Domžale

 
Čeprav cerkev sv. Martina v Dobu pri Domžalah ne spada med manjše 

cerkve, je bila v nedeljo, 15. aprila, kar malce premajhna za vse, ki so prišli 
zapet ali le prisluhnit petju. Župnija Dob je namreč gostila revijo otroških, 
mladinskih in družinskih pevskih zborov domžalske dekanije, na kateri je 
nastopilo devet zborov, skupno okrog dvesto nastopajočih z otroki iz sed-
mih župnij, ki so s petjem navdušili tisto malo številno občinstvo. Zbrane je 
najprej pozdravil Jure Ferlež, dobski župnik, in dal nekaj napotkov za potek 
revije. Kot prvi je zapel na tokratni reviji otroški pevski zbor župnije Brdo z 
zborovodkinjo Petro Avbelj in violinistko Dorotejo Kink. Pridružili so se jima 
še pevci in pevke mladinskega pevskega zbora in skupno so zapeli eno pe-
sem, nato pa še eno sami. Sledil je nastop otroškega pevskega zbora Sončni 
žarki iz župnije Domžale, otroški pevski zbor Ihanski zvončki iz župnije Ihan, 
otroški pevski zbor župnije Jarše, otroški pevski zbor župnije Krašnja je na 
kitari spremljal Miha Kralj, peli so pod taktirko zborovodje Marka Juterška. 
Iz Moravške doline in župnije sta prišla otroški pevski zbor Zvončki in mla-
dinski pevski zbor Zmaji. Na koncu so nam zapeli še gostitelji, otroški pevski 
zbor Mavrica iz župnije Dob. Na koncu je zbrane nagovoril še Marko Košir, 

župnik v cerkvi sv. Mihaela v Mengšu in animator za cerkveno petje dekanije 
Domžale. Zahvalil se je vsem, ki so peli in poslušali ter gostiteljem za sprejem. 
Zahvalil se je tudi staršem, ki podpirajo svoje otroke in jih navdušujejo za 
lepoto petja, saj so tako baza za poznejše odrasle zbore in to ne le cerkvene. 

drAgo juteršek
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Bolj ko gre proti koncu šolsko leto, bolj je napeto tudi v hokejski se-
zoni 2017/2018. Dolga sezona, ki se je začela s 7. septembrom in se 
končuje 16. junija, bo čez slab mesec dni tudi naše člane poslala na 
zaslužene počitnice. Medtem ko so veterani svojo opremo postavili v 
kot že marca, se naši člani v prvi ligi ter mladinci v mlajših selekcijah 
še vedno potijo in brusijo hokejsko znanje. 
Članski ekipi sta imeli ob koncu aprila na hokejskem urniku prve lige 
na sporedu četrtfinale. Starejša prvoligaška ekipa je imela težko delo. 
Proti vedno neugodnemu Horjulu je po porazu na prvi tekmi na do-
mačem terenu nekaj dni zatem vrnila udarec in v Horjulu zmagala s 
5:2. To je naznanilo še tretjo, odločilno tekmo. Prava napeta hokejska 
poslastica se je po rednem delu končala z rezultatom 2:2. V podalj-
šku pa dobro minuto pred morebitnimi odločilnimi kazenskimi streli 
športna sreča za domačine, ko je Rok Simšič pospravil plošček v našo 
mrežo, in Dinamiti so napredovali v polfinale. Tja pa so se prek Muflo-
nov iz Tolmina že nekaj dni prej uvrstili naši mlajši prvoligaši. Povsem 
zasluženo, kajti skozi celotno sezono so bili odlični in redni del zaklju-
čili takoj za Dinamiti. 

V polfinalu so palice prekrižali s HK Brezovica, katerega člani so tudi 
nekdanji profesionalni hokejisti. Naši so obe tekmi s polno motivacijo 
in borbeno ter srčno igro poskušali razbiti nasprotnikovo obrambo, 
vendar je veselje naših prevečkrat prekinil odlični vratar Tomaž Trelc. 
Dva polfinalna poraza sta nas pripeljala do tekme za 3. mesto. V drugi 
polovici maja nas v boju za bronasto kolajno čaka tekma proti HK Sra-
ke iz Ljubljane. Več o zaključnemu članskemu državnemu prvenstvu 
pa se razpišemo v junijski številki Rokovnjača. 
Dolgo sezono imajo za seboj tudi naši mladi hokejisti v selekcijah U-9, 
U-11 in U-16. Pod trenersko taktirko Berlec-Vesel-Pejanovič-Sovec jih 

poleg številnih domačih in mednarodnih turnirjev ter Zagrebško-hr-
vaškega prvenstva tako kot vsako leto v maju čaka še državno prven-
stvo, v katerem se pomerijo tudi z močnimi ekipami z leda.
Drugo soboto v maju se je za naš klub prvenstvo začelo več kot odlič-
no. Z mešanimi občutki smo prišli v Horjul, v katerem jo je od naših 
selekcij rezultatsko najslabše odnesla ekipa v selekciji U-16. Proti te-
snemu in bolečemu porazu proti domačinom Dinamitom je sledila še 
tekma proti odlični ledaški zasedbi iz Domžal. Nasprotnik je izkoristil 
našo utrujenost in našim vpisal še drugi poraz. Fantje so hitro pozabili 
prvi tekmovalni dan in se že pripravljajo na povratne tekme. So pa 
zato za pravo presenečenje in veselje poskrbeli mladinci v selekciji 
U-9 in U-11. Prav najmlajši so v prvi tekmi s kar 6:1 povsem nepriča-
kovano zmagali nad velikim hokejskim klubom iz Maribora. Naše je 
zmagovalno in navijaško vzdušje iz tribun poneslo tudi v drugi tekmi 
proti HK zipLine Šobec - Bled, kjer so po izenačenemu rednemu delu 
v kazenskih strelih srečno odnesli naši in na koncu slavili s 4:3. Da pa 
ne bi domov zmag odnesli le najmlajši, so za veselje poskrbeli tudi v 
selekciji U-11, kjer so z rezultatom kar 5:0 premagali mlade Domžal-
čane, ki so člani HK Slavija iz Zaloga. Oprema se še ni posušila in že 
naslednjo jutro smo odšli na mednarodni turnir mešanih ekip v Po-
stojno, na katerem so se še enkrat več odlično odrezali naši mladinci. 
Naše mlade selekcije v maju čakata še dva kroga državnega prven-
stva, v juniju pa tradicionalni mednarodni turnir v Dolenjskih Topli-
cah, turnir v Žirovnici, zaključek Zagrebško-hrvaškega prvenstva in 
zaključni finalni turnir te sezone v soboto, 16. junija, na domačih tleh 
v dvorani RCU. 
Točne razporede tekmovanj najdete na facebook strani Hokejski klub 
Prevoje ali na strani Inline hokejske zveze. Vabljeni k ogledu tekem in 
podpori s tribun. 
Čestitke vsem članom HK Prevoje za borbenost ter srčni pristop na 
vseh klubskih obveznostih in tekmovanjih!
  

ZA uprAvni odbor Hkp, predsednik dArio veseL

Najmlajši člani HK Prevoje odlično začeli državno prvenstvo

Samozavest ima zapisano v genih.
Novi T-Roc.

Avto Lovše
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen.       Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 777-77-77

www.aclovse.si
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Petra Pavlič osvojila prvo mesto
V nedeljo, 6. maja 2018, je v Celju potekalo kadetsko, mladinsko in 
študentsko prvenstvo. Tekmovanja so se udeležili tudi tekmovalke in 
tekmovalci iz Težkoatletskega kluba Domžale. Zlato medaljo je osvo-
jila Petra Pavlič z zelo dobrim rezultatom 70 kg v potegu in 78 kg v 
sunku. Pavličeva je po tekmovanju povedala, da je zadovoljna z rezul-
tatom, ki je hkrati lepa popotnica za nadaljevanje sezone. Tekmovalci 
in tekmovalke TAK Domžale pa ne bodo imeli veliko časa za počitek, 
saj bo ekipa TAK Domžale kmalu že odpotovala na močan mednaro-
dni turnir v Bač.

vALentin orešek

Večer ob biljardu
Pred davnimi leti smo mnogi med svoje rekreativne dejavnosti uvr-
ščali in se sproščali tudi ob igri biljarda. Takrat je bil biljard veliko bolj 
popularen, gostilna je z njim privabila številne goste, večeri ob tej igri 
so bili nepozabni.
Zlatopoljci že nekaj let zapored organizirajo večer ob biljardu. Sprva 
v gostilni Škarja na Prevojah, tokrat že drugo leto v gostinskem lo-
kalu Planinček na Rovah. Tokrat se nas je zbralo štirinajst. Po žrebu 
se je razvrstilo sedem parov in se pomerili med seboj v igrah, ki so 
poražencem onemogočile nadaljnje tekmovanje. V razburljivem in 
bučnem navijanju je večer ob biljardu hitro mineval. V zaključnem 
delu sta si zmago in prvo mesto priborila Janez in Grega Hribar, drugo 
mesto Viktor Pogačar in Tone Habjanič, tretje mesto sta dosegla Emil 
Močnik in Franci Cevec.
Hvala gostinskemu lokalu Planinček za gostoljubje, najboljšim česti-
tamo, vsi pa čakamo in upamo v ponoven prijeten večer ob biljardu 
prihodnje leto.

tone HAbjAnič Zlatopoljci se znajo tudi poveseliti.

ŠPORT

KLIMATSKA NAPRAVA  
TEMPOMAT 
ZASLON NA DOTIK 

S 5 LETI JAMSTVA ZA

12.990 €*

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,2 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 121 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,01 do 20,14. 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.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 2008 Active (1,2 PureTech 82), sive hurricane 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. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 8. 2018. Vse slike v oglasu so simbolične.

peugeot.si



Rokovnjač24 MLADINA IN ŠOLSTVO

Raziskovalni čebelnjak je gostil 
175 otrok iz Domžal in s Prevoj
Na dnevu HOFERjevih odprtih vrat, 23. aprila 2018, so otroci izvedeli 
več o življenju in delu čebel ter spoznali, kako lahko tudi sami pomaga-
jo malim delavkam, da bodo še naprej pridno opraševale rastline. 
Pri HOFERju se zavedajo svoje odgovornosti do ljudi in okolja, zato v 
okviru iniciative Danes za jutri pripravljajo različne družbeno odgovor-
ne projekte. Da bi pomagali čebelam in vsem, ki se trudijo za njihovo 
dobrobit, v okviru trajnostnega projekta Skrbimo za medeno priho-
dnost pripravljajo številne aktivnosti, v katere vključujejo tudi otroke.
Spoznali kranjsko čebelo
Ogled raziskovalnega čebelnjaka, v katerem domuje 20 čebeljih družin, 
je vodila raziskovalka s Čebelarske zveze Slovenije Nataša Lilek. Otro-
kom je na izobraževalen, a igriv način predstavila, zakaj so čebelice po-
membne za našo prihodnost, in jim razkazala, kje se zadržujejo v času, 
ko ne oprašujejo rastlin. V čebelnjaku, ki je v HOFERjevem upravno-lo-
gističnem centru, prebiva domača čebela, natančneje njena podvrsta, 
kranjska čebela ali pogovorno kranjska sivka. Veliko zanimanja je prite-
gnila tudi čebelarska oprema in pa prav posebna čebelica, ki se je od 
drugih razlikovala po barvi. »Najbolj mi je bila všeč matica, saj je bila 
drugačna in se je od drugih čebelic ločila z rumeno piko,« je povedala 
Venesa iz vrtca Medo. Ob koncu srečanja je otroke obiskala še maskota 
čebelica, jih pogostila s sokom in sadjem ter jim razdelila darilne vrečke.

s. o.

Medvedkov tek 
V Vrtcu Medo smo tudi letos izvedli Medvedkov tek in se priključili 
Karitasovi akciji Tek podnebne solidarnosti, ki opozarja na global-
ne podnebne spremembe. Teka so se udeležili vsi otroci, tudi naši 
najmlajši. Otroci so se na startu ogreli in na znak piščalke stekli 
proti cilju. Vsi so uspešno pretekli progo in se na cilju okrepčali z 
žitno rezino ter se osvežili z vodo.
Otroci in odrasli smo pretekli 81,6 km. 

joLAndA kresLin, ksenijA cApuder

Razstava ilustracij znanih 
slovenskih slikanic
Lani je minilo 100 let od izida prve slovenske slikanice Martin Kr-
pan z ilustracijami Hinka Smrekarja. Ker letos obeležujemo leto 
evropske in s tem tudi slovenske kulturne dediščine, smo v sode-
lovanju z Občino Lukovica v šoli postavili razstavo ilustracij neka-
terih znanih slovenskih ilustratorjev slikanic. 
Ilustracije velikega formata nam je za en teden posodila Založba 
Mladinska knjiga.

Odprtje razstave je potekalo v ponedeljek, 14. maja 2018, v knjižni-
ci. Prisotne sta  nagovorila ravnateljica dr. Anja Podlesnik Fetih in 
župan Matej Kotnik. Sodelovali so tudi učenci 3. a in 3. b razreda. 
Po odprtju smo si razstavo tudi ogledali.
V povezavi z razstavljenimi deli smo z učenci že začeli poustvarjati. 
Nastale so čudovite ilustracije Martina Krpana in trganke o zgodbi 
Hišica iz kock. V knjižnici z učenci prebiramo slikanice in si ogledu-
jemo razstavo različnih izvodov Martina Krpana.
Veseli smo, da so našo šolo dodatno krasile prave umetnine, ki niso 
samo lepe, ampak nas vabijo tudi k branju, pogovoru o knjigah 
nekoč in danes ali pa nas, odrasle, ogrejejo ob spominu na toplo 
zgodbico iz otroštva.  

tinA pergAr in dAnicA doLAr
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zaključni koncert
Tinkara Pavlič - klavir     Anže Pavlič - klavir  

Nežka Smerkolj - tenorski krilni rog       

mentorja :  
Tomaž Pirnat & Luka Einfalt

Sreda, 30. maj 2018, ob 19.30

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih fi-
nančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja 
razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za leto 
2018, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju držav-
nih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) 
št. 702/2014.

UKREP FINANCIRANJA:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopred-

metena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 
primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije 
(EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
− Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetij-

skega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov 
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proi-
zvodnje,

− Ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih 
razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna 
naložba presega veljavne standarde Unije,

− Vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasa-
cijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.

III. UPRAVIČENCI 
Upravičenci po tem javnem razpisu so pravne in fizične 

osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna 
v primarni kmetijski proizvodnji ter sov pisana v register 
kmetijskih gospodarstev:
− posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetij-

skih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pa-
šna skupnost, agrarna skupnost…),

− kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, ki ležijo na območju občine.

IV. 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 dneva 
prejema sklepa o sofinanciranju s strani Občine Luko-
vica in do rokov za oddajo zahtevka.

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

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

(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju ra-
zvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za pro-
gramsko obdobje 2015–2020 (v nadaljevanju: pravil-
nik) se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen 
kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

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

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

2. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomo-

či po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi 
Uredbe komisije (EU) številka 702/2014):

(1) Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni subjekti, ki 
so:

a. naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na pod-
lagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila 
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z no-
tranjim trgom;

b. podjetja v težavah.
(2) Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za 

ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 
za:

a. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje dr-
žave ali države članice, in sicer če je pomoč neposre-
dno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekoči-
mi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 

b. pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domače-
ga blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se 
pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Po-
moč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč 
predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejav-
nosti.

(4) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, do-
ločenih s tem razpisom, ne smejo preseči najvišjih 
zneskov pomoči določenih v Uredbi Komisije (EU) št. 
702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali 
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali 
pa se delno financira iz sredstev EU.

(5) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se 
lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zve-
zi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti 
prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže 
najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se 
uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komi-
sije (EU) št. 702/2014.

(6) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se 
ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe 
(EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, 
če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 
Komisije (EU) št. 702/2014.

(7) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se 
ne kumulira z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z  
istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo 
presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki 
sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
(1) Pogoji za pridobitev:
− ustrezna dovoljenja za izvedbo naložbe ter dokazila o 

morebiti nastalih stroških, kadar so upravičeni do sofi-
nanciranja,

− izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme 
in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba,

− kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pri-
pravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija,

− dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa ali najema zemljišča,

− drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

(2) Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena ose-
ba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodar-
stev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

DODATNI POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 
- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izva-

jati na najmanj 0,5 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

V. UPRAVIČENI STROŠKI
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih ze-

mljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
− stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki),
− stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
− stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pa-

šnikov z ograjo,
− stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Pomoč se ne dodeli za:
− nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin,
− zasaditev letnih rastlin,
− dela v zvezi z odvodnjavanjem,
− nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
− naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomo-

či, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začet-
ka njihovega delovanja,

− za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne doku-
mentacije,

− investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
− investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Re-

publike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov,

− stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
− obratna sredstva.

Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. Naložba 
ne sme biti začeta pred izdajo sklepa in mora biti zaključe-
na pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev. 

VI. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:

Znesek dodeljene pomoči se določi glede na obseg vlog 
prispelih na javni razpis ter razpoložljiva sredstva, vendar 
lahko znaša do 50 % upravičenih stroškov naložb na kme-
tijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posame-
zno naložbo na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 
1.500 EUR na leto. 

VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 3.000,00 EUR, namenjena ukrepu sofi-

nanciranje izgradnje pašnikov, 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: Program reforme kmetijstva in živilstva, pod-
program 11029003 Zemljiške operacije, proračunska po-
stavka 042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov, 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.

Če bo glede na število vlog in odobreno višino upraviče-
nih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, 
se bodo vsem upravičencem dodeljena sredstva soraz-
merno znižala.

Če se v proračunu Občine Lukovica za leto 2018 spreme-
ni višina sredstev od navedene, se upravičencem skladno s 
tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

VIII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so sestavni in 

obvezni del razpisne dokumentacije.

IX. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obra-

zec) in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana 
na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v 
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA VLOGI:
− ustrezno dovoljenje (npr. lokacijska informacija, od-

ločbe o uvedbi nezahtevne agromelioracije s strani 
pristojnega ministrstva ni treba pridobiti, je pa treba 
pridobiti ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih 

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
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organov, če se bo predvidena nezahtevna agromeli-
oracija izvedla na območjih varovanj in omejitev po 
posebnih predpisih, npr. varovalni pas infrastrukture in 
infrastrukturnih vodov, kmetijsko soglasje, v primeru 
krčitve dreves tudi odločbo Zavoda za gozdove Slo-
venije) oziroma projektna dokumentacija za izvedbo 
naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni 
do sofinanciranja;

− predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
− izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme 

in tehnologijo paše, ki ga pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnikov;

− kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pri-
pravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

− dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v pri-
meru zakupa ali najema zemljišča (izjava je sestavni del 
razpisne dokumentacije);

− fotokopija zadnje oddane zbirne vloge na ARSKTRP 
(osnovni podatki vlagatelja, podatki o živalih, podatki 
o površinah); 

− izjava vlagatelja o kumulaciji državnih pomoči (izjava 
je sestavni del razpisne dokumentacije).

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

X. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala Komisija za kmetijstvo (v nada-

ljevanju: komisija), ki bo pripravila tudi predloge dode-
litve 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. 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. 

5. 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.

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

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

XI. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, 

opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: 
»NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – NALOŽBE 2018«, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najpozneje do 
četrtka, 21. 6. 2018, do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, 
ki bodo do navedenega datuma in ure dostavljene v tajni-
štvo Občine Lukovica. Prijave se lahko dostavijo osebno v 
tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Raz-
pisna 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: 21. 6. 2018, ob 16. uri, v pro-
storih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Odpiranje vlog ni javno.

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

občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dode-
litve 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 Lukovica 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za iz-
plačilo sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev s priloženimi 
dokazili se lahko oddajo do 15. 10. 2018.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2018.

XIII. INFORMACIJE

Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih 
ur. Kontaktna oseba: Katka Bohinc, telefon: 01 729 63 18. 
Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z raz-
pisom: katka.bohinc@lukovica.si. 

Številka: 330-0016/2018-2
Datum: 24. 5. 2018

občinA LukovicA župAn:, MAtej kotnik, L. r.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgra-

dnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za 
čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja 
do 50 populacijskih enot (PE) na območju občine Lukovica.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske 
odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) do-
loča zahteve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in 
padavinske vode, ki morajo biti izpolnjene pri opravljanju 
storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode. Pravilnik o dode-
litvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in 
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Luko-
vica (Uradni vestnik Občine Lukovica št. 5, str. 274) določa 
postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu 
Občine Lukovica. 

II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SRED-
STEV
A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s stalnim pre-

bivališčem v Občini Lukovica in dokazili o načrtovani 
gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode, 
skladno s pogoji javnega razpisa.

2. Občina Lukovica bo sofinancirala vloge skladno s Pra-
vilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za 
namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Luko-
vica, št. 5/2015). Sredstva so zagotovljena v proračunu 
Občine Lukovica za leto 2018 v višini 10.000,00 EUR.

B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe 

mora biti izven območja aglomeracij, za katere mora 
Občina Lukovica zagotoviti odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih vod z javnim kanalizacijskim sistemom 
in javno čistilno napravo.

2. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji mora-
jo razpolagati z lastninsko pravico oziroma morajo 
predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno 
pri notarju.

3. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o 
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisu-
je Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod 
iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 
98/07 in 30/10).

III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1. Vloga – prijavni obrazec
 Vsebina vloge zajema izpolnjen obrazec z osnovnimi 

podatki prosilca, objekta, velikosti mKČN ter obvezne 
priloge (izpisek iz zemljiške knjige ali notarsko overjeno 
služnostno pogodbo, za lokacijo mKČN).

2. Vzorec pogodbe
 Vlogi je potrebno priložiti vzorec pogodbe o sofinan-

ciranju nakupa in vgradnje male komunalne čistilne 
naprave in ga izpolniti, na vsaki strani parafirati in pod-
pisati.

3. Zahtevek za sofinanciranje
 Vlogi je potrebno priložiti izpolnjen zahtevek za sofinan-

ciranje z navedenimi prilogami. 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega 
razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni stra-
ni Občine Lukovica www.lukovica.si. Vlagatelji lahko pre-
vzamejo razpisno dokumentacijo tudi v tajništvu Občine 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu 2018 je treba 

vložiti najpozneje do 22. avgusta 2018, do 12.ure.
Prijavo oziroma vlogo je treba oddati v tajništvu Občine 

Lukovica ali poslati s priporočeno pošto na naslov:
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo prispele do nave-
denega datuma in ure na sedež občine.

Vlogo je treba oddati oziroma poslati v zapečatenem ovit-
ku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom 
»NE ODPIRAJ - mKČN 2018«. Na hrbtni strani ovitka mora 
biti označen polni naslov vlagatelja.
 
V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo 
s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Upošte-
vale se bodo izključno v celoti izpolnjene vloge ter pravoča-
sno oddane vloge na priloženem obrazcu.

V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili 
javnega razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da 
v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, oziro-
ma bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, bo vloga 
s sklepom zavržena.

VI. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU 
RAZPISA

Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 15 dni od dne, ko komisija 
pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Z upravi-
čenci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni 
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko 

zainteresirani vlagatelji oziroma prosilci pridobijo pri Urošu 
Drobežu na Občini Lukovica, tel. št. 01 729 63 16.

Številka: 354-0034/2018-1
Datum: 11. maj 2018

občinA LukovicA župAn,  MAtej kotnik

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

JAVNI RAZPIS
Za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v 

občini Lukovica v letu 2018
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1. Predmet javnega poziva
Pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne 

in storitvene znamke »ZAKLADI ČRNI GRABEN« (v na-
daljevanju: znamka).

2. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe znamke
Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo fi-

zične in pravne osebe s sedežem na območju občine 
Lukovica in so vpisane v ustrezni register dejavnosti (v 
nadaljevanju: nosilci dejavnosti). 

Pravico do pridobitve in uporabe znamke imajo tudi 
druge fizične in pravne osebe, ki nimajo sedeža na ob-
močju občine Lukovica, pod pogojem, da se znamka 
uporablja samo za blago, pridelano na območju občine 
Lukovica in izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega odstavka.

3. Vsebina prijave na javni poziv
Vloga vsebuje: 
− prijavni obrazec z naslednjimi podatki vlagatelja: 

ime in priimek oziroma naziv, ime in priimek zako-
nitega zastopnika, naslov, vrste blaga in storitev, za 
katero želi uporabljati znamko z navedbo razreda 
in artikla, v primeru kmetijskih pridelkov in izdel-
kov tudi navedbo načina kmetovanja (ekološko, 
integrirano, konvencionalno), datum, žig in podpis 

zakonitega zastopnika,
− zahtevana dokazila: 
- kopija izpisa iz registra, iz katerega je razvidna de-

javnost, za kmetijska gospodarstva pa zadnji izpis iz 
Registra kmetijskih gospodarstev,

- parafirani vzorec pogodbe.

4. Rok za oddajo prijave na javni poziv in način prijave 
na javni poziv

Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojni-
cah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni 
z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI POZIV – ZNAMKA ZČG 
2018«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do petka, 22. 6. 2018, do 10. ure. 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni datum 
prejete do najpozneje 10. ure. Prijave se lahko dostavi-
jo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporo-
čeno pošto. Vloga bo z dnem objave poziva na obja-
vljena na spletni strani občine: www.lukovica.si in bo 
na voljo v tajništvu občine. 

Odpiranje prispelih vlog bo: 22. 6. 2018, ob 11. uri, v 
prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

5. Informiranje o javnem pozivu 

Vse dodatne informacije glede poziva lahko dobite 
na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, (I. nadstropje), 
1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: 
Katka Bohinc, telefon: 01 729 63 18. Elektronski naslov 
za posredovanje vprašanja v zvezi s pozivom: katka.bo-
hinc@lukovica.si. 

6. Obveščanje o izidu javnega poziva
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s pisnim 

sklepom.
Zoper odločitev občinske uprave je možna pritožba v 

roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa vlagatelju, skla-
dno 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).

Po pravnomočnosti sklepa o podelitvi pravice do 
uporabe znamke Občina Lukovica z vlagateljem skle-
ne pogodbo in uporabniku določi šifro uporabnika. V 
pogodba bodo urejene medsebojne pravice in obve-
znosti med Občino Lukovica in uporabnikom znamke.

Številka: 322-0010/2018-2
Datum: 24. 5. 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, 30/18), 46. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 100/13) in 7. člena Pravilnika o kolektivni blagovni in storitveni znamki 

»ZAKLADI ČRNI GRABEN« (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/18), Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI POZIV
za zbiranje vlog za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne in storitvene znamke »ZAKLADI 

ČRNI GRABEN« za leto 2018

28 RAZPISI

AC Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.

Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77

10 LET JAMSTVA
NA HIBRIDNO BATERIJO

NAŠA IZBIRA
JE HIBRID
NOVA TOYOTA
CH-R HIBRID

EKO SUBVENCIJA www.aclovse.si

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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Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US in 23/17), 
izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

 SKLEP  O DOLOČITVI VOLIŠČ IN  OBMOČIJ VOLIŠČ
za  izvedbo predčasnih volitev poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo, 3. junija 2018 

S 1. 5. 2018 se je začela uporabljati sprememba Zakona o starše-
vskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) o očetovskem dopu-
stu, ki velja za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018. 

Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi že v najnežnejši 
dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

  
Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018 
Oče izrabi prvi del očetovskega dopusta v trajanju najmanj 15 koledar-
skih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela od 
rojstva otroka do najpozneje enega meseca po poteku starševskega 
dopusta v strnjenem nizu oziroma pravice do starševskega dodatka za 
tega otroka. Če jih izrabi manj kot 15 dni, mu preostanek do 15 dni 
propade. Oče lahko izrabi tudi celotnih 30 koledarskih dni v enem delu, 
npr. ob rojstvu otroka.
 
Oče izrabi drugi del očetovskega dopusta v trajanju največ 15 koledar-
skih dni v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela naj-
pozneje do končanega prvega razreda osnovne šole otroka, v skladu s 
predpisi, ki urejajo osnovno šolo. Evidenco o izrabi tega dela dopusta 
vodi center.
 
Kje se uveljavlja očetovski dopust
Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, na katerem 
je mati uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma starše-
vskega dodatka. 
Center prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo in obvesti de-
lodajalca o priznanju pravice.

Pri uveljavljanju pravice do očetovskega dopusta bodite pozorni:
• Najpozneje dan pred nastopom očetovskega dopusta (po rojstvu 

otroka) se oglasite na centru za socialno delo, na katerem je mati 
uveljavljala pravico do materinskega dopusta oziroma ji je bila pri-
znana pravica do materinskega dopusta. Center za socialno delo 
Domžale vodi postopke in izdaja odločbe materam, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Morav-
če in Trzin.

• Vlogo si lahko natisnete s spletne strani Ministrstva za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti oziroma jo dobite na Centru 
za socialno delo Domžale.

• Najpozneje 30 dni pred predvidenim nastopom očetovskega do-
pusta obvestite vašega delodajalca o nameri izrabe dopusta.

• Ker se pravica do očetovskega dopusta pridobi šele po rojstvu otro-
ka, vlogi priložite obvestilo porodnišnice o rojstvu otroka oziroma 
rojstni list otroka.

• V primeru zunajzakonske skupnosti je treba za uveljavljanje te pra-
vice po rojstvu otroka predložiti zapisnik o priznanju očetovstva.

• O izrabi 15 dni očetovskega dopusta po koncu starševskega dopu-
sta za tega otroka mora oče obvestiti center za socialno delo zaradi 
izplačila nadomestila.

Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je neprenosljiva
Ne glede na to, lahko očetovski dopust, če ga oče ni izrabil, pod ena-

kimi pogoji izrabijo tudi:
• Druga oseba ter materin zakonec, materin zunajzakonski partner in 

partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti, 
ki dejansko neguje in varuje otroka.

• Zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne 
partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust.

center ZA sociALno deLo doMžALe

Koriščenje dopusta za očete otrok, rojenih po 1. 5. 2018

VOLIŠČE 4.10.17 – PODRUŽNIČNA  ŠOLA KRAŠNJA
Krašnja 14a, Lukovica  
Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Krašnjo 
in Žirovše.

VOLIŠČE 4.10.18 - 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 Lukovi-
ci, Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici 
in Zgornje Prapreče.

VOLIŠČE 4.10.19 – 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 4.10.20 – ŠPORTNO TURISTIČNO  DRUŠTVO RAFOLČE,    
Rafolče 11 
Dupeljne, Rafolče, Straža in  Vrhovlje. 

VOLIŠČE 4.10.21 -   ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE 
Podgora pri Zlatem Polju 1 
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Po-
lju, Preserje pri Zlatem Polju, Trnovče in Zlato Polje.

VOLIŠČE 4.10.22 - PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGOVICA
Blagovica 33, Blagovica

Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe,  Mali Jelnik, Pod-
smrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, 
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.

VOLIŠČE 4.10.23 -  VEČNAMENSKI OBJEKT 
Češnjice 8, Blagovica 
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.                  

VOLIŠČE 4.10.24 – 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: 041-5/2018
Datum: 20. 4. 2018

REPUBLIKA SLOVENIJA                 
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10.  VOLILNEGA OKRAJA
4.  VOLILNE ENOTE                             

predsednicA
okrAjne voLiLne koMisije

HeLenA MejAč, univ. dipL. prAv.
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LJUDMILA
NOVAK

MISLI RESNO

NAROČNIK: NOVA SLOVENIJA

DOSTOPNO ZDRAVSTVO  
BREZ ČAKALNIH VRST

NAŠI PRVI TRIJE KORAKI
ZA UVRSTITEV SLOVENIJE MED  
15 NAJBOLJŠIH DRŽAV SVETA

DO VIŠJIH PLAČ  
Z NIŽJIMI DAVKI

12

POŠTENO IN 
PRAVIČNO ZA VSE

3
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Vrnimo ljudem dostojanstvo!
Stranka DeSUS želi državljankam in državljanom povrniti zaupanje v so-

cialno državo, zaupanje v delovanje pravne države in zagotoviti pogoje za 
človeka vredno življenje. Njen Program vsebuje dosegljive cilje, v skladu z 
njeno politično močjo. Seveda je program namenjen vsem generacijam, 
vsem državljankam in državljanom Slovenije, zvesta pa ostaja pri prizade-
vanjih za pravice starejših. Tako se DeSUS zavzema za:
1. Popravo krivic upokojencev – povrniti kar jim je bilo v času gospodar-

ske in finančne krize odvzeto, zaradi neusklajevanja pokojnin, mini-
malna pokojnina za polno delovno dobo se mora dvigniti nad prag 
revščine (iz sedanjih 500 evrov na vsaj 612 evrov), zvišanje vdovskih 
pokojnin, sprejem Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi zagotavljal ka-
kovostne javne zdravstvene storitve vsem državljanom in zagotovil 
kakovostno javno institucionalno varstvo, oskrbovanih stanovanj ter 
pomoč na domu.

2. Ustanovitev demografskega sklada – iz državnih podjetij in ostalega 
državnega premoženja se oblikuje sklad, ki bi zagotavljal trajna sred-
stva za pokojnine mlajših generacij.

3. Javno šolstvo in javno zdravstvo – le-ta oblika lahko zagotovi, da se 
ne bo še bolj drastično in brezobzirno nadaljevalo razslojevanje ljudi v 
državi.

4. Zagotovitev pogojev za uspešno delovanje gospodarstva – posebna 
pozornost stranke je namenjena razvoju obrti in družinskih podjetij, 
predvsem oblikovanju uravnoteženega in razvojno naravnanega go-
spodarstva.

5. Ponovna uvedba služenja obveznega vojaškega roka za moške – tre-
nutne varnostne razmere in stanje Slovenske vojske zahteva ukrepa-
nje.

DeSUS-ov program je jasen in odločen. Celoten program sledi enemu 
cilju: Vrnimo ljudem dostojanstvo! Geslo stranke DeSUS je isto kot pred 
štirimi leti, ker vemo, da naše delo, da vrnemo ljudem dostojanstvo, še ni 

končano. S preteklim delom smo dokazali, 
da nam lahko zaupate. Naredili bomo vse, 
da bomo vaše zaupanje upravičili tudi v na-
slednjem mandatu.

desus/ MAg. bojAn ArH, predsednik oo desus

Franci Rokavec, 
kmetijski tehnik, župan občine 
Litija. Kandidira v volilnem 
okraju 10.
»Skupaj z družino kmetujem 
na domači kmetiji v Zgornji 
Jevnici 12 pri Kresnicah. Že 
tretji mandat opravljam funkcijo 
župana občine Litija. Na tem 
položaju še kako dobro občutim 
problem nefunkcioniranja države, 
ki z davčnimi bremeni in preobsežnimi birokratskimi postopki 
otežuje življenje in delo državljank in državljanov. Z izkušnjami, 
ki se jih je v treh mandatih precej nabralo, bi želel prispevati k 
zmanjšanju tegob, s katerimi se soočamo vsak dan. Pomemben 
korak k hitrejšemu razvoju občin in dvigu kakovosti življenja 
občanov je prenos pristojnosti z državne na lokalno raven na 
številnih področjih delovanja ter primerno povečanje financiranja 
občin. Le tako bomo lahko zagotovili njihov hitrejši razvoj. Prav 
tako opažam, da je, ne glede na starost, premalo državljanske in 
domovinske zavesti!«

Politika je dajanje, 
ne jemanje!

8.
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ČLOVEK.
SKUPNOST.
DRŽAVA.

TINA HEFERLE
»Kot predstavnica mlajše generacije verjamem, da 
zmoremo s trdim delom, poštenimi nameni in 
kompetentno ekipo ustvariti za državljanke in državljane 
prijaznejšo ter dostopnejšo državo, ki bo polna sveže 
energije za lepšo prihodnost vseh generacij.«
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Hvala Hoferju in  
Rotary clubu Domžale 

Pred kratkim so nas znova prijetno presenetili v podjetju Hofer in Ro-
tary clubu Domžale s sladko donacijo odličnih piškotov. Razdelili smo 
jih med materialno šibke družine in posameznike.

V imenu vseh, ki so se sladkali, hvala za lepo dobrodelno delo.
MArtA toMec

Mlada družina išče zapuščeno kmetijo, 2 do 10 
hektarov, sončna lega.       040 168 454 Klemen

DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE
Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin

VABI 
26. maja – 

ŠPORTNO SREČANJE 
DIABETIKOV SLOVENIJE

Odhod avtobusa ob 7.30 z  
AP Domžale

Socialna problematika ter stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro 
in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obrav-
navo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit 
sistem socialnega varstva. Z reorganizacijo centrov za socialno delo želimo 
odpraviti slabosti in pomanjkljivosti trenutne ureditve. Reorganizacija vklju-
čuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktiva-
cijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki 
prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po 
vsej Sloveniji. 

Z informativnim izračunom bodo postopki preglednejši, z opustitvi-
jo obveznosti vsakoletnega obnavljanja letnih pravic pa tudi enostav-
nejši.

Z reorganizacijo se uvaja novost: informativni izračun, ki bo povečal 
transparentnost odločanja o pravicah iz javnih sredstev. Tako bodo upravi-
čenci do pravic in subvencij že pred koncem postopka obveščeni o podat-
kih, s katerimi razpolaga center za socialno delo (zlasti premoženjski položaj 
družine in izpolnjevanje pogojev) in nameravano odločitvijo (višina pravice/
subvencije in obdobje upravičenosti). Informativni izračun bo veljal kot za-
časna odločitev centra za socialno delo, ki bo, če se uporabnik z njo strinja, 
avtomatsko postala končna odločba. V primeru, da uporabnik na informa-
tivni izračun poda ugovor, bo izračun pregledala pristojna služba centra za 
socialno delo in izdala odločbo. Informativni izračun bo v uporabi pri vseh 
pravicah iz javnih sredstev. 

Pri vseh letnih pravicah iz javnih sredstev (otroški dodatek, subvencija vrt-
ca, malice, kosila, državna štipendija), se bodo informativni izračuni izdajali 
avtomatično, enkrat letno. Tako bo uporabnik dolžan podati vlogo samo za 
prvo uveljavljanje pravice (npr. ob rojstvu otroka), potem pa bo sistem avto-
matično enkrat letno preveril izpolnjevanje pogojev za nadaljnje prejemanje 
pravice. Obdelava podatkov bo avtomatizirana, kar pomeni, da bodo stro-
kovni delavci bistveno razbremenjeni administrativnega dela. 

Centri za socialno delo bodo informativne izračune pričeli izdajati 1. 1. 
2019. To je tudi presečni datum, ko strankam za nadaljnje prejemanje 
letne pravice ne bo več treba oddajati vlog, ampak bo center za socialno 
delo sam po uradni dolžnosti izvedel postopek preverjanja tistih letnih pravic, 
ki se iztečejo v konkretnem mesecu. S 1. 9. 2019 pa bodo centri za socialno 
delo prešli na masovno izvajanje avtomatičnega informativnega izračuna za 
vse prejemnike/družine z odobrenimi letnimi pravicami, kar prinaša popolno 
avtomatično podaljševanje letnih pravic enkrat letno v jesenskem času. 

Socialna aktivacija bo izboljšala skrb za dolgotrajno brezposelne.
Projekt socialne aktivacije predstavlja celovit pristop, ki naslavlja proble-

matiko dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotrajnih prejemnikov denarne 
socialne pomoči. Namen socialne aktivacije je prepoznavanje, usmerjanje, 
motiviranje vključevanje ter spremljanje v socialno aktivacijo vključenih 
oseb. Poleg tega je namen tudi podpreti vključene v socialno aktivacijo pri 
njihovi reaktivaciji, integraciji v različne družbene sisteme ter posledično po-
novno vključiti na primarni, sekundarni in terciarni trg dela. 

Z vzpostavitvijo celovitega sistema socialne aktivacije bo projekt prispeval 
k večji socialni vključenosti in zmanjšanju tveganja revščine prejemni-
kov denarne socialne pomoči in drugih izključenih oseb ter h krepitvi moči in 
kompetenc socialno izključenih oseb. V programe socialne aktivacije se bo v 
letih 2017 in 2018 vključilo 5.200 dolgotrajno brezposelnih oseb in dolgotraj-
nih prejemnikov denarnih socialnih pomoči, v vseh petih letih (2017–2022) 
pa skupno 12.500 oseb. 

Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

sredstev Evropskega socialnega sklada za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2022.

Nova organizacijska struktura stremi k izboljšanju storitev za upo-
rabnike.

Reorganizacija uvaja novo organizacijsko strukturo centrov za socialno 
delo, s čimer se bo izboljšala njihova dostopnost in povečala kakovost sto-
ritev za uporabnike. Z novo organizacijsko strukturo bomo poenotili delo-
vanje centrov za socialno delo in poenostavili upravne postopke. Centri 
za socialno delo na lokalnem nivoju še naprej ostajajo osrednja strokovna 
institucija na področju socialnega varstva. Z reorganizacijo ustanavljamo 16 
novih centrov za socialno delo. Iz obstoječih 62 centrov za socialno delo 
se oblikuje 63 enot centrov za socialno delo (do zdaj največji Center za 
socialno delo Maribor se bo preoblikoval v dve enoti), ki bodo ohranile svojo 
avtonomnost. 

Takšna organizacija omogoča več časa za terensko delo, saj bodo posamič-
ne enote centrov za socialno delo razbremenjene administrativno upravnih 
postopkov.
• Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustano-

vljenega centra za socialno delo organizirala skupna splošna služba 
(kadrovska služba, računovodstvo, tehnično-administrativna služba), 
služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vodenje postopkov 
o pravicah iz javnih sredstev: o otroškem dodatku, znižanju plačila za pro-
grame vrtcev, državni štipendiji, dodatni subvenciji malice za učence in 
dijake in subvenciji kosila za učence) in skupna strokovna služba, ki bo 
vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam (interventna služba, 
krizni centri). Predvideva se, da bo znotraj skupne strokovne službe de-
lovala tudi mobilna strokovna enota, ki jo bodo sestavljali strokovnjaki 
različnih profilov (psiholog, pravnik, specialni pedagog, itd.) in bo na raz-
polago vsem enotam znotraj območnega centra za socialno delo.

• Enote centrov za socialno delo bodo delovale kot vstopna točka za vse 
pravice uporabnikov in bodo še naprej izvajale strokovne naloge, soci-
alno varstvene storitve, javna pooblastila in različne socialno varstvene 
programe. Na enotah bodo še naprej sprejemali vloge (ZUPJS, ZSVarPre, 
ZSDP) ter odločali o denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, sub-
venciji najemnine, pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih 
storitev, otroškem dodatku, če se istočasno vodi postopek o pravici do 
denarne socialne pomoči, pravicah iz starševskega varstva in družinskih 
prejemkih.

Z reorganizacijo centrov za socialno delo se tako ohranjajo prednosti ob-
stoječe organizacije centrov za socialno delo, in sicer obstoječe lokacije cen-
trov za socialno delo, ki omogočajo neposredno dostopnost uporabnikom 
(na primer vlaganje zahtevkov in hkrati urejanje drugih pravic na centru za 
socialno delo, informiranje o pravicah, lažje urejanje sprememb); poznavanje 
situacije uporabnika, poznavanje družine; hitro reagiranje v primeru, ko je to 
potrebno. 

Reorganizacija centrov za socialno delo bo uporabnikom prinesla števil-
ne koristi. Izboljšali se bosta krajevna in časovna dostopnost, tako da bodo 
storitve uporabnikom prijaznejše. Različne metode dela in strokovnjaki s spe-
cifičnimi znanji bodo poskrbeli, da bodo storitve za uporabnike dostopne po 
enakem standardu za vse. Z reorganizacijo centrov za socialno delo le-te pri-
bližujemo uporabnikom in se resnično vračamo nazaj na teren, kar poudarja 
tudi geslo reorganizacije: »Na teren, bližje k ljudem«. Centri za socialno delo 
bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1. 10. 2018. 

center ZA sociALno deLo doMžALe

Reorganizacija centrov za socialno delo: Na teren, bližje k ljudem 
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Društvo rejnic in rejnikov Domžale

Srečanje družin, ki izvajajo  
rejniško dejavnost

V petek, 27. aprila 2018, smo v Društvu rejnic in rejnikov Domžale, 
ob strokovni pomoči CSD Domžale, pri lovski koči na Prvinah izpelja-
li srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost. Zbralo se nas je 100 
oseb, v pestrem starostnem razponu od nekaj mesecev do resnih 
zrelih let. Večina je pešačenje iz Blagovice, mimo Javorja in Loga do 
lovske koče na Prvinah zmogla brez težav. Srečanje je minilo v pri-
jetnem in sproščenem druženju v naravi, pečenju palačink, igranju 
otrok, spontanih pogovorih in izmenjavi izkušenj. 

Ob tej priliki se želimo zahvaliti Lovski družini Trojane Ožbolt, ki 
nam je brezplačno dovolila uporabo lovske koče ter občinam Luko-
vica, Moravče in Mengeš, ki nam s sredstvi prek razpisov za delovanje 
društev v humanitarni dejavnosti omogočajo kritje osnovnih stroškov 
našega programa. Vsem iskrena hvala.
     MArtA toMec

Sodelovanje Univerze v Ljubljani s Centrom 
za socialno delo za družbeno korist

Center za socialno delo Domžale že več let izvaja projekt socialnega 
učenja – Učenje za življenje, ki se je oblikoval kot odgovor na potrebe 
staršev in otrok v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Morav-
če. Svetovalne delavke, ki se ukvarjajo s svetovanjem družinam, odra-
slim in otrokom, so opazile, da se pri svojem delu srečujejo s številnimi 
družinami z mnogimi izzivi in prav ti izzivi so razlog, da včasih družine 
potrebujejo podporo pri vsakdanjem življenju.

V podporo projektu socialnega učenja smo se zbrali študentje (na 
fotografiji) različnih študijskih smeri, kot so socialno delo, socialna pe-
dagogika, predšolska vzgoja in družboslovna informatika z namenom, 
da raziščemo potrebe otrok, ki so v projekt že vključeni, da zagotovimo 
nove laične sodelavce in poskušamo najti potencialne donatorje, ki 
bodo prepoznali vrednost projekta za lokalno okolje in nam z donacija-
mi omogočili, da otrokom ponudimo pomoč in raznolike prostočasne 
dejavnosti.

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

Vabimo vas, da se nam pridružite pri soustvarjanju projekta socialno 
učenje v vašem lokalnem okolju in s tem boste doprinesli nekaj kori-
stnega občini Lukovica. Veseli bomo tako donatorskih sredstev kot tudi 
vašega časa, ki bi ga kot prostovoljci preživeli z otrokom v vašem lo-
kalnem okolju, približno uro do dve na teden. Pridobili bi nova znanja 
in izkušnje, prosti čas bi preživljali na zanimiv način in spoznali nove 
ljudi. Pri tem bi vas podprli z mentorstvom strokovne delavke, na inter-
vizijskih srečanjih bi svoje izkušnje lahko podelili z drugimi prostovoljci 
in povrnili bi vam potne stroške. Če vas zanima sodelovanje, prosimo 
kontaktirajte vodjo projekta univ. dipl. soc. del Veroniko Rajk na njen 
elektronski naslov: veronika.rajk@gov.si.

MAjA gnidovec in kAtArinA ZAgorAc

Foto: tAMArA rApe žibernA
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MARIJA - KAROLINA ŠUSTER  
IN 

STANISLAV ŠUSTER

Že v mladosti sta si obljubila večno zvestobo, jo hranila in 
delila med naju, a usoda je hotela, da tudi skupaj zapustita 

in tam nekje visoko na nebu se ponovno veselita.

Ob boleči in nenadni izgubi mojih staršev se iskreno 
zahvaljujem VSEM sorodnikom, sosedom, vaščanom, 

prijateljem, znancem in staršem, OŠ Krašnja ter 
vzgojiteljicam iz vrtca Krašnja, ki ste z nami delili žalost in 

bolečino, izrečeno sožalje, jima podarili cvetje, sveče, svete 
maše in ostalo pomoč.

Hvala vam za tople besede, objeme, podporo in zaupanje.

Hvala vsem, ki ste moje starše spoštovali in jih pospremili 
na njuni skupni zadnji poti.

HVALA, KER STE ...

VSI njeni, vzgojeni v ljubezni.

ZAHVALA

V 81. letu je svojo življenjsko pot sklenila
naša draga

ANA DRČAR

26. 10. 1937–24. 4. 2018
iz Gradišča pri Lukovici

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem , 
prijateljem in vaščanom za izrečena sožalja in besede sočutja.
Posebna zahvala Marjanu Veselu iz Gradišča, patronažni sestri 
Irmi Markovšek za obiske na domu, g. župniku Pavlu Okolišu 
za lepo opravljen pogrebni obred, Pogrebni službi Vrbančič 

za skrbno pripravljeno pogrebno slovesnost ter njihovim 
pevcem za ganljivo petje.

Hvala za vse darovane svete maše, sveče, cvetje in izkazano 
spoštovanje na njeni zadnji poti.

Hvala vsem in vsakemu posebej!

Vsi njeni
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ZAHVALA

V 86. letu starosti se je poslovil naš dragi mož, oče, dedek, 
pradedek, brat in stric

JANEZ JERETINA

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, cvetje, svete maše in sveče 

ter župnikoma Pavlu Okolišu in Janezu Bernotu, sestri Irmi 
Markovšek, Pogrebni službi Vrbančič ter pevcem in za 

zaigrano tišino.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Vsi domači

Za dobroto vajinih rok,
ostala je beseda HVALA,
ki v srcih bo ostala
in večno lep spomin na VAJU.

Le srce in duša,
ve, kako boli,
ko vaju več ni. Ko je Bog videl, da je pot predolga,

gora preveč strma in dihanje pretežko,
ti je podal roko in rekel: 
»Pridi, greva domov!«

Tako tiho si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

Bodita srečna in večna v skupni veličini.

Festival zdravja za 
vse generacije

Lekarna Ljubljana v soboto, 2. 6. 2018, pripravlja 5. Festi-
val zdravja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

Dan bo poseben, zanimiv, poln koristnih nasvetov ter pozitiv-
ne energije. Obiskovalcem bodo na voljo brezplačne meritve, 
posveti z magistri farmacije in drugimi strokovnjaki o zdravem 
življenjskem slogu ter pravilni in varni uporabi zdravil. Pred-
stavljene bodo preventivne aktivnosti, delavnice za otroke, 
gibalne aktivnosti, dejavnosti društev in organizacij, strokovna 
predavanja ipd. Na voljo bodo ugodni nakupi izdelkov za ohra-
njanje zdravja. Vstopnine na dogodek ni. 

Več informacij na: www.lekarnaljubljana.si.

Registracija in zavarovanja 
motornih vozil na enem mestu

 

m 041 877 800     e info@avtokveder.com




