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ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
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Naslednja številka Rokovnjača bo iz-
šla 16. maja 2019; rok za oddajo član-
kov je 7. maj 2019 do 12. ure. Članki, ki 
bodo poslani po tem roku, v aktualni številki ne 
bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500 
znakov s presledki, pošljite po e-pošti na naslov: 
rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo le prispevke 
v elektronski (word, PDF) obliki. Več informacij na 
telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorna urednica: Alenka Žumbar Klopčič, 
uredniški odbor: Andreja Čokl, Lea Smrkolj, Drago Juteršek in Avrea Šuntar Erjavšek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, jezikovni pregled: Grega Rihtar; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR 
IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvo-
de, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno 
številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede 
na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: 
članice Ansambla Skrivnost. Foto: arhiv Ansambla Skrivnost

Spomladanski pozdrav
Čistilne akcije in 
slovanske pesmi, 
skok po nagelj na 
773 metrov, žur 
do jutranjih ur pri 
lokalnem gostin-
cu, dišeči trojanski 
krofi, olimpijsko 
razpoloženi mladi 
gasilci, s spomla-
dansko energijo 
nabiti mladi nogometaši in motodirkači, ve-
dno nasmejane glasbenice in – gospa Darja.
Vse to in še več zaznamuje trenutno doga-
janje v našem kraju, v katerega sem se sama 
sicer priselila pred komaj desetletjem. Ker 
sem kraj in naše čudovito okolje tako brez-
pogojno vzljubila, si dovolim šteti se že kar 
med domačine in kot domačinka sem tudi 
z veseljem poprijela za uredniško krmilo na-
šega Rokovnjača. 
Z uredniškim odborom, ki ga sestavljajo 
prav super ljudje – Andreja Čokl, Lea Smr-
kolj, Drago Juteršek in Avrea Šuntar Erjav-
šek -, se bomo trudili za to, da boste v lokal-
nem glasilu dobili vse aktualne informacije 
in tudi navdihe – kajti, kot lahko razberemo 
že iz uvodnih vrstic, teh na našem pragu 
res ne manjka. 
In če sem imela sama priložnost za tokratni 
intervju poklepetati s simpatičnimi 'Skriv-
nostnicami', sem še kako vesela, da je aktu-
alni športni intervju z domačim motokrosi-
stom prispeval tudi moj predhodnik Leon 
Andrejka. V osrednjem delu smo mesto 
namenili tudi legendarnim krofom s Trojan 
avtorice Milene Bradač, katere prispevke 
smo lahko redno prebirali tudi v prejšnjih 
številkah glasila. 
Ker je avtorjev v aprilski številki res veliko, 
ne morem vseh našteti, sem pa ob pisa-
nju svojega prvega uredniškega uvodnika 
vsem izjemno hvaležna za vaše prispevke 
in se nadejam dobrega sodelovanja tudi v 
prihodnje. Naj pa ob tem poudarim še, da 
bomo odslej objavljali le prispevke, ki bodo 
na uredništvo prispeli v elektronski (word 
in/ali PDF) obliki.
Ker gremo s časom naprej. Tako kot navdi-
hujoči domačini, s katerimi smo zapolnili 
naslednje strani glasila …
Pa lep spomladanski pozdrav vsem!

AlenkA ŽumbAr klopčič,
odgovornA urednicA
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Želimo vam mirne velikonočne praznike in karseda prijetne prvo-
majske počitnice. 

ŽupAnjA z občinsko uprAvo in ure-
dniški odbor rokovnjAčA

Sprejem proračuna – pogoj za nadaljevanje začetih del
Spoštovane občanke in občani,
v mesecu marcu smo na seji občinskega sveta v prvi obravnavi sprejeli 
predlog proračuna za prihodnji dve leti. Svetnikom sem hvaležna, da 
so zaradi dejstev, o katerih sem pisala v prejšnji številki Rokovnjača, so-
glasno podprli predlog, ki omogoča nadaljevanje in dokončanje vseh 
investicij, začetih v letu 2018. Če ste brali moj prejšnji uvodnik, potem 
veste, da so bili nekateri projekti začeti ob koncu prejšnjega mandata 
in niso imeli za ustrezno izvedbo zagotovljenih zadosti finančnih sred-
stev. Posledica tega je dodatna obremenitev letošnjega proračuna, 
osnovana v želji po plačilu že opravljenih del v višini 2.190.000,00 evrov 
(ob predpostavki, da od EKO sklada za večnamensko dvorano dobimo 
povrnjenih 915.000,00 evrov) in obremenitev proračuna za prihodnje 
leto v višini 2.100.000,00 evrov. V skladu s soglasjem občinskega sveta 
glede krajšega, to je 15-dnevnega roka za javno obravnavo, bomo dru-
go obravnavo opravili že v mesecu aprilu. 
Kot županja si resnično želim kakovostno zaključiti odprte projekte v 
predvidenih rokih in za dobro opravljena dela pošteno plačati izvajal-
ce, kar pa ne bo izvedljivo brez zaprosila za nov dolgoročni kredit. Za 
odobritev zadolževanja mora občina pridobiti soglasje Ministrstva za 
finance. Umetno prikazovanje prihodkov v proračunu je Občino Luko-
vica pripeljalo v nezavidljiv položaj. V letu 2018 je bil občini namreč že 
odobren kredit v višini 3.500.000,00 evrov za izgradnjo prve faze razši-
ritve OŠ na Brdu, ki zajema večnamensko športno dvorano, ne pa tudi 
novih, nujno potrebnih šolskih učilnic. 
Dela na projektih v izvajanju potekajo kakovostno, in sicer: razširitev 
OŠ Janka Kersnika – 1. faza, gradnja Gasilskega doma v Blagovici, gra-
dnja Društvenega doma v Krašnji, gradnja mrliške vežice Blagovica – 
Šentožbolt in urejanje oziroma nadgradnja komunalne infrastrukture 
(rekonstrukcija cesta Čeplje–Znojile – 1. faza, gradnja kanalizacije Imo-
vica–Prevalje, obnova vodovoda Imovica–Prevalje, rekonstrukcija ceste 
Imovica, rekonstrukcija ceste Prevalje, izgradnja avtobusne postaje v 
Imovici …). Želim si, da bi Občina lahko čim prej začela redno izpol-
njevati vse finančne obveznosti do izvajalcev, v skladu s sklenjenimi 
pogodbami, brez pogodbenih kazni, ki so posledica ravnanja mojega 
predhodnika in jih moramo trenutno plačevati. Nekaj zapadlih obve-
znosti nam je izvajalcem že uspelo poplačati iz naslova podaljšanega 
začasnega financiranja za obdobje april–junij 2019, ki ga je sprejel ob-
činski svet na prejšnji redni seji. 
Poleg vseh finančnih bremen iz preteklostih bo Občina primorana za-
gotoviti dodatna finančna sredstva tudi za namen odprtja izpostave 
Kmetijske zadruge Cerklje v Blagovici, in sicer za pridobitev manjka-
joče dokumentacije. Kot ste prebrali v prejšnjem Rokovnjaču, bo Ob-
čina začela postopek lokacijske preveritve, ki bo podlaga za pridobitev 
gradbenega in uporabnega dovoljenja, ki bo najemnikom omogočil 
uporabo objekta za namen trgovine. Če želimo, da Blagovica, ki je bila 
zaradi rezervacije koridorja za avtocesto resnično dolga leta prikrajša-
na, to trgovino dobi, nam ne preostane drugega, kot da z dodatnimi 
napori izpolnimo zahtevane oziroma predpisane pogoje.
Kot sem vam zagotavljala pred volitvami, je moja prioritetna naloga tudi 
sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN). Ni opravičljivega razloga 
za to, da ta ni bil sprejet vse od leta 2004, ko je občina začela s pripravo 
Strategije prostorskega razvoja Občine Lukovica in drugimi postopki, ki 
jih je predvideval takratni Zakon o urejanju prostora. Zaradi neusklajenih 
načrtovanih prostorskih rešitev s področja varstva narave na območju 
Prevojskih gmajn je občina v letu 2017 začela postopek priprave OPN kot 
enovitega prostorskega akta (strateški in izvedbeni del).
Osnutek OPN je bil v teh dneh posredovan na Direktorat za prostor, 
ki je pristojen za objavo gradiva na spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor. Vsi pristojni nosilci urejanja prostora (22 ministrstev in no-
silcev javnih pooblastil) morajo v mesecu dni podati mnenje k osnut-
ku s področja njihove pristojnosti. Občina Lukovica je skozi dosedanji 
postopek priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Lukovica že 
sodelovala in se usklajevala z večino ključnih akterjev na področju pro-
storskega načrtovanja. V pripravi je tudi že okoljsko poročilo, ki bo po 
pridobitvi mnenj vseh nosilcev urejanja prostora, skupaj z dopolnjenim 
osnutkom OPN, tudi javno razgrnjeno. Javna razgrnitev bo vključeva-
la vse spremembe namenske rabe zemljišč in koncepte prostorskega 
razvoja občine, ki so bile v prejšnjem postopku priprave strategije pro-
storskega razvoja občine že obravnavane. Za njihov končni sprejem pa 
bodo potrebna pozitivna mnenja vseh nosilcev urejanja prostora. 
Z največjim veseljem ugotavljam, da ste občani zelo aktivni v števil-

nih društvih, bodisi kulturnih, športnih, gasilskih, turističnih, bodisi v 
društvih podeželskih žena ali v Društvu upokojencev oziroma v drugih 
organizacijskih oblikah, ki združujejo ljubitelje različnih prostočasnih 
dejavnosti. Res sem ponosna na vas, saj s svojimi dejavnostmi prepo-
znavno širite dober glas o naših običajih in naših prednikih, ki so sko-
zi desetletja oblikovali, ohranjali in na naslednje generacije prenašali 
znanja in veščine, značilne za našo dolino. V teh mesecih sem obiskala 
številne občne zbore društev ter drugih organizacij in lahko rečem, da 
se za ljubiteljske dejavnosti v naši občini ni bati. V proračunu bomo tudi 
v prihodnje zagotavljali sredstva za njihovo delovanje in že v tej številki 
glasila Rokovnjač objavili nekatere javne razpise za sofinanciranje de-
lovanja društev.  
Vesela sem, da imamo novo odgovorno urednico glasila Rokovnjač in 
nov uredniški odbor. Nova urednica, gospa Alenka Žumbar Klopčič, 
je bila izbrana na podlagi javnega razpisa in na moj predlog imeno-
vana na občinskem svetu. Urednica prihaja iz naših krajev in številni 
jo dobro poznate kot nosilko vseh prostovoljskih dejavnosti v Srečni 
hiši v Lukovici. Kot izkušena novinarka, avtorica številnih otroških knjig 
in urednica strokovnih publikacij ter revij bo delo odgovorne uredni-
ce zagotovo uspešno opravljala. Želim ji dobro počutje med nami in 
uspešno uresničevanje bogate programske zasnove, ki jo je predložila 
v postopku izbire. 
Dosedanjemu odgovornemu uredniku Rokovnjača, gospodu Leonu 
Andrejki, ki je v prejšnjih mandatih opravil veliko delo na tem področju 
in postavil naše javno glasilo ob bok najboljšim, pa moja iskrena zahva-
la. Zahvala gre tudi dosedanjim članom uredniškega odbora.
Ponosna sem na vse vas, drage občanke in občani, ki ste se v soboto, 6. 
aprila, udeležili skupne čistilne akcije naših krajev. Vesela sem, da se nas 
je zbralo veliko in opravili smo dobro delo. Hvala vsem, ki ste pomagali 
pri pobiranju in čiščenju vasi, gozdov in pohodnih poti v občini Lukovi-
ca, posebej pa mladim, ki ste pokazali, da vam ni vseeno za naš planet 
oziroma za okolje, v katerem sobivamo.

vAšA ŽupAnjA,
mAg. olgA vrAnkAr
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3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica
V sredo, 20. marca 2019, je v občinskih prostorih potekala 3. redna seja Občinskega sveta Občine Lukovica.

Na seji so svetniki najprej 
potrdili zapisnik 2. redne 
seje z dne 13. februarja 2019. 
Direktor JKP Prodnik je nato 
svetnikom predstavil izračun 
nove cene zbiranja, obdela-
ve in odlaganja komunalnih 

odpadkov, ki je posledica podražitve cen ljubljanske Snage, ki za nas 
izvaja operaciji obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov. Po raz-
pravi so svetniki potrdili nove cene, ki pomenijo podražitev položnic 
za to komunalno dejavnost v povprečju za nekaj manj kot en evro na 
mesec, veljavne od 1. aprila 2019 dalje.
V nadaljevanju so županja in sodelavci občinske uprave predstavili pre-
dloga proračunov, načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem občine 
in kadrovskih načrtov za leti 2019 in 2020. Po razpravi je občinski svet 
soglasno sprejel vse omenjene dokumente v prvi obravnavi in jih po-
sredoval v 15-dnevno javno obravnavo, ki je potekala do 5. aprila 2019.
Konec preteklega leta je Geodetska uprava Republike Slovenije pripra-
vila predlog sprememb poteka občinskih mej. S sosednjimi občinami 
Kamnik, Zagorje ob Savi in Moravče je občinska uprava že uskladila po-
tek meja, občina Domžale pa za to ni zainteresirana. Po kratki razpravi 
so občinski svetniki potrdili predlagane spremembe poteka občinskih 
meja, ki jih morata potrditi obe občini, ki ju ta potek zadeva.

Ker proračun za leto 2019 še ni bil sprejet, je Občinski svet na predlog 
županje sprejel sklep o začasnem financiranju Občine Lukovica za ob-
dobje od aprila do junija 2019, da se zagotovi nemoteno delovanje.
Županja je Občinskemu svetu predlagala imenovanje odgovorne ure-
dnice glasila Rokovnjač. Na razpis se je prijavila ga. Alenka Žumbar 
Klopčič, ki izpolnjuje vse zahteve in pogoje razpisa. Občinski svet je 
predlog potrdil in go. Žumbar Klopčič potrdil kot odgovorno urednico 
glasila za mandatno obdobje do 2022.
Županja je občinske svetnike tudi seznanila z imenovanjem podžupana 
občine Lukovica. Za podžupana je imenovan svetnik Vincenc Dragar.
Pod točko vprašanja in pobude članov Občinskega sveta so bila prejeta 
pisna vprašanja stranke N.Si glede informacije o ravnanju z gradbenimi 
odpadki na območju kamnoloma, Liste za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica 
in Zlato Polje glede ureditve 24-urne dežurne službe in javne službe 
urejanja pokopališč, Liste za občino Lukovica glede ureditve prostorov 
KS Zlato Polje in stranke SDS glede izvajanja sestankov županje z ob-
čani. Odgovori na ta vprašanja bodo posredovani v pisni obliki. Ustna 
vprašanja sta zastavila svetnika Roman Cerar glede prevozov šolskih 
otrok in Anton Pogačar, ki želi, da bi se seje Občinskega sveta poslej iz-
vajale v dvorani kulturnega doma in sprašuje, kako je z nadaljevanjem 
del na poslovilnem objektu v Blagovici in širitvijo pokopališča.

občinskA uprAvA

Dela za izgradnjo Društvenega 
doma Krašnja se nadaljujejo

Občina Lukovica je dne 22. januarja preko Lokalne akcijske skupine 
Srce Slovenije prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in teh-
nologijo (v nadaljevanju: MGRT) podano obvestilo, št. 331-7/2015/88, o 
potrditvi operacije »Izgradnja večnamenske dvorane v Društvenem 
domu Krašnja«, kjer kot nosilec nastopa Občina Lukovica, Kulturno 
umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski pa kot partner. Predvide-
na višina sofinanciranja s strani Evropske unije – Evropskega sklada za 
regionalni razvoj – naložba v omenjeni projekt bo v višini 147.552,25 
evra. Operacija zajema stroške: gradbeno-obrtniških del z nadzorom, 
strojnih inštalacij z nadzorom, izdelavo projekta za izvedbo del projek-
ta, ki bo podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Partner bo v 
okviru operacije zagotovil lastna sredstva za: izvedbo delavnice s prika-
zom pletenja kit iz pšenične slame, prikaza ročnih del in domačih obrti, 
izvedbo gledališke in otroške gledališke predstave, izdajo knjižice/pri-
ročnika »Pletemo kite« ter dobavo računalnika in večfunkcijskega ti-
skalnika za potrebe partnerja. Iz naslova operacije so upravičeni stroški 
tisti, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev MGRT (27. 2. 2018).
Krašnja, kot urbano središče za svoje zaledje, bo tako dobila večnamen-
ski prostor, dvorano s pripadajočimi prostori, za izvedbo različnih kul-
turnih, športnih in drugih družabnih dogodkov, ki jih društva in drugi 
deležniki v Krašnji izvajajo s ciljem dviga kakovosti življenja prebivalcev. 

občinskA uprAvA

Vandali ob Gradiškem jezeru 
zopet na delu?

Saj ne more biti res, pa žal je. Ob 
Gradiškem jezeru že od leta 2017 
stoji šest naprav za fitnes v nara-
vi, ki jih uporabljajo obiskovalci 
za rekreacijo v naravnem okolju. 
Ugotavljamo pa, da vsi ne znajo 
spoštovati javne lastnine, ki ni 
namenjena uporabi zgolj eni ose-
bi, temveč vsem obiskovalcem. 
Fitnes naprava »potisk navzgor« 
je bila že drugič prerezana, zato 
se sprašujemo, ali bi oseba, ki je 
fitnes napravo prerezala, enako 
naredila tudi s svojo lastnino? Me-
nimo, da odgovor vsi poznamo. 
Ali gre dejansko za vandalizem, se 
lahko vpraša vsak sam!

občinskA uprAvA

Ilustracija: Roman Peklaj
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Ruske babuške s pesmijo navdušile Lukovico
»Na svoje nastope doma zelo radi povabimo goste, da je koncert bolj pester in navdihujoč, kot je bilo to na Večeru slovanskih pesmi,« je 
svoje vtise po dogodku strnil zborovodja Moškega pevskega zbora Janko Kersnik Lukovica Igor Velepič. V petek, 5. aprila, so v Kulturni 
dom Janka Kersnika v Lukovico povabili vokalno skupino Ruski talisman. Na odru so se jim pridružili tudi gostje solisti bolj opernega 
kova, med njimi tenorista Matej Avbelj in Aljaž Žgavc, basist Brane Jerman, sopranistka Martina Robinšak, pianistka Beata Ilona Barcza 
in tenorist iz »domačih vrst« zbora Marko Juteršek.

Zbrani obiskovalci so uživali ob zvokih slovenskih, ruskih, čeških, ukrajin-
skih, kozaških in dalmatinskih melodij, ki so napolnile Kulturni dom Jan-
ka Kersnika Lukovica. »Najbolj mi je bil všeč celovit kontekst današnjega 
večera,« je povedal Matevž Kink, zborovodja Mešanega pevskega zbora 
Šentviški zvon ter član in solist zbora Slovenske filharmonije.
Da imamo v občini Lukovica številne nadarjene pevce in pevke, potrju-
je tudi podatek, da MoPZ Janka Kersnika Lukovica neprekinjeno deluje 
že 57 let in trenutno šteje 15 članov. V najboljših časih jih je bilo tudi 30, 
na letni ravni pa se jim običajno pridružita dva nova člana. Za ta zbor 
je zelo značilno in prepoznavno tudi sodelovanje z dvema odličnima 
solistkama, sopranistko Urško Pavli in altistko Marto Zabret, ki sta 
pravzaprav kar članici zbora.

Dobrodošla popestritev večera
»Z Irino in njenimi pevkami smo se še bolje spoznali prek našega člana, 
oljkarja in vinogradnika, Marinka Pintarja, ki prihaja iz Solkana. Pobuda, 
da naredimo skupni koncert lani v Ruskem centru, je prišla pretežno s stra-
ni naših pevskih kolegic. Njihova mehkoba, barvitost in veselost glasu je 
očarljiva, česar moški zbori nimamo in z navdušenjem sprejemamo takšne 
zasedbe,« je dodal Velepič.
Skupino Ruski talisman sestavljajo pevke različnih narodnosti, ki živijo 
v Sloveniji in delujejo v sklopu Ruskega centra znanosti in kulture v Lju-
bljani pod vodstvom diplomirane umetnice ruske šole Irine Guščine. 
Irina je diplomirala iz režije na Akademiji umetnosti, sedaj pa že dolga 
leta ustvarja v Sloveniji in je obenem tokrat v Lukovici nastopila tudi v 
vlogi povezovalke glasbenega večera.

Kmalu na Irsko, na obisk tudi k zamejcem
MoPZ je v zadnjih treh letih nastopal v vseh sedmih slovenskih bazili-
kah (Sveta gora pri Novi Gorici, Brestanica, Stična, Petrovče, Maribor, 
Ptujska gora in Brezje) ter v Papeški baziliki svete Marije Velike v Rimu 

(Basilica Papale di Santa Maria Maggiore). Poleg nastopov v ljubljanski 
stolnici svetega Nikolaja načrtujejo v prihodnje nastope tudi v drugih 
stolnih cerkvah po Sloveniji. Kmalu jih čaka nastop v Kulturnem domu 
Lendava, kar nekaj sodelovanj pa načrtujejo v zamejski Sloveniji, med-
tem pa jih bo pot vodila še na Irsko.
Ena izmed njihovih zvestih spremljevalk je tudi Danica Dyllong (roj. 
Štelcar), Slovenka, ki se je pred 49 leti preselila v Nemčijo in se z veseljem 
udeleži njihovega nastopa, če ji dopuščajo možnosti. »Prvega nastopa 
sem se udeležila pred desetimi leti, ko je zbor prišel na Walfdorsko šolo, kma-
lu za tem pa sem bila povabljena z njimi na prvo turnejo po Balkanu, kjer je 
bilo resnično čudovito. Rada se udeležim tako koncerta MoPZ Janko Kersnik 
Lukovica kot tudi Pevskega zbora staršev in učiteljev Walfdorske šole v Lju-
bljani, ki delujeta pod Igorjevim vodstvom.« Navdušenja nad dogodkom ni 
skrivala niti županja Olga Vrankar, ki je pohvalila njihovo prizadevanje 
in jim namenila besede spodbude tudi za v prihodnje.

leA smrkolj

FotogrAFije: drAgo juteršek
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Ne želimo si poškodovati nepravilno parkiranih vozil
Poveljnik PGD Lukovica Aleš Tkalec 
pojasnjuje, da je intervencijska pot 
oziroma pas, območje, ki je namenje-
no intervencijskim vozilom. Na njem 
ni dovoljena ustavitev ali parkiranje 
vozila, saj je s tem onemogočen do-
stop večjim tovornim vozilom, ki za pot 
potrebujejo več prostora v primerjavi z 
osebnimi vozili. »Vse obiskovalce prire-

ditev naprošamo, da se na prireditve odpravijo prej in parkirajo svoja 
vozila na označenih mestih, tudi če jim bo to vzelo nekaj korakov več. 
Ko pride do prometnih nesreč, moramo ukrepati izjemno hitro in ne 
želimo si, da bi zaradi nujne intervencije še dodatno poškodovali ka-
kšno napačno parkirano vozilo obiskovalca prireditve,« razlaga po-
veljnik PGD Lukovica.

Hitrost bo štela na olimpijadi v Švici
Hitri pa so tudi mladinci in mladinke Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Blagovica. Lansko jesen je prejela Gasilska zveza Lukovica pova-
bilo na prvo izbirno tekmovanje v Republiki Sloveniji za uvrstitev na 
mladinsko gasilsko olimpijado, na katerega so se odzvali mladinci v 
PGD Blagovica pod mentorstvom Tilna Gabrovca.
»Za nastop v Radljah ob Dravi ni bilo potrebno izpolnjevati nobenih po-
sebnih pogojev. Prijavili smo se z namenom pridobitve novih izkušenj, 
nato pa smo z odličnim drugim mestom in odlično izvedeno vajo presene-
tili skoraj vse, saj v PGD Blagovica še nikoli nismo tekmovali na tovrstnem 
tekmovanju,« meni predsednik sekcije za mladino Andraž Štrukelj.

Napeto na drugem izbirnem tekmovanju, rezultat: drugi v državi
Na uvrstitev na olimpijado, ki bo potekala 18. julija v Švici, je vplivalo 
drugo izbirno tekmovanje, 13. aprila, v Slovenski Bistrici. V kvalifikaci-
jah je tekmovalo osem ekip, štiri ekipe iz kategorije mladincev in štiri 

ekipe mladink. Na mladinsko gasilsko olimpijado sta se uvrstili zmago-
valni ekipi iz obeh kategorij in tista mladinska ekipa, ki se je kot druga 
najboljša približala normi za posamezno kategorijo. Ekipa PGD Blago-
vica je dosegla 2. mesto v kategoriji mladink, vendar so se na olimpi-
jado uvrstili PGD Drenov Grič, PGD Andraž nad Polzelo in PGD Zbilje.

Odlična ekipa, ki se tudi zabava
Člani ekipe PGD Blagovica so stari 12 do 16 let in se uvrščajo med mladince, 
čeprav imajo tudi dve članici. »Za razliko od klasičnih ekip mladinska vaja z 
ovirami nima klasičnih gasilskih pozicij, ampak po številkah. Ekipo sestavlja-
jo Živa Škofic, Hana Barlič, Jakob Podgoršek, David Bergant, Jure Urankar, 
Gašper Avbelj, Žiga Podbelšek, Lan Sojer, Mark Frakovič. Imamo še dve re-
zervi, to sta Luka Šnurer in Gašper Podgoršek,« našteva Tilen Gabrovec.
Mladinka Hana Barlič dodaja: »Meni to tekmovanje pomeni zelo veliko. Doka-
žem se lahko v eni vaji več in pokažem, da smo poleg fantov tudi punce sposob-
ne kot gasilke. Imamo odlično ekipo, s katero se dobro razumemo in se na vajah 
zabavamo. Vesela sem, ker imamo tudi dobre mentorje, ki nam vse razložijo in 
v vajah res uživam.«                                       besedilo in FotogrAFije: leA smrkolj

DOGODKI

Darja – luč in navdih tudi zdravim ljudem!
Zadnji petek v marcu smo člani Krajevnega odbora RK Blagovica skupaj s krajani preživeli v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Začetek večera je popestrila naša posebna go-
stja Darja Smrkolj iz Kandrš. S svojo dobro voljo, 
zgovornostjo in pozitivno energijo nas je takoj 
očarala ter nas preko pogovora in kratkega filmč-
ka popeljala skozi svojo življenjsko zgodbo.
Darja se je rodila s hondrodistrofijo, to je vrsta 
pritlikavosti, ki nastane zaradi genetske napake. 
V osnovno šolo je hodila na Mlinše in na Izlake. 
Ko je obiskovala sedmi razred, so ji na Ortopedski 
kliniki v Ljubljani podaljšali nogi za sedem centi-
metrov. Izšolala se je za šiviljo in bila skoraj dve 
desetletji zaposlena v tekstilni tovarni Deloza v 
Zagorju ob Savi, nato pa se je leta 2003 invalid-
sko upokojila. Naredila je tudi vozniški izpit in si s 
prihranjenim denarjem kupila svoj prvi prirejeni 

avto. Postala je popolnoma samostojna in s tem, 
kot sama rada reče, se ji je odprlo »okno« v svet.
Zaradi svoje majhnosti se Darja že vse življenje 
spopada s predsodki in se bori za svoj obstoj in 
sprejetost v okolje. 
 Vsako jutro tudi telovadi, da vzdržuje kondicijo 
in gibčnost, saj mora premagovati ovire, o kate-
rih se, kot pravi, »ljudem običajne velikosti niti ne 
sanja«!
Pred sedmimi leti pa se je odločila, da bo življenje 
začela zajemati z veliko žlico. Vpisala se je na za-
savsko ljudsko univerzo in do danes opravila več 
kot 500 ur učenja računalništva in tujih jezikov 
(angleščina, nemščina, ruščina). V zadnjih petih 
letih ni izpustila nobene priložnosti za učenje in 
si tako prislužila državno priznanje za promocijo 
učenja in znanja odraslih za leto 2017, ki ga po-
deljuje Andragoški center Slovenije. Darji še en-
krat iskreno čestitamo!
Posebno izkušnjo je doživela kot prostovoljka 
Rdečega križa v sprejemnem centru za begunce 
v Dobovi; je aktivna tudi v domu za starejše na 
Izlakah in se redno udeležuje bralnih krožkov v 
knjižnici.
Darja s svojo osebnostjo ruši stereotipe in pred-
sodke o starejših, drugačnih in invalidnih. Daje 

zgled, da ni nikoli prepozno za učenje, za izobra-
ževanje in za osebnostno rast. Invalidnost je ne 
ovira pri njeni vztrajnosti in volji do življenja ter 
do neizmerne ljubezni do učenja.
Ker se v zadnjem času spogleduje tudi z branjem 
poezije, smo jo poprosili, da je ob zaključku svo-
jega nastopa prebrala štiri pesmi.
Darji smo se zahvalili za njen obisk in čas ter ji za-
želeli še veliko uspeha pri osvajanju novih znanj 
in da bi spoznala še veliko novih, a pravih ljudi.
Naše srečanje smo nadaljevali z zahvalo vsem 
bivšim predsednicam oz. bivšim aktivnim so-
delavkam v KORK Blagovica (ga. Nežka Florjan-
čič, ga. Jelka Markovšek, ga. Justina Žavbi, ga. 
Julijana Volf, ga. Milena Iglič) za njihov trud in 
požrtvovalno delo, na katerem lahko gradimo 
naprej in nadaljujemo začrtano pot ter poslan-
stvo Rdečega križa. 
Lepe trenutke našega srečanja smo zabeležili s 
fotoaparatom, nato pa je sledilo veselo druženje 
ob domačem pecivu in čaju!
Tudi na dan žena in na 40 mučenikov nismo po-
zabili; ob slovesu je vsak udeleženec dobil sim-
bolično darilo!

mAlči levec

FotogrAFijA: gregor levec

Gasilcem je pomembna vsaka minuta, mladinci so šteli sekunde za olimpijado
Ustrezne razmere za delo so zelo pomembne, predvsem te, ki omogočajo prostovoljnim gasilcem, da se hitro odzovejo in v najkrajšem 
možnem času odbrzijo na kraj nesreče. V Prostovoljnem gasilskem društvu Lukovica se dostikrat srečajo z nevšečnostmi, povezanimi z 
večjimi dogodki. Poleg Kulturnega doma Janka Kersnika v Lukovici ni dovolj parkirišč za vse obiskovalce. Hitro se lahko zgodi, da obi-
skovalci parkirajo svoja vozila ob kulturnem domu in za njim ter na intervencijski poti PGD Lukovica, kar predstavlja veliko nevšečnost.
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Koliko časa in zakaj tako? 
Na tokratno čistilno akcijo, na katero so se prijavila številna 
društva, se je odpravila množica prebivalcev, ki ji ni vseeno, 
kakšna je okolica krajev, kjer živijo. Žal se ob tem številni spra-
šujejo, kdo so tisti, ki odvržejo embalažo kar ob naših cestah. 

Je tako težko embalažo odpeljati do doma, do najbližjega sme-
tnjaka, ali je morda modno, da jo kar vržemo skozi okno vozečega 
vozila? Številni kraji med posameznimi vasmi so po ugotovitvah 
tistih, ki so tokrat pospravljali za onesnaževalci, postali kar prilju-
bljen kraj za odmetavanje smeti iz vozečega avta. 
Članice in člani ŠKD Bregar so se tudi letos pridružili čistilni akci-
ji in očistili Trnjavo ter se napotili ob glavni cesti še proti Krašnji. 
Mlado in staro je tako pospravilo za tistimi, ki nimajo kulture, kaj 
šele odnosa do narave. Številne pločevinke, plastenke ter embala-
že domžalske pripravljalnice hitre prehrane so dobile mesto tam, 
kjer bi že morale biti, potem ko so njeno vsebino zaužili oziroma 
pojedli tisti, ki so jo odvrgli. Med udeleženci akcije je bilo veliko 
število otrok, ki že drugače gledajo na onesnaženost, saj jim starši 
vcepljajo pravilen odnos do narave. Ob tem je treba pohvaliti še 
režijski obrat Občine Lukovica, ki je zelo hitro pobiral polne vreče, 
da niso kazile lepote naše pokrajine. 
Sedaj je naša občina očiščena nepotrebne, odvržene embalaže, a 
ob tem se sprašujem, koliko časa bo tako?

drAgo juteršek

Čistilna akcija na Korenu
Tudi vaščani Korena smo se prvo aprilsko soboto pridružili akciji Očistimo našo občino. Bili smo prava medgeneracijska skupina, saj smo 
bili po trije starejše in trije mlajše generacije. Ker v vasi vsaka hiša poskrbi, da v bližnji in malo manj bližnji okolici ni nesnage, smo se 
odločili, da se lotimo pobiranja smeti ob cesti Kompolje–Koreno. Ker je precej prometna, smo pričakovali, da bomo kakšno malenkost 
zagotovo našli. A smo bili kmalu neprijetno presenečeni, saj smo poleg posameznih pločevink in plastenk, ne daleč stran od ceste, našli 
več velikih polivinilastih vreč napolnjenih s plastenkami in drugimi odpadki, dve avtomobilski gumi, čevlje … 

Največjega presenečenja smo bili deležni na pol poti v bližini tako ime-
novanega Rožekarjevega ovinka, kjer so bile smeti delno zakrite z ostan-
ki ciprese in vej. Ko smo začeli z vlečenjem kabla premera 2 cm, ga ni in ni 
hotelo biti konec. Nismo ga merili, a zagotovo je bil dolg približno 50 me-

trov. Poleg njega je bil še lepo zložen kup azbestnih salonitk, s katerimi 
je bil po vsej verjetnosti prekrit star čebelnjak, saj so bile polovičke ravno 
prav široke za sprednjo kap. Malo stran je med trnjem ležalo narobe obr-
njeno plastično vedro in ko smo ga hoteli vzeti, se je začel širiti neznosen 
smrad, saj so bili v njem razpadajoči živalski ostanki. 
Ob vseh teh najdbah smo sebe in drug drugega spraševali, ali je to res 
še mogoče v času urejenih odvozov in odlagališč smeti ter ob dolgole-
tnem ozaveščanju o pomenu varovanja narave. Res težko verjamemo, 
da še obstajajo ljudje, ki to počnejo in jih ne zanima varovanje narave v 
širši okolici. Ob vsej tej navlaki je velik kup suhe okrasne pampaške tra-
ve v bližini, ki jo je jeseni pripeljal nekdo iz doline, postal manj moteč, 
pa čeprav sem vsakič, ko sem se peljala mimo, pomislila na človeško 
sebičnost in nekulturo: samo da imamo doma urejeno, za drugje me ne 
zanima. Res gre za organski odpadek, ki sčasoma razpade, a potem ga 
peljite na svoje zemljišče in ne na tujega!
Po uri in pol smo zaključili zadovoljni, saj smo skupaj opravili dobro in 
koristno delo. Hvala Mileni, ki je bila pobudnica, Suzani in še posebej 
mladim - Jakobu, Žanu in Boru, ki so se potrudili in pobirali smeti tudi 
na strmih pobočjih ob cesti.

pAvlA pirnAt

Materinski dan ob Gradiškem jezeru
 
Letos smo se že enajstič zbrale 25. marca ob Gradiškem jezeru. Ču-
dovit dan in prav takšno je bilo tudi razpoloženje. Večina se nas je 
odpravila na pohod okoli jezera.

Ob prihodu na cilj pa nas je s harmoniko pozdravil Tone Habjanič. Mimi 
in Franc z ekipo sta poskrbela za vse lačne in žejne. Tudi tokrat ni manj-
kalo peciva in raznih kmečkih dobrot.
Zahvaljujemo pa se tudi zaposlenim v sadovnjaku Brdo za podarjena 
jabolka.
V kulturnem programu so sodelovali pevci in recitatorji. Tudi gostje so 
pripravili svoj prispevek k praznovanju. Še posebej pa smo vsi prisluh-
nili izpovedi rejnice Silve, ki je predstavila tudi to plat materinstva. Dru-
ga mati, kot jim pravimo, je v današnji družbi vse premalo spoštovana. 
Vsi gledamo le na materialno plat rejništva, žal pa se ne zavedamo gor-
ja in težav teh malih, nesrečnih otrok, ki prav pri teh mamah najdejo 
smisel in veselje do življenja. Zahvaljujemo se tudi županji Olgi Vrankar, 
da si se vzela čas in skupaj z nami preživela nekaj uric ter poskrbela še 
za obdaritev in voščilo vsem zbranim. Bilo nas je več kot dvesto in to iz 
vseh krajev po Sloveniji.

Hvala vsem in nasvidenje prihodnje leto.

dpŽ lukovicA
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Peta obletnica okrepčevalnice Fast Food Šime: »Bili smo tudi že zadnja 
postojanka pred odhodom v porodnišnico!«
Marsikdo je pomislil, da je prvoaprilska šala, ko je pred petimi leti svoje okence odprla prva okrepčevalnica s hitro prehrano v občini Lu-
kovica. V tem obdobju se je zgodilo marsikaj. Družina Avbelj se je še bolj povezala in povečala, razširili so svojo ponudbo, ki danes tekne 
tudi tistim, ki mesa ne uživajo. Domača hitra hrana je bila med občani in občankami dobro sprejeta, čeprav se večinoma v miru okrepčajo 
na terasi ali zaprtem prostoru poleg kioska, od koder je razgled na otroška igrala. Glas o odličnih mesnih specialitetah z žara se je razširil 
prek meja Črnega grabna po vsej Sloveniji, obenem pa vedno več strank skrene z avtoceste z namenom, da bi se okrepčali pri Šimetu. 
Pogovarjali smo se z lastnikom Simonom Avbljem.

V teh dneh ste praznovali svojo peto obletnico. Kako je bilo na druže-
nju z Veselimi svati, ki ste jih ob tej priložnosti povabili pod svoj šotor?
Vzdušje je bilo odlično z veliko plesa, zabave in dobre volje. Dogodek 
je privabil ogromno število ljudi, kar se nam ne zdi nenavadno, saj so 
Veseli svatje resnično upravičili svoj sloves. Zabava je bila v polnem raz-
mahu od 20. do 2. ure zjutraj. Med drugim smo na dogodku izžrebali 
dva srečneža, ki sta prejela celoletni abonma na vso ponudbo. Oba pri-
hajata iz domačih krajev, eden iz Spodnjih Prapreč, drugi pa iz Zaplani-
ne pri Trojanah. 

Kakšna hrana je vašim gostom najbolj pri srcu?
Poznani smo po žaru na oglje, kar naši gostje cenijo. Radi imajo čevap-
čiče, hamburgerje, cheeseburgerje, perutničke na žaru, pravzaprav ce-
lotno ponudbo, ki smo jo v petih letih obogatili s številnimi možnostmi 
za tiste, ki ne jedo mesa, delamo domače omake za kebab. 

Ali so vaše stranke pretežno iz občine Lukovica?
Poleg domačinov nas veseli, da prihajajo gostje iz Štajerske, Koroške in Pre-
kmurja. Ko pridejo enkrat, se radi z zadovoljstvom vračajo. Prav tako šolarji, 
mladina, šoferji iz Poljske, Italije in ker preživijo na postajališču tudi ves ko-
nec tedna, novico o našem fast foodu razširijo med svojimi kolegi vozniki.

V svoji ponudbi imate tudi dostavo. So se v petih letih pojavile še ka-
kšne novosti?
Tako je, dostavljamo ob naročilu nad 20 evrov, večinoma v Dob, Radomlje, 
Moravče, Domžale pa tudi do Čelesnika nad Blagovico, kjer imajo veliko-
krat kakšna druženja. Imamo tudi cateringe za različna slavja, še posebej 
priljubljene so mesne plošče in narezki. V tem času smo nekoliko spreme-
nili tudi delovni čas, od ponedeljka do četrtka imamo odprto med 10 in 
23. uro, od petkih in sobotah med 10. dopoldne in eno uro zjutraj, nedelje 
dopoldne pa so rezervirane za družino, zato odpiramo od 15. do 22. ure.

Če vas prav razumem, je Fast Food Šime še vedno v veliki meri dru-
žinsko podjetje?
Smo ena izmed redkih okrepčevalnic v Sloveniji, kjer imamo domačo 
delovno silo, obenem pa v njej večinoma delamo člani družine Avbelj. 
Od samega začetka je z nami tudi sodelavec Mitja, ki je izjemno marljiv 
in delaven. Dober kader je vedno dobrodošel, saj je do sedaj kar ne-
kaj sodelavcev ugotovilo, da delo na drugi strani pulta ni najbolj pravo 
zanje. Nove sodelavce smo iskali na borzi dela po vsej Sloveniji, a ne 
dobimo primernega in zanesljivega kadra. Šime je domača okrepčeval-
nica in pomembno se nam zdi, da v tem duhu nadaljujemo tudi naprej, 
z »domačo« delovno silo. Naši prijatelji gostinci na Zbiljah imajo med 
zaposlenimi starejši par, ki jima poleg dela in poštenega plačila nudijo 
tudi stanovanje. Enako je pri nas, a se takšen par žal še ni našel (smeh).

V petih letih se je zagotovo pripetila kakšna zabavna ali zanimiva 
anekdota. 

Spomnim se enega gospoda iz Prekmurja, ki je bil prvič pri nas in je bil tako 
navdušen nad našim kebabom, da je pojedel že štiri, a je hotel še petega. 
Potem ga je umirila žena in ga komaj prepričala, da je nehal (smeh). Tako 
mu je bilo všeč, saj smo se še mi med seboj spogledovali, če misli resno – in 
tudi je mislil resno. Zanimiva anekdota je tudi iz lanskega poletja, ko je eno 
dekle, naša redna stranka, prišla visoko noseča. To je bilo ravno v času, ko 
je bila noseča hči Alenka, in dekle je povedalo, da ima rok na današnji dan. 
Šalila se je, da se bo še zadnjič dobro najedla z najljubšo jedjo z našega me-
nija, preden preneha za nekaj časa. In res, odlično se je najedla, saj nas je 
prišla čez nekaj dni obiskat z dojenčkom. Povedala je, da je šla uro po obi-
sku pri nas naravnost v porodnišnico, kar se nam je zdelo res simpatično.

»Kebab afera« je bila v zadnjem obdobju kar precej medijsko odmev-
na. Ali je dogodek vplival tudi na vaše goste? 
Seveda. Takšna javna zadeva je vplivala na večino okrepčevalnic, vendar 
smo našim gostom pojasnili oziroma so opazili tudi sami, da nas ni bilo na 
seznamu. Imamo dobavitelja, ki prihaja iz Kranja in od samega začetka raje 
vlagamo v kakovostne sestavine, čeprav je zanje treba odšteti kakšen evro 
več. Če se navežem na okuženo meso, marsikdo ni spremljal dokončnih 
rezultatov preiskave, ki so pokazali, da je bila v surovem mesu salmonela. 
Salmonela se termično obdela in uniči pri temperaturi 60 stopinj Celzija, 
meso za kebab pa se peče na temperaturi 120 stopinj. Nekaterim je afera 
izjemno otežila poslovanje, drugi trdo delamo in se borimo naprej. Še zda-
leč ni toliko povpraševanja po kebabu, kot ga je bilo, gredo pa izjemno v 
promet vegetarijanske jedi. Tudi za vnaprej imamo načrt, da bomo izbolj-
ševali svojo ponudbo in pozitivno presenečali svoje obiskovalce.

Iskrene čestitke ob peti obletnici. 
leA smrkolj, FotogrAFiji: drAgo juteršek

Nagrajenca Bogdan Kobe in Dominik Novak.

PON-ČET: 10.00 – 23.00
PET-SOB: 10.00 – 01.00
NED: 15.00 – 22.00

Koseskega Cesta 2, 
Lukovica

Hvala, da ste z nami praznovali
5. obletnico odprtja!
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Veselje, sonce in smeh na 31. pohodu po 
nagelj na Limbarski gori
S soncem obsijana Limbarska gora je tudi letos privabila šte-
vilne obiskovalce, ki so v nedeljo, 31. marca, uživali ob jasnem 
pogledu na Kamniško-Savinjske Alpe, dolino Črnega grabna in 
okoliške občine. Ti so se po rdeč nagelj odpravili po eni izmed 
sedmih poti, ki vodijo na eno izmed najbolj razglednih gora v 
širši ljubljanski regiji.
Zgodovina prirejanja pohoda po nagelj, kot mu domačini običajno 
pravijo, sega v leto 1989. Ledino so orali ŠD Krašnja, SK Termit Mo-
ravče, Taborniki RMD in Društvo krajanov Limbarska gora, pobudnik 
ideje pa je bil občan občine Lukovica Marjan Štrukelj. Najprej je bil do-
godek namenjen praznovanju dneva žena, pozneje pa je praznovanje 
vključevalo tudi materinski dan. Vsa leta ostaja glavni namen pohoda 
enak, pokloniti rdeč nagelj v znak zahvale damam vseh starosti, jim 
čestitati, se zahvaliti in obenem poskrbeti za rekreacijo v naravi čim 
širšega kroga ljudi. Pri tem je eden izmed ključnih dejavnikov lepo 
vreme, ki v čudovito naravo privabi ljudi iz vseh koncev Slovenije. 

15.000 obiskovalcev na vrhu

Planinci, rekreativci, pohodniki in družine z otroki so se začeli zbirati 
na 773 m nadmorske višine okrog osme ure zjutraj. Uro pozneje je 
bila v podružnični romarski cerkvi sv. Valentina maša, najbolj živahno 
pa je bilo od 11. ure dalje. Po krajšem kulturnem programu je sledilo 
družabno dogajanje z narodno-zabavnim ansamblom Gamsi. Obi-
skovalci so lahko zaplesali in se sprehodili med številnimi stojnicami, 
na katerih so se predstavili različna okoliška društva in organizacije ter 
drugi ponudniki. Na Limbarski gori je bilo med drugim možno dobiti 
balone, kvačkane nageljne, nogavice, suho robo in lesene izdelke ter 
celo unikatne lesene metuljčke za moške.

Zakaj rdeč nagelj?

Prva prireditev je bila namenjena ženam iz Krašnje, ki so jih na po-
budo ŠD Krašnja povabili na Limbarsko goro. Rdeč nagelj simbolizira 
spoštovanje, prijateljstvo, ljubezen in slovanski narod. Že v prvih letih 
je bilo podeljenih nekaj sto nageljnov, dogodek pa se je imenoval Po 
nagelj na Limbarsko goro. Pozneje je bila prireditev izjemno dobro 
sprejeta pri vseh Slovenkah in Slovencih. Na Limbarski gori so ponu-
jali izvirne spominke, pripravljali domače kulinarične dobrote in širši 
javnosti predstavili, kdo so lokalni ponudniki in kaj počnejo. 

besedilo in FotogrAFiji: leA smrkolj

Kaj je novega na področju cestnoprometnih 
predpisov in naprednih tehnologij v vozilih 
V četrtek, 28. marca, so ob 19. uri v dvorano Kulturnega doma Anto-
na Martina Slomška v Šentvidu prišli predvsem tisti, ki jim ni vseeno 
za številne žrtve prometnih nesreč in za naš odnos do udeležencev v 
prometu. Tokrat sta predavanje o novostih na področju cestnopro-
metnih predpisov in naprednih tehnologij v vozilih skupaj pripravi-
la AMD Lukovica in Društvo upokojencev Lukovica. 

Po zagotovilih predavatelja in inštruktorja var-
ne vožnje iz Centra varne vožnje AMZS na Vran-
skem Manuela Pungartnika z aktivnim sodelo-
vanjem na predavanjih odnesemo veliko več, 
kot če samo poslušamo. Zavedati se moramo, 
da je človek v 90 odstotkih tisti, ki povzroči ne-
srečo in da je zunanji vpliv le 10-odstoten. Zato 
smo se lotili spoznavanja novih, no ne le novih, 
tudi starih, spremenjenih znakov. Dvigovali 
smo listke, enkrat rumenega, drugič zelenega, 
in ugotavljali, kdo ima prav, ter se znova počutili 

mlade, saj smo se na neki način povrnili v šolske klopi. Zelo težko je starej-
šim voznikom, ko v desetih letih kar nekajkrat zamenjamo prometne znake. 
Nekatere popolnoma, spet drugim pripišemo le malce drugačen namen. 
Ko smo osvojili vsa znanja o prometnih znakih, vsaj mislili smo, da smo jih, 
smo se zapeljali še v krožišče in spet ugotavljali, kdo ima prav in kdo ne. A 
smo zvozili, v veliko tolažbo nam je bila misel, ki jo je izrekel eden izmed 
udeležencev tokratnega predavanja, da policisti odvzamejo vozniško do-
voljenje, inštruktorji pa se trudijo, da ga čim dlje obdržimo. 
Tokrat smo ga obdržali prav vsi, zato smo lahko pokukali še v notranjost no-
vodobnih vozil, v tiste čudovite lučke, ki svetijo in nam želijo nekaj sporočiti, 
a se tega prepozno zavemo, saj ko zasvetijo, mi brskamo po knjigi, ki se ji 
pravi navodila za uporabo, da ugotovimo, kaj, kdo in zakaj sveti. Tokrat smo 
spoznali še ABS, se dotaknili ESP-ja, ugotavljali prednosti in slabosti aktivnih 
tempomatov in še in še. 
A ker je bila to le teorija, se bomo s prakso, ki je pomemben dejavnik v 
prometu, spopadli 27. aprila pri Avtomehaniki Kveder v Lukovici s paleto 
popolnoma novih vozil SEAT, opremljenih z vso moderno tehniko, je vse 
zbrane na koncu povabil predstavnik AMD Lukovica Tomaž Andrejka.
Mogoče se potem odločimo tudi za tečaj varne vožnje v Centru AMZS na 
Vranskem. Nič se ne ve, kajti več veš, več veljaš.

drAgo juteršek

Križev pot na Korenu 
Čeprav je križev pot likovna upodobitev Jezusovega trpljenja od 
trenutka, ko ga je Poncij Pilat obsodil na smrt, do trenutka, ko ga 
mrtvega položijo v grob, je poleg tega tudi molitev, ki jo molimo, ko 
se spominjamo tega trpljenja. 
Križev pot se je razširil po Evropi zlasti po 13. stoletju, zaradi pobožnosti 
svetega Frančiška Asiškega in njegovih učencev. Čeprav je še vedno ostalo 
štirinajst postaj premišljevanja, se je križev pot z leti tudi malce posodobil. 
Iz okvirjev v cerkvah se je preselil med polja, gozdove, v vasi in kraje, kjer ga 
običajno ni v klasični obliki. Preprosti križi, na katerih so številke posameznih 
postaj, posejani po bregovih, nam v čudoviti s soncem obsijani naravi dajejo 
edinstvene kulise naravne katedrale, kjer se molitev in petje dvigata v nebo. 
Tako je bilo tudi na tretjo postno nedeljo, ko smo se številni napotili na križev 
pot, tokrat na Koreno. Številni so se do prve postaje podali kar peš iz Krašnje 
in tako že vmes naredili nekaj za telo in dušo. Skupaj z domačim župnikom 
Antonom Potokarjem smo se podali od prve do zadnje postaje in premišlje-
vali trnovo pot našega Gospoda. Vmes pa smo molili še rožni venec, da na 
cestišču niso odmevali le koraki, temveč tudi molitev.
Za konec smo prejeli po litanijah blagoslov, ki nam ga je podelil župnik An-
ton, vseskozi pa nas je spremljal Gospodov blagoslov s čudovitim vreme-
nom in soncem.

drAgo juteršek
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7. april – dan slovenske zastave

Sedmega aprila 1848 je slovenski domoljub, sicer študent prava, Lovro 
Toman v Ljubljani na Wolfovi 8 prvič izobesil slovensko zastavo. To je 
bil odgovor na ravnanje nemškega dela narodne straže, ki je izobesil 
nemško zastavo na stolpu Ljubljanskega gradu.
Zastava je bila tako prvi narodni simbol, ki je dobila barve povzete po 
grbu dežele Kranjske. Istega leta je bila prvič izražena zahteva po Zedi-
njeni Sloveniji.
Društvo Heraldica Slovenica skrbi, da ta dogodek ne potone v pozabo. 
Tako vsako leto prvo nedeljo po 7. aprilu na Geossu pripravi slovesnost 
v čast slovenski zastavi in s tem spodbuja ohranjanje slovenske nacio-
nalne identitete.
V avstro-ogrski monarhiji je živelo veliko število različnih narodov in 
ravno nesposobnost reševanja narodnostnega vprašanja je bila povod 
za prvo svetovno vojno in pozneje propad monarhije.
V državi SHS je slovenska narodna zastava nekako potonila v pozabo. 
Obudila se je šele v obdobju druge svetovne vojne, in sicer z dodatkom 
tedaj obvezne rdeče zvezde.
Naša sedanja državna zastava z grbom se je prvič pojavila v burnem 
obdobju slovenskega osamosvajanja. Nanjo smo nedvomno izjemno 

ponosni tudi veterani vojne za Slovenijo. Junija 1991 smo si jo vzeli za 
svojo in smo nanjo še vedno ponosni.
Za praznike jo razobešamo po pročeljih hiš, česar pa na žalost ne počne-
mo vsi. Odnosa do zastave in s tem naše države veliko ljudi ne premore. 
Posameznikom je težko priznati, da živimo bistveno bolje kot v preteklosti 
in da smo nacija s svojo državo, ki se ni rodila po naključju, temveč je plod 
prizadevanj številnih naših ponosnih prednikov in predanih Slovencev.

jAnez gregorič

Zastava na Geossu

Z Ivo Dimic o materinskem dnevu
Spomladanski marčevski dnevi so družbeno in družinsko zaznamovani z ženskimi prazniki in ženskimi vprašanji. O vlogi materinstva, očeto-
vstva in o temeljnih vrednotah tradicionalne družine kot osnovne celice zdrave družbe, je v petek, 22. marca, v KD Antona Martina Slomška 
v Šentvidu spregovorila poslanka Nove Slovenije – krščanskih demokratov Iva Dimic. Pogovor je spretno vodil in usmerjal dr. Anton Meden.

Pred nas je stopila navdihujoča žena, mati petih otrok, aktivna, odgovor-
na in prepoznavna sodobna ženska, ki s svojim delom in osebnim zgle-
dom zavzema brezkompromisna stališča, z visokim etičnim kodeksom. 
Osvojila nas je s svojo neposrednostjo, začutili smo njeno pristnost, saj je 
žena iz ljudstva, tako naša, z vso svojo življenjsko potjo in preizkušnjami. 
Odkrito spregovori o boju z boleznijo, ki jo uspešno premaguje z močjo 
svoje osebnosti in vpetostjo med družino in družbenim poslanstvom. 
Njena nalezljiva energija izhaja iz trdne vere, upanja in ljubezni. Prava 
slovenska mati in zgled ženske emancipacije. Žena, ki zmore združevati 
vse razsežnosti ženske narave. Pozitivna, vedra. Minute z njo so prehitro 
tekle in njena podoba se je zlivala s celotno poanto večera, s pesmijo 
kvinteta Zarja, mladim harmonikarjem Jakom Avbljem in Cankarjevo čr-
tico Skodelica kave, ki jo je občuteno interpretirala prof. Ivanka Učakar.
Rdeča nit pogovora je bilo spoznanje, da je emancipacija zašla v grobosti 
in v nravstveno vprašljive vzorce, ki razkrajajo družino, predvsem klasič-

no popolno družino, ki jo določajo: oče, mati in otroci. Že sociološka in 
antropološka stroka spoznavata, da smo zašli v nevarnost degeneracije 
zahodnega sveta. Ta pa ženski zdaj jemlje njeno edinstveno žensko na-
ravo, ki se ne more izživeti v srečnem materinstvu, ne more biti naravni 
varuh družine, ne tista blažilna, žlahtna in čustvena dopolnitev moške-
mu, ki se je prav tako znašel nemočen v primežu družbenih sprememb 
in iskanj svojega mesta. Družina je ogrožena, zato dobiva nove in nove 
oblike in nravstveno vprašljive kombinacije. Otrok, ki je temelj družine, 
preizkuša nove vzorce, ki jih bo prenašal naprej. Družina kot osnovna ce-
lica naroda že močno čuti moralno in nravstveno sproščenost in relativi-
zacijo vrednot. Posebej krščanskih, ki pa so občečloveške. 
Še kako je pomemben ženski prispevek pri oblikovanju družine, pri 
usmerjanju šolskih reform v luči vzgoje, pri vzgoji mladih za zakonsko 
zvezo in za prevlado moralnih in etičnih meril za obvarovanje svetosti 
življenja od spočetja do naravne smrti. Vsi ti novi izzivi nas obvezujejo. 
To ne pomeni vrnitev ženske za štedilnik, temveč njeno renesanso v 
žlahtni obliki. Pomeni priznanje ženske enakovrednosti, tako kmečke 
žene, ženske v proizvodnji, na vodilnih mestih, v novih tehnologijah in 
oblikah intelektualnih humanističnih smeri. 
»Samo družine, zasnovane na teh vrednotah, so poroštvo za dvig ro-
dnosti. Otrok ni strošek, otrok je vrednota, mati je svetinja življenja 
in srce družine. Možje gradijo hiše, žene ustvarjajo dom; dom pa po-
meni toplino, sprejetje, odpuščanje, srčne vezi, hrepenenje in zadnjo 
oporo,« je poudarila naša gostja.
Slovensko ženo in mater čaka veliko izzivov sodobne družbe. Pa ven-
dar v svoji biti ostaja njena vloga enaka, kot je bila pred desetletji. To 
poslanstvo nam je dano, tega ne more spremeniti nobena ideologija. 
Bodimo ponosne in izžarevajmo toplino, ki je dana samo nam.

mojcA stoschitzky, FotogrAFijA: drAgo juteršek

OBMOČNO ZDRUŽENJE VETERANOV
VOJNE ZA SLOVENIJO

D O M Ž A L E
Ljubljanska 36

Veterani vojne za Slovenijo vabimo v svoje vrste vse tiste, ki imajo 
status veterana vojne za Slovenijo 1991. Vabimo pa tudi tiste, ki so 
sodelovali v pripravah na vojno ter varovanju države pred izgo-
nom zadnjega vojaka JA iz naše države.
Obenem vas tudi obveščamo, da vam, tistim s statusom, po dopol-
njenem petinpetdesetem letu starosti pripada plačilo dodatnega 
zdravstvenega zavarovanja s strani države. Člani lahko koristijo vse 
ugodnosti članstva.
Za vpis v naše združenje pokličite na telefonsko številko 031 646 819.
Potrebna je še slika za izdelavo izkaznice ter plačilo letne članarine 
v znesku 15 evrov.
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Posodobljena krofarna za še bolj zadovoljne ljubitelje 
trojanskih krofov
Gostinsko podjetje Trojane se ponaša s polstoletno tradicijo cvrtja znamenitih trojanskih krofov, ki so izdelani po enaki recepturi, kot 
jo je davnega leta 1961 zasnovala Rajka Konjšek. Trojanski krof je leta 2012 pridobil tudi predznak SQ – slovenska kakovost. Podjetje se 
tudi ves čas posodablja, uvaja nove tehnologije. Letos so posodobili oziroma v celoti prenovili krofarno.

Dobri dve leti so se pripravljali na zares veliko finančno investicijo, vre-
dno več kot milijon evrov. Popolnoma so prenovili krofarno. V njej sedaj 
kraljuje nov cvrtnjak, ki zaseda polovico prostora in v katerem se lahko 
naenkrat speče 380 krofov. Da so ga lahko spravili v prostor, so morali 

celo podreti steno. Seveda se še prej v tudi novi mešalni posodi naen-
krat zgnete 150 do 200 kg testa za krofe, ki ga pridne delavke v krofar-
ni ročno oblikujejo v krofe znane oblike in velikosti. Nato v vzhajalnih 
komorah – tudi med temi je ena nova – naenkrat vzhaja 3740 krofov. 
Si predstavljate, koliko krofov je to in koliko jih pojemo? To je le del 
prenove, drugo ostaja skrito, čeprav je še kako pomembno. Popolnoma 
novi so tudi kurilnica, črpalka, sistem prezračevanja, sistem, ki skrbi, da 
se olje ne pregreva več, da se s posebnim postopkom samo prečisti 
in vrne v obtok. Ker je poraba olja tako manjša, s tem poskrbijo tudi 

za manj obremenjeno okolje. 
Skratka, prenovljen je komple-
ten sistem, ki je učinkovitejši 
tako ekonomsko, ekološko 
kot varnostno. Vse je avtoma-
tizirano in tako veliko varnej-
še za vse. K prenovi so dodali 
tudi nove pečice v slaščičarni. 
S prenovo so imeli v mislih 
tudi to, da ne bo več tako dol-
gih čakalnih vrst na krofe. Ob 
posebej obremenjenih dneh 
in velikem obisku lahko tudi 
za dve minuti pospešijo peko 
krofov – vse to omogoča nov 
kompleten sistem prenove. 
Cvrtnjak so izdelali v podjetju 
Canol v Italiji, kjer so izdelali že 
prejšnjega, mešalno posodo 
pa je izdelalo podjetje Polin, 

tudi iz Italije. Direktor Bojan 
Gasior s ponosom pove, da 
imajo najmodernejšo linijo v 
regiji, ki zagotavlja kakovost 
in povečanje zmogljivosti za 
približno 25 odstotkov.
Po ogledu nove pridobitve 
smo z direktorjem Bojanom 
Gasiorjem in operativno po-
slovodkinjo Urško Strnad po-
sedeli na leta 2015 dograjeni 
terasi, kjer sem izvedela še za 
precej novih načrtov, od ka-
terih jih imajo namen nekaj 
uresničiti še letos. V letošnjem 
planu je posodobitev zunanje 
terase in notranjih prostorov v 
zgornjem nadstropju novejše 
zgradbe. To jim omogočajo 
lanski zelo dobri poslovni rezultati. Seveda večino dobička nameni-
jo v izboljšave in posodobitve podjetja, pove direktor. To pa je sedaj 
primerno izhodišče, da spomnimo, katere večje investicije so do sedaj 
vložili v podjetje, čeprav se posodabljajo, odkar je pred 42 leti prevzel 
in začel voditi podjetje Bojan Gasior. Od leta 2009 imajo svojo lastno 
sončno elektrarno, aktivirano s soproizvodnjo pridobivanja toplotne in 
električne energije. Torej se sami oskrbujejo tako z elektriko kot ogreva-
njem vseh prostorov, presežek pa prodajo v omrežje Elektra Ljubljana. 
Skupaj z Elektrom Ljubljana so leta 2013 postavili polnilno postajo za 
vozila na električni pogon. Zgoraj omenjena terasa je njihov ponos, na 
kateri se do 120 gostov ob odlični postrežbi in edinstvenem panoram-
skem razgledu ne more dolgočasiti.

Zaposlenih imajo 160 ljudi, in tako ima 160 ljudi kruh, dober kruh. Tre-
tjina zaposlenih je iz zagorskega območja, tretjina iz žalskega in tretjina 
iz naše občine. Iz gostinske šole v Zagorju dobijo večino mladine, ki ima 
obvezno prakso in veliko se jih potem pri njih tudi zaposli. Le slaščičar-
ski praktikanti so iz Ljubljane, ker je tam tudi šola. In res, v GP Trojane je 
kar veselje gledati, koliko mladine zagnano hiti med mizami. Direktor 
pove, da pa še vedno ostajajo parkirišča stara rak rana. Jasno je zakaj. 
Vendar ima sedaj upanje, da se bodo stvari premaknile z mrtve točke. 
No, po petnajstih letih bi bilo to res lepo. GP Trojane pa je tudi zelo 
humanitarno dejavno. Ni ga društva v občini Lukovica, da ne bi prejelo 
donacije ali v obliki krofov – kadar zaprosijo za to, ali denarne donacije. 
Društva so gostišču zelo hvaležna, vsaj večina. Ob omembi, da vidim 
tudi morda že njegovega naslednika, se mi Bojan Gasior nasmehne 
in pove, da je prav, da mladi počasi ob pomoči izkušenih, prevzemajo 
odgovornost. Treba je poskrbeti, da bo podjetje še nadalje poslovalo 
dobro, se širilo in raslo. 

milenA brAdAč 
FotogrAFije: urškA strnAd in milenA brAdAč
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Skrivnostnice: »Pripravljamo zares imenitno glasbeno skrivnost!«
Čeravno pripravljajo zares imenitno glasbeno presenečenje, pa ansambel Skrivnost v naših krajih ni več zares 'prehuda skrivnost', saj so tri 
od štirih članic zelo dobro znane domačinke - Kristina ter dvojčici Ana in Ema Oražem -, ki pa so v svoj krog pred dobrim letom dni povabile 
še četrto članico - Karmen Palčar iz Velike Račne pri Grosupljem. Kot pravijo, je Karmenina energija celoten ansambel - ki je, mimogrede, 
nastopal po krajih vse od Prekmurja do Primorja, na velike odre pa jih je popeljalo sodelovanje z Avseniki in Dejanom Vunjakom - ponesla 
še za nekaj korakov hitreje smelim ciljem naproti. Vedno nasmejane 'Skrivnostnice' si namreč med drugim želijo ne le koncertov, na katerih 
bi udeleženci prepevali njihove avtorske pesmi, temveč tudi vse več koncertov po tujini. A kar je ključno: dekleta tudi že aktivno delajo na 
uresničevanju teh želja. Z Ano, Emo, Kristino in Karmen smo namreč poklepetali (ob čaju v gostišču Trojane) na prvo aprilsko nedeljo, takoj 
po njihovem snemanju spota - že četrtega po vrsti -, za lokacijo snemanja po so si izbrale Razglede z Vrha. Drugi cilj pa tudi že pridno ure-
sničujejo, saj so ne le pred leti uspešno polnile dvorane tudi na severni strani Alp, to je v sosednji Avstriji, ampak že sredi avgusta letijo celo 
v daljni Toronto, kjer bodo na povabilo Vseslovenskega kulturnega odbora v Torontu (VSKO) gostovale skoraj tri tedne. Ambiciozna dekleta 
ne skrivajo želje po povezovanju z domačimi podjetniki, ki bi jih pri tem finančno podprli, kar so pripravljene povrniti v obliki promocije 
potencialnih podpornikov. No, pri tem pa napovedujejo tudi presenečenje za prihodnjo glasbeno sezono, ki jo bodo pozdravile še z dvema 
dodatnima sodobnima inštrumentoma - poleg tradicionalne harmonike in legendarne kitare. 

Na kaj ste danes najbolj ponosne, ko pomislite na svoje dosedanje 
glasbeno udejstvovanje?
Ana: Na to, da smo prišle do tega, da zaslužimo toliko, da si lahko kupi-
mo inštrumente in rastemo kot glasbenice.
Kristina: Pa tudi na to, da smo se skalile do te mere, da lahko samostoj-
no - kot štiri mlada dekleta - pariramo moškim tekmecem in se enako-
vredno pogovarjamo z moškimi organizatorji dogodkov. V preteklosti 
se nam je namreč vse prevečkrat dogajalo, da so z nami ravnali druga-
če, češ »saj so samo mlade punce«.
Ana: Ponosne smo tudi na to, da smo že pred časom dobro sodelovale 
z menedžerjem v Avstriji, ki nam je tedaj urejal koncerte tamkaj, tako 
da smo z glasbo zabavale ljudi tudi severno od nas. V letih 2016 in 2017 
smo aktivno nastopale z ansamblom Saša Avsenika, lani pa z Dejanom 
Vunjakom in to nam je res dalo dodaten zalet za naše nadaljnje glasbe-
no udejstvovanje.

Kako je prišlo do sodelovanja z legendarnimi Avseniki?
Ema: Na povabilo gasilcev z Ježice smo nastopale na tamkajšnji gasil-
ski veselici, kjer so nastopali tudi Avseniki in ko so nas ti slišali, so nam 
ponudili, da prevzamemo vlogo njihove predskupine. To nas je torej 
poneslo na velike odre.

Ana: … in če smo svoj sploh prvi koncert izvedle leta 2012 v domačih 
koncih, to je v sadovnjaku na Brdu pri Lukovici, smo od takrat nastopa-
le v številnih slovenskih krajih od daljnega Prekmurja do Primorja, lani 
z Dejanom Vunjakom tudi po dolenjski regiji, letošnji prvi maj bomo 
'otvorile' še gorenjsko regijo, in sicer z nastopom pod Krvavcem.

Kako pa ste se povezale s Karmen, kot četrto članico?
Kristina: Spoznale smo se preko facebooka, kjer smo objavile, da išče-
mo še eno članico, nakar smo le prišle do Karmen …
Ema: … in smo se neverjetno dobro in nemudoma ujele (smeh)!
Karmen: To se je zgodilo sočasno s tem, ko je Ema pisala tudi moje-
mu učitelju harmonike, obenem mi je njihovo facebook objavo delil 
en prijatelj in sama sem - tudi v približno istem času - pisala puncam 
na ansamblovo facebook stran, da me zanima sodelovanje. Bilo je pa 
sploh neverjetno, ko smo ugotovile še, da imam rojstni dan na isti dan, 
kot Ana in Ema (smeh!). 
Ana: In od marca lani, ko se nam je Karmen pridružila, delamo zares 
aktivno. Vadimo najmanj enkrat tedensko več ur, pred nastopi seveda 
bolj pogosto.

Se že zdaj pripravljate tudi na vaše gostovanje v Torontu?
Ana: No, vaje so tako ali tako stalnica, bolj pa nas - ko pomislimo na pot čez 
lužo - skrbi, kako bo z našima harmonikama, ki ju bomo oddale kot prtljago.
Kristina: Ja, ta del je najbolj zaskrbljujoč, ker organizatorji nimajo na 
voljo toliko, sploh pa ne tako dobrih harmonik za morebitno izposojo.

Zanimivo; torej imamo v Sloveniji znatno kakovostnejše harmonike?
Kristina: Imamo, ja. To je najbrž povezano tudi z našo tradicijo naro-
dnozabavne glasbe.

Karmen, ti prav tako že dolgo igraš harmoniko?
Karmen: Igram jo štiri leta, sem pa kot otrok začela s klavirjem, igram 
tudi sintesajzer in nekaj malega kitaro, a nato sem si zamislila sebe pov-
sem na harmoniki (smeh!). 
Ana: (smeh) … in na osnovi vsega tega snujemo tudi rast našega an-
sambla in pripravljamo spremembe ter presenečenje za naše poslušalce.
Kristina: Drugo pa naj ostane za nekaj časa še skrivnost (smeh!).

(Nasmeh) Vsekakor … No, ker ste vse še na začetku svoje karierne 
poti, bi vas povprašala še po tem, kaj bi si kot mlade glasbenice želele 
kot podporo na tej poti.
Ema: Težko reči. Zagotovo nam je bila največja podpora družina in pri-
pravljenost staršev, da nas vozijo na vaje, pa kasneje na nastope, da 
nam kupijo tudi prve inštrumente in opremo. 
Karmen: Pri meni je bilo enako, ja. Ker pa imajo moji starši prevozniško 
podjetje (Kristl, d. o. o.; op. p.), radi podprejo tudi naš ansambel.
Kristina: … in za to smo jim tudi neizmerno hvaležne!

Kaj pa morda z vidika širšega lokalnega okolja?
Ana: Vselej smo vesele povabila na občinske prireditve in veselice v 
domačem okolju, čeprav je ravno v domačem okolju navadno najbolj 
zahtevno nastopati.
Kristina: Drži, trema je največja med znanimi obrazi (Ema in Karmen 
smeje kimata).
Karmen: Sama sem podporo začutila v smislu, ko so me znanci iz mo-
jega okolja začeli vabiti na družinska praznovanja in podobno, za kar so 
mi seveda tudi plačali. To je zares najboljša možna spodbuda glasbeni-
ku, ki si želi uspeti.Ilustracija: Roman Peklaj
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Pravkar ste prišle s snemanja svojega četrtega glasbenega spota. 
Čestitke, mimogrede. No, ampak kako dolgo pa snujete tak projekt?
Kristina: Za ta spot, konkretno, smo se pripravljale nekje od novega leta. 
Karmen: Na splošno je šlo od tega, ko sva s prijateljico napisali besedi-
lo – naslov je Šopek rdečih rož, govori pa o zaljubljenem fantu –, zelo 
hitro. Je pa spot zares šele začetek …
Kristina: Tako je. Spot je v bistvu promocijsko sredstvo, ki ga lahko 
uporabimo na družbenih omrežjih – in slednje je tudi najcenejši možni 
način promocije –, na osnovi tega pa potem navadno dobimo povabila 
k nastopom.  
Ana: Veliko ljudi poleg same glasbe pritegne tudi video, saj si lahko 
veliko bolje predstavljajo, kaj bodo dobili, ko nas povabijo na nastope.

Ansambel Skrivnost lahko spremljate na facebook strani:
www.facebook.com/skrivnostnice ali jim pišete na
ansambel.skrivnost@gmail.com.

AlenkA ŽumbAr klopčič

FotogrAFiji: erik kos

Občni zbor ŠTD Rafolče

V petek, 29. marca, ob 19. uri so se zbrali člani ŠTD Rafolče na rednem 
letnem občnem zboru, ki ga je vodil delovni predsednik Marjan Kve-
der, ki se je najprej zahvalil vsem krajanom za tvorno sodelovanje v 
KS, katere predsednik je bil kar šestnajst let in zaželel uspešno delo 
novemu predsedniku KS Rafolče Viktorju Jemcu. Viktor Jemec se je 
zahvalil Marjanu za velik doprinos v krajevni skupnosti in pozdravil 

vse prisotne ter jih povabil k nadaljevanju uspešnega dela. Viktor je 
bil tudi izvoljen za zapisnikarja zbora.
Predsednik društva Blaž Jemec je poročal, da je delovanje društva zelo 
raznoliko in tako lahko izpolnjuje interese veliko krajanom. Uspešno je 
bilo na področju športa (mali nogomet, namizni tenis, šah …). Najbolj 
aktivna je bila pohodniška sekcija, ki jo je vodila Marijana Grošelj. V tej 
sekciji so bili poleg že tradicionalnega novoletnega in jesenskega po-
hoda po Rahuški poti izvedeni obiski nekaj hribov pod 1000 m, nekaj 
med 1000 in 2000 m nv, poleti pa še vzponi v visokogorje nad 2000m 
nv (Ojstrc, Kepa). Zaradi drugih obveznosti je Marijana prepustila vo-
denje za zdaj upravnemu odboru. Za šestletno uspešno delo se ji je 
predsednik Blaž zahvalil. Veliko članov pa se je udeleževalo prireditev 
na področju rekreacije, turizma, stalne skrbi za kulturno dediščino itd.
Poslovanje društva je bilo pozitivno, kar je prikazal blagajnik Marko 
Pavlič, z nekaj dopolnili pa potrdil nadzornik Gorazd Krnc. Nekaj sred-
stev so pridobili tudi z vsakoletnim zbiranjem starega papirja. Načrt 
za to leto je podoben lanskemu z nekaj manjšimi dopolnitvami.
Zahvaljujemo se za pomoč in usluge podjetjem, ustanovam in posa-
meznikom ter vabimo vse, da se nam čim večkrat pridružite z delom 
in tudi z novimi idejami.

viktor jemec

Podeželsko društvo Blagovica lani upihnilo 20. svečko

Podeželsko društvo Blagovica je v letu 2018 praznovalo 20-letnico delova-
nja, marsikdo pa niti ne ve, kako aktivni smo člani v tem društvu. V sklopu 
okrogle obletnice smo 23. junija 2018 pripravili veselico, na kateri je za dru-
ženje in dobro voljo pozno v jutranje ure poskrbel ansambel Stil, za dobro 
postrežbo pa člani in članice društva. Na veselici smo imeli tudi obilen sre-
čelov, na katerem je prav vsaka srečka prinesla dober dobitek, pred veseli-
co pa je potekal kratek kulturni program, med katerim je bila predstavljena 
zgodovina društva, predstavili so se tudi vsi dosedanji predsedniki društva 
in prejeli priznanja za delo v društvu.
Kot vsako leto smo tudi lani organizirali skupinski izlet na smučarske skoke 

v Planico, kjer je udeležba vedno velika, dobre volje pa ne zmanjka. Nismo 
pa manjkali tudi na moravškem Kmečkem prazniku, ki je potekal julija, tam 
smo predstavili naše društvo ter kmečke običaje, praznika so se udeležili 
tako starejši člani kot tudi najmlajši otroci, ki so praznik samo še popestrili. 
Tradicionalno je bilo organizirano tudi kresovanje v središču Blagovice, za 
vzdušje je z dobro glasbo skrbel ansambel Ideja, za dobro hrano in pija-
čo pa smo poskrbeli člani in članice društva. Skupaj smo se člani društva 
odpravili tudi na izlet na Primorsko. Ogledali smo si Vojaški muzej v Pivki, 
kjer smo izvedeli obširno zgodovino in zanimivosti muzeja, nato smo pot 
nadaljevali na kmetijo Biščak, kjer so nam prikazali pridelavo žganja ter 
mošta in razne druge pridelke, kjer smo jih lahko tudi pokušali. Pot nas je 
nato vodila do Štanjela, kjer smo zaključili naš izlet v Pršutarni Grča z obil-
no večerjo, saj je bila njihova klet ravno takrat v prenovi in si je žal nismo 
mogli ogledati, pokusili pa smo lahko tudi njihovo vino, ki ga pridelujejo 
sami. Skozi vse leto se pridno rekreiramo v odbojki, košarki, kolesarjenju, 
nogometu in še bi lahko naštevali. Najbolj resni pa smo v nogometu, saj se 
udeležujemo turnirjev in lig v okolici, pa tudi sami jih organiziramo. Tukaj 
moram omeniti, da število aktivnih mladih upada. 
Novembra smo se člani odpravili na že tradicionalno martinovanje v go-
stišče Črnivec 902, kjer smo se poveselili ter obeležili omenjeni praznik. 
Člani in članice društva smo v zadnjem mesecu lanskega leta organizirali 
predstavo za najmlajše otroke, in sicer z naslovom Zlati kamenčki, otroci 
so bili zelo navdušeni tako nad predstavo kot tudi nad prejetim darilom, 
ki jim ga je na koncu prinesel Božiček. Ne smemo pa pozabiti omeniti tudi 
občnega zbora, ki ga izvedemo vsako leto, na katerem si postavimo cilje, 
ki jih bomo izvedli in pregledamo potek preteklega leta, na koncu pa se 
skupaj poveselimo.

tejA rAvnikAr
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Marec pri upokojencih v znamenju papirčkanja in cestnoprometnih predpisov
Vsak zadnji torek v mesecu je rezerviran za rokodelsko delavnico, ki poteka od 16.30 do 19. ure.

Ta mesec smo se spoznavale s 
tehniko zvijanja papirnatih tra-
kov – quillinga ali papirčkanja. 
Delavnica je potekala pod vod-
stvom gospe Vlaste, ki nam je 
pripravila vse, kar smo potrebo-
vale za izdelavo okvirja za sliko iz 
kartona in kartonastih zvitkov. Na 
začetku smo imele malo težav, z 
vztrajnostjo pa je pod našimi ro-
kami nastajal okvir. Prihodnjič pa 
bomo iz papirnih zvitkov naredile 

sliko. Bilo je prijetno in zanimivo.
Ta mesec smo skupaj z AMD Lukovica pripravili predavanje o novostih 
v cestnoprometnih predpisih, ki je bilo v Kulturnem domu Antona Mar-

tina Slomška v Šentvidu. Preda-
val je Manuel Pungartnik iz AMZS 
Centra varne vožnje Vransko.
Marca je naša pisarna delala vsak 
četrtek, aprila pa bo pisarna odprta 
samo prvi četrtek od 15. do 17. ure. 
Aprila začnemo s kolesarjenjem, 
ki bo tretji torek v mesecu. Pripra-
vljamo se tudi na srečanje naše-
ga društva s sosednjimi društvi, ki 
bo 11. maja ob Gradiškem jezeru.
Pridružite se nam na delavnicah, 
pohodih, izletih in kolesarjenju. 

Na vseh teh dejavnostih se imamo zelo lepo.
dAnicA osolnik

Občni zbor je bil 14. marca v Kulturnem domu v Lukovici. Zbora so 
se poleg veteranov udeležili še županja občine Lukovica, gospa Olga 
Vrankar, podžupan občine Mengeš, gospod Bogo Ropotar, veterani 
iz Ljubljane in Moravč ter Združenja Sever.
V preteklem letu so poleg rednih nalog postavili pomnik slovenske-
mu narodu v Mengšu in praznovali 50. obletnico Teritorialne obram-
be. Izvedli tradicionalni pohod po poteh vojne za Slovenijo, tokrat 
na Limbarsko goro nad Moravčami, kjer so v preteklosti velikokrat 
potekale orožne vaje Teritorialne obrambe.
Po nekaterih osnovnih šolah v Upravni enoti Domžale so organizi-
rali predavanja o obdobju osamosvajanja naše države Slovenije. 
Spoznavali zgodovino Posavja in obiskali Krakovski gozd, kjer je leta 
1991 potekal ognjevit spopad med Teritorialno obrambo in sovražno 
Jugoslovansko armado.
Udeležili pa so se tudi vrste spominskih pohodov, ki so jih pripravila 
sorodna združenja ter bili na Triglavu, ki je simbol slovenstva.
Z denarjem so zgledno gospodarili, tako da bodo letos lažje postavili po-
mnik na RTV oddajniku Domžale, ki je bil med osamosvojitveno vojno 
raketiran, in ob koncu leta z akademijo proslavili 20. obletnico združenja.

Zlato priznanje OZVVS Domžale je prejel Jože Kosmač, za delo z mla-
dimi. Srebrni znak ZVVS pa je prejelo Območno združenje slovenskih 
častnikov, za zgledno sodelovanje in spodbudo za naprej.
Na koncu sta jih s pesmijo in glasbo razvedrila še mlada pevka Špela 
Sever in Nejc Smolnikar.

jAnez gregorič

Občni zbor Veteranov vojne za Slovenijo Domžale

Upokojenci so jo mahnili na Rašico! 

Upokojenci smo se marca odpravili na Rašico. Ta pohod je bil planiran 
že za lansko leto, pa ga zaradi slabega vremena nismo spravili pod 
streho. Letos pa nam je bilo vreme naklonjeno. V lepem jutru se nas je 
zbralo lepo število in dobre volje smo se odpeljali do gradu Jable, kjer 
smo pustili avtomobile. Grad Jable je lepo urejen in služi v protokolarne 
zadeve, sprejeme, predavanja, prireditve in poroke. Njegova zgodovina 
sega v 13. stoletje, čeprav iz tistih časov ni dosti znanega. Več o njego-
vi zgodovini vemo od 16. stoletja naprej. Zamenjal je precej lastnikov. 
Med drugo svetovno vojno je bila v njem nemška postojanka. Po vojni 
je služil kot ženski zapor. Pozneje so imeli v njem stanovanja delavci 
bližnjega posestva. V njem je bilo tudi skladišče umetnih gnojil. Grad je 
propadal. Uničena je bila še tista oprema, ki je ostala po vojni. Leta 1991 
pa so grad obnovili in ga rešili pred popolnim propadom.
Mimo gradu smo se podali v gozd in po lepi poti prišli na Dobeno, raz-

tegnjeno naselje z velikim številom vikendov. Pot smo nadaljevali po 
gozdni poti in kmalu prišli na 641 m visok vrh Staneta Kosca, nam bolj 
poznanega pod imenom Rašica. Na vrhu je 17 m visoki razgledni stolp. 
Ob jasnem vremenu se lepo vidijo Kamniške Alpe, Ljubljanska kotlina 
do Snežnika, del Julijskih Alp in Posavskega hribovja. Rašica je poleg 
Šmarne gore najbolj obiskan vrh v tem delu Slovenije. Dostopna je v 
vseh letnih časih. Priljubljena je tudi med gorskimi kolesarji. Malo nižje 
od stolpa je planinski dom, ki je odprt vsak dan. Tam smo se okrepčali, 
posedeli in poklepetali. Nato smo se zadovoljni vrnili v dolino. Za pot 
do vrha smo potrebovali uro in pol, za pot navzdol pa nekaj manj.
Naši pohodi so vsak prvi ponedeljek v mesecu. Če je slabo vreme po-
hod prestavimo za en teden. Pridite še vi, mi se imamo vedno lepo.

dAnicA osolnik, Foto: silvo mAselj
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20. občni zbor Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje (ZEKZŽ)
 Ekološki kmet mora to biti s srcem

V Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje, ki ima sedež v Lukovici, so vključeni ekološki kmetje s širšega območja osrednje Slove-
nije. Prav zato se tudi lokacija letnega občnega zbora menja. Letos je bil znova na Moravškem, kjer so se konec marca v Gostilni Frfrav 
zbrali člani, v žal ne preveč množični zasedbi. 

Razveseljivo je, da sta se občnega zbora od vseh povabljenih županov ob-
čin, od koder prihajajo člani, udeležila vsaj moravški župan, dr. Milan Bala-
žic, in županja Lukovice, mag. Olga Vrankar.
Čas jima sicer ni dopuščal prisotnosti v celoti, sta pa oba izrazila zadovolj-
stvo in navdušenje nad dolgoletnim delovanjem Združenja ter poudarila 
pomembnost ekološko pridelane hrane, ki je prihodnost malih slovenskih 
kmetij. Obljubila sta tudi prizadevanje in pomoč v tej smeri.
Poročilo o pestrem in obširnem delu za preteklo leto je podal predsednik 
Janez Ocepek. V okviru izobraževanja je bila v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Ljubljana izvedena strokovna ekskurzija na Kras, re-
dno so se članom pošiljala obvestila, izvedeno je bilo vedno dobro obiska-
no strokovno predavanje Miše Pušenjak. 
V okviru promocije in predstavitve so nekateri člani redno sodelovali na 
lokalnih sejmih, štiri zasavske kmetije pa tudi na dnevu odprtih vrat. Pote-
ka pa tudi sprotna osvežitev spletne strani. Odprodajajo se stojnice, ker ni 
interesenta za skrbnika.
Prizadevali so si, in si bodo tudi v prihodnje, z raznimi predlogi in pobuda-

mi, kot je npr. ureditev problematike kompostiranja gnoja, povečati posluh 
za ekološke kmetije na državni ravni. Največji problem je še vedno prodaja 
in odkup ekološkega mesa, ki bi morala biti vodena, pa tudi plačana pod 
posebno kategorijo. Velik problem predstavlja seveda tudi konkurenca eko-
loške hrane iz tujine. Ker z Zvezo še vedno ne najdejo skupnega jezika in ne 
funkcionira, kot bi morala, je posameznim društvom tudi težje kaj doseči.
S podobnimi aktivnostmi bo združenje nadaljevalo tudi letos. Še naprej bo 
potekala izposoja okopalnika, nabavili pa se bodo tudi novi vzorčni inova-
tivni pripomočki za pomoč pri delu na kmetiji, ki si jih bodo člani prav tako 
lahko poskusno izposodili.
V Zasavju bodo poskusili z novim projektom, zasavskim tednom samoo-
skrbe, ki naj bi ga postopoma preslikali še v druge regije, če se bo obnesel.
Podan je bil tudi predlog za občasno srečevanje na kmetijah članov in iz-
menjavo izkušenj, če bi bila pripravljenost za to.
Ker ZEKZŽ letos praznuje dvajset let svojega delovanja, se obeta še po-
seben, tudi medijsko podprt dogodek v jeseni, ko bo izšel zbornik, ki bo 
predstavljen na okrogli mizi.
Letos so bile na vrsti tudi volitve novih delovnih teles in prišlo je samo do 
nekaj manjših sprememb. Znova je bil za predsednika soglasno izvoljen 
Janez Ocepek, ki to funkcijo uspešno opravlja že vseh dvajset let. Uspe-
šno uporablja izkušnje, ki jih je pridobil v dolgoletnem službovanju kot 
kmetijski svetovalec v Moravčah in brez njegovega vodenja si Združenja 
enostavno ne gre predstavljati. Deležen je bil številnih pohval. Sam pa je 
tudi pohvalil dva člana, ki vsa leta redno skrbita za obveščanje v medijih in 
strokovno tajnico Pavlo Pirnat, ki mu je v veliko pomoč. Kot ključno misel je 
na koncu poudaril, da ekološki kmet to mora biti s srcem.
Po uradnem delu je sledila pogostitev in kot vedno prijeten družaben kle-
pet ter izmenjava izkušenj in mnenj.

FrAnckA tomAn, FotogrAFijA: joŽe ocepek

peugeot.si

BREZPLAČNA
TEL. ŠT.
080 26 24

ZAPELJITE  
V SMERI 
BREZSKRBNIH 
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Vse pod kontrolo, na vsakem kilometru. Poskrbite  
za brezskrbno vožnjo, izkoristite ugodno vzdrževanje  
vozil in ob tem prihranite tudi DO 35 % NA IZBRANE 
ORIGINALNE NADOMESTNE DELE. 
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Čistilna akcija v KS Blagovica
Na prvo soboto v aprilu so v krajih naše občine potekale čistilne akcije in nič drugače ni bilo v Blagovici. Kljub dobri obveščenosti v dneh 
pred čistilno akcijo, ki je potekala tudi preko vseh društev v Blagovici, se nas je na koncu v soboto zjutraj zbralo petnajst krajanov. Ne 
glede na to, da bi si želeli številnejše udeležbe, je ekipa predanih krajanov zavihala rokave, organizirali smo se po manjših skupinah in 
očistili najbolj problematične predele. 

Kljub vsakoletni akciji smo vedno znova negativno presenečeni nad 
količino odpadkov, ki se naberejo in končajo na nepravih mestih. Re-
snica je tudi ta, da skozi naš kraj poteka prometna pot in veliko smeti 
najbrž odvržejo ljudje, ki ne živijo v naši občini. Za okrepčilo po končani 
čistilni akciji je bilo poskrbljeno in čeprav smo bili utrujeni, smo domov 
odhajali z lepimi vtisi. 
Največja zahvala pa gre seveda vsem, ki ste se letošnje akcije udeležili 
in prisrčno vabljeni tudi prihodnje leto. Tistim, ki ste ostali letos doma, 
velja prisrčno vabilo že za prihodnjo pomlad. Verjamem, da ste mnogi 
počistili in uredili okolico svojih domov, ki je prav tako pomembna za 
videz naših krajev in vasi. Moramo pa se zavedati tudi odgovornosti do 
skupnih, javnih površin. Kot predsednik krajevne skupnosti se zahvalju-
jem tudi vsem društvom na območju Blagovice, ki ste kakorkoli prispe-
vali, da je akcija uspela in ne nazadnje za to, da pomagate z različnimi 
aktivnostmi, ki našo krajevno skupnost bogatijo in povezujejo.

zdrAvko slApAr

Posadi bučo hokaido za čebelo in jeseni uživaj v kremni bučni juhi
S sodelovanjem in povezovanjem partnerjev pri projektu »Kar sejemo, to žanjemo« smo v preteklih letih združili prizadevanje za po-
večanje posejanosti ajde in sončnic v našem prostoru. S tem pa tudi njihovo prepoznavnost in uporabnost v prehrani. Z aktivnostmi 
Čebelarske zveze Slovenije skupaj s partnerji spodbujamo sajenje medovitih rastlin, s čimer pomembno prispevamo k ohranjanju nara-
ve in razvoja čebel. S setvijo buč želimo letos spodbuditi setev zanimive rastline, ki je koristna tako za čebele kot druge opraševalce. V 
jesenskem času, ko pridelek dozori, je široko uporaben tako za živali kot tudi za ljudi.

Buče in njihov izvor
Pri raziskovanju v Mehiki so arheologi odkrili najstarejša semena buč, 
ki segajo v sedmo tisočletje pred našim štetjem. Iz Srednje Amerike so 
jo Španci v 15. stoletju pripeljali v Evropo. Sprva so buče sejali za okras. 
S selekcijo njihovih semen se je večala njihova uporabnost in buče so 
postale vse pomembnejša krma za domače živali, predvsem za prašiče. 
V 19. stoletju se je razširilo stiskanje olja iz bučnih semen. Danes je buča 
uporabna tako za čebele v času cvetenja (pomemben vir cvetnega pra-
hu in medičine), živali in ljudi, hkrati pa je lepa dekoracija v jesensko-

-zimskem času za naše prostore. V današnjem času je ta rastlina cenje-
na, saj je vsestransko uporabna. 
Buče so rastline, ki za vzgojo niso težavne. Le na začetku zahtevajo ne-
kaj oskrbe, saj imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom. V 
vrtu jim izberemo sončno lego, tla pa naj bodo globoko humusna.

Kako se pripraviti na setev buč hokaido?
V posamezne sadilne lončke sejemo konec meseca aprila in v začetku 
maja, po 1 do 2 semeni na lonček. Seme hitro kali in sadike hitro rastejo. 
Ko poženejo prvi pravi list, jih presadimo na stalno mesto. Sredi maja lah-
ko sejemo semena tudi neposredno na gredo. Vedeti moramo, da buče 
potrebujejo toplo zemljo, zato jih na stalna mesta ne presadimo pred 15. 
majem oziroma jih presadimo tedaj, ko ni več nevarnosti za slano.
Kadar na vrtu nimamo dovolj prostora za vzgojo buč, lahko buče posadi-
mo na rob vrta ali izkoristimo kompostni kup. Buče lahko izkoristimo tudi 
kot živo zastirko. Med mladimi sadikami redno odstranjujemo plevel, 
dokler ga rastlina ne preraste in prekrije tal. Med rastjo lahko pod buče 
položimo slamo, da ostajajo tla vlažna, plodovi pa pozneje niso umazani.
Buče cvetijo, ko se dan krajša in so odlična paša za čebele in druge 
opraševalce. V jesenskem času plodovi dozorijo. Buče hokaido zrastejo 
do teže 3 kg in so okroglo hruškaste oblike. Buče pobiramo skupaj s 
peclji, da ne poškodujemo plodov in tako se odlično shranijo čez celo 
zimo. Najbolje je, da jih spravimo direktno z vrta na hodnike, stopnišča 
ali v zastekljene terase, kjer ni pretoplo. Buče hokaido so tako odlična 
hrana v jesensko-zimskem času, ki popestri naše krožnike. Buče hokai-
do lahko uporabimo tudi za dekoracijo naših prostorov. 
V okviru letošnjega projekta »Kar sejemo, to žanjemo« bomo skupaj s 
partnerji, Semenarna Ljubljana, d. o. o., Semina, d. o. o. in kmetijskimi 
šolami, posejali na njihove vrtove semena buč hokaido. Osrednji dogo-
dek bo letos na Biotehniški šoli Ptuj, na njihovem posestvu v Turniščih, 
in sicer v četrtek, 16. maja. Na tem dogodku boste spoznali tehnologijo 
pridelave buč hokaido in demonstracijo sajenja buč. Zato vas vabimo 
na dogodek, na katerem boste spoznali zanimivo medovito rastlino.
In za konec, ne pozabite na svoje vrtove posejati buče hokaido, tako 
boste zagotovili pašo čebelam in drugim opraševalcem, jeseni pa bo-
ste uživali dobrote, ki se lahko pripravijo iz buč hokaido.

tomAŽ sAmec, svetovAlec zA vArno hrAno pri jssč
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Gregorjevo v VVE Medo
V vrtcu Medo smo v torek, 12. marca, obudili slovenski običaj, ki je po nekaterih slovenskih krajih živ še danes, gregorjevo. 

Po zajtrku smo se zbrali v telovadnici ob razstavi izdelanih gregorčkov 
in ptičkov iz odpadnega materiala. S prepevanjem pomladih pesmi in 
pesmi o pticah, poslušanju umirjene glasbe ptičjega petja ter plesom 
Bosi in obuti vrabci smo obudili in obeležili dan, ko se po ljudskem iz-

ročilu ženijo ptički. Razstavljene ladjice smo nato spustili v bajer in tako 
simbolno odvrgli luč v vodo. V vrtcu Medo smo tako čarobno zakorakali 
v pomlad, ki jo že naznanjajo prvi njeni znanilci. 

mAjA lenArčič, veronikA hribAr

Izdelovanje recikliranih glasbil v OŠ 
Janka Kersnika Brdo

V 3. b razredu smo iz odpadne lepenke in kartona ter z dodatki, kot 
so vrvice, gumbi, izdelali glasbilo po lastni izbiri.
Učenci so si za izdelavo izbrali glasbila, na katera mogoče že znajo 
igrati ali si to želijo ali so jim všeč in jih radi poslušajo. Vsa glasbila 
so potem tudi predstavili, nanje pa so navidezno tudi »zaigrali«. Še 
isti dan so jih odnesli domov, v izogib poškodbam, do takrat pa so 
zelo previdno skrbeli zanje in jih varovali, da se ne bi kaj odlomilo, 
pokvarilo, zmečkalo.
Pri likovnem ustvarjanju so otroci res izvirni, ustvarjalni in polni 
domišljije, da jih je kar veselje opazovati.

tinA pergAr

Pustne šeme V VVE Medo
Leto je naokoli in 
namesto otrok in 
vzgojiteljic so vrtec 
5. marca za en dan 
obiskale čarovnice, 
miške, gasilci, sa-
morogi, spiderma-
ni, pikapolone in 
druge pustne šeme. 
V maskah in domi-
selnih kostumih so 
rajale ob glasbi ter 

se v vrtčevski telovadnici sprehodile po čisto pravi modni stezi za ma-
škare. Potem ko so uspešno pregnale zimo, so se za nagrado posladka-
le s sladkimi krofi in še pred koncem letošnjega pusta delale načrte za 
prihodnje leto. 

mAjA lenArčič, veronikA hribAr

Z Zavarovalnico Triglav Planico 
obiskali tudi otroci OŠ Roje
Med več kot 3.500 otroki s spremljevalci, ki so ob pomoči 
Zavarovalnice Triglav v dolini pod Poncami doživeli nepo-
zaben ogled tekmovanja v smučarskih skokih na vrhunski 
ravni, je tudi 45 učencev Osnovne šole Roje iz Domžal.

Kar 45 osnovnošolcev, ki obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim pro-
gramom, se je v četrtek, 21. marca, še pred osmo uro zjutraj zbralo 
v nestrpnem pričakovanju ogleda finala svetovnega pokala v smu-
čarskih skokih. Dan, ki so ga otroci preživeli v dolini pod Poncami, je 
bil zanje priložnost za druženje z vrstniki v naravi in dan zabave ob 
nastopu priljubljenih glasbenikov. Mladi pa so imeli možnost spoznati 
tudi slovenske orle.
»Učenci naše šole že tradicionalno vsako leto s pomočjo Zavarovalnice 
Triglav odidejo na ogled smučarskih poletov v Planico. To je eden izmed 
dogodkov v šolskem letu, katerega najtežje pričakujejo in se ga tudi naj-
lepše spominjajo. Obisk tovrstne prireditve namreč ne pomeni zgolj to, da 
se učenci odpravijo na izlet, ampak predvsem prinese občutek vključeno-
sti v nekaj večjega,« je vtise otrok strnila Andreja Škrlj, v. d. ravnate-
ljice Osnovne šole Roje.
Ogled tekmovanja na vrhunski ravni je otrokom Osnovne šole Roje 
omogočila ljubljanska območna enota Zavarovalnice Triglav. »V naši 
zavarovalnici smo ogled omogočili več kot 3.500 otrokom z vse Slovenije, 
naša območna enota pa je v Planico popeljala več kot 1.000 otrok iz kar 
24 osnovnih šol in varstveno delovnih centrov,« je pojasnil direktor Ob-
močne enote Ljubljana Zavarovalnice Triglav Aleš Klement.
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Šola s posluhom.

Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev za šolsko leto 
2019/2020 bodo potekali 

v petek, 24. maja 2019, od 16. ure dalje 
(v prostorih Glasbene šole Domžale in oddelka Brdo pri Lukovici) in 

v soboto, 25. maja 2019, od 9. ure dalje
(v prostorih Glasbene šole Domžale in v prostorih oddelka Mengeš).

 
Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 6. do 22. maja 2019.
Vljudno vas prosimo, da v izogib gneči svoje otroke predprijavite: 
1. na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko klika na 

zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali
2. osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 12. ure). 

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

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

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

PGV – predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene v letu 2014)
GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke rojene v letu 2013)

Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, Domžale
3. in 4. junija 2019 od 8. do 15. ure.

Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. 
Vpisujemo jih do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!

Zimska šola v naravi: OŠ Roje v Planici
Zimska šola v naravi je v sodelovanju s CŠOD Planica potekala od 11. do 15. marca. Šole v naravi se je udeležilo osem učencev iz različnih 
programov: učenci iz programa NIS in tudi učenci iz programa PPVI.

V ponedeljek smo se s šolskim kombijem odpeljali v Planico. Pred domom 
nas je pričakala vodja doma in nas seznanila s hišnim redom. Po kratki nasta-
nitvi v sobe in dobrem kosilu smo že preizkušali smučarsko opremo, katere 
najemniki smo bili ves teden. Sledil je le še trenutek resnice – za številne prvi 
stik s smučmi in snegom. Že res, da je bilo snega bolj malo, saj se je zima 
poslavljala z neverjetno hitrostjo, vendar je bila prijazna in nas je še počakala.
Sledil je preizkus smučarskega znanja učencev. Prvi dan smo le vadili osnove 
– stojo in premikanje s smučmi po ravnini. Toda drugi dan je bila že potrebna 
vlečnica. Zakaj si ne bi olajšali vzpona na strmino, če je na voljo pomoč?
Zelo hitro smo osvojili vožnjo s tako imenovanimi krogci. Jeee, pa nam ni 
bilo treba »štanfati«. No tudi spustov in zavojev po strmini navzdol smo se 
hitro učili.
Tretji dan smo bili že skoraj za med tekmovalce. Popoldne pa še za med 
tekače. 
Čas v Planici se nam je vrtel prehitro. Počeli smo tudi veliko drugih stvari. 
Bili smo na nočnem pohodu do bližnje vasi Rateče in nazaj. Hodili smo po 
dobesedno zelo spolzkem terenu. A brez padcev smo se srečno vrnili v dom 
in utrujeni legli v postelje. Naslednji dan smo še sami izkusili velik pogum 

naših vrhunskih skakalcev. Povzpeli smo se na vrh najvišje skakalnice in po-
gled v globino je bil res strašljiv. Avtomobili in sprehajalci spodaj so bili s te 
višine videti kot lego kocke. Zato velik poklon za pogum našim skakalcem. 
Večina nas ni imela poguma in ne moči, da bi se povzpeli še na letalnico. To 
bomo preizkusili ob naslednjem obisku. 
V četrtek popoldne smo se po zasneženi poti podali v dolino Tamar, ki jo 
obdajajo visoke Julijske Alpe. Pogled nanje je bil čudovit in res si zasluži ime 
najlepša alpska dolina v Sloveniji.
Zadnje smučarsko znanje smo sprejemali v petkovem sončnem dopoldne-
vu. Prijazni učitelj je bil zelo zadovoljen z našim napredkom in nam je dovo-
lil tudi prosto in samostojno vijuganje ter utrjevanje zavojev in spustov. Na 
koncu nas je nagradil s priznanji, ki smo jih ponosno odnesli domov.
Teden odklopa od šole in osvajanje novih znanj in veščin v naravi je minil 
neverjetno hitro in prelepo. Za vse to so zaslužni prav vsi učitelji, ki so sode-
lovali pri tem programu. Bili so ravno prav izčrpni, dovolj strokovni in strpni.
Ob odhodu smo si obljubili, da se prihodnje leto znova vidimo.

nAdA grčAr, vodjA šole v nArAvi
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Nogometne priprave 2019 začeli na 
svežem morskem zraku
Ko se zima počasi začne poslavljati in dnevi postanejo toplejši ter daljši, je čas, da nogo-
metaši nogometnega kluba Črni graben zapustijo telovadnico in začnejo trenirati zunaj 
na svežem zraku. S pomladjo namreč prihaja tudi nov, spomladanski del nogometne 
sezone.

Vabilo k vpisu v NK Črni graben
Nogometni klub Črni graben vabi de-
klice in dečke letnika 2006 in mlajše, 
da se nam pridružijo. Treningi poteka-
jo dva- do trikrat tedensko na igrišču 
RCU, v zimskem času pa v telovadni-
cah na Brdu in v Blagovici. 

Za več informacij pokličite 031 795 
634 (Tilen).

Ker želimo, da bi mladi nogometaši v drugi 
del tekmovalne sezone zakorakali dobro pri-
pravljeni, se vsako leto sredi marca odpravi-
mo na športni vikend na Debeli rtič. Gre za 
dogodek, ki ga otroci v klubu celo leto težko 
pričakujejo. 
Tako smo se tudi letos odpravili trenirat na 
Obalo. V petek, 15. marca, smo se zbrali pred 
osnovno šolo na Brdu, kjer so se otroci naj-
prej pogostili z okusnimi dobrotami, ki jih je 
zanje velikodušno pripravila gostilna Gašper. 
Po prihodu in nastanitvi na Debelem rtiču 
smo se odpravili na skupni sprehod, da so 
se otroci nadihali morskega zraka in spoznali 
okolico. Sledil je prvi nogometni trening, po 
njem pa težko pričakovana večerja v hotelski 
menzi. 
Dnevi so se za nas začenjali že zgodaj, z ju-
tranjim tekom in raztegovanjem ob obali. Po 
zajtrku so vse selekcije opravile treninge, sle-
dilo je plavanje v bazenu z morsko vodo in 
fitnes. Po kosilu je sledil še en nogometni tre-
ning ali prijateljska tekma. Kljub natrpanemu 
urniku pa so otroci vsako minuto prostega 
časa preživeli zunaj, z žogo v nogah. 
Za popestritev dogajanja nam je Andrej Ovca 
pripravil poučne delavnice o sanitarni higie-
ni. Na delavnicah so otroci spoznali, kako po-
membno je temeljito in dosledno umivanje 
rok in se v slednjem tudi preizkusili. 
V ospredju je bilo druženje in povezovanje 
otrok različnih starostnih selekcij. Želimo si 
namreč, da bi znotraj kluba vladali sproščeno 
vzdušje in prijateljski odnosi. 
Domov smo se vrnili polni lepih vtisov in že 
odštevamo dneve do prihodnjih nogome-
tnih priprav.

Selekcija U8 z odličnim rezultatom zaklju-
čila zimsko ligo
Med zimskim obdobjem se vsako leto prijavi-
mo v dvoransko nogometno ligo, ki jo orga-

nizira NK Olimpija in poteka v Športnem cen-
tru Triglav. Tako zagotovimo, da imajo otroci 
tudi v obdobju med obema deloma sezone 
redne tekme in ostanejo v dobri tekmovalni 
kondiciji. 
Letos se je naša selekcija U8 še posebej izka-
zala, saj so v močni konkurenci ob zaključ-
ku lige dosegli izvrstno drugo mesto. Barve 
našega kluba so pod vodstvom trenerja Til-
na Strmška zastopali Ali, Nejc, Nik, Domen, 
Petra, Jaka, Tim, Matic, Denis, Tadej, Miha in 
Tibor. 
Trener Strmšek je ob zaključku lige povedal, 
da je na ekipo zelo ponosen. Prikazali so 
zrelo in atraktivno igro, veliko lepih akcij in 
zaključkov na gol. Pričakuje, da se bo uigra-
nost ekipe bistveno poznala v prihajajočem 
spomladanskem delu nogometne sezone, na 
katero se, po trenerjevih besedah, že pridno 
pripravljajo.

Seat turnir Radomlje
V Športnem parku Radomlje smo se 30. mar-
ca udeležili nogometnega turnirja “Seat cup 
2019”. Šlo je za prijetno nogometno druže-
nje, pri katerem rezultat pri mlajših selekci-
jah ni bil v ospredju, vsi udeleženci pa so pre-
jeli tudi spominske majice. Nekoliko resnejši 
pa je bil ta turnir za selekcijo U9, ki je igrala 
za uvrstitev na mesta. Za nogometni klub 
Črni graben so pod vodstvom trenerke Lare 
Puc zaigrali: Nejc, Ayla, Ali, Oskar, Natalija, Ti-
bor, Ajdin, Domen, Denis in Julijan. Po dveh 
zmagah v skupinskem delu so se uvrstili na 
prvo mesto v skupini, nato pa sta naše nogo-
metaše čakali dve težki tekmi proti prvouvr-
ščenima ekipama NK Komenda in NK Virtus 
iz drugih dveh skupin. Po besedah trenerke 
je ekipa prikazala borbeno in zanimivo igro, 
vendar je na koncu zmanjkalo malce sreče. 
Tako so se mladi nogometaši NK Črni graben 
uvrstili na tretje mesto izmed devetih ekip.

Selekciji U7 in U9

Selekcija U13

Ekipa U8 z medaljami po zaključku zimske lige

Ekipi U8 in U9 s pokalom Seat cup

Lestvica lige U8
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Klemen Gerčar začel sezono med elito
Osemindvajsetletni motokrosist Klemen Gerčar je drugi aprilski konec tedna v Trentinu začel svojo peto sezono v elitnem razredu sve-
tovnega prvenstva v motokrosu. Še naprej bo tekmoval in deloval v okviru svojega moštva SIXTYTWO Motosport, ki ga je pred letošnjo 
sezono okrepil z dvema obetavnima mladima dirkačema.

Za začetek se vrniva v lansko 
sezono. Po dolgi odsotnosti 
zaradi poškodb ste namreč 
zopet občutili tisti pravi dirka-
ški utrip. Na dveh dirkah ste 
osvojili točke svetovnega pr-
venstva. V kakšnem spominu 
vam bo ostala lanska sezona?
Sezona 2018 je bila zame ve-
lika uganka, saj sem prišel na 
dirkalna prizorišča po dveh 
hudih poškodbah, vendar sem 
imel jasen cilj – osvojiti točke 
svetovnega prvenstva. To mi 
je tudi uspelo. Velikokrat sem 
pristal na nehvaležnem enain-
dvajsetem mestu, kar pomeni, 

da sem le za las zgrešil točke svetovnega prvenstva. Kljub temu sem bil 
zadovoljen z vrnitvijo na dirke, saj je biti enaindvajseti na svetu z lastno 
ekipo velik uspeh.

Pred začetkom letošnje sezone vam ni šlo vse po načrtih. Zopet ste 
morali na operacijo. Zakaj?
Letošnje pripravljalno obdobje je bilo v znamenju manjših poškodb, ki 
so splet okoliščin. Že na zadnji dirki lanskega državnega prvenstva mi 
je v prst priletel kamen, ki mi je presekal kito. Prisiljen sem bil počivati 
dva meseca. Nato sem se decembra vrnil na motor. Po enem tednu sem 
si na kondicijskem treningu zlomil palec desne roke, kar je pomenilo 
dodaten mesec in pol odsotnosti. Ko pa sem konec januarja končno 
lahko spet sedel na motor in začel nizati pet do šest treningov na mo-
torju, pa sem po slabih štirinajstih dneh začutil bolečine v kolenu, kljub 
temu da nisem padel ali si poškodoval kolena. Po raziskavah so ugoto-
vili, da imam v kolenu dva centimetra velik izrastek. Potrebno ga je bilo 
nemudoma odstraniti, kar je pomenilo, da sem lahko znova sedel na 
motor proti koncu marca.

Kakšni so cilji za letošnjo sezono? Katerih dirke se boste udeleževali 
in s čim bi bili ob koncu sezone zadovoljni?
Cilji so enaki kot v letu 2018 – osvojiti čim več točk za svetovno pr-
venstvo v najmočnejšem prvenstvu MXGP. Udeležil se bom vseh dirk 
svetovnega prvenstva, ki so na stari celini (v Evropi).

Dirkate pod okriljem lastnega moštva SIXTYTWO Motosport. Pred 
letošnjo sezono ste ekipo okrepili z dvema mladima dirkačema Jako 
Peklajem in Luko Milcem. Lahko, prosim, kaj več poveste o tej širitvi.
Že dalj časa sem načrtoval v ekipi tudi druge dirkače, vendar sem moral 
počakati na pravi trenutek. Za mojo ekipo nastopata dva perspektiva 
mlada dirkača, ki sta obenem tudi aktualna državna prvaka v svojih ka-
tegorijah. Vizija ekipe je mladim slovenskim dirkačem omogočiti opti-
malne pogoje za dosego vrhunskih rezultatov na svetovni ravni. Verja-
mem, da lahko s svojimi izkušnjami ter tehnično podporo pripomorem 
k uresničitvi zastavljenih ciljev.

SIXTYTWO Motosport je že uveljavljena ekipa v svetu motokrosa. Na 
vaši spletni strani lahko preberemo, da imate poleg dirkaškega pro-
grama tudi motokros akademijo, trgovino in servis za motocikle. Kaj 
vse torej ponujate?
Ekipa SIXTYTWO Motosport je že več let zapored uradna ekipa sve-
tovnega prvenstva MXGP, saj so profesionalno delo ekipe opazili tudi 
organizatorji. Delujemo tudi kot akademija, prek katere prenašam iz-
kušnje na mlajše dirkače stare od šest do dvanajst let, saj me tudi delo 
z mladimi zelo veseli. Smo tudi uradni zastopnik nekaterih znamk za-
ščitne opreme v Slovenji za motoriste obenem pa nudimo tudi servis 
motorjev. Glede na to, da imajo mehaniki večletne izkušnje s pripravo 
motorja MXGP, verjamem, da so stranke zadovoljne z našim delom.

Hvala za pogovor. Želimo vam uspešno sezono 2019.
leon AndrejkA, FotogrAFiji: osebni Arhiv

Petra Pavlič že desetič državna prvakinja
Petra Pavlič, članica Težkoatletskega kluba Domžale, je na letošnjem 
državnem prvenstvu v Kranju ubranila naslov državne prvakinje v svoji 
kategoriji. V potegu je dvignila 68 kg, v sunku pa 88 kg. To je njen že 
deseti naslov državne prvakinje v olimpijskem dviganju uteži. S tem 
rezultatom si je tudi priborila pravico do nastopa na mednarodnem 
tekmovanju Women Grand Prix, ki je letos prvič potekalo v Sloveniji. 
Tekmovanje je bilo na visoki ravni in v pristnem tekmovalnem vzdušju. 
Petra je v potegu dvignila 75 kg, kar je enako, kot znaša njen državni 
rekord, ki ga je postavila lani na novoletnem turnirju. V sunku je zmogla 
86 kg, dvakrat je poskusila tudi preseči državni rekord na 91 kg, a ji je 
le malo zmanjkalo. Skupno je osvojila zelo dobro četrto mesto. S temi 
rezultati je prejela tudi povabilo Zveze olimpijskega dviganja uteži Slo-
venije za reprezentančni nastop na mednarodnem turnirju, ki bo maja 
potekal v San Marinu. Petra je po tekmovanju povedala, da že nadaljuje 
s pripravami za San Marino, princip treningov bo podoben kot v prete-

klem obdobju. Treninge ji sicer pomaga načrtovati diplomirani kineziolog Anže Kosmač, sicer najboljši dvigovalec uteži v Sloveniji za preteklo 
leto. Potrebno bo še precej napornih treningov za dosego želene pripravljenosti, vendarle pa ima sedaj nekoliko več časa, saj je pred kratkim 
uspešno zagovarjala magistrsko nalogo na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.

vAlentin orešek, teŽko Atletski klub domŽAle
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Zakaj trenirati Sankukai karate?

Sankukai karate je stil karateja, katerega ideja ni nasprotovati naspro-
tniku s silo, temveč izkoristiti njegovo moč proti njemu samemu, pred-
vsem pa pristop h karateju in način treniranja omogočata, da vsakdo 
dobi svoj delež in se ob tem, v skladu s svojimi danostmi, razvija. 
Vsak karateist bo zase izbral najprimernejšo pot, da si pridobi znanje: 
nekaterim je bližje športna borba, nekateri imajo smisel za pravilno 
tehnično izvajanje; nekateri so hitri, drugi močni ali spet tretji dobro 
razgibani. Glavno vlogo pri vsem pa imata vztrajnost in delo, kar se je 
zagotovo obrestovalo tudi karateistom iz sekcije Lukovica, ki so s svojo 
tehniko prepričali izpitno komisijo na januarskih izpitih. Naj omenim, 
da se lahko pohvalimo s stoodstotno uspešnostjo. 

Izpit za višji pas so uspešno opravili:
za 8. kyu (prvi beli pas): Gal Sojer, Ajda Burja, Klara Pevec, Rene Marino Vesel, 
za 6. kyu (tretji beli pas): Lina Jemc, Mark Dekleva, Žanžak Kepic,
za 5. kyu ichihan (prvi rumeni vmesni pas): Sara Jemc, Taja Jemc, Aljaž Čebulj,
za 4. kyu (oranžni pas): Sergeja Us, Kiara Us, Vito Strojan, Niko Strojan.

V duhu tekmovalnega marca in aprila naj pojasnim, da Sankukai stil po-
udarja, da je borba z nasprotnikom na treningu borba s prijateljem. To 
pomeni, da je nasprotnik tisti, ki pokaže naše napake. S takim načinom 
treniranja nam karate odkriva veliko več, kot smo od njega pričakovali. 
Karate kot vsakdanja borba postane naše življenje. 
Številne borilne veščine pa so se od svojega bistva oddaljile prav zaradi 
borbe, ki je postala glavno, mnogokrat edino sredstvo za doseganje 
medalj in pokalov. Strah, agresivnost in druge negativne lastnosti, ki 
se pojavljajo kot posledica nepravilnega odnosa do borbe, so števil-
ne, nekdaj »kraljevske veščine«, spremenile v športne discipline, ki si že 
težko zaslužijo to ime. 
Dober trening posledično prinese tudi dobre rezultate na tekmovanjih. 
Marca so se v vseh kategorijah, v borbah, katah in Ippon kumiteju, po-
merili višji pasovi na regijskem tekmovanju domžalske regije – ki je bilo 
hkrati izborno tekmovanje za aprilsko državno prvenstvo, li se ga se 
udeleži prvih pet iz regije. Kljub močni konkurenci so dosegli visoka 
mesta, med drugim tudi prvo in drugo, in dosegli pogoj za udeležbo 
na državnem prvenstvu za dečke in deklice. Tam so Sara Jemc, Sergeja 
Us, Vito Strojan, Niko Strojan in Aljaž Čebulj v svojih kategorijah dosegli 
dobre rezultate, a žal kljub temu ostali (tik) pod stopničkami. 
Bližajoče se poletje pa prinaša nove izzive – in s tem tudi udeležbo na 
že 42. letni karate šoli, ki bo julija potekala v hrvaškem Katoru. Mi pa 
te že zdaj vabimo, da razmisliš, ali želiš tudi ti postati karateist oziroma 
karateistka in se nam tako septembra pridružiš na treningih, ki za pred-
šolske otroke, stare vsaj 5 let, in osnovnošolce potekajo (tudi) na OŠ 
Janka Kersnika v Lukovici, za vse druge pa v Domžalah.

piA pAjk, trenerkA

kArAte klub domŽAle

V A B I L O
AMD Lukovica vas 11. maja 2019, med 14. in 19. uro, vabi pred 

delavnico AVTO KVEDER v Lukovici na
DIRKO ZA DRŽAVNO IN POKALNO PRVENSTVO SLOVENIJE 

V TRIALU in promocijsko tekmovanje otrok z motorji E-TRIAL 

Na prireditvi bodo nastopili najboljše voznice in vozniki na trial 
motorjih v Sloveniji, ki se jim bodo pridružili tekmovalci iz Italije, 

Avstrije in Hrvaške. AMD Lukovica vas vabi na ogled zanimive 
prireditve. Vstopnine ni!

V A B I L O
AMD Lukovica vas 27. aprila. 2019, med 9. in 12. uro, vabi pred delav-
nico AVTO KVEDER v Lukovici na tradicionalno izobraževalno prireditev
»AVTOMOBILISTI, MOTORISTI in KOLESARJI VARNO V PROME-

TU 2019«
Program:
• rdeča nit prireditve bo praktični prikaz naprednih sistemov v 

vozilih, ki vozniku olajšajo vožnjo in skrbijo za večjo varnost 
• postopki oživljanja z uporabo defibrilatorja
• otroški kotiček
• otroški motorji E-trial 
• električni avtomobilčki za otroke
• članska točka AMD in AMZS
• prikaz uporabe gasilske opreme
• prikaz preventivnih dejavnosti in opreme policistov 
Sodelujejo: AMZS, AVTO CERAR Kamnik, PU Domžale, PGD Lukovi-
ca, PGD Prevoje, PGD Krašnja in ViP motocenter Šmarca

Vabljeni na 
prvomajske nastope Godbe Lukovica, ki bodo po tradiciji 30. 
aprila, na predvečer praznika, po naslednjem razporedu:

14.30 Lukovica, 15.30 Trojane, 16.30 Blagovica, 17.30 
Krašnja, 18.30 Gradišče, 19.30 Rafolče, 20.30 Prevoje
Vljudno vabljeni!

ZAPOSLIMO AVTOMEHANIKA
Ker v našem podjetju verjamemo, da so ključ vsakega uspe-
šnega podjetja zaposleni, se s skupnimi močmi trudimo, da bi 
se vsak v našem kolektivu počutil dobro. Spodbujamo mož-
nost izobraževanja in nagrajevanja dobro opravljenega dela.

V svoj kolektiv vabimo novega sodelavca za delovno mesto: 
avtomehanik/diagnostik vozil Opel (m/ž).

Vsi zainteresirani pokličite na
tel.: 031/483 256 ali pišite na 
e-mail: info@avtokosec.si
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Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2018
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena izmed najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje 
nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena izmed najzahtevnejših dejavnosti. Pi-
tna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kako-
vosti pitne vode iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik za leto 2018 je razvidno, da prebivalci 
občin Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče pijemo dobro in zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Pitna voda pod strogim nadzorom
Da je voda ustrezna, skrbita kar dva nadzora, in sicer notranji, ki ga izva-
ja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH, Kranj ter 
državni monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni od-
vzemi vzorcev pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev 
in obseg posameznih mikrobioloških preiskav in fizikalno-kemijskih 
analiz sta določena v letnem načrtu odvzema vzorcev pitne vode, ki ga 
izvaja NLZOH. Vsakodnevni nadzor pitne vode skrbno prilagajamo tre-
nutnim razmeram na vodovodnem sistemu in ugotovitvam državnega 
monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabni-
kov ali pooblaščenih ustanov. Zunaj letnega načrta izvajamo tudi nad-
zor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po 
interventnih delih na vodovodnem omrežju.

Nadzorovani parametri so v skladu s Pravilnikom o pitni vodi 
Pri ocenjevanju skladnosti pitne vode upoštevamo določene mikro-
biološke in kemijske parametre. Spremljamo tudi indikatorske para-
metre, katerih mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne 
nevarnosti za zdravje, saj imajo le opozorilno vlogo. Če so njihove vre-
dnosti povišane, preverimo vzroke in prisotnost drugih onesnaževal. 
Med indikatorske parametre zato spadajo mikrobiološki in tudi fizikal-
no-kemijski parametri, kot so denimo barva, električna prevodnost in 
vrednost pH vode.

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

Rezultati analiz v okviru notranjega nadzora so ustrezni
Mikrobiološke preiskave
Za zagotavljanje skladnosti s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 
35/04 26/06, 92/06, 25/09) se pitna voda pred distribucijo v vodovodne 
sisteme tretira s klorovim preparatom na sistemih Črni graben, Ples-Po-
doreh-Krulc, Dešen, Selce-Poljane in Bršlenovica. Na sistemih Domžale-
-Mengeš-Trzin in Kolovec se voda večinoma ne tretira, dezinfekcija je po-
trebna le občasno (predvsem v obdobju visokih zunanjih temperatur).

V okviru notranjega nadzora so določena stalna odvzemna mesta, 

ki omogočajo celovit nadzor pitne vode na posameznih delih vodo-
vodnega omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2018 na 
omrežju in zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 545 vzorcev 
pitne vode: 257 na vodooskrbnem sistemu Domžale-Mengeš-Trzin, 77 
na Kolovcu, 82 na Črnem grabnu, 29 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 
81 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, 7 na Dešnu, 6 na sistemu Selce-Po-
ljane in 6 na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt.

Od 356 vzorcev na omrežju je bilo 26 vzorcev neskladnih s Pravil-
nikom o pitni vodi, vendar niso predstavljali tveganja za zdravje 
ljudi. V 16 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na in-
terni inštalaciji.

V letu 2018 je bilo od 356 vzorcev, odvzetih na omrežju, 26 vzorcev ne-
skladnih s Pravilnikom o pitni vodi. Na vodovodnem sistemu Domžale 
je bilo neskladnih 17 vzorcev, na sistemu Kolovec 1 vzorec, na vodoo-
skrben sistemu Črni graben 5 vzorcev, na sistemu Mengeš M1 – Dobe-
no 2 vzorca in na sistemu Podoreh-Ples-Krulc 1 vzorec. V vseh primerih 
so bili glede na vzrok neskladnosti izvedeni ustrezni sanacijski ukrepi in 
ponovno vzorčenje, ki so dokazali ustreznost vzorčene vode. Pri tem je 
treba poudariti, da v nobenem primeru neskladnost vzorca ni pomeni-
la tveganja za zdravje ljudi.
Pri 16 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora 
je prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne inštalacije, za 
katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozo-
riti, da je za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi to, da redno in 
ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.

Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2018 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-
-kemijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za po-
trebe notranjega nadzora, v skladu s pravilnikom. V okviru notranjega 
nadzora je bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 98 vzorcev 
pitne vode: 84 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale-Mengeš-
-Trzin, 2 vzorca na sistemu Kolovec, 3 na Črnem grabnu, 2 na sistemu 
Mengeš M1 - Dobeno, 4 na sistemu Ples-Podoreh-Krulc, po 1 na Deše-
nu in Selce-Poljane ter na sistemu Bršlenovica-Šentožbolt. 

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te var-
no, da je voda, ki priteče iz pip zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega 
pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvaja-
nje nadzora pitne vode, pravočasno prepoznavanje možnih nevarnosti, 
ki lahko ogrozijo varnost oskrbe s pitno vodo ter redno vzdrževanje 
objektov in naprav na javnem vodovodnem sistemu. Uporabniki mo-
rajo poskrbeti za ustrezno interno vodovodno omrežje. Vsi skupaj pa 

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

Parameter Enota Mejna vrednost

Elektroprevodnost µS/cm 2500

pH ≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij mg NH
4
/L 0,5

Nitrit mg NO
2
/L 0,5

Nitrat mg NO
3
/L 50

Klorid mg Cl/L 250

Krom µg/L 50

Železo µg/L 200

Svinec µg/L 10

Atrazin µg/L 0,1

Desetilatrazin µg/L 0,1

Pesticidi – vsota µg/L 0,5

Trihalometani µg/L 100

Escherichia Coli v 100 mL 0

Koliformne bakterije v 100 mL 0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne vrednosti.
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Pomemben vir sredstev za nevladne organizacije so sponzorstva in 
donacije. Zbrali smo nekaj podjetij, ki so aktivna na področju družbe-
ne odgovornosti in imajo sistematiziran način podeljevanja sredstev.
Zavarovalnica Triglav podeljuje sredstva trikrat letno; Studio Mo-
derna preko akcije Objem topline vsak mesec podari do 1.000 evrov; 
na Novi Ljubljanski banki lahko zaprosite za sponzorstvo in dona-
cijo preko spletnega obrazca; Družba Krka poleg denarne pomoči 
svojim partnerjem lahko ponudi organizacijsko podporo in sodelo-
vanje zaposlenih; Steklarna Hrastnik objavlja Razpis za sponzorska 
in donatorska sredstva; LIDL Slovenija vodi družbeno odgovorni 
projekt Ustvarimo boljši svet; Podjetje Dana na svoji spletni strani 
objavi razpis (trikrat letno); Nova KBM podpira projekte na področju 
družbeno koristnih dejavnosti; Elektro Maribor dodeljuje sponzor-
ska in donatorska sredstva preko obrazca; Energija plus s sponzor-
stvi in donacijami podpira različne projekte, ki jih izvajajo nevladne 
organizacije; Slovenske železnice dodeljujejo donacije in sponzor-

stva preko elektronske vloge; Petrol – prošnjo je treba oddati dva 
meseca pred izvedbo projekta; Družba HIT podeljuje finančna sred-
stva preko treh razpisov.
Več o prijavah za sponzorstva in donacije lahko najdete med novica-
mi na info@consulta.si.
Ekipa Stičišča NVO osrednje Slovenije je kot brezplačno podporno 
okolje na voljo nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavo-
dom, ustanovam) iz osrednje Slovenije. Pri nas lahko dobite informa-
cije s področja ustanovitve NVO (nevladna organizacija), projektnega 
svetovanja, vodenja računovodstva, promocije in komuniciranja ter če 
postanete naš NVO s potencialom, celo informacije/znanje, povezano 
z vašimi izraženimi potrebami. 
Za več informacij obiščite našo spletno stran: www.consulta.si, pišite 
na info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.
*Izkoristite brezplačno podporo Stičišča in razširite svoj krog.

Avtor: klAvdijA tomAŽič, stičišče nvo osrednje slovenije

Stičišče NVO osrednje Slovenije – prva pomoč za nevladne organizacije
AKTUALNO: Sponzorstvo in donatorstvo

Vabljeni na Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev! 

Čebela nas spremlja skozi vse življenje. Kot otrokom nam je simbol pri-
dnosti, varčnosti in skrbi za druge. Ko pa odrastemo, občudujemo njeno 
učinkovitost, socialni red, gospodarnost in učinkovitost. V Sloveniji nas je 
več kot deset tisoč čebelarjev, ki skrbimo za čebele. Delo s čebelami nam 
predstavlja najboljše zdravilo za vse strese in tegobe, ki jih doživljamo v 
današnjem hitrem tempu življenju. – Dan odprtih vrat slovenskih čebe-
larjev bo Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelar-
stvu, skupaj s čebelarskimi društvi po Sloveniji, organizirala v petek, 26. 
aprila 2019.
Slovenija je v svetu poznana kot čebelarska dežela, ki je veliko prispevala 
k svetovnemu čebelarstvu. Prav tako je Slovenija izvorna dežela kranj-
ske čebele, katere lastnosti so mirnost, delavnost in odlična orientacija. 

V številnih deželah so avtohtone čebele zaradi vnašanja novih pasem z 
leti izginile, pri nas pa se je avtohtona čebela ohranila vse do dandanes.
Vse o čebelarstvu, čebeljih pridelkih in kako čebele s svojo aktivnostjo 
v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot 
tudi za živali, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življe-
nja, boste lahko izvedeli na Dnevu odprtih vrat slovenskih čebelarjev.

Dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bo Čebelarska zveza Slo-
venije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, skupaj s čebelarskimi 
društvi po Sloveniji, organizirala v petek, 26. aprila 2019.

Čebelarska društva bodo poskrbela za izvedbo vseh aktivnostih v čebel-
njakih in stojnicah, slovenske občine pa smo že povabili k sodelovanju 
pri promociji dneva odprtih vrat preko njihovih lokalnih glasil. Na ta izo-
braževalni in promocijski dogodek vabimo osnovne šole, vrtce, splošno 
javnost in obiskovalce iz ožje in širše okolice čebelarskega društva, ki 
predstavlja svojo dejavnost.
Na dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev bomo obiskovalcem pred-
stavili čebeljo družino, njeno bivališče, člane čebelje družine, satje, kjer 
čebele skladiščijo med in cvetni prah, čebelarske pripomočke in čebelar-
jeva opravila. Predstavili bomo pomen medovitih rastlin, glavne paše na 
posameznem območju in aktivnosti, s katerimi lahko vsak posameznik 
pripomore k ohranitvi čebel. Poudarili bomo pomen kranjske čebele kot 
pomembne opraševalke za kmetijstvo in pridobivanje hrane. Na pred-
stavitveni stojnici ali v čebelnjaku bomo čebelarji predstavili čebelje pri-
delke in izdelke, z možnostjo pokušnje in nakupa.
Vabljeni ste, da z vašim obiskom podprete našo dejavnost, kajti brez 
čebelarjev ne bo čebel in posledično vsega, kar čebele s svojim poslan-
stvom storijo za človeka in za ohranjanje okolja.

čebelArskA zvezA slovenije

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

Domžale-
Mengeš-Trzin

Kolovec Črni graben Mengeš M1 - 
Dobeno

Ples-Podoreh-
Krulc

Dešen Selce-Poljane Bršlenovica-
Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih vzorcev 84 2 3 2 4 1 1 1 98

Vzorci vzeti na zajetjih 70 2 0 2 2 0 0 0 76

Vzorci vzeti na omrežju 14 0 3 0 2 1 1 1 22

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

moramo z odgovornim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in 
ohranjanje virov dragocene pitne vode.

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2018 je objavljeno na 
spletni strani www.jkp-prodnik.si.

jAvno komunAlno podjetje prodnik
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Društvo podeželskih žena 
L U K O V I C A 

V A B I
 

v ponedeljek, 29. aprila, ob 9.30 v dvorano Janka Kersnika v 
Lukovici. S predavateljico Mišo Pušenjak se bomo lotile teme

 
ZDRAVA PRIDELAVA ZELENJAVE IN ZATIRANJE BOLEZNI TER 

ŠKODLJIVCEV
 

Lepo vabljeni.

v
23. ŠRAUFOV 

SPOMINSKI POHOD 
V KRAŠNJI

sobota, 18.maj 2019

.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete tudi po 
telefonu 041 612 702

Več informaciji bomo objavili na spletni strani 
www.sd-krasnja.org

Vabiva vas, da preverite vrednosti holesterola in 
sladkorja v krvi ter pomerite svoj krvni tlak.

V LUKOVICI, VSAKO DRUGO SREDO V MESECU OD 7.30 – 9. 
URE, V »PATRONAŽNI SOBI« ZDRAVSTVENE POSTAJE.

NA TROJANAH, V TOREK, 14.MAJA 2019 OD 8. – 9. URE, V 
PROSTORIH GASILSKEGA DOMA NA TROJANAH.

V BLAGOVICI, V SREDO, 15. MAJA 2019 OD 8. – 9. URE, V 
PROSTORU KS BLAGOVICA, (POLEG ŠPORTNEGA IGRIŠČA, 

»TRIBUNA«)

Testne lističe, s katerimi se meritve izvajajo je potrebno plačati. 
Postopek meritve je brezplačen. Cena testnega lističa za hole-

sterol je 3 EUR, cena testnega lističa za krvni sladkor je 1.50 EUR. 
Preiskava poteka na podlagi odvzema kaplje krvi iz prsta. Na 

pregled pridite tešči!

Vljudno vabljeni!
pAtronAŽni medicinski sestri

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)

Zahvala
 
Dne 30. marca 2019 je bila na odseku ceste Obrše–Mala Lašna od-
stranjena preteča nevarnost. Odstranitev je ob minimalni zapori 
in brez poškodb cestišča izvedel domači obrtnik gospod Boštjan 
Štrukelj.
 
Uporabniki ceste se ob tem zahvaljujemo izvajalcu in občini za iz-
vedbo nujnega ukrepa.
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DELAVNICE ZA REJCE GOVEDI
Od maja naprej bomo v okviru javne službe kmetijskega svetovanja 
organizirali brezplačne delavnice za računanje krmnih obrokov s 
programoma KOKRA in KOPIT. 
Programa KOKRA (Krmni Obrok KRAve) in KOPIT (Krmni Obrok za PITa-
nje) sta spletni orodji za analiziranje in načrtovanje krmnih obrokov za 
krave molznice in pitance. V sklopu več delavnic, ki jih bosta vodili Jasmi-
na Slatnar, svetovalka specialistka za živinorejo in Tina Trebušak, teren-
ska kmetijska svetovalka, vam bomo podrobneje predstavili programa 
in vam pomagali pri izračunu obroka za vašo kmetijo.
Vse zainteresirane, ki bi se delavnice želeli udeležiti prosimo, da se nam 
do 6. maja prijavite na zgoraj navedene kontakte. Na osnovi prijav se 
bodo oblikovale skupine in določili točni datumi izvedbe.

DELAVNICE ZA PRIDELOVALCE KRME NA TRAJNIH TRAVNIKIH
V torek, 21. maja 2019 bo na Trojanah z okolico potekala delavnica na 
temo »Kako do boljše krme na travinju?« Delavnico bo vodil specialist 
za travništvo in pašništvo Anton Zavodnik. Ogledali si bomo botanično 
sestavo rastlin pred prvo košnjo, določili delež funkcionalnih skupin in 
spregovorili o konkretnih ukrepih za izboljšanje travne ruše (dosejava-
nje, vrsta rabe, dognojevanje). Ogled bomo opravili na dveh lokacijah. 
Ob 9.30 se dobimo na parkirišču pred Gostiščem Trojane (pri Konj-
šku). V primeru dežja bo delavnica prestavljena, zato vas prosimo, da se 
nam prijavite do petka, 17. maja, da vas bomo lahko pravočasno obvestili 
o novem terminu. Vabljeni!

POVRNITEV TROŠARINE ZA 2018
Povrnitev trošarine za goriva, ki se uporabljajo za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije poteka pod enakimi izhodišči kot za pretekla 
leta. Rok za oddajo vloge je do 30. junija 2019. Več podrobnosti je bilo 
napisano v januarski številki Rokovnjača. 

ZBIRNA VLOGA 2019
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne vloge (t.i. subvencije) za ukrepe 
kmetijske politike je do ponedeljka, 6. maja. Vlogo je možno oddati še v 
zamudnem roku do 31. maja 2019, vendar se za vsak delovni dan zamu-
de izplačila znižajo za 1 % oziroma 3 % za shemo osnovnega plačila v pri-
meru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve. V času zamudnega 
roka je možna tudi oddaja kakršnihkoli sprememb, ki so nastale po oddaji 
zbirne vloge v rednem roku.

POMEMBNO: Če ste zbirno vlogo že oddali in ste nato na Upravni eno-
ti spreminjali GERK-e, morate obvezno v tem času priti na dopolnitev, 
saj je potrebno površine prijavljene v Registru kmetijskih gospodarstev 
uskladiti s stanjem v zbirni vlogi. V nasprotnem primeru se to smatra 
kot kršitev, ki ima lahko za posledico znižanje plačil.

Po oddaji zbirne vloge in po preteku zamudnega roka je možen 
umik posameznega zahtevka, če se še ni najavila kontrola. Nujno je 
potrebno sporočiti spremembe v naslednjih primerih:
• umik živali v obdobju obvezne reje v primeru izvajanja ukrepa Dob-

robit živali za drobnico, 
• sprememba kmetijske rastline, če vpliva na višino plačila za ukrep EK,
• če se na njivskih površinah, ki so vključene v ukrep KOPOP poseje 

druga kmetijska rastlina kot je navedena v vlogi,
• pri izvajanju ukrepa za zelenjadnice, če se spremeni datum setve ali 

sajenja ali predvidenega spravila (sporočiti najmanj 3 dni pred izte-
kom vloženih datumov),

• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva na izpolnjevanje pogojev za 
zeleno komponento v shemi neposrednih plačil (obveznost imajo 

ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

URADNE URE
ponedeljek: 8h–11h
sreda: 8h–11h
ostalo po dogovoru

Telefon: 01/724-48-55
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si 
 irena.zlatnar@lj.kgzs.si 
 petra.burja@lj.kgzs.si

kmetije z več kot 10 oz. 15 ha ornih zemljišč),
• sprememba lokacije naknadnih posevkov ali podsevkov trave ali 

posevkov stročnic za zagotavljanje površin z ekološkim pomenom 
(najkasneje do 15. 8. 2019),

• v primeru spremembe pri površinah s konopljo ali vrtnim makom 
oziroma če katerokoli drugo rastlino nadomesti s konopljo ali ma-
kom,

• oddaja obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, ki ga mora vloži-
ti kmetija, ki tovrstna gnojila oddaja in kmetije, ki so od bioplinarne 
prejele digestat - zadnji dan za oddajo je 15. 12. 2019,

• sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin (v 15 delovnih dneh, ko se 
to lahko stori in priloži ustrezna dokazila).

• 
V primeru, da iz kakršnihkoli razlogov po oddaji zbirne vloge pride do 
spremembe nosilca, je potrebno na AKTRP sporočiti še transakcijski 
račun novega nosilca. To je potrebno narediti elektronsko, za kar se 
obrnite na nas.

pAvlA pirnAt
terenskA kmetijskA svetovAlkA
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Renault SELECTION
 Rabljena vozila, nove zgodbe. 

Naša obljuba kupcu:
Jamstvo do 24 mesecev*

Paket financiranja**

Paket vzdrževanja*

Brezplačno obvezno 
zavarovanje za 1. leto***

*Vsa vozila v programu Renault Selection imajo vključeno podaljšano jamstvo od 12 do 24 mesecev in neomejeno število kilometrov. ** Vsa vozila kupljena preko Renault Financiranja vključujejo 
1x redni servis in brezplačno članstvo v programu Renault Pomoč na cesti. Ponudba velja za vse znamke vozil v skladu s splošnimi pogoji Renault Selection. ***Ob nakupu avtomobila prek Renault 
Financiranja prejmete brezplačno zavarovanje za 1. leto. Akcija velja do vključno 30. 4. 2019. Več na www.renault.si/renault-selection.

Poraba pri mešanem ciklu 5,3–6,6 l/100 km. Emisije CO2 138–151 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0185–0,0299 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00002–
0,00026 g/km. Število delcev (x1011): 0,1–5,3. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP.  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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.          

Renault priporoča renault.si

 

www.malgaj.si

Avt T ka 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

• 080 87 74
MODRA ŠTEVILKA

vrhunska okna, vrata, senčila
ančilo

b
mi s ej akil s

VELIKA PONUDBA
PVC, PVC/ALU,
ALU OKEN, VRAT
TER SENČIL

Izkoristite brezplačne izmere!

Akcija velja od 1. 3. do 30. 4. 2019.

Ob 10. obletnici podjetja Vam 
podarimo dodatni 10 % popust 
na okna, vrata in storitev.

Sveti Duh 139, 4220 Škofja Loka,  info@hausmart.si www.hausmart.si
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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), ki se uporablja na podlagi 7. člena Zakona 
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 
– uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), izdaja Okrajna volilna 
komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ

za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, v 10. 
volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019 

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, Mlakarjeva ulica, Obr-
tniška ulica, Podpeč, Pot v rovca, Stara pot, Stari trg, Šolska pot, Trojanska cesta 
vsa, razen 2, Ulica Frana Milčinskega, Ulica Jelke Komotarjeve in Vevrov trg. 
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici, Preserje pri Lukovici, Spo-
dnje Koseze, Spodnje Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje Pra-
preče.

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 Polju, 
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, Podsmre-
čje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgor-
nje 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.

Vsa volišča na območju okraja 
so dostopna invalidom.

Številka: 041-4/2019/2
Datum: 27. 2. 2019

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

PREDSEDNICA
OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE
Helena Mejač, univ. dipl. prav.

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župa-
na Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) Odbor za družbe-
ne in društvene dejavnosti ter občinska priznanja, proslave in prireditve objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v letu 

2019

1. Priznanja Občine Lukovica v letu 2019 so:
•  častni občan Občine Lukovica
•  plaketa Občine Lukovica

2. Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo za dosežke, ki so prispevali k 
boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na go-
spodarskem, kulturnem, znanstvenem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, 
naravovarstvenem področju in na drugih področjih.

3. Priznanja se lahko podelijo: posameznikom, skupinam občanov in vsem 
pravnim osebam oz. organizacijam.

4. Predlog za podelitev priznanj Občine Lukovica lahko podajo posamezniki, 
politične stranke, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

5. Predlog za podelitev priznanja mora biti podan v pisni obliki ter mora vse-
bovati:
• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja,
• podatke o predlaganem prejemniku priznanja,
• obrazložitev k predlogu,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

6. Rok za vložitev predlogov je 17. 05. 2019.

Svoje predloge pošljite na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica s 
pripisom »javni razpis za podelitev priznanj Občine Lukovica.«

Številka: 410-0004/2019
Datum: 18. 4. 2019

Predsednik Odbora za družbene in dru-
štvene dejavnosti ter občinska priznanja

Bogdan Capuder, l. r.

RAZPISI
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Na podlagi 30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 
15/14) ter 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov v Občini Luko-
vica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 7/16) Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so:
• posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi pri-

spevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov,
• programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma blažijo social-

ne stiske in težave posameznikov in skupin,
• programi, ki obsegajo podporo delovanju invalidskih in humanitarnih orga-

nizacij.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci do sredstev so:
• dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z 

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

• organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih 
v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno 
reševali socialne potrebe svojih občanov,

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

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

Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo izpolnjevati nasle-
dnje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem območju oz. so nji-

hovi člani občani Občine Lukovica,
• da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. členu Pravilnika, in delujejo 

najmanj eno leto, 
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 

možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti,
• da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, 

ki temelji na članstvu,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom izvajalca,
• da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli 

sredstva iz proračuna občine,
• da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje humanitarnih programov za leto 
2019 znaša 4.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na proračunski postavki 
1012 Sofinanciranje humanitarno – socialnih društev – razpis.

V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sred-
stev od navedene, se upravičencem skladno s tem spremeni višina odobrenih 
sredstev.

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

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

• do 10 članov 5

• od 11 do 30 članov 10

• od 31 do 50 članov 20

• nad 50 članov
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Lukovica, se 
upošteva število članov, ki so občani Občine Lukovica.
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– organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na leto) 5 točk/predavanje

– organizacija predavanja za širše okolje (priznajo se 3 predavanja na leto) 10 točk/predavanje

– strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija) 10 točk

– obdaritev jubilantov 10 točk

– novoletna obdaritev starostnikov in invalidov 10 točk

– skrb za bolne in ostarele 10 točk

– organiziranje prireditve v Občini Lukovica (prizna se 1 prireditev) 10 točk

– izdaja glasila, biltena 10 točk

– sedež organizacije je v Občini Lukovica 50 točk

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

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obve-
zno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. na način 
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

VII. OBRAVNAVA VLOG
Prispele vloge na razpis zbira občinska uprava.
Po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda izpolnjevanje formalnih pogo-
jev vlog in izdela seznam vseh vlog po vlagateljih in namenih. Odbor za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja v sodelovanju z občinsko upravo prouči 
vse vloge in poda predlog razdelitve finančnih sredstev. Na podlagi predloga Odbora 
za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja direktor občinske uprave 
izda sklep o sofinanciranju humanitarnih programov. Občinska uprava s sklepom ob-
vesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Z izbranimi izvajalci humanitarnih progra-
mov županja sklene pogodbo o sofinanciranju humanitarnih programov.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošilja-
telja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE 
HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2019«, na naslov: Občina Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 17. 5. 2019, do 12. ure. Za pravoča-
sne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika. Razpisna 
dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v roku 
30 dni od odpiranja vlog. Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in popolne 
vloge ter bodo skladno z vsebino javnega razpisa upravičenci do sofinanciranja 
programov, bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019. Dodeljena sredstva morajo 
upravičenci porabiti v letu 2019.

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

Številka: 410-0001-2/2019
Datum: 18. 4. 2019

mag. Olga Vrankar, l. r.
ŽUPANJA

Na podlagi 100. člena in smiselne uporabe 104. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 
4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg), 30. člena Statuta Občine 
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) ter 6. in 7. člena Pravilnika o sofi-
nanciranju programov na področju kulture v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, 
št. 4/2015) Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma naslednje vsebine:
• redna dejavnost registriranih kulturnih društev, 
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in študentske 

populacije v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
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• kulturne prireditve,
• drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost s področja 

kulturnih dejavnosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in javni zavodi s področja 
vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v 
osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.

Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
• da imajo sedež v Občini Lukovica,
• da so registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske mo-

žnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
• da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko obliko, 

ki temelji na članstvu,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
• da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
• da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli 

sredstva iz proračuna občine,
• da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kulture za 
leto 2019 znaša 23.000,00 EUR, od tega 3.000,00 EUR za nabavo in vzdrževanje in-
strumentov, nabavo uniform in nabavo ostale opreme.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na proračunski postavki 
082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sredstev od 
navedene, se upravičencem skladno s tem spremeni višina odobrenih sredstev.

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

1. PEVSKI ZBORI, INSTRUMENT., FOLKLOR., PLESNE SKUPINE
Pogoj: najmanj 4 nastopi letno

Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šolski uri.

- Programski stroški na vajo 3 točke

- Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur) 10 točk

- Organizacija tridnevne (vikend vaje v hotelu ) 20 ur 25 točk

Izobraževanje (maksimalno 3 programi izpopolnjevanja) 

Stroški na izpopolnjevanje 20 točk

STROŠKI NA NASTOP:

- Organizacija koncerta v državnem merilu 60 točk

- Organizacija letnega ali drugega koncerta (min 1 ura) 50 točk

- Priložnostni nastopi na območju Občine Lukovica (max 6 nastopov) 10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 nastopov) 15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za preteklo leto na podlagi dokazil)

• Kategorija regijski nivo 30 točk

Tekmovanje na regijskem nivoju:

• zlato priznanje 50 točk

• srebrno priznanje 40 točk

• bronasto priznanje 30 točk

• Kategorija državni nivo 50 točk

Tekmovanje na državnem nivoju:

• zlato priznanje 80 točk

• srebrno priznanje 70 točk

• bronasto priznanje 60 točk

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na število aktivnih članov

- do 9 aktivnih članov 100 točk

- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk

- od 31 aktivnih članov naprej 400 točk

Za instrumentalne skupine do 9 instrumentalistov se uporablja faktor 2, za 
instrumentalne skupine od 10 instrumentalistov naprej se uporablja faktor 3.

- Dodatki za opremo 

Z vsakoletnim razpisom se opredeli višina sredstev, namenjenih za nabavo in vzdrževanje 
instrumentov, nabavo uniform in nabavo ostale opreme.

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.

Prizna se največ 45 vaj (po dve šolski uri za novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za 
obnovitveno predstavo)

- Programski stroški na vajo 3 točke

- Enodnevne intenzivne vaje ( do 8 ur) 10 točk

- Tridnevne intenzivne. vaje (vikend v hotelu 20 ur) 25 točk

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:

- Organizacija predstave v državnem merilu 60 točk

Uprizoritev nove predstave (premiere) z najmanj 1 urnim programom 100 točk

- Priložnostni nastopi na območju Občine Lukovica (max 6 nastopov) 10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 nastopov 15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov:

- do 9 aktivnih članov 100 točk

- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

- od 20 aktivnih članov naprej 300 točk

Izobraževanje – (maksimalno 3 prog. izpopolnjevanja ) – stroški na 
izpopolnjevanje

20 točk

3. LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, LITERARNA, ETNOLOŠKA, VIDEO IN 
FILMSKA SKUPINA
Pogoj: Najmanj 1 nova otvoritev razstave – projekcije letno.

STROŠKI NA RAZSTAVO, PREDSTAVITEV, PROJEKCIJO

- Otvoritev nove razstave, predstavitve, projekcije 100 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije na območju Občine Lukovica (max 6) 10 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije v drugih regijah (max 5 ) 15 točk

Priložnostne razstave, predstavitve, projekcije v tujini (max 2) 20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov

- Do 10 aktivnih članov 80 točk

Več kot 10 aktivnih članov 150 točk

4. LITERARNA, GLASBENA DELA 
Izid biltena (1 številka) 10 točk

Izid knjige, CD plošče, kasete 100 točk

Če je pevski zbor, instrumentalna skupina, folklorna, plesna, dramska, gledališka, lutkovna, 
likovna, fotografska, literarna, etnološka, video ali filmska skupina organizirana kot svoje društvo, 
dobi točke za materialne stroške po merilih, če pa deluje kot sekcija, pa le polovico le-teh.

MATERIALNI STROŠKI, KI SO NAMENJENI POKRIVANJU OBRATOVALNIH STROŠKOV 
PROSTOROV (ELEKTRIKA, OGREVANJE, KOMUNALNE STORITVE)

• do 200,00 EUR stroškov na leto 50 točk

• od 201,00 EUR do 450,00 EUR 100 točk

• nad 450,00 EUR stroškov na leto 150 točk

Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane programe poleg razpisanih sred-
stev na javnem razpisu tudi z zagotavljanjem materialnih stroškov za uporabo 
prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka 
Kersnika in Kulturni dom Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: 
stroški dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja, stroški 
hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvo-
rane (v nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka materialnega stroška dvo-
rane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški posamezne dvorane v 
preteklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.

Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in plesnih skupinah se vrednoti 
največ 80 vaj po dve šolski uri, pri dramskih, gledaliških in lutkovnih skupinah se 
vrednoti največ 45 vaj (po dve šolski uri za novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski 
uri za obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v sklepu o dodelitvi sredstev in v po-
godbi, ki jo Občina Lukovica sklene z društvom, ki se je prijavilo na razpis, sred-
stva za uporabo prostorov pa se društvom ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril in razpisanih sredstev 
javnega razpisa ter na podlagi vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi raz-
položljivih proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in 
skupnega števila točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posamezne-
ga programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obve-
zno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. na način 
opredeljen v razpisni dokumentaciji.

VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasno prispele vloge na razpis zbira občinska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava pregleda izpolnjevanje formalnih po-

gojev vlog in izdela seznam vseh popolnih vlog po vlagateljih in namenih.
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3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter občinska priznanja v sodelovanju z 
občinsko upravo prouči vse vloge in poda predlog razdelitve finančnih sredstev.

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

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa.
6. Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se sklene pogodba o sofinanciranju 

programov s področja kulture.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošilja-
telja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE ZA LETO 2019«, na naslov: Občina Lu-
kovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 17. 5. 2019, do 12. ure. Za pra-
vočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani ob-
čine: www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v roku 
30 dni od odpiranja vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem razpisu odobreno, bo 
sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti 
med Občino Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odo-
brenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

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

Številka: 410-0002-2/2019
Datum: 18. 4. 2019

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

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine 

Lukovica za leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za 
leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetij-
stvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013, ki se s tem javnim razpisom 
dodelijo za ukrep: pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.
Predmet podpore po tem razpisu je izobraževanje, usposabljanje in informira-
nje nosilcev registriranih kmečkih gospodarstev, njihovih družinskih članov in 
zaposlenih na kmetiji.

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

IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične 
pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.

V. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:

1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati na-

ložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
3. Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), 

mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavno-
sti, ki je predmet podpore.

4. Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva prejema sklepa o 
sofinanciranju s strani Občine Lukovica in do rokov za oddajo zahtevka.

5. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

6. Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt tran-
sakcijski račun v Republiki Sloveniji. 

7. Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljeva-
nju: pravilnik), se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po 
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

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

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

2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na podla-
gi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev: 
• ribištva in akvakulture, 
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Po-

godbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 

v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 

proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna 
podjetja dajo na trg,

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pri-
marne proizvajalce. 

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavno-
sti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z 
izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali 
drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč ne sme 
biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

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

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

(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektor-
jev podjetja niso upravičena do pomoči de minimis, ter je poleg tega dejavno 
v enem ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje 
uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, 
dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje na ustrezen 
način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi, da de-
javnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne prejemajo 
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.

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

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

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

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

(EU) št. 1407/2013, 
– o odobrenem znesku de minimis pomoči.

mag. Olga Vrankar, l. r.
ŽUPANJA
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POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni program dela (finančno ovre-

dnoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili 
kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči),

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

• pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na območju občine,
• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisana tema tehnične podpore za leto 2019 je:
Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so stroški organiziranja programov 
usposabljanja, materialni stroški za izvedbo programov usposabljanja (predava-
nje, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, (najem prostora, honorar 
izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence).

Podpore se ne dodelijo: 
• za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj o kakovosti za proizvode iz drugih 

držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov, 
• za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na pri-

mer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
• stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe.

Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. Aktivnost ne sme biti začeta 
pred izdajo sklepa in mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izpla-
čilo sredstev. 

VII. FINANČNE DOLOČBE

INTENZIVNOST POMOČI:
• bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev po-

oblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov, ki se jim krijejo 
upravičeni stroški izobraževanja do 100%; 

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

VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena ukrepu za zagotavljanje tehnične podpo-
re so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2019.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, 
gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva, 
podprogram 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postavka 042106 
Tehnična pomoč v kmetijstvu, konto 410217 kompleksne subvencije v kmetijstvu. 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega 
javnega razpisa ter skladno s pravilnikom, natančneje pa se opredelijo v razpisni 
dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov pred-
videnih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sredstev od 
navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

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

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

OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA VLOGI:
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni program dela (finančno ovre-

dnoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili 
kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči),

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

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

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

• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stro-
ške in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena 
zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

• seznam podjetij, s katerimi je upravičenec povezan, tako da se preveri skupen 

znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
• izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega od-

stavka 15. člena pravilnika.
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki bo pri-

pravila tudi predloge dodelitve sredstev. 
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne 

vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obrav-

navanju vlog iz naslednjih vzrokov:
a) zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2019,
b) zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.

4. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene skladno z zahtevami raz-
pisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neute-
meljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upraviče-
nosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.

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

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

7. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
8. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu proračuna Občine Luko-

vica za leto 2019.

XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljenimi z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TEHNIČNA 
PODPORA V KMETIJSTVU 2019«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 20. 5. 2019, do 12. ure. Upoštevane bodo 
prijave, ki bodo do navedenega datuma in ure dostavljene v tajništvo Občine 
Lukovica. Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s 
priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na 
spletni strani občine: www.lukovica.si.

Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika prispeli po poteku datuma navedene-
ga v prvem odstavku te točke javnega razpisa, se bodo šteli za prepozne in bodo 
ponudniku neodprti vrnjeni.

Odpiranje prispelih vlog bo: 22. 5. 2019, ob 16. uri, v prostorih Občine Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Odpiranje ni javno.

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

Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 8 dni, od dneva vročitve sklepa 
upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku (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 skle-
njena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Obči-
no Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski 
račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki mora biti oddan najkasneje do 
15.11.2019.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

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

Številka: 330-0011/2019-2
Datum: 18.4.2019

mag. Olga VRANKAR, l.r.
županja
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno preči-
ščeno 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), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 13/18) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v 
Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za 

leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
• aktivnosti društev na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelo-

vanje pri pospeševanju turizma,
• aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne dediščine, etnoloških posebnosti, 

lokalnih kulinaričnih posebnosti in olepševanje okolja,
• organiziranje prireditev,
• izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v občini,
• projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ali zveze.

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

dročju turizma,
• da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. zveze,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentaci-

jo, kot to določa Zakon o društvih,
• da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne ob-

veznosti,
• da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
• da redno letno, do 31. marca, predložijo občinski upravi poročilo o realizaciji 

aktivnosti za preteklo koledarsko leto.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov turistične dejavnosti v 
Občini Lukovica za leto 2019 znaša 6.300,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi 
meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 14 Gospo-
darstvo, glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, 
podprogram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva, proračunska 
postavka 047311 Javni razpis - turizem, kto 412000 – tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sredstev od 
navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva naslednje kriterije za sofinan-
ciranje programov turističnih društev in njihovih zvez z naslednjimi vsebinami:
• poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili (raču-

ni oz. dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti) finančnega 
načrta za preteklo leto,

• finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
• redna dejavnost in jubilejne nagrade,
• strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (predavanja, tečaji, ek-

skurzije) za spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 
pospeševanja turizma,

• promocijska dejavnost (izdaja promocijskega materiala, vzpostavitev, obliko-
vanje ali posodobitev spletne strani ter predstavitve na različnih dogodkih kra-
jevnega, občinskega in medobčinskega pomena),

• organiziranje in izvedba turističnih prireditev krajevnega, občinskega in med-
občinskega pomena,

• ohranjanje naravne ali kulturne dediščine z ohranjanjem ljudskih običajev 
(šege in navade) ter domačih obrti,

• organizacija in izvedba javnih natečajev za spodbujanje lokalnih kulinaričnih 
posebnosti in urejenosti kraja,

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

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki V. tega razpisa se točkujejo v skladu z merili, ki so se-
stavni in obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so določena v točkah, katerih 
vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena 
za namen sofinanciranja programov turistične dejavnosti, in skupnega števila 
točk ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posameznega programa je 
odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.

Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg razpisanih sredstev javnega raz-
pisa zagotavlja sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec 
je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Marti-
na Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane po zaključnem računu, 
stroški administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika 
ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v nadaljevanju: materialni stroški). 
Urna postavka materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo 
materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane 
v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer 
se vlagatelju prizna ta strošek glede na načrtovani čas koriščenja dvorane, ki ga 
vlagatelj opredeli z oddajo vloge na javni razpis v razpisni dokumentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno 
oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navo-
dili iz razpisne dokumentacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
Prispele vloge pregleda in oceni tričlanska komisija. Komisija tudi pripravi predlo-
ge za dodelitev sredstev.
1. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne 

vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa.
2. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene skladno z zahtevami 

razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). 
Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev 
upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.

3. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skladno z določili upravnega postopka.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava pisno pozove, da jo 

dopolni. Rok dopolnitve vlog je pet delovnih dni od dneva prejema poziva. 
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se za-
vržejo naknadno. 

6. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu proračuna Občine Lu-
kovica za leto 2019.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljenimi z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA 
DEJAVNOST 2019«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, naj-
kasneje do srede, 22. 5. 2019, do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na 
navedeni datum prejete do najkasneje 10. ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v 
tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo 
z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

Odpiranje prispelih vlog bo: 23. 5. 2019, ob 8. uri, v prostorih Občine Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

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

Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 15 dni, od dneva vročitve skle-
pa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku Ura-
dni 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 skle-
njena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Obči-
no Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski 
račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. 

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

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

Številka: 322-0010/2019-2
Datum: 18.4.2019

mag. Olga VRANKAR, l.r.
županja
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPV-
HVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev 
na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 
6/08, 8/08 – popravek, 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna 

Občine Lukovica za leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov strokovnega dela društev 
na področju kmetijstva, in sicer: letni programi in projekti ter redna dejavnost 
društev.

Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja namenila za programe oziroma ak-
tivnosti društev, ki se bodo odvijale v letu 2019 izkazana v finančnem načrtu 
društva za tekoče leto.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva na območju Občine Lukovica, katerih osnov-
na dejavnost je kmetijska in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejavnosti s 

področja kmetijstva in gozdarstva,
• da predložijo potrdilo o registraciji,
• da imajo sedež na območju občine,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumenta-

cijo, kot to določa Zakon o društvih,
• da so do 31. marca 2019 Občinski upravi dostavili poročilo o realizaciji aktiv-

nosti preteklega leta v primeru odobritve sredstev za delovanje v preteklem 
letu,

• da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne ob-
veznosti,

• da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.
Do prijave na razpis niso upravičene zveze društev s področja kmetijstva.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje dejavnosti društev s področja 
kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica znaša za leto 2019 11.000,00 EUR. 
Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 11 Kmetij-
stvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program reforme kmetijstva 
in živilstva, podprogram 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 
proračunska postavka 042111 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva - 
razpis, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sredstev 
od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih 
sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva naslednje kriterije društev:
• poročilo o delu preteklega leta in vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili (ra-

čuni oz. dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti),
• finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
• strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (seminarji, tečaji, 

ekskurzije),
• promocijska dejavnost,
• celotno število članov društva ter število članov iz občine Lukovica, pri čemer 

se članstvo dokazuje s plačano članarino,
• organiziranje in sodelovanje na občinskih, regijskih in državnih prireditvah 

ali tekmovanjih.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki V. tega razpisa, točkujejo 
v skladu z merili, ki so sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. Merila 
so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi prora-
čunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev, in skupnega 
števila točk ovrednotenih programov.

Občina Lukovica društvom poleg razpisanih sredstev javnega razpisa zagotavlja 
sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina 
Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Martina Slom-
ška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški 
administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter 
upoštevana 10 % amortizacija dvorane. Urna postavka materialnega stroška 

dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški posamezne dvora-
ne v preteklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.

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

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

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija občinske uprave, v sestavi: direktor 

občinske uprave, višji svetovalec za pravne zadeve in višji svetovalec zadol-
žen za področje razpisa (v nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila tudi pre-
dloge dodelitve sredstev. 

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

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

4. Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili upravnega postopka. 
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolne vloge občinska uprava pisno pozove, da jo dopolni. 

Rok dopolnitve je pet delovnih dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vlo-
ge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo. 

7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu proračuna Občine Lu-
kovica za leto 2019.

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, opremljenimi z naslovom 
pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – PROGRAMI 
KMETIJSTVA 2019«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, naj-
kasneje do ponedeljka, 20. 5. 2019, do 11. ure. Upoštevane bodo prijave, ki 
bodo na navedeni datum prejete do najkasneje 11. ure. Prijave se lahko dostavi-
jo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna do-
kumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.

Odpiranje prispelih vlog bo: 21.5.2019, ob 9. uri, v prostorih Občine Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica.

Odpiranje vlog ni javno.

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

Zoper odločitev je možna pritožba v roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upra-
vičencu, 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 koriščenja odo-
brenih sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcij-
ski račun na podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev. 

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

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

Številka: 330-0010/2019-2
Datum: 18.4.2019

mag. Olga VRANKAR, l.r.
županja
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Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in 
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 
2015 - 2020 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 6/16), objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov 

iz proračuna Občine Lukovica za leto 2019

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP FINANCIRANJA

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe 
ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za 
leto 2019, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kme-
tijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014.

UKREP FINANCIRANJA:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 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 kmetijskega gospodarstva, zlasti z 

zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje,
• 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, prilagaja-

njem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, 
komasacijo 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 krite-
rijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter sov pisana 
v register kmetijskih gospodarstev:
• posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vklju-

čenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…),
• kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo 

na območju občine.

IV. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
2. Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati na-

ložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
3. Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), 

mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, 
ki je predmet podpore.

4. Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva prejema sklepa o 
sofinanciranju s strani Občine Lukovica in do rokov za oddajo zahtevka.

5. Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih zapadlih obveznosti do občine ali do države.

6. Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transak-
cijski račun v Republiki Sloveniji. 

7. Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in po-
deželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015 – 2020 (v nadalje-
vanju: pravilnik) se ne dodeli za davek na dodano vrednost, razen kadar po 
predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

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

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 pomoči po skupinskih izje-
mah 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 podlagi predhodne-

ga sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito 
in nezdružljivo z notranjim 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 države ali države 
članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi koli-
činami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 

b) pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred 
uporabo uvoženega blaga.

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

4. Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih 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 vsa-
ko drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma 
ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže najvišje in-
tenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v 
skladu z Uredbo Komisije (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 upraviče-
nimi 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 ku-
mulacijo 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 sofinanciranja,

• 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 pripravi pristojna stro-
kovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali 
nezahtevna agromelioracija,

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa ali 
najema zemljišča,

• drugi pogoji, opredeljeni z razpisom. 

2. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

DODATNI POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 
• urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov se mora izvajati na najmanj 0,5 ha 

kmetijskih zemljišč v uporabi.

V. UPRAVIČENI STROŠKI
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.

Upravičeni stroški:
• stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agrome-

lioracije, ki so: izravnava zemljišča, krčitev grmovja in dreves, izravnava mi-
krodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev 
kamnitih osamelcev, ureditev obstoječih poljskih poti, ureditev gorskih in 
kraških pašnikov, apnenje, ureditev manjših odvodnjavanj na površini do 1 
ha in založno gnojenje; pašniki),

• stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije,
• stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov 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 pomoči, dodeljene mladim 

kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, 

vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
• obratna sredstva.
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Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. Naložba ne sme biti začeta 
pred izdajo sklepa in mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za iz-
plačilo 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 kmetijskih gospodarstvih.

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za posamezno naložbo na kmetij-
skem gospodarstvu lahko znaša do 1.500 EUR na leto. 

VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 3.000,00 EUR namenjena ukrepu sofinanciranje izgradnje pa-
šnikov so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2019. 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 11 Kme-
tijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni program: Program reforme kmetijstva in 
živilstva, podprogram 11029003 Zemljiške operacije, proračunska postavka 
042117 Sofinanciranje izgradnje pašnikov, konto 410217 kompleksne subven-
cije 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 razpi-
sni dokumentaciji.

V kolikor bo glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov pred-
videnih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencem dodeljena 
sredstva sorazmerno znižala.

V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2019 spremeni višina sredstev 
od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih 
sredstev.

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

IX. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obrazec) in dokumentacije k 
vlogi in mora biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne doku-
mentacije in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA VLOGI:
• ustrezno dovoljenje (npr. lokacijska informacija, odločbe o uvedbi nezahtev-

ne agromelioracije s strani pristojnega ministrstva ni potrebno pridobiti, je 
pa potrebno pridobiti ustrezna soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če 
se bo predvidena nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih varovanj 
in omejitev po posebnih predpisih, npr. varovalni pas infrastrukture in infra-
strukturnih vodov, kmetijsko soglasje, v primeru krčitve dreves tudi odločbo 
Zavoda za gozdove Slovenije) 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 pripravi pristojna strokovna 
služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

• dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa ali najema 
zemljišča (izjava je sestavni del razpisne dokumentacije);

• fotokopija zadnje oddane zbirne vloge na ARSKTRP (osnovni podatki vlagate-
lja, 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 nadaljevanju: komisija), ki bo 

pripravila tudi predloge dodelitve sredstev. 
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne 

vloge ter meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene skladno z zahtevami 

razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). 
Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev 
upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.

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

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

6. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
7. Pogodbe z upravičenci bodo podpisane po sprejemu proračuna Občine Lu-

kovica za leto 2019.

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 
2019«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 
srede, 12. 6. 2019, do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo do navede-
nega datuma in ure dostavljene v tajništvo Občine Lukovica. Prijave se lahko 
dostavijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpi-
sna dokumentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine: 
www.lukovica.si.

Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika prispeli po poteku datuma navede-
nega v prvem odstavku te točke javnega razpisa, se bodo šteli za prepozne in 
bodo ponudniku neodprti vrnjeni.

Odpiranje prispelih vlog bo: 12.6.2019, ob 16. uri, v prostorih 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 dodelitve sredstev. 

Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 8 dni, od dneva vročitve 
sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem upravnem postopku 
(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 koriščenja odo-
brenih sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcij-
ski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev 
s priloženimi dokazili se lahko oddajo do 15. 11. 2019.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019.

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

Številka: 330-0012/2019-2
Datum: 18.4.2019

mag. Olga VRANKAR, l.r.
županja
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Problemi slovenske vlade
Vlada RS krši svoja lastna pravila. Zavestno. Ne sliši 
opozoril Fiskalnega sveta, ki opozarja, da je letošnji 
rebalans proračuna nezakonit, saj izdatki za 270 
mio evrov presegajo dovoljeni okvir, ki ga določa 
v ustavi zapisano fiskalno pravilo. Enostavneje povedano, država 
bo letos potrošila 1,13 miliarde evrov več kot v lanskem letu! Če 
upoštevamo, da se gospodarstvo, kamor slovensko gospodarstvo 
največ izvozi, ohlaja, potem je jasno, da smo dolžni ukrepati. Prora-
čun ne more in ne sme biti višji na račun zadolževanja in nerealnih 
predvidevanj z namenom, da bodo ljudje zadovoljni. Račun vedno 
pride in zapitke je potrebno plačati. Vlada je prva, ki mora spoštova-
ti svoje lastne zakone, zakaj jih sicer imamo? V Novi Sloveniji pripra-
vljamo zahtevo za presojo ustavnosti proračuna za leto 2019.
Nsi na občinski ravni
Na sejah občinskega sveta sem izpostavila vprašanje kakovosti 
naše pitne vode in o stališču občine glede načrtovane predelave 
gradbenih odpadkov v lukoviškem kamnolomu. Na prvo vprašanje, 
kaj je bilo storjeno, da bi identificirali in odstranili vir okužbe na vo-
dnem zajetju Taterman-Žirovše-Kamrica, je obširni odgovor podalo 
podjetje Prodnik (tudi v prejšnji številki Rokovnjača). Nekoč najbolj 
zdrava "žirovška" voda je danes močno klorirana in skrbi nas izje-
mno počasna odzivnost pristojnih inšpekcijskih služb.
Na drugo vprašanje odgovor občine čakamo. Podjetje Strabag na-
merava v kamnolomu postaviti premično napravo za drobljenje ne-
nevarnih gradbenih odpadkov in za ta namen je občina 26.3.2018 
izdala lokacijsko informacijo. V Novi Sloveniji bomo vsakršnemu 
dodatnemu obremenjevanju našega življenjskega okolja ostro 
nasprotovali, saj je celotno območje občine prepredeno s plinovo-
dom in avtocesto. Kljub temu, da MOP ugotavlja, da za dodatno de-
javnost ni potrebno okoljevarstveno dovoljenje, pa dejstvo, da bo 
v času obratovanja vpliv na okolje povečan (emisije toplogrednih 
plinov, emisije snovi v vode in tla, hrup in vibracije), ostaja. Naša 
dolina ne prenese več takšnih bremen!

mojcA stoschitzky

Irena Joveva: ''Zmoremo 
doma, zmoremo tudi v EU.''
Spreminjati vzorce delovanja in razmišljanja 
so glavno vodilo nastopa stranke LMŠ na le-
tošnjih volitvah v Evropski parlament. Evrop-
ska unija potrebuje novo zgodbo z novimi 
ljudmi, ki so povezani z lokalnim okoljem in 
poznajo realne probleme prebivalcev. Evropsko unijo čaka spre-
jemanje nove finančne perspektive 2021 – 2027, dokumenta, ki s 
finančnimi sredstvi zelo vpliva na kakovost življenja ljudi na pode-
želju. In tu ima Slovenija glas, ki šteje in ga moramo izkoristiti. No-
silka liste za EU volitve stranke LMŠ Irena Joveva je prepričana, »da 
moramo ta glas izkoristiti za razvoj podeželja, ohranjanje narave, 
moderno infrastrukturo, inovacije in močno gospodarstvo. Da zagoto-
vimo dostojno in človeka vredno življenje VSEM.« Če zmoremo doma, 
zmoremo tudi v Uniji. Verjamemo v tako Slovenijo in Evropo, ki člo-
veku ponuja dom, kvalitetno izobrazbo, varno službo in možnost, 
da uresniči svoje cilje.

20. marca 2019
je bila 3. redna seja Občinskega sveta Občine 
Lukovica. Dan, ko nam je večina svetnikov, z 
županjo na čelu, dvignila ceno komunalnih 
storitev. Edini glas PROTI smo bili mi v SDS-
-u. Predvolilna obljuba županje ZA »znižali bomo cene komunalnih 
storitev« je tako padla na polni črti. V privatnem sektorju se ob za-
konskih dvigih plač, davkov začne optimizacija dela, najde rezerve 
drugod, avtomatizira delovno mesto, zahteva več od delavcev. V 
Snagi in posledično v naši Občini Lukovica, pa se dvigne že tako 
visoke stroške komunalnih odpadkov in pozabi na obljube dane 
pred volitvami. Sedaj so izvoljeni in očitno obljube lahko pozabijo. 
OO SDS Lukovica ne pozablja. Trudili se bomo naprej po svojih naj-
boljših močeh, v skladu s pravilniki, zakoni in ustavo, kar prav tako 
ne gre najbolje od rok naši »občinski oblasti«. Pravilniki in odloki 
so potrebni uskladitve z zakonom in ustavo. Se strinjam, te stvari 
zahtevajo svoje postopke in čas. Vendar, ko se odkrijejo napake, ne-
skladja in nasprotja z zakonom, ustavo je potrebno le te takoj od-
praviti oziroma nadaljevati v skladu z zakonom ter ustavo, ne pa na-
daljevati z neustavnimi postopki z izgovorom, če se je do sedaj, pa 
naj se še naprej. O čem govorimo? O napaki ali namernem ignorira-
nju zakonov, pravil, ustave za doseganje svojih ciljev. Naj vam dvig 

komunalnih storitev ne 
pokvari praznikov, ki so 
pred nami.

Želim vam vesele veliko-
nočne praznike. Naj vam 
Velika noč, začetek nove-
ga življenja prinese mir, z 
njim obilja in veselja vir!

mArjetkA vrbnjAk, predse-
dnicA in svetnicA oo sds 

lukovicA

Zaposlimo sodelavca/ko:
Klepar / Krovec m/ž
• krovske in kleparske delovne izkušnje,
• natančnost in doslednost pri delu, motiviranost, samoiniciativnost in 

angažiranost,
• delavnost, odgovornost, dober odnos do sodelavcev,
• veselje do dela na terenu in zmožnost dela na višini,
• prijaznost in pozitiven odnos.

Zaželene so tovrstne delovne izkušnje v krovstvu in stavbnem kle-
parstvu. Zahtevano je ustrezno zdravstveno stanje za delo na višini ter 
vozniško dovoljenje B-kategorije.

Opis delovnega mesta:
• demontaža starih in montaža novih kritin,
• izdelava in montaža kleparskih strešnih elementov iz kovinskih in 

nekovinskih materialov,
• prekrivanje strehe z različnimi kritinami,
• izdelava in montaža kleparskih zaključkov,
• priprava v delavnici.

Izobrazba:
II. osnovna šola,
III. dokončana poklicna šola, ali zaključeno srednje  

tehnično/poklicno izobraževanje

Plačilo: po dogovoru

Oblika zaposlitve: redno, nedoločen čas, določen čas

Kontaktna oseba: Peterlin 041 650 200,
Pavlin 041 349 303, info@izolacije-peterlin.si

Vsem občankam in občanom iskreno želimo 
blagoslovljene in vesele velikonočne praznike, v 

krogu svojih najdražjih!

Lista za KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJANE , ČEŠNJICE
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Ne mine ura, dan ne noč,
med nami vedno si navzoč,

v naših srcih ti živiš,
zato pot nas vodi tja,

kjer tihi dom le rože zdaj krasijo
in drobne lučke ti v spomin gorijo.

V SPOMIN

Petnajstega februarja je minilo dvajset let, odkar nas je za vedno 
zapustil dragi mož, ata, stari ata, brat in stric 

IVAN SMRKOLJ
Ajdnarjev ata s Krajnega Brda

Vsem, ki se ga spominjate, iskrena hvala.

Vsi njegovi

Če pesmico začujem,
ki ona jo pela je kdaj,

od bolečin vzdihujem,
razganja mi prsi tedaj.

In temno me hrepenenje
požene na vrh gore,

tam v solze razpusti se
neznosno moje gorje. 

DRAGA NAŠA MAJDA
V mesecu maju bo minilo dvajset let od tvoje mnogo prerane in 
boleče smrti. Za seboj si pustila veliko praznino, ki je nikoli ne bo 
moč zapolniti. Tvoj nasmeh in tvoja neizmerna ljubezen še vedno 

živita v naših srcih in nikoli ne bosta usahnila.

Hvala vsem, ki vsa ta leta postojite pri njenem grobu, prižgete 
svečko in izrečete lepo besedo v molitvi. Mami. Neizmerno te 

pogrešamo.

Počivaj v miru! 
Vsi tvoji

heinrich heine,
če pesmico zAčujem

Mirno in spokojno si zaspala,  
v večni sen od nas odpotovala.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje. 
 
 

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti sklenila mama, babica, 

prababica, sestra in teta

TEREZIJA RESNIK
iz Vošc nad Blagovico.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom in drugim za 
pomoč in podporo, izrečena sožalja, darovano cvetje, svete maše 

in sveče.
Iskrena hvala tudi gospodu župniku Dragu Markušu za lepo 
opravljen obred, Irmi Markovšek za vso pomoč in oskrbo v 

vseh letih njenega življenja, Marku Trdinu za poslovilne besede, 
pogrebnemu zavodu Vrbančič, cvetličarni Vesel in vsem, ki ste jo 

pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 88. letu starosti sklenil naš dragi

ZDRAVKO DERNULOVEC
s Prevoj pri Šentvidu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, KS Prevoje in družbi Količevo Karton, d. o. o., za izrečena 
sožalja, podarjeno cvetje ter sveče, denarno pomoč in svete maše. 
Zahvaljujemo se tudi ordinaciji dr. Mojce Zajc Kraševec, prijaznemu 

osebju Bolnišnice dr. Petra Držaja, patru Danijelu Golavšku ter 
g. župnikoma Pavlu Okolišu in Aleksandru Ureku, pevcem ter 

Pogrebni službi Vrbančič. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnjo pot.

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala za vso 
podporo in pomoč!

Žena Mara in hči Joži z družino

Mirno in spokojno si zaspal,
v večni sen od nas odpotoval.
Naj bo srečno tvoje potovanje

in pogosto vračaj se nam v sanje.



4. POHOD OB REKI, 
KI POVEZUJE

KAMNIK DOMŽALE

SOBOTA, 8. JUNIJ www.pohodobreki.si


