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Pralni stroj Miele W1 TwinDos je v posebni ponudbi na voljo za manj
kot 50 EUR/mesec*. Ob nakupu brezplačno prejmete tudi polletno zalogo
pralnega sredstva Miele**, ki bo še dodatno poskrbel za ustrezno higieno vašega perila.
Obiščite nas v našem ponovno odprtem salonu v Domžalah na Ljubljanski cesti 92. | www.etis.si
Prikazana cena vključuje znesek posameznih obrokov pri plačilni dobi do 24 mesecev za hitri potrošniški kredit Summit Leasing brez dokumentacije.
Prikazana cena velja za WCG670WPS TDOS, MIELE pralni stroj in odplačilo na 24 obrokov po 48,35 EUR. Strošek odobritve in zavarovanja kredita kupec plača
pri prvem obroku preko direktne bremenitve. Izračun je informativne narave. Vse podrobne informacije in izračun za izbrani aparat ali druge aparate so vam
na voljo v vseh naših PE. ** Ob nakupu pralnega stroja Miele W1 TwinDos boste prejeli kupon za polletno zalogo sredstva UltraPhase 1 in 2. Slika je simbolična.

*
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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel: 04/252 90 10
info@kzcerklje.si , www.kzcerklje.si

Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani.

Trgovina MORAVČE,
Vegova ulica 7, tel: 01/834-56-84

NOVA TRGOVINA V BLAGOVICI

VABLJENI TUDI V NAŠO
TRGOVINO V MORAVČE

vse za hlev in oskrbo hlevskih živali
program pašništva
vse za domačo delavnico
velika izbira in ugodne cene
mineralnih in tekočih gnojil

• sadike, semena in zemlje
• hrana in pijača, sladoledi, kotiček
domačih dobrot

V trgovini nudimo vse za kmetijo, delavnico in vrt

•
•
•
•
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Trgovina BLAGOVICA,
Blagovica 10, tel: 041/370-437

3

UVODNIK

maj 2020
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Bralci ste zagotovo pogrešali marčevsko
številko Rokovnjača. Seveda je odveč razlagati, da nam jo je zagodel koronavirus. Prireditve in športni dogodki so bili odpovedani,
kulturno in družabno življenje pa zamrlo.
Naš vsakdan je zaznamovalo preštevanje
okuženih ter spremljanje in izvajanje ukrepov, s katerimi smo se vsi skupaj zoperstavili širjenju epidemije. Vsebine, ki polnijo naš
lokalni časopis, enostavno ni bilo. Koronavirus je bil glavna novica na televiziji, radiu,
v časopisih in v vsakdanjih pogovorih, ker
se tej temi enostavno ni bilo moč izogniti.
Zaradi nasičenosti teh novic, ki so nas vsakodnevno obremenjevale, smo se v uredniškem odboru odločili, da marčevsko številko izpustimo. V tem trenutku se kot kaže
razmere umirjajo in zaradi tega tudi ukrepi
sproščajo. Počasi ampak zanesljivo se bomo
vrnili v ustaljen ritem.
Čas izolacije, ko smo bili primorani svoje gibanje omejiti na svojo občino, smo izkoristili vsak po svoje. Nekateri so ostali doma,
skrbeli za otroke, ki so ostali brez varstva,
pomagali pri šolanju na daljavo, delali od
doma ali pa kljub krizni situaciji še vedno
hodili v službe. Svoj čas smo lahko namenili tudi opravilom na vrtu, sprehodom v naravi, ki so bili omejeni na matično občino,
knjigam iz seznama »obvezno prebrati« in
podobno.
Ali se iz tega lahko kaj naučimo ? Lahko.
Umirjenosti, strpnosti, razumevanju, predvsem pa ranljivosti.
Prvomajske počitnice na morju so se nam
letos izmuznile. Kako bo letos z dopusti,
katere destinacije nam bodo na razpolago, kako bo z morjem, potovanji v čudovite bližnje in daljne dežele, ostaja še neznanka. Odgovor bomo dobili v naslednjih
mesecih, do takrat pa naj se naše misli
poigravajo z uživanjem na peščeni plaži,
lovljenjem sončnih žarkov ter šumenjem
morja.
Vsem nam želim, da z umirjenim pristopom
nadaljujemo svoje delo tam, kjer smo ga 13.
marca prekinili. Vse ostalo bo prišlo samo.
Iztok Obreza
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OBVESTILO O AKCIJI ODVOZA KOSOVNIH
NENEVARNIH IN NEVARNIH ODPADKOV
Obveščamo vas, da je bilo podjetje JKP Prodnik d.o.o. primorano letošnjo spomladansko
akcijo zaradi epidemije COVID-19 prekiniti, zato ni bila izvedena povsod. Prav tako zaradi
nepredvidljivih razmer v tem trenutku še ni znano, kdaj bo potekal naslednji organiziran
odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov. O novih terminih odvoza bodo uporabniki pravočasno
obveščeni na običajni način.
Predaja kosovnih in nevarnih odpadkov je
možna neposredno v Centru za ravnanje z
odpadki Dob:
• vsak delovni dan (od ponedeljka do petka)
od 14. do 20. ure in
• ob sobotah od 8. do 20. ure.
Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa
in čim večje zaščite tako uporabnikov kot
zaposlenih je vstop v Center možen le z
lastno zaščitno masko, število vozil, ki so
lahko v istem času v Centru pa je omejeno.

Zaradi omejitve števila obiskovalcev se lahko
zgodi, da bo v primeru večjega števila
obiskovalcev za vstop v Center treba nekoliko
počakati.
Uporabnike prosijo, da upoštevajo
navodila zaposlenih in z odgovornim
ravnanjem prispevate k preprečevanju
širjenja virusa.
JKP PRODNIK, d.o.o.

Naslednja številka Rokovnjača
bo izšla 18. junija 2020; rok za
oddajo člankov je 9. junij 2020
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. Za več informacij
pošljite sporočilo na zgoraj navedeni
elektronski naslov.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; začasni odgovorni urednik:
Iztok Obreza, uredniški odbor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Drago Juteršek in Petra Pavlič; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg
1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, jezikovni pregled: Anja Andrejka; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.
si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950
izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 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: Vrh nad Krašnjo, foto: Alenka Lena Klopčič.

4

UVODNIK ŽUPANJE

Rokovnjač

Delo občine v času epidemije koronavirusa
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
moj prejšnji uvodnik je bil zaznamovan z razglasitvijo epidemije novega koronavirusa (COVID-19) in prvimi zaščitnimi ukrepi, ki smo jih tudi v naši
občini sprejeli, da bi čim bolj uspešno zavarovali zdravje občanov. Kot pravi zdravstvena stroka, smo Slovenci z dobrimi ukrepi in samodisciplino
dokazali sebi in svetu, da znamo stopiti skupaj, kadar je to potrebno. Kljub nekaterim različnim mnenjem glede vrste in obsega sprejetih zaščitnih
ukrepov danes vidimo, da smo v boju z nevidnim sovražnikom na pravi poti in da zmagujemo. Korak za korakom, a vztrajno in z jasnim ciljem.
Bomo pa, kot kaže, morali sprejeti »novo normalnost«, življenje z zaščitnimi maskami in previdnostjo pri navezovanju vsakodnevnih stikov.

Spremembe v teh dveh mesecih so vplivale tudi na delo občin; skupaj z
občinskim Štabom Civilne zaščite smo se odzivali na sprejete vladne ukrepe in sprejemali odločitve, s katerimi smo na našem območju preprečevali
širjenje okužb. Zavedam se, da smo s katero potezo povzročili tudi slabo
voljo, vendar ni šlo za moje samovoljne odločitve, ampak za usklajeno delo
z edinim ciljem, zaustaviti širjenje virusa. Med drugim smo zaprli cesto do
Gradiškega jezera, vsa igrišča in kulturne dvorane, odpovedali smo več dogodkov in skupaj s Civilno zaščito pomagali občanom, ki so potrebovali
pomoč. Vsem gospodinjstvom smo dvakrat poslali zaščitne maske; za prvo
pošiljko je material doniralo podjetje Seti, proizvodnja papirne galanterije,
d.o.o., Savska Loka 21, 4000 Kranj, za kar se jim tudi na tem mestu zahvaljujem. Maske smo izdelali s prostovoljci in člani štaba CZ ter zaposlenimi
v občinski upravi. Nekatere je zmotila kvaliteta tega blaga, ampak prepričana sem, da so maske uporabne in da so tiste prve dni prišle še kako
prav. Zdaj je na trgu seveda že možno dobiti kvalitetnejše, a glede na dane
okoliščine smo odreagirali hitro in učinkovito. Vsem gospodinjstvom smo
z novim paketom poslali še pralne, dvoslojne maske, primerne za večkratno uporabo, nekaj zaščitnih mask pa smo kot soustanovitelji donirali tudi
Zdravstvenemu domu Domžale.
V občini Lukovica so bile prvotno z virusom okužene štiri osebe, po zdaj
znanih podatkih pa okuženih oziroma obolelih ni več. Kot županja sem vesela, da smo skupaj z občinskim Štabom Civilne zaščite in z vašo pomočjo,
odlično opravili domačo nalogo.
Tudi delo na investicijah na občini v tem času ni zamrlo. Ne glede na vse

Ustanavlja se krajinski park
Češeniško-Prevojske gmajne
Vzhodno od Radomelj v Ljubljanski kotlini se na 460 ha velikem območju nahajajo Češeniške in Prevojske gmajne, v katerih se razprostira izjemen nižinski gozd z mokrišči, ki se ponašajo z visoko stopnjo
biotske raznovrstnosti. Nižinski gozd take velikosti z ohranjenimi
mokrišči je redkost v Sloveniji.
Zakaj ustanovitev krajinskega parka?
Območje Češeniških in Prevojskih gmajn je ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje, v katerem živijo številne pomembne
vrste, npr. kranjska sita (Eleocharis carniolica), hribski urh (Bombina variegata), rak koščak (Austropotamobius torrentium), vidra (Lutra lutra), veliki
studenčar (Cordulegaster heros) in kapelj (Cottus gobio) ter redki habitatni tipi, npr. naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo, prehodna barja,
uleknine na šotni podlagi. Gozdni prostor, mokrišča in ribniki predstavljajo

ovire, povezane z virusom in siceršnjimi finančnimi težavami, smo nadaljevali z delom pri dokončanju odprtih investicij in novih investicijah ter
v zvezi z gradnjo novih učilnic na naši brdski osnovni šoli. V Blagovici pa
so se po prvomajskih praznikih odprla vrata trgovine Kmetijske zadruge
Cerklje. Občina je v preteklem letu vlagala velike napore, da je »sanirala«
učinke v prejšnjem mandatu sklenjene najemne pogodbe s KZ Cerklje in
pridobila vsa potrebna dovoljenja, da je najemnik zdaj končno lahko odprl svoja vrata. Ni veliko manjkalo, pa bi zaradi nedorečene in preohlapne
najemne pogodbe KZ Cerklje tožila občino, ker ni pravočasno zagotovila
vsega, kar je v najemni pogodbi obljubila. Pa vendar sem zadovoljna, da je
zdaj trgovina odprta, saj je to za blagoviške prebivalce ena redkih pridobitev v zadnjih letih.
Občine bodo kot enega blažilnih ukrepov prejele večjo povprečnino
na prebivalca; namesto dosedanjih 589,11 evrov bo zdaj znašala 623,96
evrov. Občina Lukovica bo mesečno dobila približno 18.000 evrov več iz
tega naslova. Za vsak dodatni evro sem hvaležna, čeprav to za nas še zdaleč ne pomeni rešitve. Samo upamo lahko, da obdobje, ki je pred nami,
ne bosta prehudo zaznamovali gospodarska in socialna kriza. To bi bilo še
dodatno breme za občino in njene občane. Ne vemo, kaj nas čaka jeseni
in naslednje leto, kako bo država sposobna reševati vse prihajajoče krize
in kako se bo odzivala Evropa. Lahko pa rečem, da ima naša občina ne glede na to jasen cilj: izplavati iz finančnih okov, ki nas oklepajo in dušijo ter
realizirati čim več nalog, ki smo si jih zadali in niso nujno povezane s (pre)
velikimi stroški.
Naš zaveznik ste vi, spoštovani občani in spoštovane občanke, ki nam zaupate in cenite vse naše napore in rezultate. Niso vidni vsak dan, ne morejo
se primerjati z občinami, ki niso ali pa so le minimalno zadolžene, vendar
so za nas veliki in pomembni.
Naj ob tem povem, da smo se na občini odločili, da bo letos nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) odmerjeno z zamikom enega
meseca. To pomeni, da boste odločbo prejeli konec maja, plačilo prvega
obroka pa bo zapadlo v sredini meseca julija. Potekajo tudi postopki za
izdajo odločb o dodelitvi sredstev iz naslova razpisov za športna, kulturna,
turistična, humanitarna in kmetijska društva ter za sofinanciranje gozdnih
vlak. Zaradi epidemije in z njo povezanih zaščitnih ukrepov je letos oteženo tudi delo društev, saj v teh dveh mesecih ni bilo pogojev za njihovo
aktivno delovanje. Ne glede na to bodo društva denar prejela v skladu s
pogoji razpisov in srčno upam, da nam bodo jesenski meseci naklonjeni
ter da bodo svoje programe lahko izvedla.
Mesec maj je že sam po sebi nekaj posebnega, prinaša novo prebujenje
narave in vsega živega, je čas ljubezni in tkanja novih poti. Vsem želim, da
vas čas koronavirusa čim manj zaznamuje, da ostanete zdravi in polni zaupanja v vse dobro.
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življenjski prostor 12 vrstam dvoživk, ob vodotokih in ribnikih živi preko
20 vrst kačjih pastirjev, v gozdu pa so prisotne tudi ogrožene vrste ptic. Na
območju Češeniških in Prevojskih gmajn so tudi naravne vrednote državnega (Češeniške in Prevojske gmajne – barja, Rova – zalit glinokop) in lokalnega (Rovščica v povirnem delu, Prevoje – ribniki) pomena. Območje ima
namreč posebne in kompleksne hidrološke lastnosti. Za potoke Rovščica,
Želodnik, Rjavec in njihove pritoke je značilna izrazita rečna dinamika, potek struge se nenehno spreminja, voda teče v več strugah hkrati in ustvarja
številne meandre, sipine in poplavne ravnice. Nekateri pritoki Rovščice so
rdeče obarvani zaradi delovanja železovih bakterij, ki ob prisotnosti kisika
oksidirajo z železom bogato vodo.
Z namenom, da se ohrani redek ekosistem nižinskega gozda z mokrišči (v
zadnjih 30 letih je bilo zaradi sprejetih prostorskih aktov in nedovoljenih
posegov izgubljenih oz. uničenih že 13 % celotnega gozda), da se omogoči kakovostno preživljanje prostega časa lokalnim prebivalcem, da se
usmerja trajnostno rabo naravnih virov ter zmanjšuje obstoječe in preprečuje dodatno obremenjevanje okolja, se je v preteklih letih vedno bolj krepilo razmišljanje o zavarovanju tega edinstvenega območja narave. V to
smer so bila aktivna tudi številna društva, ki delujejo v tem prostoru. Tako
je bila na Ministrstvo za okolje in prostor (ministrstvo) poslana tudi pobuda
za ohranitev Češeniških in Prevojskih gmajn.

OBČINSKA UPRAVA
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močju parka ni dovoljeno ravnati, posegati, umeščati ali izvajati dejavnosti in aktivnosti v obsegu, času in na način, ki ogroža cilje parka in slabša
hidrološke, geomorfološke in ekološke lastnosti parka, predvsem z vidika
doseganja ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov
in habitatnih tipov.
V predvidenem krajinskem parku bo gospodarjenje s kmetijskimi površinami in z gozdom potekalo enako kot do sedaj, v skladu z gozdnogospodarskimi načrti, dodatnih omejitev ne bo. Omejitve se nanašajo predvsem
na nove gradnje in druge posege, ki bi zmanjševali površino gozda.
Kako poteka proces zavarovanja?
Prizadevanja in aktivnosti za zavarovanje tega območja so v strokovnih
krogih prisotna že dalj časa. Zavod RS za varstvo narave, ki je strokovna organizacija na področju ohranjanja narave, je na pobudo ministrstva pripravil strokovne podlage za zavarovanje tega območja. Ministrstvo je k sodelovanju v postopku zavarovanja povabilo tudi Občino Domžale in Občino
Lukovica. S skupnim delom je bil pripravljen osnutek akta za zavarovanje
tega območja kot krajinskega parka. Aktivnosti za njegovo upravljanje pa
bi na podlagi petletnega načrta upravljanja izvajali ministrstvo, občini in
javni zavodi na področju varstva narave in upravljanja naravnih virov kot
nevladne organizacije.
Zakon o ohranjanju narave predpisuje poseben dvofazni postopek sprejema akta o zavarovanju, v katerem ustanovitelj v prvi fazi sprejme osnutek
akta o zavarovanju, ki se ga javno predstavi in javno obravnava v lokalnih
skupnostih na predlaganem območju zavarovanja. V drugi fazi Ministrstvo
za okolje in prostor ob upoštevanju stališč do pripomb z javne predstavitve pripravi predlog akta o zavarovanju, ki se ga ponovno medresorsko
usklajuje ter nato posreduje v postopek za sprejem na Vlado RS. Načrtuje
se, da bo v juniju 2020 pripravljen osnutek akta o zavarovanju in da bodo
nato izvedene javne predstavitve, če bodo to seveda dopuščali ukrepi za
blaženje epidemije koronavirusa.

Kaj prinaša ustanovitev krajinskega parka?
Zavarovana območja ohranjanja narave so sicer prvenstveno naravovarstvena kategorija, upravljavski mehanizem za zavarovanje naravnih vrednot in upravljanje Nature 2000. Zavarovano območje je priložnost za
sodelovanje javnih služb iz različnih področij z vidika doseganja sinergije
med varstvom okolja in socio-ekonomskim razvojem, za doseganje ekonomske učinkovitosti vlaganja javnih sredstev ter za zviševanje podjetniških priložnosti, ki izhajajo iz potencialov ohranjene narave in pomenijo
dvig kakovosti bivanja za prebivalce na širšem območju parka.
Med prednosti, ki jih prebivalcem in lokalnim skupnostim prinaša ustanovitev krajinskega parka, predvsem pa njegovo uspešno upravljanje, zagotovo velja v prvi vrsti še poudariti zdravo življenje v naravno ohranjenem
okolju, ohranitev vrst, ki so drugje v Evropi že skoraj izginile, ohranitev
značilne krajine ter večjo prepoznavnost območja. Ne gre pa prezreti tudi
strokovno-tehnične pomoči s strani upravljavca ter večji in učinkovitejši
nadzor nad nedovoljenimi posegi in dejavnostmi.
Krajinski park v prostor prinaša tudi nekatere omejitve. Na celotnem ob-

V pripravo akta o zavarovanju želimo vključiti in povezati vse ključne organizacije in ljudi z nivoja države, občin in nevladnih organizacij, saj se
zavedamo, da bomo samo tako prišli do skupnih rešitev, ki bodo vodile v
ohranitev izjemnega naravnega bogastva tega območja kot tudi v izboljšanje kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva.
Ustanovitev zavarovanega območja pomeni usklajevanje številnih interesov, ki so na tem območju prisotni. Pri tem bo zelo pomembno mnenje
lokalnih prebivalcev in njihovo razumevanje, da zavarovano območje in
ohranjena narava prinašata dolgoročne koristi za kakovostno življenje. Zavarovana območja zaradi ohranjene narave pomenijo dodano vrednost v
prostoru, saj ohranjena narava omogoča pomembne ekosistemske storitve in koristi (obnavljanje vodnih virov, zagotavljanje čistega zraka itn.), telesno in duhovno sprostitev ljudi v naravnem okolju, krepi prepoznavnost
območja in bogati kulturni utrip naselij ter ponuja možnosti za dodatne
razvojne priložnosti (razvoj blagovnih znamk, nova delovna mesta, zagotavljanje novih turističnih zmogljivosti, uveljavljanje usklajenih mehanizmov za podporo prebivalcem).
Pripravljavci akta o zavarovanju si želimo in računamo na vaše sodelovanje
in podporo!
Besedilo: Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave
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Milan Dernulovec, poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine Lukovica
»Vedno moraš biti korak naprej, pričakovati nepričakovano«
Ko je bila 12. marca letos v Sloveniji razglašena epidemija, je koordinacijo ukrepov prevzela Civilna zaščita Republike Slovenije. Aktiviran je bil državni načrt v primeru epidemije in s tem so se aktivirali tudi občinski štabi civilne zaščite. Štab Civilne zaščite Občine Lukovica
je le nekaj mesecev prej kot poveljnik prevzel Milan Dernulovec. V prvih dneh maja, dva meseca po prvem potrjenem primeru okužbe
z novim koronavirusom pri nas, sem z novim poveljnikom, ki je moral takoj zavihati rokave, govorila o vlogi občinskega štaba civilne
zaščite v času epidemije in sicer.
G. Dernulovec, preden se lotiva dela štaba med epidemijo, še nekaj
o vas … Mnogi vas poznamo iz gasilskih vod, gasilstvo je velik del
vašega življenja. A ne edini.
Drži, gasilec sem že od malih nog in tudi vzgojen sem bil tako, da pomagam sočloveku v nesreči. Sem član PGD Prevoje, enajst let sem bil
poveljnik društva, nekaj časa tudi namestnik poveljnika Gasilske zveze
Lukovica in član poveljstva zveze. Trenutno sem v domačem društvu
eden od dveh podpoveljnikov, samo vodenje pa sem predal mlajšim
kolegom. Sicer sem domačin, rojen v Vrbi, živel sem na Prevojah, zdaj
živim v Šentvidu pri Lukovici. Zaposlen sem na Veleposlaništvu Republike Poljske v Ljubljani, kamor sem pred štiriindvajsetimi leti prišel po
spletu okoliščin. Po osamosvojitvi Slovenije so namreč nekatera podjetja propadla, zato sem iskal novo službo in pristal na veleposlaništvu.
Delam na delovnem mestu referenta za administrativne zadeve, a sem
skoraj »deklica za vse«: urejam vse mogoče, od konzularnih zadev,
prevajam enostavne tekste, saj komunikacija med zaposlenimi poteka samo v poljščini in tako sem v teh letih dodobra izpopolnil znanje
poljskega jezika.
Decembra lani ste postali še poveljnik Štaba Civilne zaščite Občine
Lukovica …
Dobil sem klic, povabilo – po zakonu namreč občinskega poveljnika civilne zaščite določi župan občine. Tako me je poklicala gospa županja, saj
prejšnji poveljnik po več kot dveh desetletjih poveljevanja občinskemu
štabu te funkcije ni želel nadaljevati. Županjino povabilo sem sprejel, saj
sem prepričan, da lahko še na tem področju kako pomagam. In da sem si
v preteklih letih nabral dovolj izkušenj tudi za prevzem te funkcije.
Mnogo ljudi ne pozna prav podrobno dela in vloge civilne zaščite.
Kdaj se ta aktivira, kaj vse sodi k civilni zaščiti? In kakšna je vloga
občinskega štaba?
Enote in službe civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Pristojnosti občin v takem primeru določa
37. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Občinski
štab se tako aktivira ob vsaki večji nesreči, in sicer na predlog županje
ali poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije ter kadar je aktiviran
regijski ali državni načrt za določeno vrsto nesreče. Recimo v zadnjem
primeru je bila razglašena epidemija na državnem nivoju, aktiviran je bil
državni načrt, zato so se avtomatsko aktivirali tudi štabi civilne zaščite
na lokalnem nivoju. Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in
pomoči je sicer organiziranih več enot ter služb civilne zaščite: enote
za prvo pomoč, enote za prvo veterinarsko pomoč, tehnične reševalne
enote, enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, enote za varstvo
pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, enote za uporabo zaklonišč,
služba za proženje snežnih plazov, službe za podporo, poveljniki civilne
zaščite in njihovi namestniki ter štabi civilne zaščite, informacijski centri,
logistični centri … In če povem preprosto: delo civilne zaščite ob neki
večji nesreči zajema vse, razen gašenja in drugega dela, ki ga opravljajo
operativne gasilske enote.
Ampak ali niso prav gasilci eden glavnih stebrov Civilne zaščite?
Operativne gasilske enote so glavni izvajalec intervencijskih ukrepov in
nalog v občini. Organizacija gasilstva v občini pa se skladno z merili določi z načrtom varstva pred požarom občine. Na podlagi načrta varstva
pred požarom občina zagotavlja tudi sredstva za redno delovanje gasilskih enot, gasilsko zaščitno in reševalno opremo. Gasilci so hrbtenica
sistema zaščite in reševanja tako na državnem kot na lokalnem nivoju,
civilna zaščita pa prevzame vodenje v primeru večjih nesreč in gasilci so
del vsega tega. Za primerjavo: pri gasilcih so v primeru epidemije zagotovili bolničarje, lokalni štabi civilne zaščite pa smo morali v sodelovanju
z lokalno skupnostjo organizirati varstvo otrok, prehrano, logistiko …

Izdelava zaščitnih mask
Vaš predhodnik je funkcijo poveljnika Štaba Civilne zaščite Občine
Lukovica opravljal dobri dve desetletji, vi ste na tem področju kljub
številnim gasilskim izkušnjam novinec, a ste bili takoj vrženi v vodo.
Da, poveljstvo nad občinskim štabom civilne zaščite sem prevzel decembra lani in bil takoj v prvem tednu »vržen v vodo«, saj smo dobili obvestilo,
da je za letošnji maj napovedana velika mednarodna vaja. Zato je bilo treba takoj zavihati rokave. Štabno vajo smo opravili 4. februarja, v njej je sodeloval tudi naš štab. No, če sem splaval, bosta povedala županja in regijski
poveljnik civilne zaščite, ker sem po zakonu podrejen njima.
Rekli ste, da ste prav za ta mesec načrtovali veliko mednarodno vajo,
ki je zdaj seveda prestavljena. Za kakšno vajo pravzaprav gre?
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je skupaj z Mestno občino Ljubljana za konec maja pripravljala mednarodno vajo SIQUAKE 2020.
Vaja bi temeljila na predpostavki, da je osrednji del Slovenije prizadel potres z intenziteto med 8. in 9. stopnjo po EMS potresni lestvici. Zaenkrat
točne informacije, kdaj in če sploh se bo vaja lahko tudi dejansko izvedla,
nimam.
Tovrstna vaja bi bila gotovo koristna, saj vemo, da živimo na potresno
aktivnem območju. Kaj bi tak potres pomenil za našo občino?
Pri taki intenziteti potresa bi se tudi v naši občini starejše stavbe porušile
ali bile neprimerne za bivanje. Škoda bi bila velika, za ljudi, ki bi ob takem
potresu ostali brez strehe nad glavo, bi morali pripadniki občinskega štaba
civilne zaščite skupaj z lokalno skupnostjo zagotoviti tudi nastanitev. Najbolj ogrožene so stavbe, ki so bile zgrajene pred letom 1963. Tega leta je
bil namreč velik potres v Skopju in po njem se je gradbena zakonodaja v
takratni državi močno spremenila.
Kot smo videli v primeru Zagreba, se potresi ne ozirajo na karanteno
in epidemijo. Tudi sami pravite, da moraš biti kot član civilne zaščite
vedno en korak naprej, načrtovati nepričakovano. In če ste se na morebitni potres kljub prestavljeni vaji pripravljali in so strukture sistema zaščite in reševanja verjetno pripravljene na marsikaj, na virus in
epidemijo niste bili pripravljeni.
Na žalost celotna država ni bila pripravljena na kaj takega. Glede na pogovore, glede na zalogo zaščitnih sredstev, glede na slišano v medijih, tudi
na nacionalnem nivoju nismo bili pripravljeni. Za primer epidemije sicer
obstaja državni načrt, a zdaj so najbrž ugotovili, da je v tem primeru načrt
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zatajil. Vsaka občina se je morala znajti sama, odvisna je bila od iznajdljivosti vodstva občine, lokalne skupnosti, lokalnih štabov civilne zaščite … Verjetno se spomnite, da smo imeli že pred leti virus ptičje gripe H5N1, vendar
do Evrope ni prišel in predvidevam, da so zdaj vsi mislili, da bo enako, vendar so se zmotili. V takem primeru je zelo pomembno predvidevanje, kako
se bodo zadeve razvijale, do kakšnih težav bi lahko prišlo pri zaostrovanju
ukrepov in na takšne stvari je treba biti pripravljen, če se zgodijo.
Občinski štab civilne zaščite se je sestal že pred razglasitvijo epidemije, ste takrat pričakovali vse to, kar se je zgodilo, predvsem vse ukrepe, ki smo jim bili priča?
Moram priznati, da tega ni nihče pričakoval. Niti ukrepov, ki so sledili.
Vendar je tukaj nujno opozoriti, da je treba kljub rahljanju teh ukrepov še
vedno vzdrževati socialno distanco, ker dokler bo virus med nami in zanj
ne bo cepiva, se takšna situacija lahko ponovi. Člani štaba smo prej komunicirali predvsem po elektronski pošti, ampak ko se je začelo govoriti
o zaprtju šol, smo se takoj zbrali. Naša prioriteta je bila takrat zagotoviti
varstvo za otroke, sestali smo se z ravnateljico šole, vodjo vrtca in županjo,
predebatirali situacijo in se dogovorili, da bodo s šole poročali, če bodo
kakšne težave z zagotavljanjem varstva, a jih ni bilo. Sicer bi poskrbeli tudi
za to, poiskali smo že primerne osebe za morebitno varstvo. Ponudili smo
tudi, da zagotovimo tople obroke otrokom iz socialno ogroženih družin, a
smo dobili odgovor, da ni takih potreb. Šola je donirala pokvarljivo hrano
iz kuhinje, ki smo jo razdelili med socialno ogrožene.
Kaj vse ste člani občinskega štaba civilne zaščite še organizirali v času
epidemije?
Kot rečeno, imeli smo zagotovljene osebe za varstvo otrok, pa tudi za pomoč starejšim. Na spletni strani občine je bila objavljena telefonska številka, če bi kdo potreboval kakršnokoli pomoč za dostavo zdravil, hrane s
pomočjo Rdečega križa in prostovoljcev ... S strani Gasilske zveze Lukovica
imamo zagotovljene bolničarje, prav tako smo imeli v pripravljenosti prostovoljce, ki bi sestavljali ekipo za dezinfekcijo površin, če bi bilo potrebno.
Opremo za njih je zagotovila civilna zaščita skupaj z Občino Lukovica. V
eni od lokalnih trgovin imamo zagotovljene pakete, ki bi prišli prav, če bi
se ukrepi še zaostrovali, če bi jih morali na primer raznesti okuženim, ki
bi bili v karanteni. Nekaj paketov smo celo razdelili. Če bi okuženi morali
biti izolirani, smo imeli zagotovljene namestitve zanje v Hotelu Trojane in v
Gostišču pri Čebelici. Predvsem pa smo iskali zaščitna sredstva za Gasilsko
zvezo, za sistem zaščite in reševanja, za prostovoljce. Nekaj zaščitnih sredstev pa smo razdelili tudi med občane, pa med poštarje, lokalne trgovce in
prodajalce na tržnici.
Prav zaščitna sredstva, zlasti maske, so bila glavna težava marsikje.
Kako je bilo s tem v Lukovici, kaj je bilo na razpolago? Kaj se je kupilo
in kakšno je stanje zdaj, je za osnovne potrebe po zaščitnih sredstvih
poskrbljeno?
Na žalost tudi v Občini Lukovica zaščitnih sredstev ni bilo dovolj, glavna
težava so bile seveda maske. Nekaj mask so sicer imela gasilska društva
za lastno uporabo, a ne za primer epidemije. Tako da mask občinski štab
civilne zaščite ni imel na razpolago. Država je opremo zagotavljala samo za
zdravstvo in domove starejših občanov, občine so bile prepuščene same
sebi. Najbolj pomembno je bilo, da priskrbimo zaščitna sredstva za prostovoljce, ki bi lahko posredovali pri oskrbi starejših, pri dezinfekciji javnih
površin in za Gasilsko zvezo. Zato smo skupaj z Občino Lukovica takoj pristopili k nakupu mask, del smo jih potem razdelili med prostovoljce civilne
zaščite ter Gasilski zvezi Lukovica za opravljanje javne gasilske službe. Del
zaščitnih sredstev smo pozneje dobili tudi z Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, namenjena so bila ekipi za dezinfekcijo. Poleg tega je
Občina Lukovica skupaj s štabom civilne zaščite vsem gospodinjstvom v
občini poslala dvakrat po dve zaščitni maski. V tem trenutku je zaščitnih
sredstev za potrebe sistema zaščite in reševanja ter prostovoljce civilne
zaščite dovolj.
Zaščitna sredstva je bilo torej treba naročiti in kupiti, ste imeli na voljo dovolj finančnih sredstev?
Finančna sredstva niso bila problem. Problem je bil, ker zaščitnih sredstev ni bilo mogoče kupiti, saj jih enostavno ni bilo, zlasti mask. Občina
Lukovica ima sicer za takšne primere zagotovljena sredstva v rezervnem
skladu. O delu teh sredstev odloča županja, višja sredstva iz rezervnega
sklada pa mora odobriti občinski svet. Ker je bila epidemija razglašena za
celo državo, naj bi se vsi stroški, ki jih je imela občina s tega naslova, povrnili iz državnega proračuna. Dodati moram, da je pri prvi pošiljki zaščitnih
mask, ki smo jih poslali vsem gospodinjstvom, za 6000 mask material za
izdelavo občini doniralo podjetje Seti d.o.o.. Občina Lukovica je skupaj s
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Štabom civilne zaščite organizirala izdelavo teh mask, delali so jih zaposleni v občinski upravi in prostovoljci. Vemo, da to niso idealne maske, a
v tistem trenutku je bila to edina možnost, da smo občanom zagotovili
vsaj nekakšno zaščito za v trgovino, tam so bile maske takrat že obvezne.
V drugem »krogu« je Občina maske kupila in spet po dve poslala gospodinjstvom v občini, mimogrede, teh je 1800. Tako je vsako gospodinjstvo
prejelo skupaj štiri maske. Na prošnjo Zdravstvenega doma Domžale, katerega soustanoviteljica je naša občina in kjer zdravijo tudi naše občane,
smo 1500 mask in 100 vizirjev podarili Zdravstvenemu domu Domžale.
Tudi te so izdelali zaposleni na Občini in prostovoljci. Moram poudariti, da
kogarkoli sem poklical, za karkoli, vsi so bili pripravljeni pomagati, za kar se
najlepše zahvaljujem.
Koliko ljudi je bilo v naši občini pravzaprav vključenih v delovanje
civilne zaščite v času epidemije? Katera društva in organizacije so sodelovale?
V času epidemije so bili aktivni občinski štab civilne zaščite, občinska uprava, Rdeči križ, Gasilska zveza Lukovica, občinska Karitas ... In ne nazadnje
prostovoljci in občani. Štab in del občinske uprave sta bila vključena ves
čas, glede na potrebe pa bi lahko takoj vpoklicali še druge. V pripravljenosti so bili gasilci bolničarji, predstavniki posameznih krajevnih skupnosti,
tudi z župnikom je bilo dogovorjeno, če bi bila potreba na primer za spoved. Približno petdeset ljudi je bilo angažiranih, ne vsi ves čas, ampak po
potrebi. Štab je še vedno aktiviran, še vedno smo v pripravljenosti, če se
pokličemo, bi funkcioniralo.
Celo predstavnika za stike z javnostjo imate …
Da, res je. Izkazalo se je, da je pomembno tudi komuniciranje s širšo javnostjo, o tem sem razmišljal že ob prevzemu te funkcije. Zato je zdaj v štabu
tudi predstavnik za stike z javnostjo, njegova naloga je med drugim, da
piše dnevna poročila o naših aktivnostih za Upravo za zaščito in reševanje.
Veliko ljudi vas pozna, zato so se številni občani obrnili kar neposredno na vas. Kaj jih je najbolj zanimalo, skrbelo?
Predvsem to, kje se da dobiti zaščitna sredstva. So klicali, da potrebujejo
maske, da naj jih bi mi delili. Glede tega imam na zalogi celo eno anekdoto,
poklicala me je neka gospa in prosila za zaščitne maske. Da jih nujno potrebuje. Ko sem vprašal, zakaj jih tako nujno potrebuje, je povedala, da k njej
pride frizerka, da jo bo sfrizirala in da potrebujeta zaščito. Ko sem odvrnil,
da verjetno ne misli resno, je čisto resno zagotovila, da seveda misli, saj že
14 dni ni imela urejene pričeske. In da res potrebuje maske. Sicer pa ni bilo
večjih težav, ljudje so spoštovali uredbe, tudi tiste tri, ki smo jih sprejeli na
občinskem nivoju: zaprtje ceste do Gradiškega jezera, prepoved uporabe
igral in prepoved kurjenja v naravnem okolju še pred razglasitvijo splošne
požarne ogroženosti na območju Slovenije. Najbolj je ljudi razburjalo prav
zaprtje ceste do Gradiškega jezera.
Zakaj je bilo sploh potrebno zaprtje dostopa do te priljubljene rekreacijske točke? To je res razjezilo marsikoga, številni so narobe razumeli, da je zaprta tudi sprehajalna pot okoli jezera …
Nobena uredba, ki karkoli prepoveduje, ni sprejeta z odobravanjem občanov. Vendar je treba vedeti, da smo tudi zaradi takšnih ukrepov zaenkrat
uspešno zajezili epidemijo tudi v naši občini. Kar je seveda zasluga naših
občanov, ki so to in ostale uredbe dosledno spoštovali, za kar se jim zahvaljujem. Vsi ukrepi, ki sta jih sprejela občina ali štab civilne zaščite, so bili namenjeni preprečevanju prenosa okužbe. Zaprtje ceste na Gradiško jezero
je bil eden od takšnih ukrepov. A zaprta je bila le cesta, in sicer po tistem
»zloglasnem« vikendu. Takrat nista bila oblegana le Bled in Piran, ampak je
bilo tudi ob Gradiškem jezeru ogromno ljudi, občani so mi pošiljali sporočila in fotografije avtomobilov, parkiranih vsepovsod po travnikih. In to niso
bili domačini, ampak so se pripeljali od drugod in se sprehajali okoli jezera,
ker je bilo drugje prepovedano. Pot okoli jezera tako ali tako ni bila zaprta,
ta namreč ni v rokah lokalne skupnosti, ampak sodi pod okrilje Direkcije
Republike Slovenije za vode. Zaprtje ceste ni bilo uperjeno proti ljudem
in njihovi rekreaciji v naravi; ne občina, ne civilna zaščita ne moreta zapreti
poti okoli jezera, to lahko stori le DRSV oz. država. Nekaj dni za zaprtjem pa
je država tako ali tako sprejela prepoved gibanja izven lastne občine. Ko je
vlada ta pravila sprostila, smo tudi mi odprli cesto do jezera.
Omenili ste že, da so bili številni pripravljeni pomagati in sodelovati
pri obvladovanju epidemije oz. njenih posledic. Kako pa ocenjujete
sodelovanje z občinsko upravo, z županjo? In sodelovanje z različnimi organizacijami in društvi v občini ter izven nje?
S sodelovanjem z županjo, občinsko upravo in direktorjem občinske
uprave sem zelo zadovoljen. Vsi zaposleni na Občini so bili zelo koopera-
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tivni, nikoli ni bilo težav, kljub morebitnim klicem ob čudnih urah, koncih
tedna ... Videlo se je, da želijo sodelovati, da niso le nemo gledali ob strani, kako mi delamo, ampak so vsi aktivno sodelovali. Tudi vse organizacije, ki sem jih prosil za pomoč, so se odzvale in bile pripravljene pomagati
v okviru svojih zmožnostih. Na lokalnem nivoju je sodelovanje »štimalo«,
tudi širše na nacionalnem, predvsem z Upravo za zaščito in reševanje.
Treba je priznati, da je bilo ogromno neznank, država je ves čas izdajala
neke nove odredbe in po pojasnilo smo se večkrat obrnili na Upravo. Z
drugimi občinami se nismo prav veliko pogovarjali, še največ z Občino
Moravče, predvsem o tem, kakšne ukrepe bodo oni izvedli. Ukrepi so bili
povsod podobni, saj smo vsi dobili tudi neke smernice, kako delovati.
Največja težava glede sodelovanja je bila pravzaprav nevidna nevarnost,
sestanki in pogovori so potekali na daljavo, tudi če smo se morali srečati,
smo stali pet metrov narazen. Poleg tega na začetku nihče ni vedel, kako
daleč bo vse skupaj šlo, v katero smer, kako se bodo še stopnjevali ukrepi.
Zdaj je lahko »pametovati« za nazaj, kaj vse ni bilo potrebno ali kaj bi še
lahko naredili.
Slišati je, kot da je vse potekalo brez težav. Pa verjetno ni čisto tako …
Glavna težava je bila pomanjkanje osebne zaščitne opreme na državnem
nivoju. Na začetku te epidemije smo bili prepuščeni sami sebi. In morali
smo se zanesti na lastna sredstva, ki smo jih lahko zagotovili in kupili.
Predvidevam, da bi se v primeru kakršne koli druge naravne nesreče,
ki bi prizadela celotno ali večji del Slovenije, zgodilo enako. V začetku se
bomo lahko zanesli samo na lastne sile in sredstva, katera imamo. Problem je bil tudi, da smo dobivali od različnih državnih institucij različna
navodila, ki so bila včasih celo protislovna ali medsebojno izključujoča.
Ni se vedelo, »kdo pije in kdo plača«. Le en primer: v nekem trenutku
smo dobili navodilo, da moramo mi, kot štab civilne zaščite, priskrbeti
zaščitno opremo za domove starejših občanov, a je popolnoma jasno,
da za to skrbi pristojno ministrstvo. Spet drugič je nekdo zapisal, da naj
bi lokalni štab civilne zaščite delil zaščitno opremo tudi lokalnim trgovcem in podjetjem. Na podlagi tega se je na nas obrnilo večje podjetje,
ki ima v občini logistični center, da potrebujejo 40.000 mask. Veliko je
bilo nejasnosti, precej zmede na nivoju države. Vsaj na začetku, potem je
republiški poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan »udaril po mizi« in je vse
steklo v pravo smer. Marsikatera občina je imela vse to bolje organizirano
kot na nivoju države.
Lahko morda naredite primerjavo z drugimi, morda sosednjimi občinami – kako smo se na epidemijo odzvali v naši občini, kaj smo
naredili bolje, kaj slabše?
Mislim, da je za dajanje ocen še vedno prekmalu. Prav tako je zelo nehvaležno ocenjevati druge občine, kako so se odzvale. Lahko povem za
nas, da smo se odzvali situaciji primerno in da smo imeli epidemijo pod
nadzorom in smo se lahko takoj odzvali na kakršne koli spremembe. Težko komentiram, kako je glede tega bilo drugje, vem pa, da so imele vse
občine po meni znanih podatkih težave z zaščitno opremo, predvsem za
svoje službe, prostovoljce, sistem zaščite in reševanja. V Občini Lukovica
smo se zelo hitro organizirali, zelo hitro smo pridobili zaščitno opremo,
zlasti maske, očala in razkužila za sistem zaščite in reševanja, prostovoljce, vzpostavili smo dezinfekcijsko enoto, ker je bilo na začetku rečeno, da
se bodo morale večkrat dnevno razkuževati javne površine in prostori,
potem je država to umaknila. Vzpostavili smo »sistem«.
Je bila tokrat razdrobljenost občine prednost? Pa tudi to, da nimamo strnjenih blokovskih naselij, večjih večstanovanjskih stavb? V
teh se lahko virus hitreje širi …
Da, tokrat je bil to plus. Le na Prevojah in v Lukovici imamo nekaj večstanovanjskih stavb, nimamo večjih blokov in podobnega. In kot poveljnik
sem zelo vesel, da je tako.
Na drugi strani pa nimamo prav veliko namestitvenih zmogljivosti,
v katerih bi civilna zaščita lahko zagotovila namestitev za tiste občane, ki bi v času epidemije morali v karanteno ali ki bi zaradi neke
naravne nesreče ostali brez strehe nad glavo. Koliko je v občini takšnih namestitev?
Drži, skupaj z občino in državo je naša naloga tudi, da zagotovimo začasne nastanitve za občane, ki bi bili prizadeti v primeru naravnih in drugih
nesreč. V naši občini je kar nekaj nastanitev, kamor bi lahko nastanili občane. Hotel Trojane nudi 64 ležišč, v Čebelarskem centru je 10 sob, poleg
tega je v občini še nekaj zasebnih nastanitev. V primeru večje nesreče se
odločamo selektivno, kje ljudi nastaniti. Del načrta je občinska stavba,
nastanili bi jih lahko tudi v kulturne domove, v skrajnem primeru bi postavili občinski šotor na enem od športnih igrišč.

Razdelitev zaščitnih sredstev ZD Domžale
Če zdaj pogledate nazaj na delo zadnjih dveh, treh mesecev, je kaj,
kar bi zdaj naredili drugače, bolje?
Če bi vedeli, kaj nas čaka, bi lahko prej priskrbeli zaščitno opremo, da bi
je bilo dovolj. Če bi še enkrat morali skozi to, ne bi sicer ničesar naredili
drugače, le za opremo bi poskrbeli. To je tudi moj namen. Že leta 2014
se je ob žledu pokazalo, da kronično primanjkuje agregatov, zdaj so bila
šibka točka zaščitna sredstva. Če oziroma ko se bo zgodila naslednja nesreča, recimo da bodo to poplave, bodo morda vroča roba črpalke. Moja
naloga kot naloga poveljnika občinskega štaba civilne zaščite je, da se
priskrbi del opreme za osnovno delovanje štaba civilne zaščite ter sistema za zaščito in reševanje in da je občina v določeni meri samozadostna.
Vse napore bom usmeril v to.
Katero opremo bi si torej še želeli?
V občinah se je na podlagi ocen ogroženosti, ki jih je izdala država, kupilo
določeno vrsto opreme za potrebo sistema zaščite in reševanja, tisto, kar ni
v domeni gasilcev. Postelje, ponjave za prekrivanje streh, to je treba imeti
nekje shranjeno, pripravljeno za primer kakršne koli nesreče. Nekaj tega
imamo, a precej premalo. Po mojih izkušnjah, če bo Slovenijo prizadela
neka nesreča, potres, poplava, jedrska nesreča, bo država spet zagotovila
opremo le za potrebe bolnišnic, domov za starejše občane, vojske, policije,
za njihov sistem torej, da funkcionira. Občine bi se spet morale znajti same
in kot bi se znašli, tako bi imeli. Kar bomo lahko tisti trenutek vzeli v roke,
to bomo imeli, ostalega ne. Edino, kar lahko zagotovim, je, da bom naredil
vse, kar je v moji moči, da se bo Občina Lukovica opremila za vse vrste
nesreč, ki jo lahko prizadenejo na podlagi ocen ogroženosti in izdelanih
načrtov zaščite in reševanja. Ker nevarnosti se boji samo tisti, ki ni usposobljen ali opremljen zanjo. Ni vprašanje, ali se nam v prihodnje lahko pripeti
nesreča, temveč je samo vprašanje, kdaj. Zato je naša naloga in dolžnost,
da izobrazimo in opremimo enote v sistemu zaščite in reševanja, ki bi posredovale pri takšnih in podobnih nesrečah.
Epidemija novega koronavirusa je gotovo huda izkušnja, ki nas bi
morala naučiti marsičesa, bomo naslednjič bolje pripravljeni?
Upam. Tudi po žledu smo se pogovarjali, kaj vse se bo kupilo, del tega se
je res kupilo in opremilo. Na Limbarski gori je bil postavljen repetitor za
komunikacijo med enotami, opremila se je komandna soba na Občini za
potrebe vodenja večjih intervencij. A že spomladi ni nihče več razmišljal o
žledu. Ljudje zelo hitro pozabijo, kaj se je dogajalo, ko je enkrat vse mimo
in vse v redu. Zelo nehvaležno je recimo kupovati opremo za pomoč v primeru žleda, ko je zunaj 30 stopinj. Vse to je stvar lokalne skupnosti, vodstva
občine, ali vidi to potrebo, in mislim, da se je zavedajo. Kot že rečeno, ni
vprašanje, ali se nam bo še kaj takega zgodilo – pa ne govorim o epidemiji
–, vprašanje je le, kdaj se bo naslednjič zgodila take vrste nesreča, da se
spet aktivira štab. Primer je potres v Zagrebu sredi epidemije, tudi mi smo
na potresnem območju, marsikaj se lahko zgodi. Imamo jedrsko elektrarno, po najbolj črnem scenariju bi bilo najhuje, če se istočasno zgodijo velike poplave in potres. Že primer Gradiškega jezera in poplave tam pred leti
… Da bi se takrat zgodil še potres, to je najbolj črn scenarij, na katerega ne
moreš biti nikoli dovolj pripravljen. In naredil bom res vse, da se opremimo,
da se izobrazijo ljudje, le tisto, kar bomo imeli tukaj, bo na voljo. Na tujo
pomoč se v prvih dneh ne bo mogoče zanesti.
Besedilo: Andreja Čokl, foto: osebni arhiv M. Dernulovca
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Poročilo o kakovosti pitne vode v letu 2019
Varna in zanesljiva oskrba s pitno vodo je ena najpomembnejših dobrin za normalno življenje ljudi, zagotavljanje nemotene in kakovostne vodooskrbe pa z vidika odgovornosti do uporabnikov ena najzahtevnejših dejavnosti. Pitna voda, ki se distribuira v javno vodovodno omrežje, je zato
izpostavljena strogemu nadzoru. Iz letnega poročila o kakovosti pitne vode iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik
za leto 2019 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 izvaja
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NLZOH Kranj, ter državni
monitoring. V sklopu notranjega nadzora se izvajajo redni odvzemi vzorcev
pitne vode za laboratorijske preiskave. Število vzorcev in obseg 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 trenutnim razmeram na vodovodnem
sistemu in ugotovitvam državnega monitoringa vode ter drugim informacijam, ki jih dobimo od uporabnikov ali pooblaščenih ustanov. Izven letnega
načrta izvajamo tudi nadzor, ki ga zahtevajo določene okoliščine pri uporabnikih in nadzor po interventnih delih na vodovodnem omrežju.

ga omrežja. Za mikrobiološke preiskave je bilo v letu 2019 na omrežju in
zajetjih odvzetih in laboratorijsko preiskanih 531 vzorcev pitne vode: 239
na vodooskrbnem sistemu Domžale – Mengeš - Trzin, 82 na Kolovcu, 78 v
Črnem grabnu, 27 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno, 81 na sistemu Ples –
Podoreh - Krulc, 8 na Dešnu, 9 na sistemu Selce - Poljane in 7 na sistemu
Bršlenovica - Šentožbolt.

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

Enota

Mejna vrednost

Elektroprevodnost

µS/cm

2500

pH

≥ 6,5 do ≥ 9,5

Amonij

mg NH4/L

0,5

Nitrit

mg NO2/L

0,5

Nitrat

mg NO3/L

50

Klorid

mg Cl/L

250

Krom

µg/L

50

Železo

µg/L

200

Svinec

µg/L

10

Atrazin

µg/L

0,1

Desetilatrazin

µg/L

0,1

Pesticidi – vsota

µg/L

0,5

Trihalometani

µg/L

100

Escherichia Coli

v 100 mL

0

Koliformne bakterije

v 100 mL

0

Tabela prikazuje pogosto nadzorovane parametre pitne vode, enoto merjenja in njihove mejne
vrednosti.
Z mikrobiološkimi preizkušanji pitne vode se ugotavlja prisotnost zdravju
nevarnih (patogenih) organizmov, ki bi lahko povzročili akutna obolenja,
zato je le-teh več v primerjavi s fizikalno-kemijskimi. To pomeni, da v pitni
vodi ne sme biti mikroorganizmov fekalnega izvora. Rezultati mikrobioloških preizkušanj so največkrat indikatorski, rezultati kemičnih preizkušanj
pa nam povedo, ali so v pitni vodi prisotne snovi naravnega (kalcijeve in
magnezijeve soli) ali antropogenega izvora (nitrati) ter v kakšnih koncentracijah. Koncentracije preizkušanih parametrov v pitni vodi se med
oskrbovalnimi 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 je pitna voda pred distribucijo v vodovodne
sisteme tretirala s klorovim preparatom na sistemih Črni graben, Ples – Podoreh - Krulc, Dešen, Selce - Poljane in Bršlenovica. Na sistemih Domžale –
Mengeš - Trzin in Kolovec se voda večinoma ni tretirala, dezinfekcija je bila
potrebna 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 vodovodne-

Od 339 vzorcev na omrežju je bilo 19 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi, vendar niso
predstavljali tveganja za zdravje ljudi. V 16 primerih je do neskladnosti prišlo zaradi stanja na
interni instalaciji.
V letu 2019 je bilo od 339 vzorcev, odvzetih na omrežju, 19 vzorcev neskladnih s Pravilnikom o pitni vodi. Na vodovodnem sistemu Domžale je bilo
neskladnih 10 vzorcev, na sistemu Kolovec 4 vzorci, na sistemu Mengeš
M1 – Dobeno 2 vzorca, na sistemu Selca – Poljana 2 in na sistemu Bršlenovica 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 pomenila tveganja za zdravje ljudi.
Pri 16 neskladnih mikrobioloških vzorcih v sklopu notranjega nadzora je
prišlo do neskladnosti zaradi slabe interne vodovodne instalacije, za katero so odgovorni uporabniki sami. Zato želimo uporabnike opozoriti, da je
za varno oskrbo s pitno vodo pomembno tudi, da redno in ustrezno skrbijo za svoje interne vodovodne napeljave.
Fizikalno-kemijske analize
Tudi v letu 2019 so bili na vseh sistemih vsi odvzeti vzorci za fizikalno-kemijske analize na omrežju, glede na obseg opravljenih analiz za potrebe
notranjega nadzora, skladni s pravilnikom. V okviru notranjega nadzora je
bilo skupno odvzetih in laboratorijsko preiskanih 123 vzorcev pitne vode:
86 vzorcev na vodovodnem sistemu Domžale – Mengeš - Trzin, 2 vzorca
na sistemu Kolovec, 3 v Črnem grabnu, 2 na sistemu Mengeš M1 - Dobeno,
26 na sistemu Ples – Podoreh - Krulc, 1 na sistemu v Dešnu, 2 na sistemu
Selce - Poljane ter 1 na sistemu Bršlenovica - Šentožbolt.

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

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

Kolovec

Črni
graben

Mengeš M1 Dobeno

Ples – Podoreh
- Krulc

Dešen

Selce Poljane

Bršlenovica
- Šentožbolt

SKUPAJ

Št. odvzetih
vzorcev

86

2

3

2

26

1

2

1

123

Vzorci, vzeti na
zajetjih

72

2

0

2

21

0

1

0

98

Vzorci, vzeti na
omrežju

14

0

3

0

5

1

1

1

25

Neskladni
vzorci na
omrežju

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Skupaj poskrbimo, da bo oskrba s pitno vodo varna tudi v prihodnje
Rezultati notranjega nadzora pitne vode kažejo, da je uživanje le-te varno, da je voda, ki priteče iz pip, zdrava, dobra in vedno sveža. Ključnega
pomena za varno oskrbo s pitno vodo je skrbno načrtovanje in izvajanje
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 morajo poskrbeti za
ustrezno interno vodovodno omrežje, vsi skupaj pa moramo z odgovor-

nim odnosom do okolja skrbeti za varovanje in ohranjanje virov dragocene pitne vode.

Zakaj tako?

Ob tem se sprašujem, kako je
lahko nekdo tja gor prinesel štedilnik in ga odvrgel v jarek? Po
vsej verjetnosti je moral biti to
nek Martin Krpan, da je štedilnik
lahko spravil tako daleč v gozd.
In vendar imamo popolnoma
iste Martine Krpane – naj mi
dejanski Martin oprosti – tudi
pri Gradiškem jezeru. Številni
rekreativci, ki si tu nabirajo moči
ali se le želijo sprehoditi po lepi
naravi, postanejo po nekaj kilometrih žejni in so potem, ko
pridejo do vozila, enostavno
preveč utrujeni, da bi naredili
še nekaj korakov in izpraznjeno
plastenko odvrgli v koš.

V času, v katerem smo bili, smo se mnogi odločili za krajše ali daljše sprehode v naravo. Tako smo tokrat spoznavali bližnjo okolico
tudi po poteh, ki jih običajno ne bi prehodili. Sem ter tja po občini – saj veste, omejitev gibanja med občinami in po javnih površinah – nas pripelje do poti, ki niso v rabi ravno vsak dan. Ena izmed
njih je zagotovo tudi pot iz središča Krašnje, ki ji domači pravijo za
Burjo, na Koreno. Pot vodi ob jarku in niti ni tako enostavna, saj je
ozka in na nekaterih delih zaradi vejevja težko prehodna.

Celotno poročilo o kakovosti pitne vode za leto 2019 je objavljeno na spletni strani www.jkp-prodnik.si.
Besedilo: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Dragi moji, do kdaj bomo imeli še takšen odnos do narave, nas bo tokratni virus streznil in bomo začeli ravnati drugače? Bomo postali boljši
v ravnanju z naravo? Premislimo, vse je na nas, bodimo razsodni in pustimo nekaj te čudovite narave še našim zanamcem.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Smeti namesto regrata
Vsak dan se s svojim psom
sprehajam ob cesti, ki pelje do
Češnjic. Vsak dan vidim smeti in vsak dan si rečem, da jih
bom šla pobrat, saj menim, da
sem takrat, ko smeti vidim in
grem le mimo, enaka kot tisti,
ki te smeti odvržejo v naravo.
Tako je prišel dan, ko sem dejansko šla na sprehod, opremljena z rokavicami in dvema
srednje velikima vrečama, da
bi namesto regrata in zvončkov nabirala smeti. Vreči sta se
hitro polnili, pa sploh nisem
šla daleč, kak kilometer od
doma. Kmalu sem imela polni
obe vreči in sem bila kar malo
vesela, ko sem našla zavrženo

veliko vrečo, ki je bila še dokaj cela, da sem lahko smeti nabrala še vanjo. Med smetmi so prevladovale pločevinke piva, gradbeni material,
pa tudi oblačila, ki so bila zakopana pod zemljo in listjem. Iskreno ne
razumem ljudi, ki se zavestno odločijo, odprejo okno avtomobila in
svoje smeti vržejo v naravo, ki jo že tako premalo cenimo. Vem, da je v
naši občini takih primerov ogromno, ne le ob cesti. Ob tem se vprašam,
ali okrog svoje hiše tudi smetite? Ali je res tako težko vreči smeti v za to
namenjene zabojnike?
Besedilo in foto: Polona Čerin
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Dela operacije »Izgradnja večnamenske
dvorane v Društvenem domu Krašnja« zaključena

Občina Lukovica je kot investitor zaključila z
investicijo izgradnje in ureditve večnamenske
dvorane v Krašnji, katere skupna vrednost znaša
483.822,77 €, od tega znaša vrednost notranje
opreme 63.944,84 €. Na podlagi zahtevkov v mesecih septembru in oktobru 2019 je Občina Lukovica že uspešno počrpala sredstva v skupni
višini 147.552,25 € iz Evropske unije – Evropskega sklada za regionalni razvoj – Naložba v vašo
prihodnost, za izvedbo operacije »Izgradnja
večnamenske dvorane v Društvenem domu
Krašnja«, kjer kot nosilec nastopa Občina Lukovica, kot partner pa Kulturno umetniško društvo
Fran Maselj Podlimbarski. Sredstva iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa
investira v podeželje pa bodo počrpana skladno z
upravičenimi stroški v letošnjem letu.
Gradbeno-obrtniška dela in strojne instalacije

so bile pod strokovnim gradbenim nadzorom
zaključene v januarju 2020, v marcu 2020 pa
je bila na podlagi pridobljenega projekta za
izvedbo del pri Upravni enoti Domžale vložena
vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.
Partner je v okviru operacije že v avgustu 2019
zagotovil lastna sredstva za izdajo priročnika
(knjižice) »Pletemo kite« v nakladi 1.000 kosov,
v katerega je ogromno število ur vložila predsednica društva Vera Beguš. Za zaključek te
operacije je treba izvesti še vsebinske aktivnosti, in sicer: tri delavnice s prikazom pletenja kit
iz pšenične slame, ročnih del in domačih obrti
ter gledališko in otroško gledališko predstavo.
Izvedba naštetih aktivnosti je bila predvidena
za konec aprila in začetek maja 2020, vendar
so bile zaradi vladnih ukrepov za preprečevaje
širjenja epidemije koronavirusa vse priprave na

izvedbo aktivnosti začasno ustavljene. Dejstvo
namreč je, da je treba za izvedbo gledaliških
predstav pred premierno prireditvijo vložiti veliko ur v pripravo obeh predstav, kar pa je v tem
obdobju žal nemogoče.
Občina Lukovica je tako za svoje občane zagotovila večnamenski prostor (dvorano s pripadajočimi prostori) za izvedbo različnih kulturnih,
športnih in drugih družabnih dogodkov, ki ga
bodo kmalu s pridom lahko uporabljali Krašnjani in drugi.
Besedilo: Občinska uprava, foto: arhiv PGD Krašnja in
KUD Fran Maselj Podlimbarski

Večnamenski prostori v Društvenem domu Krašnja opremljeni

Občina Lukovica je kot investitor zaključila z investicijo izgradnje in ureditve
večnamenske dvorane v Krašnji, katere skupna vrednost znaša 483.822,77
€, od tega znaša vrednost notranje opreme 63.944,84 €. Aktivnosti operacije
»Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki
se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa
investira v podeželje, kjer Občina Lukovica nastopa kot nosilec, kot partner
pa Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, so deloma že izvedene, sredstva iz
tega sklada pa bodo počrpana skladno z upravičenimi stroški v letošnjem
letu po zaključku vseh aktivnosti.
Pod strokovnim gradbenim nadzorom so bile v januarju 2020 zaključene
elektroinstalacije, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema.
Prav tako je bila v marcu na podlagi pridobljenega projekta za izvedbo del
pri Upravni enoti Domžale vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Na kratko o LAS
V Sloveniji deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (krajše LAS). Predstavniki z območja občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica,
Moravče in Šmartno pri Litiji so leta 2015 vzpostavili pogodbeno
partnerstvo, organizirano v LAS Srce Slovenije. Vodilni partner LAS
Srce Slovenije je Razvojni center Srca Slovenije s sedežem v Litiji.
Sestavljajo ga predstavniki javnega sektorja (občine in javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja in podjetniki) ter zasebnega sektorja (društva

Po pridobitvi uporabnega dovoljenja so bile v aprilu in maju 2020 predvidene vsebinske aktivnosti, ki jih mora kot partner v operaciji zagotoviti PGD
Krašnja: izobraževanje o požarni varnosti in predavanje o uporabi defibrilatorja. Aktivnosti so zaradi vladnih ukrepov za preprečevaje širjenja epidemije
koronavirusa začasno ustavljene.
Občina Lukovica je tako za svoje občane zagotovila večnamensko dvorano
s pripadajočimi prostori za izvedbo različnih dogodkov, ki jo bodo Krašnjani
in drugi lahko kmalu s pridom uporabljali.
Besedilo: Občinska uprava, foto: arhiv PGD Krašnja

in posamezniki), ki soodločajo o tem, katere razvojne projekte in pobude
bodo podprli. Takemu pristopu usmerjanja lastnega razvoja se reče »od
spodaj navzgor«, poznamo ga tudi kot pristop CLLD ali pristop LEADER.
LAS Srce Slovenije razpolaga v aktualnem programskem obdobju 2014–
2020 z 2,3 mio evrov nepovratnih evropskih sredstev, ki so namenjana za
izvajanje projektov na območju, na katerem deluje LAS.
LAS Srce Slovenije je med najbolj prepoznavnimi in uspešnimi LAS-i v
Sloveniji, kot primer dobre prakse pa je pogosto prepoznan tudi v širšem evropskem prostoru. Več o projektih, razpisih in aktualnem dogajanju najdete na spletni strani www.las-srceslovenije.si.
Besedilo: Mija Bokal, LAS Srce Slovenije
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Ambasadorji lokalnega razvoja: Katka Bohinc, Lukovica
Katka Bohinc je na Občini Lukovica zadolžena za redno komunikacijo z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. Kot lokalna koordinatorka in povezovalka poskuša informacije, ki jih pridobi s strani sodelavcev na Občini, pa tudi s strani posameznikov, društev in ostalih
deležnikov, ki živijo ali delujejo v Občini Lukovica, prenašati naprej in v čim večji meri uresničiti.
Njeno sodelovanje z Občino Lukovica traja že skoraj 20 let. Kot bodoča
geografinja je na Občini sprva opravljala obvezno prakso, kasneje se je
tukaj redno zaposlila. Prva leta svojega dela na Občini Lukovica je delovala na področjih prostorskega načrtovanja, gospodarstva, turizma in
razvojnega sodelovanja, zadnje desetletje pa samostojno pokriva področja kmetijstva, gospodarstva, turizma, regionalnih in razvojnih projektov, stanovanjsko področje, počitniške objekte, zapuščene živali in
obdavčitev stavbnih zemljišč, nenazadnje skrbi tudi za blagovno znamko Zakladi Črni graben. V zadnjem času veliko dela tudi z mladimi, ki jih
poskuša bolj aktivno vključiti v lokalni razvoj. Ravno zaradi pokrivanja
vseh teh področij je njeno delo zelo pestro, zanimivo in dinamično.
Pri opravljanju svojega dela se srečuje z občani, posamezniki, člani lokalnih društev, ponudniki, podjetniki, institucijami, pa tudi s predstavniki drugih občin Srca Slovenije in Ljubljanske urbane regije. Kot pove,
je v vseh teh letih spoznala zares veliko ljudi, marsikatera zgodba se je
je tudi osebno dotaknila. Meni, da bi moral vsakdo, ki dela z ljudmi in
poskuša ugodno vplivati na razvoj lokalnega okolja, delo opravljati s
srcem, s službo in projekti dejansko živeti, kar se odraža tudi pri uspešnosti pri delu.

Uresničuje majhne in velike ideje
Z Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije sodeluje že od vsega začetka,
tako da zelo dobro pozna njeno delovanje, vse člane ekipe in projekte, ki so se izvedli z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja. Ugotavlja,
da smo se vsi, ki sodelujemo v Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije
(krajše LAS), v dobrih desetih letih, odkar obstajamo, veliko naučili.
Po prvem uvajalnem obdobju je ekipa LAS postala izkušena in se je
dodobra zasidrala tako v lokalna okolja sodelujočih občin kot tudi v
vseslovenske in čezmejne projekte. Meni, da ima vsak projekt, ki je bil
uresničen z evropskimi sredstvi za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije, velik pomen za razvoj skupnosti. Člani lokalne akcijske skupine
ji predstavljajo podporno okolje za kovanje idej in odličen vir informacij za črpanje sredstev. Z veseljem sodeluje na različnih srečanjih in na
strokovnih ekskurzijah. Ljudje, s katerimi prihaja v stik, vedno pustijo
na njej svoj pečat, saj imajo raznolike izkušnje, znanje, ideje, včasih tudi
konstruktivno kritiko. Ob njih lahko tudi sama raste in postaja še boljša
na svojem področju delovanja.
Prepričana je, da dobro delovanje LAS ne pomeni le delovanja od zgoraj navzdol, temveč tudi od spodaj navzgor, pri čemer so ključni vhodni
podatki iz lokalnega okolja. Največji izziv je, kako ideje privesti do končne izvedbe. Zlasti društva imajo ogromno dobrih idej in znanje, kako
jih izvesti, nimajo pa dovolj sredstev za samo izvedbo. Meni, da bi tukaj lahko naredili korak naprej in društva spodbudili, da se lotijo prijav
in poskušajo pridobiti sredstva tudi izven občinskega proračuna, ki je
omejen in ne more zadostiti vseh potreb, ki se pojavijo v nekem okolju.
Pomembni učinki projektov v lokalnih okoljih
Meni, da so lokalne akcijske skupine nujno potrebne za lokalna okolja
in razvoj podeželja. Brez sodelovanja v LAS ne bi mogli zagotoviti sred-

stev za izgradnjo Društvenega doma Krašnja, enkratno pa se ji zdi tudi,
da so v projekt povezali dve lokalni društvi in ostale lokalne deležnike,
ki bodo v projekt prinesli vsebine in tako dosegli ljudi, ki jim je stavba dejansko namenjena – krajane in občane. Trajno naravnani projekti
so velika priložnost za razvoj podeželja, saj prinašajo nove, inovativne ideje, nova znanja in tudi ohranjanje tradicionalnih, nova delovna
mesta in svežino. Razvoj podeželja vidi ne le skozi projekte, ampak v
njihovih učinkih, saj animirajo lokalno okolje in prebivalce do te mere,
da se povezujejo in postanejo aktivno vpeti v projekte in posledično v
sam razvoj podeželja. Želi si, da bi LAS in projekte LAS spoznalo še več
lokalnih prebivalcev, morda preko dogodkov.

Uspešno krmari med poslovnim in zasebnim življenjem
Katka Bohinc je po naravi preprosta, dinamična in komunikativna. Vsi,
ki delamo z njo, vemo, da je zelo natančna oseba, kar se vedno znova
izkaže za njeno kvaliteto. Kot tehtnica po nebesnem znamenju je včasih tudi neodločna. Veliko ji pomenijo poštenost, predanost, marljivost,
samokritika z osebno rastjo in napredkom, sposobnost dobrih medčloveških odnosov in doseganja zastavljenih ciljev. To so vrednote, ki jo
vodijo v službi in ji pomagajo ohranjati dobre odnose s sodelavci in
drugimi ljudmi, s katerimi prihaja v stik.
Zasebno življenje poskuša ločiti od poslovnega, vendar ji to vedno ne
uspe, saj se dogodki velikokrat prepletajo. Kot domačinka se temu ne
more izogniti. Veliko ji pomeni prosti čas, ki ga preživlja s svojim možem in 12-letnim sinom, pa tudi pri odkrivanju in raziskovanju delčkov
našega planeta. Z domačini se najpogosteje sreča v okolici Gradiškega jezera, kjer se redno rekreira, pa tudi na raznih lokalnih dogodkih.
Uspešno krmari med poslanstvom mame in žene in dobro opravljenim
delom v službi.
Največja nagrada aplavz domačinov
Verjame, da je njen največji adut znanje, ki ga je pridobila pri študiju in
svojem delu. To znanje vedno nadgrajuje. V zadnjem obdobju se je tako
uspešno soočila z novim področjem pisanja in povezovanja v evropske
projekte. Pohvali se lahko z dvema uspešnima projektoma za mlade in
z že omenjenim projektom obnove Društvenega doma v Krašnji, ki je
zelo zahteven za izvajanje. Ponosna je tudi na promocijski film o Občini
Lukovica »Občuti in živi zgodbo«, ki je na mednarodnem filmskem festivalu v Srbiji – Silafest prejel nagrado bela akacija kot film z najboljšo
zgodbo. Pri tem filmu je sodelovalo preko 200 sodelujočih, sama pa je v
film vključila še osebno noto, saj je pri njem sodelovala kot ena od scenaristov. Velik in iskren aplavz ob premieri filma ob občinskem prazniku
septembra 2015 je bil zanjo osebna nagrada za ves vložen (prosti) čas
in trud, ki ga namenja Občini Lukovica in svojim soobčanom.
Besedilo: Mija Bokal, LAS Srce Slovenije, foto: Katka Bohinc
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17. maj – dan veteranov vojne za Slovenijo – 30 let od upora
ukazu o predaji orožja
Veterani vojne za Slovenijo smo si 17. maj izbrali za svoj dan, ki ga na svečan način vsako leto obeležimo v Geometričnem središču Slovenije GEOSS.
Obramba
Država: Slovenija

07.05.2020
Četrtek

Stran: 27
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Površina: 7.043 cm2

Letos zaradi vsem dobro znanih omejitev izjemoma tega ne bo. Posamezna društva bodo le
simbolično položila vence na prizorišča bitk in
spopadov v letu 1991.
15. maja 1990 je bil s strani RŠTO (Rep. štaba za
TO) s podpisom poveljnika TO Slovenije generalpodpolkovnika Ivana Hočevarja izdan ukaz
o premestitvi orožja in ostale oborožitve iz
skladišč TO v vojašnice JLA. Velik del tega orožja je bil že prej lociran na območju vojašnic, za
ostala skladišča pa je prevladalo stališče pod
pretvezo, da je hramba iz varnostnih razlogov
neustrezna.
Upor proti ukazu je bil v Sloveniji spontan in
je izviral iz čistega domoljubja. Na različne
načine, s protesti in podobnimi akcijami, so
se odzvali v skoraj vseh OŠTO (občinskih štabih za TO), ki jih je bilo vse skupaj 62. Orožje
in ostala oborožitev TO je bila v lasti Republike
Slovenije, kupljena z denarjem predvsem DO
(delovnih organizacij) in lokalnih skupnosti.
Popolna preprečitev oddaje orožja je uspela
šestnajstim OŠTO, le-tem je uspelo tudi zaradi izredno močne lokalne politične podpore.

Tako je bila tudi s strani predsedstva tedanje
RS šele 18. maja 1990 poslana depeša, s katero
je bila predaja orožja zaustavljena.
Istočasno je predaja orožja potekala tudi v Republiki Hrvaški, R. Bosni in Hercegovini in R.
Makedoniji, kjer je tudi v celoti uspela. V Sloveniji je tako po odvzemu orožja v skladiščih TO
le-tega ostalo še 30 %.
V OŠTO Domžale je bilo orožje iz novega in s
sodobnim varovanjem opremljenega skladišča BTR v Jaršah oddano v roke JLA med prvimi, a k sreči in ob iznajdljivosti posameznikov
ne v celoti.
Tako je obveljalo stališče; TO RS NIKOLI NI BILA
V CELOTI RAZOROŽENA.
Zato 17. maj nekako velja za začetek upora
proti ukazu JLA in posledično vzpostavljanja
tajnega projekta MSNZ (Manevrske strukture
narodne zaščite), ki je v strogi konspirativnosti
potekal vse do 4. oktobra 1990 in poskrbel, da
smo lahko Slovenci z orožjem v rokah zavarovali razglasitev naše samostojne države – Slovenije.
Besedilo: Janez Gregorič

Pomladni prazniki v izrednih razmerah
Prvi spomladanski mesec marec 2020 bo zapisan kot Mrtvaški ples človeške moderne
globalne zgodovine 3. tisočletja. Homo Deus
(Človek Bog) je kljub čudežni tehnologiji in obvladovanju zadnjih skrivnosti moral ponižno
skloniti glavo in priznati svojo intelektualno
omejenost in odvisnost od narave, katere del
bo vedno ostal. Mutirani nanomikrob je zaustavil planet in ga zatresel v neznanem strahu,
za nedoločen čas. Zaprle so se meje, zamrlo
je javno družbeno in družabno življenje, prazna mesta vzbujajo tesnobo. Hvala Bogu pa
naša država z vsemi napori najboljših in zaupanja vrednih strokovnjakov išče nove rešitve
za vse družbene plasti in sisteme, zato zbuja
upanje. Z osebno osveščenostjo smo Slovenci spet dokazali povezanost v usodnem času.
Medtem ko je večina mladine in ostalih prebivalcev ostajala za zaprtimi domačimi stenami,
so v prve vrste stopili junaki dela: zdravniki in
zdravstveni delavci, prodajalci, delavci, kmetje
in številni sistemi, v korist vseh. Dolžni smo jim
vse priznanje.
Da pa svet ni črno-bel, zdaj spoznavamo dobro stran novih tehnologij, ki omogočajo delo
od doma, izobraževanje, poslovanje, komunikacijo. In seveda zavetje družine, kjer je zdaj
priložnost nadomestiti bistveni primanjkljaj
medsebojnih odnosov in jih na novo nadgrajevati s človeško bližino. Pogovori, pozabljene
igre, zgodbe, da znova odkrijemo svojo bit, za
gledanje s srcem, za izboljšanje medsebojnih
odnosov, tudi ko je potrebno krotiti napetosti
in značajske razlike družinskih članov (obudimo spomin na 13-letno Ano Frank in razvojno
psihologijo). Kriza razkrije bedo in veličino,
tako kot nekoč.

V času preizkušenj z novimi očmi ovrednotimo
človeka, dogodke in vrednote, ki jih bo krizno
obdobje spet vrnilo in potrdilo za nov začetek.
Da prepoznamo naglavne grehe današnjega
sveta, z izjavo »velike duše Indije« Mahatme
Gandhija: bogastvo brez dela, užitek brez vesti, znanje brez značaja, posel brez morale,
znanost brez človečnosti, vera brez žrtev, politika brez načel.
V letošnjem marcu smo komaj zaznavno omenili dan žensk, materinski dan in dan družine;
brez njih družba ne more obstajati. Zahvala in
rdeč nagelj ne moreta odtehtati naše hvaležnosti, pa vendar ga zaslužijo
- vse ženske za dostojanstveno podobo enakovrednosti, ki naj v družbi doseže svojo
človeško uresničenost kot enakopravno človeško bitje po svojih sposobnostih, ne po
ženskih kvotah;
- vse matere, da ostanejo srce družine, v znak
spoštovanja in občudovanja njihove najlepše vloge materinstva, z željo, da se zmorejo
še naprej tako polno uveljavljati v vseh družbenih sredinah;
- naše družine, ki bodo le v harmoniji obeh
staršev ljubeče in odgovorno vzgajale nove
rodove in, odprte za življenje, zagotavljale
naš obstoj in našo istovetnost.
Nagelj za odgovorno ravnanje in iznajdljivo
prilagajanje v teh mesecih preizkušenj in boja
s koronavirusom pa moramo kot družba pripeti tudi
- vsem učiteljicam, učiteljem in vzgojiteljem
ter celotni šolski piramidi za izjemno inovativno organiziranje pouka na daljavo, kakr-

šnega si doslej nismo mogli niti zamišljati.
To je bil projekt, ki je zahteval popolno predanost, moralno odgovornost, strokovno
suverenost in celodnevni napor;
- vsem staršem, ki so se nenadoma znašli na
mestu učitelja in so ob vsej družinski prezaposlenosti izobraževanje otrok postavili
na prvo mesto. S tem, da so dan za dnem
obvladovali novo nastale napetosti, so otrokom vtisnili izkustveno vrednoto učenja za
znanje, ne za ocene, in poglobili družinsko
bližino;
- vsem, ki so na kakršen koli način pogumno
in dostojanstveno pripomogli, da smo kot
država iz mrakobnega mrtvega časa izšli kot
največji moralni zmagovalci človečnosti in
izpisali novo povest o dobrih ljudeh;
- vsem kulturnikom, ki so nas znali razvedriti
in brez sredstev virtualno ustvariti prenose
na daljavo, da smo se začutili v povezanosti;
- vsem duhovnikom za tihe molitve, za virtualno prihajanje v naše domove in za ustvarjanje duhovne bližine za vrnitev v cerkve;
- Vladi Republike Slovenije za premišljene in
dodelane ukrepe na vseh ravneh življenja
in dela, s čimer je pokazala državotvorno
odgovornost, odločnost in skrb za skupno
dobro, kar vsak razsodni posameznik zna
prepoznati med zlonamernimi kritiki, ki demokracijo vidijo le takrat, kadar so sami na
oblasti.
Ostanimo zdravi in optimistični, da se bomo
po premagani zdravstveni krizi z novimi spoznanji spoprijeli z gospodarskimi in socialnimi
spremembami, v upanju in zaupanju v svojo
državo in v trdno skupno Evropo.
Besedilo: Mojca Stoschitzky
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Obljubiti je lahko, izvesti malce težje

Kar nekaj potrpljenja, telefonskih pogovorov in še marsičesa je bilo
potrebno, da se je dana obljuba realizirala – obljuba, izrečena pred volitvami, je končno realizirana pod drugo oblastjo. Občini Lukovica je
namreč uspelo urediti in pridobiti vsa soglasja in dovoljenja, da je svoja
vrata v Blagovici končno odprla trgovina Kmetijske zadruge Cerklje. V
ponedeljek, 4. maja, ko so se omejitve malce sprostile, je namreč začela
poslovati z normalnim delovnim časom: od ponedeljka do petka od 8.
do 16. ure in ob sobotah od 7. do 12. ure. Zagotovo je to velika pridobitev za našo občino, saj do sedaj – če ne štejemo Lukovice, ki se ni ravno
ponašala s kakšno bogato izbiro – v Črnem grabnu ni bilo kaj prida izbire za kmetijstvo, vrt in dom. Tokrat smo se kupci lahko prepričali, da
je v Blagovici skoraj tako kot na sejmu v Komendi, le v malce manjši
verziji. Sprehod skozi lepo urejeno notranjost trgovine – ne samo urejeno, ampak tudi pregledno – navduši in tako bo verjetno marsikdo
kupil kakšno stvar več, kot je nameraval. In kaj nam nudijo? Od krmil,
gnojil in orodja do delov za traktor in dodatke, da bosta dom in okolica
urejena. Tudi gospodinje bodo prišle na svoj račun, saj poleg semen
in sadik nudijo tudi živila. Trenutno zaradi že znanih razlogov različni
dobavitelji malce zamujajo z dobavo, a ko bo vse tako, kot mora biti,
si bomo morali vzeti čas, da se sprehodimo po notranjem in zunanjem
delu trgovine in zagotovo bomo našli kaj, kar smo iskali že dlje časa.
Tudi za tisto, česar nimajo na zalogi, se bodo potrudili dobiti čim prej in
vas bodo o tem tudi obvestili, če jim boste le zaupali svojo telefonsko
številko. Za trgovino KZ Cerklje v Blagovici že danes lahko trdimo, da
je dober sosed, ki smo ga lahko veseli. Več informacij o delovnem času
dobite na www.kzcerklje.si.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Zaupam, zato si upam – Oratorij 2020
Oratorij je svoje mesto dobil tudi na Brdu in
dodobra razgibal življenje v župniji v času počitnic, saj je to počitniški program za otroke, ki
deluje po pedagoških načelih Don Boskovega
preventivnega sistema. Ob tem ne smemo pozabiti, da animatorji, ki bedijo nad oratorijem,
delujejo po načelu prijateljstva – spodbujevalno
na posamezne otroke, saj z oratorijem rastejo in
zorijo nove generacije, ki bodo počasi prevzele
vlogo starejših animatorjev. Letos oratorij sloni
na zgodbi o Esteri, svetopisemski osebi, ki iz preprostega dekleta postane kraljica mogočnega
Perzijskega imperija. V moči svoje nove vloge
kljub tveganju za lastno življenje reši svoje ljudstvo zanesljive smrti. Njena zgodba je napeta in
zanimiva, hkrati pa Estero odlikujejo zanimive
kreposti (lepota, odgovornost, zavedanje pomena posta in molitve, zaupanje in hvaležnost),
ki jih bomo pobliže spoznavali z otroki na oratoriju. Spoznavali bodo njen odnos do Boga in
svojega poslanstva na zemlji, saj postati kraljica
ni bila njena želja. Bila je iztrgana iz svojega okolja in prisiljena začeti novo življenje, toda zaupa-

la je Bogu, da ima načrt zanjo. Več o Esteri, ki je
bila s svojimi dejanji aktualna pred 2500 leti in
je aktualna še danes, bodo otroci izvedeli na letošnjem Oratoriju Brdo 2020. Kako oziroma kdaj

bo oratorij izveden, smo povprašali kar župnika
Bernarda, ki je o letošnjem oratoriju dejal: »Zaradi že znanih razlogov bo letošnji oratorij prestavljen iz tradicionalnega julijskega termina na
konec avgusta. Vse pa je odvisno od tega, kako
se bo odvijala zdravstvena situacija v Sloveniji.
Če bodo oblasti to odsvetovale, se bomo tega
držali in ne bomo ogrožali zdravja otrok in animatorjev. Sem pa vesel, da so bili animatorji že
pred epidemijo na pripravljalnem vikendu, kjer
so že stekle priprave na letošnji oratorij. Poleg
tega mladi že pripravljajo stavbo, ki bo namenjena mladinski pastorali (pospravljanje, popravljanje fasade, urejanje notranjosti …). Upamo,
da se situacija izboljša in da bomo oratorij letos
lahko izvedli.« Tradicionalna dobrodelna oratorijska prireditev naj bi potekala konec junija v
Kulturnem domu v Šentvidu. Lepo vabljeni. Več
informacij o oratoriju boste lahko dobili na Facebook strani: https://www.facebook.com/oratorijbrdo/ in na župnijski spletni strani: http://
zupnija-brdo-zlatopolje.rkc.si/.
Besedilo in foto: Drago Juteršek
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Praznovanje 3. svetovnega dne čebel
20. decembra 2017 je generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku na pobudo Slovenije 20. maj razglasila za
svetovni dan čebel. S tem se je končal dolgotrajni postopek razglasitve, ki se je pričel v letu 2014. Razglasitev je za R. Slovenijo pomenila
pomembno diplomatsko zmago.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel smo
organizirali v Žirovnici
na Gorenjskem, rojstnem
kraju Antona Janše, našega največjega čebelarja, ki se je rodil 20. maja
1734 in po katerem smo
določili dan za praznovanje SDČ.
Od razglasitve naprej se
za praznovanje SDČ odločajo številne institucije,
organizacije in različna
združenja po celem svetu. Glavne aktivnosti, povezane s praznovanjem svetovnega dne čebel, koordinira Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob sodelovanju s Čebelarsko
zvezo Slovenije, ki sta v ta namen tudi vzpostavila delovanje spletne
strani www.worldbeeday.org, na kateri so prisotne koristne informacije, povezane s praznovanjem.
Na mednarodnem področju praznovanje SDČ spodbuja Organizacija
za prehrano in kmetijstvo (FAO), s sedežem v Rimu, ob sodelovanju z
mednarodno čebelarsko organizacijo APIMONDIA.
V letošnjem letu naše aktivnosti močno kroji širjenje virusa COVID-19,
zato v zvezi s praznovanjem SDČ ne bodo organizirani dogodki kot v
preteklih dveh letih, bo pa zaradi tega več aktivnosti potekalo preko
medijev, spletnih javljanj in različnih objav na družbenih medijih, da
bodo informacije čim bolj dosegljive širši javnosti.
Glavni namen SDČ pa ni praznovanje, ampak predvsem ozaveščanje
širše javnosti o pomembnih dejstvih:

1. Čebele in ostali opraševalci so izredno pomembni!
2. Čebele so v zadnjem obdobju na veliko področjih ogrožene!
3. Kaj moramo kot skupnost in posamezniki narediti, da bomo čebele ohranili v prihodnje!

Nabor aktivnosti za boljše preživetje čebel:
• Sajenje avtohtonih medovitih rastlin (seznam rastlin je dosegljiv na
spletni strani ČZS).
• V okrasne namene (na balkonih in drugih zunanjih prostorih) sejemo
in sadimo medovite rastline.
• Ohranjanje travnikov z večjo pestrostjo rastlin.
• Setev travnikov z medonosnimi rastlinami.
• Košnja cvetočih rastlin po cvetenju.
• Nakup medu in ostalih čebeljih pridelkov pri najbližjih čebelarjih.
• Moralna podpora čebelarjem.
• Odstop primerne kmetijske lokacije za začasno ali trajno namestitev
čebel.
• Zmanjšana uporaba čebelam škodljivih pesticidov.
• Mulčenje cvetočih rastlin v sadovnjakih in vinogradih pred škropljenjem s pesticidi.
Nabor ni dokončen, vseeno pa lahko vsakdo najde ideje, kaj lahko naredi dobrega za čebele in ostale opraševalce. Ob tem pa moramo vedeti
še, da s tem, ko pomagamo čebelam, pomagamo tudi ostalim organizmom in nenazadnje tudi ljudem. Čebele namreč za dober razvoj in življenje potrebujejo skoraj enake življenjske pogoje kot ljudje: čist zrak,
vodo in zdravo okolje brez onesnaženosti. Takšno okolje pa je tudi bolj
zdravo za življenje ljudi.
Zato varujmo okolje in tudi sami bomo živeli v bolj zdravem okolju!
Besedilo: dr. Peter Kozmus, foto: arhiv Čebelarske zveze Slovenije

MISLI IN SPOMINI OB KONCU LETA

Na obisku pri Pavli Jeras

December je poseben mesec v letu. To je zimski čas, ko se dnevi krajšajo,
noči pa postajajo daljše. Naši kmetje so v tem času opazovali zemljo na
polju, ki je bila zaledenela v grude in od tod ime gruden. Decembrski
dnevi naznanjajo, da se bliža konec leta. V objemu neštetih barvnih luči
in z nakupovalno mrzlico hitimo po nakupih, vsak želi obdariti svojce,
prijatelje, sosede.
Tudi mi, člani KO Rdečega križa in ZB za vrednote Krašnja, smo obiskali in
obdarili naše krajane. S stiskom roke smo vsakemu posebej zaželeli vse
dobro v prihajajočem letu. Tudi kratek pogovor je bil zelo dobrodošel.
Nekaj naših starejših krajanov pa preživlja jesen življenja v domu starejših občanov. Tako smo se 19. decembra odpravili v že omenjeni dom v
Laško. Obiskali smo našo krajanko Pavlo Jeras, ki že nekaj let biva tam.
Imeli smo razlog, saj je prejšnji dan praznovala svoj 87. rojstni dan. Pavla
je bila v mladosti zelo aktivna krajanka tako na kulturnem področju kot
tudi v gasilskem društvu. In prav slednji so nam ponudili svoje vozilo za
prevoz v Laško. Prijetna družba se je zbrala, sedem nas je bilo, njenih sosedov in prijateljev. Na naš obisk ni bila pripravljena, pravzaprav nikogar

ni pričakovala. Presenečenje je bilo popolno. Vzkliki veselja in sreče, prisrčni objemi, solze v očeh in stisk tresočih se rok je povedal vse. Posedli
smo se za večjo mizo v jedilnici doma. Ob živahnem pogovoru smo se
dodobra nasmejali, pripovedovali zgodbe in dogodivščine iz preteklosti. Pavla je obujala spomine na hudomušne doživljaje, bila je neizmerno
srečna v naši družbi. Njen spomin je segal daleč nazaj, v njeno rodno vas.
Pogovor smo prepletli tudi z domačo pesmijo, ki nam je vrela iz srca. Vsi
smo navdušeno peli z ostalimi obiskovalci. Tudi zaposleno osebje se je
pridružilo naši veseli družbi in naredili smo nekaj fotografij za spomin
na čudovit čas.
Kar težko se je bilo posloviti, vsi pa smo čutili in vedeli, da smo Pavlo
prijetno presenetili in jo osrečili z našim obiskom. S pripovedovanjem se
je venomer vračala v svojo domačo vas in spomin nanjo je še kako živ.
Vsak izmed nas si želi nekoč priti do raja, zato naj bo ta pot posuta s cvetjem.
V novem letu 2020 želimo vsem ljudem dobre volje trdnega zdravja,
družinske sreče in veliko zdravih misli.
Besedilo: Francka Maselj in Zdenka Šraj
Pregovor za december:
ČE O BOŽIČU LED VISI OD VEJE,
SE VELIKA NOČ VSA V CVETJU SMEJE.
SREČNO 2020!
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Materinski dan v Krašnji
Dva praznika v mesecu marcu dajeta velik poudarek ženskam, in sicer 8. marec, dan žena, in 25. marec, materinski dan. Če smo prvega
– dan, ko so si ženske izborile svoje pravice – še lahko praznovali, se
je pri drugem že zataknilo. A kdo bi to vedel.
Pevci in pevke otroškega pevskega zbora župnije Krašnja so se nevedoč
za razplet dogodkov odločili presenetiti mamice, mame in stare mame
na njihov praznik. Pripravili so krajši kulturni program in simbolična darilca. Darilca, ki so bila delo njihovih rok ob pomoči zborovodje Marka
Juterška, so izdelovali kar pri njemu doma. Tako so mlade glavice oblikovale, rezale, lepile in sestavljale čudovita majhna in skromna darilca,
ki ob prejemu razveseljujejo. Žal sta zaradi koronavirusa sveta maša in
kulturni program po njej odpadla, vendar so dobre želje vsem mamicam, mamam in starim mamam ob materinskem prazniku ostale in bile

izrečene le v ožjem družinskem krogu. Bo pa toliko bolj slovesno prihodnje leto, ko bomo, če Bog da, skupaj praznovali materinski dan in
skupaj izrekli zahvalo Bogu za mamice, mame in stare mame in njim za
vse, kar nam dajejo in nudijo.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Rokovnjaška tržnica
V dneh, ko smo bili omejeni glede gibanja, je še kako prav prišla tržnica v središču Lukovice. Prve dni karantene, ko še nismo vedeli,
kako bo, smo jo kar pogrešali, a že naslednje sobote, upoštevajoč
vse mere zaščite, je bila dobro obiskana.
Vsako soboto tako lahko na njej najdemo dobrote iz Črnega grabna pod
blagovno znamko Zakladi Črni graben. Prilagajanje kupcem je vrlina
naših ponudnikov na tržnici in če ni to soboto, bo naslednjo zagotovo,
seveda v razumnih količinah. Tudi povezovanje med posameznimi pridelovalci in proizvajalci je na zavidljivi ravni in po njih bi se lahko zgledovali
mnogi. Pestra ponudba ter prijazne branjevke in branjevci so zagotovilo, da jih bomo obiskovali tudi, ko bo vse, kar se tiče karantene, mimo.
Ob tem velja pohvaliti še Občino, ki je objavila naslove vseh kmetij, ki se
ukvarjajo s pridelavo in prodajo različnih pridelkov. V želji, da nas dobri
sosed ne privabi po tem, ko bo vse to za nami, kupujmo domače in s tem
podprimo naše domače kmete in kmetice.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

BODITE DEL NAŠEGA TIMA!

Čufarjeva ulica 24, Vir, 1230 Domžale
www.veitteam.si, 031 395 395

BOGATA IZBIRA PREVERJENIH RABLJENIH VOZIL

16.790,00 €

VOLKSWAGEN TOURAN
1.6 TDI BMT COMFORTLIN
• Letnik 1.registracije:2016
• 63657 km
• diesel motor, 1598 ccm,
81 kW / 110 KM
• ročni menjalnik (6 pr.)

12.490,00 €

• MAZDA CX-3 G120
CHALLENGE
• Letnik 1.registracije:2015
• 96500 km
• bencinski motor, 1998 ccm,
88 kW / 120 KM
• ročni menjalnik (6 pr.)

15.490,00 €

KIA CEED 1.6 CRDI LX
EDITION
• Letnik 1.registracije:2018
• 12100 km
• diesel motor, 1582 ccm,
100 kW / 136 KM
• ročni menjalnik (6 pr.)

+ veliko drugih

12.290,00 €

OPEL ASTRA 1.6 CDTI INNOVATION
START STOP
• Letnik 1.registracije:2015
• 69260 km
• diesel motor, 1598 ccm,
100 kW / 136 KM
• ročni menjalnik (6 pr.)

15.790,00 €

VOLKSWAGEN GOLF VARIANT 2.0
TDI BMT COMFORTLIN
• Letnik 1.registracije:2016
• 54820 km
• diesel motor, 1968 ccm,
110 kW / 150 KM
• ročni menjalnik (6 pr.)

ČE SE ODLOČITE ZA NAKUP V TEM
MESECU, DOBITE GRATIS CELOLETNO
VINJETO + POLN TANK GORIVA!
IZKORISTITE ENKRATNO PRILOŽNOST.
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Vredno posnemanja
Prišli bodo dnevi, ko ne bo več omejitve gibanja in bomo lahko hodili, kamor nas bo volja.
Ob tem nehote pomislim na to, da je težko, če
obiščeš prijatelja, za katerega veš naslov, a je v
vasi težko najti njegovo hišo, ker so hišne številke razmetane kot gobe po dežju.
Tudi na podeželju se je precej spremenilo,
nastale so novogradnje in s tem so se hišne
številke malce pomešale. Če smo včasih, ko je
bilo v vasi samo nekaj hiš, vse poznali po tem,

kako se reče po domače, je sedaj vse drugače.
Prišle so novogradnje, prišli so novi stanovalci
in s tem tudi nove hišne številke.
Primer dobre prakse je tokrat najti v Gradišču,
kjer so lepo in pregledno postavili lesene stebre z oznakami, kako priti do katere hišne številke. Delo, ki zasluži pohvalo in posnemanje,
saj ob tem obiskovalec kraja res lahko hitro
najde hišo, kamor je namenjen na obisk.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Popotnik postoj in poglej
Ko se odpravimo na krajši ali daljši izlet, naj
bo na bližnje ali malce oddaljene izletniške
točke, si radi vzamemo čas, da si pogledamo
tudi bližnjo in daljno okolico. V Trnjavi je kar
nekaj točk, s katerih se prav lepo vidi naokoli
in sedaj, ko smo malce več v naravi, so te kar
dobro obiskane.
Vsak popotnik rad tudi malce počije, zato je
Franc Oražem, po domače Bntinčev Franci, postavil lične klopi, da se popotnik lahko usede in
se naužije ne samo čistega zraka, ampak tudi
lepih pogledov na okolico. V času, ko bomo
imeli malce več časa in tudi sonca, bodo klopi še
kako prav prišle za počitek in sproščen pogovor,
medtem ko nam bodo pogledi jadrali po dolini
Črnega grabna.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Izdelava in obnova fasad
Barvanje in izdelava napušča
Vgradnja okenskih polic

031 818 688

Fasade D&M D.O.O.
Trnjava 30A,1225 Lukovica

info@izdelavafasade.si
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Godba Lukovica v oddaji Slovenski pozdrav
Člani in članice Godbe Lukovica so bili v zadnjih dveh mesecih še kako dejavni. Nastala situacija glede novega koronavirusa jih ni
ustavila, le nekoliko so se prilagodili razmeram. Vse njihove aktivnosti so se tako preselile na svetovni splet in med drugim je nastal
zelo odmeven projekt s snemanjem koračnice Slovenci, ki se je zaključil 1. maja z objavo v popularni petkovi oddaji Slovenski pozdrav
na Televiziji Slovenija.

Videokonferenca članov Godbe Lukovica

Godba Lukovica nastopila v oddaji Slovenski pozdrav
Godbeniki so se zadnjič na skupni vaji dobili 10. marca, potem pa so
bile, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom, vaje do nadaljnjega odpovedane. A to jih ni odvrnilo, da ne
bi še naprej ustvarjali. Dirigent Gregor Dermol je preko interneta in
sodobnih aplikacij članom pošiljal navodila za vaje. Tako so bili torki
zvečer za mnoge še vedno rezervirani za godbo, le da so člani stvari iz
programa vadili sami doma. Vse skupaj pa so nadgradili še z izzivom.
Potekal je tako, da je godbenik zaigral skladbo po lastnem izboru in
videoposnetek preko aplikacije za komuniciranje objavil v interni
godbeni skupini. Ob tem je nominiral tri ostale člane, ki so morali storiti isto. Nastala je kar lepa zbirka posnetkov, ki bo spominjala na ta
poseben čas ustvarjanja.

Virtualni predprvomajski nastopi
Epidemija koronavirusa je med drugim preprečila tudi tradicionalne predprvomajske nastope po Občini Lukovica. Godbeniki so kljub
temu želeli občanom pričarati nekaj prazničnega vzdušja. Pripravili
so nagovor in glasbeni posnetek, ki bi ga po zgledu vseslovenske akcije s pomočjo lokalnih gasilskih društev predvajali preko zvočnikov
gasilskih vozil. Ker Gasilska zveza Lukovica ni pristopila k tej akciji,
so se godbeniki odločili za spletne predprvomajske nastope. Tako so
30. aprila na družabnem omrežju Facebook objavili, kako bodo med
14. in 21. uro virtualno obiskali 8 krajev po občini. Vsako polno uro
so tako pripravili in objavili en video posnetek iz določenega kraja iz
minulih let. Preko spleta so obiskali Trojane, Blagovico, Krašnjo, Zlato
Polje, Rafolče, Lukovico, Preserje in Prevoje.

Godba Lukovica skladbo Slovenci posnela od doma
Nastopili na Televiziji Slovenija
V t.i. »koronačasu« se je rodila še ena ideja. »Kaj, če bi posneli kakšno
skladbo?« je ostale člane Godbe Lukovica vprašal bobnar Rok Capuder. Hitro so se vsi strinjali in projekt je stekel. Vsak godbenik je doma
zaigral skladbo Slovenci, se ob tem snemal in posnetek posredoval
Leonu Andrejki, ki je to sestavil v celoto, v en video posnetek. Najprej je bil objavljen na družabnem omrežju Facebook, kjer je doživel
zelo velik in pozitiven odziv. Kot vrhunec pa je bil potem objavljen še
1. maja na Televiziji Slovenija v zelo gledani petkovi oddaji Slovenski
pozdrav doma. Glavni poudarek te oddaje ob prazniku dela je bil na
slovenskih godbah in lukoviška se je s tem posnetkom znašla ob boku
najimenitnejšim pihalnim orkestrom.

Budnica z balkona
Budnica z balkonov in dvorišč
S tem praznične aktivnosti še niso bile končane. Godba Lukovica je
1. maja ob 6.00 zjutraj zaigrala budnico. Nekateri člani in članice so
namreč sodelovali v vseslovenski akciji Prebudimo Slovenijo, ki so jo
organizirali Val 202, Zveza slovenskih godb in Javni sklad za kulturne
dejavnosti Republike Slovenije. Godbeniki iz vse države so tako sočasno zaigrali budnico s svojih balkonov in dvorišč.
Besedilo: Leon Andrejka, Foto: arhiv godbe Lukovica
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Bo gasilkam in gasilcem PGD
Lukovica letos uspelo?
Je že tako, da denarja ni nikoli preveč, naj si bo doma ali po različnih
društvih. Tako si mnogi pomagajo na različne načine in eden izmed
njih je zagotovo tudi zbiranje starega papirja. Cena zbrane tone papirja sicer ni na najvišji ravni, ampak tona na tono na koncu prinese
kar nekaj evrčkov. V preteklem letu so tako gasilke in gasilci PGD Lukovica nabrali kar 19 ton te surovine in pomagali ne le sebi, ampak
tudi naravi. Zbrana sredstva smotrno porabijo, večinoma za nakup
opreme, ki ni v celoti financirana s strani GZ Lukovica, in za mladino.
Zagotovo so sredstva, vložena v mladino, pametna naložba, saj na
mladih svet stoji in nekoč bodo oni prevzeli delo, ki ga sedaj opravljajo starejši člani in članice. V tem času, ko smo bili malce več doma
in smo lahko pospravljali in urejali, smo nabrali tudi nekaj papirja in
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namesto da ga oddamo na ekološki otok, ga prinesimo raje v
gasilski dom. Z našo pomočjo
in dobro voljo jim bo, vsaj tako
upajo, v letu 2020 uspelo zbrati
20 ton papirja. Gasilke in gasilci
bodo veseli vsakega kilograma,
saj si bodo tako lahko izboljšali delovno opremo, mi pa jim s
tem, ko jim podarimo odpadni
papir, pokažemo, da podpiramo njihovo delo. A ne le gasilci
PGD Lukovica, tudi PGD Prevoje in PGD Blagovica nam bodo
hvaležni za naš prispevek v
obliki papirja.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Pri upokojencih
Čas, v katerem živimo zadnji
mesec, ni naklonjen druženju
in planiranim dejavnostim v DU
Lukovica. In prav je tako. Zdaj se
moramo držati pravil, ki jih zahteva epidemija, in skrbeti, da
ostanemo zdravi, da se bomo,
ko bo tega konec, spet lahko
družili, kolesarili, plesali ter hodili na pohode in izlete.
Naša zadnja aktivnost je bila v mesecu februarju. Prvo letošnjo dejavnost
smo imeli v Pungartnikovi hiši, in sicer ples v vrsti pod strokovnim vodstvom Matica Streharja. Obisk je bil lep in osvojili smo osnovne korake salse. Zaplesali smo tudi kavbojsko polko, ki nam je sicer malo delala težave,
smo se pa nasmejali in lepo zabavali. Takoj, ko bo mogoče, nadaljujemo s
plesom.
Dvodnevnega izleta na Madžarsko verjetno v letošnjem letu ne bomo
izpeljali. Vsekakor pa ga bomo dali v plan za drugo leto. Srečanje našega
društva s sosednjimi društvi, ki je planirano v mesecu maju, tudi odpade.
Kdaj ga bomo organizirali, je odvisno od situacije jeseni. S kolesarjenjem in
pohodi bomo pričeli takoj, ko bo mogoče. V tem času pa sami poskrbimo
za primerno telesno pripravljenost, da nam bo lažje, ko bomo spet začeli
poganjati pedala ali ko se bomo odpravili v hribe.
Rokodelke pa kljub temu, da se ne srečujejo vsak mesec, ustvarjajo doma –

butarice, cvetje iz papirja, vezenje, pirhe, velikonočne dekoracije in origami
izdelke. Nekaj si jih lahko ogledate na FB strani DU Lukovica. Obiski ostarelih in bolnih, ki jih naše prostovoljke običajno opravijo v mesecu maju,
bodo opravljeni takoj, ko bo mogoče.
Poročila o delu društva so oddana na Občino Lukovica. Prijavili se bomo tudi
na različne razpise za sofinanciranje. Pošiljanje rojstnodnevnih voščilnic poteka. Včasih se tudi tukaj kaj zatakne in jo kdo dobi malo kasneje, za kar se
opravičujemo. Jubilante bomo obiskali takoj, ko bo možno.
O vsem, kar se dogaja in se bo dogajalo v društvu, vas bomo sproti obveščali v glasilu Rokovnjač in na FB strani društva. Ob tej priliki bi se radi
zahvalili trgovini Hofer za sponzorska sredstva, prav tako gospe Ivi Habat
za denarni prispevek.
Ostanite zdravi in pazite nase.
Besedilo in foto: Danica Osolnik

Pomladanske e-pevske vaje Šentviškega zvona
Če bi nam kdo ob vznesenih novoletnih napitnicah napovedal, da bo to do nadaljnjega
naš labodji spev, bi ga prizanesljivo potipali
po čelu, naj se zbudi. No, pa smo se lepega
marčevskega dne prebudili v pevski karanteni; kaj karanteni, v pevski samoizolaciji. Z
zadrgnjenim grlom in stisnjenimi glasilkami.
Hitro smo bili poučeni, da se neznani smrtonosni virus širi kapljično, z vdihom in izdihom, z rokovanjem, bližino in dotikanjem.
Kot v grozljivki apokaliptičnih razsežnosti. In
smo umolknili tako, kot pesem niti v vojnah
ne obmolkne. Pa saj smo v vojni, z neznanim
in nevidnim sovražnikom. Utihnila so glasbila, zaprle so se koncertne dvorane, ni koncertov, ne zabav, ne nastopov, ne druženj.
Zamrznila je kultura, tista najbolj prvinska in
vseobsegajoča, ki je svet vedno združevala
in odpirala stoletne meje.
Vendar življenje vedno preživi, si najde novo
pot, le kako je ne bi našla pesem kot najmočnejši
vrelec duha. Zahvaljujoč današnji tehniki smo jo

skozi špranjo ubrali tudi pevci Šentviškega zvona. S Špelo in Matevžem, našima zborovodjema
z dušo, ki je pesem sama. Pa poskusimo še mi,
sta rekla, saj so naši pevci zanesenjaki, željni novih dogodivščin, talentirani in številni glasbeno
izobraženi. In res, ideja je meso postala in kmalu smo pevci po elektronski pošti dobili note
in zvočne posnetke – Špela za soprane in alte,
Matevž za tenorje in base. Za vsak ponedeljek
zvečer, kot bi sicer imeli vaje. Kako domiselno za
individualno opevanje v domači osami. Ko pridemo konec maja (tako načrtujemo) skupaj na
»prave« pevske vaje, bomo vse znali. No, skoraj
vse. Načrtovani junijski letni koncert bomo morali, kot kaže, prestaviti na jesen, če nas ne bo
nevidni sovražnik prehitel in ponovno posegel
v naše načrte.
Čas, ki ga imamo sedaj na razpolago, nam ponuja druge vrste sprostitve. Odpira nam vrata
v naravo, vso čisto, svežo in dehtečo, ki na vsakem koraku čaka sprehajalce in na novo odkrite
občudovalce. Zeleni gozdovi vabijo na majske

koncerte svojih glasbil v krošnjah, v podrasti, na
zelenih travnatih preprogah, z vsemi silnicami
vsega živega. Vse postane pesem hvalnica in
himna življenju. Človeku nezavedno poje duša
in zračni valovi izostrijo naše čute, da se zavemo
svoje povezanosti z naravo.
Pevke in pevci Šentviškega zvona vam želimo
novih energij za dobro zdravje in za naša nova
srečanje v živo.
Ugasne v gorah zadnji zor.
Tam stisne zdaj se k brezi bor
in k boru breza. Valček vre
za valčkom v potok. Ljubi se –
v ljubezni maja – vse, prav vse …
Karel Hynek Macha, Maj
Naj nas pesem bodri, navdihuje in povezuje za
zlitje glasov v zborovski zven, enkrat po novem
vstajenju v normalni svet.
Besedilo: Mojca Stoschitzky
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OTROCI

3 igre
Predstavljamo vam 3 ideje za izdelavo iger.
Potrebujete slike živali, vozil, rastlin (lahko
jih narišete ali natisnete s spleta), lepilo in
veliiiko zamaškov.
Igra za najmlajše: Prirejanje slik
Za izdelavo igre potrebujemo:
• 2 kompleta izbranih slik,
• karton,
• zamaške,
• lepilo.
En komplet slik nalepimo na karton, en komplet pa na zamaške. Naloga otrok je, da zamaške
ustrezno priredijo sliki na
kartonu. Igra je končana,
ko so vse slikice pokrite z
zamaški.

Rokovnjač
Igra za starejše: Spomin
Za izdelavo igre potrebujemo:
• 2 kompleta izbranih slik,
• zamaške (bolje je, da so enaki),
• lepilo.

Slike nalepimo na zamaške, zamaške obrnemo s sliko navzdol, otroci pa iščejo pare. Igra je
končana, ko so vsi pari odkriti. Zmaga tisti, ki je
našel večje število parov.
Igra za celo družino: Bingo
Za izdelavo igre potrebujemo:
• 3, 4 ali več kompletov izbranih slikic,

UREJANJE SLIK PO VELIKOSTI
Za izdelavo igre potrebujemo:
• kartončke z ilustracijami ali izbranimi
slikami.
Ilustracije izbranih motivov narišemo v
treh velikostih.
Za mlajše otroke: Otroci poiščejo živali, ki
sodijo v isto skupino, in jih poimenujejo.
Za starejše otroke: Otroci jih razvrstijo po
velikosti.
BOMBONČKI V LONČKU
Za izdelavo igre potrebujemo:
• cofke različnih barv,
• lončke,
• pinceto,
• 6 kartončkov,
• barvice.
Na kartončke narišemo lončke z barvnimi krogi (bombončki). V vsakem lončku je različno število krogcev (0–5) različnih barv.
Otrokova naloga je, da s pinceto prenese enake barve in enako številko
cofkov v lonček, kot je narisano na sliki. Na koncu preveri barve in prešteje
število cofkov v lončku s številom krogcev na sliki.
SREČNE PIKAPOLONICE
Za izdelavo igre
potrebujemo:
• cofke črne barve,
• kartonaste
pikapolonice,
• pinceto.
Na kartončke narišemo pikapolonice s 5 pikami. Nekaj pik je pobarvanih s črno barvo, druge so bele.
Otrokova naloga je, da s pinceto prenese črne cofke na bela prazna polja na
pikapolonici.
Starejši otroci, ki znajo šteti, lahko preštejejo prazna in polna polja in se urijo
v seštevanju in odštevanju.
MOŽIČEK, POIŠČI SVOJ DOM –
igra, primerna za mlajše otroke
Za izdelavo igre potrebujemo:
• igralno podlogo,
• 4 figurice,
• igralno kocko s pikamo od 1 do 3.
Izdelamo igralno podlogo s polji. Lesene figurice pobarvamo s 4 različnimi
barvami.
Pravilo igre je, da igralec, ki je na vrsti, meče kocko in prestavi svojo figurico
za število pik naprej po progi v smeri puščice. Kdor prej pride v svoj domek,
je zmagovalec.
Besedilo in foto: Veronika Hribar

• zamaške,
• kartone,
• prazno škatlo,
• lepilo.
En komplet slik nalepimo na zamaške in
jih »pospravimo« v
prazno škatlo. Ostale
komplete razporedimo na kartončke. Na vsak kartonček nalepimo
po cca. 9 slik. Pazimo, da slike niso na vseh
kartončkih enake. Razdelimo jih med igralce.
Potrebujemo še prazne zamaške (ali listke,
kamenčke), s katerimi bomo prekrili slikice, ki
bodo izžrebane.
Potek igre: Iz škatle žrebamo zamaške s slikami. Kdor ima na svojem kartončku izžrebano
sliko, jo pokrije z zamaškom (listkom ali kamenčkom). Zmaga tisti, ki prvi pokrije vse slike
na svojem kartončku in zavpije BINGO!
Besedilo in foto: Maja Lenarčič

Recepti za ustvarjanje
Glede na to, da smo že nekaj časa doma, je verjetno marsikomu že
pošla zaloga za ustvarjanje. Zato je tukaj zbranih nekaj receptov z
navodili, kako lahko doma pripravimo različne mase za packanje
ali ustvarjanje. Pa še skrbeti nas ni treba, da bi kaj zašlo v otroška
usta, saj so vse sestavine užitne.
Plastelin
Potrebujemo:
• 1 lonček moke,
• ¼ lončka soli,
• 1 lonček vode,
• 1 žlico olja,
• 3 žličke kisa.
Vse sestavine stresemo v lonec in jih segrevamo na srednji temperaturi,
da se sprimejo v kepo, podobno plastelinu. Kepa ne sme biti »pocasta«.
Ko se masa nekoliko ohladi, jo razdelimo na posamezne kepe in obarvamo z jedilnimi barvami ali začimbami (kurkuma, rdeča paprika …)
Za igro lahko uporabimo modelčke za peko piškotov ali pa poleg plastelina otrokom ponudimo različne drobne materiale (gumbi, perle ...).
Plastelin shranjujemo v zaprti posodi v hladilniku, kjer bo zdržal zelo
dolgo.
Gosta »blatna« zmes za packanje
Potrebujemo:
• 2 lončka moke,
• 2 lončka vode,
• kakav po občutku.
Sestavine zmešamo v mešalniku.
Otroku pripravimo razne kuhinjske
pripomočke za igro (lončke, žličke),
živali iz lego kock za simbolno igro
ali pa vozila (traktorje, avtomobile) za
vožnjo po blatni cesti.
Priporočam, da je v bližini vedro s čisto vodo, da si otroci lahko po končani igri takoj sperejo roke, saj je zmes precej tekoča in se cedi s prstov,
zato je pot do kopalnice lahko predolga.
V posodi zmešamo moko, sladkor in ¾ lončka
vode. Z mešanjem nastane gosta, gladka zmes
brez kepic. Mešanici nato dodamo še preostalo
vodo in znova zmešamo. Dodamo še kis, nato
mešanico segrevamo na srednji temperaturi, da
se začne zgoščevati. Ko se nam zdi, da gostota
ustreza gostoti lepila, jo odstavimo in shranimo
v lonček. Upoštevati je treba, da se bo lepilo med hlajenjem še nekoliko
zgostilo. Tako narejeno lepilo je obstojno nekaj dni, če ga hranimo v
hladilniku.
Besedilo in foto: Maja Lenarčič
Lepilo
Potrebujemo:
• 1 lonček moke,
• 1,5 lončka vode,
• 1/3 lončka sladkorja,
• žlička kisa.

ŠPORT

maj 2020

Njegovo veličanstvo nogomet
Šport je čudovita in izjemno koristna stvar za posameznikovo telesno ter
mentalno zdravje. Vendar pa je mnogo več kot zgolj to, saj je tudi na kolektivni ravni pomemben družbeni dejavnik z močno socialno noto. Prek najrazličnejših športnih dogodkov šport ljudi povezuje med seboj, jih združuje in osrečuje. Mi Slovenci imamo prav poseben privilegij, da smo kot eden
najbolj športnih narodov na svetu obilno deležni vseh pozitivnih sadov,
ki nam jih prinaša šport – bodisi skozi profesionalni bodisi skozi rekreativni šport. Vsaka posamezna športna panoga, brez izjeme, je vredna vsega
spoštovanja. Obenem pa je primerjava vrednotenj športnih dosežkov med
panogami sila nehvaležna, saj se nam lahko kaj hitro zgodi, da smo zaradi
lastne subjektivnosti krivični do športnih dosežkov v športih, ki jih osebno
ne preferiramo.
Pa kljub vsemu ... Naj mi nekatere občanke in občani ne zamerijo, če
tudi spodaj podpisani pritrdim temu, da je izmed vseh športov nogomet nekaj posebnega in magičnega, kar ga loči od vseh ostalih športov.
Nekateri mu pravijo "najpomembnejša postranska stvar na svetu", drugi
spet "kralj med športi". Dejansko pa ima nogomet in vse, kar se dogaja
okoli njega, neko močno, čarobno privlačnost. Tekme, v katerih "David"
premaga "Goljata", kjer je polno presenetljivih preobratov, emocije na
igrišču, na tribunah ... To zaradi svoje specifičnosti lahko ponudi izključno
nogomet, noben drug šport.
Nogomet je tudi šport, ki je daleč najbolj razširjen po svetu, saj je dostopen prav vsem družbenim slojem. In prav ta širina je velika dodana vrednost za vse mlade, ki se odločijo za treniranje nogometa. Poleg učenja
nogometnih veščin jim namreč prav nogomet izmed vseh športov najbolj
avtentično omogoča, da osvojijo oz. okrepijo plemenite vrednote, ki so za
mlade ljudi življenjskega pomena pri njihovi vzgoji – tovarištvo, solidarnost, spoštovanje različnosti, lojalnost, disciplino, red, odgovornost. Poleg
tega pa ima nogomet tudi izjemno močno družabno noto, saj se izmed
vseh športov prav zaradi nogometa na tribunah zbira ogromna masa ljudi,
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najštevilčnejša izmed
vseh športov.
Skratka,
nogomet
je več kot šport, je
način življenja in zaradi vseh njegovih
pozitivnih
učinkov
pomemben družbeni
segment slehernega
okolja.
V naši občini se skupina
nogometnih
entuziastov, na čelu z
mladim, izjemno sposobnim, zagnanim in marljivim predsednikom kluba
Tilnom Strmškom, trudi nogomet spraviti še na višji nivo. Za njihovo dosedanje delo in prizadevnost jim gredo vse čestitke, a vendar brez finančnih
sredstev še tako velika želja, volja in talentiranost mladine niso dovolj, da
gre klub po začrtani poti – stopnico višje. Zato bi na tem mestu apeliral
na vse dejavnike v občini – na lokalne podjetnike širom občine, občinsko
upravo, občinske svetnike, lastnika nogometnega objekta –, da stopijo
skupaj in najdejo rešitve, ki bi NK Črni graben omogočila nadaljnji razvoj
kluba. Vsekakor je vsem jasno, da je v prvi vrsti nujno potrebno igrišče z
umetno travo ter ostala spremljajoča infrastruktura. Želja vseh nas, nogometnih zanesenjakov po vsej občini, pa je definitivno ustanovitev članske
selekcije, ki je krona vsakega kluba. A brez konkretne pomoči omenjenih,
te stvari žal ne bodo izvedljive.
Zato stopimo skupaj in strnimo sile v dobro napredka nogometa v Občini
Lukovica. Vsak od nas lahko na svoj način prispeva svoj kamenček v mozaik. Uprava kluba in še posebej naši mladi nadobudni nogometaši si to
vsekakor zaslužijo.
Skupaj bomo zmogli. Zato, občanke in občani, gremo v akcijo. Ker "fuzbal"
je zakon. Srečno, NK Črni graben!
Besedilo: Gregor Berlec, foto: Tilen Strmšek

NK Črni graben, Selekcija U-9 & U-10
Skupna selekcija otrok
do devetega oziroma
desetega leta je definitivno »najživahnejša«
selekcija v klubu, saj
člani s svojo otroško
razposajenostjo mnogokrat »kravžljajo živce« njihovemu trenerju
Tilnu Strmšku. Šalo na
stran, Tilen z intenzivnostjo treningov in
raznovrstnostjo učenja
novih nogometnih veščin vselej poskrbi, da otroci koristno porabijo svojo
odvečno energijo. S ponosom jih pohvali in pove, da je selekcija v minulem
letu dosegla nekaj lepih dosežkov, med katerimi imata posebno vrednost

NK Črni graben, Selekcija U-13
To je selekcija fantov in deklet, ki je trenutno brez dvoma »udarna« selekcija kluba. Po rezultatih, potencialu, zagnanosti in želji. Kako močno ima ta
selekcija rada nogomet, pove že samo dejstvo, da ima njihova trenerska
ekipa mnogokrat kar »sladke težave« v fazi ogrevanja, saj se ekipa praktično upira ogrevanju v obliki košarke ali rokometa. Iz enega in edinega
razloga – fantje in
dekleta prihajajo na
treninge dobesedno
»lačni« nogometne
žoge,
nogometne
igre. Treninge, ki potekajo trikrat tedensko,
vodi Božo Pogačar, ki
je na tej funkciji nasledil Sreča Avblja. Funkcijo trenerja vratarjev
opravlja Rok Keržan,

osvojitev drugega mesta v zimski ligi Športnega centra Triglav v Ljubljani in
tretje mesto na Seat Cup-u v Radomljah, oboje leta 2019. Selekcija je zelo
aktivna, sploh kar se tiče udejstvovanja na najrazličnejših tekmovanjih tako
v zimskemu delu sezone (dvoranski turnirji) kakor tudi v jesenskem oziroma spomladanskem delu, saj je denimo postala že tradicionalni udeleženec prestižnih turnirjev v Škofji Loki (turnir Jana Oblaka) in Novem mestu.
Otroci imajo treninge dvakrat do trikrat tedensko – jeseni in spomladi na
igrišču NK Črni graben v zavetju čudovitih lukoviških gozdov, v zimskem
času pa svoje nogometne veščine urijo v nedavni veliki pridobitvi za šport
v Občini Lukovica, v Sončni dvorani na Brdu.
Selekcijo U-9 & U-10 sestavljajo naslednji fantje in dekleta: Baloh Tadej, Domitrovič Julijan, Glušič Jaka, Iglič Domen, Ivanović Krempelj Denis, Jager
Žan, Juteršek Jon, Kopitar Nikolaj, Kotnik Matic, Pančur Andraž, Prašnikar
Natalija, Prašnikar Petra, Skenderović Ajdin, Skenderović Ayla, Šimenc Filip,
Špes Patrik in Šuštar Miha.
Besedilo: Gregor Berlec, foto: Tilen Strmšek
za fizično kondicijsko pripravo pa je zadolžen Anže Čerin. Ekipa je prav tako
kot ostale selekcije zelo aktivna pri udeležbah na najrazličnejših turnirjih,
kjer konstantno dosega zavidljive rezultate. Zadnji izmed njih je zmaga na
močnem dvoranskem turnirju v Ljubljani (memorial Romana Bengeza), ki
je potekal letos pozimi na slovenski kulturni praznik, 8. februarja.
Selekcijo U-13 sestavljajo: Avbelj Jaka, Barlič David, Bergant David, Burja
Mija, Burja Nina, Cerar Beti, Nograšek Živa, Podbelšek Žiga, Podgoršek Gašper, Prešeren Jan, Ris David, Rožič Bor, Skale Leon, Šegula Oskar, Šinkovec
Andrej, Tič Jan in Žavbi Max.
Ob tem seznamu pa velja omeniti tudi nekdanjega člana te selekcije. Volf
Gal, ki je trenutno član domžalskega nogometnega prvoligaša, je eden
izmed najboljših posameznikov v njihovem podmladku. Mladi Gal potrjuje
že dolgo znano dejstvo, da je bilo na področju Črnega grabna že od nekdaj ogromno talentiranih fantov in deklet za najrazličnejše športe. Njegov
prestop v NK Domžale pa ni samo plod njegovega nespornega velikega
talenta, temveč je pri tem opazen tudi rokopis strokovnega dela v NK Črni
graben. Zato, poleg čestitk fantu, obenem priznanje tudi vsem trenerjem
našega domačega kluba, ki so v preteklosti ta nogometni biser naučili prvih nogometnih korakov.
Besedilo: Gregor Berlec, foto: Tilen Strmšek
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ZDRAVJE

Rokovnjač

Koledar cvetenja, navzkrižni alergeni in preventivno delovanje
Sezona cvetenja je v polnem teku. Ljudje z alergijami, posebej na gaber, bor in trave, so v mesecu maju najbolj na udaru. Da se izognemo
hujšim težavam, ki so povezane z alergijami te vrste, si lahko na nek način pomagamo tudi sami. Z alergijo se je potrebno naučiti živeti,
saj ni pričakovati, da bo s tem, ko bomo mi na njo pozabili, pozabila tudi ona na nas. Preobčutljivostna reakcija imunskega sistema je
posledica tako dednosti kot okoljskih dejavnikov. Pri periodičnih težavah z očmi, nosom in pljuči tako že sami pomislimo, da smo morda
alergični na katerega izmed alergenov v našem okolju. Da to trditev potrdimo, se običajno obrnemo na osebnega zdravnika, ki nam
predpiše oziroma svetuje, s čim si lahko pomagamo v času, ko čakamo na obravnavo pri alergologu. Alergolog nato opravi pregled, med
drugim opravi tudi kožno vbodne teste, s katerimi lahko potrdi, na katere alergene moramo biti pazljivi.
Največ pa lahko storimo prav sami. S tem, ko se opazujemo, lahko opazimo, da se z nami nekaj dogaja, ko pojemo določeno hrano ali pa ko
smo v nekem novem okolju in se nam zvečer pojavijo »čudni« izpuščaji
in težave, ki jih pri sebi še nismo opazili. Avtoanamneza je namreč zelo
pomemben skupek informacij, ki zdravnikom mnogokrat pove več o
naši bolezni oz. našem stanju kot laboratorijski testi ali meritev. Na
alergije na cvetni prah lahko posumimo ob naslednjih simptomih:
zamašen nos ali voden izcedek iz nosu, srbenje nosu, suh dražeč kašelj,
srbeče oči, občutek peska v očeh, solzenje, izpuščaji na koži. Lahko se
pojavi splošno slabo počutje, utrujenost in glavoboli. Simptomi so dokaj neznačilni in jih lahko pripišemo tudi blažjemu prehladu.
Nekaj priporočil za osebe z alergijo na cvetni prah (priporočila in navodila sicer dobijo vsi pacienti z diagnozo, a na kratko ponovimo nekaj
pomembnih ukrepov):
- Okoli hiš ne sadimo visoko alergenih vrst rastlin (breza, leska, jelša,
cipresa).
- Izogibamo se gibanju na svežem zraku v opoldanskem času (na sprehod in po opravkih gremo zgodaj zjutraj).
- Najugodnejše gibanje v naravi je po dežju.
- Izogibamo se zračenju prostorov preko dneva.

Koledar cvetenja

- Če smo bili v okolju z veliko cvetnega prahu, je primerno, da oblačila
po prihodu domov slečemo in operemo ali pa jih vsaj stresemo zunaj
(z otresanjem z oblek po nekaterih raziskavah odstranimo tudi do 60
% cvetnega prahu), pri tem ne pozabimo na čevlje.
- V kolikor imamo to možnost, je primerno, da umijemo tudi lase.
- Spremljamo koledar cvetenja (tabela v članku) in napoved obremenjenosti s cvetnim prahom, v kolikor uporabljamo svetovni splet.
Na tem mestu pa je treba omeniti tudi navzkrižne alergije. To so alergične reakcije, ki se običajno pojavijo pri zaužitju določene hrane. Alergen, na katerega odreagira naš imunski sistem, se imenuje navzkrižni
alergen. Pri osebah, ki so alergične na cvetni prah breze, se tako lahko
alergična reakcija pojavi ob zaužitju pečknatega in koščičastega sadja,
lešnikov, mandljev, orehov in stročnic. Pri alergiji na cvetni prah trav
se lahko pojavi alergija pri zaužitju različnih žit, stročnic, paradižnika in
arašidov. Pri alergiji na pelin pa so to lahko naslednje začimbe: kamilica,
janež, bazilika, kumina in komarček (Vir: Osnove klinične alergologije in
astme, 2019). Na spodnji sliki imamo navedenih nekaj primerov alergenov in navzkrižnih alergenov.
Besedilo: Petra Pavlič
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VARČUJTE Z VODO, ENERGIJO IN DENARJEM,
NE S KAKOVOSTJO IN ODGOVORNOSTJO DO NARAVE.
Privoščite si zanesljive in cenovno ugodne čistilne naprave in sisteme za deževnico.

Čistilna naprava
One2clean
Inovativna čistilna naprava
nemške kakovosti, ki poskrbi
za družinski proračun in
okolje.
Visok učinek čiščenja,
v rezervoarju
ni električnih
komponent.
Praznjenje le enkrat
na tri leta, nizka poraba
energije in minimalno
vzdrževanje. Rezervoar
je povozen.

Deževnica

Ponikalni sistemi

Z uporabo deževnice lahko
prihranite do 50 % pitne vode.

Ponikalni sistemi so
učinkoviti, lahki ter
omogočajo enostavno
montažo. Cenovno so
postali zelo dostopni.

In denarja. Priporočamo
vam uporabo
brezplačne deževnice
za pranje avtomobila,
splakovanje
WC-ja, pranje
perila in
zalivanje vrta.

Lovilci olj in maščob
Uporaba povsod, kjer se
v iztočnih odpadnih
vodah pojavljajo masti
ali olja.

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Armex Armature d.o.o., Ivančna Gorica, info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 70, 051 652 192
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Varujmo čebele
Svetovno znani fizik in dobitnik Nobelove nagrade za fiziko Albert Einstein naj bi ob neki priliki izjavil: »Če bi čebela izginila z obličja sveta,
bi človeku ostala ne več kot štiri leta življenja. Nič več čebel, nič več opraševanja, nič več rastlin, nič več živali, nič več človeka."

Ta njegov citat je v luči skrivnostnega izginjanja čebel povzelo veliko
novinarjev, nacionalnih časopisov in tudi na stotine spletnih dnevnikov.
Res da je bil Einstein pameten mož, morda celo najpametnejši človek nasploh, vendar na žalost ni bil čebelar in tako o čebelah ni vedel prav veliko. Prav tako zgornjega citata slavni fizik ni nikoli izrekel. Podobno kot pri
mnogih drugih citatih so tudi tega pripisali Albertu Einsteinu, da bi mu
dodali pridih avtoritete. Kot se večkrat zgodi, pa je v ponarejenem citatu
zrno resnice in apokaliptični prizvoki niso le strel v prazno.
Če bi čebele izginile po vsem svetu, bi prišlo do pomanjkanja hrane, saj
čebelje družine ne bi več opraševale rastlin, od katerih pridobivamo sad-
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je, zelenjavo, oreščke itd. Med bi izginil s tržišča in raznovrstni uporabniki
voska bi morali začeti uporabljati dražje nadomestke. Pretresi v svetovni
ekonomiji bi bili globoki in dolgotrajni.
Če bi izumrle vse od več kot 7000 čebeljih vrst, bi ti pretresi prerasli v
cunamije, ki bi postavili na glavo celotne ekosisteme. V nekaterih ekosistemih čebele predstavljajo ključne vrste – podobno kot najvišji kamen v
oboku, brez katerega bi se obe strani oboka podrli. Ko bi izumrle rastline,
ki so odvisne od čebel, bi bile prizadete vrste, ki so odvisne od teh rastlin,
kar bi spet vodilo v smrt vrst, ki so odvisne od njih, in tako naprej.
Da se nam ne bi zgodile te črnoglede napovedi, čebelarji vse uporabnike
FFS prosimo, da jih uporabljajo v skladu z načeli dobre kmetijske prakse
in varstva okolja. Posebno pozornost naj posvetijo čebelam s sledečimi
ukrepi:
- Pred načrtovano uporabo FFS naj natančno preberejo priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo strupeno
za čebele. V glavnem so za čebele škodljivi vsi insekticidi in imajo to
tudi napisano na etiketi.
- Priporočena sredstva naj uporabljajo v najnižjih priporočenih odmerkih.
- Uporabljajo naj za čebele manj nevarne pripravke.
- Pred načrtovanim škropljenjem naj pokosijo podrast v sadovnjaku ali
vinogradu.
- Škropijo naj v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju.
- Pravočasno naj obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s FFS,
strupenimi ali škodljivimi za čebele.
Da bo na travnikih še naprej veliko raznovrstnih rož in zvokov brenčečih
čebel ter da bodo cvetoča sadna drevesa oprašena, slovenski čebelarji
pozivamo vse uporabnike FFS, da so pri njihovi uporabi skrajno previdni.
Besedilo: Vladimir Auguštin, svetovalec specialist za tehnologijo
na Čebelarski zvezi Slovenije, foto: arhiv ČZS
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Tretja sezona projekta 1, 2, 3, GREMO! tudi v izrednih razmerah
spodbuja k zdravemu življenju in pomoči drugim
Lukovica, 14. april 2020: V času izrednih razmer, ko so možnosti za vadbo omejene, je še toliko bolj pomembno, da ostanemo povezani in aktivni. HOFERjev projekt 1, 2, 3, GREMO! je od 5. aprila na misiji, da pomaga tudi v izrednih razmerah živeti kakovostno in zdravo, povezuje ljudi
in podaja močno sporočilo, da skupaj lažje premagujemo ovire. V naslednjih treh mesecih bodo ambasadorji projekta skrbeli za spletno vadbo
v živo, podajali prehranske nasvete in tedenske izzive s končnim ciljem – zbrati sredstva za Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike
Slovenije - Soča.

Projekt 1, 2, 3, GREMO! poteka že tretje leto zapored in je v preteklih izvedbah več tisoč ljudi spodbudil k aktivnemu življenjskemu slogu. Svoje
poslanstvo nadaljuje tudi letos, kljub trenutnim razmeram, ki gibanju na
prostem niso najbolj naklonjene. Pri HOFERju so povedali: »Zdravje naših
kupcev in zaposlenih nam je zelo pomembno. Trenutne ovire pa nas niso
ustavile, temveč spodbudile, da s projektom 1, 2, 3, GREMO! začnemo kar
doma, pri tem pa poleg telesne aktivnosti, pravilne prehrane in motivacije
pomagamo tudi tistim, ki potrebujejo pomoč. Tokrat donacijo namenjamo URI - Soča.«
Timski duh motivira in
premaguje vse ovire
Projekt 1, 2, 3, GREMO! ponuja brezplačen, celovit in
strokovno zasnovan vadbeni ter prehranski program,
ki so ga zasnovali izkušeni
strokovnjaki in obenem
tudi ambasadorji projekta.
Namenjen je prav vsem
– družinam in posameznikom, fitnes privržencem,
športnim navdušencem in
vsem, ki bi radi storili nekaj dobrega zase in z izpolnjevanjem tedenskih
izzivov pomagali tudi drugim. Za motivacijo bo še naprej skrbel Marko Potrč, televizijski voditelj in športni navdušenec: »Po mojih izkušnjah sta skrb
za skupno dobro in timski duh najboljša motivatorja za premagovanje ovir.
Verjamem, da bo tudi tokrat tako in da bomo s skupnimi močmi zbrali kar
največ sredstev za paciente URI - Soča.«
Celovit program vadbe in
prehranjevanja na enem
mestu
Vadbeni del programa
je zasnoval Jan Kovačič,
osebni trener in diplomant
Fakultete za šport, ki je v zadnjih devetih letih s svojim
programom osebnega trenerstva pomagal številnim
ljudem pri izboljšanju njihove telesne pripravljenosti.
»Spletne vadbe so odličen
način za ohranjanje telesne

aktivnosti in krepitev imunskega sistema. Ker se v teh dneh manj gibljemo
zunaj, sem sestavil program vadbe, ki združuje vse ključne elemente naravnih oblik gibanja in nam pomaga razvijati motorične sposobnosti, kot
so moč, hitrost, vzdržljivost, koordinacija, ravnotežje in gibljivost, poleg
tega pa ga lahko izvajajo vsi člani družine, posamično ali skupaj.«
Telesno vadbo mora seveda
spremljati tudi zdrava in uravnotežena prehrana, ki nam pomaga tako pri pripravi na vadbo kot pri regeneraciji telesa
po njej. Mojca Cepuš, mednarodno certificirana nutricistka,
je pripravila celovit program
prehranjevanja z recepti in
nasveti, ki jih je še posebej
prilagodila trenutni situaciji.
»V času karantene je še toliko
bolj pomembno, da ohranimo
zdrav in uravnotežen način
prehranjevanja. Hrana je pogosto način, s katerim mnogo ljudi uravnava
svoje razpoloženje, ki pa velikokrat povzroči, da jemo več in posegamo po
nezdravih prigrizkih, kar ima lahko za posledico povečano telesno težo. S
tem v mislih sem sestavila jedilnik z zdravimi, hitrimi in preprostimi jedmi,
ki vsebujejo veliko zelenjave, polnozrnatih živil in kakovostnih beljakovin.«
Program, ki pomaga ljudem ostati v stiku, tudi ko neposreden stik ni
mogoč
Dnevni vadbeni program je objavljen na spletni strani 123gremo.si. Programu se lahko pridružite kadarkoli s podpisom manifesta ter z beleženjem opravljenih vadb spremljate svoj napredek prek vadbometra, ki
meri vzdržljivost, moč, gibljivost in vztrajnost. Zdrav in uravnotežen jedilnik si sestavite s pomočjo Mojčinih receptov, ki ponujajo številne ideje
za vse dnevne obroke – zajtrk, kosilo, večerjo in malico. Jedilnik lahko poljubno prilagajate svojim željam.
Projekt 1, 2, 3, GREMO! gradi tudi občutek pripadnosti. Del programa tako
temelji na dogodkih v živo, ki potekajo na FB strani 1, 2, 3, GREMO!, kjer se
vsak torek, četrtek in nedeljo ob 18. uri lahko pridružite Janu pri vadbah
v živo, vsako drugo sredo v živo prisluhnete prehranskim nasvetom
Mojce Cepuš, ob petkih pa sodelujete v tedenskih dobrodelnih izzivih
Marka Potrča.
Biti doma ni ovira.
1, 2, 3, GREMO!

Besedilo: Hofer d.o.o.

26

OBČINSKI JAVNI RAZPISI

Rokovnjač

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica
(Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/15) Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v
občini Lukovica v letu 2020
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih (individualnih ali
skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do
50 populacijskih enot (PE) na območju občine
Lukovica.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17
in 81/19) določa zahteve odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne, ki morajo biti izpolnjene
pri opravljanju storitev obvezne lokalne javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih
finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št.
5/15) določa postopek za dodelitev sredstev,
zagotovljenih v proračunu Občine Lukovica.
II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s
stalnim prebivališčem v Občini Lukovica in
dokazili o načrtovani gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode, skladno s
pogoji javnega razpisa.
2. Občina Lukovica bo sofinancirala vloge
skladno s Pravilnikom o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in
vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav
v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine
Lukovica, št. 5/15). Sredstva so zagotovljena
v proračunu Občine Lukovica za leto 2020 v
višini do 5.200,00 EUR.
B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

1. Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske
stavbe mora biti izven območja aglomeracij,
za katere mora Občina Lukovica zagotoviti
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih
vod z javnim kanalizacijskim sistemom in
javno čistilno napravo.
2. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastninsko pravico
oziroma morajo predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri notarju.
3. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami
glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje zakonodaja.
III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vloga je sestavljena iz:
1. Prijavnega obrazca (obr. št. 1),
2. Vzorca pogodbe (obr št. 2),
3. Zahtevka za sofinanciranje (obr št. 3).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave
javnega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Lukovica, www.
lukovica.si.
IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu
2020 je potrebno vložiti najkasneje do 30. junija 2020.
Prijavo oziroma vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure na sedež
Občine.
Vlogo je potrebno poslati v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji stra-

ni označen z napisom »NE ODPIRAJ - mKČN
2020«. Na hrbtni strani ovitka mora biti
označen polni naslov vlagatelja.
V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska
komisija, ki jo s sklepom imenuje županja.
Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo
izključno v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge.
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 zavržejo
naknadno.
VI. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE
O IZIDU RAZPISA
Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o
izidu javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni
od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve
proračunskih sredstev. Z upravičenci bodo
sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni
pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko zainteresirani vlagatelji oziroma
prosilci pridobijo na Občini Lukovica, pri Jasni
Sovinšek, tel. št. 01/729 63 16.
številka: 354-0023/2020-1
datum: 21. 5. 2020

OBČINA LUKOVICA
županja
mag. Olga VRANKAR

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 2020
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 2020, ki se dodeljujejo
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št.
1407/2013, ki se s tem javnim razpisom dode-

lijo za ukrep: pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.
Predmet podpore po tem razpisu je izobraževanje, usposabljanje in informiranje nosilcev
registriranih kmečkih gospodarstev, njihovih
družinskih članov in zaposlenih na kmetiji.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu so pravne
in fizične osebe ter njihovi družinski člani in
zaposleni na kmetiji, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v

register kmetijskih gospodarstev in ima sedež
na območju občine.
IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije,
ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči
na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
V. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI ZA
DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:

OBČINSKI JAVNI RAZPISI

maj 2020
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem,
ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora
predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet
podpore.
(4) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva prejema sklepa o sofinanciranju s strani Občine Lukovica in do rokov za oddajo zahtevka.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni
tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali do države.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
občini Lukovica za programsko obdobje
2015-2020 (v nadaljevanju: pravilnik), se ne
dodeli za davek na dodano vrednost, razen
kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni
izterljiv.
(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo,
da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih
javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
(9) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri ukrepu razpisa.
2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe
pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
• ribištva in akvakulture,
• primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
• predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi
cene ali količine zadevnih proizvodov, ki
so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno
ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč,
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč
ne sme biti pogojena s prednostno rabo
domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika podjetja, ki
so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo s spremembami)

v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi
izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu
upravičencu oziroma enotnemu podjetju
na podlagi pravila »de minimis« v skladu z
Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne
18. decembra 2013 o uporabi členov 107
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352,
24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR
(v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih
let, ne glede na obliko in namen pomoči ter
ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev
podjetja niso upravičena do pomoči de
minimis, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbe
Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta uredba
uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če podjetje
na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi,
da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz
področja uporabe te uredbe, ne prejemajo
pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s
takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v
uredbi št. 360/2012.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu
z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz
100.000 EUR).
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
• da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št.
1407/2013,
• o odobrenem znesku de minimis pomoči.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
letni program dela (finančno ovrednoten
program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije
oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči),
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
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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
2020 je:
• Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
VI. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so
stroški organiziranja programov usposabljanja,
materialni stroški za izvedbo programov usposabljanja (predavanje, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, (najem prostora,
honorar izvajalcu, oglaševanje, gradiva za udeležence).
Podpore se ne dodelijo:
• za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj
o kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
• za stroške storitev povezane z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje,
• stroške svetovanja, ki so financirani v okviru
javne svetovalne službe.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti.
Aktivnost ne sme biti začeta pred izdajo sklepa in mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
• bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v
obliki subvencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih
programov, ki se jim krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%;
• največji znesek dodeljene pomoči: za organizacije do 4.500 EUR/program letno.
VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena
ukrepu za zagotavljanje tehnične podpore so
zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za
leto 2020.
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 predvidenih
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno
znižala.
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OBČINSKI JAVNI RAZPISI

V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2020 spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.
IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so
sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so določena v točkah.
X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca (prijavni obrazec) in obveznih prilog k vlogi, ki so
predložene kot dokazila k posameznemu ukrepu in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.
OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI
PRILOŽENA VLOGI:
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
letni program dela (finančno ovrednoten
program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije
oziroma participacije kmetov, če se izvajalec
za to odloči),
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti,
ki so predmet podpore,
• pisno izjavo upravičenca o prejetih sredstvih
za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel
sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
• pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh in v
tekočem proračunskem letu;
• pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja
de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči
po drugih predpisih;
• seznam podjetij, s katerimi je upravičenec
povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim
povezana podjetja;
• izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov
vezano na določilo sedmega odstavka 15.
člena pravilnika.

Rokovnjač
Prejeta dokumentacija se prosilcem ne
vrača.
XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala strokovna komisija (v
nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila tudi
predloge dodelitve sredstev.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge ter
meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja
pri posameznih ukrepih pri obravnavanju
vlog iz naslednjih vzrokov:
a. zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov
proračuna občine za leto 2020,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
4. 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.
5. Predlagatelja nepopolne vloge občinska
uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet delovnih dni od dneva
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni,
se zavržejo.
6. Na podlagi zapisnika in predloga komisije
občinska uprava s sklepom v upravnem postopku odloči o višini dodeljenih sredstev in
višini upravičenih stroškov za posamezen
ukrep in namen oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
7. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ!
JAVNI RAZPIS – TEHNIČNA PODPORA V
KMETIJSTVU 2020«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do
srede, 10.6.2020, 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 navedenega v prvem
odstavku te točke javnega razpisa, se bodo
šteli za prepozne in bodo ponudniku neodprti
vrnjeni.
Odpiranje prispelih vlog bo: 10.6.2020, 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 sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in
upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki mora
biti oddan najkasneje do 15.11.2020.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020.
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: 330-0014/2020-2
Datum: 21.5.2020

ELEKTRONIKA

mes
99 €/
15,

mag. Olga VRANKAR
županja

že 14 let

Najboljši TV programi in
internet s Krvavca-Kržišča,
Limbarske gore, Krima, ...

LED, LCD, PLAZMA TV, VIDEO SISTEMI,
INTERNET IN SATELITSKI SISTEMI VSEH VRST

POLITIKA

maj 2020

Ljudmila Novak, poslanka Evropskega parlamenta
Med razpadom, diktaturo in
svobodno prihodnostjo
Ne mine dan, ko ne bi prebirali poročil o obolelih, ozdravljenih ali številu umrlih zaradi posledic bolezni novega koronavirusa. Mnogi so zaradi
svojega poklica v položaju, ko nimajo časa za premišljevanje, pač pa
morajo ukrepati in iz dneva v dan pomagati drugim, lajšati njihovo stisko in bolečine. Zato moje razmišljanje ne more mimo ponovne zahvale vsem, ki nosijo največjo težo in odgovornost v teh časih preizkušenj.
Evropska unija (EU), z njo pa tudi Slovenija, v zadnjih 10 letih že drugič
vstopata v krizno obdobje. Tokratna kriza bo lahko politično precej bolj
usodna od tiste, ki se je začela leta 2008, če se politični diskurz in dejanja ne bodo osredotočala na pomen solidarnosti in empatije. EU je ob
prejšnji finančni krizi šla čez mukotrpna pogajanja, ki so trajala kar dve
leti (2010-2012). To, kar se je tedaj zgodilo v dveh letih, se je v zdajšnji
krizi v manj kot mesecu dni!
Evropski parlament je že konec marca za prvo blažitev posledic pandemije koronavirusa potrdil prerazporeditev 37 milijard evrov kohezijskih
sredstev in razširitev solidarnostnega sklada. Slovenija bo ob tem prejela skoraj 600 milijonov evrov. Verjamem, da je del tega zneska vlada
namenila tudi za izredno pomoč vsem samostojnim podjetnikom, lastnikom podjetij in zaposlenim. Podpora v višini 2,7 milijarde evrov bo
namenjena razdelitvi zaščitne opreme, razvoju zdravil in testiranja.
Iz evropskega reševalnega sklada (ESM) bo Slovenija lahko najela skoraj
milijardo evrov pomoči! V okviru prihodnje finančne perspektive pa naj
bi bil vzpostavljen tudi sklad za okrevanje gospodarstva.
In navsezadnje ne smemo prezreti, da je Evropska centralna banka
(ECB) sprejela kar 750 milijard evrov težek protikrizni program, s katerim bo prek odkupovanja obveznic zagotavljala likvidnost podjetij v
evrskem območju.
Zato z vso resnostjo želim zavrniti zlonamerne trditve, da je EU v tej krizi
neaktivna.
Narediti moramo vse, da nam bo uspelo. Cena neuspeha bi bila preprosto previsoka.
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Vlada sprejela zakon o
dvigu povprečnin občinam!

Predlog Slovenske demokratske stranke o dvigu povprečnin občinam, je prejšnja vlada Marjana Šarca zavrnila. Nova vlada, pod
vodstvom Janeza Janše pa je ob vseh ostalih za državljane koristnih ukrepih (Protikorona paketi), nedavno udejanila omenjeni predlog o dvigu povprečnin občin. Tako bo naša lukoviška
občina zaradi dviga povprečnine iz državnega proračuna prejela
203.767,95 evrov sredstev.
Vsekakor več kot dobrodošel ukrep naše vlade, ki bo tako kot
vsem ostalim slovenskim občinam, tudi naši občini omogočila, da
se lažje sooča s finančnimi obveznostmi. Srečno Slovenija, srečno
občina Lukovica!
OO SDS LUKOVICA

5. POHOD OB REKI, KI POVEZUJE
13. JUNIJ 2020

PRESTAVLJENO
NA 17. OKTOBER
2020
www.pohodobreki.si

100

Glavni pokrovitelj dogodkov Modrih novic 2020
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ZAHVALE

Rokovnjač

Vse na svetu mine,
vse se spremeni,
le spomin na tebe
ostaja in živi !

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

V SPOMIN

V SPOMIN

Minilo je že deseto žalostno leto, odkar nas je zapustila in odšla v
večnost
naša draga

5. maja je minilo žalostno leto, odkar je od nas odšla naša draga
mami, babica, prababica, sestra, teta in tašča

MAGDALENA ROKAVC,

MAJA BIRK KLOPČIČ

rojena Grilj
Žibretova mami iz Češnjic.

iz Vrbe.

Hvala vsem, ki se je spominjate in prinašate sveče ter z lepimi
mislimi postojite ob njenem grobu.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob njenem grobu, prižigate
svečke v njen spomin in ji želite večni mir.
VSI NJENI NAJDRAŽJI

Vsi njeni

Ljubil planine si, reke, gozdove,
ljubil si morje in tudi vetrove.
Naj bo srečno tvoje potovanje,
svoj prijazen nasmeh pa vračaj nam v sanje.

Vsi, ki radi jih imamo, nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo …
(Janez Medvešek)

ZAHVALA

Mnogim zvezdam na nebu se je pridružil naš dragi

PRIMOŽ ŠINKOVEC
iz Moravč.

Ob boleči izgubi se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v
najtežjih trenutkih življenja.
Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na
poslednji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in
društvom za vse besede tolažbe, stiske rok, darovane sveče,
cvetje, maše in druge darove.
Hvala župnikoma g. Kancijanu in g. Janezu za lep pogrebni
obred, vsem pevcem, ki ste z lepo pesmijo pospremili Primoža
na njegovi zadnji poti, in vsem, ki ste z lepimi besedami opisali
njegovo življenje.
In ti, Primož! Za vedno boš ostal v naših mislih, besedah in srcu!
Zelo te pogrešamo, vendar smo hvaležni, da smo bili del tvojega
življenja. Hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli!
Iz srca hvala vsem!
Vsi njegovi

ZAHVALA

V 72. letu je za vedno zaspala
naša ljubljena žena, mama, babica, sestra in teta

SLAVKA GABROVEC
(rojena Jamšek, Kadoleževa Slavka)
iz Lukovice.

Ob nepričakovani in boleči izgubi se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, sosedom in znancem za vsa izrečena sožalja,
podporo in prijazne besede. Zahvala tudi župniku g. Bernardu
Rožmanu za lepo opravljen pogrebni obred.
Vsa toplina tvojega srca in vsa tvoja ljubezen ostajata za vedno v
naših srcih.
Vsi njeni

OPRAVIČILO
Pri objavi zahvale za pokojnega Šinkovec Primoža je v prejšnji številki glasila Rokovnjač prišlo do tiskarske napake, zato zahvalo ponovno objavljamo,
svojcem pa se za storjeno napako iskreno opravičujemo.
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Vaš trgovec v Ljubljani
Peter Koci

051 319 185

Domen Šubic 041 306 973

Simon Blaznik 041 601 750

Uroš Hočevar 041 306 620

Dacia Duster ECO-G
Na plinski pogon

že za

89 €

na mesec
z
kreditom*
+ 5 let jamstva za vozila na zalogi**

Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

EKO SKLAD na svoji spletni strani https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit po vnosu v rubriko: hitri informativni izračun
kredita nudi naslednje kreditne pogoje za vozilo v vrednosti: *Informativna mesečna anuiteta za model Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G v skupni vrednosti 13.550 € z DDV, s pologom v višini 3.550€ in
financirano vrednostjo 10.000€ za obdobje 120 mesecev, znaša ob najemu kredita prek Eko sklada 88,91€. Obrestna mera za najem kredita znaša 1,3 % letno. Vse informacije so zgolj informativne narave
in temeljijo na informativnem in izračunu kredita na spletni strani EKO SKLADA. Več o kreditih EKO SKLADA za osebna vozila na plin, si lahko preberete na uradni spletni strani https://www.ekosklad.si/
prebivalstvo/pridobite-spodbudo/seznam-spodbud/osebna-vozila-na-plin/osebna-vozila-na-plin-kredit. Renault Nissan Slovenija ne odgovarja za informacije objavljene na spletnih straneh EKO SKLADA kot
tudi ne za točnost in zanesljivost in celovitost teh informacij in informativnega izračuna kredita, ki je na voljo na spletnih straneh EKO SKLADA. **Pet let jamstva obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano
jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej, prejme pa ga vsak kupec vozila Dacia iz zaloge. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisije CO2 137–192 g/km. Emisijska stopnja:
EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. 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.oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.
Dacia priporoča

dacia.si

Renault ZDAJ

0% obrestna mera
4 leta podaljšanega jamstva
Odlog plačevanja do 4 mesece
*

**

***

*Velja ob nakupu preko Renault Financiranja. Stranka je do promocijske obrestne mere upravičena v primeru minimalne financirane vrednosti 3.900 € in trajanjem od 12 do 48 mesecev. Maksimalna
financirana vrednost je omejena glede na model vozila. **4 leta jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3. in 4. leto
ali 80.000 km, karkoli se zgodi prej. ***Odlog pričetka plačevanja mesečnih obrokov do 120 dni je omogočen v primeru nakupa avtomobila prek Renault financiranja z minimalnim 20% pologom
in v primeru ustrezne bonitete stranke. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
Poraba pri mešanem ciklu 4,1–7,3 l/100 km. Emisije CO2 109–158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. 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.
Renault priporoča

NAŠI SALONI SO ODPRTI – LEPO VABLJENI!

renault.si

