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  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost specifične emisije 
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. 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. Ponudba Levji bonus velja 
za fizične in pravne osebe (ni združljiva z drugimi posebnimi ugodnostmi za podjetja) za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Ponudba Bon za zimske pnevmatike velja samo za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 11. do 
vključno 31. 12. 2022. Višina Levjega bonusa, vrednost Bona za zimske pnevmatike in pogoji akcije so objavljeni na www.peugeot.si.

LEVJI BONUS IN BON ZA ZIMSKE PNEVMATIKE 
+ KASKO ZA 1 EUR
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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 BLAGOVICA,
Blagovica 10, tel: 041/370-437

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

DOMAČE DOBROTE v naši trgovini: 
suhe mesnine (salame, klobase, narezki, zaseka, ocvirki), raznovrstni domači siri, domači štruk-
lji, testenine (makaroni, rezanci, ribana kaša, mlinci), moke, kaše, zdrob, …

PRVOVRSTNA MOKA  
za peko kruha in domačih piškotov

PRAZNIČNE RASTLINE –  
Božične zvezde, božični telohi, okrasne smrekce, …

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

VSE ZA
KOLINE
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Naslednja številka Rokovnjača bo iz-
šla 15. decembra 2022; rok za oddajo 
člankov je 5. december 2022 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-po-
šti na naslov: rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo 
le prispevke v elektronski obliki (word, PDF). Za 
več informacij pošljite sporočilo na zgoraj nave-
deni elektronski naslov.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Miha Ulčar, uredniški od-
bor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Drago Juteršek in Petra Pavlič; ustanoviteljica: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, jezi-
kovni pregled: Anja Žabkar; spletna stran: www.lukovica.si, e-naslov: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje 
oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 2.048 izvodov. Glasilo spada med proizvode, za katere se obračunava 5 % DDV 
(Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami). 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: Obeležitev 20 letnice delovanja Vrtca Medo, foto: Miro Pivar.

UVODNE BESEDE
Spoštovane bralke in bralci, pred vami 
je nova številka Rokovnjača, ki vam 
tudi tokrat prinaša veliko zanimivega 
in jesensko obarvanega branja. Ker so 
pred vrati lokalne volitve, smo tudi v tej 
številki prostor za potrebe oglaševanja 
volilne kampanje namenili kandidatom, 
strankam in listam iz občine Lukovica.

V novi številki Rokovnjača vas sezna-
njamo s projektnimi predlogi partici-
pativnega proračuna po krajevnih sku-
pnostih, ki so bili izglasovani s strani 
občanov in bodo umeščeni v občinski 
proračun za leto 2023. Predstavljamo 
vam tudi aktualne občinske investici-
je ter utrinke z odprtja nove dostopne 
poti do poslovilnega objekta v Krašnji, 
ki je potekalo v sredini meseca oktobra. 
Z ureditvijo te ceste in dvorišča pred 
vežico se je rešilo enega najbolj perečih 
infrastrukturnih problemov v tej krajev-
ni skupnosti

Tokrat je Rokovnjač tudi podjetniško 
obarvan, saj v njem bolj podrobno 
predstavljamo Meliso Veterino, ki je 
neke vrste veterinarska lekarna, kjer pa 
je moč kupiti tudi hrano, prehranska 
dopolnila in opremo za male živali.

Na straneh dogodki in društva predsta-
vljamo aktivnosti društev, ki jih tudi to-
krat ni bilo malo. Na straneh šole in vrtci 
boste našli nekaj utrinkov s praznova-
nja 20-letnice delovanja Vrtca Medo. Na 
športni strani si boste lahko prebrali o 
Andreju Kozjeku, ki je bil 100. tekač na 
cilju Volkswagen Ljubljanskega marato-
na, o srebrni medalji, ki jo je na medna-
rodnem tekmovanju Alpe Adria osvojila 
Petra Pavlič, ter o dogajanju v Hokej-
skem klubu Prevoje.

Približno dve milijardi ljudi na svetu s 
svojo prehrano ne dobi dovolj železa? 
Več o tem in zakaj je železo pomemb-
no za vsa življenjska obdobja, si boste 
lahko prebrali na strani, ki je namenjena 
zdravju.

Želim vam prijetno jesensko branje!

 

Miha Ulčar
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Obisk svetega Miklavža v občini Lukovica
Sobota, 3. decembra 2022, ob 17. uri, v prostorih Društvenega doma 
Krašnja, Krašnja 14, za otroke z območja Krajevne skupnosti Krašnja.

Ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 17. uri, v Sončni dvorani Lukovica, 
Brdo pri Lukovici 5, za otroke z območja Župnijske Karitas Brdo in Zlato 
Polje.

Ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 17. uri, v prostorih Podružnične šole 
Blagovica, Blagovica 33, za otroke z območja Krajevne skupnosti Blagovica 
in Češnjice.

Ponedeljek, 5. decembra 2022, ob 17. uri, v prostorih Gostinskega pod-
jetje Trojane, Trojane 11, za otroke z območja Krajevne skupnosti Trojane.

 
Vabljeni otroci od 1. do vključno 7. leta starosti!
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Le s skupnimi močmi lahko uresničujemo načrte in dosegamo 
najboljše rezultate
Spoštovane občanke in spoštovani občani,
zaključuje se moj štiriletni mandat županje. Ko se ozrem na iztekajoči 
se mandat, lahko z zadovoljstvom rečem, da smo z ekipo za našo obči-
no, občanke in občane izvedli številne pomembne projekte in uresničili 
prenekatere skupne ideje in pobude. Kljub temu da so bili začetki težki, 
saj je bilo prevzeto stanje in delovanje občinskega aparata daleč od pri-
kazanega, nam je z vztrajnostjo, znanjem, izkušnjami, iskrenimi odnosi, 
poštenostjo, transparentnim delom ter spoštovanjem enakih kriterijev in 
pravil za vse oziroma vsakogar uspelo izplavati na površje. Še več. Izbolj-
šali smo poslovanje občine, saj smo v zadnjih treh letih uspeli proračun 
ne samo uravnotežiti, ampak ga tudi povečati.
Ker ostajajo še načrti, želje in pa tudi volja, si želim ostati županja Obči-
ne Lukovica tudi v naslednjem mandatu. Prepoznavam še neizkoriščene 
priložnosti za razvoj, ki bo tudi v prihodnje pregleden, skrbno načrtovan, 
ambiciozen, a vseeno realen.

Županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar in član uprave DARS dr. 
Peter Gašperšič sta v četrtek, 10. novembra 2022, podpisala pismo o 
nameri za ureditev lokalnega uvoza in izvoza na avtocestni bencinski 
servis Lukovica jug ter ureditev dodatnih parkirnih površin na počivali-
šču Lukovica za tovorna vozila v smeri Ljubljane.
Županja mag. Olga Vrankar in dr. Peter Gašperšič sta uvodoma ugo-
tavljala, da obstajata želja in interes na strani Občine Lukovica, da se 
lokalnim prebivalcem omogoči dostop do bencinskega servisa na av-
tocestnem počivališču Lukovica jug. Že ob gradnji avtoceste naj bi po-
tekali pogovori med Občino Lukovica in DARS-om, da bo urejen tudi 
izvoz iz bencinskega servisa za potrebe lokalnega prebivalstva. Občina 
Lukovica je že večkrat pisno seznanila DARS s problematiko preobre-
menjenosti počivališča Lukovica sever v smeri Ljubljane z mirujočim to-
vornim prometom, zaradi česar je potrebno nujno zagotoviti in urediti 
dodatne parkirne površine, kar bo prispevalo k povečanju prometne 

Občina Lukovica in DARS podpisala pismo o nameri za ureditev 
lokalnega uvoza in izvoza na avtocestni bencinski servis jug 
ter ureditev dodatnih parkirnih površin na počivališču

V Zavrhu pri Trojanah je Občina Lukovica obnovila dvesto petdeset 
metrov ceste, in sicer na odseku, kjer je bilo potrebno urediti odtoke in 
preplastiti cestišče. Krajani Zavrha so tako dobili prenovljeno cesto, saj 
je bila stara dotrajana ter potrebna ureditve in prenove.
Odprtja prenovljenega cestnega odseka v Zavrhu pri Trojanah, ki je po-
tekalo v petek, 11. novembra 2022, so se udeležili županja Občine Lu-
kovica mag. Olga Vrankar, predsednik Krajevne skupnosti Trojane Borut 
Smerkolj, Katka Bohinc, v. d. direktorja občinske uprave, Zlatko Pečar iz 
občinske uprave, Metka Prvinšek, krajanka Zavrha, in predsednica Ko-

V Zavrhu pri Trojanah odprli prenovljen cestni odsek

Rada imam našo prelepo občino in vas, drage občanke in občani. Vedno 
mi je bilo v veselje srečati se z vami. Prav tako sem vedno pozorno pri-
sluhnila vašim pobudam, idejam in pa tudi morebitnim težavam, s kate-
rimi ste se srečevali v vsakdanjem življenju. Skupaj z ekipo smo se vedno 
potrudili in poskušali najti rešitve.
Za uspešno delo je pomembno povezovanje in ne izključevanje, saj lah-
ko le s skupnimi močmi uresničujemo načrte in dosegamo najboljše re-
zultate. Da je to pravo vodilo za uspešno delo, smo dokazali v tem štirile-
tnem mandatu. In takšno vodilo bom zasledovala tudi v prihodnje. Veseli 
me, da mojo kandidaturo podpirajo Neodvisna lista Za Črni graben, Lista 
za šport in razvoj občine (LŠRO) in Nova Slovenija (NSi). Prepričana sem, 
da lahko z dosedanjimi izkušnjami, dobrim sodelovanjem in iskrenim na-
menom pripomoremo k nadaljnjemu razvoju naše občine.

Vaša žUpanja

varnosti na območju počivališča.
S podpisom predmetnega pisma o nameri sta obe strani izrazili obo-
jestranski interes po ureditvi uvoza in izvoza na avtocestni bencinski 
servis na počivališču Lukovica jug za potrebe lokalnega prometa do 
bencinskega servisa, pri čemer se DARS zavezuje, da bo predmetni 
projekt izvedel na lastne stroške v najkrajšem možnem času. DARS si 
bo prizadeval tudi k pripravi potrebne prometne dokumentacije in 
izvedbe širitve počivališča Lukovica sever, tako da bodo zagotovljene 
dodatne parkirne površine za mirujoči tovorni promet.
Po podpisu je dr. Peter Gašperšič še razgrnil načrt izvedbenih del, ki so 
si ga prisotni dobro ogledali, pripomb nanj pa ni bilo ne s strani Občine 
Lukovica niti s strani DARS-a. Dogodku so prisostvovali tudi podžupan 
Vincenc Dragar, svetnica Občinskega sveta Mojca Stoschitzky in v. d. 
direktorica občinske uprave Katka Bohinc.

Besedilo in foto: Miro piVar

misije za kmetijstvo v Občini Lukovica, predstavnik podjetja GP Hribar 
ter krajanke in krajani Zavrha.
V uvodu dogodka je vse zbrane pozdravila Metka Prvinšek, ki je izrazila 
zahvalo in zadovoljstvo krajanov vasi Zavrh, da je imela Občina Lukovi-
ca posluh zanje in prenovila tamkajšnji cestni odsek.
Zbrane je nagovorila tudi županja mag. Olga Vrankar, ki je povedala, 
da je tudi sama vesela te investicije, čeprav je bilo zaenkrat prenovlje-
nih samo dvesto petdeset metrov. »Z rekonstrukcijo te ceste in pa še 
drugih cest, ki jih imamo v občini Lukovica čez 160 kilometrov, bomo 
nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar se tiče rekonstrukcije ceste v Zavrhu, 
bomo z njo nadaljevali v naslednjem letu. V okviru te investicije je bil 
zamenjan spodnji ustroj ceste, urejeno odvodnjavanje in drenaža zale-
dnih vod. Izvajalec del je bilo podjetje GP Hribar, ki je dela izvedlo kva-
litetno. Pobuda krajana, da bi bilo smiselno ob cesti dodati še kakšno 
ograjo, je na mestu predvsem zaradi vidika večje prometne varnosti, za 
kar se bomo potrudili,« je dejala županja. V nadaljevanju je povedala, 
da v času njenega županovanja ni pozabila na vzhodni del občine, saj 
so v tem času obnovili več cestnih odsekov, s tem pa bodo nadaljevali 
tudi v prihodnosti. Na koncu se je županja zahvalila projektantu, nad-
zorniku in izvajalcu del za uspešno opravljeno delo ter zaželela, da bi 
cesta dobro in varno služila svojemu namenu.

Besedilo in foto: Miro piVar
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Občani ste odločili, da gre v izvedbo 17 projektov!
Komisija za ocenjevanje projektnih predlogov in ugotavljanje izidov glasovanja o projektnih predlogih participativnega proračuna za leto 2023 v 
Občini Lukovica je v ponedeljek, 7. 11. 2022, ugotovila izid glasovanja.
Glasovanja se je udeležilo 160 občank in občanov, t. j. prebivalcev z območja krajevnih skupnosti (v nadaljevanju: KS) Blagovica, Prevoje, Rafolče, 
Trojane in Zlato Polje, ki so izglasovali 9 projektov. Z območja KS Češnjice, Krašnja in Lukovica je bilo 8 projektov že avtomatsko uvrščenih v izved-
bo. Skupaj bo Občina Lukovica v letu 2023 tako izvedla 17 projektov iz naslova participativnega proračuna »Odločamo skupaj!«.
Iz KS Blagovica je prišlo 26 glasovnic (od tega 4 neveljavne), iz KS Prevoje 56 glasovnic (od tega 3 neveljavne), iz KS Rafolče 23 glasovnic (od tega 
2 neveljavni), iz KS Trojane 36 glasovnic (vse veljavne) in iz KS Zlato Polje 19 glasovnic (od tega 11 neveljavnih).
Izglasovani projekti, ki bodo umeščeni v občinski proračun za leto 2023, so predstavljeni v nadaljevanju in so rezultat glasovanja ter razpoložlji-
vih sredstev za posamezno območje KS:
Krajevna skupnost Naziv projekta Kratek opis projekta Vrednost v EUR
Blagovica Začetek je pomemben! Postavitev hidrantnih omaric z opremo poleg obstoječih hidrantov. 4.999,00

Blagovica Panelna ograja za zaščito in 
varnost otrok Z ograjo nameravamo zaščititi otroke pred zunanjimi dejavniki (cesta, promet). 3.000,00

Prevoje Nakup, postavitev in izobraže-
vanje občanov pri nakupu AED

Zagotovitev varnosti krajanov KS Prevoje v primeru nenadnega poslabšanja zdrav-
stvenega stanja, kot je zastoj srca. 4.294,08

Prevoje Igrišče za odbojko na mivki, šport-
ni park Šentvid – priprava tal

Igra odbojke na mivki v zadnjem času dobiva na priljubljenosti tudi zaradi uspelih 
projektov odbojke v Sloveniji. Da bi ujeli vlak za napredek v tej športni panogi, je 
nujno potrebno, da imajo naši otroci in odrasli krajani primerno igrišče za igranje.

5.000,00

Prevoje Oprema za igrišče za odbojko 
na mivki

Igra odbojke na mivki v zadnjem času dobiva na priljubljenosti tudi zaradi uspelih 
projektov odbojke v Sloveniji. Da bi ujeli vlak za napredek v tej športni panogi, je 
nujno potrebno, da imajo naši otroci in odrasli krajani primerno igrišče za igranje.

5.000,00

Rafolče Postavitev drogov za označe-
vanje hišnih številk Za hitrejše najdbe iskane zgradbe zaradi neurejenega vrstnega reda hišnih številk. 4.826,90

Trojane Obnova otroškega igrišča
Igrala na otroškem igrišču na Trojanah je načel zob časa, saj so nekatera že poš-
teno nagnita in tako nevarna za uporabo. Potrebno je zamenjati nekatera igrala, 
ostala pa osvežiti.

5.000,00

Trojane Nakup defibrilatorja

Nakup defibrilatorja za vasi Gorenje, Javorje, Log in Suša, saj so od najbližjega že 
stacionarnega defibrilatorja oddaljene več kot 5 minut vožnje, kar pomeni, da bi 
potrebovali minimalno 10 minut, da bi defibrilator prišel do ponesrečenca v teh 
zgoraj naštetih vaseh.

3.000,00

Zlato Polje Ureditev naravoslovno-učne poti Ureditev poti, učnih tabel, ozaveščanje in predstavitev vloge gozda, čebelarstva, 
Zlatopoljska jama. 4.000,00

Kljub temu da so nekateri projekti dosegli večje število točk, se niso uvrstili v izvedbo, ker je njihova vrednost presegala razpoložljiva sredstva, ki so 
bila v okviru participativnega proračuna namenjena za območje KS Blagovica. Projekt, ki bi z vključitvijo presegel celotni znesek 8.000,00 EUR, se je 
preskočil in je bil v izvedbo umeščen naslednji, katerega vrednost je bila dovolj nizka, da se je še lahko vključil, ne da bi presegel mejno vrednost.
Za projekte z območja KS Češnjice, Krašnja in Lukovica glasovanje ni bilo izvedeno, saj je skupna višina razpoložljivih sredstev zadostovala, da se 
ti projekti uvrstijo direktno v izvedbo.
Krajevna skupnost Naziv projekta Kratek opis projekta Vrednost v EUR

Češnjice Postavitev ekološkega otoka v 
Češnjicah

Ureditev prostora in postavitev ekološkega otoka za zbiranje ostalih odpadkov 
(steklo, papir). 1.000,00

Krašnja Vgradnja stalnega ozvočenja v 
poslovilni vežici Krašnja Vgradnja stalnega ozvočenja v poslovilni vežici Krašnja. 3.175,05

Krašnja Ureditev otroškega igrišča v 
Krašnji

Ureditev otroškega igrišča v Krašnji s postavitvijo dveh novih otroških igral in dveh 
klopi za počitek ter zamenjavo tobogana z novim. 4.700,00

Krašnja
Vgradnja novih košev za košarko 
in klopi na šolskem igrišču v 
Krašnji

Vgradnja dveh novih jeklenih konstrukcij, vključno s košarkarskima tablama in 
košema, ter dveh klopi za počitek na šolskem igrišču v Krašnji. 3.120,00

Lukovica Postavitev košev za pasje iz-
trebke

Postavitev košev za pasje iztrebke na območju celotne KS Lukovica, še zlasti ob 
sprehajalnih poteh, ki so pogosteje uporabljene z namenom, da se iz okolja izloči-
jo tovrstni "odpadki".

4.750,00

Lukovica Vzpostavitev brezžičnega 
omrežja na trgu v Lukovici

Vzpostavitev brezžičnega omrežja na trgu v Lukovici z namenom javnega dostopa 
do omrežja (izključitev uporabe mobilnih podatkov občanov/uporabnikov), inšta-
lacija, programiranje.

4.150,00

Lukovica
Postavitev AED defibrilatorja 
na območju Sp. Prapreč in 
Gradiškega jezera

Postavitev AED omarice na območju Sp. Prapreč in Gradišč. 4.979,70

Lukovica Obnovitev hidrantih omaric na 
območju KS Lukovica

Obnovitev oz. zamenjava dotrajanih hidrantnih omaric na območju KS Lukovica. 
Hidrantne omarice, ki so potrebne obnove, bi zamenjali z novimi, prav tako bi jih 
tudi na novo opremili.

4.755,32

Krajevna skupnost Preostanek sredstev v EUR
Blagovica 1

Češnjice 0

Krašnja 4,95

Lukovica 3.364,98

Prevoje 3.705,92

Rafolče 3.173,10

Trojane 0

Zlato Polje 0

Skupaj 10.249,95

Preostanek sredstev, ki je razviden iz desne preglednice, se prenese v naslednji cikel izva-
janja participativnega proračuna v letu 2023 za krajevno skupnost, kjer so sredstva ostala 
neporabljena.

Spoštovane občanke in občani, iskrena HVALA za vse vaše predloge in glasove. HVA-
LA tudi za vse dodatne pobude in mnenja, da bomo lahko v naslednji cikel izvajanja 
participativnega proračuna stopili še močnejši in še bolj povezani. Veseli smo, da 
lahko skupaj z vami izboljšujemo kakovost življenja v naši občini!

Besedilo: oBčinska UpraVa
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Investicije v izvajanju

Zaključena je rekonstrukcija najbolj poškodovanega odseka ceste v na-
selju Zavrh pri Trojanah. Pri rekonstrukciji lokalne ceste skozi naselje Ra-
folče potekajo dela skladno s planom. Izvedeni sta kabelski kanalizaciji 
za javno razsvetljavo in dela na elektro omrežju za potrebe gradnje nove 
transformatorske postaje. Zamenjan je spodnji ustroj v območju ceste in 
pločnika, zgrajena meteorna kanalizacija. Trenutno se izvajata dve opor-
ni konstrukciji za zavarovanje ceste in sosednjih zemljišč pred erozijo ter 
polaganje ločilnih robnikov med voziščem in pločnikom.
Gradbena dela pri obnovi sekundarnega vodovoda na Prevojah pri Šent-
vidu se nadaljujejo po planu. Zgrajen je glavni cevovod in opravljen tlač-
ni preizkus, kar je pogoj za izvedbo hišnih priključkov. Trenutno se izvaja 
obnova zadnjih hišnih priključkov in pripravljalna dela za asfaltiranje ce-
stnih odsekov, po katerih poteka novi vodovod.
Nadaljuje se obnova najbolj poškodovanega odseka na cesti Spodnji Pe-
telinjek–Prevoje. Obnova obsega zamenjavo spodnjega ustroja, izvedbo 
zalednih in prečnih drenaž, obnovo obstoječih in umestitev dodatnih 
prepustov za odvod meteorne vode. Dela izvaja izvajalec Lavaco d.o.o., 
pogodbena vrednost je 94.822,63 EUR z DDV. Rok za dokončanje del je 
30. 11. 2022.
Začela so se dela za celovito rekonstrukcijo Gasilske ulice v naselju 
Šentvid pri Lukovici. Dela bodo obsegala gradnjo meteorne kanalizaci-
je, kabelske kanalizacije za prestavitev obstoječe transformatorske po-
staje (investitor Elektro Ljubljana), podaljšanje sanitarne kanalizacije za 
priključitev večstanovanjskega objekta na naslovu Gasilska 7 in objekta 
PGD Prevoje. Dela obsegajo še gradnjo pločnika in celovito prenovo ce-
ste. Pogodbena vrednost znaša 241.350,84 EUR z DDV, dela so bila na 

Pogleda na gradbišče ceste v Rafolčah.

Pogleda na gradbišče ceste v Rafolčah. Asfaltiranje ceste proti naselju Zavrh pri  Trojanah.Rekonstrukcija ceste v naselju Krajno Brdo.

podlagi izvedenega postopka naročila male vrednosti, ki je bil objavljen 
na Portalu javnih naročil, oddana najugodnejšemu ponudniku Lavaco 
d.o.o.
V naselju Krajno Brdo podjetje GP Hribar d.o.o. izvaja rekonstrukcijo ceste, 
ki vodi skozi spodnji del naselja. Pogodbena vrednost znaša 75.979,70 
EUR z DDV, dela se bodo zaključila predvidoma do 30. 11. 2022.
Začela se je gradnja parkirišča nasproti Zdravstvene postaje Lukovica. 
Projekt obsega umestitev 16 parkirnih mest z ustreznim odvodnjava-
njem, izbrani izvajalec Resal d.o.o. se je zavezal dela izvesti do 30. 11. 
2022, vrednost del je 50.727,80 EUR z DDV.
V izdelavi je projektna dokumentacija za gradnjo pločnika med naselje-
ma Prevoje pri Šentvidu in Vrba. Po večkratnem usklajevanju se trenutno 
izdeluje četrta varianta poteka trase.
Dela pri gradnji širokopasovnega optičnega omrežja na območju 
občine Lukovica se nadaljujejo. Izvedeno je polaganje kabelske ka-
nalizacije na prvem delu trase od občinske meje do naselja Trojane. 
V občini Lukovica se nadaljuje gradnja širokopasovnega optičnega 
omrežja RUNE, ki bo omogočilo dostop do hitrejšega, zanesljivejšega 
in kvalitetnejšega interneta. V občini se je letošnjo jesen namreč začela 
gradnja širokopasovnega optičnega omrežja RUNE, ki bo olajšala poslo-
vanje, šolanje in prostočasne aktivnosti ter izboljšala kvaliteto življenja. 
Gradnja omrežja trenutno poteka v naselju V Zideh, dela pa se bodo na-
daljevala v smeri naselij Trojane, Učak in od tam proti Lukovici. Zatem pa 
se bo gradnja razširila še v druga naselja, vključena v projekt.

Besedilo in foto: oBčinska UpraVa
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V Krašnji odprli novo dostopno pot do poslovilnega objekta
Jesen je letni čas, ko si v naravi napolnimo zvrhane košare dobrot. Radodarno jesen si bomo letos še posebej zapomnili, saj je vsak naš 
sprehod skozi gozd bogato nagrajen. Gobe, kostanji, orehi po dvoriščih so letos bogato obrodili. Listje se je obarvalo v škrlatne barve, v 
Krajevni skupnosti Krašnja pa so se poleg jesenskih dobrot razveselili tudi ureditve površine pred vhodnim portalom poslovilne vežice 
in ceste, ki pelje do vežice. Iz prašne in ob dežju blatne površine je nastalo temno sivo pregrinjalo, asfalt poimenovano, dar jeseni pa sta 
prispevala Občina Lukovica in Krajevna skupnost Krašnja.

Na odprtju asfaltirane površine pred vhodnim portalom v mrliško ve-
žico in ceste, ki pelje do nje, se je v nedeljo, 16. oktobra 2022, v po-
poldanskih urah zbralo lepo število domačinov, ki so si prišli pogledat 
pridobitvi. Sedaj ne bodo več po prašni in blatni poti spremljali svojcev, 
sorodnikov, prijateljev in znancev na zadnjo pot k večnemu počitku, 
ampak bo zadnje slovo potekalo po lepo urejenem prostoru.
Odprtja so se udeležili tudi županja Občine Lukovica mag. Olga Vran-
kar, podžupan Občine Lukovica Vincenc Dragar, predsednik Sveta Kra-
jevne skupnosti Krašnja Robert Pervinšek, župnik župnij Brdo, Zlato 
Polje, Češnjice in Krašnja Bernard Rožman ter predsedniki krajevnih 
organizacij in društev: Romana Močnik Žavbi (KUD Fran Maselj Podlim-
barski Krašnja), Marjan Štrukelj (ŠD Krašnja) Gregor Rožič (PGD Krašnja), 
Franc Žavbi (OE ZZB za vrednote NOB Krašnja), Draga Pervinšek (KO 
RK Krašnja). V kulturnem programu so nastopili ljudski pevci KUD Fran 
Maselj Podlimbarski Krašnja in harmonikar Jon Juteršek. Prireditev je 
povezovala Brigita Rožič.
Županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar je v svojem nagovoru 
dejala, da je vesela, da so prišli na cilj: "Uredili smo prehod med pla-
tojem mrliške vežice, ogrevanje v objektu z IR paneli in pa seveda pro-
jekt dostopne poti, ki vključuje odvodnjavanje, gradnjo opornih zidov, 
gradnjo mirujočega projekta – parkirišča, odbojne ograje, razsvetljavo 
in ureditev bankin ter seveda dostopno pot, ki jo bomo asfaltirano da-
nes predali svojemu namenu. Mislim, da je pot že dolgo časa klicala po 
varni ureditvi in res sem vesela, da nam je to uspelo. Na tem mestu bi 
se rada zahvalila Krajevni skupnosti Krašnja za vso pomoč in za dobro 
sodelovanje pri projektu ter vsem posameznikom, ki ste pripomogli, da 
smo ta projekt uspešno realizirali. Ta kompleks je zaokrožil ta projekt, 
tako da je sedaj ta hiša miru in spoštovanja ter žalovanja lepa pridobi-
tev. Naj nas povezuje in združuje v zavedanju, da je življenje najvišja 
vrednota. Hvala lepa".
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Krašnja Robert Pervinšek pa je 
v svojem nagovoru povedal, da je, čeprav so se zbrali na mestu, kjer 
se srečujejo zaradi žalostnih dogodkov, za krajane Krajevne skupnosti 
Krašnja vesel dan. "Danes uradno odpiramo cesto, ki pelje od glavne 

OBČINSKA UPRAVA

ceste do poslovilne vežice, na katero smo čakali skoraj trinajst let. Z ure-
ditvijo te ceste in dvorišča pred vežico se je rešilo enega najbolj pere-
čih infrastrukturnih problemov v naši krajevni skupnosti. Z zamenjavo 
steklenih vhodnih vrat in ogrevanjem vežice pa je tudi uporaba le-te 
postala prijaznejša. Seveda pa to ne pomeni, da je s tem vlaganja v ta 
objekt konec. Čim prej moramo pristopiti k sanaciji dveh manjših vdo-
rov podtalnice na zadnji strani objekta in zamenjavi notranjega dela 
stenske obloge, ki je zaradi tega puščanja povsem uničena. Zahvalju-
jem se Občini Lukovica za vsa izvedena dela in za ves finančni vložek. 
Zahvala gre tudi članom KS Krašnja, da so soglasno podprli predlagan 
način ureditve tako dvorišča kot ceste. Poleg tega pa se zahvaljujem 
tudi Francu Novaku in Branetu Močniku za pomoč pri iskanju najbolj 
optimalnih rešitev celostne ureditve vežice in njene okolice," je povedal 
Pervinšek.
V nadaljevanju je župnik župnij Brdo, Zlato Polje, Češnjice in Krašnja 
Bernard Rožman blagoslovil nove pridobitve, nato pa je sledil prerez 
traku, za kar sta poskrbela županja mag. Olga Vrankar in predsednik 
krajevne skupnosti Robert Pervinšek.

Besedilo in foto: Miro piVar
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Megleno sobotno jutro nas ni ustavilo, kajti naša želja po ustvarja-
nju in druženju je bila dovolj močna, da smo se 8. 10. 2022 zjutraj 
zbrali v Gostilni pri Bevcu in tam na izbrano temo »Slikanje v tišini« 
začeli s slikanjem.   

Vsem likovnim ustvarjalcem iz našega in ostalih društev, ki ste prišli na naš 
Ex-tempore, zares lepa hvala, da ste se v tako velikem številu odzvali na-
šemu vabilu in da ste skupaj z nami slikali in se družili. Naši likovni sekciji 
DU Lukovica udeležba likovnikov iz sosednjih krajev in društev zares veliko 
pomeni, saj bi sami težko zagotovili dovolj veliko udeležbo. To je že naša 
druga tovrstna prireditev in upamo, da bodo z vašo pomočjo naša srečanja 
lahko postala tradicionalna. Zahvaljujemo se Dušanu Jemcu iz Gostilne pri 
Bevcu, da nam je kot pobudnik in sponzor tudi letos ponudil pomoč pri 
organizaciji našega drugega Ex-tempora za našega pokojnega člana Dra-
ga Jermana. Posvečamo ga njemu v zahvalo, vsem njegovim prijateljem, 
znancem ter najbližjim pa v spomin ob obletnici smrti.
Vodja območne izpostave JSKD Domžale, g. Matej Primožič, pa nam je 
priskočil na pomoč s financiranjem slikarskih platen, brez katerih izvedba 
naše prireditve ne bi bila mogoča. Seveda se mu za to iskreno zahvalju-
jemo. Vse nastale umetnije so bile tudi letos razstavljene v Pungartnikovi 
hiši v Lukovici, v novembru pa bodo na ogled še na spletni strani Občine 
Lukovica.   
Našega slikarja Draga Jermana se spominjamo s ponosom, spoštovanjem 
in hvaležnostjo. V letu 2016 nam je kot ustanovni član pomagal pripravlja-
ti temelje za novo dejavnost – likovno ustvarjalnost. Z njegovo pomočjo 
smo prišli tudi do naše prve mentorice in naša likovna sekcija je tako lahko 
zaživela. Naše delo se je nadaljevalo in tako smo še vedno tu. Ustvarjamo, 
se izobražujemo in uresničujemo svoje sanje s pomočjo našega mentorja, 
akademskega slikarja Vinka Železnikarja.

Besedilo in foto: jože anžič

DOGODKI, OGLAS, LOKALNE VOLITVE

Nedelja, 6. novembra, bi bila čisto navaden Gospodov dan, če je ne bi imenovali za-
hvalna nedelja in se pri svetih mašah zahvaljevali Bogu za vse dobro, kar smo v tem 
letu prejeli.

V nekaterih cerkvah so se pri sveti maši Bogu zahvaljevali zakonski jubilanti, spet drugje mla-
di, a v mislih smo se vsi skupaj zahvalili za dobrote in lepote, ki smo jih prejeli. Vsaj enkrat 
letno lahko rečemo Bogu hvala, a ne le njemu, tudi staršem, sorodnikom, sosedom, naj si 
bo za pomoč ali le za nasmeh in pozdrav. In če smo se na zahvalno nedeljo zahvalili Bogu, je 
obenem prav, da ne pozabimo, da so tiste čarobne besede, ki polepšajo dan in življenje, še 
vedno prosim, hvala in oprosti in jih le večkrat v življenju izrecimo svojim najdražjim in Bogu.

Besedilo in foto: drago jUteršek

Zahvalna nedelja

Drugi Ex-tempore Memorial 
Draga Jermana

info@artik.si, 040 554 000

Zanesljiv partner pri prodaji, oddaji in 
nakupu vseh vrst nepremičnin – od prvega 

vprašanja do končne realizacije.
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90 let Terezije Us
Vroče avgustovsko popoldne se je počasi ohlajalo in se sramežljivo spogledovalo z večerom, ko smo predstavnice krajevnega odbora 
Rdečega križa Blagovica-Češnjice skupaj z županjo mag. Olgo Vrankar prispele do hiše na začetku vasice Mali Jelnik. Namen našega 
obiska je bil voščiti, čeprav malo pozno, gospe Tereziji Us za njen visok življenjski jubilej. V mesecu aprilu je naša slavljenka obrnila že 
90. list v svoji bogati knjigi življenja.

Pohod na Kriško goro
V nedeljo dopoldne smo se odpravili na pohod na Kriško goro nad vasico Gozd, ki mirno sameva nad Golnikom. Obdala nas je prečudovi-
ta jesenska narava, ki ponuja celo paleto barv. Sonce je pozlatilo vse barve in sončni žarki so se prebijali skozi veje, ki že lepo odmetavajo 
svoje jesensko listje. Stezica, lepo pogrnjena z jesenskim listjem, nas je skozi gozd vodila v ta raj in razgled na ljubljansko ravnico na 
severu, pa na planine nad Tržičem, ki že samevajo in čakajo na zimsko odejo, da si odpočijejo od pohodnikov in živine.

Z možem Viktorjem sta nas nasmejana in vesela sprejela na domačem 
dvorišču ter nas prijazno povabila v hišo. Najprej je slavljenki voščila žu-
panja mag. Olga Vrankar in ji v imenu Občine Lukovica izročila krasen šo-
pek rož. Nato so sledile lepe želje in čestitke tudi predstavnic krajevnega 
odbora Rdečega križa Blagovica-Češnjice, ki smo ji podarile simbolično 
»košarico zdravja«. Zbrani za mizo smo slavljenki nazdravili za 90. rojstni 
dan in se posladkali s torto. Nato smo naše druženje nadaljevali s prije-
tnim in sproščenim pogovorom, ki nas je, obarvan s spomini, ponesel 
devet desetletij nazaj.
Zgodba Terezije Us se je začela pisati 24. aprila 1932, v vasici Prapreče, 
Veliki Gaber na Dolenjskem. Na svet je prijokala kot tretji otrok mami Ma-
riji in očetu Janezu. Odraščala je na kmetiji v družbi šestih bratov. Že od 
otroštva je bila vajena trdega dela, skromnosti, odrekanja in poštenosti, 
kar jo je spremljalo na poti skozi življenje. Osnovno šolo je obiskovala 
v Velikem Gabru, njeno mladost pa je zaznamovalo kruto vojno obdo-
bje. Najprej so bili pod italijanskimi okupatorji, po kapitulaciji Italije pa 
so njihovo območje zasedli nemški okupatorji. Po končani šoli je Terezija 

ostala doma na kmetiji in pomagala pri kmečkih opravilih ter v kuhinji. 
Ko je dopolnila 18 let, jim je umrla mama. Najmlajša bratca sta bila takrat 
stara 3 leta in 13 mesecev. Tako so se čez noč vse skrbi za gospodinjstvo, 
družino in za mlajša bratca zgrnile na mlada Terezina ramena. »To so bili 
res žalostni in težki časi,« se s solzami v očeh spominja preteklosti naša 
sogovornica.
Ko je leta 1956 gospodar na domači kmetiji postal njen starejši brat, je Te-
rezijo njena želja po samostojni življenjski poti odpeljala v belo Ljubljano. 
Najprej se je zaposlila kot sobarica v Domu milice, čez nekaj let v hotelu 
Lev in zadnjih 15 let v hotelu Kompas, kjer je dočakala zasluženo pokoj-
nino. Ker je bila lepo, postavno in prijetno dekle, kar se vidi še danes, je 
kmalu omrežila srce mladega miličnika Viktorja. Zvestobo sta si obljubila 
12. 8. 1961 in še danes drži, že 61 let. V zakonu se jima je kmalu pridružil 
še sin Vilko in njuna sreča je bila popolna.
Z možem sta redno hodila v službo, skrbela za dom in družino ter gradila 
hišo na Malem Jelniku. S svojim delom, skromnostjo in poštenostjo sta 
bila in sta še vedno sinu svetel zgled.
Sin je poročen in z ženo živi v Ljubljani, zakonca Us pa že 40 let domujeta 
v prijetni hiši na Malem Jelniku. Družbo jima delata dve muci, ki sta z leti 
postali »družinski članici«.
Med pogovorom izvemo, da rada hodita v hribe in da je bil mož Viktor, še 
ne dolgo tega, aktiven in vzoren član planinskega društva. Oba sta še čila, 
trdnega zdravja in samostojna pri skrbi zase. Vsak teden se z avtomobi-
lom odpeljeta v dolino po opravkih in v trgovino.
Terezija skrbi za odlično kuho in za zelenjavni vrtiček, Viktor pa postori 
vse, kar je potrebno v hiši in okoli nje. »Pridelava še vso zelenjavo in tudi 
krompir za ozimnico,« še ponosno dodata.
Slavljenka Terezija je živahna in klena gospa, bistrega duha ter dobrega 
spomina, ki še danes življenje uživa »s polnimi pljuči«. Oči ji še dobro slu-
žijo. »Očala potrebujem samo za branje. Rada berem časopise in revije. 
Knjige pa sedaj bolj malo, zaradi oči,« doda gospa Terezija in resno pri-
kima.
Ob slovesu smo se zahvalile za lep sprejem, prijetno druženje in postrež-
bo ter se fotografirale z jubilantko.
Vse najboljše, gospa Terezija, in še na mnoga zdrava in srečna leta, ki jih 
boste delili s svojimi dragimi.

Besedilo: Malči leVec; foto: Viktor Us

Vseh 29 pohodnikov je z veseljem zagrizlo na kar strmo pot do vrha ozi-
roma do koče na Kriški gori. Po 1 uri in 30 minutah so naše oči zazrle 
prečudovit pogled oziroma razgled v dolino, a to dolino je narava pokrila 
z rahlo meglico kakor sramežljivo dekle.
V daljavi pa nas je pozdravljal naš očak, nič kaj sramežljiv Triglav. Naspro-
tno mu je kraljeval Storžič, Stol pa je mirno bedel nekje vmes poleg Ze-
lenice in Begunjščice. Pod planinami sta naše poglede privabila Jelendol 
in dolina proti Ljubelju oziroma tržiška dolina. Seveda, kakor pravi HRI-
BOVCI, smo si na vrhu privoščili malico in pogasili žejo. Čas za počitek so 
nekateri izkoristili za fotografiranje na gugalnici, naši najmlajši pa so se 
veselili tekanja in guganja.
Po nekaj urah uživanja smo se počasi podali proti dolini oziroma do iz-
hodiščnega položaja, kjer nas je pričakal avtobus ter nas srečno pripeljal 
v naš kraj. Pohvalil bi vse pohodnike, predvsem pa najmlajše ter najmlaj-
šega, ki šteje dobro leto.
Hvala in komaj čakamo drugi pohod po naših lepih gričih in planinah.

Besedilo in foto: janko kUhar
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Poleg predsednika ČZ Slovenije Boštjana Noča, ki je idejo tudi pred-
stavil, so se predstavitve udeležili še županja Občine Lukovica mag. 
Olga Vrankar, podžupan Vincenc Dragar, projektant Andrej Čabrian 

in drugi. Predstavitev je bila zanimiva z več vidikov, saj bo poleg 52 
postelj, ki jih glamping predvideva, treba ponuditi tudi oskrbo in 
prav tu se vidi priložnost za sodelovanje, prodajo izdelkov in pridel-
kov okoliških kmetij. Seveda ob tem obstaja možnost trajnega za-
služka, saj bo slogan »Domače je najboljše« naredil svoje, dopustniki 
pa se bodo lahko vračali po nakupih.
Na predstavitvi je bilo rečeno, da mora projekt v vseh pogledih ostati 
"zelen", trajnosten, samooskrben, izobraževalen ter da mora ohranja-
ti tako kulturno dediščino kot tudi čebelarstvo in varstvo okolja. V 
projektu so nakazane smernice za vključitev tako čebelarstva, saj so 
načrtovani objekti v obliki satja, kot tudi gradu in njegove zgodovine.
Seveda projekt ne bo mogel zaživeti, če ne bo sodelovanja predvsem 
lastnikov zemljišč, sosedov, občine, šole, župnije, spomeniškega var-
stva in še koga. Poglavitno je, da bo projekt sprejet s širše lokalne 
skupnosti, da čez čas, ko bo zadeva stekla, ne bi prišlo do metanja 
polen pod noge. In kot je komorni zbor ČZS prvi čebelarski zbor na 
svetu, bi bil to tudi prvi glamping na pobudo ČZS, ko bodo lahko 
ponosno rekli: »Bili smo prvi, ki smo si upali stopiti na to pot in jo ob 
pomoči celotne skupnosti uspešno pripeljati do konca!«

Besedilo in foto: drago jUteršek

V Čebelarskem centru Slovenije še polno idej
 
V četrtek, 13. oktobra 2022, je Čebelarska zveza Slovenije skupaj z Občino Lukovica v Čebelarskem centru Slovenije na Brdu predsta-
vila idejno zasnovo glampinga in celostnega razvoja okolice centra.

Pota v Ukrajini 2022
V župnišču na Brdu smo dan pred misijonsko nedeljo prisluhnili pričevanju Tajde in Natalije o njunem letošnjem misijonarjenju v Ukra-
jini. A najprej o tem, kaj je Pota. Pota je program mladinskega misijonarskega prostovoljstva, za katerega ne potrebuješ veliko, le malo 
poguma in odgovor: »Ja, grem zraven oziroma sem zraven.«

V zadnjih petnajstih letih se je v program vključilo že 758 prostovolj-
cev in prostovoljk, starih od 18 do 29 let. In kaj smo tokrat iz prve roke 
izvedeli na srečanju, ki ga je s pozdravom začel in z molitvijo za mir v 
Ukrajini zaključil župnik Bernard Rožman? Avantura se je začela že pri 
nas na veliki šmaren, ko so se odpravile k sestram v Ukrajino.
Na začetku pogovora sta povedali, kako so potovali, in sicer je traja-
lo 13–14 ur, da so prispeli na cilj. Sprejele so jih Marijine sestre Jožica, 
Barbara in Marta in njihova avantura se je tako nadaljevala. Bile so v 
Zakarpatju, kjer ni toliko napadov ruskih sil, čeravno sirene prav tako  
tulijo in sporočajo napade, ki jih javljajo tudi ob pomoči mobilne tele-
fonije. Ljudje so revni, saj je njihova povprečna plača 300–400 €, vendar 
služb ni prav veliko. Med sezonska dela sodijo nabiranje borovnic in 
brusnic in s tem nekaj zaslužijo. Ukrajinci so zelo veren narod in večkrat 
skupaj molijo tako rimokatoličani, grkokatoličani kot pravoslavni in to 
50 rožnih vencev.
Prisluhnili smo tudi njihovi molitvi, ki je za naše pojme neke vrste petje. 
Iz slišanega se da razbrati, kaj je namen in komu je namenjeno. Nato so 
sledile zgodbice o tem, kako so ruski vojaki Ukrajincem pobrali imetje 

in jim v podpis dajali listino, da so Rusi, in še nešteto takšnih in dru-
gačnih ne prav lepih pričevanj. Njihovo delo je bilo pomagati ubogim, 
sodelovati pri oratoriju za otroke ter priskočiti na pomoč, kjerkoli so 
jih potrebovali – naj bo to praznjenje in polnjenje kombijev in drugih 
vozil z dobljeno pomočjo, kitanjem in pleskanjem do igre in kuhe. Kar 
niso mogle verjeti, da v hišah še nimajo vode in da je stranišče še na 
štrbunk. Dotaknili smo se tudi njihovega zdravstva, za katerega sestra 
Marta trdi, da je tako skrivnostno kot prikazovanje fatimske Marije. 
Bolnik si mora sam preskrbeti zdravila, ortopedske pripomočke in tudi 
nekoga, ki mu v bolnišnici med okrevanjem streže, ga preoblači in skrbi 
zanj. Za mnoge to skrb prevzamejo sestre. Potem, ko so nas seznanile z 
vsem, kar so počele v času bivanja v Ukrajini, pa smo jim zastavljali tudi 
vprašanja. Da so lažje stekla, smo bili deležni medenjakov in recepta za 
ukrajinsko nacionalno jed boršt, ki ga je napisala sestra Marta Meško. In 
kot je bilo že napisano, smo srečanje in pogovor o delu Pota v Ukrajini 
sklenili z molitvijo za mir v Ukrajini in po svetu.

Besedilo in foto: drago jUteršek
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Lukov sejem v Lukovici
Prvo soboto po tem, ko goduje zavetnik cerkve svetega Luka v Spodnjih Praprečah, v Lukovici pripravijo Lukov sejem. In tako je v soboto, 
22. oktobra 2022, rokovnjaško tržnico zamenjal Lukov sejem. Tudi tokrat ga je v središču Lukovice pripravilo TOD Brdo-Lukovica.

Po 26 letih odšel župnik Anton Potokar
V nedeljo, 16. oktobra, smo se pri sveti maši v cerkvi svetega Tomaža v Krašnji poslovili od dolgoletnega župnika Antona Potokarja. Bogu 
smo se zahvalili za vse, kar je župnik Anton v vseh teh 26 letih, kolikor je bil med nami, storil v župniji svetega Tomaža v Krašnji. Je že 
tako, da leta naredijo svoje in tudi bolezen, ki pride z leti, je dodala svoje križe in težave, zato se je odločil, da žal ne more več opravljati 
dela župnika na župniji.

Tokrat sicer ne moremo zapisati, da je bil sejem živ, saj je njegovo raz-
položenje krojilo vreme. Kljub temu si ga je ogledalo, tudi kaj kupilo ter 
poskusilo, lepo število obiskovalcev. Poleg tistih, ki običajno kupujejo na 
rokovnjaški tržnici, so prišli še nekateri drugi, da so se oskrbeli z zelenja-
vo, sadjem, mesnimi izdelki in tudi s suho robo od Ribn'čana.
Med je zdravilen in v naših krajih je število čebelarjev, ki so tisto, kar na-
redijo čebele, ponudili v prodajo, kar precejšnje in posel jim je šel dobro 
od rok. Še malo in pred vrati bo zima, čas toplih nogavic in jabolk za vi-
taminsko obogatitev in na sejmu so se prodajala tista iz Trnovč in  Vrbe. 
Tako ena kot druga so zelo okusna in ob zimskih večerih, če ne bodo prej 
pošla, bodo še kako dobrodošla. Če pa ste sejem zamudili, se oglasite 
pri Rosovih in Kašnikovih na domu, zagotovo boste lahko kupili kakšno 
gajbico okusnih jabolk. Za tiste, ki potrebujejo malo več moči, je bila na 
voljo degustacija hrane pri Soud, pri Bevcu in pri Cesarju in ni kaj dodati, 

Anton Potokar je somaševal ob domačem župniku Bernardu Rožmanu, 
ki je v nagovoru spregovoril o Mojzesu, ki vabi k molitvi, pogovoru z Bo-
gom, kajti, kot pravi v evangeliju, sodnik se je spreobrnil zaradi vztrajne 
molitve vdove, ki je sodnika prosila, naj odloči pravično. Tudi  Jezus nam 
zagotavlja, da vztrajna molitev rodi sadove. Še dva primera vztrajnosti 

kajti odlična pokušina je bila pri vseh. Po tem, ko smo si obrisali mastna 
usta, smo skočili še k Srčku na degustacijo sladkih dobrot, ki jih pečejo 
že nešteto let. Te, ki smo jih poskusili, so bile čisto sveže, jutranja peka.
Dobro okrepčani smo se odpravili še na prostor PGD Lukovica, kjer smo 
se preizkusili v oživljanju. Enim je šlo bolje kot drugim, da o vozlih ne pi-
šem, zato smo se raje lotili spoznavanja opreme v vozilu in prisluhnili bolj 
vešči uporabi le-te. In tudi tu, na prostoru PGD Lukovica, so nam ponudili 
slastne palačinke z različnimi namazi, da se jim človek ne more upreti. 
Tudi pri gasilcih in gasilkah velja, da ena ni nobena. 
Da je bil tokratni Lukov sejem živ, ne morem zapisati, bil pa je vremensko 
razposajen in še kar številčen. Upamo, da bo imel Peregrinov sejem več 
sreče z vremenom in obiskovalci.

Besedilo in foto: drago jUteršek

v molitvi je navedel župnik Bernard, in sicer sveto Moniko in Fatimsko 
Mati Božjo.
Tako kot je bila slovesna sveta maša, je bilo slovesno in mogočno tudi 
prepevanje, saj sta  številne pevke in pevce vodila Marko Juteršek in or-
ganist Miha Zavrl. Po oznanilih so sledile še zahvale članov ŽPS, ki so se 
župniku Antonu v imenu vseh župljanov in društev zahvalili za njegov 
duhovni in ostali delež v župniji. V vseh teh letih je zgledno sodeloval 
tudi z Občino Lukovico, za kar se mu je ob slovesu zahvalila tudi županja 
mag. Olga Vrankar. Izrečene so bile tudi želje, da nas še obišče in z nami 
ostane povezan v molitvi in ob srečanjih. Še zahvala Bernarda in Antona 
vsem ministrantom, pevcem in organistu ter gospodinjam za pripravo 
tega lepega, za nekatere tudi žalostnega dogodka.
Anton Potokar odhaja za duhovnega pomočnika na Vir. Ker bo kmalu 
praznoval zlato mašo, bo takrat zagotovo prišel oziroma, kot je sam dejal: 
»Pridem, če me boste povabili.«  
Na koncu smo se vsi zadržali še pred župniščem, saj so gospodinje nape-
kle in pripravile  številne dobrote. Pekel se je kostanj in tudi za žejo je bilo 
poskrbljeno, saj se pivo Rokovnjač prileže tako pri sladkih jedeh kot pri 
kostanju. Ker se kaj hitro izve, da nekdo pričakuje srečanje z Abrahamom, 
so se pevci hitro zbrali in še njemu zapeli in mu tako čestitali. Bilo je lepo 
nedeljsko dopoldne. Ko je v zvoniku zvonilo poldne, smo zadnji odhajali 
izpred cerkve, vsem pa so v mislih odzvanjale besede župnika Antona: 
»Kar je bilo slabega, pozabimo in vrzimo čez hrbet.« In tako smo ta dan 
obujali samo vesele utrinke župnije svetega Tomaža v Krašnji v 26-letni 
zgodovini, ki jo je pisal župnik Anton Potokar.

Besedilo in foto: drago jUteršek    
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Likovniki in rokodelci DU Lukovica navdušili z razstavo
V Pungartnikovi hiši je bila v petek, 21. oktobra 2022, otvoritev likovnih in rokodelske razstave.

V uvodnem nagovoru je vse prisotne pozdravil predsednik Likovne sek-
cije g. Jožef Anžič, ki je v nadaljevanju tudi povezoval program. Za po-
pestritev sta med programom z dvema glasbenima vložkoma poskrbeli 
učenki Osnovne šole Janka Kersnika, Taja Jemc in Mija Pogačar.
Predsednica Društva upokojencev ga. Marjana Grošelj je v nagovoru 
osvetlila delovanje likovne in rokodelske sekcije ter imenovala sodelu-
joče člane. Predsednik likovne sekcije g. Jožef Anžič in predsednica ro-
kodelske sekcije ga. Stana Stopar pa sta predstavila vsebino letošnjih 
razstav.
Razstava likovnih del je bila v galerijskih prostorih tokrat razdeljena na tri 
tematske sklope, in sicer:
V prvem sklopu so bile razstavljene slike, nastale na drugem Ex temporu, 
ki ga je Likovna sekcija DU Lukovica razpisala v začetku oktobra in je bil 
posvečen Dragu Jermanu – slikarju v tišini. Poleg domačih likovnikov so 
se razpisa udeležili tudi člani sosednjih likovnih društev. Razstavili smo 13 
likovnih del, ki so nastala na podlagi vtisov, ki jih je na ustvarjalce naredila 
Lukovica in krajina bližnje okolice s svojimi motivi. Na slikah so bili upo-
dobljeni skriti kotički, arhitektura in detajli ter podobe, vtkane v mistično 
zgodbo. Pokrovitelja Ex tempora sta bila ponovno Gostilna pri Bevcu iz 
Lukovice in Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Dom-
žale. Obema velja zahvala, da sta nam omogočila to našo prireditev.
V drugem sklopu so bile slike, nastale v okviru letnega projekta z naslo-
vom »Velika planina«. Ta nas je spremljal kar nekaj mesecev, od spomla-
danskega obiska Velike planine, kjer smo s fotoaparati zabeležili moč pre-
bujene narave ob koncu zime in razcvet na milijone vijoličnih žafranov, 
pa do dokončanja likovnih del. Likovna dela so bila izdelana v različnih 
tehnikah: od risbe z ogljem, kombiniranih tehnik, akvarela, pastela, olja, 
akrila in novejše tehnike, ki je nastala s šivanjem blaga in jo imenujemo 
tekstilni kolaž.
V tretjem sklopu pa smo na ogled postavili tudi likovna dela, ki so nastala 
izven naše dogovorjene teme in so obsegala tehnike risanja in slikanja, 
s katerimi smo želeli prikazati še naša tihožitja in krajine ter sodobnejše 
aktualne teme.  
V projektu Velika planina in v prosti tematiki je s svojimi likovnimi deli 
sodelovalo 6 članov likovne sekcije.
Delo Likovne sekcije je strokovno spremljal mentor akademski slikar g. 
Vinko Železnikar. Seveda smo do sedaj posamezne tehnike že kar dobro 
osvojili, naslednji naš korak pa je bolj individualne narave, kjer mentor 
spodbuja razvoj posameznega člana, tako da vsak v največji možni meri 
razvije lastni likovni slog.
Rokodelci vsako leto pripravijo zelo bogat izbor najrazličnejših uporab-
nih in okrasnih predmetov in tako je bilo tudi letos. Za izdelavo upora-
bljajo širok izbor naravnih in umetnih materialov. Največ poudarka pa so 
letos namenili izdelkom iz volne. Zelo vzpodbudno je, da se je rokodelski 
sekciji priključilo tudi pet mladih ustvarjalcev, ki so s svojimi izdelki po-
pestrili razstavo ročnih del.
Otvoritve se je udeležil tudi predstavnik Javnega sklada za kulturne de-
javnosti, območne izpostave Domžale, g. Matej Primožič. Ob tej priliki je 
vse ustvarjalce obdaril še s praktičnim darilom.
V veliko čast pa nam je bilo, da je ga. županja mag. Olga Vrankar v nago-

voru poudarila pomen delovanja Društva upokojencev in sekcij znotraj 
društva za Občino Lukovica. Izrazila je vso podporo nadaljnjemu delo-
vanju društva in sekcij. V zaključku pa je za vse obiskovalce tudi svečano 
otvorila razstavo.
Da si je razstave likovnih in rokodelskih del lahko ogledalo še več obisko-
valcev, so bile te na ogled še 22. in 23. oktobra 2022.

Besedilo: irena gorec in jožef anžič; foto: arhiV likoVne sekcije dU lUkoVica

Septembra na Jamniku, 
oktobra v Marezigah
Upokojenci DU Lukovica se vsak mesec odpravimo na pohod. Tako 
smo se v mesecu septembru odpravili na Gorenjsko na lep, 831 
m visok, razgledni vrh Jamnik. Domačini mu pravijo tudi »balkon 
Gorenjske«, saj nudi prekrasen razgled na bližnjo in daljno okoli-
co. Na vrhu stoji cerkev sv. Primoža in Felicijana. Vrh je prav zaradi 
lahkega dostopa in lepega razgleda zelo priljubljen med pohodni-
ki. Iz Krope smo se odpravili po lahki označeni poti proti Jamniku. 
V prijetnem klepetu smo bili malo manj pozorni na markacije in 
seveda zašli na pot, ki pelje na Vodiško planino. Bilo je precej str-
mo, zato smo se odločili, da se obrnemo in se vrnemo na izhodišče. 
V domači gostilni nas je čakala malica. Ko smo se okrepčali, smo se 
odločili, da se z avtom odpeljemo na Jamnik, ki se nam je že nekaj-
krat izmuznil zaradi različnih vzrokov. Veseli smo bili, da smo prišli 
na zastavljeni cilj, saj nas je čakal res prekrasen razgled.

V oktobru pa smo se odločili za Primorsko. Zbralo se nas je lepo število 
in z avtobusom smo se odpeljali do vasi Vanganel. Čakala nas je več 
kot triurna krožna pot za srce in ožilje. Iz Vanganela smo se podali proti 
umetnemu Vanganelskemu jezeru, ki nudi številne možnosti za rekre-
acijo in sprostitev. Lahka in prijetna pot nas je peljala okoli jezera, nato 
pa se je počasi začela dvigati proti oljčnim nasadom. Tam se je za kratek 
čas prijetna pot končala, saj se je začela zelo strmo dvigati in zaradi raz-
močenih tal je bilo treba zelo paziti. Brez nezgod smo kmalu prišli do 
ceste Koper–Marezige. Nekaj časa smo hodili po pločniku mimo osmic 
in kmalu prišli na razgledišče z vinsko fontano. Lepo vreme nam je po-
nujalo prekrasen razgled na Šavrinsko gričevje, Koper s širšo okolico, 
v daljavi pa na Dolomite in Karnijske Alpe. Po daljšem postanku smo 
nadaljevali pot skozi zaselek Sabadin in naprej na naše izhodišče. Za 
konec smo se zapeljali še v Izolo, kjer smo čas izkoristili za sprehod ob 
morju.
Oba pohoda sta bila zanimiva in lepa, predvsem pa nam pohodnikom 
veliko pomeni druženje.

Besedilo: danica osolnik; foto: silVo Maselj
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drej, ki je že prevzemnik. Usmerjeni so v pridelavo zelenjadnic, žit, repe 
in v njihovo predelavo, predvsem kisanje zelja in repe. Pridelujejo sadike 
zase in za prodajo. Njihovi kupci so večinoma javni zavodi, sodelujejo pa 
tudi v verigi Bio s kmetij.
Pri večjih delih, kot je sajenje ali pobiranje pridelkov, jim pomagajo pri-
jatelji. V veliki meri pa se poslužujejo sistema WOOPING (tuji študentje 
pridejo za nekaj časa k njim ter delajo za hrano in stanovanje), s čimer so 
oboji zelo zadovoljni. Veronika je s ponosom povedala, da ljubezen do 
zemlje, ki jo je prejela od svojih staršev, zdaj z veseljem prenaša naprej.

Iz Mirk smo se napotili na Veronikino domovanje na Blatno Brezovico. Tu 
smo najprej izvedeli nekaj opornih točk pridelovanja ingverja, ki ga zdaj 
gojijo tudi v Sloveniji.
Nekaj o pomembnosti ekoloških kmetov za prihodnost ter pohvalnih in 
vzpodbudnih besed so spregovorili tudi oba podžupana Vrhnike, Ber-
narda Kropf in Jožef Malovrh, ter predsednik KS Blatna Brezovica.
Sklepne misli in zahvalne besede je strnil predsednik združenja Janez 
Ocepek.

Veronika nas je nato pogostila z okusnimi jedmi iz domačih pridelkov 
in ni skrivala veselja ter zadovoljstva ob našem obisku, saj gosti, kot je 
poudarila, njej zelo pomembno družbo.

Besedilo in foto: andrej oVca
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Ljubezen do zemlje premaga tudi največje težave in 
vremenske nadloge
Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje je bilo v pozno poletnem in zgodnje jesenskem času zelo aktivno. V sodelovanju s Kmetij-
sko gozdarskim zavodom Ljubljana in v organizaciji Pavle Pirnat je izvedlo kar tri pomembne projekte.

Predzadnji dan avgusta je potekala strokovna ekskurzija pri slovenskih 
zamejcih na Hrvaškem. V Zgornjem Babnem polju, zdaj imenovanem 
Prezid, deluje Kmetijsko izobraževalna skupnost Gorski Kotar. Ogleda-
li smo si njihov rastlinjak s paradižnikom in papriko ter večnamenski 
objekt v fazi gradnje. Oboje je skupni, slovensko-hrvaški projekt, name-
njen izobrazbi tamkajšnjih ljudi, da bi v težkih razmerah, ki vladajo na 
tem območju, lažje preživeli. Več o tem so nam povedali Tomaž Močnik 
in Ana Ogorelec iz KGZS – Zavod Ljubljana ter predsednik omenjenega 
združenja na Hrvaškem Zoran Ožbalt, saj sodelovanje med obema inšti-
tucijama traja več kot 10 let.

Čisto na dnu Čabarja, imenovanega tudi Čeber, ker ima kraj res tako 
obliko, smo si ogledali  staro kovačijo Urh s številnimi kovaškimi stroji 
in orodji ter kovanimi izdelki, ki danes služi samo še kot muzej. Zdaj se 
ukvarjajo z ribogojništvom in pri njih lahko kupiš odlične postrvi.

V Čabarju so se kmetije večinoma že opustile, Anita Pintar pa še vztraja 
pri kmetovanju z rejo  molznic in pridelovanjem sira. »Meni je fajn,« pravi. 
» Povna škrinja in povni kevder je.« Njen odličen sir »škripavac« je preje-
mnik številnih priznanj.

5. septembra je na ekoloških kmetijah Primoža Smrkolja s Trojan in Mar-
ka Ocvirka v Zideh potekala delavnica Obnova travne ruše na ekoloških 
kmetijah.
Anton Zavodnik, specialist za travništvo in pašništvo, je prisotne seznanil 
z agrotehničnimi ukrepi za ohranjanje ali ponovno vzpostavitev rodo-
vitnosti travnikov ter ukrepi za sanacijo travnikov, ki jih je prizadela dol-
gotrajna suša, pri ogledu travnikov pa tudi s prepoznavanjem dobre in 
slabe travne ruše ter invazivnih rastlin, ki jih je seveda treba izkoreniniti.

26. september:  Izvedena ekskurzija pri enem od naših članov, tokrat na 
kmetiji pri Gerdinčku na Mirkah pri Vrhniki.
Njihova terenska svetovalka Ana Pečjak je podala nekaj podatkov o po-
sebnostih in značilnostih celotnega vrhniškega kmetijskega območja 
(barje, mokrišča, Natura 2000, ogrožene živali ...).
Svojo ekološko kmetijo sta predstavila Veronika Švigelj in njen sin An-

Skupni objekt, ki bo kmalu služil svojemu namenu:  izobraževanju, srečevanju, delavnicam, go-
stinstvu in turizmu.

OPG Pintar.

Obnova travnate ruše.

Ne, ni vseeno, kako posadiš sadike motovilca, da bodo ostale zdrave. Pravilen prikaz sajenja sta 
predstavili specialistka za zelenjadarstvo Ana Ogorelec in gostiteljica Veronika.

Za mizo na Blatni Brezovici.
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Aktivno v mesecu požarne 
varnosti
Mesec oktober je tradicionalno rezerviran za mesec požarne var-
nosti, v katerem gasilci vsako leto predstavimo oziroma opozorimo 
na določeno temo, s katero dvigujemo ozaveščenost prebivalcev 
ter zvišujemo požarno preventivo. Letošnja tema je preprečevanje 
požara litij-ionskih baterij, ki so vse bolj vpete v vsakdanje življe-
nje. Več informacij o temi si lahko preberete na spletni strani krov-
ne gasilske organizacije – GZS.

Tudi gasilci PGD Prevoje smo bili v mesecu požarne varnosti aktivni. 
Začeli smo ga z gasilsko reševalno vajo na Prevojah. Predpostavka vaje 
je bila požar gospodarskega poslopja z ujetimi petimi osebami. Sode-
lovalo je 42 gasilcev z desetimi vozili iz sedmih gasilskih enot. Da je vaja 
izpadla realistično, za scenarij in čas vaje ni vedel nihče od sodelujo-
čih, saj je bila v celoti nenapovedana. Vajo so ocenjevali trije gasilci, ki 
bodo sestavili končno analizo, ki bo gasilcem pomagala pri izboljšanju 
usposobljenosti ter pripravljenosti na izredne dogodke, na katerih po-
sredujemo.
Predsednica društva vsak oktober pripravi strokovno ekskurzijo članov 

Oktobrsko dogajanje v Gradišču
Ko smo februarja 2021 v vasi namestili defibrilator, ki sta ga Tu-
rističnemu društvu Gradišče donirala Anita Ana in Aleš Pestator, 
smo napovedali, da bo organizirano tudi usmerjeno usposablja-
nje. V soboto, 22. 10. 2022, smo tako za vse člane in ostale zainte-
resirane vaščane organizirali tečaj s prikazom temeljnih postop-
kov oživljanja ter pravilne uporabe defibrilatorja. Tečaj je vodil g. 
Mihael Veider, diplomirani zdravstvenik, reševalec v nujni medi-
cinski pomoči in licencirani predavatelj ter inštruktor prve pomoči 
Rdečega križa Slovenije.

V okviru teoretičnega dela smo obnovili temeljne postopke oživljanja 
ter pravilno uporabo avtomatskega defibrilatorja, v praktičnem delu 
pa smo se na posebnih lutkah pod vodstvom inštruktorja preizkusili v 
postopkih oživljanja, reševanju dihalne stiske, masaži srca in rokovanju 
z defibrilatorjem. Udeleženci tečaja so z zanimanjem prisluhnili nazor-
nim teoretičnim razlagam g. Mihaela ter se z veseljem preizkusili tudi v 
praktičnih postopkih oživljanja brez in z uporabo defibrilatroja. Pri tem 
velja še izpostaviti, da bi vaščani lahko bolj množično izkoristili tak tečaj 
za učenje ali osvežitev znanja, kako pomagati drugim v primeru zdra-
vstvenih težav.
Po zaključku tečaja je sledil natečaj za bučo velikanko, ki ga je letos prvič 
organiziralo Turistično društvo Gradišče. V tekmovalnem delu programa, 
kjer se je tehtalo buče, je sodelovalo šest tekmovalcev oz. tekmovalnih 
skupin. Tehtnico, ki jo je pred začetkom strokovno pregledala neodvisna 
tričlanska komisija, je zagotovil predsednik društva g. Milan Vesel. Raz-
pon stehtanih buč je znašal od 238 gramov do 50 kilogramov. Slednja je 
bila tudi zmagovalna buča. Priznanje za najtežjo bučo sta prejela Tibor 
in Gaber Drčar Ovca. Vsi tekmovalci so prejeli priznanje in praktično na-
grado. Prvim trem bo prejeta nagrada nekoliko olajšala gojenje buče za 
naslednji natečaj. Po zaključku natečaja so se udeleženci zadržali še na 
tradicionalnem kostanjčkovem pikniku.

Besedilo in foto: andrej oVca

in podpornikov. Tako nas je letos pot zanesla v dolino Zasavja. V Trbo-
vljah smo si ogledali termoelektrarno ter se povzpeli na vrh najvišjega 
dimnika v Evropi. Seveda virtualno, s posebnimi očali. V Hrastniku smo 
si ogledali rudnik ter ostale rudarske prostore, lepo pa je bilo pogledati 
tudi ogromno rož v lokalni vrtnariji. Podrobno smo si ogledali še pro-
store in vozila gasilcev iz PGD Trbovlje – mesto, ki so si vzeli čas za naš 
obisk. Dan smo zaključili z večerjo v lovski koči na Dobovcu, kjer so nam 
tudi predstavili delo lovske družine.
V gasilskem domu v Šentvidu smo dobili obisk desetih skupin otrok 
iz bližnjega Vrtca Medo. Na petih delovnih točkah smo jim predstavili 
delo, opremo ter vozila gasilcev. Nad obiskom smo bili gasilci in otroci 
vsekakor navdušeni.
Aktivnosti se nadaljujejo tudi izven meseca požarne varnosti. O tem in 
še drugo si lahko preberete na Facebook in Instagram profilu PGD Pre-
voje, kjer nas lahko tudi kontaktirate glede članstva v društvu. Lahko pa 
nas obiščete vsako soboto ob 12. uri. Gasilci sprejemamo nove članice 
in člane od šestega leta dalje za delo pri mladini oziroma od 16 leta 
dalje za delo v operativni enoti. Vabljeni!

Besedilo in foto: preVojske gasilke in gasilci

Na posebnem prostoru v posebni posodi je bil že prižgan ogenj, 
okrog pa je bilo 12 stolov za 12 prijavljenih članic. Na stolih so nas 
čakale že ošiljene palice. Tečaj je vodil domačin, kuhar Jure Starman, 
ki nas je popeljal skozi peko koruze in safalad. Vse smo sproti po-
jedle in pri tem zelo uživale. Pred našim prihodom pa je v posebni 
posodi za podpeko pripravil pečenko, krompir in zelenjavo. To se je 
peklo 4 ure. Razložil nam je, kako deluje ta glinena posoda in kako 
pripravimo žerjavico za podpeko. Ko je bilo pečeno, smo vse to tudi 
poskusile in bilo je zelo dobro. Za sladico pa smo si spekle še penice, 
ki smo jih izboljšale s stopljeno čokolado in zdrobljenimi lešniki.
Kuhar Jure nam je s tem pokazal, kako lahko kakšen družaben večer 
popestrimo s skupno peko na odprtem ognju. Naučile smo se pri-
prave hrane še na drugačen način. Preživele smo lep, družaben in 
poučen večer, za kar se kuharju Juretu Starmanu lepo zahvaljujemo.

Besedilo in foto: sonja jarc

Kuharski tečaj DPŽ Lukovica
 
V programu našega društva so tudi kuharski tečaji in tečaj z 
naslovom »Priprava hrane v naravi« smo izvedle 13. septem-
bra pri Lušt'n pod hrastom v Gradišču. 
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V Melisa Veterino po vse, kar potrebujete za hišne ljubljenčke
Da je poslovni objekt ob izvozu z avtoceste, ki ga je pred leti postavil Marjan Kveder, postal nekakšno družabno središče Lukovice, je 'kriva' 
predvsem tamkajšnja Kavarna Mia. Pomembno vlogo ima seveda tudi poslovalnica Pošte Slovenije, svoje dodata delavnica za tehnični 
pregled in pisarna za registracijo vozil, vse večkrat pa se tam ustavijo tudi ljubitelji in lastniki živali. Leta 2020 je namreč prostore nad pošto 
in kavarno v najem vzelo podjetje Melisa Veterina d.o.o., neke vrste veterinarska lekarna, kjer pa je moč kupiti tudi hrano, prehranska do-
polnila in opremo za male živali.

Lastnika podjetja sta Alenka in Roman Kropivšek, zakonca iz Blagovice. 
No, Alenka je pravzaprav z Izlak, v Blagovico se je primožila leta 2000. 
Po izobrazbi je doktorica veterinarske medicine, saj je po končani srednji 
naravoslovno-matematični šoli bolj po naključju, kot pravi sama, prista-
la na sprejemnih izpitih za Veterinarsko fakulteto. A kmalu je ugotovila, 
da je ta študij pravi, saj je imela od nekdaj rada živali. Za raziskovalno 
nalogo na temo stanja zob in obzobnih tkiv službenih psov v Sloveniji 
je med študijem dobila Prešernovo nagrado za študente in Walthamovo 
nagrado, kar jo je pripeljalo na enotedensko izpopolnjevanje v Waltham 
Petcare Science Institute v Angliji. Ta inštitut izvaja znanstvene raziskave 
o negi hišnih ljubljenčkov in prehrani živali in je v lasti multinacionalke 
Mars Incorporated. Tudi Alenkina prva zaposlitev je bila povezana s tem 
podjetjem, bila je zastopnica za Slovenijo, skrbela je za prodajo, načrto-
vanje zalog, izvajanje marketinških aktivnosti in še marsikaj. Nato se je 
zaposlila v veterinarskem oddelku farmacevtskega podjetja Lek kot vod-
ja prodaje veterinarskih zdravil. In na tem področju je tudi ostala, saj se 
je našla prav v delu z zdravili in prehranskimi dopolnili. »Uživam v tem, 
kar delam, in ni mi žal, da ne delam kot veterinarka v ambulanti,« pravi, 
ko jo obiščem v lepo urejenih prostorih na Obrtniški ulici. »Konec koncev 
imam toliko kolegov veterinarjev, da bi lahko kadarkoli šla pomagat v 
ambulanto za kak dan ali dva, če bi čutila to potrebo.«
Alenki je že na prvi pogled videti, da je ljubiteljica živali, predvsem mačk. 
Sprejme me v jopici, speti z veliko broško v obliki mačke. Ko se rokujeva, 
na njenem zapestju opazim majhen tatu mačke (ki je tudi osnova za Me-
lisin logotip) in napis »I can and I will. Watch me!« ali v prostem prevodu 
»Zmorem in tudi bom. Kar opazuj me!«, kar prav gotovo izraža mačji (in 
Alenkin) značaj. Tako pisarna kot Melisina trgovina sta polni kipcev mačk 
različnih velikosti, te namreč zbira in marsikdo ji s potovanj prinese prav 
mačji kipec. Ni dvoma, da je 'mačji človek', če verjamete v delitev na pasje 
in mačje ljudi. Pa da ne bo pomote, tudi pse ima zelo rada, doma ima po-
leg šestih mačk (vse so 'rešenčki' oz. posvojenke, vsaka s svojo žalostno 
zgodbo) tudi dva 'bernija', bernska planšarska psa. Tudi njeni sodelavki, 
veterinarka Anja Završnik in Nataša Sila, ki je po izobrazbi veterinarski 
tehnik, sta veliki ljubiteljici živali in to se odraža tudi v njunem domačem 
'živalskem kraljestvu'.
Obe sodelavki sta se Alenki pridružili letos – »dober kader je vse težje 
najti,« mimogrede potoži direktorica, a Melisa Veterina ima daljšo zgo-
dovino. Alenka se je po zaposlitvah v različnih podjetjih, tako slovenskih 
kot tujih, leta 2014 odločila za samostojno poslovno pot. V Blagovici sta 
z možem kar v garaži stanovanjske hiše uredila skladišče in pisarno. Ta-
krat je to še šlo, saj je bilo dobaviteljev in ponudbe veliko manj. Izdelke 
je dolgo prodajala le veterinarjem oz. veterinarskim ambulantam, ki jih 
je kot veterinarka vse dobro poznala. Ogromno je bila na terenu, rada 
je prisluhnila željam in potrebam svojih stanovskih kolegov in tako tudi 
širila ponudbo Melise. Veterinarji so tudi danes še vedno glavne Alenkine 
stranke, posebej zanje ima vedno na zalogi potrošni material, diagnostič-
ne teste in podobne izdelke, ki širše javnosti ne zanimajo. A ponudba iz-
delkov uglednih proizvajalcev prehranskih dodatkov in izdelkov za nego 
za družne živali se je z leti širila in domača garaža je sčasoma postala 
premajhna, zato sta zakonca Kropivšek začela iskati novo lokacijo. »To je 
bila precej težka naloga,« priznava Alenka Kropivšek, saj je v naši okolici 
prostor za pisarne in skladišča skoraj nemogoče najti. Ko je leta 2020 z 
delovanjem prenehala Srečna hiša, ki je imela prostore nad Kavarno Mia, 
sta se z možem takoj odločila za najem teh prostorov. Tako imajo tam 
zdaj veliko pisarno, skladišče, od lanskega oktobra pa še trgovino. V njej 
ponujajo hrano za male živali, prehranska dopolnila, igrače in opremo za 
hišne ljubljenčke (a ne le zanje, najdete tudi izdelke, namenjene konjem). 
V trgovini si lahko izdelke pobliže ogledate, prosite eno od zaposlenih 
za nasvet na temo prehrane in prehranskih dopolnil ali pa le prevzame-
te, kar ste naročili prek spleta. Letos so namreč pri Melisi vzpostavili tudi 
novo spletno trgovino na www.melisasi.si. Ta je namenjena širši javnosti, 
mnoge stranke, ki živijo drugod po Sloveniji, tako izdelke naročijo kar 
prek spleta, potem pa jih osebno prevzamejo, ko se peljejo mimo Luko-
vice. Ker se od ust do ust širi dober glas, se tudi domačini vse pogosteje 
ustavijo v simpatični trgovinici, ki so jo po Alenkini prvi psički poimeno-
vali Daisy Pet Shop, a še vedno prevladujejo stranke iz okoliških krajev in 

širše regije. Trgovina je odprta od 7. do 15. ure, poskušali so tudi z daljšim 
delovnim časom, ampak se je hitro izkazalo, da zanj ni potrebe. Če v do-
poldanskem oz. zgodnjepopoldanskem času ne uspete priti do njih, ne 
boste ne prvi ne zadnji, ki pokliče v trgovino in pove, da bo prišel malo 
pozneje. Alenka stranke počaka ali pa naročene izdelke pusti v Kavarni 
Mia.
Čeprav so nove prostore v Lukovici odprli prav v času epidemije koro-
navirusa in fizična prodaja dlje časa ni bila mogoča, je Melisa Veterina 
vse bolj obiskana, prepoznavna in cenjena. Dobavitelji izdelkov, ki jih po-
nujajo, so skoraj izključno iz tujine, predvsem iz držav Evropske unije in 
Velike Britanije, slovenskih ponudnikov je malo, saj pri nas žal ni proizva-
jalcev tovrstnih produktov. Veterinarskih zdravil na recept ne prodajajo, 
ampak če na primer veterinarji ob zdravljenju lastnikom živali svetujejo 
prehranska dopolnila, ki lahko pomagajo, ta dobite v Melisi. Poskrbijo 
tudi za dietno prehrano in prehranska dopolnila, ki lajšajo simptome 
bolezni ali stranske učinke zaradi zdravil. Ljudje po Alenkinih besedah 
zadnja leta veliko povprašujejo po dopolnilih za starejše živali, tudi njim 
se namreč življenjska doba daljša, posledično pa je tudi med hišnimi lju-
bljenčki vse več demence, sklepnih obolenj in ostalih s starostjo poveza-
nih bolezni in tegob. Lastniki tako pogosto potrebujejo nasvet, pogovor, 
nekoga, ki jih posluša, za kar običajni veterinarji žal vedno nimajo časa, 
saj v čakalnici že čaka naslednji živalski pacient. Prav tako sta dobrodošla 
nasvet in pomoč pri izbiri primerne hrane za domače živali, saj je ponud-
ba hrane za živali zelo široka in so ljudje večkrat zmedeni, sploh če se 
pri živali pojavijo različne bolezni, težave s kožo, alergije … »Zares ka-
kovostne hrane v splošni prodaji ni veliko na izbiro, zato je priporočljiv 
obisk specializirane prodajalne, kot je naša. Morda so cene nekoliko višje, 
a z nasvetom strokovnjaka boste gotovo izbrali bolj primerno hrano,« 
svetuje Alenka Kropivšek. In dodaja, da opaža, da se je odnos do živali 
v zadnjih letih zelo spremenil. Psi, ki so bili nekoč predvsem čuvaji na 
dvorišču, so zdaj družinski člani z lastniško pravico do kavča. Mladi pari 
si namesto otrok omislijo psa (ali več njih), morda mačka, veliko je tudi 
bolj eksotičnih hišnih ljubljenčkov. Tej novi vlogi živali primerno so ljudje 
tudi zelo pozorni na vse mogoče dejanske (ali namišljene) težave, preveč 
opazujejo živali, si dajo preveč dela z njimi, žival razvajajo, jo 'zavijajo v 
vato' … »Poleg tega živimo v svetu, polnem stresa, in živali zelo dobro 
čutijo, ko smo lastniki v stresu, žalostni, utrujeni, zaskrbljeni. Živali nase 
potegnejo razpoloženje lastnika.« In živali imajo tudi zaradi tega odnosa 
več problemov, različne alergije, moje mnenje potrdi direktorica Melise 
Veterine.
Pa da ne pozabim: zakaj ime Melisa Veterina? Poleg tega, da mnoga 
prehranska dopolnila, ki jih prodajajo, temeljijo na zeliščih in da mednje 
sodi tudi melisa, je pri odločitvi za ime botrovalo še dejstvo, da v grščini 
beseda 'melissa' pomeni čebela. Čebele pa so delavne, marljive, pridne, 
taka je tudi Alenka. In ker se sama s tem ne želi hvaliti, dopišem še to, 
da podjetje Melisa Veterina veliko sodeluje z različnimi društvi za pomoč 
živalim, zavetišči, so sponzorji, donatorji hrane in drugih izdelkov, saj je 
Alenka prepričana, da če je uspelo njej, je prav, da pomaga tudi drugim.

Besedilo in foto: andreja čokl
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V Vrtcu Medo so peli in plesali
V Vrtcu Medo smo peli in plesali, tokrat iz prav posebnega razloga, 
saj je vrtec obeležil svojo 20-letnico obstoja.

Gori, gori, šola gori!
Takšne vzklike je bilo možno slišati v četrtek, 20. novembra 2022, 
na Podružnični šoli Krašnja, ko je zatulila evakuacijska sirena, ki je 
naznanila požar na šoli. Ob znaku sirene so vrtčevski otroci skupaj 
z vzgojiteljicami lepo po vrsti zapuščali podružnično šolo, kjer se 
nahaja tudi vrtec.

Policist Leon svetuje
Delovni zvezek Policist Leon svetuje je mogoče dobiti na predsta-
vitvah, ki jih policija pripravlja za širši krog občanov, od najmlaj-
šega do najstarejšega. V tem delovnem zvezku so na voljo številni 
nasveti, ki so namenjeni otrokom, da bi se izognili nevšečnostim. 
Seznanja jih z delom policistov, vandalizmom, pirotehniko, nasi-
ljem, internetom, vlomi, varno smuko, kolesarjenjem in še bi lahko 
našteval. Ker mladi vse manj berejo, je takšna oblika ozaveščanja o 
varnosti in seznanjanju z delom policistov zelo dobrodošla.  

ŠOLA, VRTEC

Konec meseca oktobra je Godba Lukovica veličastno naznanila slavno-
stno prireditev v Kulturnem domu v Lukovici ter s tem otvorila proslavo 
v čast obletnici, ko so naši malčki iz občine Lukovica prvič ponosno zako-
rakali v čisto nove prostore Vrtca Medo.
Od takrat je minilo že 20 let. Prve generacije, ki so obiskovale vrtec, se-
daj zopet zahajajo v naše prostore. Tokrat v vlogi staršev. In na to smo 
ponosni.
Na proslavi smo videli veliko nasmejanih otroških obrazov, ki so nastopili 
pod vodstvom vzgojiteljic ter zunanjih izvajalcev organiziranih intere-
snih dejavnosti v sklopu vrtca. V raznih glasbenih točkah so se predstavili 
tudi bivši varovanci Vrtca Medo, ki so sedaj že zakorakali naprej v širni 
svet. Ob koncu prireditve smo vsi skupaj zapeli razigrano pesem, katere 
besedilo je za to priložnost napisala vzgojiteljica Anka in nam bo še dol-
go odzvanjala v ušesih, saj jo otroci še danes prepevajo v vrtcu.

KO POSIJE PRVI ŽAREK,
VRATA VRTCA SE ODPRO,

VSI VESELI TJA HITIMO,
 SAJ NAM V VRTCU JE LEPO.

SMO OTROCI IZ VRTCA MEDO,
BLIZU GOZDA TA STOJI,

KOT VELIKA SMO DRUŽINA,
SE IGRAMO SKUPAJ VSI.

PUNČKE, AVTI, KOCKE, KNJIGE,
NAM NIKOLI DOLGČAS NI,
KO PA IGRE NAM JE DOSTI,

PRAVLJICA NAS UMIRI.

TAM SO NAŠE DRUGE MAME,
KI KOT DOBRE VILE SO,

NAS Z OBJEMOM NAGRADIJO
IN NASMEH PRIČARAJO.

SMO OTROCI IZ VRTCA MEDO,
BLIZU GOZDA TA STOJI.

MALI MI SMO VSI JUNAKI,
SE IGRAMO SKUPAJ VSI.

Besedilo: Mojca pUstotnik; foto: Miro piVar

Brez panike so na mesto, predvideno v primeru evakuacije, prihajali še ostali 
učenci od najnižje do najvišje stopnje, ki še obiskujejo PŠ Krašnja. Preden 
so se postavili na mesto, dovolj oddaljeno od požara, so na kraj že prihiteli 
gasilci PGD Krašnja, ki so požar najprej omejili in nato do konca pogasili.
In ker je bila to vaja, so z vodo med drugim očistili žlebove. A to še ni bilo 
vse, saj so se otroci v nadaljevanju seznanili z delom gasilcev in opremo. 
Poseben kotiček je bil namenjen prvi pomoči, kjer so se z gasilko Katjo 
pogovarjali o prvi pomoči ponesrečencem. Da so si gasilsko vajo dobro 
zapomnili, so jih gasilci presenetili s slastnimi krofi in pijačo.

Besedilo in foto: drago jUteršek

Agata Jevnikar, vodja policijskega okoliša, je s tem namenom 20. oktobra 
2022 obiskala Podružnično šolo Krašnja in učence seznanila z delom po-
licistov. Najprej seveda s predstavitvijo policije, dela policistov, opreme in 
vozil. Tu so bile najbolj zanimive lučke in sirena, a je bilo treba naprej. Po-
govorili so se tudi o varnosti v avtu. Ob tem so vsi poznali znani rek »Red 
je vedno pas pripet.« Nato so sledila vprašanja o varnem kolesarjenju, o 
izpitih, kdaj in kako se voziti s kolesi ter o varnih poteh.
Predstavitev je navdušila mnoge učence, ki se spogledujejo tudi s pokli-
cem policista. Delo je  dinamično, zanimivo in nikoli dolgočasno. Ob tem 
pa nosijo veliko odgovornosti, saj policisti pomagajo ljudem v nesreči in 
skrbijo za varnost ter spoštovanje zakonov.

Besedilo in foto: drago jUteršek
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Andrej Kozjek, 100. tekač 
na cilju Volkswagen 
Ljubljanskega maratona
Že pred časom smo brali o preteklih dosežkih Andreja, zdaj pa smo 
bili lahko v skrbeh, ali bo zaradi poškodbe lahko odtekel tek, ki si 
ga je zadal na začetku sezone. V nedeljo, 23. oktobra, smo si po 
pregledu rezultatov Garmin teka, 10 000 m preizkušnje, oddahnili, 
saj nas je na 100. mestu pričakal lep rezultat Andreja Kozjeka.

Petra Pavlič osvojila srebrno 
medaljo na mednarodnem 
tekmovanju Alpe Adria!
Že pred časom smo brali o preteklih dosežkih Andreja, zdaj pa smo 
bili lahko v skrbeh, ali bo zaradi poškodbe lahko odtekel tek, ki si ga 
je zadal na začetku sezone. V nedeljo, 23. oktobra, smo si po pregle-
du rezultatov Garmin teka, 10 000 m preizkušnje, oddahnili, saj nas 
je na 100. mestu pričakal lep rezultat Andreja Kozjeka.

Tudi najmlajši člani aktivno v 
novo sezono
Mlajše selekcije so prav tako kot člani novo sezono začele prvi teden 
septembra. Poletne počitnice nam letos niso prinesle upada števila 
otrok, temveč lepo število novih mladih članov, kar pove, da je ho-
kej v naših koncih še kako živ.

ŠPORT

Nova sezona se je po dobrem mesecu zasluženega poletnega 
premora z aktivnimi pripravami na tekmovalni del uradno za-
čela v začetku septembra. Naši prvoligaši, ki so junija državno 
prvenstvo končali na 3. mestu, so tudi tokrat odločni, da sezo-
no končajo med top 3 v državi. Oktobrska generalka pred novo 
tekmovalno sezono je bila organizacija in nastop na mednaro-
dnem turnirju za pokal Občine Lukovica v dvorani RCU. Letos 
pomlajena prvoligaška ekipa je na turnirju osvojila odlično 3. 
mesto.

Uvodno tekmo državnega prvenstva pa so v dvorani RCU Lukovica 
proti ekipi iz Horjula osvojili naši člani z zmago 6 : 3! Kapetan ekipe 
Jure Markovič se je vrnil po daljši odsotnosti zaradi poškodbe, prišlo 
je še do nekaj kadrovskih in pozicijskih sprememb, zato nam uvo-
dna zmaga pomeni še toliko več in je pokazatelj, da delamo prav! 
Čestitke fantom! Ob uspehih vseh prevojskih selekcij je potrebno 
omeniti, da imamo po prenovljeni dvorani RCU Lukovica še naprej 
najboljše pogoje v državi, za kar gre zahvala Bernardu Urbaniji.
Sezona bo dolga in zanimiva, zato vsi lepo vabljeni v petkih zvečer 
na ogled tekem naših članov; aktualni razpored tekem in rezultatov 
najdete tudi na inline.si. Spremljate pa nas lahko tudi na Facebook 
strani: Hokejski klub Prevoje.
Omeniti velja tudi naše veterane, ki že nestrpno čakajo novo sezono, 
v upanju, da bodo temperature kmalu padle in bodo ledene plo-
skve zamrznile. Na umetnem drsališču v Domžalah naj bi se to zgo-
dilo že v začetku decembra. Držimo pesti!

Besedilo in foto: UpraVni odBor hk preVoje

Člani HK Prevoje odlično 
začeli sezono 2022/2023!

Letos je zmogel preteči razdaljo v 42 minutah in 7 sekundah. Da je to 
mesto zares odlično, priča podatek, da je tekmoval s 1716 tekmovalci! 
Zastopal je sebe in Športno društvo Zlato Polje in dokazal, da se z močno 
voljo in treningom da veliko narediti. Andrej, iskrene čestitke za tvoj re-
zultat in naj bo sezona 2023 še uspešnejša od letošnje debitantske.

Besedilo: petra paVlič; foto: športno drUštVo Zlato polje

V izredno močni zasedbi je Petra zasedla odlično drugo mesto in s tem 
osvojila srebrno odličje. V kategoriji do 59 kg je v potegu dvignila 75 kg, 
v sunku pa kar 92 kg. S tem rezultatom je zaostala le za Avstrijko Sarah Fi-
scher, ki je letos postala evropska prvakinja v supertežki kategoriji. Medaljo 
z bronastim leskom je osvojila Asdente Beatrice iz Benečije.
Ob sijajnem uspehu je Petra povedala: »Pred tekmo se nisem obreme-
njevala z ostalimi tekmovalkami, osredotočala sem se izključno na lastne 
dvige. Na ogrevanju v zaodrju mi je šlo zelo dobro, zato sem začela s 70 kg 
v potegu. Žal se mi je prvi dvig nekoliko ponesrečil, zato sem ponavljala 
drugi dvig. Za tretji dvig na 75 kg je bilo jasno, da se odločajo stopničke, 
zato sem zbrala vse moči in kar nekoliko presenetljivo dvig izvedla celo 
bolje kot s 70 kg. V sunku sem nameravala začeti z 90 kg, vendar me je tre-
ner obvestil, da bo za medaljo dovolj že, če dvignem 87 kg, saj sem imela v 
potegu dovolj prednosti. Tako sem prvi dvig suvereno opravila in nato dvi-
gnila še 92 kg. Prvo mesto je bilo tokrat nedosegljivo, tako da sem izborila 
najboljši možni rezultat. Čestitam zmagovalki in vsem puncam, ki so vse 
po vrsti prikazale odlično pripravljenost.«

Besedilo: težkoatletski klUB doMžale; foto: MarUša paVlič

Tekmovalna sezona pa se je tokrat začela že v začetku oktobra, v razšir-
jenem Državnem prvenstvu Slovenije bomo tudi letos prevojske barve 
videli v vseh selekcijah: U-9, U-11, U-13 in U16. Prvi tekmovalni vikend se 
je odvijal v Postojni, v novembru pa odhajamo na Dolenjsko v Novo me-
sto. Naši so že v Postojni pokazali, kako se igra hokej in zmaguje, vse to 
pa je dokaz odnosa na treningih, dobrega dela trenerjev, odličnih pogojev 
v RCU Lukovica in pomoči Občine Lukovica ter drugih donatorjev. Hvala 
vsem! Z vašo pomočjo do skupnih ciljev in zmag.
Vedno pa so v naše selekcije dobrodošli novi člani, vpis otrok od 4. leta 
dalje je vsak torek in četrtek ob 17. uri v dvorani RCU.

Besedilo in foto: UpraVni odBor hk preVoje
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Zakaj si nezadostna preskrba telesa z železom zasluži svoj mednarodni 
dan, ki ga obeležujemo 26. novembra? Najbolj znana nam je morda po-
vezava železa in slabokrvnosti, torej ima železo nekaj opraviti s krvjo. 
Pa je to vse, kar zmore? Železova pomembna vloga je res tvorba hemo-
globina. Hemoglobin je beljakovina v rdečih krvničkah, ki shranjuje in 
prenaša kisik po telesu. Preko tega mehanizma vpliva torej na fizično pri-
pravljenost posameznika, na energijo in dobro počutje. Železo pa je izje-
mno pomembno tudi za razvoj možganov. Raziskave metaanaliz kažejo, 
da otroci, ki v prvih treh letih življenja nimajo zadostnega vnosa železa s 
hrano, bolj pogosto trpijo za zmanjšano pozornostjo, so bolj razdražljivi, 
tudi njihove jezikovne in motorične sposobnosti so slabše. Nasploh že-
lezo pripomore k boljši preskrbi možganov s kisikom in drugimi hranili, 
ki pomagajo pri tvorjenju novih nevronskih povezav in tako pomaga pri 
lajšanju simptomov demence in Alzheimerjeve bolezni. Vpliva tudi na 
spanec, ki je ob zadostni preskrbi telesa z železom daljši in bolj kakovo-
sten. V kolikor pod drobnogledom pogledamo nosečnice s premajhnim 
vnosom železa, pa se lahko težave pokažejo s prezgodnjim porodom in 
nizko porodno težo otroka, same nosečnice pa so bolj izpostavljene raz-
ličnim infekcijam. Železo pa nima pomembne vloge v krepitvi imunske-
ga sistema le pri nosečnicah, ampak v vseh obdobjih našega življenja. 
Zato je pomembno, da smo dobro preskrbljeni z njim ravno v času pre-
hladov, v mrzlih zimskih dneh in v dneh, kakršna je letošnja jesen, ki nam 
lahko postreže z ekstremno visokimi temperaturami za ta letni čas, ki pa 
jim lahko na hitro sledi ohladitev.
Splošni znaki pomanjkanja železa so lahko utrujenost, omedlevica, za-
dihanost, apatičnost, depresivnost, glavobol, občutek razbijanja srca in 
še bi lahko naštevali. Znaki, ki jih opazimo, pa niso kaj prida specifični, 
zato vsaka oseba s temi znaki še nima pomanjkanja železa. Na to lahko 
posumimo predvsem na podlagi našega jedilnika. Največ te, v našem 
primeru žlahtne, kovine železa dobimo z uživanjem mesa in rib, seveda 
ga v manjših količinah dobimo tudi s sadjem, zelenjavo, žiti (nerafinira-
na/neoluščena) in z mlečnimi izdelki. Če bomo ob teh izdelkih pili zeleni 

ZDRAVJE, OGLAS

Železo je pomembno za vsa življenjska obdobja
Približno dve milijardi ljudi na svetu s svojo prehrano ne dobi dovolj železa. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je anemičnih (sla-
bokrvnih) 40 % nosečnic in 42 % otrok, mlajših od 5 let. Prav tako ima anemijo 1/3 žensk v rodni dobi, seveda pa lahko prizadene tudi moške.

Priporočene vrednosti železa. (Vir: prehrana.si)

Simptomi pomanjkanja železa. (Vir: zasrce.si)

Železo v prehrani. (Vir: fell-good.si)

čaj ali pojedli veliko vlaknin, si bomo absorpcijo (vsrkavanje) železa, ki ga 
imamo na voljo v obroku, zmanjšali kar za tretjino. Če pa bomo zraven 
pili pomarančni sok, pa bomo absorpcijo železa podvojili. Tukaj torej tudi 
namig, s čim poplakniti tableto železa, v primeru da le-tega prejemamo 
v obliki tablet (predpiše nam ga zdravnik ob stanjih, ki to zahtevajo in ob 
rednih kontrolah krvi, sicer tovrstna raba nima pravega smisla). Še vedno 
se v prehranskih smernicah zagovarja pestra, raznovrstna hrana.

Besedilo: petra paVlič
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VERJAMEMO
v občino Lukovica

ZA
• pomoč ranljivim skupinam
• čim prejšnjo uveljavitev novega občinskega prostorskega 

načrta (že razgrnjen)
• dokončanje uvoza/izvoza iz BS Petrol v Lukovico (z našo 

pomočjo je občina podpisala z DARS-om pismo o nameri, ki 
vključuje tudi razširitev parkirišča na počivališču ob BS OMV)

• oprostitev plačila NUSZ in komunalnega prispevka za 
posamezne kategorije prebivalcev in nosilcev obrti 
(novogradnje, mlade družine)

• subvencije za hiše za mlade družine iz Občine Lukovica v 
višini 50.000 evrov

• prisotnost pediatra v ZP Lukovica vse dni v tednu
• pridobitev evropskih projektov kot vira sredstev za 

financiranje
• podporo lokalnim ponudnikom in podjetnikom pri njihovih 

projektih
• večjo podporo vsem oblikam kmetijske dejavnosti
• optični kabel na območju celotne občine
• ureditev površin za šport in igro na prostem (prioriteta šolsko 

igrišče na Brdu)
• nadaljevanje izgradnje kolesarske steze Želodnik-Trojane
• nadaljevanje izgradnje gasilskih domov (prioriteta GD v 

Lukovici)
• varno preživljanje jeseni življenja (zagotovitev zemljišča za 

gradnjo Doma starejših)
• podporo Oratoriju in aktivnim skupinam mladih

PROTI
• škodljivim posegom v naše okolje
• pozidavi najboljših kmetijskih zemljišč
• slabšanju oskrbe s kakovostno pitno vodo in večanju stroškov
• nadaljnjemu širjenju pridobivalnega območja v kamnolomu 

Lukovica
 
Za županjo podpiramo mag. Olgo Vrankar.
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Lista kandidatov za občinski svet:
MOJCA STOSCHITZKY, Lukovica
MATEJ AVBELJ, Spodnje Prapreče
MARIJA JUTERŠEK, Trnjava
BLAŽ ANDREJKA, Vrba
EMA MEDEN, Lukovica
VINKO PIRNAT, Koreno
MARJETA PESTOTNIK, Spodnje Koseze
MARJAN KOTNIK, Prevoje
PETRA AVBELJ, Spodnje Prapreče
VINKO DOLINŠEK, Vrhovlje
KRISTINA KRALJ, Krašnja
LEON LAVRIČ, Veliki Jelnik
JANEZ BERNOT, Rafolče
IRENEJ BUKOR, Spodnje Prapreče
NEJC DOLINŠEK, Vrhovlje

1.
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MATEJ KOTNIK
Gremo naprej

Volivke in volivci, občanke in občani občine Lukovica! 

Razumem vas, zakaj ste pred leti volili drugače. Tako sem spoznal marsikaj, kar je treba 
spremeniti. Žal pa samo zamenjava župana še ne prinese rezultatov. Da pridemo do cilja, je 
treba vložiti še veliko trdega dela in predvsem izkušenj. Teh pa sem si s preteklim delom na 
občini nabral veliko.

Zato sem spet pripravljen delati z roko v roki z vsemi, ki vam je mar za vse nas in ki vidite v 
tej dolini potencial, ste odprtih src, tu radi doma ter želite sebi in drugim le dobro.

Kot župan pa bom, tako kot vedno, do vseh enak. Odprt in dostopen.
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MATEJ KOTNIK
Gremo naprej

Zahvaljujem se za vse pobude in vprašanja, ki jih ves čas kampanje prejemam. Naj na 
najpogostejša vprašanja, ter dileme tudi odgovorim.

Finance Občine, kako je s tem?
Sem res kriv, češ, da ni zagotovljenih sredstev za vse investicije, ki so se izvajale? Te obtožbe me 
čudijo, ker je bila tisti mandat aktualna gospa županja svetnica in smo zelo natančno postavili 
sistem gradnje, predvsem nove šolske dvorane, ter prizidka k šoli, kot tudi način financiranja. 
Sklep je bil soglasno sprejet, tudi z glasom aktualne županje. Danes se sliši kako je vse kot mora 
biti in je vse čudežno rešeno. Ja, saj tako smo tudi planirali. Objekti so dokončani, so v funkciji in 
služijo svojemu namenu. Občina pa bi šla lahko normalno naprej, če bi ta štiri leta bolj posvečali 
pozornost prihodnosti. Za gradnjo na šoli smo premišljeno vzeli za del investicije 3,5 mio posojila 
po 0,79% obrestni meri na 15 let.  (Celotna investicija je stala cca 7,5 mio €. Danes pri teh cenah 
bi stala nekje 12 mio €.) Pri tem sem izposloval dve leti odloga na plačilo glavnice in obresti. To za 
to, da bi Občina normalno izpeljala največjo investicijo v svoji zgodovini, ter pri tem brez večjih 
pretresov delovala naprej. Naslednje leto, ko nisem bil več župan je prišel nazaj občini skoraj 
milijon evrov nepovratnih sredstev, ki smo jih načrtovali, o čemer se sploh ni govorilo. Nato se je 
dodatno vzelo še skoraj 2 mio posojila, za katera nisem vedel. Prav tako ga jaz niti ne bi jemal iz 
razlogov, ki jih navajam, ter ker smo prejeli še denar od Ministrstva za šolstvo za opremo v višini 
cca 800.000€, ter milijon, ki sem ga že prej omenil. Vesel sem, da so ti objekti, žal pa nič kaj 
drugega, dokončani, tako kot smo tudi predvideli. Če bi mi bilo dano biti župan, se zagotovo o teh 
stvareh niti ne bi razpravljalo, ker bi se rešile, kot smo planirali.

Prostorski plan?                                                                                                                                                  
Namesto sprejema prostorskega plana 2019, se je praktično začelo vse znova, predvsem tudi 
zaradi interesa skupine vplivnih posameznikov. Sama razgrnitev pa pomeni le, da smo še daleč 
od sprejetja. Preprečiti pa je treba, da bi z zadnjimi ukrepi, ki so se pojavili poslabšali stanje za 
občino (izvzem predlogov, obsežna poplavna območja, brisanje obrtnih con in stanovanjskih 
con). S takimi ukrepi lahko občino pripeljemo v ne izhodno slab položaj.

Nižji računi za komunalo? 
Izkazalo se je, da vendarle ni dovolj samo zamenjati župana in se nato takoj naslednji mesec 
sprejme prostorski načrt ali zniža račun za komunalo. Vemo, da temu ni tako in bo treba vložiti še 
veliko trdega dela, da pridemo do cilja. Racionalizacijo potrebujemo. V letu 2021 se je komunalni 
prispevek namesto obljubljenega znižanja dvignil za 30%, kmetje za nove hleve pa plačujejo 10 
krat več kot so v mojem mandatu. To ni spodbudno in zato bom ukrepe zagotovo spremenil vsaj 
nazaj na višino, kot je bila pred tem, kar predstavlja bistveno znižanje komunalnega prispevka.

Zdravstveni dom v Lukovici?
Namesto, da je Občinski svet sprejel sklep, da se da 2 mio Evrov za ZD Domžale (kar predstavlja 
1/3 letnega proračuna), bi morali prioritetno reševati ZD v Lukovici, ki nima zadostnih kapacitet 
za nove ambulante in s tem  zdravnike, niti prostora za parkirišče. Pa se je kot je slišati Občina 
odpovedala parceli ob zdravstvenem domu, kjer bodo delali namesto širitve kapacitet 
Zdravstvenega doma večstanovanjsko gradnjo. Za parkirišče se je pa najela zemlja čez 
regionalno cesto, kjer bo občina na tuji zemlji gradila parkirišče za enormna sredstva. Tako bo 
treba iskati za Zdravstveni dom nove možnosti, kar ne bo poceni, a ni očitno več druge rešitve. Za 
6000 ljudi je danes na voljo samo en splošni zdravnik!! Ker moramo urediti ustrezno zdravstveno 
oskrbo, čeprav se zavedam, da je to zelo trd oreh in bo zaradi povedanega investicija za občino 
velika, bom ta problem rešil. 

LOKALNE VOLITVE
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7
LISTA MATEJA KOTNIKA
Gremo naprej

Povezovalnost, konstruktivnost, strokovnost in sodelovanje za 
skupno dobro naše občine, so bili že do sedaj vrline naše liste in v 
tej smeri bomo delovali tudi v naslednjem mandatu. Pojdimo proti 
tistemu cilju,  kjer so rezultati vidni, dobri in izvedljivi, ter v 
zadovoljstvo vseh nas. Ker želite naprej, pojdimo skupaj!

Novi Nissan 
Qashqai
 

LED sprednje in zadnje luči  |  4 kamere,  parkirni senzorji spredaj in zadaj   |  Asistenčni sistemi za varno vožnjo

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

  
PRI SVOJEM PRODAJALCU PREVERITE BOGATO PONUDBO VOZIL NISSAN, KI SO NA VOLJO TAKOJ 

Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si
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LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINENeodv i sna  l i s t a

ZA izvedbo zaključnih aktivnosti sprejetja 
občinskega  prostorskega načrta.

ZA enakomeren razvoj celotne občine z 
vključevanjem krajevnih skupnosti, druš- 
tev ter občank in občanov v pripravo 
proračuna občine.

ZA pregledno, racionalno in odgovorno 
porabo javnih sredstev.

ZA obnovo poškodovanih občinskih cest 
in ureditev njihovega zemljiškoknjižnega 
stanja.

ZA gospodarno upravljanje z nepremič- 
ninskim premoženjem občine.

ZA ureditev poslovno-obrtne cone v 
Lukovici in spodbujanje podjetniškega 
okolja na celotnem območju občine.

ZA čisto okolje s spodbujanjem čistilnih 
akcij in sanacijami  črnih odlagališč ter 
osveščanjem ljudi za čisto naravo in pogoji 
življenja v njej.

ZA turizem z aktivnostmi občine, ki bodo 
prostorsko in vsebinsko omogočale njegov 
razvoj.

ZA kmetijstvo s spodbujanjem možnosti 
trženja, samooskrbe in dopolnilnih dejav- 
nosti na kmetijah.

ZA starejše z izgradnjo in delovanjem 
doma za starejše z varovanimi stanovanji, 
organizacijo dnevnega varstva starejših na 
območju celotne občine, pomoči na domu 
in dodatnimi programi za izobraževanje.

ZA otroke z zagotovitvijo optimalnih 
pogojev za delovanje osnovne šole in vrtca 
s podporo njihovim razvojnim programom 
ter prilagajanjem popoldanskega varstva 
potrebam zaposlenih staršev.

ZA mlade s spodbujanjem samoorga- 
nizacije in medgeneracijskega sodelovanja 
ter podporo programom v področja 
podjetništva, kmetijstva in turizma.

ZA šport z obnovo in gradnjo ter rednim 
vzdrževanjem športnih ploščadi, otroških 
igrišč ter drugih športnih in rekreativnih 
objektov po vsej občini, za podporo 
športnim društvom in vrhunskim 
športnikom ter s podporo programom 
zdravega načina življenja.

ZA kulturo s podporo kulturnim društvom 
in širitvijo kulturnih dogodkov ter 
zagotovitev večjih prostorov za delovanje 
knjižnice in ohranjanje kulturne dediščine.

ZA zdravstvo s širitvijo obstoječega 
programa dejavnosti Zdravstvene postaje 
Lukovica.

ZA gasilstvo z zagotavljanjem pogojev 
kvalitetnega izvajanja javne gasilske 
službe, posodabljanjem opreme, omogo- 
čanjem strokovnega izobraževanja ter 
gradnjo gasilskega doma v Lukovici.

ZA zdravo pitno vodo z varovanjem vodnih 
virov.

ZA ŽUPANJO OBČINE LUKOVICA

2
ZA PREGLEDEN
RAZVOJ
www.olgavrankar.si
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KANDIDATI ZA SVETNICE IN SVETNIKE OBČINSKEGA SVETA >

Spoštovane občanke in občani,

že šestič se podajamo v vašo volilno presojo, kot vedno z znanjem, 
sposobnostmi in ugledom. Pred vas stopamo s kandidatkami in 
kandidati, ki cenijo vrednote delavnosti, poštenosti in odkritosti, ki 
zagovarjajo enakomeren razvoj vseh delov naše občine in ki ne poznajo 
sovražnega komuniciranja. 

“ZA ČRNI GRABEN”, neodvisna lista, je kot nestrankarska lista z najdaljšo 
tradicijo v občini za letošnje volitve obogatena z novimi programskimi 
predlogi in rešitvami. Držalo bo tisto, kar pravijo poznavalci občinskih 
razmer, da je naša lista med najbolj kvalificiranimi za strokovno in 
pošteno delo v občinskem svetu. 

Iz naših vrst izhaja tudi županja mag. Olga Vrankar in ponosni smo, da se 
je odločila za ponovno kandidaturo. Novo štiriletno obdobje bo za vse 
prijaznejše, saj je uspela sanirati finančne razmere iz preteklega 
obdobja in se skupaj z nami podaja k novim pridobitvam. 

Lado Goričan, predlagatelj liste

Neodv i sna  l i s t a

Za več informacij o delu kandidatov in liste “ZA ČRNI GRABEN” obiščite: 
www.olgavrankar.si

PROGRAMSKE USMERITVE ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026

ZA ŽUPANJO PODPIRAMO MAG. OLGO VRANKAR 6

DELAMO SKUPAJ
ZA NAŠO OBČINO

Tomaž Andrejka, Rafolče / univerzitetni 
diplomirani ekonomist
Zaposlitev: Finančna uprava Republike Slovenije, 
Generalni finančni urad

Viktor Matjan, Podmilj / monter ogrevalnih naprav
Zaposlitev: kmetovalec na svoji kmetiji

Martina Oražem, Šentvid pri Lukovici / 
univ. dipl. inženir živilske tehnologije
Zaposlitev: Tosama d.o.o.

Jože Štrukelj, Vrh nad Krašnjo / ekonomski 
tehnik
Zaposlitev: Zdravstveni dom Domžale

Aleksander Oražem, Trnovče / univerzitetni 
diplomirani ekonomist
Zaposlitev: Nova Ljubljanska banka, Ljubljana

Rok Kveder, Prevoje pri Šentvidu / strojni tehnik
Zaposlitev: avtoprevozništvo

Franc Žavbi, Krašnja / ekonomsko komercialni 
tehnik
Zaposlitev: Deželna banka Slovenije

Matjaž Markovšek, Spodnje Loke / inženir 
elektronike
Zaposlitev: MM Količevo, d. o. o.

Milena Bradač, Spodnji Petelinjek / komercialna 
tehnica
Zaposlitev: upokojenka

Irma Kovačič, Koreno / poslovna sekretarka
Zaposlitev: Promands, d. o. o., Ljubljana

Zdravko Slapar, Vranke / kovinostrugar
Zaposlitev: M&P Burja d.o.o.

Urška Hribar, Rafolče / ekonomsko komercialna 
tehnica
Zaposlitev: Onkološki inštitut Ljubljana

Bogdan Capuder, Spodnje Prapreče / 
univerzitetni diplomiran organizator poslovanja
Zaposlitev: lastnik in direktor Nepremičninske 
agencije BCAKTIV d.o.o.

Jerneja Strmšek Turk, Prevoje pri Šentvidu / 
univerzitetna diplomirana ekonomistka
Zaposlitev: Žito-Podravka

ZA enakomeren razvoj celotne občine z vključevanjem krajevnih 
skupnosti, društev ter občank in občanov v pripravo proračuna občine.

ZA pregledno, racionalno in odgovorno porabo javnih sredstev.

ZA obnovo poškodovanih občinskih cest in ureditev njihovega 
zemljiškoknjižnega stanja.

ZA kmetijstvo s spodbujanjem možnosti trženja, samooskrbe in 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

ZA šport z obnovo in gradnjo ter rednim vzdrževanjem športnih ploščadi, 
otroških igrišč ter drugih športnih in rekreativnih objektov po vsej občini, 
za podporo športnim društvom in posameznikom, ki se ukvarjajo z 
vrhunskim športom ter s podporo programom zdravega načina življenja.

ZA kulturo s podporo kulturnim društvom in širitvijo kulturnih dogodkov 
ter zagotovitev večjih prostorov za delovanje knjižnice in ohranjanje 
kulturne dediščine.

ZA gasilstvo z zagotavljanjem pogojev kvalitetnega izvajanja javne 
gasilske službe, posodabljanjem opreme, omogočanjem strokovnega 
izobraževanja ter gradnjo gasilskega doma v Lukovici.

ZA čisto okolje s spodbujanjem čistilnih akcij in sanacijami  črnih 
odlagališč ter osveščanjem ljudi za čisto naravo in pogoji življenja v njej.

Olga Vrankar, Obrše / magistrica znanosti 
državnih in evropskih študij
Zaposlitev: Občina Lukovica
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VSE ZAČETE INVESTICIJE SO USPEŠNO ZAKLJUČENE, 
POPLAČANI PA SO TUDI VSI ZAPADLI RAČUNI – 
pojasnila k odgovoru g. Mateja Kotnika

Za občinskega svetnika sem bil na listi "ZA ČRNI GRABEN" – neodvisna lista, prvič 
izvoljen v mandatu 2002-2006 in ponovno v mandatih 2006-2010, 2010-2014, 
2014-2018 in 2018-2022. Kot občinski svetnik in predsednik Odbora za proračun in 
finance v mandatu 2018-2022 sem bil seznanjen s podatki in informacijami, ki sem 
jih potreboval pri opravljanju nalog, povezanih z navedenima funkcijama. 

Povod za pripravo tega zapisa je bil odgovor g. Mateja Kotnika »Firmi Sraufek« 
na spletni platformi Facebook v začetku novembra 2022*. V odgovoru je 
navedel nekaj neresničnih in zavajajočih trditev, za katere menim, da jih je 
potrebno jasno predstaviti in pojasniti občankam ter občanom Lukovice. V 
nadaljevanju bom skušal podati ustrezne informacije in podatke.

Tomaž Andrejka

Zakaj je morala občina v letu 2019 najeti kredit v višini 
1.916.363 EUR? Po dogovoru z županjo mag. Olgo Vrankar je v 
začetku februarju 2019 občina pripravila pregled 
načrtovančnih prilivov in odlivov do konca leta, iz katerega je 
bilo razvidno, da bo za normalno poslovanje občine (vrtec, 
šola, knjižnica, občinska uprava, režijski obrat, materialni 
stroški (električna energija, ogrevanje), vzdrževanje cest, 
dotacije društvom, …) in poplačilo izvedenih 
najpomembnejših investicij (prizidek k OŠ JK Brdo, gasilski 
dom v Blagovici, poslovilna vežica v Blagovici, društveni dom v 
Krašnji, …), začetih v letu 2018, kljub prejetemu kreditu za 
financiranje izgradnje 1. faze prizidka k OŠ JK Brdo v višini 3,5 
mio EUR, zmanjkalo okrog 3,2 mio EUR. Pogodbena vrednost 
1. faze OŠ JK Brdo je bila 5,4 mio EUR. Ob pogoju pravočasne 
izvedbe in plačila vseh računov izvajalcev za obe investiciji je 
občina lahko načrtovala vračilo sredstev (sofinanciranje po 23. 
členu ZFO v višini 116.426 EUR; Eko sklad v višini 915.862 EUR; 
LAS EKSRP v višini 61.635 EUR in LAS ESRR v višini 147.552 
EUR). S tem naj bi se primanjkljaj znižal na cca. 2 mio EUR. 

Razlogi za najem kredita so razvidni tudi iz dokumenta 
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 20191, str. 
129:

3.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (2018)
»Na podlagi revizijskega priporočila 046/2019—1 podajamo: 
Neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki so podane v 
zaključnem računu za leto 2018 so znašale 785.438,73EUR. 
Obveznosti so izhajale iz prejetih a neplačanih računov za leto 
2018. Obveznost plačila je prenesena v leto 2019.
Del obveznosti v višini 495.778,33 EUR je bil poravnan v prvi 
polovici leta 2019. Ostale so še neporavnane zapadle 
obveznosti iz preteklega leta v višini 289.660,40 EUR.
Skupne neporavnane obveznosti na dan 30. junij 2019 znašajo 
2.843.134,87 EUR (znesek zajema tudi neporavnane 
obveznosti iz leta 2018 v višini 289.660,40 EUR).

Kljub »resnemu pripravljanju največje investicije 6 do 7 let«, 
kot je zapisal g. Kotnik, se je med gradnjo telovadnice na OŠ JK 
Brdo pokazalo, da izbrani tlak v telovadnici zaradi neprimerne 
kakovosti ne ustreza namenu, zato je bilo treba izbrati 
kakovostnejšega, da je potrebna ureditev dodatnega prostora 
pod fiksnimi tribunami, da so potrebne spremembe v pohodni 
konstrukciji, ogrevalnem, prezračevalnem sistemu in elektro 
instalacijah, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi v znesku 
136.640 EUR. Zapletlo se je tudi pri dovozni poti do 
telovadnice, saj se je »pozabilo« urediti lastniška razmerja in 
zagotoviti sredstva za ureditev dovozne poti v višini več kot 
50.000 EUR. 

Kot občinskega svetnika in občana me moti tudi način 
priprave investicij v času županovanja g. Kotnika, da, kot v 
svojem poročilu večkrat zapiše Računsko sodišče, »ni 
razviden način izračuna ocenjene vrednosti«, čeprav gre za 
investicije, vredne več stotisoč evrov. 

V nadaljevanju navajam nekaj izvlečkov iz obsežnega 
Revizijskega poročila z naslovom Pravilnost dela poslovanja 
Občine Lukovica, številka: 324-8/2020/32, z dne 23. 
decembra 2021, ki ga je izdalo Računsko sodišče Republike 
Slovenije in je v celoti objavljeno na spletni strani občine² 
Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine 
Lukovica.

Iz revizijskega poročila je razvidno, kdaj so bile sklenjene 
pogodbe in aneksi, za katerih plačilo na računu občine v letu 
2018 in 2019, do podpisa pogodbe z javnim skladom RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja, ni bilo zagotovljenih 
dovolj denarnih sredstev:

Str. 30, točka 2.3.1 Razširitev OŠ Brdo – I. faza
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 27. 2. 2018 z izbranim izvajalcem 
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. sklenila gradbeno pogodbo za 
izvedbo del razširitve OŠ Brdo – I. Faza v vrednosti 5.206.286 
EUR. K pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer:

• 28. 11. 2018 aneks št. 1, s katerim se je podaljšal rok za 
izvedbo del in povečal obseg del zaradi izvedbe dodatnih 
in spremenjenih del v znesku 136.640 EUR in

• 11. 3. 2019 aneks št. 2 zaradi podaljšanja roka za izvedbo 
del, dogovora o daljšem plačilnem roku, plačilu obresti in 
plačilu pavšalnih stroškov podaljšanja obratovanja 
gradbišča v znesku 16.667 EUR.

Skupna pogodbena vrednost je znašala 5.359.593 EUR. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu (in podizvajalcem) plačala skupaj 
4.777.675 EUR, in sicer 2.979.086 EUR v letu 2018 in 1.798.589 
EUR v letu 2019.

Točka 2.3.1.f 

Občina je pet (5) začasnih situacij in dva (2) računa v skupnem 
znesku 1.798.125 EUR plačala z zamudo (od 42 do 275 dni po 
prejemu) in eno (1) začasno situacijo v znesku 35.190 EUR pred 
zakonsko določenim plačilnim rokom (4 dni po prejemu), kar je 
bilo v neskladju s prvim odstavkom 32. členom ZIPRS1819.

Str. 31, Točka 2.3.1.c 

V 3. členu aneksa št. 2 je med drugim določeno, da izvajalec 

daje naročniku dodatni plačilni rok za plačilo preostalih že 
zapadlih, še nezapadlih in bodočih denarnih obveznosti 
naročnika (za pogodbena dela, izvedena v decembru 2018, 
januarju in februarju 2019, ter za pogodbena dela, ki bodo 
izvedena marca 2019), in sicer za vse te obveznosti najkasneje 
do 31. 5. 2019. Na podlagi tega dogovora o novem plačilnem 
roku se naročnik zavezuje izvajalcu najkasneje do 31. 5. 2019 
plačati:

• 299.628 EUR (VIII. začasna situacija, zapadla v plačilo 8. 2. 
2019);

• 609.495 EUR (IX. začasna situacija, zapadla v plačilo 4. 3. 
2019);

• 375.312 EUR (X. začasna situacija, zapadla v plačilo 5. 4. 
2019);

• račune, izstavljene na podlagi od nadzornega organa 
potrjenih mesečnih situacij za pogodbena dela, izvedena 
marca, aprila in maja 2019.

Str. 32, točka 2.3.2 Izgradnja Društvenega doma 
Krašnja
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 15. 11. 2018 z izbranim izvajalcem GTN 
KRIŽNAR d. o. o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo 
Društvenega doma Krašnja v vrednosti 395.681 EUR. K 
pogodbi je bil 27. 8. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja 
roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala 
skupaj 390.671 EUR, in sicer 4.414 EUR v letu 2018 in 386.257 
EUR v letu 2019.

Str. 32, točka 2.3.3 Izgradnja poslovilnega objekta 
Blagovica - Šentožbolt
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje naročila male 
vrednosti in 1. 8. 2018 z izbranim izvajalcem GTN KRIŽNAR d. o. 
o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovilnega 
objekta Blagovica - Šentožbolt v vrednosti 156.150 EUR brez 
DDV. K pogodbi je bil 18. 1. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 155.341 EUR brez DDV, in sicer 78.914 
EUR brez DDV v letu 2018 in 76.427 EUR brez DDV v letu 2019.

Točka 2.3.3.g 

V 2. členu aneksa k pogodbi je določeno, da bo izvajalec 
dokončal pogodbena dela najkasneje v roku 203 dni od 
podpisa pogodbe, to je do 21. 2. 2019. V tretjem odstavku 13. 
člena pogodbe je določeno, da rok dokončanja del pomeni 
uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo 
vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem 
pregledu in kakovostnem pregledu, ter izročitev vse potrebne 
dokumentacije.

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 31. 7. 2019, kar je 160 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 34, točka 2.3.4 Rekonstrukcija, dozidava in 
odstranitev – Gasilski dom Blagovica
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 20. 8. 2018 z izbranim izvajalcem 
RESNIK STANKO s.p. ter sofinancerjem Prostovoljnim 

gasilskim društvom Blagovica sklenila gradbeno pogodbo za 
rekonstrukcijo, dozidavo in odstranitev Gasilskega doma 
Blagovica v vrednosti 533.288 EUR, od katere znaša delež 
občine 70 % oziroma 391.913 EUR. K pogodbi je bil 18. 9. 2019 
sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. 
Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 354.303 
EUR, in sicer 79.877 EUR v letu 2018 in 274.426 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.4.b 

V petem odstavku 24. člena ZJN-3 je določeno, da mora biti 
ocenjena vrednost veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o 
javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali 
obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, če povabilo 
k sodelovanju ni predvideno, pa ko naročnik začne postopek 
javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov z 
gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom. Način 
izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in 
cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o 
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti v letu 2018 (plačano 79.877 EUR in v letu 
2019 274.426 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Str. 35, točka 2.3.5 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija cest Imovica
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izvajanje nizkih gradenj v obdobju od 2017 do 2020 po 
odprtem postopku in s sedmimi ponudniki septembra 2017 
sklenila okvirne sporazume z veljavnostjo do 31. 12. 2020. V 
letu 2017 je izvedla postopek oddaje javnega naročila za 
izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica, na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume, in 29. 9. 2017 z izbranim izvajalcem 
LAVACO, d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo kanalizacije za 
odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcijo cest Imovica v vrednosti 1.369.183 EUR (od tega 
v znesku 625.869 EUR brez DDV). K pogodbi je bil 30. 4. 2018 
sklenjen aneks zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 925.069 EUR, in 
sicer 800.221 EUR v letu 2018 in 124.848 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.5.a 

Občina je decembra 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 800.221 
EUR in v letu 2019 124.848 EUR), kar je v neskladju z drugim 
odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s tretjim odstavkom 24. 
člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.5.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 800.221 EUR in v letu 
2019 124.848 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Točka 2.3.5.e 

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 3. 10. 2019, kar je 465 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 36, točka 2.3.6 Modernizacija ceste in pešpoti – 
Drevored Brdo
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo na podlagi 
zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila okvirne 
sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, in 6. 12. 
2017 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila gradbeno 
pogodbo za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo v 
vrednosti 188.394 EUR. K pogodbi sta bila v letu 2018 sklenjena 
2 aneksa zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Za izvršena 
dela je v letu 2018 izvajalcu plačala 178.967 EUR.

Točka 2.3.6.a 

Občina je 6. 12. 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 178.967 
EUR), kar je v neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v 
povezavi s tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni 
metodologiji.

Točka 2.3.6.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 178.967 EUR), kar je v 
neskladju s petim odstavkom 24. člena ZJN-3.

Ob tem pa je zanimiv še podatek, da pešpot ob sadovnjaku 
oziroma drevoredu poteka po zasebnem zemljišču in da bo 
morala občina v bodoče nameniti proračunska sredstva za 
odkup zemljišča in vpis lastništva v zemljiško knjigo. 

Str. 36, točka 2.3.7 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija ceste v Prevaljah
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, 
in 23. 7. 2018 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila 
gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, 
investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v 
Prevaljah v vrednosti 567.956 EUR (od tega 439.609 EUR brez 
DDV). K pogodbi je bil 2. 4. 2019 sklenjen aneks zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 559.854 EUR, in sicer 98.621 EUR v 
letu 2018 in 461.233 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.7.a 

Občina pred uvrstitvijo projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 
2018 plačano 98.621 EUR in v letu 2019 461.233), kar je v 
neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s 
tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.7.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 98.621 EUR in v letu 
2019 461.233 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

V zvezi z navedbo g. Kotnika: »S kreditom (ki smo ga vzeli v 
mojem času) smo premostili pridobivanje nepovratnih 
sredstev, ter razbremenili proračun, da bi lahko občina kot že 
velikokrat do tedaj dokazano lahko normalno delala naprej«, je 
iz Poročila Računskega sodišča str. 57, točka 2.5.3.a jasno 
razvidno, da se je Občina Lukovica v letu 2010 dolgoročno 
zadolžila z namenom izgradnje prizidka v vrtcu Medo. 

Formalno je bilo zadolževanje speljano kot prevzemanje 
dolgoročnih obveznosti, ki pa ima enake učinke kot 
zadolževanje. Občina je sredstva za poplačilo dolgoročno 
prevzete obveznosti v znesku 11.867 EUR mesečno nakazovala 
OŠ JK Brdo, ta pa kot najemnik naprej družbi HIŠE 
PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., kot najemodajalcu. 
V letih 2018 in 2019 je občina javnemu zavodu, katerega 
ustanoviteljica je (OŠ Janko Kersnik Brdo), zagotavljala 
sredstva za plačilo vseh obveznosti iz najemne pogodbe v 
skupnem znesku 585.758 EUR. V letu 2018 je občina plačala 
161.700 EUR, v letu 2019 pa 424.058 EUR, s čimer je bil 
»kredit«, po dogovoru, ki ga je z družbo HIŠE PRIHODNOSTI v 
letu 2018 sklenil g. Kotnik, predčasno dokončno poplačan. 

Zadolženost občine Lukovica na prebivalca je po stanju na 
dan 31.12.2019 znašala 924 EUR, medtem ko je povprečje v 
vseh občinah bilo 367 EUR na prebivalca.

Iz zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, 
dne 29. januarja 2018 je razvidno, da so svetniki soglasno 
podprli finančni načrt (med njimi tudi aktualna županja), in s 
tem omogočili občini najem dolgoročnega kredita v višini 3.5 
mio EUR potrebnih za gradnjo 1. faze širitve OŠ JK Brdo. 
Občinski svetniki smo se zavedali nujnosti reševanja 
prostorske problematike naše šole. Žal se je v letu 2019 
izkazalo, da finančna konstrukcija investicije v 1. fazo širitve 
osnovne šole ni bila zaključena, saj so morala biti sredstva 
kredita, ki jih je banka nakazala do konca leta 2018, porabljena 
za plačilo drugih zapadlih obveznosti občine, kar velja tudi za 
razliko sredstev do predračunske vrednosti investicije, ki jih 
morala zagotoviti občina iz lastnih virov. Zadnja, 26. redna seja 
Občinskega sveta v času županovanja g. Kotnika, je bila 
sklicana 26.9.2018. Na seji župan občinskih svetnikov ni 
seznanil s pogodbami, podpisanimi v času od zadnje seje 
18.4.2018, ne z višino pogodbenih obveznosti, niti s težavami 
občine pri zagotavljanju sredstev za poravnavo zapadlih 
obveznosti.

Od tega je bilo zapadlih 2.572.918,14 EUR. Obveznosti niso bile 
poravnane, ker nismo uspeli pridobiti planiranega kredita.
Poleg tega smo v letošnjem letu (2019) prejeli tudi fakture za 
dela, ki so bila izvedena v letu 2018, računi pa niso bili 
izstavljeni v 2018 ampak v 2019. Višina teh obveznosti znaša 
151.505,26 EUR.«

Pri zadolževanju je občina omejena z Zakonom o financiranju 
občin (ZFO-1). Največji možni obseg zadolževanja občine 
določa drugi odstavek 10.b člena ZFO-1. Zakonsko dovoljeni 
znesek odplačila dolga (obresti in glavnica) Občine Lukovica v 
letu 2019 je bil 411.489 EUR. Ta znesek je bil vodilo bankam v 
pogajanjih za dodelitev dolgoročnega kredita občini. Vse 
banke so odklonile odobritev dodatnega kredita. Po 
dolgotrajnih pogajanjih in predstavitvijo likvidnostne 
problematike Ministrstvu za finance je županji 2.10.2019 
uspelo podpisati kreditne pogodbe z Javnim skladom 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v 
skupni vrednosti 1.916.363 EUR.

V pogodbi o dolgoročnem kreditu z ABANKO d.d., ki jo je 
23.7.2018 sklenil g. Kotnik, je v točki 4.1. zapisano: »Obrestna 
mera je sestavljena in predstavlja vsoto (1) šestmesečnega 
EURIBOR-a, povečanega za (2) 0,69 odstotne točke p.a.«. 
Navedeno pomeni, da gre po vsebini za spremenljivo obrestno 
mero izraženo v obliki referenčne obrestne mere (v našem 
primeru je to EURIBOR), povečan za 0,69 odstotne točke. Z 
rastjo EURIBORA se zvišuje tudi obrestna mera, po kateri 
banka občini mesečno obračunava obresti. V času pisanja 
mojega odgovora je bil 6m EURIBOR 2,225%. Ga. Vrankar je 
2.10.2019 z JAVNIM SKLADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA sklenila devet 
posojilnih pogodb in en dodatek k pogodbi za investicije za 
različne namene v skupni vrednosti 1.916.363 EUR in obrestni 
meri EURIBOR 3m povečan za 0,70 odstotne točke. V času 
pisanja odgovora je bil 3m EURIBOR 1,732%. Če primerjamo 
obrestni meri, lahko ugotovimo, da je bil tudi v letu 2019 kredit 
najet po izredno nizki obrestni meri.

Zaključek: Občina Lukovica z županjo mag. Olgo Vrankar na 
čelu, je v preteklih štirih letih uspešno zaključila vse v 
predhodnem mandatu začete investicije, poplačala vse 
zapadle račune in uspešno izvedla tudi številne v tem mandatu 
začete investicije.  

Trenutno je v teku več investicij (parkirišče pred Zdravstveno 
postajo v Lukovici, rekonstrukcija ceste v Rafolčah, 
rekonstrukcija dela ceste v Prevojah nad Blagovico, 
rekonstrukcija Gasilske ceste v Šentvidu, rekonstrukcija dela 
ceste v naselju Krajno brdo). Občina pripravlja razpisno 
dokumentacijo za projekte, ki bodo začeti in/ali izvedeni v 
naslednjem letu (tržnica v Lukovici, kanalizacija Gradišče-Zg. 
Prapreče, gasilski dom v Lukovici, križišče v Lukovici in 
Trnjavi, avtobusna ostaja in pločnik v Petelinku, obnova igrišča 
pri OŠ JK Brdo, nakup specialnega vozila za PGD Blagovica,…). 
Po skoraj dveh desetletjih priprav je občini uspelo pripraviti 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo v naslednjih dneh dan v 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 

Prepričan sem, da županja, brez predhodnih županskih 
izkušenj, uspešno zaključuje mandat, da zna in bo lahko 
uspešno vodila občino tudi v naslednjem mandatu. Idej o novih 
potrebnih projektih ji ne manjka, vztrajnosti in delavnosti pa 
tudi ne. Ko spremljam njen način dela, me veseli, da se 
projektov (večjih in manjših) loteva celovito, da v pripravo in 
izvedbo investicij pravočasno vključuje vse deležnike 
(krajevne skupnosti, lastnike zemljišč, zainteresirane občane), 
sproti ureja lastniška razmerja in z nadzorom nad finančnim 
stanjem občine poskrbi, da sredstva na računu občine 
omogočajo pravočasno poplačilo vseh zapadlih obveznosti.

¹ Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 2019: 

https://lukovica.si/DownloadFile?id=250879
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Zakaj je morala občina v letu 2019 najeti kredit v višini 
1.916.363 EUR? Po dogovoru z županjo mag. Olgo Vrankar je v 
začetku februarju 2019 občina pripravila pregled 
načrtovančnih prilivov in odlivov do konca leta, iz katerega je 
bilo razvidno, da bo za normalno poslovanje občine (vrtec, 
šola, knjižnica, občinska uprava, režijski obrat, materialni 
stroški (električna energija, ogrevanje), vzdrževanje cest, 
dotacije društvom, …) in poplačilo izvedenih 
najpomembnejših investicij (prizidek k OŠ JK Brdo, gasilski 
dom v Blagovici, poslovilna vežica v Blagovici, društveni dom v 
Krašnji, …), začetih v letu 2018, kljub prejetemu kreditu za 
financiranje izgradnje 1. faze prizidka k OŠ JK Brdo v višini 3,5 
mio EUR, zmanjkalo okrog 3,2 mio EUR. Pogodbena vrednost 
1. faze OŠ JK Brdo je bila 5,4 mio EUR. Ob pogoju pravočasne 
izvedbe in plačila vseh računov izvajalcev za obe investiciji je 
občina lahko načrtovala vračilo sredstev (sofinanciranje po 23. 
členu ZFO v višini 116.426 EUR; Eko sklad v višini 915.862 EUR; 
LAS EKSRP v višini 61.635 EUR in LAS ESRR v višini 147.552 
EUR). S tem naj bi se primanjkljaj znižal na cca. 2 mio EUR. 

Razlogi za najem kredita so razvidni tudi iz dokumenta 
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 20191, str. 
129:

3.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (2018)
»Na podlagi revizijskega priporočila 046/2019—1 podajamo: 
Neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki so podane v 
zaključnem računu za leto 2018 so znašale 785.438,73EUR. 
Obveznosti so izhajale iz prejetih a neplačanih računov za leto 
2018. Obveznost plačila je prenesena v leto 2019.
Del obveznosti v višini 495.778,33 EUR je bil poravnan v prvi 
polovici leta 2019. Ostale so še neporavnane zapadle 
obveznosti iz preteklega leta v višini 289.660,40 EUR.
Skupne neporavnane obveznosti na dan 30. junij 2019 znašajo 
2.843.134,87 EUR (znesek zajema tudi neporavnane 
obveznosti iz leta 2018 v višini 289.660,40 EUR).

Kljub »resnemu pripravljanju največje investicije 6 do 7 let«, 
kot je zapisal g. Kotnik, se je med gradnjo telovadnice na OŠ JK 
Brdo pokazalo, da izbrani tlak v telovadnici zaradi neprimerne 
kakovosti ne ustreza namenu, zato je bilo treba izbrati 
kakovostnejšega, da je potrebna ureditev dodatnega prostora 
pod fiksnimi tribunami, da so potrebne spremembe v pohodni 
konstrukciji, ogrevalnem, prezračevalnem sistemu in elektro 
instalacijah, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi v znesku 
136.640 EUR. Zapletlo se je tudi pri dovozni poti do 
telovadnice, saj se je »pozabilo« urediti lastniška razmerja in 
zagotoviti sredstva za ureditev dovozne poti v višini več kot 
50.000 EUR. 

Kot občinskega svetnika in občana me moti tudi način 
priprave investicij v času županovanja g. Kotnika, da, kot v 
svojem poročilu večkrat zapiše Računsko sodišče, »ni 
razviden način izračuna ocenjene vrednosti«, čeprav gre za 
investicije, vredne več stotisoč evrov. 

V nadaljevanju navajam nekaj izvlečkov iz obsežnega 
Revizijskega poročila z naslovom Pravilnost dela poslovanja 
Občine Lukovica, številka: 324-8/2020/32, z dne 23. 
decembra 2021, ki ga je izdalo Računsko sodišče Republike 
Slovenije in je v celoti objavljeno na spletni strani občine² 
Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine 
Lukovica.

Iz revizijskega poročila je razvidno, kdaj so bile sklenjene 
pogodbe in aneksi, za katerih plačilo na računu občine v letu 
2018 in 2019, do podpisa pogodbe z javnim skladom RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja, ni bilo zagotovljenih 
dovolj denarnih sredstev:

Str. 30, točka 2.3.1 Razširitev OŠ Brdo – I. faza
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 27. 2. 2018 z izbranim izvajalcem 
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. sklenila gradbeno pogodbo za 
izvedbo del razširitve OŠ Brdo – I. Faza v vrednosti 5.206.286 
EUR. K pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer:

• 28. 11. 2018 aneks št. 1, s katerim se je podaljšal rok za 
izvedbo del in povečal obseg del zaradi izvedbe dodatnih 
in spremenjenih del v znesku 136.640 EUR in

• 11. 3. 2019 aneks št. 2 zaradi podaljšanja roka za izvedbo 
del, dogovora o daljšem plačilnem roku, plačilu obresti in 
plačilu pavšalnih stroškov podaljšanja obratovanja 
gradbišča v znesku 16.667 EUR.

Skupna pogodbena vrednost je znašala 5.359.593 EUR. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu (in podizvajalcem) plačala skupaj 
4.777.675 EUR, in sicer 2.979.086 EUR v letu 2018 in 1.798.589 
EUR v letu 2019.

Točka 2.3.1.f 

Občina je pet (5) začasnih situacij in dva (2) računa v skupnem 
znesku 1.798.125 EUR plačala z zamudo (od 42 do 275 dni po 
prejemu) in eno (1) začasno situacijo v znesku 35.190 EUR pred 
zakonsko določenim plačilnim rokom (4 dni po prejemu), kar je 
bilo v neskladju s prvim odstavkom 32. členom ZIPRS1819.

Str. 31, Točka 2.3.1.c 

V 3. členu aneksa št. 2 je med drugim določeno, da izvajalec 

daje naročniku dodatni plačilni rok za plačilo preostalih že 
zapadlih, še nezapadlih in bodočih denarnih obveznosti 
naročnika (za pogodbena dela, izvedena v decembru 2018, 
januarju in februarju 2019, ter za pogodbena dela, ki bodo 
izvedena marca 2019), in sicer za vse te obveznosti najkasneje 
do 31. 5. 2019. Na podlagi tega dogovora o novem plačilnem 
roku se naročnik zavezuje izvajalcu najkasneje do 31. 5. 2019 
plačati:

• 299.628 EUR (VIII. začasna situacija, zapadla v plačilo 8. 2. 
2019);

• 609.495 EUR (IX. začasna situacija, zapadla v plačilo 4. 3. 
2019);

• 375.312 EUR (X. začasna situacija, zapadla v plačilo 5. 4. 
2019);

• račune, izstavljene na podlagi od nadzornega organa 
potrjenih mesečnih situacij za pogodbena dela, izvedena 
marca, aprila in maja 2019.

Str. 32, točka 2.3.2 Izgradnja Društvenega doma 
Krašnja
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 15. 11. 2018 z izbranim izvajalcem GTN 
KRIŽNAR d. o. o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo 
Društvenega doma Krašnja v vrednosti 395.681 EUR. K 
pogodbi je bil 27. 8. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja 
roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala 
skupaj 390.671 EUR, in sicer 4.414 EUR v letu 2018 in 386.257 
EUR v letu 2019.

Str. 32, točka 2.3.3 Izgradnja poslovilnega objekta 
Blagovica - Šentožbolt
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje naročila male 
vrednosti in 1. 8. 2018 z izbranim izvajalcem GTN KRIŽNAR d. o. 
o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovilnega 
objekta Blagovica - Šentožbolt v vrednosti 156.150 EUR brez 
DDV. K pogodbi je bil 18. 1. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 155.341 EUR brez DDV, in sicer 78.914 
EUR brez DDV v letu 2018 in 76.427 EUR brez DDV v letu 2019.

Točka 2.3.3.g 

V 2. členu aneksa k pogodbi je določeno, da bo izvajalec 
dokončal pogodbena dela najkasneje v roku 203 dni od 
podpisa pogodbe, to je do 21. 2. 2019. V tretjem odstavku 13. 
člena pogodbe je določeno, da rok dokončanja del pomeni 
uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo 
vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem 
pregledu in kakovostnem pregledu, ter izročitev vse potrebne 
dokumentacije.

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 31. 7. 2019, kar je 160 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 34, točka 2.3.4 Rekonstrukcija, dozidava in 
odstranitev – Gasilski dom Blagovica
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 20. 8. 2018 z izbranim izvajalcem 
RESNIK STANKO s.p. ter sofinancerjem Prostovoljnim 

gasilskim društvom Blagovica sklenila gradbeno pogodbo za 
rekonstrukcijo, dozidavo in odstranitev Gasilskega doma 
Blagovica v vrednosti 533.288 EUR, od katere znaša delež 
občine 70 % oziroma 391.913 EUR. K pogodbi je bil 18. 9. 2019 
sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. 
Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 354.303 
EUR, in sicer 79.877 EUR v letu 2018 in 274.426 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.4.b 

V petem odstavku 24. člena ZJN-3 je določeno, da mora biti 
ocenjena vrednost veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o 
javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali 
obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, če povabilo 
k sodelovanju ni predvideno, pa ko naročnik začne postopek 
javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov z 
gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom. Način 
izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in 
cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o 
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti v letu 2018 (plačano 79.877 EUR in v letu 
2019 274.426 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Str. 35, točka 2.3.5 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija cest Imovica
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izvajanje nizkih gradenj v obdobju od 2017 do 2020 po 
odprtem postopku in s sedmimi ponudniki septembra 2017 
sklenila okvirne sporazume z veljavnostjo do 31. 12. 2020. V 
letu 2017 je izvedla postopek oddaje javnega naročila za 
izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica, na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume, in 29. 9. 2017 z izbranim izvajalcem 
LAVACO, d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo kanalizacije za 
odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcijo cest Imovica v vrednosti 1.369.183 EUR (od tega 
v znesku 625.869 EUR brez DDV). K pogodbi je bil 30. 4. 2018 
sklenjen aneks zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 925.069 EUR, in 
sicer 800.221 EUR v letu 2018 in 124.848 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.5.a 

Občina je decembra 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 800.221 
EUR in v letu 2019 124.848 EUR), kar je v neskladju z drugim 
odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s tretjim odstavkom 24. 
člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.5.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 800.221 EUR in v letu 
2019 124.848 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Točka 2.3.5.e 

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 3. 10. 2019, kar je 465 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 36, točka 2.3.6 Modernizacija ceste in pešpoti – 
Drevored Brdo
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo na podlagi 
zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila okvirne 
sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, in 6. 12. 
2017 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila gradbeno 
pogodbo za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo v 
vrednosti 188.394 EUR. K pogodbi sta bila v letu 2018 sklenjena 
2 aneksa zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Za izvršena 
dela je v letu 2018 izvajalcu plačala 178.967 EUR.

Točka 2.3.6.a 

Občina je 6. 12. 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 178.967 
EUR), kar je v neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v 
povezavi s tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni 
metodologiji.

Točka 2.3.6.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 178.967 EUR), kar je v 
neskladju s petim odstavkom 24. člena ZJN-3.

Ob tem pa je zanimiv še podatek, da pešpot ob sadovnjaku 
oziroma drevoredu poteka po zasebnem zemljišču in da bo 
morala občina v bodoče nameniti proračunska sredstva za 
odkup zemljišča in vpis lastništva v zemljiško knjigo. 

Str. 36, točka 2.3.7 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija ceste v Prevaljah
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, 
in 23. 7. 2018 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila 
gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, 
investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v 
Prevaljah v vrednosti 567.956 EUR (od tega 439.609 EUR brez 
DDV). K pogodbi je bil 2. 4. 2019 sklenjen aneks zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 559.854 EUR, in sicer 98.621 EUR v 
letu 2018 in 461.233 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.7.a 

Občina pred uvrstitvijo projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 
2018 plačano 98.621 EUR in v letu 2019 461.233), kar je v 
neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s 
tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.7.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 98.621 EUR in v letu 
2019 461.233 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

V zvezi z navedbo g. Kotnika: »S kreditom (ki smo ga vzeli v 
mojem času) smo premostili pridobivanje nepovratnih 
sredstev, ter razbremenili proračun, da bi lahko občina kot že 
velikokrat do tedaj dokazano lahko normalno delala naprej«, je 
iz Poročila Računskega sodišča str. 57, točka 2.5.3.a jasno 
razvidno, da se je Občina Lukovica v letu 2010 dolgoročno 
zadolžila z namenom izgradnje prizidka v vrtcu Medo. 

Formalno je bilo zadolževanje speljano kot prevzemanje 
dolgoročnih obveznosti, ki pa ima enake učinke kot 
zadolževanje. Občina je sredstva za poplačilo dolgoročno 
prevzete obveznosti v znesku 11.867 EUR mesečno nakazovala 
OŠ JK Brdo, ta pa kot najemnik naprej družbi HIŠE 
PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., kot najemodajalcu. 
V letih 2018 in 2019 je občina javnemu zavodu, katerega 
ustanoviteljica je (OŠ Janko Kersnik Brdo), zagotavljala 
sredstva za plačilo vseh obveznosti iz najemne pogodbe v 
skupnem znesku 585.758 EUR. V letu 2018 je občina plačala 
161.700 EUR, v letu 2019 pa 424.058 EUR, s čimer je bil 
»kredit«, po dogovoru, ki ga je z družbo HIŠE PRIHODNOSTI v 
letu 2018 sklenil g. Kotnik, predčasno dokončno poplačan. 

Zadolženost občine Lukovica na prebivalca je po stanju na 
dan 31.12.2019 znašala 924 EUR, medtem ko je povprečje v 
vseh občinah bilo 367 EUR na prebivalca.

Iz zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, 
dne 29. januarja 2018 je razvidno, da so svetniki soglasno 
podprli finančni načrt (med njimi tudi aktualna županja), in s 
tem omogočili občini najem dolgoročnega kredita v višini 3.5 
mio EUR potrebnih za gradnjo 1. faze širitve OŠ JK Brdo. 
Občinski svetniki smo se zavedali nujnosti reševanja 
prostorske problematike naše šole. Žal se je v letu 2019 
izkazalo, da finančna konstrukcija investicije v 1. fazo širitve 
osnovne šole ni bila zaključena, saj so morala biti sredstva 
kredita, ki jih je banka nakazala do konca leta 2018, porabljena 
za plačilo drugih zapadlih obveznosti občine, kar velja tudi za 
razliko sredstev do predračunske vrednosti investicije, ki jih 
morala zagotoviti občina iz lastnih virov. Zadnja, 26. redna seja 
Občinskega sveta v času županovanja g. Kotnika, je bila 
sklicana 26.9.2018. Na seji župan občinskih svetnikov ni 
seznanil s pogodbami, podpisanimi v času od zadnje seje 
18.4.2018, ne z višino pogodbenih obveznosti, niti s težavami 
občine pri zagotavljanju sredstev za poravnavo zapadlih 
obveznosti.

Od tega je bilo zapadlih 2.572.918,14 EUR. Obveznosti niso bile 
poravnane, ker nismo uspeli pridobiti planiranega kredita.
Poleg tega smo v letošnjem letu (2019) prejeli tudi fakture za 
dela, ki so bila izvedena v letu 2018, računi pa niso bili 
izstavljeni v 2018 ampak v 2019. Višina teh obveznosti znaša 
151.505,26 EUR.«

Pri zadolževanju je občina omejena z Zakonom o financiranju 
občin (ZFO-1). Največji možni obseg zadolževanja občine 
določa drugi odstavek 10.b člena ZFO-1. Zakonsko dovoljeni 
znesek odplačila dolga (obresti in glavnica) Občine Lukovica v 
letu 2019 je bil 411.489 EUR. Ta znesek je bil vodilo bankam v 
pogajanjih za dodelitev dolgoročnega kredita občini. Vse 
banke so odklonile odobritev dodatnega kredita. Po 
dolgotrajnih pogajanjih in predstavitvijo likvidnostne 
problematike Ministrstvu za finance je županji 2.10.2019 
uspelo podpisati kreditne pogodbe z Javnim skladom 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v 
skupni vrednosti 1.916.363 EUR.

V pogodbi o dolgoročnem kreditu z ABANKO d.d., ki jo je 
23.7.2018 sklenil g. Kotnik, je v točki 4.1. zapisano: »Obrestna 
mera je sestavljena in predstavlja vsoto (1) šestmesečnega 
EURIBOR-a, povečanega za (2) 0,69 odstotne točke p.a.«. 
Navedeno pomeni, da gre po vsebini za spremenljivo obrestno 
mero izraženo v obliki referenčne obrestne mere (v našem 
primeru je to EURIBOR), povečan za 0,69 odstotne točke. Z 
rastjo EURIBORA se zvišuje tudi obrestna mera, po kateri 
banka občini mesečno obračunava obresti. V času pisanja 
mojega odgovora je bil 6m EURIBOR 2,225%. Ga. Vrankar je 
2.10.2019 z JAVNIM SKLADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA sklenila devet 
posojilnih pogodb in en dodatek k pogodbi za investicije za 
različne namene v skupni vrednosti 1.916.363 EUR in obrestni 
meri EURIBOR 3m povečan za 0,70 odstotne točke. V času 
pisanja odgovora je bil 3m EURIBOR 1,732%. Če primerjamo 
obrestni meri, lahko ugotovimo, da je bil tudi v letu 2019 kredit 
najet po izredno nizki obrestni meri.

Zaključek: Občina Lukovica z županjo mag. Olgo Vrankar na 
čelu, je v preteklih štirih letih uspešno zaključila vse v 
predhodnem mandatu začete investicije, poplačala vse 
zapadle račune in uspešno izvedla tudi številne v tem mandatu 
začete investicije.  

Trenutno je v teku več investicij (parkirišče pred Zdravstveno 
postajo v Lukovici, rekonstrukcija ceste v Rafolčah, 
rekonstrukcija dela ceste v Prevojah nad Blagovico, 
rekonstrukcija Gasilske ceste v Šentvidu, rekonstrukcija dela 
ceste v naselju Krajno brdo). Občina pripravlja razpisno 
dokumentacijo za projekte, ki bodo začeti in/ali izvedeni v 
naslednjem letu (tržnica v Lukovici, kanalizacija Gradišče-Zg. 
Prapreče, gasilski dom v Lukovici, križišče v Lukovici in 
Trnjavi, avtobusna ostaja in pločnik v Petelinku, obnova igrišča 
pri OŠ JK Brdo, nakup specialnega vozila za PGD Blagovica,…). 
Po skoraj dveh desetletjih priprav je občini uspelo pripraviti 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo v naslednjih dneh dan v 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 

Prepričan sem, da županja, brez predhodnih županskih 
izkušenj, uspešno zaključuje mandat, da zna in bo lahko 
uspešno vodila občino tudi v naslednjem mandatu. Idej o novih 
potrebnih projektih ji ne manjka, vztrajnosti in delavnosti pa 
tudi ne. Ko spremljam njen način dela, me veseli, da se 
projektov (večjih in manjših) loteva celovito, da v pripravo in 
izvedbo investicij pravočasno vključuje vse deležnike 
(krajevne skupnosti, lastnike zemljišč, zainteresirane občane), 
sproti ureja lastniška razmerja in z nadzorom nad finančnim 
stanjem občine poskrbi, da sredstva na računu občine 
omogočajo pravočasno poplačilo vseh zapadlih obveznosti.

² Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine 
Lukovica: https://www.lukovica.si/Files/TextContent/84/ 
1647587374284_OBCLukovica_PP18-19_RevizijskoP.pdf
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Zakaj je morala občina v letu 2019 najeti kredit v višini 
1.916.363 EUR? Po dogovoru z županjo mag. Olgo Vrankar je v 
začetku februarju 2019 občina pripravila pregled 
načrtovančnih prilivov in odlivov do konca leta, iz katerega je 
bilo razvidno, da bo za normalno poslovanje občine (vrtec, 
šola, knjižnica, občinska uprava, režijski obrat, materialni 
stroški (električna energija, ogrevanje), vzdrževanje cest, 
dotacije društvom, …) in poplačilo izvedenih 
najpomembnejših investicij (prizidek k OŠ JK Brdo, gasilski 
dom v Blagovici, poslovilna vežica v Blagovici, društveni dom v 
Krašnji, …), začetih v letu 2018, kljub prejetemu kreditu za 
financiranje izgradnje 1. faze prizidka k OŠ JK Brdo v višini 3,5 
mio EUR, zmanjkalo okrog 3,2 mio EUR. Pogodbena vrednost 
1. faze OŠ JK Brdo je bila 5,4 mio EUR. Ob pogoju pravočasne 
izvedbe in plačila vseh računov izvajalcev za obe investiciji je 
občina lahko načrtovala vračilo sredstev (sofinanciranje po 23. 
členu ZFO v višini 116.426 EUR; Eko sklad v višini 915.862 EUR; 
LAS EKSRP v višini 61.635 EUR in LAS ESRR v višini 147.552 
EUR). S tem naj bi se primanjkljaj znižal na cca. 2 mio EUR. 

Razlogi za najem kredita so razvidni tudi iz dokumenta 
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 20191, str. 
129:

3.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (2018)
»Na podlagi revizijskega priporočila 046/2019—1 podajamo: 
Neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki so podane v 
zaključnem računu za leto 2018 so znašale 785.438,73EUR. 
Obveznosti so izhajale iz prejetih a neplačanih računov za leto 
2018. Obveznost plačila je prenesena v leto 2019.
Del obveznosti v višini 495.778,33 EUR je bil poravnan v prvi 
polovici leta 2019. Ostale so še neporavnane zapadle 
obveznosti iz preteklega leta v višini 289.660,40 EUR.
Skupne neporavnane obveznosti na dan 30. junij 2019 znašajo 
2.843.134,87 EUR (znesek zajema tudi neporavnane 
obveznosti iz leta 2018 v višini 289.660,40 EUR).

Kljub »resnemu pripravljanju največje investicije 6 do 7 let«, 
kot je zapisal g. Kotnik, se je med gradnjo telovadnice na OŠ JK 
Brdo pokazalo, da izbrani tlak v telovadnici zaradi neprimerne 
kakovosti ne ustreza namenu, zato je bilo treba izbrati 
kakovostnejšega, da je potrebna ureditev dodatnega prostora 
pod fiksnimi tribunami, da so potrebne spremembe v pohodni 
konstrukciji, ogrevalnem, prezračevalnem sistemu in elektro 
instalacijah, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi v znesku 
136.640 EUR. Zapletlo se je tudi pri dovozni poti do 
telovadnice, saj se je »pozabilo« urediti lastniška razmerja in 
zagotoviti sredstva za ureditev dovozne poti v višini več kot 
50.000 EUR. 

Kot občinskega svetnika in občana me moti tudi način 
priprave investicij v času županovanja g. Kotnika, da, kot v 
svojem poročilu večkrat zapiše Računsko sodišče, »ni 
razviden način izračuna ocenjene vrednosti«, čeprav gre za 
investicije, vredne več stotisoč evrov. 

V nadaljevanju navajam nekaj izvlečkov iz obsežnega 
Revizijskega poročila z naslovom Pravilnost dela poslovanja 
Občine Lukovica, številka: 324-8/2020/32, z dne 23. 
decembra 2021, ki ga je izdalo Računsko sodišče Republike 
Slovenije in je v celoti objavljeno na spletni strani občine² 
Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine 
Lukovica.

Iz revizijskega poročila je razvidno, kdaj so bile sklenjene 
pogodbe in aneksi, za katerih plačilo na računu občine v letu 
2018 in 2019, do podpisa pogodbe z javnim skladom RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja, ni bilo zagotovljenih 
dovolj denarnih sredstev:

Str. 30, točka 2.3.1 Razširitev OŠ Brdo – I. faza
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 27. 2. 2018 z izbranim izvajalcem 
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. sklenila gradbeno pogodbo za 
izvedbo del razširitve OŠ Brdo – I. Faza v vrednosti 5.206.286 
EUR. K pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer:

• 28. 11. 2018 aneks št. 1, s katerim se je podaljšal rok za 
izvedbo del in povečal obseg del zaradi izvedbe dodatnih 
in spremenjenih del v znesku 136.640 EUR in

• 11. 3. 2019 aneks št. 2 zaradi podaljšanja roka za izvedbo 
del, dogovora o daljšem plačilnem roku, plačilu obresti in 
plačilu pavšalnih stroškov podaljšanja obratovanja 
gradbišča v znesku 16.667 EUR.

Skupna pogodbena vrednost je znašala 5.359.593 EUR. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu (in podizvajalcem) plačala skupaj 
4.777.675 EUR, in sicer 2.979.086 EUR v letu 2018 in 1.798.589 
EUR v letu 2019.

Točka 2.3.1.f 

Občina je pet (5) začasnih situacij in dva (2) računa v skupnem 
znesku 1.798.125 EUR plačala z zamudo (od 42 do 275 dni po 
prejemu) in eno (1) začasno situacijo v znesku 35.190 EUR pred 
zakonsko določenim plačilnim rokom (4 dni po prejemu), kar je 
bilo v neskladju s prvim odstavkom 32. členom ZIPRS1819.

Str. 31, Točka 2.3.1.c 

V 3. členu aneksa št. 2 je med drugim določeno, da izvajalec 

daje naročniku dodatni plačilni rok za plačilo preostalih že 
zapadlih, še nezapadlih in bodočih denarnih obveznosti 
naročnika (za pogodbena dela, izvedena v decembru 2018, 
januarju in februarju 2019, ter za pogodbena dela, ki bodo 
izvedena marca 2019), in sicer za vse te obveznosti najkasneje 
do 31. 5. 2019. Na podlagi tega dogovora o novem plačilnem 
roku se naročnik zavezuje izvajalcu najkasneje do 31. 5. 2019 
plačati:

• 299.628 EUR (VIII. začasna situacija, zapadla v plačilo 8. 2. 
2019);

• 609.495 EUR (IX. začasna situacija, zapadla v plačilo 4. 3. 
2019);

• 375.312 EUR (X. začasna situacija, zapadla v plačilo 5. 4. 
2019);

• račune, izstavljene na podlagi od nadzornega organa 
potrjenih mesečnih situacij za pogodbena dela, izvedena 
marca, aprila in maja 2019.

Str. 32, točka 2.3.2 Izgradnja Društvenega doma 
Krašnja
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 15. 11. 2018 z izbranim izvajalcem GTN 
KRIŽNAR d. o. o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo 
Društvenega doma Krašnja v vrednosti 395.681 EUR. K 
pogodbi je bil 27. 8. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja 
roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala 
skupaj 390.671 EUR, in sicer 4.414 EUR v letu 2018 in 386.257 
EUR v letu 2019.

Str. 32, točka 2.3.3 Izgradnja poslovilnega objekta 
Blagovica - Šentožbolt
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje naročila male 
vrednosti in 1. 8. 2018 z izbranim izvajalcem GTN KRIŽNAR d. o. 
o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovilnega 
objekta Blagovica - Šentožbolt v vrednosti 156.150 EUR brez 
DDV. K pogodbi je bil 18. 1. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 155.341 EUR brez DDV, in sicer 78.914 
EUR brez DDV v letu 2018 in 76.427 EUR brez DDV v letu 2019.

Točka 2.3.3.g 

V 2. členu aneksa k pogodbi je določeno, da bo izvajalec 
dokončal pogodbena dela najkasneje v roku 203 dni od 
podpisa pogodbe, to je do 21. 2. 2019. V tretjem odstavku 13. 
člena pogodbe je določeno, da rok dokončanja del pomeni 
uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo 
vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem 
pregledu in kakovostnem pregledu, ter izročitev vse potrebne 
dokumentacije.

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 31. 7. 2019, kar je 160 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 34, točka 2.3.4 Rekonstrukcija, dozidava in 
odstranitev – Gasilski dom Blagovica
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 20. 8. 2018 z izbranim izvajalcem 
RESNIK STANKO s.p. ter sofinancerjem Prostovoljnim 

gasilskim društvom Blagovica sklenila gradbeno pogodbo za 
rekonstrukcijo, dozidavo in odstranitev Gasilskega doma 
Blagovica v vrednosti 533.288 EUR, od katere znaša delež 
občine 70 % oziroma 391.913 EUR. K pogodbi je bil 18. 9. 2019 
sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. 
Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 354.303 
EUR, in sicer 79.877 EUR v letu 2018 in 274.426 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.4.b 

V petem odstavku 24. člena ZJN-3 je določeno, da mora biti 
ocenjena vrednost veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o 
javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali 
obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, če povabilo 
k sodelovanju ni predvideno, pa ko naročnik začne postopek 
javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov z 
gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom. Način 
izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in 
cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o 
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti v letu 2018 (plačano 79.877 EUR in v letu 
2019 274.426 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Str. 35, točka 2.3.5 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija cest Imovica
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izvajanje nizkih gradenj v obdobju od 2017 do 2020 po 
odprtem postopku in s sedmimi ponudniki septembra 2017 
sklenila okvirne sporazume z veljavnostjo do 31. 12. 2020. V 
letu 2017 je izvedla postopek oddaje javnega naročila za 
izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica, na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume, in 29. 9. 2017 z izbranim izvajalcem 
LAVACO, d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo kanalizacije za 
odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcijo cest Imovica v vrednosti 1.369.183 EUR (od tega 
v znesku 625.869 EUR brez DDV). K pogodbi je bil 30. 4. 2018 
sklenjen aneks zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 925.069 EUR, in 
sicer 800.221 EUR v letu 2018 in 124.848 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.5.a 

Občina je decembra 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 800.221 
EUR in v letu 2019 124.848 EUR), kar je v neskladju z drugim 
odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s tretjim odstavkom 24. 
člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.5.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 800.221 EUR in v letu 
2019 124.848 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Točka 2.3.5.e 

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 3. 10. 2019, kar je 465 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 36, točka 2.3.6 Modernizacija ceste in pešpoti – 
Drevored Brdo
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo na podlagi 
zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila okvirne 
sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, in 6. 12. 
2017 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila gradbeno 
pogodbo za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo v 
vrednosti 188.394 EUR. K pogodbi sta bila v letu 2018 sklenjena 
2 aneksa zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Za izvršena 
dela je v letu 2018 izvajalcu plačala 178.967 EUR.

Točka 2.3.6.a 

Občina je 6. 12. 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 178.967 
EUR), kar je v neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v 
povezavi s tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni 
metodologiji.

Točka 2.3.6.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 178.967 EUR), kar je v 
neskladju s petim odstavkom 24. člena ZJN-3.

Ob tem pa je zanimiv še podatek, da pešpot ob sadovnjaku 
oziroma drevoredu poteka po zasebnem zemljišču in da bo 
morala občina v bodoče nameniti proračunska sredstva za 
odkup zemljišča in vpis lastništva v zemljiško knjigo. 

Str. 36, točka 2.3.7 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija ceste v Prevaljah
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, 
in 23. 7. 2018 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila 
gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, 
investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v 
Prevaljah v vrednosti 567.956 EUR (od tega 439.609 EUR brez 
DDV). K pogodbi je bil 2. 4. 2019 sklenjen aneks zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 559.854 EUR, in sicer 98.621 EUR v 
letu 2018 in 461.233 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.7.a 

Občina pred uvrstitvijo projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 
2018 plačano 98.621 EUR in v letu 2019 461.233), kar je v 
neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s 
tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.7.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 98.621 EUR in v letu 
2019 461.233 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

V zvezi z navedbo g. Kotnika: »S kreditom (ki smo ga vzeli v 
mojem času) smo premostili pridobivanje nepovratnih 
sredstev, ter razbremenili proračun, da bi lahko občina kot že 
velikokrat do tedaj dokazano lahko normalno delala naprej«, je 
iz Poročila Računskega sodišča str. 57, točka 2.5.3.a jasno 
razvidno, da se je Občina Lukovica v letu 2010 dolgoročno 
zadolžila z namenom izgradnje prizidka v vrtcu Medo. 

Formalno je bilo zadolževanje speljano kot prevzemanje 
dolgoročnih obveznosti, ki pa ima enake učinke kot 
zadolževanje. Občina je sredstva za poplačilo dolgoročno 
prevzete obveznosti v znesku 11.867 EUR mesečno nakazovala 
OŠ JK Brdo, ta pa kot najemnik naprej družbi HIŠE 
PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., kot najemodajalcu. 
V letih 2018 in 2019 je občina javnemu zavodu, katerega 
ustanoviteljica je (OŠ Janko Kersnik Brdo), zagotavljala 
sredstva za plačilo vseh obveznosti iz najemne pogodbe v 
skupnem znesku 585.758 EUR. V letu 2018 je občina plačala 
161.700 EUR, v letu 2019 pa 424.058 EUR, s čimer je bil 
»kredit«, po dogovoru, ki ga je z družbo HIŠE PRIHODNOSTI v 
letu 2018 sklenil g. Kotnik, predčasno dokončno poplačan. 

Zadolženost občine Lukovica na prebivalca je po stanju na 
dan 31.12.2019 znašala 924 EUR, medtem ko je povprečje v 
vseh občinah bilo 367 EUR na prebivalca.

Iz zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, 
dne 29. januarja 2018 je razvidno, da so svetniki soglasno 
podprli finančni načrt (med njimi tudi aktualna županja), in s 
tem omogočili občini najem dolgoročnega kredita v višini 3.5 
mio EUR potrebnih za gradnjo 1. faze širitve OŠ JK Brdo. 
Občinski svetniki smo se zavedali nujnosti reševanja 
prostorske problematike naše šole. Žal se je v letu 2019 
izkazalo, da finančna konstrukcija investicije v 1. fazo širitve 
osnovne šole ni bila zaključena, saj so morala biti sredstva 
kredita, ki jih je banka nakazala do konca leta 2018, porabljena 
za plačilo drugih zapadlih obveznosti občine, kar velja tudi za 
razliko sredstev do predračunske vrednosti investicije, ki jih 
morala zagotoviti občina iz lastnih virov. Zadnja, 26. redna seja 
Občinskega sveta v času županovanja g. Kotnika, je bila 
sklicana 26.9.2018. Na seji župan občinskih svetnikov ni 
seznanil s pogodbami, podpisanimi v času od zadnje seje 
18.4.2018, ne z višino pogodbenih obveznosti, niti s težavami 
občine pri zagotavljanju sredstev za poravnavo zapadlih 
obveznosti.

Od tega je bilo zapadlih 2.572.918,14 EUR. Obveznosti niso bile 
poravnane, ker nismo uspeli pridobiti planiranega kredita.
Poleg tega smo v letošnjem letu (2019) prejeli tudi fakture za 
dela, ki so bila izvedena v letu 2018, računi pa niso bili 
izstavljeni v 2018 ampak v 2019. Višina teh obveznosti znaša 
151.505,26 EUR.«

Pri zadolževanju je občina omejena z Zakonom o financiranju 
občin (ZFO-1). Največji možni obseg zadolževanja občine 
določa drugi odstavek 10.b člena ZFO-1. Zakonsko dovoljeni 
znesek odplačila dolga (obresti in glavnica) Občine Lukovica v 
letu 2019 je bil 411.489 EUR. Ta znesek je bil vodilo bankam v 
pogajanjih za dodelitev dolgoročnega kredita občini. Vse 
banke so odklonile odobritev dodatnega kredita. Po 
dolgotrajnih pogajanjih in predstavitvijo likvidnostne 
problematike Ministrstvu za finance je županji 2.10.2019 
uspelo podpisati kreditne pogodbe z Javnim skladom 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v 
skupni vrednosti 1.916.363 EUR.

V pogodbi o dolgoročnem kreditu z ABANKO d.d., ki jo je 
23.7.2018 sklenil g. Kotnik, je v točki 4.1. zapisano: »Obrestna 
mera je sestavljena in predstavlja vsoto (1) šestmesečnega 
EURIBOR-a, povečanega za (2) 0,69 odstotne točke p.a.«. 
Navedeno pomeni, da gre po vsebini za spremenljivo obrestno 
mero izraženo v obliki referenčne obrestne mere (v našem 
primeru je to EURIBOR), povečan za 0,69 odstotne točke. Z 
rastjo EURIBORA se zvišuje tudi obrestna mera, po kateri 
banka občini mesečno obračunava obresti. V času pisanja 
mojega odgovora je bil 6m EURIBOR 2,225%. Ga. Vrankar je 
2.10.2019 z JAVNIM SKLADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA sklenila devet 
posojilnih pogodb in en dodatek k pogodbi za investicije za 
različne namene v skupni vrednosti 1.916.363 EUR in obrestni 
meri EURIBOR 3m povečan za 0,70 odstotne točke. V času 
pisanja odgovora je bil 3m EURIBOR 1,732%. Če primerjamo 
obrestni meri, lahko ugotovimo, da je bil tudi v letu 2019 kredit 
najet po izredno nizki obrestni meri.

Zaključek: Občina Lukovica z županjo mag. Olgo Vrankar na 
čelu, je v preteklih štirih letih uspešno zaključila vse v 
predhodnem mandatu začete investicije, poplačala vse 
zapadle račune in uspešno izvedla tudi številne v tem mandatu 
začete investicije.  

Trenutno je v teku več investicij (parkirišče pred Zdravstveno 
postajo v Lukovici, rekonstrukcija ceste v Rafolčah, 
rekonstrukcija dela ceste v Prevojah nad Blagovico, 
rekonstrukcija Gasilske ceste v Šentvidu, rekonstrukcija dela 
ceste v naselju Krajno brdo). Občina pripravlja razpisno 
dokumentacijo za projekte, ki bodo začeti in/ali izvedeni v 
naslednjem letu (tržnica v Lukovici, kanalizacija Gradišče-Zg. 
Prapreče, gasilski dom v Lukovici, križišče v Lukovici in 
Trnjavi, avtobusna ostaja in pločnik v Petelinku, obnova igrišča 
pri OŠ JK Brdo, nakup specialnega vozila za PGD Blagovica,…). 
Po skoraj dveh desetletjih priprav je občini uspelo pripraviti 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo v naslednjih dneh dan v 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 

Prepričan sem, da županja, brez predhodnih županskih 
izkušenj, uspešno zaključuje mandat, da zna in bo lahko 
uspešno vodila občino tudi v naslednjem mandatu. Idej o novih 
potrebnih projektih ji ne manjka, vztrajnosti in delavnosti pa 
tudi ne. Ko spremljam njen način dela, me veseli, da se 
projektov (večjih in manjših) loteva celovito, da v pripravo in 
izvedbo investicij pravočasno vključuje vse deležnike 
(krajevne skupnosti, lastnike zemljišč, zainteresirane občane), 
sproti ureja lastniška razmerja in z nadzorom nad finančnim 
stanjem občine poskrbi, da sredstva na računu občine 
omogočajo pravočasno poplačilo vseh zapadlih obveznosti.
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Zakaj je morala občina v letu 2019 najeti kredit v višini 
1.916.363 EUR? Po dogovoru z županjo mag. Olgo Vrankar je v 
začetku februarju 2019 občina pripravila pregled 
načrtovančnih prilivov in odlivov do konca leta, iz katerega je 
bilo razvidno, da bo za normalno poslovanje občine (vrtec, 
šola, knjižnica, občinska uprava, režijski obrat, materialni 
stroški (električna energija, ogrevanje), vzdrževanje cest, 
dotacije društvom, …) in poplačilo izvedenih 
najpomembnejših investicij (prizidek k OŠ JK Brdo, gasilski 
dom v Blagovici, poslovilna vežica v Blagovici, društveni dom v 
Krašnji, …), začetih v letu 2018, kljub prejetemu kreditu za 
financiranje izgradnje 1. faze prizidka k OŠ JK Brdo v višini 3,5 
mio EUR, zmanjkalo okrog 3,2 mio EUR. Pogodbena vrednost 
1. faze OŠ JK Brdo je bila 5,4 mio EUR. Ob pogoju pravočasne 
izvedbe in plačila vseh računov izvajalcev za obe investiciji je 
občina lahko načrtovala vračilo sredstev (sofinanciranje po 23. 
členu ZFO v višini 116.426 EUR; Eko sklad v višini 915.862 EUR; 
LAS EKSRP v višini 61.635 EUR in LAS ESRR v višini 147.552 
EUR). S tem naj bi se primanjkljaj znižal na cca. 2 mio EUR. 

Razlogi za najem kredita so razvidni tudi iz dokumenta 
Zaključni račun proračuna Občine Lukovica za leto 20191, str. 
129:

3.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let (2018)
»Na podlagi revizijskega priporočila 046/2019—1 podajamo: 
Neporavnane obveznosti iz preteklih let, ki so podane v 
zaključnem računu za leto 2018 so znašale 785.438,73EUR. 
Obveznosti so izhajale iz prejetih a neplačanih računov za leto 
2018. Obveznost plačila je prenesena v leto 2019.
Del obveznosti v višini 495.778,33 EUR je bil poravnan v prvi 
polovici leta 2019. Ostale so še neporavnane zapadle 
obveznosti iz preteklega leta v višini 289.660,40 EUR.
Skupne neporavnane obveznosti na dan 30. junij 2019 znašajo 
2.843.134,87 EUR (znesek zajema tudi neporavnane 
obveznosti iz leta 2018 v višini 289.660,40 EUR).

Kljub »resnemu pripravljanju največje investicije 6 do 7 let«, 
kot je zapisal g. Kotnik, se je med gradnjo telovadnice na OŠ JK 
Brdo pokazalo, da izbrani tlak v telovadnici zaradi neprimerne 
kakovosti ne ustreza namenu, zato je bilo treba izbrati 
kakovostnejšega, da je potrebna ureditev dodatnega prostora 
pod fiksnimi tribunami, da so potrebne spremembe v pohodni 
konstrukciji, ogrevalnem, prezračevalnem sistemu in elektro 
instalacijah, zato je bil sklenjen aneks k pogodbi v znesku 
136.640 EUR. Zapletlo se je tudi pri dovozni poti do 
telovadnice, saj se je »pozabilo« urediti lastniška razmerja in 
zagotoviti sredstva za ureditev dovozne poti v višini več kot 
50.000 EUR. 

Kot občinskega svetnika in občana me moti tudi način 
priprave investicij v času županovanja g. Kotnika, da, kot v 
svojem poročilu večkrat zapiše Računsko sodišče, »ni 
razviden način izračuna ocenjene vrednosti«, čeprav gre za 
investicije, vredne več stotisoč evrov. 

V nadaljevanju navajam nekaj izvlečkov iz obsežnega 
Revizijskega poročila z naslovom Pravilnost dela poslovanja 
Občine Lukovica, številka: 324-8/2020/32, z dne 23. 
decembra 2021, ki ga je izdalo Računsko sodišče Republike 
Slovenije in je v celoti objavljeno na spletni strani občine² 
Revizijsko poročilo: Pravilnost dela poslovanja Občine 
Lukovica.

Iz revizijskega poročila je razvidno, kdaj so bile sklenjene 
pogodbe in aneksi, za katerih plačilo na računu občine v letu 
2018 in 2019, do podpisa pogodbe z javnim skladom RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja, ni bilo zagotovljenih 
dovolj denarnih sredstev:

Str. 30, točka 2.3.1 Razširitev OŠ Brdo – I. faza
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 27. 2. 2018 z izbranim izvajalcem 
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o. sklenila gradbeno pogodbo za 
izvedbo del razširitve OŠ Brdo – I. Faza v vrednosti 5.206.286 
EUR. K pogodbi sta bila sklenjena dva aneksa, in sicer:

• 28. 11. 2018 aneks št. 1, s katerim se je podaljšal rok za 
izvedbo del in povečal obseg del zaradi izvedbe dodatnih 
in spremenjenih del v znesku 136.640 EUR in

• 11. 3. 2019 aneks št. 2 zaradi podaljšanja roka za izvedbo 
del, dogovora o daljšem plačilnem roku, plačilu obresti in 
plačilu pavšalnih stroškov podaljšanja obratovanja 
gradbišča v znesku 16.667 EUR.

Skupna pogodbena vrednost je znašala 5.359.593 EUR. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu (in podizvajalcem) plačala skupaj 
4.777.675 EUR, in sicer 2.979.086 EUR v letu 2018 in 1.798.589 
EUR v letu 2019.

Točka 2.3.1.f 

Občina je pet (5) začasnih situacij in dva (2) računa v skupnem 
znesku 1.798.125 EUR plačala z zamudo (od 42 do 275 dni po 
prejemu) in eno (1) začasno situacijo v znesku 35.190 EUR pred 
zakonsko določenim plačilnim rokom (4 dni po prejemu), kar je 
bilo v neskladju s prvim odstavkom 32. členom ZIPRS1819.

Str. 31, Točka 2.3.1.c 

V 3. členu aneksa št. 2 je med drugim določeno, da izvajalec 

daje naročniku dodatni plačilni rok za plačilo preostalih že 
zapadlih, še nezapadlih in bodočih denarnih obveznosti 
naročnika (za pogodbena dela, izvedena v decembru 2018, 
januarju in februarju 2019, ter za pogodbena dela, ki bodo 
izvedena marca 2019), in sicer za vse te obveznosti najkasneje 
do 31. 5. 2019. Na podlagi tega dogovora o novem plačilnem 
roku se naročnik zavezuje izvajalcu najkasneje do 31. 5. 2019 
plačati:

• 299.628 EUR (VIII. začasna situacija, zapadla v plačilo 8. 2. 
2019);

• 609.495 EUR (IX. začasna situacija, zapadla v plačilo 4. 3. 
2019);

• 375.312 EUR (X. začasna situacija, zapadla v plačilo 5. 4. 
2019);

• račune, izstavljene na podlagi od nadzornega organa 
potrjenih mesečnih situacij za pogodbena dela, izvedena 
marca, aprila in maja 2019.

Str. 32, točka 2.3.2 Izgradnja Društvenega doma 
Krašnja
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 15. 11. 2018 z izbranim izvajalcem GTN 
KRIŽNAR d. o. o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo 
Društvenega doma Krašnja v vrednosti 395.681 EUR. K 
pogodbi je bil 27. 8. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja 
roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala 
skupaj 390.671 EUR, in sicer 4.414 EUR v letu 2018 in 386.257 
EUR v letu 2019.

Str. 32, točka 2.3.3 Izgradnja poslovilnega objekta 
Blagovica - Šentožbolt
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje naročila male 
vrednosti in 1. 8. 2018 z izbranim izvajalcem GTN KRIŽNAR d. o. 
o. sklenila gradbeno pogodbo za izgradnjo poslovilnega 
objekta Blagovica - Šentožbolt v vrednosti 156.150 EUR brez 
DDV. K pogodbi je bil 18. 1. 2019 sklenjen aneks št. 1 zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 155.341 EUR brez DDV, in sicer 78.914 
EUR brez DDV v letu 2018 in 76.427 EUR brez DDV v letu 2019.

Točka 2.3.3.g 

V 2. členu aneksa k pogodbi je določeno, da bo izvajalec 
dokončal pogodbena dela najkasneje v roku 203 dni od 
podpisa pogodbe, to je do 21. 2. 2019. V tretjem odstavku 13. 
člena pogodbe je določeno, da rok dokončanja del pomeni 
uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo 
vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem 
pregledu in kakovostnem pregledu, ter izročitev vse potrebne 
dokumentacije.

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 31. 7. 2019, kar je 160 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 34, točka 2.3.4 Rekonstrukcija, dozidava in 
odstranitev – Gasilski dom Blagovica
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
po odprtem postopku in 20. 8. 2018 z izbranim izvajalcem 
RESNIK STANKO s.p. ter sofinancerjem Prostovoljnim 

gasilskim društvom Blagovica sklenila gradbeno pogodbo za 
rekonstrukcijo, dozidavo in odstranitev Gasilskega doma 
Blagovica v vrednosti 533.288 EUR, od katere znaša delež 
občine 70 % oziroma 391.913 EUR. K pogodbi je bil 18. 9. 2019 
sklenjen aneks št. 1 zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. 
Občina je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 354.303 
EUR, in sicer 79.877 EUR v letu 2018 in 274.426 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.4.b 

V petem odstavku 24. člena ZJN-3 je določeno, da mora biti 
ocenjena vrednost veljavna, ko je v objavo poslano obvestilo o 
javnem naročilu ali periodično informativno obvestilo, ki se 
uporablja kot sredstvo za objavo povabila k sodelovanju, ali 
obvestilo o vzpostavitvi kvalifikacijskega sistema, če povabilo 
k sodelovanju ni predvideno, pa ko naročnik začne postopek 
javnega naročanja, na primer z navezovanjem stikov z 
gospodarskimi subjekti v zvezi z javnim naročilom. Način 
izračuna ocenjene vrednosti, vključno z vsemi količinskimi in 
cenovnimi parametri, mora biti razviden iz dokumentacije o 
javnem naročilu, ki jo vodi naročnik.

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti v letu 2018 (plačano 79.877 EUR in v letu 
2019 274.426 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Str. 35, točka 2.3.5 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija cest Imovica
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izvajanje nizkih gradenj v obdobju od 2017 do 2020 po 
odprtem postopku in s sedmimi ponudniki septembra 2017 
sklenila okvirne sporazume z veljavnostjo do 31. 12. 2020. V 
letu 2017 je izvedla postopek oddaje javnega naročila za 
izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica, na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume, in 29. 9. 2017 z izbranim izvajalcem 
LAVACO, d.o.o. sklenila pogodbo za izgradnjo kanalizacije za 
odpadno vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcijo cest Imovica v vrednosti 1.369.183 EUR (od tega 
v znesku 625.869 EUR brez DDV). K pogodbi je bil 30. 4. 2018 
sklenjen aneks zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Občina 
je za izvršena dela izvajalcu plačala skupaj 925.069 EUR, in 
sicer 800.221 EUR v letu 2018 in 124.848 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.5.a 

Občina je decembra 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 800.221 
EUR in v letu 2019 124.848 EUR), kar je v neskladju z drugim 
odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s tretjim odstavkom 24. 
člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.5.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 800.221 EUR in v letu 
2019 124.848 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

Točka 2.3.5.e 

Primopredaja izvedenih del je bila zaradi likvidnostnih težav 
občine opravljena šele 3. 10. 2019, kar je 465 dni po roku za 
dokončanje del. Ker občina ni poskrbela, da bi bila 
primopredaja opravljena v dogovorjenem roku, je ravnala v 
neskladju s pogodbenimi določili.

Str. 36, točka 2.3.6 Modernizacija ceste in pešpoti – 
Drevored Brdo
Občina je v letu 2017 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo na podlagi 
zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila okvirne 
sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, in 6. 12. 
2017 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila gradbeno 
pogodbo za modernizacijo ceste in pešpoti – Drevored Brdo v 
vrednosti 188.394 EUR. K pogodbi sta bila v letu 2018 sklenjena 
2 aneksa zaradi podaljšanja roka za izvedbo del. Za izvršena 
dela je v letu 2018 izvajalcu plačala 178.967 EUR.

Točka 2.3.6.a 

Občina je 6. 12. 2018 izdelala DIIP. Občina pred uvrstitvijo 
projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 2018 plačano 178.967 
EUR), kar je v neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v 
povezavi s tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni 
metodologiji.

Točka 2.3.6.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 178.967 EUR), kar je v 
neskladju s petim odstavkom 24. člena ZJN-3.

Ob tem pa je zanimiv še podatek, da pešpot ob sadovnjaku 
oziroma drevoredu poteka po zasebnem zemljišču in da bo 
morala občina v bodoče nameniti proračunska sredstva za 
odkup zemljišča in vpis lastništva v zemljiško knjigo. 

Str. 36, točka 2.3.7 Izgradnja kanalizacije za odpadno 
vodo, investicijsko vzdrževanje vodovoda in 
rekonstrukcija ceste v Prevaljah
Občina je v letu 2018 izvedla postopek oddaje javnega naročila 
za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, investicijsko 
vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v Prevaljah na 
podlagi zbiranja ponudb med ponudniki, s katerimi je sklenila 
okvirne sporazume na podlagi izvedenega odprtega postopka, 
in 23. 7. 2018 z izbranim izvajalcem LAVACO, d.o.o. sklenila 
gradbeno pogodbo za izgradnjo kanalizacije za odpadno vodo, 
investicijsko vzdrževanje vodovoda in rekonstrukcijo ceste v 
Prevaljah v vrednosti 567.956 EUR (od tega 439.609 EUR brez 
DDV). K pogodbi je bil 2. 4. 2019 sklenjen aneks zaradi 
podaljšanja roka za izvedbo del. Občina je za izvršena dela 
izvajalcu plačala skupaj 559.854 EUR, in sicer 98.621 EUR v 
letu 2018 in 461.233 EUR v letu 2019.

Točka 2.3.7.a 

Občina pred uvrstitvijo projekta v NRP ni pripravila DIIP (v letu 
2018 plačano 98.621 EUR in v letu 2019 461.233), kar je v 
neskladju z drugim odstavkom 22. člena ZJF v povezavi s 
tretjim odstavkom 24. člena uredbe o enotni metodologiji.

Točka 2.3.7.b 

Iz dokumentacije o javnem naročilu ni razviden način izračuna 
ocenjene vrednosti (v letu 2018 plačano 98.621 EUR in v letu 
2019 461.233 EUR), kar je v neskladju s petim odstavkom 24. 
člena ZJN-3.

V zvezi z navedbo g. Kotnika: »S kreditom (ki smo ga vzeli v 
mojem času) smo premostili pridobivanje nepovratnih 
sredstev, ter razbremenili proračun, da bi lahko občina kot že 
velikokrat do tedaj dokazano lahko normalno delala naprej«, je 
iz Poročila Računskega sodišča str. 57, točka 2.5.3.a jasno 
razvidno, da se je Občina Lukovica v letu 2010 dolgoročno 
zadolžila z namenom izgradnje prizidka v vrtcu Medo. 

Formalno je bilo zadolževanje speljano kot prevzemanje 
dolgoročnih obveznosti, ki pa ima enake učinke kot 
zadolževanje. Občina je sredstva za poplačilo dolgoročno 
prevzete obveznosti v znesku 11.867 EUR mesečno nakazovala 
OŠ JK Brdo, ta pa kot najemnik naprej družbi HIŠE 
PRIHODNOSTI, inženiring in gradnja d.o.o., kot najemodajalcu. 
V letih 2018 in 2019 je občina javnemu zavodu, katerega 
ustanoviteljica je (OŠ Janko Kersnik Brdo), zagotavljala 
sredstva za plačilo vseh obveznosti iz najemne pogodbe v 
skupnem znesku 585.758 EUR. V letu 2018 je občina plačala 
161.700 EUR, v letu 2019 pa 424.058 EUR, s čimer je bil 
»kredit«, po dogovoru, ki ga je z družbo HIŠE PRIHODNOSTI v 
letu 2018 sklenil g. Kotnik, predčasno dokončno poplačan. 

Zadolženost občine Lukovica na prebivalca je po stanju na 
dan 31.12.2019 znašala 924 EUR, medtem ko je povprečje v 
vseh občinah bilo 367 EUR na prebivalca.

Iz zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Lukovica, 
dne 29. januarja 2018 je razvidno, da so svetniki soglasno 
podprli finančni načrt (med njimi tudi aktualna županja), in s 
tem omogočili občini najem dolgoročnega kredita v višini 3.5 
mio EUR potrebnih za gradnjo 1. faze širitve OŠ JK Brdo. 
Občinski svetniki smo se zavedali nujnosti reševanja 
prostorske problematike naše šole. Žal se je v letu 2019 
izkazalo, da finančna konstrukcija investicije v 1. fazo širitve 
osnovne šole ni bila zaključena, saj so morala biti sredstva 
kredita, ki jih je banka nakazala do konca leta 2018, porabljena 
za plačilo drugih zapadlih obveznosti občine, kar velja tudi za 
razliko sredstev do predračunske vrednosti investicije, ki jih 
morala zagotoviti občina iz lastnih virov. Zadnja, 26. redna seja 
Občinskega sveta v času županovanja g. Kotnika, je bila 
sklicana 26.9.2018. Na seji župan občinskih svetnikov ni 
seznanil s pogodbami, podpisanimi v času od zadnje seje 
18.4.2018, ne z višino pogodbenih obveznosti, niti s težavami 
občine pri zagotavljanju sredstev za poravnavo zapadlih 
obveznosti.

Od tega je bilo zapadlih 2.572.918,14 EUR. Obveznosti niso bile 
poravnane, ker nismo uspeli pridobiti planiranega kredita.
Poleg tega smo v letošnjem letu (2019) prejeli tudi fakture za 
dela, ki so bila izvedena v letu 2018, računi pa niso bili 
izstavljeni v 2018 ampak v 2019. Višina teh obveznosti znaša 
151.505,26 EUR.«

Pri zadolževanju je občina omejena z Zakonom o financiranju 
občin (ZFO-1). Največji možni obseg zadolževanja občine 
določa drugi odstavek 10.b člena ZFO-1. Zakonsko dovoljeni 
znesek odplačila dolga (obresti in glavnica) Občine Lukovica v 
letu 2019 je bil 411.489 EUR. Ta znesek je bil vodilo bankam v 
pogajanjih za dodelitev dolgoročnega kredita občini. Vse 
banke so odklonile odobritev dodatnega kredita. Po 
dolgotrajnih pogajanjih in predstavitvijo likvidnostne 
problematike Ministrstvu za finance je županji 2.10.2019 
uspelo podpisati kreditne pogodbe z Javnim skladom 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja v 
skupni vrednosti 1.916.363 EUR.

V pogodbi o dolgoročnem kreditu z ABANKO d.d., ki jo je 
23.7.2018 sklenil g. Kotnik, je v točki 4.1. zapisano: »Obrestna 
mera je sestavljena in predstavlja vsoto (1) šestmesečnega 
EURIBOR-a, povečanega za (2) 0,69 odstotne točke p.a.«. 
Navedeno pomeni, da gre po vsebini za spremenljivo obrestno 
mero izraženo v obliki referenčne obrestne mere (v našem 
primeru je to EURIBOR), povečan za 0,69 odstotne točke. Z 
rastjo EURIBORA se zvišuje tudi obrestna mera, po kateri 
banka občini mesečno obračunava obresti. V času pisanja 
mojega odgovora je bil 6m EURIBOR 2,225%. Ga. Vrankar je 
2.10.2019 z JAVNIM SKLADOM REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA sklenila devet 
posojilnih pogodb in en dodatek k pogodbi za investicije za 
različne namene v skupni vrednosti 1.916.363 EUR in obrestni 
meri EURIBOR 3m povečan za 0,70 odstotne točke. V času 
pisanja odgovora je bil 3m EURIBOR 1,732%. Če primerjamo 
obrestni meri, lahko ugotovimo, da je bil tudi v letu 2019 kredit 
najet po izredno nizki obrestni meri.

   »Ko smo se v Občini Lukovica srečevali z največjo investicijo 
v naši zgodovini, ki smo jo resno pripravljali 6 do 7 let, smo se 
odločali tudi o tem kako investicijo finančno pokriti in 
omogočiti normalno funkcioniranje občine v naprej. Prepričan 
sem, da če bi mi bila dana ta možnost, da bi vodil občino v tem 
mandatu, najbrž občani niti opazili ne bi, da nas to obremenju-
je. Kot sem takrat povedal zame to ni bil nepremostljiv 
problem in z izkušnjami jasno rešljiv. Če kdo drug ne zna, 
potem ne sme govoriti, da bo stvari reševal bolje, ali z manj 
več... Tako kot smo to rešili pri gradnji vrtca na Prevojah, ali 
šole v Blagovici, ali energetski sanaciji šol in občinske hiše, 
kjer je tudi šlo za milijonske investicije. Svetniki so soglasno 
podprli finančni načrt (med njimi tudi aktualna županja), kjer je 
bilo na Svetu vse pojasnjeno. Kredit je bil najet po izredno nizki 
obrestni meri 0,79 %, ter z dvema letoma odloga plačila 
glavnic in obresti. Takoj naslednje leto in o tem se ni slišalo je 
prišlo za ta namen skoraj milijon nepovratnih sredstev za šolo 
na Brdu in dobrih 200.000 € za Kulturni dom v Krašnji. Kredit 
se plačuje 15 let in ne predstavlja za občinski proračun večje 
obremenitve. Glede na spremembe gradbenih cen, ki so se 

Zaključek: Občina Lukovica z županjo mag. Olgo Vrankar na 
čelu, je v preteklih štirih letih uspešno zaključila vse v 
predhodnem mandatu začete investicije, poplačala vse 
zapadle račune in uspešno izvedla tudi številne v tem mandatu 
začete investicije.  

Trenutno je v teku več investicij (parkirišče pred Zdravstveno 
postajo v Lukovici, rekonstrukcija ceste v Rafolčah, 
rekonstrukcija dela ceste v Prevojah nad Blagovico, 
rekonstrukcija Gasilske ceste v Šentvidu, rekonstrukcija dela 
ceste v naselju Krajno brdo). Občina pripravlja razpisno 
dokumentacijo za projekte, ki bodo začeti in/ali izvedeni v 
naslednjem letu (tržnica v Lukovici, kanalizacija Gradišče-Zg. 
Prapreče, gasilski dom v Lukovici, križišče v Lukovici in 
Trnjavi, avtobusna ostaja in pločnik v Petelinku, obnova igrišča 
pri OŠ JK Brdo, nakup specialnega vozila za PGD Blagovica,…). 
Po skoraj dveh desetletjih priprav je občini uspelo pripraviti 
Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo v naslednjih dneh dan v 
javno razgrnitev in javno obravnavo. 

Prepričan sem, da županja, brez predhodnih županskih 
izkušenj, uspešno zaključuje mandat, da zna in bo lahko 
uspešno vodila občino tudi v naslednjem mandatu. Idej o novih 
potrebnih projektih ji ne manjka, vztrajnosti in delavnosti pa 
tudi ne. Ko spremljam njen način dela, me veseli, da se 
projektov (večjih in manjših) loteva celovito, da v pripravo in 
izvedbo investicij pravočasno vključuje vse deležnike 
(krajevne skupnosti, lastnike zemljišč, zainteresirane občane), 
sproti ureja lastniška razmerja in z nadzorom nad finančnim 
stanjem občine poskrbi, da sredstva na računu občine 
omogočajo pravočasno poplačilo vseh zapadlih obveznosti.

podražile za 40% in več, bi gradnja danes predstavljala veliko 
večji zalogaj in neprimerno večje stroške. Projekti so 
dokončani, kot smo predvideli na občinskem svetu in objekti 
funkcionirajo. Srečujem se tudi z drugimi mnenji kjer glede na 
to, da so se vsi začeti projekti po takratnih cenah končali, da je 
samo škoda, ker nismo ugriznili še v več in bi danes že imeli 
končan tudi recimo gasilski dom v Lukovici, tako kot so se 
končali v Blagovici in Krašnji in drugod, pa še marsikaj.  

Seveda pa ne znam pojasniti zakaj se je vzelo kasneje še 
dodatna 2 milijona kredita, ker pri tem nisem sodeloval, tega 
nismo načrtovali in v mojem primeru tega tudi ne bi potrebova-
li. Tudi o tem se na glas ni govorilo.

S kreditom (ki smo ga vzeli v mojem času) smo premostili 
pridobivanje nepovratnih sredstev, ter razbremenili proračun, 
da bi lahko občina kot že velikokrat do tedaj dokazano lahko 
normalno delala naprej. Žal gasilnega doma v Lukovici še ni, ko 
pa bo po 40-50 % večji ceni kot bi bil, če bi ga gradili pred leti, 
pa čeprav s kreditom po minimalni obrestni meri. Žal mi je, ker 
tega že nismo pričeli, a je težko vse vedeti za naprej. Hvala.«

* Dobesedna navedba zapisa g. Mateja Kotnika 
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ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 91. letu starosti sklenil naš dragi

IGNACIJ REPOVŠ
iz Spodnjih Lok.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, topel stisk rok, 

vzpodbudne besede in podarjene sveče.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga 

boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

Bilo lepo je – prelepo,
skalilo srečo je slovo,

slovo za nas najhujše zlo,
spoznali smo, da te ne bo.

V SPOMIN

Mineva eno leto, odkar nas je  
zapustil mož, oči in dedi

STANISLAV LEBENIČNIK

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu in ga
skupaj z nami nosite v svojem srcu.

 
Njegovi najbližji

Je čas, ki da,
je čas, ki vzame

in je čas, ki nikdar ne mine,
ko zasanjaš se v spomine.

ZAHVALA

Utrujena od bolezni je v 76. letu tiho  
odšla naša draga mama

STANISLAVA DORNIK,  
ROJ. POZNIČ,

iz Sp. Prapreč 26.

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, tolažilne 
besede, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Hvala g. župniku za opravljen obred, pogrebni službi Vrbančič 
ter pevcem za čutno odpete pesmi.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Pooblaščeni servis 
Renault

tudi v 
Moravčah
 

Avtohiša KRULC
www.avtohisa-krulc.si 01 72-31-200

- Servis osebnih in gospodarskih vozil - Sklepanje zavarovanj
- Karoserijska in ličarska popravila

- Cenitve kasko škod
- Vulkanizerstvo in hotel pnevmatik

- Optične nastavitve podvozja
- Polnjenje in servis klimatskih naprav

- Ročna avtopralnica in poliranje 



Rokovnjač30 KRIŽANKA

ROKOVNJAČEVA NAGRADNA KRIŽANKA 
Uredništvo Rokovnjača

Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Nagrajuje Avto Cerar d.o.o. Kamnik

Avto Cerar d.o.o. bo trem izžrebanim nagrajencem Rokovnjačeve križanke podaril:

1x premontažo pnevmatik s centriranjem, 1x 10 litrov tekočine za stekla + strgalo za led in 1x 5 litrov tekočine za stekla + strgalo za led.

Nagrado bodo prejeli trije prejemniki, ki jih bomo izžrebali med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene križanke 
(samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete do petka, 2. decembra 2022, na naslov: Uredništvo Rokovnjača, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, ali skenirane na elektronski naslov: rokovnjac@lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in priimek ter naslov).

Nagradna križanka številke 8/2022

Geslo nagradne križanke: VARNI Z NAMI

NAGRADE PREJMEJO: Liam Gerčar (1x ročni gasilni aparat - 6 kg), Brigita Pavlin (1x ročni gasilni aparat - 2 kg) in Dean Tambolaš (1x ročni 
gasilni aparat - 2 kg).

Za prevzem nagrade se prejemniki obrnejo na Center za zaščito in reševanje Domžale, Količevo 2A, 1230 Domžale. Nagrajenci se morajo ob 
prevzemu nagrade izkazati z osebnim dokumentom.
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL
ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

BMW serija 3 Touring: 330d xDrive Avt. FULL LED NAVI KAMERA – 2993 ccm, 
190 kW (258 KM) – L. 2018/02 - samo 138.281 km – 1. lastnik, ohranjeno, redno ser-
visirano vozilo z znano zgodovino. 4x4 pogon, avt. menjalnik, bluetooth, navigacija, 
tempomat, parkirni senzorji zadaj, vzratna kamera, full led žarometi, električna prtljažna 
vrata, esp,… možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 23.900,00 €

Mini Clubman Mini Cooper D – 1995 ccm, 110 kW (150 KM) L. 2016/3 – 103.413 
km. Odlično ohranjeno atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Na-
vigacija, bluetooth, tempomat, pdc, potovalni računalnik, ... Možnost financiranja brez 
pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 17.880,00 €

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Ford Kuga 2.0 TDCi SportStyle Powershift – navi park. sen. led, 1997 ccm, 88 kw 
(120 km) – L. 2018/09, 51.604 km. Zelo lepo ohranjen, z znano zgodovino in od 1. lastnika. 
Dvopodročna avtomatska klima, parkirni senzorji zadaj, alu platišča, navigacija, usb, bluetooth, 
keyless go, meglenke, prednje dnevne led luči, tempomat, usnjen multinfunkcijski volan, streš-
ne sani, el. pomik spredaj in zadaj… Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 19.880,00 €

Renault Espace TCe 200 Initiale Paris – EDC, AKTIVNI TEMPOMAT, USNJE 
– 1618 ccm, 147 kW (200 KM), (automatik) . L. 2015/08 124.361 km. Posebno vozilo z 2 
elektronsko nastavljivima sedežema v drugi vrsti. Lepo ohranjeno vozilo z znano zgodovino. 4 
control (štirikolesni volan), opozorilo za zapustitev voznega pasu, avtomatski menjalnik, aktivni 
tempomat, opozorilo o mrtvem kotu, head-up display, zaviranje v sili. Full led (led žarometi, 
dnevne led luči, zadnje led luči), vzvratna kamera. Park asistent, prednji in zadnji parkirni senzorji, 
gretje sedežev spredaj in zadaj, original 19" alu platišča,… Financiranje preko banke rci – kredit/
leasing od 2 - 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.

Akcijska cena: 18.999,00 €

Renault Kadjar Energy dCi 110 Intens EDC Cross over – 1.464 ccm, 80 kW (110 
km) , l.2017/05 , 137.201 km , 1. Lastnik, avtomatski menjalnik edc , navigacija, bluetooth, 
tempomat, led dnevne luči keyless go, alu platišča 17«, pdc spredaj + zadaj … financiranje 
preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 14.800,00€

Renault Megane Berline dCi 115 LINE ASSIST NAVI 2XPDC – 1461 ccm, 85 kW 
(116 km), 03/2019 – 92.113 Km, 1.Lastnik . Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigaci-
ja, parkirni senzorji spredaj in zadaj,bluetooth, usb, usnjen multinfunkcijski volan, avtomatska 
klimatska naprava, prednje dnevne led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … 
Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 14.599,00 €

Akcija

OGLAS



Večkrat preverjena kakovost.

Izdelke raje kot enkrat, preverimo 

dva- ali trikrat. V ta namen smo razvili 

lasten sistem zagotavljanja kakovosti. 

Z rednim preverjanjem pa kakovost, 

ustreznost in poreklo naključnih vzorcev 

potrjujejo tudi neodvisni inštituti.

OSVEŽITE SVOJO
ODPORNOST.

Sveže. Sočno. Barvito.
V trgovinah HOFER si v vsakem letnem času 

prizadevamo za pestro ponudbo najvišje 

kakovosti, zato na naših policah najdete sveže 

sadje različnih vrst in okusov. Konstantno 

visoko kakovost zagotavljamo s skrbno izbranimi 

pridelovalci, dnevna dostava pa nam omogoča 

svežino pridelkov. 

Svežino ohranjamo tudi s premišljenim 

naročanjem, saj trgovine naročajo le tolikšne količine, 

kot jih dnevno lahko prodajo.
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