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*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Clio Life SCe 75 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 
€ in dodatnim popustom v višini 400 € ob nakupu preko Renault financiranja. ** V kolikor želite zamenjati svoj stari avtomobil, vam ob nakupu novega modela znamke Renault priznamo 300 € bonusa. Odločitev o sprejemu vašega 
rabljenega vozila v račun je diskrecijska pravica posameznega pooblaščenega distributerja. ***Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in 
bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ****5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek 
Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si.
Poraba pri mešanem ciklu: 4,1−6,3 l/100 km. Emisije CO2: 109−142 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0175−0,0275 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00023–0,00088 
g/km. Število delcev (x1011): 0,05−0,72. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki 
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
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Naslednja številka 
Rokovnjača bo izšla 23. aprila 
2020; rok za oddajo člankov 
je 14. april 2020 do 12. ure. 
Glede na trenutno situacijo, 
si pridržujemo pravico do 
sprememb navedenih rokov.

Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svo-
je članke, dolge največ 1500 znakov s 
presledki, pošljite po e-pošti na naslov: 
rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo le 
prispevke v elektronski (word, PDF) obli-
ki. Za več informacij pošljite sporočilo na 
zgoraj navedeni elektronski naslov.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; začasni odgovorni urednik: 
Iztok Obreza, uredniški odbor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Drago Juteršek in Petra Pavlič; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00,  jezikovni pregled: Anja Andrejka; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.
si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 
izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih 
glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 
380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne ho-
noriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Lukovica, foto: Katka Bohinc.

UVODNE BESEDE
Zima se počasi izteka in dvajsetega marca 
bo uradno nastopila pomlad. Zdi se, kot 
da prave zime niti ni bilo. Tiste mrzle in 
zasnežene zime, kakršne se nekateri spo-
mnimo pred desetletji. Nastopil bo po-
mladni čas, ko se narava prebudi, travniki 
pa zacvetijo v čudovitih barvah in vonja-
vah. Uživali bomo lahko v miru in lepotah 
narave. Tudi mi ji lahko ponudimo nekaj v 
zameno. Varujmo in spoštujmo jo kot vsa-
ko drugo živo bitje. Izkažimo ji upraviče-
no pozornost. Odločno se uprimo divjim 
odlagališčem, smetem in ostalim odpad-
kom, ki ne sodijo v okolje. Če v naravi od-
krijete divje odlagališče, to sporočite na 
Občino. Odpadki, predvsem uporabljena 
embalaža, ne sodijo v naravo, temveč v 
za to namenjene smetnjake. Upamo, da 
bomo čimprej imeli možnost skupaj po-
skrbeti za čisto okolje, in bomo lahko tako 
kot vsako leto organizirali čistilno akcijo. 
Ko bodo razmere dovoljevale, si želimo, 
da se je v čim večjem številu udeležite in 
da skupaj poskrbimo za čistočo naše ob-
čine.  

Uredniški odbor Rokovnjača je od 26. 2., 
ko sta bila na 8. seji Občinskega sveta po-
trjena nadomestna člana Gregor Berlec 
in Petra Pavlič, v polni sestavi. Z občinske 
uprave bova za oblikovanje in vsebino Ro-
kovnjača skrbela s Katko Bohinc.   

Na koncu se moram dotakniti tudi teme, 
ki se ji v tem trenutku ni možno izogniti. 
To je epidemija nove vrste koronavirusa. 
Potrebno je spremljanje in dosledno upo-
števanje navodil pristojnih organov in in-
stitucij. Največ za zajezitev okužbe lahko 
naredimo sami z umivanjem rok, spre-
mljanjem lastnega počutja in upošteva-
njem priporočil. Na strani 24 si lahko pre-
berete več zbranih informacij o tej temi.  

Zaradi ukrepov preprečevanja koronavi-
rusa bodo prestavljeni: kosovni odvoz in 
odvoz nevarnih odpadkov JKP Prodnik ter 
občinska čistilna akcija.

Iztok obreza
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  POMEMBNO OBVESTILO
Vse obolele, nemočne ali starejše 
občane, brez pomoči svojcev, bližnjih 
ali sosedov, ki bi potrebovali pomoč pri 
zagotavljanju osnovnih življenjskih 
potrebščin, zdravil in drugih nujnih zadev 
obveščamo, da lahko pokličejo številko 
(01) 729 63 00, med 8. in 20. uro. 

Zabeležili bomo vaše želje in potrebe in 
vam priskočili na pomoč v najkrajšem 
možnem času. 

V primeru potreb po zdravniški pomoči 
se obrnite na Zdravstveni dom Lukovica 
oziroma številko 112.

Obvestilo velja za čas trajanja izrednih 
razmer epidemije oziroma do preklica. 

Štab CIvIlne zaŠčIte občIne lukovICa
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Spoštovane občanke, spoštovani občani,

Od izida prejšnje številke Rokovnjača so se zvrstili številni dogodki, 
zvrstila se je cela paleta srečanj in zborov članstva naših društev. 
V teh dneh, ko smo soočeni s hitrim širjenjem okužb z novim korona 
virusom, tudi življenje v naših krajih dobiva drugačne obrise. Zaradi 
vladne uredbe, ki zahteva prepoved zbiranja več kot 100 oseb v za-
prtih prostorih, smo morali odpovedati že sklicano srečanje nosilcev 
kmetijskih gospodarstev (potekati bi moralo 12. marca). Ker ravno 
zdaj teče postopek sprejemanja naslednje finančne perspektive, je 
namreč zelo pomembno, da se prej pripravimo na možnost pridobi-
tve finančnih sredstev iz tega naslova. Za srečanje je bilo veliko za-
nimanja naših kmetij oziroma njihovih nosilcev, zato bomo srečanje 
prestavili na poznejši čas. Naj kljub temu povem, da Občina Lukovi-
ca na tem področju izvaja naslednje ukrepe: zagotavljanje tehnične 
podpore, sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak, sofinanciranje ureja-
nja kmetijskih zemljišč in pašnikov, sofinanciranje dejavnosti društev 
na področju kmetijstva. Eden izmed ukrepov na tem področju je tudi 
vzpodbujanje uporabe kolektivne in storitvene znamke ˝Zakladi Črni 
graben˝. Znamka trenutno šteje 25 uporabnikov, od tega je 20 nosil-
cev kmetijskih gospodarstev, med njimi pa 7 konvencionalnih kmetij, 
6 ekoloških in 7 čebelarjev.
Naša zaveza, da bomo zaradi prostorske stiske zagotovili nove učil-
nice na OŠ Brdo, ostaja prioriteta občine. Smo v stalnem stiku z 
vodstvom osnovne šole in se sproti dogovarjamo in usklajujemo o 

najnujnejših rešitvah. Izgradnja učilnic bo potekala fazno, glede na 
potrebe šole in v skladu s finančnimi zmožnostmi. Vsem staršem šo-
loobveznih otrok na tem mestu zagotavljam, da bo tudi naslednje 
šolsko leto pouk potekal nemoteno. Investicija bo v celoti zaključena 
do začetka šolskega leta 2022/2023. Naj povem, da smo se tako do-
govorili v soglasju z vodstvom šole, ki razume finančno stisko občine. 
Hvaležna sem ravnateljici za posluh in razumevanje za skupno iskanje 
postopnih rešitev.
Vse napore vlagamo v sprejem občinskega prostorskega načrta (OPN), 
ki je temeljni razvojni akt občine. Potekajo tedenska usklajevanja na 
ministrstvih in drugih pristojnih inštitucijah, ki so nosilci urejanja pro-
stora. V veliki meri smo se uskladili z Ministrstvom za kmetijstvo in 
Ministrstvom za kulturo ter Zavodom za varstvo narave, ki so med 
ključnimi akterji na področju prostorskega načrtovanja. Čakajo nas pa 
še usklajevanja s področja upravljanja z vodami, vezano na izdelavo 
poplavne študije in usklajevanja z DARS, zaradi vpliva avtoceste na 
predvidene posege v prostor. Neskončnost tovrstnih administrativ-
nih postopkov resnično hromi našo državo. S svojo prisotnostjo in 
sodelovanjem na usklajevalnih sestankih si bom prizadevala doseči 
sprejem tega akta v najkrajšem možnem času.
Številna prizadevanja slovenskih županov za izboljšanje finančnega 
položaja lokalnih skupnosti bodo, kot kaže, obrodila sadove. Udele-
žila sem se posveta, ki ga je organiziral Državni svet o finančnem po-
ložaju slovenskih občin. Nova vlada občinam obljublja dvig povpreč-
nine; ker je to najpomembnejši vir prihodka občin, se tega veselimo. 
Upam, da bodo tudi držali besedo in obljubljeno uresničili.
V mesecu februarju sem obiskala skoraj vse krajevne skupnosti v 
občini. Pogovarjali smo se o načrtih in investicijah, ki jih bo treba v 
naslednjih letih izvesti. Ti predlogi KS nam bodo služili kot izvedbeni 
načrti, zato jih bomo ovrednotili in določili prioritetno, vrednostno 
ter časovno komponento. Dogovorili smo se, da pomagamo vsem KS 
v skladu z dogovorjenimi prioritetami.
Tudi naša društva, športna in kulturna ter humanitarna, so zelo dejav-
na. Želim si, da bi jim lahko namenili več sredstev za njihovo delo, saj 
so pomemben člen pri organiziranju prireditev in drugih dogodkih. 
Pri tem pa ne smemo pozabiti na naša prostovoljna gasilska društva 
in njihove člane, ki so nepogrešljivi na področju zaščite, reševanja in 
pomoči. 
Spoštovani občani, naj vam bo zdravje v teh dneh naklonjeno. Pre-
ventivno zaščitno ravnanje vsakega posameznika je ključno za ustavi-
tev širjenja novega virusa. Bodimo odgovorni do sebe, svojih najbliž-
jih in do celotne družbe.

vaŠa županja

OBČINSKA UPRAVA

Pestro pomladansko dogajanje

Ob dnevu žena
in materinskem dnevu 
iskreno čestitamo 
vsem dekletom, ženam 
in materam.

Županja 
z občinsko upravo 
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Razstava fotografij »Brdo v barvah«
V petek, 7. 2. 2020, je po osrednji prireditvi ob kulturnem pra-
zniku v prostorih Pungartnikove hiše v Lukovici potekalo odpr-
tje razstave fotografij avtorice Kristine Galun »Brdo v barvah«.

Županja mag. Olga Vrankar je uvodoma predstavila avtorico raz-
stave Kristino Galun, ki je bila kar 15 let vodja Knjižnice Dr. Jakoba 
Zupana v Šentvidu in v tem obdobju ne samo dobro spoznala zgo-
dovino kraja in ljudi, temveč pri svojem delu tudi raziskovala okolico, 
pri čemer jo je očarala zgodovina Brda, predvsem pa bogata kulturna 
dediščina Črnega grabna. Pri tem raziskovanju so nastale fotografi-
je, ki prikažejo mnogo več, če zgodovino kraja in odlomke lokalnih 
piscev, ki jih je avtorica priložila k fotografijam, povežemo s samo 
fotografijo. Brdo zaznamujejo grad Brdo z detajli grajskega parka z 
drevoredoma in ribnikom ter mogočne platane.
Kristina Galun je v svojem nagovoru obiskovalcem poudarila pomen 
slovenskega kulturnega praznika ne le po največjem slovenskem pe-
sniku Francetu Prešernu, temveč po vseh ustvarjalcih z vseh področij, 
ki s svojim delom prispevajo k razvoju kulture. Tako z območja Obči-
ne Lukovica ni pomemben samo velikan, pisatelj Janko Kersnik, ki ga 
vsi poznamo, temveč tudi tisti, ki so se morda na poti skozi Lukovico 
le ustavili, tu preživeli le delček svojega življenja ali pa tu prebili vse 
svoje življenje. Prav tako je poudarila pomen branja med ljudmi in 
knjige kot take ter opozorila na izjemno delo, ki ga opravljajo knji-
žnice, ki so ene izmed najpomembnejših kulturnih in izobraževalnih 

središč vsake napredne države. Treba je spodbujati bralno kulturo in 
za ta namen zagotavljati tudi potrebna sredstva. »Če ne bomo brali, 
nas bo pobralo!« je dejal že pokojni Tone Pavček. Svojo razstavo foto-
grafij pa je povezala z opisom Frana Levca, literarnega zgodovinarja 
in učitelja našega pisatelja Janka Kersnika: »Veliko gradov poznam na 
Slovenskem, a nobenega ne, ki bi imel lepšo lego in krasnejšo oko-
lico kakor brdski grad. Kamor se ozreš, prijazne vasi, lepe cerkve in 
bele ceste, temni gozdovi, zeleni travniki, bogato polje, šumeči poto-
ki, zadaj pa snežno beli Grintovec – zares, to je lep kraj. In prostoren 
grad sam ... S širokimi hodniki na vseh štirih notranjih straneh razbur-
ja to mlado fantazijo.« 
V nadaljevanju je avtorica razstave predstavila tudi kopije starih raz-
glednic iz naših krajev. Originale razglednic, ki so bile odposlane 
več kot 100 let nazaj, hrani Knjižnica Domžale v svoji domoznan-
ski zbirki. Avtorica razstave je v Knjižnici Domžale odgovorna tudi 
za domoznanstvo, ki pokriva vsa področja človekovega ustvarjanja 
in védenja na določenem geografskem območju. V okviru tega je na 
portalu Kamra objavila zgodbo Grad Brdo pri Lukovici z okolico. Pri 
tej zgodbi so nastale tudi fotografije z razstave. Zgodbo, ki jo je obo-
gatila s pomočjo gospe Ive Skušek, vnukinje Janka Kersnika, lahko na 
spletu najdete na povezavi: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/
item/grad-brdo-pri-lukovici-spomini-ive-skusek-vnukinje-pisatelja-
-janka-kersnika.html. Kamra je digitalna zbirka kulturne dedišči-
ne slovenskih pokrajin. Je spletno mesto, ki združuje digitalizirane 
vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih lokalnih 
kulturnih ustanovah. Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe s 
spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in me-
tapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko območje 
značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti, kot na primer: 
predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb, dokumenti in 
fotografije značilnih lokalnih društev, razglednice krajev iz različnih 
časovnih obdobij, dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, kata-
logi razstav, znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in 
še marsikaj drugega. Več o Kamri si lahko preberete tudi na: https://
www.kamra.si/.

V nadaljevanju je Kristina Galun predstavila še eno plat kulture in 
svoj talent, saj je preko kamišibaja predstavila in zapela pesem Feri-
ja Lainščka »Ne bodi kot drugi«. Kamišibaj je posebna oblika pripove-
dovanja zgodb ob ilustracijah, ki so vložene v lesen oder, imenovan 
butaj. Pripovedovalec (kamišibajkar) ob pripovedovanju menja slike, 
ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Kristina Galun je s pesmijo in sa-
mim kamišibajem očarala obiskovalce.
Razstava je bila na ogled obiskovalcem tudi v soboto, 8. 2., in v nede-
ljo, 9. 2. 2020, med 8. in 13. uro. Obiskovalci so bili nad samo razstavo 
navdušeni, kar smo razbrali tudi iz knjige vtisov.

besedIlo: občInska uprava, foto: rok MajhenIč In krIstIna Galun
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Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici je zaživel v petek, 7. februarja 2020. Ob 18. 
uri je potekala slavnostna proslava Občine Lukovice in privabila številne gledalce, 
ki so se kulturno udejstvovali v povsem polni dvorani. Županji mag. Olgi Vrankar, 
podžupanu Vincencu Dragarju, občinskim svetnicam in svetnikom, predstavnikom 
javnih zavodov, krajevnih skupnosti se je poleg občank in občanov ter nastopajočih 
pridružil slavnostni govornik prireditve Anton Peršak. Nekdanji minister za kulturo, 
režiser, pisatelj, publicist in nekdanji župan Občine Trzin je v svojem osrednjem na-
govoru poudaril pomen in razvoj slovenske kulture skozi zgodovino, prireditev pa je 
povezoval Jure Sešek.

slovensko besedo. Danes smo predvsem za-
zrti naprej v prihodnost. Mislim, da po vsem, 
kar smo doživljali na sami vaji, nas ne sme 
skrbeti. Ne za ta večer, ne za prihodnost slo-
venske kulture in iskreno upam, da je tako,« 
je zbrane obiskovalce nagovoril moderator 
prireditve Jure Sešek.
Z odra je najprej zazvenela Zdravljica, za 
njo pa sta sledili dve točki na klavirju učenk 

iz Glasbene šole Polton. S skladbo Tambu-
rin se je predstavila Neli Bukovič, kot dru-
ga pa pianistka Brina Tič s skladbo Over 
the Rainbow. Predstavili so se predvsem 
tisti, ki mladi hodijo naokrog in nosijo pe-
sem v svojem srcu, glasbo na licih in svo-
jem nasmehu.
Poleg Franceta Prešerna so se v Lukovici 
spomnili tudi na slovenskega ustvarjalca 
Kajetana Koviča in medvedka Piki Jakoba, 
ki ga je spisal v svojih kiticah. Kar 24 otrok 
iz skupine Palčki iz Vrtca Medo se je pod 
vodstvom Simone Burkeljca na klavirju 
predstavilo z dvema točkama, ki sta nastali 
pod mentorstvom Nataše Beganović Jug 
in Špele Obreza.

Današnje razumevanje kulture se razli-
kuje od preteklega
»Praviloma že dan ali dva prej ali na proslavi 
prisluhnemo Zdravljici in še kateri od Prešer-
novih pesmi. Razmišljamo o veličini najve-
čjega slovenskega pesnika in pomembnosti 
kulture za slovenski narod. Čez kakšen dan 
ali dva pa življenje steče po običajnih kole-
snicah in mi se udeležujemo kulturnih do-
godkov, beremo knjige, poslušamo glasbo in 
gledamo filme v tolikšni meri, kot kdor od nas 
ocenjuje, da je prav in potrebno. Predlagam, 
da skupaj razmislimo o tem, kaj pravzaprav 
praznujemo osmega februarja. Čemu in ali 
bi bilo prav, da to slavimo tudi v prihodnjih 
desetletjih.« 
V svojem nagovoru se je poleg Franceta 
Prešerna slavnostni govornik Anton Per-
šak spomnil na številne avtorje, ki so obli-
kovali slovensko kulturo do današnjih dni: 
Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina, barona 
Žigo Zoisa, Antona Tomaža Linharta, Valen-
tina Vodnika, Jurija Japlja, Feliksa Antona 
Deva, Blaža Kumerdeja, barona Žigo von 

Predvečer slovenskega kulturnega praznika obogatili 
in popestrili mlajši občani in občanke

»Dobrodošli pred dnevom, ki daje slutiti, 
kako radi imamo slovensko besedo. Kako 
ponosni smo na tiste, ki z njo lepo ravnajo, ki 
nam jo dajejo v uk, čeprav se včasih med le-
tom zdi, da smo precej mačehovski do vsega, 
kar je v knjigah tudi v slovenskem izročilu. A 
pride dan, ko v resnici ponosno pogledamo 
na tisto, kar je za nami in se veselimo vsega, 
kar lepega prinašajo tisti, ki znajo z njo – s 
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Herbersteina, škofa Jurija Slatkonjo, skla-
datelja Jakoba Petelina Gallusa, Janeza Vaj-
karda Valvasorja.
»Baron Žiga Zois je v veliki meri želel in uspel 
spodbuditi začetek slovenske narodne kul-
ture z željo in namenom dokazati, da je slo-
venski jezik enako primeren in zmožen biti 
jezik poezije, dramatike, proze in gledališke 
umetnosti, o čemer izrecno piše v svoji kritiki 
uprizoritve Linhartove Županove Micke tik 
po novem letu 1790. Prav je, da si skupaj za-
stavimo tudi vprašanje sodobne in prihodnje 
slovenske kulture ter odnosa do nje. Tudi ali 
celo zlasti po zaslugi kulture smo naposled 
prišli do lastne države. Ali smo vsi zadovoljni 
z njo in ali je v teh slabih tridesetih letih sploh 
mogla postati takšna, kot si vsi želimo in mi-
slimo, da bi morala biti. Dejstvo je, da državo 
imamo. Da je narod, kot pravijo filozofi, s tem 
dejstvom postal nacija in da se s tem vloga 
in pomen kulture spreminja,«  je izpostavil 
govornik.
V svojem govoru je dejal, da danes razu-
memo kulturo nekoliko drugače, predvsem 
kot polje ali kot dejavnost, v okviru katere 
se oblikuje in ki pred vsemi izraža identite-
to nacije navznoter in navzven. Predstavlja 
polje našega notranjega dialoga in dialo-
ga z drugimi kulturami. Kultura je ključno 
področje, na katerem poteka dialog med 
narodi in na ta način tudi med državami. 
»Želim si, da bi vsak od nas v teh dneh in tudi 
v naslednjih segel po kakšni knjigi, si ogledal 
kakšno razstavo, kakšen dober film in televi-
zijsko oddajo in namenil tudi kakšen evro za 
slovensko kulturo,« je zaključil Peršak.    

Kulturni dom postal prizorišče petja, 
plesa, igre in filma
Od nekdaj našo kulturo soustvarjajo tudi 
pravljice, ki so se med ljudmi prenašale iz 
roda v rod. Ostržkovemu plesu najmlajših 
sta sledila dva plesna nastopa pod mentor-
stvom Staše Berkopec. Na Kovičevo Muco 
Maco se je spomnilo 16 učencev in učenk 
5.D razreda PŠ Blagovica, za 18 učencev 1.D 
in 3.D razreda pa je bil navdih legendarni 
Pink Panter. Popotovanje na krilih domi-
šljuje so obiskovalcem pričarali tudi učenci 
prvih treh razredov PŠ Krašnja. Predstavili 
so pesmico Devet pogumnih miši Anje Šte-
fan in se spomnili na legendarnega Pedenj-
peda Nika Grafenauerja. Učenci 5.C razreda 
so se spraševali, kako je biti junak v dana-
šnjem času ter pod mentorstvom učiteljice 
Helene Urbanija zapeli pesem Junak, ki jo 
je napisal Tone Pavček.
Leta 1789 je Anton Tomaž Linhart napisal 
prvo komedijo v slovenskem jeziku in prvo 
slovensko dramsko besedilo. Na pred-
večer kulturnega praznika so en del pod 
vodstvom Jane Kovič  uprizorili učenci in 
učenke 8. razreda OŠ Janka Kersnika Brdo. 
Odrska uprizoritev je gledalce popeljala 
nazaj v zgodovino, za kar je v veliki meri 
zaslužna tudi Nataša Antonin, ki je poskr-
bela za kostume igralcev.
Vsaka prireditev, vsak koncert in vsak na-
stop nas uči, da ima vse svoj začetek in 
konec. Prizorišče je na koncu postalo kino 
dvorana, kamor so nas s pesmijo popeljali 
učenci in učenke iz vseh treh enot. Županja 
mag. Olga Vrankar je v svojem nagovoru 
dejala: »Vesela in ponosna sem, da ste se od-
zvali v tako velikem številu. Nenazadnje gre 

Kulturni praznik v VVE Medo
V tednu pred slovenskim kulturnim praznikom smo se tudi v VVE Medo spomnili našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna. V skupinah so otroci z vzgojiteljicami spoznavali nje-
gova najbolj znana dela, ki so predstavljala iztočnico za izražanje na vseh področjih ume-
tnosti. Otroci iz skupine Miške so ustvarjali ob Povodnem možu, Palčki pa so nastopali na 
občinski prireditvi ob prazniku, in sicer v Kulturnem domu v Lukovici. Nastopali so s pesmijo 
Moj prijatelj Piki Jakob in z Ostržkovim plesom. 

besedIlo In foto: Maja lenarčIč

za kulturni praznik, kjer ste s svojo udeležbo 
podprli trud naših otrok, ki so nam pričarali 
prečudovit večer. Želela bi se zahvaliti slav-
nostnemu govorniku Antonu Peršaku za 
njegovo razmišljanje o pomenu slovenskega 
jezika in o pomenu kulture.«
V svojem govoru se je zahvalila tudi vsem 
nastopajočim, udeležencem in tistim, ki  

so na kakršen koli način pripomogli k us- 
pešni izvedbi prireditve. Skupaj z obisko-
valci je nastopajoče pospremila z bučnim 
aplavzom in izrazila željo po številčni ude-
ležbi na kulturnih prireditvah tudi v priho-
dnje.

besedIlo: lea sMrkolj, foto: rok MajhenIč
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Februar (svečan) je mesec kulture, ljubezni, maternega jezika in 
pričakovanja pomladi. To je mesec, ki ga posvečamo kulturi v vseh 
možnih odtenkih. Predvsem pa posebno pozornost namenjamo ži-
vljenju in delu največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. 

Ta mesec je bil bogat s kulturnimi dogodki tudi za naše prvošolce s 
Prevoj. Kulturno obnašanje je nekaj, kar je treba začeti privzgajati že 
najmlajšim. Našega največjega pesnika smo spoznali v vseh možnih 
odtenkih: obiskali smo Prešernov trg v Ljubljani, raziskovali njegovo 
življenjsko pot, prebirali njegova dela, ga tudi likovno upodobili …
26. februarja pa smo naše prvošolce povabili na skupno druženje, kate-
rega rdeča nit je bila kultura – KULTURNI VEČER.
V poznih popoldanskih urah smo se zbrali v šoli, kjer so v vseh treh 
razredih potekale tri različne dejavnosti. Reševali smo zabavne uganke 
in se igrali pantomimo,  poslušali pravljice, se igrali kviz in s pomočjo 
sestavljank iskali različne pravljice.
Kljub pravemu zimskemu vremenu smo se peš odpravili do kulturnega 
doma v Šentvidu, kjer smo se ob 18. uri srečali s prevajalcem, pisate-
ljem, humoristom in prijateljem otrok Boštjanom Gorencem Pižamo. 
Gospod Boštjan je otrokom povedal nekaj o sebi in svojem vzdevku, 
potem pa nadaljeval s pripovedovanjem svojih zabavnih zgodbic, nad 
katerimi so bili naši otroci zelo navdušeni in bi jih poslušali še in še. 
Kljub temu da se je dan že prevesil v noč, smo se polni vtisov in nav-
dušenja peš vrnili v šolo in naš večer zaključili z večerjo in prijetnim 
kramljanjem o doživetem.
Radi bi se zahvalili gospodu Boštjanu Gorencu Pižami, da si je vzel 
svoj dragoceni čas in nam na edinstven način približal del kulture.

Avstrijska veleposlanica, mag. Sigrid Berka, in predsednik Mohor-
jeve družbe v Celovcu, dekan Ivan Olip, sta v ponedeljek, 10. 2. 
2020,  dopoldne v prostorih Trubarjeve hiše literature v Ljubljani 
ob prisotnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra 
Jožefa Česnika, župana Občine Mežica Dušana Krebla in podžupa-
na Občine Kidričevo Bogdana Potočnika desetim nevladnim in ne-
profitnim ustanovam v Sloveniji ter Osrednji knjižnici Slovencev 
na Hrvaškem v Karlovcu podarila pester izbor knjig slovenskih in 
avstrijskih avtoric in avtorjev. Knjige v skupni vrednosti 50.000 
evrov so prejele organizacije, ki so dejavne na socialnem, kultur-
nem ali izobraževalnem področju. 

Podarjene knjige bodo že v prihodnjih dneh našle pot do svojih bodo-
čih bralcev v Sloveniji in ponovno tudi do slovenske narodne skupno-
sti na Hrvaškem. Kulturni del dogodka so oblikovali učenci in učenke 
Osnovne šole Franja Goloba iz Prevalj.
V akciji Podarimo knjige,  ki ob sodelovanju Republike Avstrije – Urada 
zveznega kanclerja in Mohorjeve družbe v Celovcu – poteka že vse od 
leta 2002, je bilo doslej različnim slovenskim nevladnim organizacijam 
in ustanovam podarjenih preko 53.000 izvodov knjig. Prejemniki so ne-
vladne organizacije, ki delujejo na področju Republike Slovenije, a tudi 
različna slovenska društva zunaj meja Slovenije. 
V letošnji akciji bo podarjenih preko 2.000 izvodov najrazličnejših 
knjig, tako da lahko vsak bralec najde kaj zanimivega zase. Knjižni 
paket so v obliki bona tokrat prejeli: ZPMS – Zveza prijateljev mladi-
ne Slovenije, Zavod NAZAJ NA KONJA – Družinski center Kidričevo, 
Slovenska Karitas, Osnovna šola Janka Kersnika Brdo – Podružnična 
šola Krašnja, Osnovna šola Mežica, Osnovna šola Franja Goloba Preva-
lje, Krajevna skupnost Šentanel, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca 
Sušnika Ravne na Koroškem (Enota Mežica), Internacionalno društvo 
Most svobode – Freiheitsbrücke – Freedombridge Maribor, Gradska 
knjižnica Ivan Goran Kovačić – Osrednja knjižnica Slovencev na Hrva-
škem, Društvo Kočevarjev staroselcev/Gottscheer Altsiedler Verein.
Veleposlanica Sigrid Berka je v priložnostnem govoru poudarila izre-
den pomen branja knjig.  Ob tem je veleposlanica izpostavila, da bo ak-

Mesec kulture za prvošolce s Prevoj

Seveda pa skozi celo šolsko leto poudarjamo srčno kulturo, ki je za naše 
medsebojno bivanje zelo pomembna. Čudežne besede prosim, hvala 
in oprosti so del našega vsakdana in so izraz še kako pomembne srčne 
kulture.

besedIlo In foto: Mateja orehek

PŠ Krašnja – ena od prejemnic knjig dobrodelne akcije Podarimo 
knjige Mohorjeve družbe in Urada zveznega kanclerja na Dunaju

cija, za katero finančna sredstva zagotavlja Urad zveznega kanclerja na 
Dunaju, leta 2021 praznovala že svoj 20. rojstni dan.
Dekan Ivan Olip je poudaril, da je tokrat težišče na koroški regiji, saj 
so ravno lani obhajali 100-letnico nasilne preselitve Mohorjeve družbe 
iz Celovca na Prevalje. Ponosni so, da lahko MD v Celovcu s to akcijo 
še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo utrjevanja slovenskega jezika in 
ohranjanja kulture.
PŠ Krašnja je v sodelovanju s KUD Fran Maselj Podlimbarski ena od 
dobitnic darilnega bona v vrednosti 5000 evrov. Šola bo prejela knjige 
Mohorjeve družbe v tej vrednosti. 
Veseli in hvaležni smo, da smo postali del akcije, ki podpira širjenje slo-
venske knjige kot pomembne kulturne dobrine. 

besedIlo: helena urbanIja, vodja pŠ kraŠnja 
In Mohorjeva družba, foto: nebojŠa tejIć 
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Redke so prireditve, vsaj kar se kulturnih tiče, ki bi napolnile naše dvora-
ne do zadnjega kotička. V soboto, 7. marca, so dvorano Kulturnega doma 
Janka Kersnika napolnili majhni in malo manj majhni otroci skupaj s starši 
in starimi starši. Na gostovanje je v Lukovico prišla mladinska dramska sku-
pina KID Limbar iz Moravč s priljubljeno in tudi že velikokrat uprizorjeno 
pravljico Svetlane Makarovič Pekarna Mišmaš. Vsaka gledališka predstava 
ima svoje čare in o tem so nas tudi tokrat prepričali igralci in igralke KID 
Limbar. Po začetnem strahu, za katerega je zagotovo zaslužna mlinari-
ca Jedrt, ki je svoje spletke nadaljevala čez celotno predstavo – ob tem ji 
moramo za njeno igralsko vlogo izreči vse pohvale –, smo se lahko predali 

V Lukovici svoja vrata odprla Pekarna Mišmaš
užitkom predstave. In teh ni bilo malo, saj je bila to predstava, polna igre, 
petja in plesa, za kar so zaslužni tudi instrumentalisti. Po spečenem kruhu 
in uspešni prodaji Pekarna Mišmaš zaradi spletk zapre svoja vrata. Skupaj 
s pekom odide tudi Jedrtin maček, na koncu pa še mi obiskovalci, veseli, 
da smo ponovno v hram kulture privabili dramsko skupino, ki je popestrila 
naše sobotno popoldne. Poleg igralcev, ki nosijo jedro igre, gredo zasluge 
za res uspešno uprizoritev tudi instrumentalistom in številnim sodelavcem 
in sodelavkam iz ozadja. Upam, da se nam ponovno oglasijo že z naslednjo 
gledališko predstavo, ki jo bodo pripravili.    

besedIlo In foto: draGo juterŠek
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V prostorih poslovne stavbe Leka od leta 1986 domuje bogata farma-
cevtsko - medicinska zbirka pripomočkov in knjig Bohuslava Lavičke, 
lekarnarja češkega rodu, ki je leta 1909 prišel na Gorenjsko in v Tržiču 
odprl svojo lekarno.

Naša mentorica Veronika nas je že lansko leto navdušila za njen ogled. Vse 
pa se je poklopilo letos in tako nas je v poslovni stavbi Leka sprejel gospod 
Davor Poljanšek, skrbnik Lavičkove zbirke. S svojim bogatim znanjem in is-
krivim pripovedovanjem nas je popeljal skozi edinstveno zbirko, ki obsega 
402 knjigi in 500 predmetov, nastalih vse od antike pa do 20. stoletja, ki 
obiskovalcu ponudijo celoten vpogled v razvoj farmacije.
Lavička je več kot trideset let zbiral knjige s področja humanistike, filozofije, 
naravoslovnih in medicinskih znanosti, farmacevtsko – medicinske pripo-
močke ter keramično in drugo posodje, v katerem so včasih hranili zdravila.
Znal je latinsko in grško, poznal kulturo in način tedanjega življenja, bral 
Ovida in Cicera ter se tako odločil za medicinski poklic, katerega namen je 
lajšati zlo in bolečino.
Razstavljena so dela Galena, ki je bil zdravnik, a je pomemben tudi za far-
macijo, saj je opredelil zdravilo. Opisal ga je kot snov, ki organizem spremi-
nja, hrana ga zgolj dopolnjuje.
Med dragocenimi knjigami so tudi dela Horacija, Cicera, pa tudi originalne 
izdaje francoskih literarnih klasikov Racina in Corneilla. Za nas sta zanimi-
va knjiga svete Hildegarde, mistično vizionarske zdravilke iz 12. stoletja, in 
herbarij zdravilnih zelišč.
V zbirki lahko vidimo bronasto pinceto, ki so jo uporabljali pri kirurških po-
segih, različno posodo za shranjevanje mazil in sirupov, tehtnice, uteži, mo-
žnarje. Tu so posode, namenjene hrambi zdravil: tekočih in poltrdih, torej 
mazil in praškov. Zanimivo je, da se v Leku in drugih farmacevtskih družbah 
po svetu zdravila še vedno delijo na tak način. Na ogled je hišna lekarna v 
obliki kovčka in homeopatska lekarna v obliki knjige.
Kot zanimivost Lavičkove zbirke pa sta na ogled tudi dva lista latinske Bibli-

Zeliščarice društva Lipa Domžale smo obiskale najobsežnejšo 
farmacevtsko – medicinsko zbirko v Sloveniji – Lavičkovo zbirko

je, ki naj bi jo tiskal izumitelj tiska Gutenberg. To so edini listi Gutenbergove 
Biblije na Slovenskem.
Med drugo svetovno vojno bi bila zbirka kmalu izgubljena, saj so jo zase 
hoteli Nemci. 16. julija 1942 so Lavička kot talca ustrelili nacisti, ker je vo-
dil tamkajšnjo lekarno in pomagal ljudem. Z vlakom so hoteli eksponate 
prepeljati čez mejo v Nemčijo, vendar so jih rešili partizani tako, da so pred 
mejo odklopili vagon, kjer so se nahajali.
Leta 2002 je to zbirko na pobudo takratne Lekove uprave Slovenija razgla-
sila za kulturni spomenik državnega pomena.
Če vas zanima zgodovina zdravljenja, vpogled v njene prve korake in pre-
plet medicine in farmacije vse do današnjih dni, se zapeljite do Leka in spo-
znajte delo velikega človeka, Bohuslava Lavičke, lekarnarja, ki je spoštoval 
zgodovino, se iz nje učil in jo ohranil zanamcem.

besedIlo In foto: MarInka kopač

Gasilski center v Blagovici je bil v letu 2019 dokončno dograjen. Januarja je 
objekt dobil končno velikost z zaključkom podstrešja in stolpa ter izvedbo 
strehe. Po dveh mesecih zimske pavze in prekinitve gradnje se je spomladi 
v objektu začelo z izvajanjem elektro in strojnih inštalacij, izvedbo predelnih 
sten, hidroizolacijami in drugimi deli. Ko se je ozračje že malo bolj ogrelo, pa 
se je v maju, juniju in juliju vstavilo vsa okna in zunanja vrata, naredilo večino 
fasade ter omete in vsa groba inštalacijska dela v notranjosti. Ravno v času 
naše uspešne poletne veselice so se izvajali tlaki, groba zunanja ureditev in 
suhomontažna dela v notranjosti objekta. Najbolj intenzivno pa se je gradilo 
septembra in oktobra, ko se je uredilo še preostalo, od talnih oblog, zaključ-
kov vseh inštalacij, kurilnice, vse zunanje ureditve, ograje, druga zaključna 
dela in še bi lahko naštevali. Končno podobo pa je objekt dobil novembra 
in decembra z izvedbo vseh zaključnih del in odpravo pomanjkljivosti. Tako 
smo konec leta nov gasilski center lahko tudi okrasili z novoletnimi lučkami 
in vanj že parkirali naša gasilska vozila. 

Skozi vse leto je potekalo ogromno usklajevanj izvajalca, nadzora, projektan-
ta in obeh investitorjev, predvsem na pobudo PGD Blagovica, da smo do-
ločene rešitve ali detajle na objektu prilagodili na ta način, da bo objekt kar 
se da funkcionalen za gasilsko rabo na eni strani in da bo primeren tudi za 
morebitne druge dejavnosti, ki mu bodo zagotavljale tudi dolgoročno samo-
oskrbo. Ob tej priložnosti se gasilci PGD Blagovica zahvaljujemo vsem dele-
žnikom pri projektu za tvorno sodelovanje in korekten odnos, da smo tekom 
gradnje res prišli do rešitev, ki so objekt funkcionalno še izboljšale.  
Seveda pa z dograditvijo projekt še ni zaključen. Trenutno potekajo aktiv-
nosti in priprava dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Ko 
bo le-to pridobljeno, bomo lahko začeli objekt tudi formalno uporabljati za 
njegov namen. V ta namen bo potrebno z Občino Lukovica urediti pravno-
formalna razmerja upravljanja in vzdrževanja objekta, ki pa ga bo potrebno 
tudi še v celoti opremiti z notranjo opremo, s katero objekt sploh lahko funk-
cionira. Med opremo šteje vsa oprema za varovanje in funkcionalno delova-

Gasilski center Blagovica – gradnja v letu 2019

Gasilski center Blagovica po izvedeni strehi v januarju 2019. Gasilski center Blagovica – prvi test parkiranja gasilskih vozil v garaže.
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V društvu upokojencev se tudi letos vsak zadnji torek v mesecu srečamo ljubi-
teljice ročnih del. Vse delavnice vodijo naše članice in člani. V mesecu januarju 
in februarju smo se seznanile z izdelavo vrtnic iz papirja, ki smo jih povezale 
v šopke. Pod vodstvom Nade, ki je prava mojstrica, so nastajale vrtnice različ-
nih barv. Kot vedno je šlo nekaterim zelo dobro od rok in njihove vrtnice so 
bile lepe in pravih oblik. Nekatere pa smo imele malo več težav, predvsem 
oblika ni bila čisto prava. Pa nič zato, vaja dela mojstra. Na februarski delavnici 
smo znanje še nadgradile in nastali so lepi šopki. Seznanile smo se tudi z iz-
delavo butaric. Tiste najbolj spretne so že doma naredile prekrasne košarice z 
vrtnicami. Udeleženke delavnic imajo veliko znanja in idej za ročna dela. Vse, 
kar bomo naredile, bomo pokazale na razstavi, ki bo v času Lukovega sejma 
v Pungartnikovi hiši. Na delavnicah se veliko naučimo, izmenjamo izkušnje, 
predvsem pa je druženje tisto, ki nam polepša upokojenske dni.  

besedIlo In foto: danICa osolnIk

Upokojenci na pohodu  
v Krašnjo in na Mohorja
Upokojenci DU Lukovica se vsak prvi ponedeljek v mesecu odpravimo na 
pohod. Na začetku leta raziskujemo našo bližnjo okolico, v toplejših mese-
cih pa se odpravimo na različne konce Slovenije. V mesecu februarju smo 
se odločili prehoditi pot ob avtocesti od Lukovice do Krašnje. Nič napor-
nega, le pot je bila na nekaterih mestih precej blatna. Ob prijetnem klepe-
tu smo mimo Trnjave in Kompolj kmalu prišli v Krašnjo. To je vas z bogato 
zgodovino, s katero se lahko seznanimo na panojih, ki so postavljeni pred 
hišami. Naša pohodnica Sonja, ki je domačinka, nam je še dodatno poveda-
la nekaj stvari. V lokalu v centru vasi smo se malce okrepčali, da smo lahko 
nadaljevali pot nazaj proti Lukovici. Še prej pa smo si ogledali čevljarsko 
prodajalno. Čevljarstvo Dragar ohranja bogato zgodovino čevljarstva v 
tem kraju. Pot do Lukovice je ob prijetnem klepetu in druženju hitro minila.
Marca pa je bil naš cilj Mohor. Jutro je bilo oblačno in megleno. Ko smo se 
zbrali pri Gradiškem jezeru, pa je vreme že postajalo bolj prijazno in sko-
zi celotno pot nas je spremljalo sonce. Po dobri uri lahke hoje smo mimo 
Prikrnice prišli na Mohorja. Po stopnicah smo se povzpeli k cerkvi sv. Mo-
horja in Fortunata, kjer smo uživali v prekrasnem razgledu. Ogledali smo si 
cerkev, ki je bila prvič omenjena že leta 1526. Sedanja baročna zgradba je 
postavljena pravokotno na prvotno. Temelji stare cerkve so še ohranjeni in 
nadzidani v kapelo Božjega groba. Cerkev ima poleg glavnega še štiri ol-

Pot kulturne dediščine
Letošnja novost v DU Lukovica je udeležba na različnih organiziranih pohodih. 
Ob praznovanju našega kulturnega praznika smo se odločili, da prehodimo 
Pot kulturne dediščine. Zbralo se nas je dvanajst in odpeljali smo se do Žirovni-
ce, kjer se je pohod začel pri Čopovi hiši, ki je na ta dan odprla vrata in smo si jo 
lahko tudi ogledali. Pri fotografski stojnici s pridihom 19. stoletja smo se slikali, 
polepšani z različnimi pokrivali in dodatki iz tistega časa. Bilo je prav zabavno. 
Dobili smo dober čaj in še boljše medenjake. Pot smo nadaljevali do Sela, kjer 
smo pri stojnici Čebeljega raja Noč spet dobili čaj in medenjake. Lepo je bilo 
malo poklepetati, vendar smo morali naprej. Ustavili smo se v OŠ Zabreznica, 
kjer smo si ogledali razstavo likovne kolonije Žirovnica-Breznica. Naš naslednji 
postanek je bil pri spominskem čebelnjaku Antona Janše. Ogledali smo si ga in 

Šopki in vrtnice iz papirja

tarje. Na Mohorju je tudi Dom duhovnih vaj, ki je namenjen izobraževanju, 
taborom, duhovnim vajam in različnim delavnicam.
Na kmetiji na Mohorju nas je čakal dober ingverjev čaj in piškoti.  Malce 
smo se okrepčali, nato pa se zadovoljni vrnili do Gradiškega jezera.
Prvi ponedeljek v aprilu gremo na Štefanjo goro iz Adergasa. Pridružite se 
nam, lepo se bomo imeli.

besedIlo: danICa osolnIk, foto: sIlvo Maselj

se malo okrepčali, nato pa pot nadaljevali do Finžgarjeve rojstne hiše v Doslov-
čah. Prisluhnili smo predstavitvi Finžgarjevega življenja in življenja domačinov 
v njihovem narečju. Po kratkem počitku smo se odpravili naprej do Jalnove 
hiše v Rodinah, kjer so bile postavljene stojnice z domačimi dobrotami. Tudi 
v tej hiši je Jalnov sorodnik pripovedoval o Jalnovem življenju, ki je bilo zelo 
pestro. Ob tem smo se kar malo zabavali. Pot se je nadaljevala po Cesarski cesti 
proti Prešernovi rojstni hiši, kjer je potekal kulturni program. Slavnostna govor-
nica je bila Lara Jankovič, med drugimi pa je nastopila tudi skupina Katalena. 
Po kulturnem programu smo si ogledali še stojnice in naš pohod je bil zaklju-
čen. Ob kulturnem prazniku smo se spomnili vseh velikih mož iz tega dela Slo-
venije, Čopa, Janše, Finžgarja, Jalna in Prešerna. Lepo vreme, lepe vasi in lepi 
pogledi na Stol in ostale gore so nam dan še dodatno polepšali. Naš naslednji 
organizirani pohod bo v mesecu juniju, in sicer po Slakovi in Pavčkovi poti. 

besedIlo: danICa osolnIk

nje (kontrola dostopa, požarno javljanje, alarmni sistem in nadzor objekta, 
elektro napajanje vozil), pohištvo (regali in omare za operativno enoto in 
opremo, stoli, mize in omare za administrativni del objekta, vitrine za mu-
zejski del objekta), oprema za zasilno delovanje (elektro agregat), oprema za 
komunikacije (radijske postaje, telefonski aparati) ter pisarniška oprema. Šele 
z dobavo in vgradnjo vse navedene opreme bo gasilski del objekta zaživel 
tako, kot mora, s polno funkcionalnostjo. Pri vsem tem skladno z dogovorom 
računamo na ključno pomoč Občine Lukovica. Poleg tega pa bomo v dru-
štvenem delu objekta z lastnimi sredstvi uredili stanovanje.
Ker torej naš projekt še ni zaključen in je v teku še precej naštetih aktivnosti, 

vas tudi tokrat povabimo k vaši pomoči. Lahko nam v kateri koli akciji poma-
gate z vašimi donacijami in podprete gradnjo in opremljanje, pri kateri PGD 
Blagovica nosi veliko finančno breme. Veseli bomo vsake pomoči.
Ker PGD Blagovica pri tej investiciji glede na  zmožnosti nosi veliko finančno 
breme, vas vabimo, da nam pomagate z SMS donacijo, tako da pošljete 
SMS sporočilo s ključno besedo BLAGOVICA5 na 1919 in tako prispeva-
te 5 evrov za naš nov gasilski center. Pomoč pa nam lahko naklonite tudi 
z nakazili donacij na naš TRR: SI56 0230 0001 4250 770  (NLB d.d.) ter na 
ostalih akcijah, ki bodo sledile tekom gradnje. 

besedIlo In foto: prostovoljno GasIlsko druŠtvo blaGovICa
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Novo leto, volitve in polno 
aktivnosti v ČD Lukovica
Pred enim letom smo v Čebelarskem društvu Lukovica prazno-
vali 100 let organiziranega čebelarjenja na tem območju. Skozi 
celo leto smo v našem društvu in skupaj z ostalimi društvi – ČD 
Krtina Dob, ČD Domžale, ČD Moravče in ČD Dolsko – poskušali v 
aktivnosti vključiti duh praznovanja, opozarjali smo na častitlji-
vo obletnico in jo seveda tudi primerno obeležili.

Leto je naokrog in tradicionalno je zadnji petek v januarju namenjen 
občnemu zboru v našem društvu. Tudi letos je bilo tako. V velikem 
številu smo se zbrali v Gostišču pri Čebelici, kjer smo najprej prisluh-
nili uvodnemu nagovoru predsednika društva Mitje Nakrsta, občni 
zbor, ki ga je vodil Janez Burkeljca, pa se je nato nadaljeval s pred-
stavitvijo poročil o delovanju društva v lanskem letu. Poročila so bila 
zanimiva in izčrpna.
Letošnji občni zbor pa je bil tudi volilni. Vodstvo društva sestavljajo 
predsednik Mitja Nakrst, podpredsednik Anton Cirer, blagajničarka 
Boža Emeršič, tajnica Katja Nakrst, v upravnem odboru pa so še Franc 
Hribar, Janez Burkeljca, Branko Udovič, Matija Barle, Vinko Nakrst, 
Alojz Cerar in Dejan Džanan, ki se je upravnemu odboru pridružil kot 
eden mlajših članov. V društvu je namreč želja, da bi v čim večjem šte-
vilu v dejavnosti vključili tudi mlade ter na ta način pripomogli, da bi 
društvo še naprej živahno živelo, predvsem pa mladim omogočilo, da 
se naučijo čim več o čebelarjenju in čebelah. Predsednik nadzornega 
odbora je postal Henrik Omahna, nadomestil je Ljubomirja Samotor-

Članice Društva podeželskih žena Lukovica so se ob prazniku 
slovenske kulture v dopoldanskem času zbrale v Gostilni Furman 
na Starem trgu v Lukovici, kjer je potekal redni letni občni zbor 
društva. Zbora se je udeležilo več kot 50 članic od Prevoj, Krti-
ne in Zgornjih Lok vključno s Spodnjimi Lokami ter Žirovšami, v 
gosteh pa so se jim pridružile članice Društva podeželskih žena 
Tuhinjske doline, Društva podeželskih žena Blagovica - Troja-
ne in županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar, ki je skupaj 
z zbranimi udeleženkami občnega zbora društva prisluhnila iz-
jemno uporabnemu predavanju višje medicinske sestre Irme 
Markovšek iz Ambulante za patronažno varstvo Zdravstvenega 
doma Domžale.

Občni zbor se je začel s krajšim kulturnim programom, ki so ga pri-
pravile članice ob počastitvi praznika slovenske kulture. Izhajale so iz 
knjige Zmage Kumer Slomškove drobtinice, v kateri so zbrane misli, 
ki nagovorijo za vsak dan v letu. Prav tako so se Franceta Prešerna 
spomnile z recitacijo prvega Soneta domotožja iz Sonetov nesreče, 
ki predstavljajo pesnikovo osrednjo izpoved življenjskega nazora, ter 
pesmijo Hčere svet iz Prešernovih poezij in pesnitvijo Janeza Medve-
ška Takrat bo pomlad. Sledilo je predavanje o negi bolnika na domu, 
s katero ima dosti članic številne praktične izkušnje.
Irma Markovšek je zbranim v uvodnem pozdravu povedala, da je 
nega bolnika tema, za katero je prepričana, da bodo ob koncu pre-
davanja dejale, da niso izvedele nič novega. »Rada bi vas spomnila na 
tiste stvari, ki so pomembne, če imamo bolnika doma ali če koga neguje-
mo, da vam pomagajo prebroditi osnovne težave. Ob pogledu na zbrane 
obraze lahko povem, da je med vami kar nekaj diplomiranih negovalk, ki 
nimate potrdila na papirju, ampak številne življenjske izkušnje, nekateri 
tudi več kot jaz, saj ste morali biti 24 ur na dan pozorni na tistega, ki je bil 
v vaši oskrbi doma.«

Negovanje nas spremlja skozi vse življenje
Ob prihodu novopečene mamice in novorojenčka domov se mati 
zaveda, da ga bo negovala. V srednjih letih se bolj posvečamo svoji 
negi, če pride do kakšne poškodbe ali bolezni, ko smo nemočni in 

čana, člana pa sta Bojan Emeršič in Stane Pšajd. V društvu pa imamo 
tudi novega praporščaka, in sicer je Franc Hribar nadomestil Marka 
Kotnika, dolgoletnega praproščaka. 
Sledila je predstavitev številnih aktivnosti v letu, ki je pred nami. Po 
občnem zboru, ki so se ga udeležili in ga nagovorili tudi številni go-
stje, med drugim županja Občine Lukovica Olga Vrankar in predse-
dnik ČZS Boštjan Noč, je sledilo družabno srečanje, izmenjava mnenj, 
načrtov in ugibanj o prihajajoči čebelarski sezoni. 
Pomlad se prebuja in želimo si, da bi čebelarji in čebelarke lahko če-
belarili brez naravnih in človeških ovir. Želimo si zdrave, močne čebe-
le – veselje je sobivati z njimi. 

besedIlo In foto: katja nakrst, tajnICa čd lukovICa

Uporabni nasveti o negi bolnika na domu obogatili  
občni zbor Društva podeželskih žena Lukovica

potrebujemo pomoč. Sledi še eno pomembno obdobje nege, ko člo-
vek ostari in postane onemogel, saj je velikokrat prav tako odvisen od 
drugih in potrebuje pomoč. Več kot ena ura predavanja je bila name-
njena temu, da se članice zopet spomnijo oziroma da Markovškova 
opozori na tiste osnovne stvari ter ponudi pomoč, v kolikor se članice 
znajdejo v situaciji, ko je treba nekomu pomagati. Najprej je razloži-
la teorijo, nato pa na praktičnem primeru pokazala, kako se bolnika 
obleče, obrne, neguje na postelji, ki jo je imela tudi s seboj. 
Negovalec mora biti pozoren na osnovne življenjske potrebe bolni-
ka – prepoznava torej, česa si bolnik ne zmore sam zagotoviti in to 
naredi namesto njega. Ali se človek dovolj prehranjuje, zaužije dovolj 
dnevne tekočine, kako vzdržuje telesno higieno, kakšno je odvajanje, 
kako se izogiba nevarnostim okolja, da negovalec prepozna, kaj bi 
bilo za bolnika nevarno in kje so pasti, ob katerih se lahko posame-
znik poškoduje. Pomembno je, da je v kopalnici maksimalno poskr-
bljeno za varnost in posameznik lahko že pri gradnji ali opremljanju 
hiše ali stanovanja razmišlja o morebitnih izzivih življenja – kako bo 
na primer prišel iz kadi, če bo imel en del telesa poškodovan, ali bo 
dovolj prostora za invalidski voziček, kakšna bo širina vrat –, da pred-
vidi čim več stvari in si težave olajša takrat, ko še ima možnost. 
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Občni zbor DU Lukovica
Občni zbor Društva upokojencev Lukovica smo imeli 27. 2. 2020 
v gostišču Čebelica na Brdu. Udeležilo se ga je veliko število na-
ših članov.

Predsednica Marijana Grošelj se je v pozdravnem govoru zahvalila 
vsem povabljenim gostom za udeležbo. Iz DU Vir je prišla ga. Mari-
ja Skok, iz DU Komenda ga. Marija Pirnat, iz DU Radomlje g. Martin 
Capuder, iz DU Dob ga. Zvonka Slapar, iz DU Trzin g. Zoran Rink, iz 
DU Domžale g. Nande Starin, iz DU Kamnik g. Polak Vinko, iz DU Mo-
ravče g. Korošec Štefan in iz DU Mengeš ga. Marija Štebe. Županja 
Občine Lukovica je opravičila svojo odsotnost. Po pozdravnem go-
voru se je predsednica Marijana Grošelj v svojem poročilu zahvalila 
vsem, ki kakor koli pomagajo pri uresničevanju začrtanih planov. Z 
minuto molka smo počastili naše umrle člane. Pred začetkom dela 
zbora smo se sprostili ob nastopu mladih glasbenikov Glasbene šole 
Polton, ki so nam zaigrali na harmoniko. Sledila so poročila vodij de-
javnosti, poročilo blagajničarke in poročilo nadzornega odbora. Iz 
poročil, ki so bila dobro pripravljena, smo ugotovili, da je za nami 
uspešno leto. Bili smo na šestih poučnih, nepozabnih in lepih izle-
tih, ki jih je pripravila in tudi vodila Marijana Flis Lederer. Olga Jar-
kovič je poskrbela, da smo opravili enajst pohodov. Pod vodstvom 
Žana in Slavke smo imeli tradicionalni gobarski piknik, na katerem 
smo spoznali različne vrste gob in uživali v pripravljeni gobji jedi. V 
delavnicah ročnih del se je vsak mesec ustvarjalo. Naše rokodelke 
so sodelovale z osnovno šolo, kjer so učence seznanjale z ročnimi 
spretnostmi, od šivanja do pletenja in kvačkanja. Sodelovale so pri 
predstavitvi Občine Lukovica na tržnem prostoru v Domžalah. Sku-
paj z likovniki so pripravile razstavo v Pungartnikovi hiši. Pri prižigu 
luči so sodelovale s svojimi izdelki na stojnicah, v Pungartnikovi hiši 
pa so pripravile delavnico za otroke, na kateri so izdelovali novo-
letne voščilnice. V preteklem letu je bilo uspešno tudi kolesarjenje. 
Prevozili smo precej kilometrov. Pomembno je, da je ta dejavnost 
zaživela. Likovniki so pripravili prelepo razstavo del svojih članov. 
Naši prostovoljci so obiskali vse člane, stare nad 80 let, bolne in tiste, 

Dovolj tekočine in ustrezna prehrana kljub zmanjšanim telesnim 
aktivnostim
Višja medicinska sestra je izpostavila, da čeprav bolnik ne počne 
ničesar in je večinoma v ležečem položaju in z manj apetita, potre-
buje hrano. Beljakovine so gradniki celic, ki so še kako pomembne 
v starosti in bolezni. Ključna je raznovrstna prehrana, med katero 
se dostikrat pozablja na ribe. Obstajajo ribe, ki nimajo vonja, kot na 
primer kuhan file osliča. Dostikrat se pojavi tudi situacija, ko ima ne-
govalec veliko dela s pripravo obroka, pri bolniku pa je bolj malo 
efekta, vendar je vsaka žlica zaužite hrane pomembna.
»Vse bolezni imajo veliko bolj odprta vrata, če je človek dehidriran. Zato 
je zaužita tekočina zelo pomembna, poleg vode tudi kompot ali čaj. Ne 
pozabite, da je treba ležeče bolnike vedno dvigniti oziroma vsaj njihovo 
glavo, ko pijejo. Obstaja tudi močenje ustnic z gobicami na palčki, tka-
nino ali želirano gobico,« je dejala Markovškova. Ležeči bolniki imajo 

tudi zelo občutljivo kožo, ki jo je treba nahraniti od znotraj in zunaj. 
Opozorila je tudi na zelo pogosti pojav, in sicer pojav glivic na noh-
tih. 
Po zanimivem praktičnem prikazu in zaključku predavanja o negi 
je sledil nagovor in poročilo predsednice Društva podeželskih žena 
Lukovica Milene Urankar, ki je bila izvoljena na lanskoletnem obč-
nem zboru skupaj s podpredsednico Marijo Cerar. V minulem letu 
so organizirale kar nekaj predavanj, izstopile iz Zveze kmetic Slove-
nije, se udeležile in organizirale praktični kuharski tečaj, organizirale 
tradicionalno prireditev ob materinskem dnevu ob Gradiškem jeze-
ru, pripravile regijsko srečanje kmetic na lovski koči na Čevcah nad 
Lukovico ter ob tej priložnosti povabile na letošnje regijsko srečanje 
v Krašnjo v mesecu juniju.

besedIlo In foto: lea sMrkolj

ki živijo v domovih za ostarele. V lanskem letu so vsi naši člani prejeli 
voščilnice za rojstni dan. V decembru pa smo pripravili prijetno sil-
vestrovanje, ki je bilo dobro obiskano.  
Predstavljen je bil plan za leto 2020, v katerem predvidevamo šest 
izletov, eden od teh bo dvodneven, in sicer na Madžarsko. Čaka nas 
dvanajst pohodov, ki bodo tudi letos vsak prvi ponedeljek v mese-
cu. Aprila začnemo s kolesarjenjem. Delavnice ročnih del bodo vsak 
mesec, na njih pa bomo izdelovali šopke iz papirja, origami figurice, 
nakit, pa tudi vezli bomo. Tudi letos bomo ob koncu maja obiskali 
vse naše člane, starejše od 80 let, bolne in tiste, ki so v domovih za 
ostarele. Ravno tako bomo vsem članom pošiljali voščilnice za roj-
stni dan. Likovniki bodo delali z mentorjem, slikali v naravi, obiskali 
galerijo in pripravili razstavo. Pripravili bomo srečanje s sosednjimi 
DU. Popeljali jih bomo na ogled Lukovice in nato na golaž h Gradi-
škemu jezeru. Letos uvajamo novo dejavnost, in sicer ples v vrsti, 
ki ga bomo imeli v Pungartnikovi hiši. Ob koncu leta bomo imeli 
silvestrovanje. 
Po poročilih in predstavitvi plana so dobili besedo povabljenci, ki so 
vsi po vrsti pohvalili naše delo. S pesmijo pod vodstvom g. Martina 
Capudra smo zaključili naš občni zbor.

besedIlo: danICa osolnIk, foto: sIlvo Maselj 

Občni zbor TD Gradišče
29. 2. 2020 je potekal redni letni občni zbor članov Turističnega društva 
Gradišče pri Lukovici. Po uvodnem pozdravu je poročilo o delu društva 
za leto 2019 zbranim članom podal predsednik Milan Vesel. Ob koncu 
poročila se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri realizaciji plana v prete-
klem letu ter poudaril pomen aktivnega sodelovanja članov pri pripravi 
oz. izvedbi različnih dogodkov in aktivnosti društva. V načrtih za leto 
2020 je poleg rednih oz. nekaterih že tradicionalnih aktivnosti pose-
bej izpostavil srečanje krajanov Gradišč iz vse Slovenije. Gre namreč 
za jubilejno 20. srečanje, ki ga TD Gradišče organizira 20. 6. 2020. Pri 
tem velja izpostaviti, da je s tradicijo vsakoletnega srečevanja krajanov 
Gradišč pričelo prav  TD Gradišče pri Lukovici. Zbrane je ob zaključku 
občnega zbora nagovorila tudi županja mag. Olga Vrankar. 

besedIlo: andrej ovCa, tajnIk td GradIŠče, foto: eMIl WeIn
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Občni zbor Godbe Lukovica
31. januarja je potekal 23. redni letni občni zbor Godbe Luko-
vica, na katerem so potegnili črto pod leto 2019. 

Predsednik mag. Uroš Klopčič je v svojem poročilu iztekajoče 
se leto ocenil kot zelo uspešno. Godbeniki so se namreč prvič v 
zgodovini delovanja udeležili tekmovanja v korakanju in osvojili 
zlato plaketo s posebno pohvalo. Poleg tega izjemnega uspeha 
se je godba predstavila še na dvajsetih nastopih, med katerimi je 
bila izjemno odmevna budnica v središču Ljubljane, kjer je popu-
larni Radio 1 pripravil 28-urni dobrodelni maraton.
Orkestru so se priključile nove moči, kar štirje mladi glasbeniki. 
Izjemno velik zalogaj je bil novoletni koncert, ki so ga prvič iz-
vedli v novi Sončni dvorani na Brdu. Godbeniki so bili navdušeni 
nad zelo številčnim obiskom, pohvale so deževale z vseh strani: 
„Godba Lukovica je bila tako na ravni najboljših let, če jih ni celo 
presegla,“ je svoje poročilo zaključil predsednik Klopčič.
Sledila so še poročila blagajnika, gospodarja godbe, arhivarja, 
nadzornega odbora ter častnega razsodišča, katerih skupna toč-
ka je bila, da je bilo delovanje društva dobro in v skladu z za-
črtanim delom. Občnega zbora se je kot gostja udeležila tudi 
županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar. V pozdravnem 
govoru je pohvalila delovanje godbe v preteklem letu in česti-
tala ob osvojenem uspehu na tekmovanju v korakanju. Ob tem 
se je godbenikom zahvalila, da se vedno odzovejo na vabila na 
nastope. To ne velja le za domačo občino, temveč tudi zunaj nje-
nih meja. Kadar koli, ne glede na okoliščine in čas, gredo igrat in 
ponesejo ime naše občine po Sloveniji. „Postali ste nepogrešljivi 
ob vseh praznikih, ste nenadomestljivi, ste kulturna znamka Ob-
čine Lukovica in navdih za mlade,“ je govor zaključila županja in 
godbenikom obljubila podporo tudi v bodoče.
Enajsta točka dnevnega reda so bile redne volitve in imenovanja. 
Vsem organom društva je po štiriletnem obdobju potekel man-
dat. Dosedanji predsednik Uroš Klopčič je prisotne seznanil, da za 
to mesto ne bo vložil ponovne kandidature in tako vodenje pre-
pušča drugim: „Del življenja so tudi spremembe. S ponosom sem 
bil predsednik godbe.“ Člani godbe so sprejeli njegovo odločitev 
in mu ob tem izrekli zahvalo za vse opravljeno delo v minulih le-
tih. V nadaljevanju so prisotni za novega predsednika soglasno 
potrdili Sandija Oražma in mu zaželeli uspešno delo. Prišlo je 
do še nekaj sprememb v organih društva. Na mesto podpredse-
dnika sta bila tako imenovana Avguštin Gales in Leon Andrejka, 
novi blagajnik je postal Tilen Andrejka, predsednik nadzornega 
odbora pa Rok Capuder.
Ob koncu občnega zbora je svojo oceno delovanja podal še di-
rigent Gregor Dermol. V prvem letu vodenja se je v Godbi Luko-
vica zelo dobro počutil in je bil z opravljenim delom zadovoljen. 
Seveda je še vedno kar nekaj prostora za napredovanje in še večji 
dvig kakovosti orkestra. Cilji so tako tudi v tem letu zelo visoki. 

Dosedanji predsednik mag. Uroš Klopčič predal posle novemu predsedniku Sandiju Oražmu.

Dirigent Gregor Dermol in novi predsednik Sandi Oražem.

Med glavnimi je zopet pripraviti odmeven novoletni koncert z 
gosti. Še prej jih boste lahko slišali na že tradicionalnih nastopih. 
Obeta pa se tudi kakšna novost. Seveda vas bodo godbeniki o 
vsem obveščali, zato spremljajte njihove objave na družbenih 
omrežjih.

besedIlo In foto: leon andrejka

Občni zbor ŠD Zlato Polje
Na začetku preteklega meseca smo se člani Športnega dru-
štva Zlato Polje zbrali v prostorih društva na letnem občnem 
zboru.

V uvodnih besedah je predsednik Miran Močnik nagovoril in 
pozdravil vse navzoče, med njimi tudi županjo Občine Lukovica 
gospo Olgo Vrankar in predsednika krajevne skupnosti gospoda 
Zlatka Pečarja.
Z dvigom rok smo potrdili predlagano delovno predsedstvo, ki 
mu je predsedoval Matic Oražem. Slednji se je zahvalil za zaupa-
nje in začel vodenje občnega zbora. Poslušali smo poročilo, v ka-
terem so bila nanizana številna dela in dogajanja v preteklem letu 
ter podan plan za leto 2020. Vrstila so se poročila tajnika in bla-
gajnika, slednji nam je zaupal pozitivno poslovanje, ter poročila o 
športno-rekreativnih aktivnostih, poročilo inventurne komisije in 
nadzornega odbora. Ker se na razprave nihče ni javil, smo navzoči 
soglasno potrdili vsa poročila.

Upravni odbor je na zadnji seji predlagal nove vodstvene člane, 
saj se je starim končal 4-letni mandat. Z dvigom rok je bil sogla-
sno sprejet predlog, za novega predsednika pa izvoljen Matic 
Oražem. Z nekaj besedami sta nas nagovorila tudi povabljena 
gosta. ‚‘Vesel sem, da imamo tako delavno društvo‘‘, so bile be-
sede predsednika krajevne skupnosti. Pohvalo je izrekla tudi 
županja in dodala, da je potrebno sodelovanje tudi v bodoče, 
da je treba skupaj urediti vrsto stvari, da se opravi legalizacija 
objekta, ter urediti še nekaj nedorečenih obveznosti.
Za delo in prizadevanje v društvu so bile podeljene plakete 
naslednjim zaslužnim članom: Tini Hribar, Primožu Pogačarju, 
Janku Kuharju in Miranu Močniku. Vsem iskreno čestitamo in 
želimo pozitivno energijo tudi v bodoče.
Gospod Močnik se je na koncu vsem zahvalil za obisk, novemu 
vodstvu pa zaželel uspešno delo. 
Poveselili smo se in poklepetali ob prigrizku, druženje pa se je 
zavleklo v pozne večerne ure.

besedIlo: tone habjanIč

OBČNI ZBORI DRUŠTEV
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Naša najstarejša občanka iz Zlatega Polja Agata Prelovšek je 
5. februarja letos praznovala 105. rojstni dan. Žal je morala 
pred enim letom zaradi zdravstvenih težav v ustanovo, kjer 
je zagotovljena negovalna oskrba v vseh trenutkih dneva. 
Županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar jo je 9. februarja 
obiskala v Domu sv. Katarine v Mengšu. Slavljenka je tudi tam 
najstarejša oskrbovanka.  Med drugim ji je zaželela čim lepše 
dneve in dobro počutje, predvsem ob pogostih obiskih njenih 
domačih. 

Tudi Slovenija je žal v družbi tistih držav, kjer narašča število sta-
rejšega prebivalstva – torej je starajoča država. Prav tako se v naši 
državi podaljšuje delovna doba, podaljšuje se delovni urnik in po-
sledično zaposleni otroci in svojci ne morejo v zadostni meri po-
skrbeti za svoje starše.  Pravzaprav je že marsikateri »otrok« toliko 
v letih, da tudi sam nemalokrat potrebuje zdravstveno obravnavo.
V pogovoru z njeno vnukinjo Anko Prelovšek sem izvedela, da je 
bil odhod stare mame v Dom boleč, kajti ljubezni do domačega 
ognjišča ne more zamenjati nobena še tako dobra druga izbira. 
Četudi tako visoka leta gospe Agate že slabijo spomin, pa so svetli 
trenutki, ki se utrnejo, še kako živi. 
Slavljenka je rodila tri sinove, Franceta, Tomaža in Toneta. Žal je 
France že pokojni. Sin Tomaž, ki je gospodar na domu, tudi že nosi 
80 križev in mu zdravje po malem obrača hrbet, njegovi otroci so 
še v službah. Njihovi mami, stari mami in prababici, ki je s tako 
ljubeznijo in v težkih razmerah,  seveda s pomočjo drugih, gradila 
novo hišo, ko se je vrnila iz taborišča v požgano vas, priteče solza 
po od dela zgaranem licu, ko pomisli na dom. A življenje je pisa-
na paleta barv. Temnih, mračnih ter svetlih in čudovitih. Temne 
predstavljajo bridke trenutke v življenju, svetle pa ljubezen, dom, 
družino. Naša spoštovana slavljenka Agata Prelovšek je v svojem 
dolgem življenju prejela veliko obojega. Še vedno ji ob strani stoji 
družina, ki jo je sama tesno povezala, še vedno jo imajo neizmer-
no radi, čeprav niso ob njej vsak trenutek.
Naj ji tudi jaz zaželim lepe, spokojne in brez bolečin preživete 
dneve. Naj se ji v spomin utrnejo le lepi trenutki življenja.

besedIlo In foto: MIlena bradač

Naša najstarejša občanka je praznovala 105. rojstni dan

Zadnjo sredo v mesecu januarju so se v sejni sobi Občine Lukovica 
z županjo mag. Olgo Vrankar srečali duhovniki, ki skrbijo za du-
hovno oskrbo občank in občanov v Občini Lukovica. 

Tokratno srečanje je potekalo v znamenju pogovora o težavah tako ene 
kot druge strani. Pogovor je potekal o težavah pri rednem vzdrževa-
nju sakralnih objektov, predvsem streh, o vzdrževanju mrliških vežic, ki 
jih želi imeti že vsaka vas, in ostalih problemih, ki pestijo župnije. Tudi 
vzdrževanje pokopališč ni preprosto, a v kratkem bo spisan nov pra-
vilnik o pokopališkem redu, ki bo to zadevo poskusil urediti. Ob tem 

Srečanje županje z dušnimi pastirji
naj zapišem še, da bo mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt v letošnjem 
letu predana namenu in tudi blagoslovljena. 
Nekatere težave župniki uspešno rešujejo sami v sodelovanju z Zavo-
dom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj. S finančnimi 
sredstvi po svojih močeh pomaga tudi Občina. Po zagotovilih županje 
bodo sredstva, kolikor jih pač bo, tudi letos na razpolago za obnovo 
cerkva in objektov, ki sodijo poleg. Prijetno srečanje so zaključili še s 
prijateljskim klepetom, tokrat ob čaju, saj veste, gripa je. 

besedIlo In foto: draGo juterŠek 

ELEKTRONIKA

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

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

15,99  €/ mes že 14 let
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80. rojstni dan našega dragega 
smolčka ata Jožeta – Jože 
Marko Kos, iz srca ti čestitamo!
Dvajsetkrat štiri pomladi je 29. februarja 2020 v Gostilni Soklič 
praznoval naš ata Jože. Smolčki imenujemo tiste, ki le vsake štiri 
leta praznujejo svoj rojstni dan, v resnici pa so srečneži, saj se na-
slednje tri leta lahko praznovanju preprosto izognejo. Tokrat mu 
to ni uspelo, prav nasprotno, priredil je nepozabno zabavo za dvaj-
seti rojstni dan in 80 let, na katero je povabil vse svoje najdražje, 
ožjo in širšo družino, sosede, prijatelje, golobarje in čebelarje, med 
njimi tudi vinarja Ivana Jamška, ki je poskrbel za žlahtno kapljico. 
V družbi glasbene skupine Bojsi smo praznovali pozno v noč.

V Spodnjih Praprečah 15 je vedno veselo. Jože Marko Kos, ljubitelj vseh 
vrst živali, najbolj pa pernatih, je strasten golobar, ki je z dušo in srcem 
vsak dan nekajkrat v golobnjaku in se ukvarja s svojimi ljubljenčki – go-
lobi pismonoši. Pri desetih letih mu je brat France, ki je odšel na služenje 
vojaškega roka, predal v varstvo zajce in nekaj golobov. Od takrat naprej 
ima doma živali. 
Njegova življenjska zgodba se je začela na Vidmu pri Lukovici, ko se je 
očetu Antonu in mami Amaliji kot deseti živorojeni otrok rodil Jože Mar-
ko Kos, brat Ignaca, Antona, Janeza (Ivana), Ludvika, Franceta, Adolfa, 
Marije Amalije, Ane Frančiške, Ivane Bernarde, Viktorja, Petra, Stanislave 
Gabrijele in Štefana Petra, ki je umrl kot dojenček. Jože je svoje šola-
nje po končani osnovni šoli na Brdu pri Lukovici nadaljeval na Srednji 
gradbeni šoli v Ljubljani. Kasneje je za dve leti odšel na služenje voja-
škega roka v države nekdanje Jugoslavije. V upanju na boljše življenje 
in dragocene izkušnje se je na delo odpravil v Nemčijo, kjer je najprej 
poprijel za zidarska dela, kasneje delal kot gozdar, nato pa se mu je po-
nudila možnost zaposlitve v podjetju Bauknecht in nazadnje v podjetju 
Mercedes – Daimler Benz, kjer je ostal vse do upokojitve. Leta 1967 je 
na plesu spoznal Marijo Rep, leto kasneje sta svojo ljubezen potrdila s 
poroko. Jože je lepo sprejel in za svojo vzel tudi Marijino hčer Martino, 
kmalu pa sta povila njuno prvo deklico Sabino. Po dveh letih se jima je 
rodila deklica Janja Marija. Družinica je rasla, rodila se jima je deklica 
Antonija in, kot zadnji, fant Marko Jože, medtem pa sta zakonca Kos gra-
dila hišo v Spodnjih Praprečah. Bila sta skrbna starša. Njihovo otroštvo je 
bilo lepo, polno ljubezni, razumevanja in skrbi, pa tudi veselja. Otroci so 
rasli in kmalu so se tudi oni osamosvojili in si ustvarili družine. Življenje 
pa ni bilo vedno prijazno, leta 1989 sta v prometni nesreči izgubila hči 
Janjo Marijo, kar je zaznamovalo celo družino. Okrog leta 2000 se je Jože 
upokojil, 2005 pa po smrti žene Marije postal vdovec. A življenje je pač 
takšno, včasih trdo in neizprosno, drugič se vse obrne in prinese veselje 

ter srečo, tako kot so to z rojstvom prinesli vnuki Jana, Nik, Jan-Mounir in 
dvojčka Tristan in David, kasneje pa tudi pravnuka Lan in Janja.
Na koncu ulice so se in se še vedno zbirajo domači, prijatelji, golobarji in 
čebelarji, najraje pa se pod nogami Jožeta smukajo otroci, pa naj bodo 
to domači, sosedovi ali tisti iz bližnje vasi. Pri atu Jožetu je vedno lepo 
in dogodivščin polno. Pri hiši je imel Jože vedno mali živalski vrt – go-
lobe pismonoše, zajce, fazane, prepelice, papige, ptičke (kanarčke vseh 
barv, zlate amadine, bastarde), kokoške (navadne in turške – okrasne), 
mačke in pse. Poleg golobarstva se ukvarja tudi s čebelarstvom, to mu 
je bilo položeno v zibelko, saj so se s čebelarstvom ukvarjali že njegov 
oče Anton in njegovi bratje Anton, Adolf in France. A od vseh hobijev je 
golobarstvo na prvem mestu. Dolgo se že ukvarja s tem, tekmuje z go-
lobi pismonoši in pobira nagrade ne samo doma, pač pa tudi na Hrva-
škem, v Bosni, Srbiji, Afriki, Španiji in drugje po Evropi. V mesecu marcu 
je napovedana golobarska tekma v Španiji, ki se jo je želel udeležiti, pa 
mu je aktualni koronavirus prekrižal načrte. »Nič za to, bom pa tekmo 
spremljal preko računalnika iz domačega fotelja in čuval svoje zdravje«, 
z žarom v očeh pove Jože.
Njegovi otroci, vnuki in pravnuki znajo povedati, da ata naredi najbolj-
še ajdove žgance, »šmorn« in močnik ter najboljši čokolino. Rad nabira 
gobe in s sprehoda po gozdu skoraj vedno prinese jurčke. Včasih tudi 
užitne, a ne ata? Je zelo aktiven in vitalen za svoja leta, če je treba, še 
vedno zagrabi za zidarska ali kakršna koli druga dela. Še vedno pleza po 
najvišjih lestvah in drevesih. Skratka, je najboljši ata na svetu!
Vsi tvoji najbližji ti iz srca čestitamo za tvojih 80 let. Ostani zdrav in čuvaj 
se, da nas boš še dolgo, dolgo crkljal, vsakega na svoj način. Tako, kot ti 
to znaš. Radi te imamo!

besedIlo: vnukInja jana GoropečnIk In vsI tvojI, foto: arhIv družIne kos

Sveto pismo je zagotovo najbolj brana knjiga, saj je prevedena v več 
kot 2.400 jezikov. Velik pomen ima tudi za kulturo, saj velja tako za 
versko kot zgodovinsko knjigo, predvsem zaradi številnih podatkov 
o zgodovini Judov in dogajanju v Palestini ob začetku našega štetja. 
Verjetno ni človeka, ki ne bi vsaj enkrat v rokah držal Svetega pisma, 
saj izhaja v različnih oblikah, tako za odrasle kot za otroke. Le tiste-
ga na roke napisanega bomo zaman iskali na policah knjigarn. 

Na nedeljo Svetega pisma sta o Svetem pismu, napisanem na roke, zbra-
nim pri sveti maši spregovorila Ana in Janez Rožman, mati in oče župnika 
Bernarda. Skoraj dve leti dela je vanj vložila njegova sestra Lucija, ki je 
poleg zahtevnosti pisanja morala paziti še, da njenega dela ne bi opazil 
Bernard. Kako težko je še kaj napisati na roko, ve današnja mladina, 
vajena tipkovnic, in vendar je Lucija uspela Sveto pismo napisati do 
bratove nove maše in mu ga predati kot največji dar, dar ljubezni 
Njega in nje, saj jo je pri delu poleg misli o lepem darilu v spomin 
na novo mašo spremljala Božja beseda, ki daje moč, spodbuja, va-
ruje, daje upanje, nas hrani. In zaklad, kot je Sveto pismo, je poleg 
zgoraj navedenega še poln ljubezni, biti ljubljen pa pomeni združiti 
se z Njim.         

besedIlo: draGo juterŠek, foto: arhIv družIne rožMan

Nedelja Svetega pisma na Brdu
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Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotoni DDV in DMV. Cena velja za model Dacia Duster Essential 1.0 TCe 100 ali Duster Essential 1.0 TCe 100 ECO-G. ECO-G - Vozilo 
s tovarniško vgrajenim pogonom na plin. Podaljšano jamstvo velja za 5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej.
*Ob nakupu vozila z Dacia Financiranjem prejmete, brezplačno osnovno kasko zavarovanje za prvo leto ter redno vzdrževanje vozila za 3 leta oziroma 60.000 km, karkoli se zgodi prej. Pogoj za pridobitev omenjenih 
ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Dacia Financiranja.Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d. o. 
o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana. Poraba pri mešanem ciklu: 5,221–8,507 l/100 km. Emisije CO2 137–192 g/km. Emisijska stopnja: EURO6Dtemp. Emisija NOx: 0,0161–0,0402g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00018–0,00222 
g/km. Število delcev (x1011): 0,01–0,27. 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.

dacia.siDacia priporoča   

Plinski ali bencinski pogon 
1 leto brezplačnega osnovnega 
kasko zavarovanja*

3 leta vzdrževanja* Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

 že za 
13.290 €
+ 5 LET JAMSTVA

Avtohi a Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana, Tr a ka 108, 1000 Ljubljana ,

Nova  vozila Tel.: 01 20 00  560, Rablje na vozila Tel.: 01 20 00 560,

Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com ,
www.avtohisamalgaj.si

Dacia Duster ECO-G

Zavarovanje potovanj 
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V uredništvo Rokovnjača je konec februarja prispelo pismo, podpisa-
no le z »Razočarana babi«. Čeprav anonimnih pisem ne objavljamo, 
smo tokrat naredili izjemo. Pošiljateljica se je namreč vsaj z imenom 
podpisala v spremnem dopisu, obenem pa je v pismu načela temo, ki 
gotovo zanima marsikaterega občana. O njej se je veliko govorilo in 
pisalo pred skoraj dvema letoma, ko je 25. maja 2018 v veljavo sto-
pila Splošna uredba EU-ja o varstvu podatkov ali »zloglasni« GDPR. 
Z njo so se začela pojavljati tudi vprašanja o fotografiranju otrok v 
vrtcih in šolah in prav zdaj ne več tako nova pravila, povezana s tem, 
so zmotila našo bralko. 

V decembru namreč tudi vrtec Medo dedkom in babicam ponudi mo-
žnost, da preživijo nekaj uric z vnuki v vrtcu. Seveda se tega dneva vsi 
veselijo, tudi avtorica v uvodu omenjenega pisma se ga je. Negativno pa 
jo je presenetilo, ko jih je pred nastopom otrok pomočnica ravnateljice 
poprosila, da pospravijo mobilne telefone in fotoaparate. To navodilo naj 
bi starim staršem in otrokom uničilo »spomine v sliki«, ki bi jih lahko več-
krat razveseljevali. 
Zato se babica sprašuje, ali je res bolj kot naši malčki in njihovi spomini 
na otroštvo v vrtcu  pomembna uredba GDPR, za katero so mnogi slišali 
samo iz medijev, celotne vsebine pa najbrž ne bodo nikoli prebrali. Kot 
še piše: »Ali to pomeni, da ti naši vnučki ne bodo imeli nobenega spomina 
z izletov, taborov, tečajev in podobnih aktivnosti in dejavnosti, ki nastajajo v 
vrtcu in izven vrtca, za katere dragi starši tudi plačate, videli pa jih ne boste, 
ker določeni tega ne dovolijo? Kako lahko veš, kako se je imel tvoj otrok v vrt-
cu, če ti tega malček prve starostne skupine še ne zna povedati, če boš pa s 
tem vprašanjem obremenjeval vrtčevsko osebje, pa ne boš dobrodošel, ker te 
bodo lahko obravnavali kot sitnega starša? … Vsak javni zavod mora voditi 
kroniko vrtca, ki je arhivskega pomena in vsebuje pomembne dogodke za 
ustanovo in njihove snovalce (otroke, zaposlene, starše … ) in je opremljena s 
slikami in besedilom. Ali si predstavljate, kako suhoparna bo kronika čez leta, 
če ne bo v njej nobene skupinske slikice malih nadobudnežev, njihovih razi-
granih in veselih obrazov, dogodkov in prireditev, ki nastajajo v sklopu vrtca? 
… Zato pozivam vse starše, ki želite spreminjati že desetletja stare navade, 
da pustite zakone na strani in se bolj posvečate srečnim obrazom otrok, ki 
vas bodo gledali iz fotografije, ki bo vam in našim zanamcem v lep in trajen 
spomin, ki ga ne more nič izbrisati,« še dodaja »razočarana babi«. 
Seveda smo se po pojasnilo glede pravil fotogafiranja otrok obrnili tudi 
na VVE Medo. Cveta Rošer, pomočnica ravnateljice in vodja vrtca, je v 
odgovoru na naše vprašanje zapisala, da z velikim veseljem vsako leto v 
decembru na obisk povabijo babice in dedke, ki skupaj vnuki ustvarjajo, 
se igrajo in družijo. Ne gre le za mengeneracijsko sodelovanje, temveč za 
način dela, ki ga imajo radi vsi zaposleni in tudi babice in dedki, ki se jim 
vsako leto v velikem številu pridružijo, pojasnjuje Rošerjeva. In nadaljuje: 
»Žal pa kdaj na naša srečanja pade senca, ki bi jo vsi najraje pometli pod pre-
progo, nanjo pozabili, vendar ne moremo in ne smemo. Tako je prišlo s strani 
nekaterih staršev opozorilo, da se otroke na skupnih srečanjih fotografira in 
fotografije objavlja na različnih spletnih straneh, čeprav jih nihče ni vprašal 
za dovoljenje. V vrtcu starši ob podpisu pogodbe podpišejo dovoljenje, kjer 
vrtcu dovoljujejo fotografiranje otrok za promocijo in pedagoške namene 
vrtca. V preteklosti smo se že srečali s primerom, ko starši niso dovoli fotogra-
firanja njihovega otroka. Pri dokumentiranju našega dela smo bili na tega 
otroka še posebej pozorni in ga nismo fotografirali. S strani staršev sem preje-
la opozorilo o fotografiranju otrok, s katerim sem seznanila starše na prvem 
roditeljskem sestanku v vseh oddelkih vrtca.  Vsi se s tem niso strinjali, saj je 
bila navada, da so ob koncu leta ali pa sprotno po elektronski pošti ali kako 
drugače prejeli fotografije aktivnosti njihovih otrok. Vzgojiteljice sedaj foto-
grafirajo otroke in fotografije objavijo na oglasni deski pred igralnico. Ker o 
dopustnosti fotografiranja otrok dobivam vprašanja že nekaj časa, sem ob 
srečanju z babicami in dedki poprosila, če so pri fotografiranju svojega vnu-
ka ali vnukinje v vrtcu pozorni, da na fotografiji ni drugih otrok. Kot vodja 
sem dolžna spoštovati zakone in jih tudi izvajati. Ker je Zakon o varovanju 
osebnih podatkov ena od bolj občutljivih tematik, sem o fotografiranju otrok 
morala seznaniti tudi babice in dedke.« 
 
Vodja vrtca Medo še dodaja, da je tudi ona babica in bi tudi sama želela 
fotografijo ali posnetek svoje vnukinje ohraniti na telefonu ali fotoapara-
tu, tako kot jih je lahko pri prejšnjih vnukih. A zdaj mora tudi sama upošte-
vati določene predpise, čeprav niso vedno prijetni.
O novih predpisih in morebitnih spremembah, ki jih je na področju foto-
grafiranja otrok v vrtcih in šolah prinesel GDPR, je že 7. decembra 2018, 
torej dobre pol leta po uveljavitvi uredbe, mnenje podal tudi informacij-

ski pooblaščenec. To mnenje, ki je objavljeno na spletni strani poobla-
ščenca, se glasi takole: »Informacijski pooblaščenec (v nadaljevanju IP) v 
prednovoletnem času prejema številna zaskrbljena vprašanja staršev, šol in 
vrtcev glede (ne)dopustnosti fotografiranja nastopov otrok po Splošni uredbi 
o varstvu podatkov. Poudarjamo, da v tem delu ni nikakršnih sprememb gle-
de na čas pred začetkom uporabe Splošne uredbe. Nova zakonodaja na po-
dročju varstva osebnih podatkov torej ni uvedla novih pravil glede fotogra-
firanja otrok in staršem tudi ne prepoveduje fotografiranja lastnega otroka 
na novoletnem ali drugem nastopu. Nikakor zato ni ustrezen ukrep nekaterih 
vzgojno–izobraževalnih institucij, ki so absolutno prepovedale staršem foto-
grafirati svoje otroke na šolski ali vrtčevski prireditvi. Fotografiranje nastopa 
lastnih otrok v vrtcu ali šoli s strani staršev pomeni po mnenju IP fotografira-
nje za zasebne namene. Vsekakor pa morajo biti starši previdni pri morebi-
tnem nadaljnjem posredovanju fotografij drugih otrok, predvsem tudi pri ob-
javah na spletu in na družbenih omrežjih. Starši zato fotografij drugih otrok 
brez soglasja njihovih staršev ne smejo posredovati tretjim ali jih objavljati na 
spletu. Gre namreč za drugačno situacijo, kot kadar fotografiranje prireditve 
organizira šola oz. vrtec.« 

Fotografiranje lastnih otrok torej (vsaj uradno) ni problematično. Vendar 
je med recimo šolskim nastopom težko fotografirati le enega otroka, ve-
lika verjetnost je, da se bo na fotografiji (nehote) znašel še kateri od so-
šolcev. In tu ste domači fotografi že na »spolzkem terenu«. Fotografiranje 
lastnih otrok, četudi so v družbi drugih, informacijski pooblaščenec sicer 
res razume kot fotografiranje v zasebne namene. Vendar fotografiranje v 
zasebne namene pomeni, da lahko fotografijo hranite na svojem telefonu 
ali jo razvijete, pospravite v album in pokažete bližnjim, ko se srečate. Vse 
pa se spremeni, če želite fotografijo svojega otroka in njegovih sošolcev 
objaviti na družbenih omrežjih, kot je na primer Facebook. »Takšna objava 
staršev je dopustna, če z objavo soglašajo starši vseh otrok, ki so na fotogra-
fiji, izjemoma pa lahko tudi, če gre za fotografijo, ki je posneta na javni pri-
reditvi, na kateri so bili obiskovalci predhodno seznanjeni s tem, da se javna 
prireditev fotografira oziroma snema,« je za RTV Slovenija že pred časom 
pojasnil informacijski pooblaščenec. In dodal: »Vsekakor morajo biti starši 
previdni pri morebitnem nadaljnjem posredovanju fotografij drugih otrok, 
predvsem tudi pri objavah na spletu in na družbenih omrežjih. Starši zato 
fotografij drugih otrok brez soglasja njihovih staršev ne smejo posredovati 
tretjim ali jih objavljati na spletu.«
Če svojega otroka fotografirate na neki javni prireditvi, pred katero so bili 
udeleženci ustrezno seznanjeni, da se prireditev fotografira oziroma sne-
ma, vam dovoljenja vseh staršev otrok na fotografijah torej ni treba iskati, 
vendar še vedno velja, da fotografij ne smete javno objaviti (čeprav mor-
da vaš Facebook profil obiščejo le sorodniki ali prijatelji). Ko vrtec ali šola 
za fotografiranje ali snemanje neke prireditve najame profesionalnega 
fotografa, pa ta lahko fotografira le otroke, katerih starši so podpisali do-
voljenje za fotografiranje v promocijske in izobraževalne namene vrtca, ki 
ga je omenila gospa Rošer. 
In še nekaj, kar je dobro vedeti: tudi sicer lahko fotografiranje ali sne-
manje za zasebno uporabo ter zlasti objava posnetkov pomeni storitev 
kaznivega dejanja nezakonitega slikovnega snemanja. Kazenski zakonik 
določa, da »kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek 
drugega ali njegovih prostorov brez njegove privolitve in pri tem občutno 
poseže v njegovo zasebnost, ali kdor takšno snemanje neposredno prenaša 
tretji osebi ali ji takšen posnetek prikazuje ali ji kako drugače omogoči, da se 
z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do 
enega leta.« Seveda je vse odvisno od posameznika, ki ste ga (ali njego-
vega otroka) fotografirali oziroma posneli, saj se lahko odloči za tožbo ali 
zahteva denarno odškodnino. 
Glede na vse prebrano, me navodila delavcev v vrtcu pravzaprav ne ču-
dijo. Oni najbrž najbolje vedo, da so v vsakem razredu ali oddelku vrtca 
tudi otroci, katerih starši fotografiranja svojega otroka ne dovolijo ali so 
ga celo izrecno prepovedali. In kot na eni strani razumem, da si starši in 
stari starši želijo ohraniti nek spomin na otrokov nastop, razumem tudi 
preventivno ravnanje vrtca. Sicer pa, mar ni lepše spremljati nastop v živo, 
»z lastnimi očmi«, kot prek zaslona mobilnega telefona ali fotoaparata? 
Morda je lahko tovrsten poziv vrtca tudi eden od načinov, da se vsaj za 
tisto uro ali dve, ko traja prireditev, odlepimo od telefonov, ki so tako ali 
tako postali vse preveč pomemben del naših življenj in velikokrat celo 
moteč faktor. Fotografij otrok, katerih starši fotografiranje dovolijo, pa bo 
verjetno dovolj tudi »po uradni poti«, torej od profesionalnih fotografov 
in delavcev vrtca. 

Besedilo: Andreja Čokl

Lahko v vrtcu fotografirate lastnega otroka ali vnuka?
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Obisk Grinija na OŠ Janka 
Kersnika Brdo
Leto je naokrog in v januarju je naše drugošolce in tretješolce na Brdu 
ponovno obiskala maskota Grini z JKP Prodnik. Tema letošnje Grinijeve 
ozaveščevalne akcije je skrb za pitno vodo in varčevanje z vodo. Grini je 
učence povabil k ustvarjanju naslovnic in različnih prispevkov za Grini-
jev časopis. Ob koncu obiska je Grini vsakemu učencu podaril Grinijev 
blokec in pisalo ter jih povabil k sodelovanju. Učenci so na temo obisk 
Grinija izdelovali plakate, stripe, zapise, risbice, uganke, pesmice … Bili 
so zelo ustvarjalni in vsem čestitam ter se jim zahvaljujem za sodelova-
nje. Nekaj risbic, plakatov in zapisov pa objavljam v prilogi. 

besedIlo In foto: tIna perGar

Zapis učencev:

Ko je Grini vstopil v razred, smo se ga vsi zelo razveselili. 
Lepo nas je pozdravil, nato pa postavil vprašanje, kako 
varčujemo z vodo. Vsi smo uspešno odgovorili in nam je 
vsem podaril beležko in pisalo. Prav tako nam je razložil, 
da lahko sodelujemo in pomagamo širiti znanje o zdravem 
okolju v njegovem časopisu. 

Denis, 3. b

Ko je Grini prišel, smo bili navdušeni. Grini nas je prosil, naj 
v vodo ne mečemo smeti, ampak ločujemo v prave koše. 
Povedal nam je, da je voda onesnažena z bencinom, blatom 
in embalažo. Nato nam je pripovedoval o vodi. Na koncu 
nam je razdelil blokce s kuliji. 

Pika, 3. b

Uganki:

Vsako leto nas obišče in nas obdari maskota zelena, ki 
odpadke ločevati nas uči. 
Kdo je to?

Odnašajo smeti, da življenje se nam čisto zdi. 
Kdo so to?

Pesmici:

O Grini, pomagale ti bomo ločevati odpadke, 
1, 2, 3 začnimo!
Rumena, rjava, modra, črna, 
to so zabojniki za odpadke.   

Ljudje ločujte vsi, da zdravi bomo mi. 
Zdravje najpomembnejše je,
a smeti mečite v prave smetnjake.

Miša, Zarja, Julija, Klara, 3. b

Med zimskimi počitnicami je bila Osnovna šola Rodica polna na-
smejanih in razigranih otrok. V sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine Domžale je bilo organizirano počitniško varstvo, ki so 

Zimsko počitniško varstvo na Osnovni šoli Rodica
se ga udeležili učenci od prvega do petega razreda različnih oko-
liških osnovnih šol. Namen varstva je bil, da se otrokom omogo-
či aktivno preživljanje prostega časa. 

Počitniški progam je bil poln zanimivih in poučnih dejavnosti. Otroci 
so se preizkusili v sobi pobega, v kateri so s skupnimi močmi rešili 
vse naloge in našli ključ do izhoda. Sprehodili smo se po poteh pra-
vljičnega Šumberka, kjer smo občudovali razgled nad Domžalami, 
iz naravnih materialov zgradili pravljične gradove za palčke in našli 
lisičkin izgubljeni slamnik. Poleg tega smo v šoli iz naravnih materia-
lov zgradili očarljive hišice na drevesu in skupaj z gospo Bredo Pod-
bevšek ustvarili prekrasne inicialke. Obiskali smo tudi Kulturni dom 
Franca Bernika, kjer smo si ogledali otroški film Doktor Dolittle 2. Ker 
pa je bil tik pred vrati tudi pust, smo zadnji dan počitniškega varstva 
izdelovali pustne maske, v katere smo se tudi našemili in z njimi od-
ganjali »zimo«. 
Da pa ob vsem tem naši želodčki niso bili prazni, so odlični kuharji in 
kuharice poskrbeli za okusne in raznolike malice ter kosila. Pa tudi na 
»debeli« četrtek niso pozabili, saj so nas pogostili z ocvrtimi miškami, 
nekateri starši pa so nas lepo presenetili tudi s krofi. 
Otroci so se veselili vsakodnevnih dejavnosti in med seboj spletli 
prijetne prijateljske vezi. Največ pa nam je pomenilo, da so učenci 
odhajali domov nasmejani ter polni novih in nepozabnih doživetij.   

besedIlo In foto: eva ŠIMC



Rokovnjač20 VRTEC IN ŠOLA

4. 2. 2020 je na OŠ Dob potekal že 30. medobčinski otroški parla-
ment na temo Moja poklicna prihodnost. Dogodka so se udeležile 
OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Roje, OŠ Trzin, OŠ Jurija 
Vege Moravče, OŠ Trzin, OŠ Dragomelj, OŠ Preserje pri Radomljah, 
OŠ Janka Kersnika Brdo in OŠ Rodica. Najprej je učence nagovorila 
ravnateljica šole gostiteljice OŠ Dob, gospa Barbka Drobnič, nato 
pa je uvodne pozdravne besede podala gospa Karlina Strehar, 
predsednica ZPM Domžale, ki je s svojim sodelovanjem izrazito 
pripomogla k strokovni izpeljavi srečanja mladih parlamentarcev.

Sledile so predstavitve udeleženih šol, skozi katere so učenci na zanimiv 
in dinamičen način predstavili sklepe in pobude, ki so jih sprejeli na šol-
skih parlamentih. Opozorili so, da je za izbiro poklicne prihodnosti zelo 
pomembno, da dobro poznaš samega sebe, da veš, v čem si dober in v 
čem uživaš. Obenem se učenci že zelo dobro zavedajo, da je treba raz-
mišljati široko in da nas čaka obdobje, ko se bo oblikovalo veliko novih 
poklicev, nekateri pa bodo izumrli, zato je v tej luči zelo pomembno, da 
se ne osredotočamo le na poklice prihodnosti, ampak da razvijamo ve-
ščine prihodnosti. Učenci OŠ Mengeš so opozorili, da bodo v prihodno-
sti veliko delovnih mest prevzeli roboti in zato moramo po njihovem 
mnenju v šolah razvijati prav tiste veščine, ki jih roboti nimajo. 
Lana Klopčič, mentorica učencev OŠ Dob, je predstavila rezultate an-
kete na temo Moja poklicna prihodnost, ki je bila izvedena v mesecu 
decembru 2019 na vseh sodelujočih šolah. Anketni vprašalnik je rešilo 
kar 1270 učencev 3. triade in tako smo dobili zelo pomembne podatke 
o razmislekih, načrtih in pomislekih naših mladih glede njihove karier-
ne poti. Izkazalo se je, da je pri izbiri poklicne poti mladim najbolj po-
membno to, da v svojem delu uživaš, da ti je delo všeč, da te veseli, da si 
v stiku z ljudmi in da si zanj dobro plačan. Anketa je glede veščin priho-

dnosti pokazala, da učenci menijo, da imajo najbolje razvite naslednje 
veščine: odgovornost, vztrajnost in natančnost, najslabše pa argumen-
tiranje, nastopanje in izumljanje. Učenci so v anketi podali tudi veliko 
zamisli za aktivnejše razvijanje določenih veščin v šoli, npr.: naredila bi 
več izven svoje cone udobja, manj piflanja in več razmišljanja in ročnega 
dela, namesto zgodovine predmet, imenovan prihodnost ... 
Sledilo je predavanje gosta Andreja Pešca, ki je izpostavil, da je pri izbiri 
poklicne poti zelo pomembno, da se zavedaš, kaj rad počneš, kaj dobro 
počneš, da si za to lahko plačan in tudi, da svet to potrebuje. Po njego-
vem predavanju so se učenci razdelili v tri skupine in nato v delavnicah 
oblikovali aktivnosti in dejavnosti, ki bi po njihovem mnenju spodbudi-
le aktivnejše razvijanje veščin prihodnosti, ki so v anketi zasedle zadnja 
mesta (argumentiranje, nastopanje, izumljanje), saj bodo le-te po mne-
nju slovenskih gospodarstvenikov za naše mladostnike zelo pomemb-
ne. Učenci so na delavnicah oblikovali zanimive pobude za dneve dejav-
nosti, prireditve, natečaje in debatne izzive in sedaj upajo, da jih bodo 
lahko čim prej tudi uresničili na svojih šolah.
Srečanje je s svojim nastopom sklenila gostja Neža Mlakar, ½ uspešne 
dvojice La Popsi. Skupaj s Karmen Meze sta s svojimi ledenimi lizikami La 
Popsi leta 2018 zmagali na natečaju Štartaj Slovenija. La Popsika Neža je 
z doživetim pripovedovanjem učencem brez dlake na jeziku  natančno 
opisala svojo poklicno pot, iz prve roke podala občutke ob podjetniških 
vzponih in padcih in predvsem izpostavila, da ni uspeha brez trdega 
dela, neprestanega iskanja rešitev in trdne vizije. Učenci so ji zastavili 
mnogo vprašanj in kdo ve, če se ne bo kdo v prihodnosti prav zaradi 
nje podal na uresničevanje svojih kreativnih podjetniških zamisli, saj je 
bila njena energičnost in predanost svojemu cilju naravnost nalezljiva.

besedIlo: lana klopčIč, MentorICa oŠ dob, foto: karlIna strehar

30. medobčinski otroški parlament na OŠ Dob

Skupinska fotografija parlamentarcev z Nežo Mlakar - La Popsi.

Gregorjevo v VVE Medo
Na gregorjevo po julijanskem koledarju god praznuje sv. Gregor, ki 
»luč v vodo vrže« in oznani začetek pomladi. Hkrati pa na gregorje-
vo praznujemo tudi dan zaljubljencev, saj se takrat ženijo ptički. Na 
ta poseben dan so se spomnile tudi starejše skupine v VVE Medo in 
izdelale svoje „gregorčke“, ki so jih razstavile po vrtcu. Nekateri pa so 
razstavljene ladjice spustili v gozdni potoček med bajerjema in tako 
simbolno odvrgli luč v vodo. 
V VVE Medo smo čarobno zakorakali v pomlad, ki jo že naznanjajo 
prvi znanilci pomladi.

besedIlo In foto: Maja lenarčIč In veronIka hrIbar



marec 2020 21ŠPORT

Članica TK Domžale Petra Pavlič je 
zastopala slovensko reprezentan-
co olimpijskega dviganja uteži na 
mednarodnem turnirju Malta Inter-
national Open. Gre za tekmovanje, 
ki je uvrščeno na koledar Svetovne 
zveze olimpijskega dviganja uteži, 
obenem pa je štelo tudi kot srebr-
ni turnir za nastop na olimpijskih 
igrah. Tokratna udeležba je bila, ker 
so se podeljevale točke za nastop 
na olimpijskih igrah, še posebej 
številčna. O moči tekmovanja pa 
priča tudi nastop Lidije Valentin iz 
Španije, ki je na vseh treh zadnjih 
olimpijskih igrah osvojila medaljo. 
Petra je v potegu začela z zaneslji-
vimi 70 kg, v zadnjem poskusu pa 

Petra Pavlič na Malti odlična četrta z novimi državnimi rekordi
je dvignila zelo dobrih 75 kg, kar je 
bilo samo 1 kg manj od državnega 
rekorda. V sunku je pričela zares 
pogumno na 90 kg, njen osebni 
rekord in državni rekord je pred 
tekmovanjem znašal v sunku 92 
kg. V drugem poskusu je s 93 kg v 
sunku postavila nov državni rekord 
ter hkrati tudi nov državni rekord v 
biatlonu s 168 kg! Skupno je osvoji-
la v močni mednarodni konkurenci 
izvrstno 4. mesto! Petra je po tekmi 
povedala: »To je moje drugo tek-
movanje na Malti. Prvo je bilo leta 
2010, ko sem zastopala reprezen-
tanco še kot mladinka. Treningi v 
zadnjem obdobju so bili precej na-
porni, nekaj treningov smo opravili 

tudi skupaj v reprezentanci. Takšni 
treningi so vedno dobrodošli, ker 
vsaj nekoliko omilijo rutino vsako-
dnevnih treningov v klubu. Bistvo 
je bilo, da popravim državni rekord 
v sunku, za kar sem si v zadnjem 
obdobju zelo prizadevala. Bila sem 
blizu tudi poskusu na 95 kg, vendar 
je zmanjkalo nekaj moči. Sedaj od-
hajamo na nekajdnevne priprave v 
Medulin.« Kot je ob koncu omeni-
la Petra, bo ekipa Težkoatletskega 
kluba Domžale konec tega tedna 
opravila nekajdnevne priprave v 
Medulinu, kar bo zelo primerno 
pred naslednjim krogom državne-
ga prvenstva, ki kmalu sledi.

besedIlo In foto: valentIn oreŠek 

Članska ekipa v prvi ligi državnega 
prvenstva Slovenije je po rednem 
delu osvojila zasluženo 2. mesto. 
Po 14 zmagah in 2 porazih je bilo 
polfinale zagotovljeno. V mesecu 
marcu tako potekajo polfinalni 
boji, v katerih pa upamo na preboj 
naših v tako želeni finale. Veteran-
ska ekipa je aktivno sezono na 
ledenih ploskvah zaključila zadnji 
dan v februarju.  Mlajše selekcije od 
U7 do U16 pa so v polnem zagonu 

HK Prevoje spet v vrhu DP Slovenije!

Za vse generacije!
Nogometni klub Črni graben in lokalni Mladinski klub Stik sta zadnji febru-
arski vikend združila moči in v lukoviškem Kulturnem domu Janka Kersnika 
organizirala dogodek "Kino Črni graben – za vse generacije". Namen priredi-
tve je bil poleg kulturno-izobraževalne note tudi zbiranje sredstev za otroke 
našega domačega nogometnega kluba za nakup nujno potrebne športne 
opreme. V treh dneh je bilo predvajanih deset kvalitetnih in skrbno izbranih 
filmskih vsebin različnih zvrsti – od domačih, slovenskih, do športnih, doku-
mentarnih in risanih filmov –, tako da je prav vsak, ki se je odločil za obisk, 
lahko prišel na svoj račun. Filmske predstave si je ogledalo okrog štiristo pet-

Dan po slovenskem kulturnem prazniku, na nedeljo, 9. februarja, so se 
nogometaši NK Črni graben selekcije U-13 pod taktirko Tilna Strmška in 
Irfana Ćordića udeležili 6. memorialnega turnirja Romana Bengeza, kjer 
so dosegli sijajno prvo mesto! Turnir je potekal v športni dvorani Škofij-
ske klasične gimnazije (Ljubljana Šentvid) v organizaciji nogometnega 
kluba Hermes Ljubljana. Kvaliteta nastopajočih ekip na turnirju je bila 
na zavidljivem nivoju (Olimpija, moštva iz sosednje Avstrije, Bela krajina, 
Šenčur, Vrhnika itd.), kar daje končnemu uspehu naših fantov vsekakor še 
dodano vrednost. Po uspešno končanem skupinskem delu so v izločilnih 
bojih suvereno opravili z nasprotnikoma v četrtfinalu in polfinalu. V finalu 
jih je čakala ekipa Vrhnike, ki jim je v skupinskem delu do takrat prinesla 
edini poraz na turnirju. A »maščevanje« naših fantov je bilo sladko, saj so 
v finalu Vrhničane ugnali po izvajanju kazenskih strelov in tako zasluženo 
osvojili turnir. Poleg tega je bil za najboljšega vratarja turnirja izbran naš 
vratar Andrej Šinkovec. Fantom in strokovnemu štabu iskrene čestitke za 
ta resnično lep uspeh. To je bil še eden v nizu rezultatov, ki je ponovno do-
kazal, da postaja Nogometni klub Črni graben iz leta v leto bolj pomem-

tudi v spomladanskem delu. Njiho-
va sezona je najdaljša, saj traja od 
1. septembra do 1. julija. Trenutno 
vse selekcije zasedajo 2. mesto v 
regionalni ligi Hrvaške in Slovenije. 
Do konca sezone jih čaka še ogro-
mno treningov in tekem. Zaključek 
bo tudi tokrat nastop na državnem 
prvenstvu in mednarodnem turnir-
ju na Dolenjskem. Spremljajte nas 
na Facebook strani: Hokejski klub 
Prevoje. Vsem klubskim selekcijam 
čestitamo za uspehe!

besedIlo: upravnI odbor 
hk prevoje, foto: arhIv hk prevoje

Zmaga selekcije U-13 na mednarodnem dvoranskem turnirju

ben in spoštovanja vreden faktor v slovenskem nogometnem prostoru 
ter pravi športni ambasador Občine Lukovica.

besedIlo: GreGor berleC, foto: tIlen strMŠek  

deset obiskovalcev, kar je vsekakor zavidljiva številka ter obenem priznanje 
in spodbuda organizatorjem, da se tudi v bodoče ponovno lotijo podobnih 
projektov. Plemenitih projektov, kjer so medsebojno sodelovanje, kultura in 
šport zaokroženi z noto dobrodelnosti, združeni v skupno dobro in zadovolj-
stvo vseh. Še posebej pa velja pohvaliti prav tiste, za katere je bil dogodek 
organiziran, naše najmlajše 'žogobrcarje'. Ti so vseskozi z veliko vnemo sode-
lovali in pridno pomagali starejšim, da je od začetka do konca vse potekalo 
brezhibno. V njihovem imenu in v imenu celotnega Nogometnega kluba 
Črni graben iskrena hvala vsem, ki ste jim ob tej priložnosti namenili svoj dar 
in vsem tistim, ki ste omogočili izvedbo tega tridnevnega kulturno-športne-
ga dogodka. 

besedIlo: GreGor berleC   
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Stara pustna pesem, ki so jo otroci – maškarce peli, pravi:  »Od 
hiše do hiše, od vrat do vrat, prinašamo smeh vam in s smehom 
pomlad, zato pa nam dajte en evrček, dva, tri bobe, tri krofe ter 
košček mesa.«

Pustna povorka TD Sv. Vid v znamenju številnih izvirnih mask
Vsi, ki se nam niste pridružili letos, ste vabljeni, da se nam pridružite 
naslednje leto. Veselimo se vaše pustne izvirnosti. 
V času, ko se povorka vila proti kulturnemu domu v Šentvidu, je po-
tekalo ocenjevanje krofov, ki so se potegovali za laskavi naslov »NAJ 

Leto je naokoli in name-
sto otrok in vzgojiteljic so 
vrtec Medo v torek, 25. fe-
bruarja, za en dan obiskale 
princeske, Elze, vitezi, Maše 
in medvedi, gasilci, palč-
ki in ostale pustne šeme. V 
maskah in domiselnih ko-
stumih so rajale ob glasbi v 
telovadnici ter se nato spre-
hodile po vrtcu, kjer so si 
ogledale pusto razstavo.  Po 
tem, ko so uspešno pregna-
le zimo, ki se pravzaprav še 
ni začela, so se za nagrado 
posladkale s sladkimi krofi 
in še pred koncem letošnje-
ga pusta so že delale načrte 
za naslednje leto. 

besedIlo In foto: 
veronIka hrIbar

Pustne šeme v VVE Medo

Kljub staremu reku pa letos pustnim maskam ni bilo treba prinaša-
ti pomladi, saj je pustna povorka potekala v sončnem in toplem so-
botnem popoldnevu. Kot že tradicionalno se je povorka vila skozi 
vas Prevoje do Šentvida. Povorko je vodilo policijsko vozilo »fiček«, 
za njim pa sta veselo poskakovali barviti barvici v spremstvu God-
be Lukovica. Številne in letošnje leto res izjemno izvirne maske so 
šaljivo zabavale gledalce ob cesti vse do prireditvenega prostora 
v Šentvidu. Tu so maske zaplesale in pokazale svojo igrivost stro-
gi ocenjevalni komisiji. Rekordno število nagrad je maskam letos 
podeljevala ga. županja Olga Vrankar skupaj s predsednico TD Sv. 
VID in na koncu je bil oder že skoraj premajhen za vse nagraje-
ne maske. Najbolj izvirna maska letošnjega leta je bila skupinska 
maska »smile skupina«. Med nagrajenimi pa najdemo tudi maske: 
skupino »prevojski veleposestniki«, »koronavirus«, skupinico »Kre-
menčkovi«, »kokice«, prince in princese, kralje, kraljice in viteze, 
zabavno Mašo in njenega medveda, spidermane, angelčke ter šte-
vilne druge.     

PUSTNI KROF 2020«. Letos ga je osvojila ga. Helena Avbelj – iskrene 
čestitke! Zaslužene nagrade pa so prejele tudi vse ostale udeležen-
ke, ki so si upale ocvreti in prinesti svoj krof na ocenjevanje. Zato 
iskrene čestitke še enkrat vsem letošnjim udeleženkam, ki so ocvrle 
prave pustne, domače krofe. Vsem ostalim pa velja povabilo za na-
slednje leto. 
Za uspešno izvedeno prireditev gre zahvala: Občini Lukovica in režij-
skemu obratu Lukovica, PGD Prevoje, Godbi Lukovica, Daretu Tratni-
ku in Toniju Prazniku, članom TD Sv. VID ter vsem ostalim, ki ste nam 
kakor koli pomagali pri izvedbi. 
Iskrena zahvala gre tudi našim sponzorjem: Žito – Podravka d.o.o., 
GP Trojane d.o.o., Gostilna Bevc, Gostilna Gašper, Pizzerija Furman, 
MOTO SET Ivo Lenček s.p., Kavarna MIA Lukovica, Mesarstvo Robert 
Dobravec s.p., STUDIO Rebeka Trnjava, Semenarna Ljubljana d.d., 
GAS, Tosama Domžale, Pekarna Čemažar – Srček, Trgovina Spina 
Prevoje. 

besedIlo: jerneja s. turk, foto: rado GostIč In draGo juterŠek
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Pustni sprevod ŠKD Bregar

svoje moči in upajmo, da ne bo ob koncu preveč opletala s svojim 
repom. 
Na lepo, sončno in rahlo vetrovno nedeljsko popoldne 23. februarja so 
se tako številne maškare, takšne in drugačne tako po letih in spolu kakor 
šemi, odpravile od Bregarjevih odganjat zimo in uspešno prišle do sre-
dišča vasi, kjer so vsako leto deležne krofov, čaja in kuhanega vina, da je 
pust res masten okoli ust in da žejen ne pojde domov. Prijetno druženje 
ob klepetu se je nadaljevalo v pozno popoldne, ko se je bilo treba počasi 
odpraviti nazaj proti kmetiji Bregar, kajti naslednji dan je bil delaven in 
tudi zimskih počitnic – žal brez snega – je bilo konec.

besedIlo In foto: draGo juterŠek

Priložnostno se pogovarjam 
s prijatelji in kar hitro ugoto-
vimo, kako neusmiljeno beži 
čas. Pred vrati je pust, smo 
si dejali, in danes je že vse 
mimo.

Tudi Zlatopoljci so si vzeli čas in 
dostojno obeležili to staro na-
vado. Letos so si omislili nova 
oblačila. Skupina je tokrat pred-
stavljala izvirne črne dimnikarje, 
ki so izkoristili stari pustni običaj 
za prijetno doživetje z zlato-
poljskimi krajani, da jim zaželijo 
dobro letino in konec zime, če ji 
letos sploh lahko tako rečemo. 
Lepo nedeljo smo izkoristili za 
že tradicionalno nogometno 
tekmo v pustnih maskah z eki-
po Prevoje. Po naših beleženjih 
je bilo to že 27. tekmovanje, 
seveda v obojestransko zado-
voljstvo, in obenem nepozabno 
druženje številnih ljudi ob zvo-
kih harmonik. Veselja ni skrival 
niti vodja prevojske ekipe Božo 
Pogačar, ki je zatrdil, da bodo to 
dolgoletno tradicijo nadaljevali 
tudi v bodoče. Moram pa po-

vedati, da smo se ob povratku 
na Prevoje tudi tokrat ustavi-
li v Obršah, kjer domuje naša 
županja Olga Vrankar s svojo 

družino. Vsa leta smo bili toplo 
sprejeti in bogato pustno pogo-
ščeni in tudi letos je bilo tako. 
Ob tej priliki se za vse pustne 
dobrote in nepozabno druženje 
lepo zahvaljujemo. Se pa zaradi 
objektivnih razlogov zlatopolj-
ske pustne maškare tudi letos 

niso podale v dolino po osrčju 
Občine Lukovica, čeprav so jih 
mnogi čakali. Upajmo, da se v 
naslednjem pustnem času sni-
demo tudi v dolini in se skupaj 
poveselimo.

besedIlo: tone habjanIč, 
foto: janko kuhar

Kar se običajev in navad tiče, ni nihče tako norčav in masten okoli 
ust kot ravno pust. A po pustnem torku pride pepelnična sreda in 
s tem 40-dnevni post. Zato se v teh norčavih dneh ne samo naje-
mo krofov in mesnih dobrot, ampak si tudi nadenemo maske in 
smo nekaj drugega, nekaj novega, nekaj posebnega. 

ŠKD Bregar v Trnjavi že leta pripravlja svoj pustni sprevod od kmetije 
Bregar do središča vasi in tudi letos je bilo tako, le da se tokrat lahko 
vprašamo, ali je bil pust pri odganjanju zime uspešen ali nam jo bo ta 
še zagodla. Prihaja namreč še sveti Matija, za katerega pravijo: Svet‘ 
Matija led razbija, če ga ni, ga pa nar‘di. Zima letos torej ni pokazala 

Za nami je pust!
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Brez panike, pa vendar: preudarno in 
previdno! Ker je za uspešno prepreče-
vanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, 
kot tudi drugih virusnih okužb izjemno 
pomembno preventivno ukrepanje, je 
Nacionalni inštitut za javno zdravje ob-
javil navodila o ravnanju za preprečeva-
nje okužbe in njenega širjenja ter kako 
ravnati ob pojavu znakov, značilnih za 
to virusno obolenje.

KORONAVIRUS: S preventivnimi ukrepi zaščitite sebe in bližnje

ZDRAVJE

Prvi med preventivnimi ukrepi je redno in 
dosledno umivanje rok z milom in vodo. 
V primeru, da voda in milo nista dostopna, 
za razkuževanje rok lahko uporabimo na-
mensko razkužilo za roke.
Nujno je potrebo upoštevati tudi pravila 
higiene kašlja, kihanja in brisanja nosu 
ter poskrbeti za redno zračenje zaprtih 
prostorov. V času povečanega pojavlja-
nja okužb dihal se izogibamo zaprtih pro-

storov, v katerih se zadržuje veliko število 
ljudi.
Pomembo je tudi čiščenje površin in pred-
metov, ki se jih pogosto dotikamo z rokami 
(kljuke vrat, daljinci, …).
Prav tako velja, da se izogibamo tesnim sti-
skom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljivih 
bolezni, kot so nahod, vročina, kašelj, bole-
čine v žrelu, bolečine v prsih, pri težjih obli-
kah pa tudi občutek pomanjkanja zraka 
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oziroma težje dihanje. Zgodaj v poteku bo-
lezni je lahko prisotna tudi diareja (driska). 
V primeru, da zbolimo, ostanemo doma, 
o tem telefonsko obvestimo svojega iz-
branega zdravnika in ravnamo skladno 
z njegovimi navodili.
Pred morebitnim potovanjem v tujino ozi-
roma sprejetjem oseb iz tujine preverite 
informacije glede izpostavljenosti posa-

meznih držav po svetu, ki so na voljo na 
spletni strani European Centre for Disease 
Prevention and Control. 
Ministrstvo za zunanje zadeve pa na svoji 
spletni strani in družabnih omrežij @MZ-
ZRS javnost ažurno seznanja glede spreje-
tih ukrepov v posameznih državah.
Osrednje mesto z najnovejšimi informaci-
jami o aktivnostih v Sloveniji, povezanih s 

koronavirusom, je vzpostavljeno na porta-
lu gov.si.
Pomembno je, da ravnamo trezno in pre-
ventivno, upoštevamo navodila za pre-
prečevanje širjenja okužbe, v primeru 
suma na okužbo pa ravnamo skladno z na-
vodili zdravstvenega osebja.

Štab CIvIlne zaŠčIte občIne lukovICa
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ODDELEK ZA 
KMETIJSKO SVETOVANJE

Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a
1230 Domžale

www.lj.kgzs.si

URADNE URE
ponedeljek: 8h–11h
sreda: 8h–11h
ostalo po dogovoru
Telefon: 01/724-48-55

 01/724-18-45

E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si  
 irena.zlatnar@lj.kgzs.si
 lucija.susnik@lj.kgzs.si

ZBIRNA VLOGA 2020
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne vloge 
(t.i. subvencije) za ukrepe kmetijske politi-
ke bo potekal do srede, 6. maja. Vlogo je 
možno oddati še v zamudnem roku do 31. 
maja 2020, vendar se za vsak delovni dan 
zamude izplačila znižajo za 1 % oziroma 3 
% za shemo osnovnega plačila v primeru 
dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne re-
zerve. V času zamudnega roka je možna tudi 
oddaja kakršnihkoli sprememb, ki so nastale 
po oddaji zbirne vloge v rednem roku.
Na spletni strani KGZS in ARSKTRP v rubri-
ki »Zbirna vloga 2020…od A do Ž« dobite 
osnovne informacije. Za vse, ki ste prenašali 
plačilne pravice od 16.-28.2., bo vnos Zbirne 
vloge možen v aprilu.

Kdo mora oddati zbirno vlogo?
Vložiti jo morajo nosilci kmetijskih gospo-
darstev, ki:
• v letu 2020 uveljavljajo katerikoli ukrep 

kmetijske politike,
•  so zavezanci za izpolnjevanje zahtev nav-

zkrižne skladnosti,
•  dajejo v promet živinska gnojila,
•  so zavezanci za prijavo površin posebnih 

kultur – to so zelenjadnice in zelišča v in-
tenzivni pridelavi, jagode na njivah, seme-
na in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, 
ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v 
tunelih in reja polžev (natančno so opre-
deljene v Zakonu o ugotavljanju katastr-
skega dohodka),

•  bodo postali člani organizacije proizvajal-
cev v sektorju zelenjave,

•  bodo postali člani skupin proizvajalcev za 
skupno trženje,

•  so zavezanci za oddajo zbirne vloge v skla-
du s predpisom, ki ureja dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji,

• so vključeni v petletne obveznosti (ukrep 
KOPOP oz. EK).

Zahtevki v okviru zbirne vloge so:
•  OMD plačila – plačila za kmetovanje na 

območjih z omejenimi dejavniki,
•  neposredna plačila (osnovno plačilo, ze-

lena komponenta, plačilo za male kmete, 
plačilo za mlade kmete ter proizvodno ve-
zane podpore za strna žita, za zelenjadni-
ce, podpora za mleko v gorskih območjih, 
za rejo govedi), plačilo za območja z na-
ravnimi omejitvami (t.i. plačila PONO) za 
površine pri katerih je povprečen naklon 

GERK-a večji od 35 oz. 50 %,
•  plačila za dobrobit živali (DŽ)za govedo 

za katerega je pogoj 4 mesečna paša (120 
dni) in zdravljenje proti zajedavcem na 
osnovi analize blata, kar je potrebno opra-
viti pred pričetkom paše,

•  plačila za dobrobit živali (DŽ) za drobnico 
pri katerem je pogoj 6 ali 7 mesečna paša 
(180 ali 210 dni) in zdravljenje proti zaje-
davcem na osnovi analize blata, kar je po-
trebno opraviti pred pričetkom paše,

•  KOPOP (kmetijsko okoljska podnebna pla-
čila),

•  ekološko kmetovanje.
Zahtevke za Dobrobit živali za govedo in/ali 
drobnico je potrebno vložiti pred začetkom 
paše, zato je za drobnico zadnji dan za od-
dajo zahtevka 5. maj! Letošnja novost je, da 
se zahtevek za DŽ lahko odda šele 8 dni po 
prejemu izvida koprološke analize blata, v 
nasprotnem primeru bo za zaključek vloge 
potrebno priti še enkrat.

Kaj je potrebno narediti pred vnosom 
zbirne vloge?
Urediti podatke vaše kmetije v Registru 
kmetijskih gospodarstev, pri čemer je po-
membno, da imate:
•  prijavljena VSA zemljišča, ki jih obdelujete,
•  prijavljene površine, ki odražajo dejansko 

stanje v naravi tako po rabi kot po površi-
ni,

•  da imate vpisanega namestnika, če na 
kmetiji ne živite sami,

•  stanje brez napak tipa ERR (npr. prijava 
kmetijskih zemljišč na nekmetijski rabi) 
zaradi katerih je vnos onemogočen.

Pravilno prijavo zemljišč in odpravo napak 
lahko uredite najkasneje en dan pred vno-
som zbirne vloge, na Upravni enoti Dom-
žale (stavba Občine, II. nadstropje), za kar 
se je potrebno predhodno naročite na tel. 
7220-100.

Kaj potrebujete za vnos zbirne vloge?
Ko boste prišli na vnos imejte s seboj:
•  dva izvoda izpolnjenega in podpisane-

ga t.i. navadnega pooblastila (predpisan 
obrazec dobite na lokaciji KSS ali na sple-
tu) v primeru, če na vnos ne pride nosilec,

•  število posameznih kategorij živali na dan 
1. 2. 2020,

•  seznam kaj (bo)ste kje sejali in izmere po-
sameznih poljin na katere je razdeljena 
posamezna njiva,

•  seznam prejemnikov in količini oddanih 
živinskih gnojil,

• odločbe za 2019 (neposredna plačila in 
plačil za OMD) - obvezno, če so bila plačila 
znižana zaradi kršitev navzkrižne skladno-
sti,

•  zapisnik morebitne kontrole v 2019,
•  številko bančnega računa nosilca v pri-

meru spremembe nosilca ali TRR glede na 
preteklo leto,

•  če boste uveljavljali ukrep dobrobit živali 
za govedo, identifikacijske številke gove-
da, ki jih boste pasli,

•  če boste uveljavljali ukrep dobrobit živa-
li za drobnico, urejen in ažuren register 
drobnice na gospodarstvu (zelena knjiga),

•  identifikacijske številke avtohtonih pa-
sem, če jih boste uveljavljali v okviru KO-
POP ukrepov,

•  v primeru novih površin v okviru KOPOP 
nove analize zemlje ter gnojilne načrte in 
kolobar do vključno leta 2024,

•  podatki o količini (litri) neposredne pro-
daje kravjega mleka, vključno z mlekom 
uporabljenim za mlečne izdelke za nepo-
sredno prodajo in prodanim preko mleko-
mata.

Če želite pregled, imejte s seboj registre 
živali (RGG – rumena knjiga, RDG – zelena 
knjiga, RPšG – vijolična knjiga).

Kako in kdaj se naročiti na elektronski 
vnos zbirne vloge?
Elektronski vnos zbirne vloge in ostalih 
zahtevkov je obvezen in bo možen tudi na 
Izpostavi KSS Domžale. Tako kot pretekla 
leta se je za vnos OBVEZNO predhodno 
naročiti. Osebno ali po telefonu se lahko 
naročite samo v času uradnih ur, seveda pa 
je možna prijava tudi preko elektronske po-
šte. Zaradi nemotenega dela imamo v času 
uradnih ur uvedena dežurstva, zato lahko 
pokličete na katerokoli od naših stacionar-
nih telefonskih številk. V kolikor boste klicali 
izven uradnih ur, se vam praviloma ne bomo 
mogli oglasiti, a vas bomo poklicali kasneje. 
Če tega isti dan ne bomo mogli storiti, vas 
prosimo, da nas ponovno pokličete v času 
uradnih ur. Prosimo, da s prijavo ne odlaša-
te in da se zaradi enakomerne porazdelitve 
vnosa vlog prijavite najkasneje do srede 8. 
aprila. Prosimo, da s prijavo ne odlašate.

pavla pIrnat
terenska kMetIjska svetovalka 

OBVESTILA
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OBVESTILO 
o vpisu novincev v VVE Medo 

za šolsko leto 2020/21
Starše obveščamo, da poteka vpis v VVE Medo za 
novince, za šolsko leto 2020/21, do 31. 3. 2020. 
Komisija bo obravnavala vse vloge, ki bodo pri-
spele do 31. 3. 2020, v skladu z določili pravilnika. 
Vlogo za sprejem otrok v vrtec dobite v tajništvu 
VVE Medo ali na spletni strani vrtca pod rubriko 

»Vpis v vrtec«.

dr. anja podlesnIk fetIh, ravnateljICa

POVABILO 
Društvo upokojencev Lukovica  

vas vabi na 

kratko spomladansko raziskovanje  
naravnih in kulturnih znamenitosti  

okolice Blatnega jezera,  
23. in 24. maja 2020.

Blatno jezero je največje jezero v srednji Evropi, 
madžarsko morje sredi vinogradov in drugi 
največji turistični biser naše sosede.

RELACIJA POTI: Lukovica – Nagykanzisa (ogled 
tržnice) – obisk vinske kleti z degustacijo – 
vožnja s trajektom na polotok Tyhany, sprehod 
po očarljivi vasici Tyhany – Vezsprem (mesto 
madžarskih kraljic)-Herend z ogledom stare 
delavnice porcelana – večerja v tipični madžarski 
čardi z madžarsko glasbo – prenočevanje v hotelu 
s 3* v mestu Keszthely – po zajtrku ogled mesta in 
baročnega dvorca Festetics – ogled mesta Topolca 
( mesto s podzemnim jezerom in jamo) – pozno 
kosilo v čardi – povratek domov.

NAČIN PLAČILA:

1. obrok 50 evrov ob prijavi v mesecu marcu

2. obrok 50 evrov v mesecu aprilu

3. obrok 40 evrov na avtobusu

Pridružite se, ne bo vam žal. 
Spremljal nas bo izkušen vodnik,  
zelo dober poznavalec Madžarske. 



Rokovnjač28 RAZPISI

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov športa in rekreacije z naslednjimi vse-
binami:

Programi športnih društev na podlagi sprejetega 
Letnega programa športa:
- Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
- Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
- Interesna športna vzgoja mladine
- Usmerjeni v kakovostni šport - šoloobvezni 

otroci 
- Usmerjeni v kakovostni šport – mladina
- Športna rekreacija - odrasli
- Kakovostni šport - odrasli
- Vrhunski šport – svetovni razred
- Izobraževanje – usposabljanje za strokovni ka-

der (inštruktor, vaditelj, trener)
- Razvojno strokovne naloge v društvu (materi-

alni stroški, prireditve)

2. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci 
športnih programov:

- športna društva in druga društva, ki imajo v 

svojih aktih opredeljeno športno dejavnost,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo dru-

štva za posamezna področja oziroma športne 
panoge,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in dru-
ge organizacije, ki so na podlagi zakonskih 
predpisov registrirane za opravljanje dejavno-
sti na področju športa,

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje de-
javnosti v športu in so splošno koristne in ne-
profitne.

3. Izvajalci športnih programov morajo izpolnje-
vati naslednje pogoje:

- da so registrirani v skladu z zakonom o dru-
štvih, s sedežem v občini in v njej pretežno 
izvajajo svojo dejavnost, oziroma organizacije, 
ki imajo v svoji dejavnosti registrirano športno 
dejavnost,

- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, 
organizacijske in prostorske pogoje za uresni-
čitev načrtovanih športnih aktivnosti,

- da imajo za določene športne programe zago-

tovljeno redno vadbo, najmanj 35 tednov v letu,
- da so registrirani in delujejo najmanj 1 leto,
- da imajo urejeno evidenco o registriranih tek-

movalcih, članstvu in plačani članarini.

Če vrhunski športnik, ki ima stalno prebivališče v 
Občini Lukovica, nima pri športnih društvih s se-
dežem v Občini Lukovica, objektivnih možnosti 
za izvajanje dejavnosti, se lahko sofinancira tudi 
društvo s sedežem izven Občine Lukovica, pri ka-
terem trenira posamezni vrhunski športnik.

4. Obseg razpoložljivih sredstev: na razpolago je 
do 40.000 EUR. 

5. Razpisno dokumentacijo s priloženimi obraz-
ci lahko prevzamete na Občini Lukovica, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica, pri svetovalki županje za 
družbene in društvene dejavnosti ge. Mojci Ce-
rar v času uradnih ur, in sicer od 19. 3. 2020 do 
roka za oddajo prijav. Razpisna dokumentacija 
bo na voljo tudi na spletni strani Občine Luko-
vica www.lukovica.si

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg), Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Lukovica 
(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/03 in 4/12) in 30. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) Občina 

Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov športa in rekreacije za leto 2020

Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za družbo, v kateri ži-
vimo. Rešitve za kakovostno življenje starostnikov naslavlja tudi 
evropski projekt EU_SHAFE, v okviru katerega je Razvojni center 
Srca Slovenije 25. novembra 2019 v Kamniku organiziral dogodek 
z naslovom »Kako do kakovostnejšega življenja starejših v Srcu 
Slovenije«. Dogodek, na katerem so sodelovali vsi pomembnejši 
akterji s področja oskrbe starejših, ki delujejo v občinah Dol pri Lju-
bljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, je bil 
namenjen prepoznavanju idej, pobud in sogovornikov za oblikova-
nje konkretnih rešitev za starostnike. Dobra udeležba kaže na to, 
da gre za zelo aktualno temo. 
Prvi del dogodka je bil namenjen okrogli mizi, na kateri so sode-
lovali župan Občine Litija Franci Rokavec, župan Občine Dol pri 
Ljubljani Željko Savič, predstavnik LAS Srce Slovenije Mitja Bratun, 
Janez Praček iz Ministrstva za zdravje, direktorica Doma Tisje iz 
Šmartnega pri Litiji Irena Špela Cvetežar, Katja Vegel iz Občine 

Skupaj za kakovostnejše življenje starejših v Srcu Slovenije
Kamnik, predstavnika kamniškega Zavoda Oreli Martina Ozimek 
in Roman Rener ter vodja pomoči na domu v Zavodu Pristan 
Nada Jerala. Pogovor se je dotikal ključnih izzivov starejših, ki ži-
vijo doma, dobrih praks, ki jih izvajajo starejši oziroma se jih izva-
ja zanje, razvojnih idej, ki bi jih lahko izpeljali, če bi razpolagali z 
ustreznimi viri, pa tudi o načinih financiranja in možnostih izvedbe 
projektov za bolj kakovostno življenje starejših. Iz občine Lukovica 
sta se dogodka udeležili Mojca Cerar kot predstavnica Občine Lu-
kovica in Marijana Grošelj iz Društva upokojencev Lukovica. 
Izzive celovite oskrbe ranljivih skupin, med njimi tudi starejših, 
naslavlja tudi strategija lokalnega razvoja, temeljno vodilo za izva-
janje projektov za razvoj podeželja na območju občin Dol pri Lju-
bljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Cilj je 
povečati delež neformalne oskrbe in število rešitev za oskrbo na 
domu. Predstavnik LAS Srce Slovenije Mitja Bratun je ob koncu 
povzel, da potrebujemo na območju vseh omenjenih občin krov-
no povezovanje na tem področju s ciljem vzpostavitve delujočega 
sistema, kar pa brez sodelovanja med vsemi akterji ne bo mogoče. 
Drugi del je bil namenjen delavnici, na kateri so udeleženci v sku-
pinah razvijali ideje za skupne projekte na področju bivalnega oko-
lja, socialnega vključevanja, komuniciranja in informiranja, zdravja 
in potreb po lokalnih storitvah. Zbrani predlogi bodo osnova za pri-
pravo skupnega projekta v okviru LAS Srce Slovenije, ki bi izboljšal 
kakovost življenja starejših v Srcu Slovenije. 

besedIlo: anIta Molka, foto: arhIv razvojneGa Centra srCa slovenIje
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I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

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

skih organizacij, s katerimi prispevajo k realiza-
ciji pravic in nediskriminaciji invalidov,

- programi humanitarnih organizacij, s katerimi 
rešujejo oziroma blažijo socialne stiske in teža-
ve posameznikov in skupin,

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

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

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

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

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

- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in za-
sebniki, ki izvajajo programe na področju soci-
ale, varstva otrok in starejših občanov ter druge 
humanitarne programe.

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

na njenem območju oz. so njihovi člani občani 
Občine Lukovica,

- da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. 
členu Pravilnika, in delujejo najmanj eno leto,  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske možnosti za izved-
bo načrtovanih aktivnosti,

- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko 
gre za organizacijsko obliko, ki temelji na član-
stvu,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in 

statutom izvajalca,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 

obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz prora-
čuna občine,

- da občinski upravi vsako leto redno predložijo 
poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
humanitarnih programov za leto 2020 znaša 
4.000,00 EUR. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Lukovica na proračunski postavki 1012 Sofinan-
ciranje humanitarno – socialnih društev – razpis.

V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE 
V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na pod-
lagi meril in kriterijev za sofinanciranje humani-
tarnih programov:

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

20

-  materialni stroški (glede  
na članstvo)

•	 do 10 članov 5
•	 od 11 do 30 članov 10
•	 od 31 do 50 članov 20

•	 nad 50 članov

Za društva in organizacije, 
ki nimajo sedeža v Občini 
Lukovica, se upošteva število 
članov, ki so občani Občine 
Lukovica.

30

-  organizacija predavanja za 
člane društva (priznajo se  
3 predavanja na leto)

5 točk/
predavanje

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

10 točk/
predavanje

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

10 točk

-  obdaritev jubilantov 10 točk

-  novoletna obdaritev 
starostnikov in invalidov

10 točk

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

Občini Lukovica (prizna se  
1 prireditev)

10 točk

-  izdaja glasila, biltena 10 točk
-  sedež organizacije je v 

Občini Lukovica
50 točk

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

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumenta-
cije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. 
na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.

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

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

3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter 
občinska priznanja v sodelovanju z občinsko 
upravo prouči vse vloge in poda predlog raz-
delitve finančnih sredstev.

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja 
direktor občinske uprave izda sklep o sofinan-
ciranju humanitarnih programov.

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prija-
vljene na razpis o izidu razpisa.

6. Z izbranimi izvajalci humanitarnih programov 
županja sklene pogodbo o sofinanciranju hu-
manitarnih programov.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN  
ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFI-

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2020

6. Rok za prijavo na javni razpis je najkasneje 
do 8. 5. 2020 do 12.00 ure. Za pravočasne se 
bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispe-
le v vložišče Občine Lukovica.

7. V roku prispele popolne in pravilno izpolnje-
ne prijave bodo vrednotene na podlagi Pra-
vilnika za vrednotenje programov športa v 
Občini Lukovica (Ur. Vestnik Občine Lukovica, 
št. 8/03 in 4/12). Pogoji, merila in normativi za 
izvajanje letnega programa športa v Občini 

Lukovica so sestavni del razpisne dokumen-
tacije.

8. Občinska uprava s sklepom najkasneje v roku 
60 dni po objavi javnega razpisa odloči o viši-
ni dodeljenih sredstev za sofinanciranje pro-
gramov.

9. Prijave z izpolnjenimi obrazci pošljite na na-
slov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, v zaprti kuverti s pripisom »javni razpis 

- SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IN 
REKREACIJE ZA LETO 2020 - ne odpiraj«.

10. Podrobnejše informacije lahko dobite pri 
svetovalki županje za družbene in društvene 
dejavnosti, Mojci Cerar (tel. 72 96 310).

Številka: 410-0007-2/2020
Datum: 19. 3. 2020

mag. Olga Vrankar, l. r.
županja
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I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

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

srednješolske in študentske populacije v delu, 
ki presega šolske vzgojno izobraževalne pro-
grame,

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,

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

binsko učinkovitost s področja kulturnih dejav-
nosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna dru-
štva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraže-
vanja za obseg dejavnosti na področju kulture, ki 
ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega 
akta javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica,
- da so registrirani za opravljanje kulturnih de-

javnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za izved-
bo načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko 
gre za organizacijsko obliko, ki temelji na član-
stvu,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in 

statutom,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene 

obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz prora-
čuna občine,

- da občinski upravi vsako leto redno predložijo 
poročilo o realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
programov na področju kulture za leto 2020 zna-
ša 23.000,00 EUR, od tega 3.000,00 EUR za nabavo 
in vzdrževanje instrumentov in 3.000,00 EUR za 
nabavo uniform in nabavo ostale opreme.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lu-
kovica na proračunski postavki 082008  Sofinan-

ciranje kulturnih društev – razpis.

V. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE 
V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na pod-
lagi meril in kriterijev za sofinanciranje progra-
mov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

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

Pogoj: najmanj 4 nastopi letno
Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve 
šolski uri.

- Programski stroški na vajo 3 točke
- Organizacija enodnevne 

intenzivne vaje (8 ur)
10 točk

- Organizacija tridnevne (vikend 
vaje v hotelu ) 20 ur

25 točk

Izobraževanje (maksimalno 3 
programi izpopolnjevanja) 
Stroški na izpopolnjevanje 20 točk
 
STROŠKI NA NASTOP:
- Organizacija koncerta v 

državnem merilu
60 točk

- Organizacija letnega ali 
drugega koncerta (min 1 ura)

50 točk

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

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih 
regijah (max 5 nastopov)

15 točk

- Priložnostni nastopi v tujini 
(max 2 nastopa)

20 točk

KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za 
preteklo leto na podlagi dokazil)
- Kategorija regijski nivo 30 točk
Tekmovanje na regijskem nivoju:
- zlato priznanje 50 točk
- srebrno priznanje 40 točk
- bronasto priznanje 30 točk

- Kategorija državni nivo 50 točk
Tekmovanje na državnem nivoju:

- zlato priznanje 80 točk
- srebrno priznanje 70 točk
- bronasto priznanje 60 točk

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na 
število aktivnih članov

- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
- od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk
- od 31 aktivnih članov naprej 400 točk
Za instrumentalne skupine do 9 instrumen-
talistov se uporablja faktor 2, za instrumen- 
talne skupine od 10 instrumentalistov 
naprej se uporablja faktor 3.

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

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA 
SKUPINA

Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.
Prizna se največ 45 vaj (po dve šolski uri za 
novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za 
obnovitveno predstavo)
- Programski stroški na vajo 3 točke
- Enodnevne intenzivne vaje ( 

do 8 ur)
10 točk

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

25 točk

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:

- Organizacija predstave v 
državnem merilu 

60 točk

Uprizoritev nove predstave 
(premiere) z najmanj 1 urnim 
programom

100 točk

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

10 točk

- Priložnostni nastopi v drugih 
regijah (max 5 nastopov

15 točk

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

vestnik Občine Lukovica, št. 4/2015) Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2020

RAZPISI

NANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA 
LETO 2020«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 17. 4. 2020, 
do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, 
ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa 
na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-

pom občinske uprave v roku 30 dni od odpiranja 
vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in po-
polne vloge ter bodo skladno z vsebino javnega 
razpisa upravičenci do sofinanciranja programov, 
bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020. 
Dodeljena sredstva morajo upravičenci porabiti 
v letu 2020.

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

Številka: 410-0006-2/2020
Datum: 19. 3. 2020
 mag. Olga Vrankar, l. r.

županja



marec 2020 31

- Priložnostni nastopi v tujini 
(max 2 nastopa)

20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število 
aktivnih članov:
- do 9 aktivnih članov 100 točk
- od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk
- od 20 aktivnih članov naprej 300 točk

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

20 točk

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

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

- Otvoritev nove razstave, 
predstavitve, projekcije

100 točk

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

10 točk

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

15 točk

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

20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število 
aktivnih članov
Do 10 aktivnih članov 80 točk
Več kot 10 aktivnih članov 150 točk

LITERARNA, GLASBENA  DELA 

Izid biltena (1 številka) 10 točk
Izid knjige, CD plošče, kasete 100 točk

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

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

- do 200,00 € stroškov na leto 50 točk
- od 201,00 € do 450,00 € 100 točk
- nad 450,00 € stroškov na leto 150 točk

Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane 
programe poleg razpisanih sredstev na javnem 
razpisu tudi z zagotavljanjem materialnih stro-
škov za uporabo prostorov, katerih lastnica ali 
upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom 
Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Martina 
Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški 
dvorane po zaključnem računu, stroški admi-
nistrativnega osebja, stroški hišnika, stroški 
službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % 
amortizacija dvorane (v nadaljevanju: materialni 
stroški). Urna postavka materialnega stroška dvo-
rane se izračuna tako, da se upoštevajo materialni 
stroški posamezne dvorane v preteklem letu in 
zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani 
stroški javnega razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in 
plesnih skupinah se vrednoti največ 80 vaj po dve 
šolski uri, pri dramskih, gledaliških in lutkovnih 
skupinah se vrednoti največ 45 vaj (po dve šolski 
uri za novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za 
obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v skle-
pu o dodelitvi sredstev in v pogodbi, ki jo Občina 
Lukovica sklene z društvom, ki se je prijavilo na 
razpis, sredstva za uporabo prostorov pa se dru-
štvom ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnje-
vanja meril in razpisanih sredstev javnega razpisa 
ter na podlagi vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost 
se vsako leto izračuna na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev, ki so določena za namen 
sofinanciranja društev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke.

VI. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumenta-
cije k vlogi in mora biti obvezno oddana na obraz-
cih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. 
na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
 

VII. OBRAVNAVA VLOG
1. Pravočasno prispele vloge na razpis zbira ob-

činska uprava.
2. Po preteku razpisnega roka občinska uprava 

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

3. Odbor za družbene in društvene dejavnosti ter 
občinska priznanja v sodelovanju z občinsko 
upravo prouči vse vloge in poda predlog raz-
delitve finančnih sredstev.

4. Na podlagi predloga Odbora za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja   
direktor občinske uprave izda sklep o sofinan-
ciranju kulturnih programov in projektov.

5. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prija-
vljene na razpis o izidu razpisa.

6. Z izbranimi izvajalci kulturnih programov se 
sklene pogodba o sofinanciranju programov s 
področja kulture.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN 
ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, 
opremljene z naslovom pošiljatelja in označene 
z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA KUL-
TURE ZA LETO 2020«, na naslov: Občina Lukovi-
ca, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 24. 4. 
2020, do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele vse 
vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa 
na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom občinske uprave v roku 30 dni od odpiranja 
vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, 
v kateri bodo urejene medsebojne pravice in ob-
veznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter 
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020.

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

Številka: 410-0005-2/2020
Datum: 19. 3. 2020

mag. Olga Vrankar, l. r.
županja

RAZPISI

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP 
FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovra-
tnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in 
spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v 

občini Lukovica za leto 2020, ki se dodeljujejo 
po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v 
kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (EU) št. 
1407/2013, ki se s tem javnim razpisom dode-
lijo za ukrep: sofinanciranje izgradnje goz-
dnih vlak.

III. UPRAVIČENCI 
Upravičenci po tem javnem razpisu so kmetij-

ska gospodarstva, ki so vpisana v register kme-
tijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma 
zakupu gozdne parcele/površine na območju 
občine. 

IV. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI 
ZA DODELITEV SREDSTEV
1.  Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičen-

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak iz proračuna Občine Lukovica za leto 2020
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cem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadalje-

vanju MSP) ne sme uporabljati naložbe v 
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Do pomoči de minimis niso upravičena 
podjetja iz sektorjev: 

- ribištva in akvakulture, 
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvo-

dov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o usta-
novitvi Evropske skupnosti, 

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

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

b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno 
ali v celoti prenese na primarne proizvajal-
ce. 

(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu ozi-
roma z izvozom povezani dejavnosti v tre-
tje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količi-
nami, z ustanovitvijo in delovanjem distri-
bucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč 
ne sme biti pogojena s prednostno rabo 
domačih proizvodov pred uvoženimi.

(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena mi-
kro, majhna in srednje velika podjetja, ki 
so po Zakonu o finančnem poslovanju, po-
stopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-ura-
dno prečiščeno besedilo s spremembami) 
v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter 
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je 
izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi 
izgubami dosegla polovico osnovnega ka-
pitala družbe.

(4)  Skupna vrednost pomoči, dodeljena iste-
mu upravičencu oziroma enotnemu pod-

jetju na podlagi pravila »de minimis« v skla-
du z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z 
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evrop-
ske unije pri pomoči de minimis (Uradni 
list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 
200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki de-
lujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prometu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih 
treh proračunskih let, ne glede na obliko in 
namen pomoči ter ne glede na to, ali se 
pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali 
Unije.

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

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

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

(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z 
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lah-
ko kumulira s pomočjo de minimis, dode-
ljeno v skladu z drugimi uredbami de mini-
mis do ustrezne zgornje meje (200.000 oz 
100.000 EUR).

(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila preje-
mnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de mi-

nimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013, 

- o odobrenem znesku de minimis pomo-
či.

POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- gradbena dela morajo biti izvedena v skla-

du z veljavnimi predpisi o graditvi objek-
tov, urejanja prostora in varstva okolja,

- upravičenci morajo predložiti izvleček iz 
tehnološkega dela gozdnogojitvenega 
načrta ali elaborat vlake, ki vsebuje pred-
račun izgradnje gozdne vlake (pripravi Za-
vod za gozdove Slovenije),

- seznam parcel, čez katere je prometnica 
načrtovana, s seznamom lastnikov in sola-
stnikov teh parcel in overjenim soglasjem 
le-teh za gradnjo in uporabo gozdne vlake. 
Če bo načrtovana prometnica potekala čez 
parcele enega samega lastnika, overitev ni 
potrebna (pripravi Zavod za gozdove Slo-
venije),

- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

DODATNI POGOJ ZA PRIDOBITEV SREDSTEV: 

- zgrajena gozdna vlaka mora zagotoviti le-
tno spravilo vsaj 3m3 lesa na 100 m goz-
dne vlake.

V. UPRAVIČENI STROŠKI
Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so 
stroški, ki nastanejo z izgradnjo gozdne vlake.

Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivno-
sti. Naložba ne sme biti začeta pred izdajo 
sklepa in mora biti zaključena pred vložitvi-
jo zahtevka za izplačilo sredstev. Kot zaklju-
ček naložbe se šteje zapisnik strokovnega 
pregleda vlake, ki ga izvede Zavod za goz-
dove Slovenije.

VI. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
Znesek dodeljene pomoči se določi glede na 
obseg vlog prispelih na javni razpis ter razpo-
ložljiva sredstva, vendar lahko znaša do 50% 
upravičenih stroškov naložb na kmetijsko 
gospodarstvo.
Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za 
posamezno naložbo znaša 1.500 EUR. 

VII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 3.000,00 EUR namenjena 
ukrepu sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 
bodo zagotovljena v proračunu Občine Luko-
vica za leto 2020. 
Sredstva bodo zagotovljena v proračunu Ob-
čine Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, goz-
darstvo in ribištvo, glavni program 1104 Goz-
darstvo, podprogram 11049001 Vzdrževanje 
in gradnja gozdnih cest, proračunska postavka 
042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak, 
konto 410217 kompleksne subvencije v kme-
tijstvu. 
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi po-
gojev in meril, ki so sestavni del tega javnega 
razpisa ter skladno s pravilnikom , natančneje 
pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobre-
no višino upravičenih stroškov predvidenih 
sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem 
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno 
znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za 
leto 2020 spremeni višina sredstev od navede-
ne, se upravičencem skladno s tem tudi spre-
meni višina odobrenih sredstev.

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

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

DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA 
VLOGI:
- izvleček iz tehnološkega dela gozdnogoji-

tvenega načrta ali Elaborat vlak, ki vsebuje 
še predračun gradnje ali priprave (pripravi 
Zavod za gozdove Slovenije).

- seznam parcel, čez katere je prometnica 
načrtovana, s seznamom lastnikov in sola-
stnikov teh parcel in overjenim soglasjem 

RAZPISI
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le-teh za gradnjo ali pripravo in uporabo 
gozdne vlake. Če bo načrtovana prome-
tnica potekala čez parcele enega samega 
lastnika, overitev ni potrebna. 

- pisno izjavo upravičenca, da gozdna vlaka 
omogoča letno spravilo vsaj 3m3 lesa na 
100 m gozdne vlake.

- pisno izjavo upravičenca o prejetih sred-
stvih za isti namen oziroma izjavo, da ni 
prejel sredstev za isti namen iz drugih jav-
nih (državnih ali evropskih) sredstev.

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

- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zapro-
šenih) pomočeh za iste upravičene stroške 
in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom 
pomoči de minimis, ne bo presežena zgor-
nja meja de minimis pomoči ter intenziv-
nosti pomoči po drugih predpisih;

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

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

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

X. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala Komisija za kmetij-

stvo (v nadaljevanju: komisija), ki bo pri-
pravila tudi predloge dodelitve sredstev. 

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

3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo 
opremljeno skladno z zahtevami razpisne 

dokumentacije, se kot zavržene vrnejo po-
šiljateljem (naslovnikom). Neutemeljene 
vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih 
pogojev in kriterijev upravičenosti do do-
delitve sredstev, se zavrne s pisnim skle-
pom.

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

5. Na podlagi zapisnika in predloga komisije 
občinska uprava s sklepom v upravnem 
postopku odloči o višini dodeljenih sred-
stev in višini upravičenih stroškov za posa-
mezen ukrep in namen oziroma izda sklep 
o zavrnitvi ali zavrženju vloge.

6. Sredstva bodo upravičenci koristili v skla-
du s sklenjenimi pogodbami.

XI. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljate-
lja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI 
RAZPIS – GOZDNE VLAKE 2020«, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do srede, 22.4.2020, do 12. ure. 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo do nave-
denega datuma in ure dostavljene v tajništvo 
Občine Lukovica. Prijave se lahko dostavijo 
osebno v tajništvo občine ali posredujejo s pri-
poročeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z 
dnem objave razpisa na voljo na spletni strani 
občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika pri-
spela po poteku datuma navedenega v prvem 
odstavku te točke javnega razpisa, se bodo 
štela za prepozno in bodo ponudniku neodpr-
ta vrnjena.

Odpiranje prispelih vlog bo: 22.4.2020, ob 16. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

XII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v 
roku 8 dni, od dneva vročitve sklepa upravi-
čencu, skladno z določili Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na 
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena 
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne 
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in 
upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Obči-
ne Lukovica izplačajo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtev-
ki za izplačilo sredstev s priloženimi dokazili se 
lahko oddajo do 15.10.2020.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020.

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

Številka: 330-0015/2020-2
Datum: 19.3.2020

mag. Olga Vrankar, l. r.
županja

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

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

lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 
pospeševanju turizma,

- aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne 
dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih 
kulinaričnih posebnosti in olepševanje oko-
lja,

- organiziranje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejav-

nosti v občini,
- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več 

turističnih in drugih društev ali zveze.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva in 
njihove zveze s sedežem na območju občine Lu-
kovica, ki delujejo najmanj 1 leto in izpolnjujejo 

naslednje pogoje: 
- so registrirana v skladu z Zakonom o društvih 

za izvajanje dejavnosti na področju turizma,
- predložijo potrdilo o registraciji društva oz. 

zveze,
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani čla-

narini in ostalo dokumentacijo, kot to določa 
Zakon o društvih,

- imajo poravnane vse davke ter druge obvezne 
zakonske ter poslovne obveznosti,

- dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi,
- redno letno, do 31. marca, predložijo občinski 

upravi poročilo o realizaciji aktivnosti za prete-
klo koledarsko leto.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
programov turistične dejavnosti v Občini Lukovi-
ca za leto 2020 znaša 6.300,00 EUR. Sredstva se 
dodelijo na osnovi meril, ki so predmet razpisa, 
natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumen-
taciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lu-

kovica na področju 14 Gospodarstvo, glavni pro-
gram 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in 
gostinstva, podprogram 14039002 Spodbujanje 
razvoja turizma in gostinstva, proračunska po-
stavka 047311 Javni razpis - turizem, kto 412000 
– tekoči transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 
2020 spremeni višina sredstev od navedene, se 
upravičencem skladno s tem tudi spremeni viši-
na odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upo-
števa naslednje kriterije za sofinanciranje progra-
mov turističnih društev in njihovih zvez z nasle-
dnjimi vsebinami:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost 

izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. do-
kazila, iz katerih je razvidna vrednost izvede-
nih aktivnosti) finančnega načrta za preteklo 
leto,

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) in 7. člena 

Pravilnika o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2020
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I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov strokovnega dela društev na 
področju kmetijstva, in sicer: letni programi 
in projekti ter redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja 
namenila za programe oziroma aktivnosti dru-
štev, ki se bodo odvijale v letu 2020 izkazana v 
finančnem načrtu društva za tekoče leto.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva na obmo-

čju Občine Lukovica, katerih osnovna dejav-
nost je kmetijska in izpolnjujejo naslednje 
pogoje:  
- da so registrirana v skladu z Zakonom o 

društvih za izvajanje dejavnosti s področja 
kmetijstva in gozdarstva,

- da predložijo potrdilo o registraciji,
- da imajo sedež na območju občine,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, pla-

čani članarini in ostalo dokumentacijo, kot 
to določa Zakon o društvih,

- da so do 31. marca 2020 Občinski upravi 
dostavili poročilo o realizaciji aktivnosti 
preteklega leta v primeru odobritve sred-
stev za delovanje v preteklem letu,

- da imajo poravnane vse davke in druge 
obvezne zakonske ter poslovne obvezno-
sti,

- da dejavnost opravljajo na neprofitni pod-
lagi.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
dejavnosti društev s področja kmetijstva iz 
proračuna Občine Lukovica znaša za leto 2020 
11.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osno-
vi meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa 
se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdar-

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18) in 5. člena Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/08, 8/08 – 

popravek, 4/15), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2020
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- finančno ovrednoten program dela za teko-
če leto,

- redna dejavnost in jubilejne nagrade,
- strokovno izobraževanje na področju dejav-

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

- promocijska dejavnost (izdaja promocijske-
ga materiala, vzpostavitev, oblikovanje ali 
posodobitev spletne strani ter predstavitve 
na različnih dogodkih krajevnega, občinske-
ga in medobčinskega pomena),

- organiziranje in izvedba turističnih prireditev 
krajevnega, občinskega in medobčinskega 
pomena,

- ohranjanje naravne ali kulturne dediščine z 
ohranjanjem ljudskih običajev (šege in nava-
de) ter domačih obrti,

- organizacija in izvedba javnih natečajev za 
spodbujanje lokalnih kulinaričnih posebno-
sti in urejenosti kraja,

- aktivnosti za zagotavljanje podmladka z or-
ganizacijo delavnic za otroke in mladino.

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZA-
GOTOVLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki V. tega razpisa se 
točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni in ob-
vezni del razpisne dokumentacije. Merila so do-
ločena v točkah, katerih vrednost se vsako leto 
izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so 
določena za namen sofinanciranja programov 
turistične dejavnosti, in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja 
posameznega programa je odvisna od skupnega 
števila zbranih točk in vrednosti točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg 
razpisanih sredstev javnega razpisa zagotavlja 
sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih la-
stnica ali upravljavec je Občina Lukovica (Kultur-
ni dom Janka Kersnika in Kulturni dom Antona 
Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: 
stroški dvorane po zaključnem računu, stroški 
administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški 
službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % 
amortizacija dvorane (v nadaljevanju: material-

ni stroški). Urna postavka materialnega stroška 
dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo ma-
terialni stroški posamezne dvorane v preteklem 
letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani 
stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju pri-
zna ta strošek glede na načrtovani čas koriščenja 
dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo vloge 
na javni razpis v razpisni dokumentaciji.

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

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

komisija. Komisija tudi pripravi predloge za 
dodelitev sredstev.

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

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

4. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skla-
dno z določili upravnega postopka.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

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

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE 
VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljate-
lja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI 

RAZPIS – TURISTIČNA DEJAVNOST 2020«, na 
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Luko-
vica, najkasneje do srede, 8.4.2020, do 12. ure. 
Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni 
datum prejete do najkasneje 12. ure. Prijave se 
lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali po-
sredujejo s priporočeno pošto. Razpisna doku-
mentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na 
spletni strani občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 9.4.2020, ob 8. uri, v 
prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v 
roku 15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičen-
cu, skladno z določili Zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 
65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Lukovica in upravičen-
cem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobre-
nih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
Lukovica izplačajo na transakcijski račun na pod-
lagi zahtevka za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2020.

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

Številka: 322-0009/2020-2
Datum: 19.3.2020

mag. Olga Vrankar, l. r.
županja



marec 2020 35RAZPISI

stvo in ribištvo, glavni program 1102 Program 
reforme kmetijstva in živilstva, podprogram 
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih 
območij, proračunska postavka 042111 Sofi-
nanciranje društev s področja kmetijstva - raz-
pis, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za 
leto 2020 spremeni višina sredstev od navede-
ne, se upravičencem skladno s tem tudi spre-
meni višina odobrenih sredstev.

V. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se 
upošteva naslednje kriterije društev:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost 

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

- finančno ovrednoten program dela za te-
koče leto,

- strokovno izobraževanje na področju de-
javnosti društva (seminarji, tečaji, ekskur-
zije),

- promocijska dejavnost,
- celotno število članov društva ter število 

članov iz občine Lukovica, pri čemer se 
članstvo dokazuje s plačano članarino,

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

VI. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredelje-
ne v točki V. tega razpisa, točkujejo v skladu 
z merili, ki so sestavni in obvezni del razpisne 
dokumentacije. Merila so določena v točkah, 
katerih vrednost se vsako leto izračuna na 
podlagi proračunskih sredstev, ki so določena 
za namen sofinanciranja društev, in skupnega 
števila točk ovrednotenih programov.
Občina Lukovica društvom poleg razpisanih 
sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva 
tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali 
upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom 
Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Marti-
na Slomška). Materialni stroški dvoran so: stro-
ški dvorane po zaključnem računu, stroški ad-
ministrativnega osebja, stroški hišnika, stroški 

službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % 
amortizacija dvorane. Urna postavka material-
nega stroška dvorane se izračuna tako, da se 
upoštevajo materialni stroški posamezne dvo-
rane v preteklem letu in zasedenost te dvora-
ne v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot pri-
znani stroški javnega razpisa, in sicer se vlaga-
telju prizna ta strošek glede na načrtovani čas 
koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z 
oddajo vloge na javni razpis v razpisni doku-
mentaciji.

VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in doku-
mentacije k vlogi in mora biti obvezno odda-
na na obrazcih, ki so sestavni del razpisne do-
kumentacije in v skladu z navodili iz razpisne 
dokumentacije.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala tričlanska komisija 

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

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

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

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

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu 
s sklenjenimi pogodbami.

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

IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih 
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljate-

lja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAV-
NI RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2020, 
na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do srede, 8.4.2020, do 
12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na 
navedeni datum prejete do najkasneje 12. ure. 
Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo 
občine ali posredujejo s priporočeno pošto. 
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 9.4.2020, ob 10. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po do-
končni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev je možna pritožba v roku 
15 dni, od dneva vročitve sklepa upravičen-
cu, skladno z določili Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 
- uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na 
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena 
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne 
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in 
upravičencem ter podrobnejši pogoji korišče-
nja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Obči-
ne Lukovica izplačajo na transakcijski račun na 
podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 
2020.

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

Številka: 330-0013/2020-2
Datum: 19.3.2020

mag. Olga Vrankar, l. r.
županja

Zahvala
Letošnje leto se je že dodobra zasidralo v naša življenja. Kmalu 
bo pozabljen lanski december, ko smo obiskovali naše staro-
stnike in jubilante, ter jih razveselili zlasti z dejstvom, da nanje 
nismo pozabili.
Letos smo že imeli krvodajalsko akcijo. Zahvaljujemo se vsem 
krvodajalcem. Še posebno pa se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v letu 2019 z razumevanjem priskočili na pomoč ter nam poma-
gali pri zbiranju finančnih sredstev.

kork kraŠnja, draGICa pervInŠek

ZAHVALA
Letošnje leto se je že dodobra zasidralo v naša življenja. Kmalu 
bo pozabljen lanski december, ko smo obiskovali naše starostnike
in jubilante, ter jih razveselili zlasti z dejstvom, da nanje nismo 
pozabili. 
Letos smo že imeli krvodajalsko akcijo. Zahvaljujemo se vsem 
krvodajalcem. Še posebno pa se zahvaljujemo vsem, ki ste nam 
v letu 2019 z razumevanjem priskočili na pomoč ter nam pomagali
pri zbiranju finančnih sredstev.  

KORK Krašnja
Dragica Pervinšek
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Novo poglavje slovenske države
Slovenci bomo v naslednjih dneh dobili tretjo 
desnosredinsko vlado, v katero vstopa tudi Nova Slovenija-krščanski 
demokrati. Z vso odgovornostjo do vseh državljanov in do naše sku-
pne prihodnosti. Nekatere leve stranke in posamezniki civilne druž-
be so sneli maske in pokazali grozljivo podobo sovražnega govora. 
Protesti in odkrite grožnje zoper vlado, ki sploh še ni začela svojega 
mandata, so zaskrbljujoč pojav in pomenijo protest zoper vse, ki novo 
koalicijo podpiramo. Nismo je začeli »na silo«, nastala je kot posledica 
neodgovornega odstopa predsednika vlade Marjana Šarca. Nova Slo-
venija bo trden člen te vlade, v kateri bo skušala uresničiti svoje pri-
oritetne naloge: ponovno uvesti brezplačen vrtec za drugega in vse 
naslednje otroke, ki so istočasno vključeni v vrtec; izvzeti študentsko 
delo in štipendije iz skupnega dohodka gospodinjstva pri uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev; uvesti univerzalni otroški dodatek; skrajšati 
čakalne vrste z vključitvijo vseh razpoložljivih kadrov. Za občine pa vr-
niti povprečnino na 623,96 EUR v tem letu in na 628,20 EUR v letu 2021.

Iz dela občinskega sveta Občine Lukovica
Drugo leto mandata občinskega sveta prinaša stare skrbi in nove 
naloge, med drugim sofinanciranje izgradnje novega Zdravstvenega 
doma Domžale. Ta je seveda potreben, saj sedanji »poka po šivih«. 
Ker je naša občina soustanoviteljica tega javnega zavoda, je dolžna 
sofinancirati izgradnjo v višini 12% skupne investicije (9.081.755,98 
z DDV). To pomeni, da bomo iz proračuna v štirih letih (do leta 2023) 
namenili skupaj 721.194,46 EUR. Zelo veliko glede na našo kreditno 
prezadolženost in nujno izgradnjo novih učilnic na brdski OŠ. 

Materinski dan
V soboto, 28. marca, bomo v KD A.M. Slomška v Šentvidu gostili zna-
no slovensko pisateljico in pedagoginjo Berto Golob. Materinski dan 
oziroma dan staršev je  priložnost, da spregovorimo o pomenu dru-
žine, o vzgoji otrok in življenju s srčno kulturo, vero in smislom, po 
katerem še kako žeja današnji svet.

oo nsI lukovICa

Za Slovenijo!
Konec januarja je po nepolnem letu in pol vlada-
nja, svoj odstop podal predsednik bivše, trinajste 
vlade RS, Marjan Šarec. »Obuti čevlji« so bili zanj očitno krepko pre-
veliki, kar je bilo sicer zaznati že od samega začetka njegovega man-
data. V SDS-u ocenjujemo obdobje bivše vlade kot leto in pol zamu-
jenih priložnosti, saj je bilo bolj kot z reševanjem perečih problemov 
državljank in državljanov, zaznamovano predvsem s kadrovanjem, 
različnimi aferami in izključevanjem opozicije. V  SDS nas veseli, da 
je prišlo med vodstvi strank do dogovora med našo stranko, zmago-
valko zadnjih volitev, NSI-jem, SMC-jem in DESUS-om glede sestave 
nove vladne koalicije. Na predlog predsednika Boruta Pahorja, bo po 
potrditvi v Državnem Zboru, novi, štirinajsti slovenski vladi predsedo-
val, naš predsednik Janez Janša, ki je v zgodovini Slovenije po vseh 
kazalcih, vodil  najuspešnejšo slovensko vlado do sedaj (2004 – 2008). 
Obenem smo dobili tudi novega predsednika Državnega Zbora, do-
sedanjega poslanca SMC-ja  Igorja Zorčiča. V Sloveniji je torej zavel 
veter sprememb, kar nas navdaja z velikim optimizmom, saj  smo po 
dolgem času  dobili, uravnoteženo, sredinsko in strokovno vlado, ki 
bo delala, v dobro Slovenije in vseh nas, državljank in državljanov. 
Srečno, štirinajsta slovenska vlada! 

oo sds lukovICa

Vsak se bori!
Čakam na pomlad…
žalost ne vpraša ali
si star ali mlad.
Življenje je moje,
vsak se bori po svoje.
Pomlad je začetek,
ko vse cveti.
Marsikaj lepega se zgodi…
ozreš se v nebo,
res je lepo.
Ptice letijo nad zemljo,
oznanjajo da lep dan bo.
Ozreš se v nebo,
res je lepo.
Drevesa so visoko nad zemljo,
se v vetru s krošnjo poigravajo.

                                               tIna praŠnIkar
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Ti ne veš,
Kako pogrešamo te mi.

Spočij se trudne zdaj oči,
za vse še enkrat hvala ti.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 95. letu starosti sklenila naša draga mama, 

babica, prababica, sestra in teta

IVANKA PESTOTNIK
po domače Marinčkova mama iz Jelše pri Blagovici.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sose-
dom in znancem ter prijateljem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, 

sveče in svete maše ter vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Iskrena zahvala tudi župniku g. Dragotu za lepo opravljen pogrebni 
obred in sveto mašo, Primožu za besede slovesa in pogrebni službi 

Vrbančič. Posebno se zahvaljujem Milojki, Jelki in Ireni.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega

MITJE CAPUDRA 

iz Gradišča

bi se radi zahvalili vsem, 
ki ste nam in nam še stojite ob strani 

in nam izrekate sožalje. Posebna zahvala 
vsem sorodnikom, prijateljem, sovaščanom, 

sodelavcem, znancem, upravi Občine Lukovica, 
vodstvu OŠ Janka Kersnika in vodstvu Vrtca Medo, 
vodstvu ZOO Ljubljana in vsem ostalim, ki ste tako 

ali drugače pomagali. Hvala tudi pevcem za odpete 
pesmi in gospodu župniku Bernardu Rožmanu 

za lep obred ob slovesu.

Ohranite ga v lepem spominu.

Vsi njegovi

Zavarovanje potovanj 
v tujino

Imate
s sabo
res vse?

tiskan_oglas_turizem_kovcek_90x126.indd   1tiskan_oglas_turizem_kovcek_90x126.indd   1 06/03/2020   12:3206/03/2020   12:32
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Kogar imaš zares rad nikoli ne umre, 
le daleč, daleč je …

 

ZAHVALA
 

  V 64. letu starosti nas je za vedno  zapustila  
naša draga žena, mami, babica, sestra in teta  

 

MARTA BAJDE
rojena Vesel iz Gradišč pri Lukovici.

Ob boleči in prerani  izgubi, se iskreno  zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom  in znancem, kateri ste, 

naši dragi  Marti, stali ob strani ob njeni hudi in kratki bolezni. 
Bila je vesela vsakega posebej. 

  Hvala tudi zdravstvenemu osebju, župniku g. Bernardu Rožmanu 
za lepo opravljen pogrebni obred, domačim pevcem in vsem, kateri 

ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvaljujemo se tudi za  darovano cvetje, sveče, ter svete maše.

Vsi njeni

Pomlad bo na tvoj vrt prišla, 
in čakala, da prideš ti. 
Sedla bo na rožna tla 

in jokala, ker tebe več ni.

V SPOMIN
27. marca bo minilo leto dni,

odkar nas je zapustil naš dragi mož, 
oče, ata in tast

ZDRAVKO DERNULOVEC
Iz Prevoj pri Šentvidu.

Hvala vsem, ki se ga spominjate,
postojite ob njegovem grobu in prižigate sveče.

Domači

Skrb, delo in trpljenje
tvoje je bilo življenje,

bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu

mirno spala.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenila 

naša draga mama, sestra in teta

MARIJA LEBENIČNIK
po domače Damiševa Marija

iz Spodnjih Lok.

Zahvaljujemo se prijateljem, sosedom in sodelavcem podjetja 
Jerebtrans d.o.o. za izrečeno sožalje, darovano cvetje in darovane 

sveče. Zahvaljujemo se župniku Antonu Potokarju za lepo opravljeni 
pogrebni obred ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

S svojim smehom vsakega osrečiti si znal, 
a pred usodo sam nemočen si ostal. 

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 79. letu starosti sklenil 

naš dragi oče, ata, brat, stric, dedek in tast

STANE PER
po domače Lajščarjev ata iz Spodnjega Petelinjka.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vso pomoč 

in podporo v trenutkih, ko ga je zdravje počasi in vztrajno zapuščalo. 
Posebna zahvala osebju ZD Lukovica in Onkološkemu oddelku 

Ljubljana, kateri so se strokovno odzvali na vsak naš klic. 
Zahvala gre tudi gospodu župniku Dragu Markušu 

za lepo opravljen pogrebni obred, govorniku Marku Trdinu 
in pogrebnemu zavodu Vrbančič skupaj s pevci.

Hvala vsem in vsakemu posebej.
Vsi njegovi

ZAHVALE
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Ti ne veš, kako pogrešamo te mi,
spočij si trudne zdaj oči,

draga mami, za vse še enkrat hvala ti!

ZAHVALA
V 91. letu nas je za vedno zapustila 

naša draga mami, babica, prababica, teta in tašča

MIHAELA HRIBAR
po domače Sušnikova Mihelca.

Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za 
izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter ostalo nesebično 

pomoč. Hvala župniku Bernardu Rožmanu za lepo opravljen obred. 
Hvala patronažni sestri Mateji ter pogrebnemu osebju Vrbančič. 

Hvala sosedi Jerneji za lep govor in cvetličarni Nuša za lepe cvetlične 
aranžmaje.

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

Vsi njeni

Ljubil planine si, reke, gozdove,
ljubil si morje in tudi vetrove.

Naj bo srečno tvoje potovanje,
svoj prijazen nasmeh pa vračaj nam v sanje.

ZAHVALA
Mnogim zvezdam na nebu se je pridružil naš dragi

PRIMOŽ ŠIKOVEC
iz Moravč.

Ob boleči izgubi se srčno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v najtežjih 
trenutkih življenja. Hvala vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili 

na poslednji poti. Hvala sorodnikom, prijateljem, sosedom in društvom 
za vse besede tolažbe, stiske rok, darovane sveče, cvetje, maše in druge 

darove. Hvala župnikoma g. Kancijanu in g. Janezu za lep pogrebni obred, 
vsem pevcem, ki ste z lepo pesmijo pospremili Primoža na njegovi zadnji 

poti, in vsem, ki ste z lepimi besedami opisali njegovo življenje. 
In ti, Primož! Za vedno boš ostal v naših mislih, besedah in srcu! 

Zelo te pogrešamo, vendar smo hvaležni, da smo bili del tvojega življenja. 
Hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli!

Iz srca hvala vsem!
Vsi njegovi

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja
le delo tvojih rok ostaja.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 80.letu starosti sklenil 

naš dragi mož, oče, dedek, brat, tast in stric

ŠTEFAN DORNIK
iz Učaka pri Trojanah.

Iskreno se zahvaljujemo praporščakoma Urbančič in Društvu 
upokojencev Lukovica, vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za 
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in vso pomoč v 

težkih trenutkih. Iskrena hvala g. župniku Markuš Dragu za pogrebno 
poslovitev, g. Kušar Janezu za ganljive besede ob slovesu, pogrebnemu 

zavodu Vrbančič za organizacijo pogreba, pevcem in harmonikarju 
ansambla Štima. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 

na njegovi zadnji poti in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njegovi

Le delo in trpljenje
Vaše je bilo življenje.

Vaš zgled in Vaša volja,
naše je vodilo za življenje.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenila 

naša draga mama, babica, prababica, sestra, tašča, svakinja in teta

ANICA CERAR
po domače Gobarjeva mama iz Prevoj.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in 
dar za cerkev. Zahvaljujemo se tudi župniku Dragu Markušu za lepo 

opravljen pogreb, Marku Trdinu za ganljiv poslovilni govor in pevcem 
za čutno zapete pesmi. Zahvala tudi trobentaču Stanetu za sočutno 

zaigrane melodije slovesa. Zahvala dr. Lobodi ter posebna zahvala pa-
tronažni sestri Irmi Markovšek za neizmerno delo ob obisku na domu. 

Lepa zahvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali in vsem, ki ste v tako 
velikem številu našo drago mamo pospremili k večnemu počitku.

Vsi njeni

ZAHVALE



TRI, ŠTIRI, ZDAJ! … 
Modra tekaška ekipa bo kmalu začela s treningi. 
Pridružite se nam!

OPREMO
Vsak udeleženec bo prejel 2 tekaški majici, tekaške 
hlače in še kaj.

MOTIVACIJO
Za uspešen napredek si bomo zadali cilj, da bomo 
pretekli Ljubljanski maraton; na kakšni razdalji, 
zaenkrat še ni pomembno. Prijavnino bomo 
poravnali mi. 

EKIPNI DUH 
Vsi kdaj pa kdaj potrebujemo brco v rit, nekoga, 
ki nas spodbuja in se trudi ter napreduje z nami. 
Na treningih Modre šole teka boste spoznali nove 
tekaške prijatelje, s katerimi boste neustavljivi.

TRENINGE
Za tekaško znanje bo skrbela strokovna ekipa Bodifita 
2x tedensko od sredine maja do konca oktobra. V 
tem času boste lahko brezplačno obiskovali tudi 
vodene programe v centrih Bodifit (članarina 10 €).

7. MODRA ŠOLA TEKA

športna oprema pokrovitelj pokrovitelj strokovni partner

Ime in priimek:

                                                                                                                                                        

Naslov:                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

E-mail:                                                                                                                                                         

Telefon:                                                                                                                                                         

Spol:                                Letnica rojstva:                                                                                                 

Dosedanje tekaške izkušnje:

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        
Podpis:

                                                                                                                                                        

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

Prijavnico pošljite do 27. aprila 2020 na naslov IR image d.o.o., Medvedova ul. 25, 1241 Kamnik.
Podrobnejša pravila najdete na www.modre-novice.si.

Za 170 € nudimo:
•  vodeni treningi 2x tedensko

•  tekaška majica 2x
•  tekaške hlače

•  prijavnina na Ljubljanski maraton
•  vodene programe 

v centrih Bodifit
•  in še kaj ...

Glavni pokrovitelj dogodkov Modre novice
100


