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KMETIJSKA ZADRUGA CERKLJE Z.O.O.
Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje
Tel: 04/252 90 10, info@kzcerklje.si , www.kzcerklje.si
Spremljajte naše aktivnosti tudi na naši facebook strani.

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

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

DOMAČE 
DOBROTE

suhe mesnine, 
domači siri, 

paštete, 
domači piškoti, 
sveži kruh, …

PAŠNIŠTVO

pašni aparati, 
baterije, 

izolatorji, 
količki, žice in 

trakovi,
zvonci …

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

v prodaji balkonsko in sezonsko cvetje, 
zelenjavne sadike, trajnice, sadne sadike, …

VSE ZA 
VAŠ VRT IN 

OKOLICO

semena, gnojila, vrtno orodje, zaščitne folje, …

+ Samodejne LED luči
+ Inteligentno zaviranje v sili
+ NissanConnect Services
+ Kamera za pomoč pri parkiranju

ŽE ZA 149 €/MESEC*
BON OB FINANCIRANJU*

Nissan Juke N-Connecta  
Bogato opremljen

Kombinirana poraba goriva: 6,5–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 147–135 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,018–
0,0164 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00066–0,00082 g/km. Št. delcev (x1011): 0,07–0,49. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši 
toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo k 
poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Informativni izračun je narejen na dan 1. 3. 2021 za Nissan JUKE 1.0 N-CONNECTA . Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 19.050,00 €. 
Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 9.717,39 € je narejen za dobo odplačila 84 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 7,49 % in 
polog v višini 9.332,61 €. EOM = 10,57 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, 
znaša 13.283,58 €, od tega znašata zavarovalna premija 573,23 € in strošek odobritve kredita 194,35 €. Kreditojemalec vrne kredit v 84 mesečnih obrokih 
v višini 149,00 €. V mesečni obrok je vključeno zavarovanje za brezposelnost, nezgodno smrt in nezgodno invalidnost. V financiranje je vključen bon za 
financiranje v vrednosti 300 € z DDV. Pogoj akcije je sklenitev finančne pogodbe z minimalno financirano vrednostjo 5.000 € in minimalnim trajanjem 
financiranja 24 mesecev. Velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2021 oz. do razprodaje zalog. Slike so  simbolične. Pridržujemo si pravico do 
napak v tisku in se zanje opravičujemo. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si.

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN
Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628
www.avtohisamalgaj.si

www.hubat.si

080 22 36080 22 36

Za toplo zimo in pomlad, 
kurilno olje dostavlja Hubat!

pri plačilu z gotovino. 
Možnost plačila tudi na obroke.

BREZPLAČNA DOSTAVABREZPLAČNA DOSTAVA

 po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI
KURILNEGA OLJA
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UVODNIKUVODNIK

Naslednja številka Rokovnjača 
bo izšla 20. maja 2021; rok 
za oddajo člankov je 11. maj 
2021, do 12. ure. 

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

UVODNE BESEDE
Cepiti se ali ne cepiti se, to je sedaj vpraša-
nje, če malo parafraziram znano dilemo iz 
16. stoletja, ki jo je največji angleški drama-
tik namenil princu Hamletu.

Ko se srečujem z znanci oziroma prijatelji, 
beseda velikokrat razumljivo nanese na 
cepljenje, ki je v tem trenutku vroča tema. 
Mnenja so seveda diametralno nasprotna, 
od gorečih nasprotnikov do takšnih, ki ko-
maj čakajo na svoj odmerek cepiva.

Svetovnim farmacevtskim družbam je v 
kratkem času uspelo razviti in na trg plasirati 
cepivo proti Covidu-19. Žal pa strokovna in 
politična javnost s svojimi nekonsistentnimi 
izjavami nista uspešno opravili svojega po-
slanstva. Ljudje odpovedujejo že naročena 
cepljenja predvsem z Astra Zeneco, okoli 
katere je bilo v zadnjem času kar precej go-
vora, in raje prisegajo na druge proizvajalce, 
kot so Moderna, Pfizer-Biontech, Sputnik V 
in v zadnjem času Janssen.

Pojav krvnih strdkov kot eden izmed stran-
skih učinkov je povzročil strah med ljudmi 
in ta strah je eden od razlogov za naspro-
tovanje cepljenju. Tudi Evropska agencija 
za zdravila s svojimi izjavami in ravnanjem, 
predvsem s potrjevanjem ustreznosti cepiva 
Astra Zeneca, ni prispevala k povečanju za-
upanja v stroko. V tem času so vse izjave in 
vsi koraki s strani strokovne in politične jav-
nosti pod budnim očesom medijev in vsaka 
nepremišljena oziroma bolje rečeno nekon-
sistentna izjava dvigne stopnjo nezaupanja.
Cepljenje je dejansko stvar posameznika in 
vsak naj sam presodi, ali Covid-19 predsta-
vlja večje tveganje kot samo cepljenje. Od 
strokovne javnosti pričakujemo, da nas se-
znani s stranskimi učinki in nas s strokovnimi 
argumenti prepriča o koristnosti cepljenja, 
od države pa, da, kot to v zadnjem času izre-
dno rada poudarja, poskrbi za zdravje drža-
vljanov in v čim večji meri zagotovi zadostne 
količine različnih cepiv ter pripravi strategijo 
cepljenja. Strategijo, ki bo v kratkem času 
zagotovila ustrezno, najmanj 60-odstotno 
precepljenost (sedaj je cca. 6-odstotna, upo-
števaje dva odmerka), kar nam bo zagotovi-
lo, da bomo po enem letu končno malo bolj 
sproščeno in umirjeno zadihali.  

Iztok obreza

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 Žabkar; 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 izvo-
dov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil 
Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. 
Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Divja češnja, foto: Andreja Krašna.

Občina Lukovica vas v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije

VABI
na potovanje in sprejem olimpijske bakle v Občini Lukovica v podporo 

slovenskim olimpijcem na olimpijskih igrah v Tokiu.

Sprejem olimpijske bakle bo potekal
v sredo, 12. maja 2021, med 10. in 12. uro, 

s pričetkom pred Podružnično osnovno šolo Blagovica.

Olimpijska bakla bo svojo pot po občini nato nadaljevala do Podružnične 
osnovne šole Krašnja, Vrtca Medo in zaključila pred OŠ Janka Kersnika na 

Brdu pri Lukovici. 

Vljudno vabljeni na sprejem!
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Pomlad v znamenju izpolnjevanja dogovorjenih obveznosti

Spoštovane občanke in občani,
po sprejemu dveletnega proračuna na občini pospešeno nadaljujemo z 
realizacijo prioritetnih investicijskih projektov. Med njimi je tudi preuredi-
tev stare telovadnice na OŠ Janka Kersnika Brdo v šolske učilnice; gre za 
investicijo, ki je zaradi večjega števila učencev nujna in bo našim šolarjem 
omogočala nemoten pouk. Prejšnji teden sem podpisala gradbeno po-
godbo z izvajalcem, ki je bil izbran na javnem razpisu. Dela bodo poteka-
la v dveh fazah: prva faza vključuje izgradnjo pritlične etaže z možnostjo 
izvajanja pouka v tem delu, ki bo zaključena predvidoma do začetka šol-
skega leta 2021/2022, druga faza pa obsega finalizacijo del v nadstropju z 
montažo opreme. Zaključek druge faze je predviden do začetka šolskega 
leta 2022/2023. Vesela sem, da smo v letu 2020 prihranili nujna potreb-
na sredstva za izvedbo in da bomo to investicijo lahko zaključili v skladu 
s terminskim planom in z zagotovljeno finančno konstrukcijo. Vrednost 
celotne investicije je 1.740.512,50 evrov. 
V tej številki Rokovnjača boste našli razpis za dodelitev proračunskih sred-
stev društvom na področju kmetijstva, kulture, športa, turizma in humani-
tarnih dejavnosti. Ker v lanskem letu zaradi epidemije društva niso mogla 

v celoti realizirati svojih programov, bodo na podlagi sklenjenih aneksov 
lahko neporabljena sredstva namenila za izvedbo letošnjih dogodkov. 
Zato predlagamo, da društva na letošnjem razpisu kandidirajo le za pro-
grame, za katere je mogoče utemeljeno pričakovati, da jih bodo izvedla. 
Razpis bo objavljen tudi za sakralno dediščino in za subvencioniranje na-
kupa malih čistilnih naprav. Ker bodo ob letošnjem občinskem prazniku 
podeljena občinska priznanja, objavljamo še razpis za priznanja. 
Občina Lukovica se je priključila vseslovenskemu humanitarnemu projek-
tu Prostofer. Gre za projekt, namenjen starejšim občanom, ki potrebujejo 
prevoz in nimajo možnosti uporabe javnih in plačljivih prevozov. Na drugi 
strani pa so starejši aktivni vozniki, ki radi priskočijo na pomoč in prosto-
voljno opravijo prevoz teh oseb takrat, ko ga potrebujejo. Prostofer bo 
tem osebam omogočil lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplač-
ne prevoze do javnih ustanov, trgovskih centrov ipd. Občina Lukovica je 
zelo razpršena; posamezna naselja in vasi so precej oddaljene od večjih 
centrov, pa tudi od sedeža naše občine, sedeža domžalske upravne enote 
in Zdravstvenega doma Domžale. Poleg tega je javni prevoz iz teh krajev 
zelo slab ali pa ga sploh ni in starejši občani so glede nujnih opravkov in 
prevozov tako odvisni od svojih družinskih članov in njihovega prostega 
časa. V tem Rokovnjaču objavljamo razpis za šoferje prostovoljce, ki bi bili 
pripravljeni delček svojega časa občasno nameniti prevozu starejših oseb. 
Žal še vedno ne moremo živeti brez strahu pred koronavirusom, zato me 
veseli, da so vrata naše šole in vrtca ponovno odprta. Vsi si želimo, da tako 
ostane do konca šolskega leta, ki se zelo hitro približuje. Da pa bo res tako, 
se moramo potruditi
tudi odrasli, ki smo dolžni pokazati svojo odgovornost do varovanja 
zdravja. Tudi z zaupanjem v zdravstveno stroko in njihova priporočila za 
cepljenje. Za naše občane je cepilno mesto v Domžalah, ki so ga zdaj tudi 
s pomočjo postavitve našega šotora še povečali. Dogovorite se s svojim 
osebnim zdravnikom, da vas uvrstijo na seznam. Če pa se iz kateregakoli 
razloga ne smete ali ne želite cepiti, pa lahko tudi z upoštevanjem drugih 
zaščitnih ukrepov poskrbite zase in za druge.
Ostanite zdravi in lepo preživite prvomajske praznike.

Vaša županja

Za brezplačni prevoz boste poklicali na brezplačno številko 080 10 10. 
Komunikacijski center bo zabeležil vaše podatke in lokacijo prevoza. 
Klicni center bo nato obvestil prostovoljnega voznika o prevozu in to 
sporočil uporabniku, za katerega se bo opravil prevoz. Vozilo bo zago-
tovljeno s strani Občine Lukovica, poskrbljeno bo tudi za zavarovanje 
voznika kot tudi sopotnikov. Vozniki prostovoljci bodo prevoze opra-
vljali od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro, izjemoma se bodo lah-
ko dnevi in ure tudi prilagodile potrebam.

Kako postati prostofer v Občini Lukovica?
Občina Lukovica k sodelovanju vabi prostovoljne šoferje, ki imajo 
veljavno vozniško dovoljenje in so v svojem prostem času pripravljeni 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. 

Vabimo vse voznice in voznike, ki želite postati prostoferji, da to 
sporočite Občini Lukovica na telefon 01 72 96 300 ali e-naslov:  
info@lukovica.si, kjer vas bomo vpisali v seznam prostoferjev in vam 
podali nadaljnje informacije o projektu. 
Pridružite se nam in postanite prostofer!

besedIlo: občInska upraVa, foto: arhIV zaVoda zlata mreža

Prostofer – brezplačni prevozi starejših tudi v Lukovici 
Občina Lukovica namerava v letošnjem letu pristopiti k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših. Za izvedbo 
brezplačnih prevozov starejših občanov je v svojem proračunu za leto 2021 že zagotovila finančna sredstva.

Komu je namenjen PROSTOFER?
Brezplačni prevozi bodo namenjeni vsem tistim starejšim, ki ne vozi-
jo sami, nimajo sorodnikov, ki bi imeli prosti čas takrat, ko potrebujejo 
prevoz, imajo nizke mesečne dohodke in tudi slabše povezave z jav-
nimi prevoznimi sredstvi. Brezplačni prevozi bodo starejšim osebam 
omogočali lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe (npr. v zdravstveni 
dom, bolnišnico), javnih ustanov (občine, upravne enote), trgovinskih 
centrov, ipd.
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načine, vsak dan in na vsakem koraku. Povezujejo nas, ko se peljemo 
po novih cestah, kolesarskih stezah, ko prečkamo most ali takrat, ko 
pustimo avto na P+R parkirišču in se s kolesom odpeljemo v službo. 
Evropska sredstva povezujejo otroke na urejenih igriščih, šolajočo mla-
dino pri številnih dejavnostih, starejše pri druženju z mladimi, zaposle-
ne pri vsakodnevnem delu. Evropska sredstva nas povezujejo pri skrbi 
za okolje, ohranjanju narave, pri pridobivanju novih znanj in razvoju 
podjetniških idej. Evropska sredstva nas povezujejo preko tisoč projek-
tov, ki smo jih ustvarili skupaj. V vsaki občini, v vsaki regiji, širom po 
Sloveniji.  
Na fotografski razstavi je predstavljenih samo nekaj lepih in uspešnih 
zgodb iz vseh 12 razvojnih regij, ki jih v Sloveniji pišemo z evropski-
mi sredstvi. Povezani jih želimo pisati še naprej. Naše dobre zgod-
be in prihodnost izvajanja kohezijske politike lahko spremljate na  
www.eu-skladi.si.
Razstava je nastala v sodelovanju z občinami Benedikt, Celje, Cirkulane, 
Grosuplje, Krško, Ljubljana, Lukovica, Mirna Peč, Murska Sobota, Novo 
mesto, Ribnica, Semič, Šentjur in Velika Polana in upravičenci sofinan-
ciranih projektov. Aktualno dogajanje v zvezi z razstavo spremljajte na 
https://www.facebook.com/EUSkladi/. 

Vljudno vabljeni na ogled razstave!

besedIlo: občInska upraVa

OBČINSKA UPRAVA

Evropska sredstva povezujejo: Potujoča fotografska razstava
dobrih zgodb, ki povezujejo Slovenijo
Služba Vlade Republike Slovenija za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je skupaj z občinami pripravila fotografsko razstavo z naslo-
vom Evropska sredstva povezujejo. Razstava bo gostovala v vseh dvanajstih razvojnih regijah do konca junija 2021, nato pa se bo v času 
predsedovanja Slovenije Svetu EU preselila na Brdo pri Kranju. 

Razstava bo na območju Občine Lukovica postavljena 
v središču Krašnje (na lokaciji stare šole), 

kjer bo na ogled med 6. in 20. majem 2021.

Občina Lukovica v razstavi sodeluje s projektom Izgradnje večnamen-
ske dvorane v društvenem domu Krašnja, ki je bil financiran iz Evrop-
skega sklada za regionalni razvoj – Naložba v vašo prihodnost 
(ESRR). V okviru tega projekta je Občina Lukovica uveljavljala povračilo 
sredstev za gradbeno-obrtniška dela, strojne instalacije ter za strokovni 
gradbeni nadzor nad temi deli v mansardnih prostorih večnamenske 
dvorane. Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski je 
nastopalo kot partner, ki je že v letu 2019 z lastnimi sredstvi izdal knji-
žico »Pletemo kite«. V letu 2020 je bila načrtovana tudi izvedba več do-
godkov in delavnic, ki pa jih je epidemija novega koronavirusa prepre-
čila. Tako je partner KUD Fran Maselj Podlimbarski namesto dogodkov 
iz lastnih sredstev izdal še eno knjižico »Josip Podmilšak – Andrejčkov 
Jože« ter decembra 2020 nabavil računalniško opremo, ki bo v pomoč 
vsem krajevnim društvom pri njihovih aktivnostih. 
Projekt Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja 
je Občina Lukovica prijavila za sofinanciranje tudi iz Evropskega kme-
tijskega sklada za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje 
(ESKRP). V okviru tega projekta so bile januarja 2020 pod strokovnim 
gradbenim nadzorom zaključene elektroinstalacije, do marca 2020 pa 
je bila vgrajena vsa notranja oprema. V tem projektu je kot partner na-
stopalo Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, ki je prispevalo tako 
z zemljiščem kot prispevkom v naravi. Po pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja so bile spomladi 2020 predvidene vsebinske aktivnosti v izvedbi 
PGD Krašnja, vendar je bila tudi izvedba teh aktivnosti zaradi epidemije 
novega koronavirusa preprečena. PGD Krašnja je kljub vsemu uspelo v 
začetku decembra 2020 izvesti spletni dogodek »Prva pomoč si lahko 
tudi ti«, kjer so za vse generacije prikazali uporabo defibratorja. 
Celotna višina investicije Občine Lukovica je znašala 501.274,65 €, za 
katero smo že počrpali 147.552,25 € iz ESRR sklada. Iz sredstev EKSRP 
pričakujemo še do 68.459,55 € povrnjenih upravičenih stroškov, od ka-
terih bo Občina Lukovica prejela do 61.634,55 €, PGD Krašnja kot par-
tner v projektu pa 6.825,00 €.
Z razstavo želi Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
prikazati pomen evropskih sredstev za razvoj in povezovanje na raz-
ličnih področjih. Evropska sredstva nas namreč povezujejo na različne 

Investicijsko 
vzdrževalna dela na 
cestah 
Na cestnem odseku Zide–Hribi je bilo izvedeno in-
vesticijsko vzdrževanje najbolj nevarnih odsekov 
ceste, skupna vrednost investicijsko vzdrževalnih 
del znaša 16.734,48 EUR. 
Na kategoriziranih občinskih cestah se izvaja višin-
sko obrezovanje vej. Dela se izvajajo v okviru Režij-
skega obrata Občine Lukovica z najeto specialno 
komunalno mehanizacijo za višinsko obrezovanje 
vej na cestah. 

besedIlo In foto: občInska upraVa
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JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
širitev kmetije Peterka

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za širitev kmetije Peterka, ki ga je izdelal LOCUS 
prostorske informacijske rešitve d.o.o., Ljubljanska c. 76, 1230 Domžale, 
pod št. projekta 1866 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek OPPN).

II.

Občina Lukovica je v marcu 2020 prejela pobudo za izdelavo OPPN za 
širitev kmetije v naselju Spodnje Koseze v skladu s 3.ea členom Zakona 
o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 71/11 UPB, 58/12, 27/16, 
27/17 – Zkme-1D in 79/17).
Širitev kmetije z gradnjo novega hleva je po veljavnem planskem aktu 
Občine Lukovica predvidena na zemljiščih, ki so opredeljena deloma 
kot stavbno zemljišče, morfološka enota z oznako Vi-S1, in deloma kot 
območje najboljših in drugih kmetijskih zemljišč (K1 in K2). Ker načr-
tovana širitev kmetijskega gospodarstva ni v nasprotju s strateškimi 
usmeritvami prostorskega razvoja občine, se lahko v skladu s 3.ea čle-
nom ZKZ na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe 
prostora z OPPN načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno name-
njeni kmetijski proizvodnji. 
Območje OPPN obsega dele zemljišč s parc. št. 123/1, 124/1, 125/1, 126 
in 1081/1, vse k.o. Spodnje Koseze. 
Z OPPN se načrtuje gradnja sodobnega hleva za krave molznice z vse-
mi potrebnimi prostori, s čimer bodo zagotovljeni primerni pogoji za 
rejo živali. Nova prostorska ureditev bo neposredno povezana z ob-
stoječo kmetijo in jo bo z vpetostjo med obstoječe objekte smiselno 
dopolnjevala.
Kmetijski objekt – hlev je neposredno namenjen kmetijski dejavnosti 
(stavbe za rejo živali) in izpolnjuje pogoje iz točke b/prvega odstavka 
3.ea člena ZKZ, prav tako nosilec kmetije izpolnjuje pogoje iz točke a/
četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ.

III.

Javna razgrnitev bo trajala v času od 23. aprila 2021 do vključno 
24.  maja 2021.

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta 
Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) županja s tem

Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Lukovica 
(Društvena soba v pritličju), Stari trg 1, 1225 Lukovica. Gradivo bo obja-
vljeno tudi na spletni strani Občine Lukovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 12. maja 2021, z začetkom ob 17.00 uri 
v dvorani Kulturnega doma Janka Kersnika, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica. 
Udeleženci javne razgrnitve in javne obravnave morajo upoštevati za-
ščitne ukrepe, ki veljajo v zvezi s koronavirusom (varnostna razdalja, 
nošenje zaščitnih mask, razkuževanje rok).

IV.

Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima javnost pravico dajati 
mnenja, pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN. Pripombe 
in predlogi se lahko do vključno 24. maja 2021 podajo pisno na mestu 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov (v delovnem 
času občinske uprave), pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi, 
lahko pa se pošljejo po elektronski pošti na e-naslov: obcina.lukovica@
lukovica.si ali po pošti na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica. 
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan javne razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih 
zavzela stališče, ki ga bo objavila na spletni strani Občine Lukovica: 
http://www.lukovica.si in na oglasni deski v prostorih Občine Luko-
vica.

V.

To javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Lukovica in v ob-
činskem glasilu Rokovnjač.

Štev: 092-7/2020-33
Datum: 15.4.2021

mag.olga Vrankar, l.r. županja

Ureditev kapelice sredi 
naselja Šentvid pri 
Lukovici
Na kapelici sredi naselja v Šentvidu pri Lukovici so 
bila izvedena obnovitvena dela, in sicer zamenjava 
ostrešja, kritine, napušča in stropa. Vrednost investi-
cijsko vzdrževalnih del na nepremični sakralni kul-
turni dediščini znaša 3.262,11 EUR. 

besedIlo In foto: občInska upraVa
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Izvajanje projekta Preureditve stare telovadnice v šolske učilnice ak-
tivno napreduje. Uspešno je bil izveden postopek javnega naročila za 
izbiro izvajalca del. Osmega aprila je bila sklenjena gradbena pogodba 
z izbranim izvajalcem del VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljublja-
na. Pogodbena vrednost del znaša 1.740.512,50 EUR. Izbran je izvaja-
lec strokovnega gradbenega nadzora GOI del, pogodbena vrednost 
del znaša 30.500,00 EUR. Izvajalec gradbenih del je uveden v delo in 
je takoj po uvedbi v delo pričel z gradbenimi deli. Po DGD dokumenta-
ciji, ki jo je izdelala družba Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o., bo 
zgrajenih osem učilnic s površino od 60 m2 do 65 m2 ter ena učilnica 
s površino 49 m2 s spremljajočimi prostori, in sicer garderobami, kabi-
neti, sanitarijami, shrambami, zbornico, večnamensko avlo ... Skladno 
določilom razpisne dokumentacije in gradbene pogodbe bo t. i. prva 
faza predvidoma zgrajena do 15. 7. 2021, in sicer finalna izvedba pritlič-
ne etaže s spremljajočimi prostori. 

besedIlo In foto: občInska upraVa

Preureditev stare telovadnice v šolske učilnice na OŠ Janka 
Kersnika Brdo

 

 

Podpis pogodbe.

Začetek gradnje.
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Intervju: Štefka Kokalj
Sirarka iz Spodnjih Kosez
V tokratni številki predstavljamo našo sokrajanko Štefko Kokalj s kmetije Jergan. Štefka sicer prihaja iz sosednje Občine Moravče, ven-
dar se je v našo občino priselila zavoljo ljubezni. Poročila se je z Rojkom iz Spodnjih Kosez na majhno kmetijo z velikim potencialom.

Prosim, predstavite se nam na kratko.
Sem Štefka Kokalj s kmetije Jergan. Leta 1986 sem se poročila z Raj-
kom v kmečko hišico, danes sedimo v novi, v kateri se nahaja še kru-
šna peč iz stare hiše. Naša kmetija obsega 7 hektarov zemlje, od tega 
obdelujemo 5 hektarov. Že 29 let delam na kmetiji, pred tem sem 
delala kot šivilja. Imam lepe spomine na poklicno izobraževanje, kjer 
sem bila tudi predsednica razreda in sem svojo vlogo resno odigrala. 
Zakaj omenjam tesne stike s šiviljske šole? Ker so ravno ti odgovorni 
za kasnejši razvoj domače obrti sirarstva. Sem dvoživka ali celo tro-
živka. Po poklicu sem sicer tekstilno obrtna konfekcionarka (šivilja), 
sirarka in nesojena profesorica matematike. 

Povedali ste, da v Moravčah niste imeli kmetije. Verjetno je bilo 
zato vse skupaj še nekoliko težje, saj niste bili vajeni trdega kmeč-
kega življenja.
Začetki so bili zares težki. Eno leto sva z možem vstajala ob 4h zjutraj, 
šla v hlev, pripravila mleko za oddajo, odpeljala dva majhna otroka v 
varstvo in delala vsak v svoji službi.  Pri 18. letih sem si želela, da bi bila 
učiteljica matematike. Imela sem že izpolnjeno prijavo za pedagoško 
fakulteto, a sem si kasneje premislila. Prva tri leta nisem hodila v hlev, 
tudi molsti nisem znala. Vsega sem se morala priučiti. Nekdo, ki je 
zrastel na kmetiji, si težko predstavlja, kako je kmetovati brez osnov. 
Vendar je bila to po eni strani tudi prednost. Morda na kmetijstvo gle-
dam drugače kot kmet, ki odrašča na kmetiji in je padel v neko rutino. 
Ker imam že po naravi zelo rada številke, sem tako postopala tudi pri 
rezultatih vzorcev mleka. Pri mleku je v ozadju veliko parametrov, ki 
se jih meri številsko in določajo kvaliteto mleka. Ugotovila sem, da 
se nekateri vzorci ponavljajo skozi različna časovna obdobja. Pri od-
stopanjih sem se zato vprašala, zakaj ima mleko premalo beljakovin, 
maščob, preveč somatskih celic … Svoje zapiske analiz mleka imam 
še vedno shranjene od leta 1990. Tako sem opazovala letna nihanja in 
opazovala vzorce v številkah, ki so se nekako ponavljali. In se vprašala, 
zakaj je temu tako. Iz teh zapiskov sem se veliko naučila. Za še boljše 
razumevanje svoje obrti sem prebrala tudi knjigo krav molznic avtor-
ja Andreja Orešnika iz Ihana. Moram priznati, da je v tej knjigi veliko 

resnice, a ker so krave živa bitja, se je treba učiti tudi skozi izkušnje. 
Mož Rajko gleda na moj pristop z veliko mero naklonjenosti in meni, 
da sem prinesla na kmetijo nek napredek.

Kako pa se je začela zgodba s sirarstvom?
Zgodba s sirarstvom se je začela leta 2002, ko sva z možem utegnila 
pobegniti s kmetije na morje. Po poti sva se ustavila pri bivši sošol-
ki Sonji v Ilirski Bistrici, natančneje Fabci nad Ilirsko Bistrico. Gre za 
majhno vasico s petimi hišnimi številkami, a živečo le eno družino, 
ki je odgovorna za prebuditev strasti do sirarstva. Pri sošolki Sonji so 
nama postregli z njihovim odličnim domačim sirom. Do tega sira sem 
pristopila nekoliko z razdalje, a se mi je vsakih 5 minut zdel bolj oku-
sen. Dlje, kot je stal na krožniku, bolj je bil dober. Leta 2008 je mati 
sošolke Sonje pri Jerganovih kupila telička in tako sva ponovno nave-
zali stike. Pri blagovni menjavi sem z zanimanjem vprašala sošolkino 
mamo, kako je takrat naredila tisti okusen sir. Večkrat sem se namreč 
spomnila na tisti čas okušanja izvrstnega sira. Njen ustni recept pa je 
bil zelo preprost: prinesla ti bom sirišče, malo ti bom povedala, malo 
pa boš sama zmešala in bo narejeno. V prvem poskusu je sir uspel, na-
slednji pa ne več, ker v drugem poskusu nisem bila tako natančna pri 
odmerjanju sestavin. Iz tega se je potem razvila zgodba, še posebej z 
vključitvijo v blagovno znamko Srce Slovenije. Srce Slovenije je geo-
grafsko zaokroženo območje v obliki srca, ki med seboj povezuje ka-
kovost in edinstvenost območja. Ima izjemen potencial za trajnostni 
sonaravni razvoj, ki vključuje številne že aktivne projekte, iniciative, 
dogodke, ki ob povezovanju in vsebinskem nadgrajevanju pod eno-
vito blagovno znamko lahko dosegajo večjo prepoznavnost na trgu 
in posledično večjo dodano vrednost, tudi v smislu večje družbene 
dodane vrednosti. Začetki so bili prepredeni z ovirami, saj smo dobili 
kar nekaj inšpekcijskih nadzorov na lukoviškem sejmu.

Kako ste vedeli, kaj vse potrebuje poklicni sirar?
Kos Marta, svetovalka iz Komende, me je ob ustanovitvi blagovne 
znamke povabila na tečaj sirarstva. Skupaj s še eno gospo sem se od-
pravila na enodnevni tečaj na Ptuj. Proizvodnja na Ptuju namreč dela 
po sistemu surovega mleka, tako kot sedaj izdelujem sir tudi sama. 
Povedati pa moram, da v Naklem prisegajo na sir iz pasteriziranega 
mleka. Glede na način pristopa se v sirarskem žargonu reče, da je pri 
prvem sir izdelan iz mleka, pri drugem pa iz bakterije.

Ali nam lahko zaupate recept za izdelavo dobrega sira? Kako pa 
pravzaprav pridemo do okusnega sira in koliko časa in dela je za 
to potrebnega?
Recepta za sir NI! Je le veliko čistoče, kvalitetna krma in ples okoli sira. 
Za pripravo osnove, ki jo preložim v model, je takole: od 6. do 7. ure 
molža, vzporedno s tem se priključi pasterizator.  Ko pomolzem svojih 
5 krav, zberem mleko dveh dni, torej 4 molž, skupaj, saj pasterizator/
bazen drži 100 litrov. Mleko najprej 50 minut stoji, preden mu dodam 
sirišče.  Nato ga narežem na manjše kose in še ta del stoji 15 minut. 
Kasneje se meša in segreva 10–20 minut, nakar sledi zadnji del, ko se 
doda vodo. Ura je hitro deset zvečer. V kolikor se odločim za izdelavo 
albuminske skute, je ura polnoč ali pol enih zjutraj. Ker smo se malce 
modernizirali in imamo pasterizator, imam vmes čas za kakšno kavi-
co, medtem ko odštevalnik časa pazi na proces. Ko sem izdelovala sir 
v kuhinji v loncu, pa je bilo potrebno ves čas stati zraven in mešati. 
Ko je sir v modelu, sledi obračanje. Vsak sir se obrne približno 5x do 
8h zvečer. Nato gre sir v slanico do naslednjega jutra, ko ga zjutraj 
obrnem in pustim do večera. Nato gre s slanice ven, na cedilo in nato 
na polico.

Kako pa vemo, kdaj je sir dosegel zrelost?
Imamo 7 stopenj zrelosti, od mladega sira do 7. stopnje, ko je za od-
pad. Standardi so po državah nekoliko različni. V Italiji, na primer, nam 
lahko zapakirajo in prodajo sir, za katerega bi pri nas lahko zaprli mar-
sikateri obrat. Tako kot poznamo več stopenj zrelosti sira, poznamo 
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tudi več vrst okusov sira, zanimiv okus je po smrdečih nogavicah. 

Na vaši kmetiji pa se ne ukvarjate samo z izdelavo sira?
Res je, pridelujemo tudi druge produkte. Gotovo ne morem mimo 
albuminske skute, ki je narejena iz sirotke, poznana tudi pod imeni 
ricotta, sladka skuta, sirarska skuta. Pridelujemo tudi navadno skuto 
(živa skuta, pri kateri uporabim le sirišče, s čimer dosežem vedno enak 
okus in tudi varnost produkta). Popularni so tudi slastni navadni jo-
gurti na grški način, sedaj pa imamo v ponudbi grški jogurt z okusom 
ananasa, ki vsebuje kar 30 % naravnega sadja iz ekološke pridelave. 
Ponujamo tudi sveže mleko, ki se ga ohladi na 4–6 stopinj ter zapakira 
v steklenico. Pri mleku poudarjam, da je rok trajanja omejen, saj ne 
gre za pasterizirano mleko (kot je Alpsko mleko) in ga je treba porabiti 
v treh dneh, ni uporabno en teden od dneva prodaje. Poudarjam zato, 
ker se mi je nedolgo nazaj pripetil neljubi dogodek. Na tržnici sem 
prodajala mleko, nakar je pristopil starejši par. Gospod se je namreč 
pritožil, da prodajam pokvarjeno mleko in mi je grozil z inšpekcijo. Po 
razgovoru in produktu, ki mi ga je potisnil v roke, sem ugotovila, da je 
gospod hotel pripraviti zajtrk z en teden starim mlekom! 

Kakšne vrste sirov pa imate?
Proizvajamo naslednje sire: 
•  Orehov, za katerega porabim največ časa. Vse orehe skuham in olu-

ščim. Imam dva oreha, iz katerih tudi pridelujem ta sir. Je specifičen, 
saj je orehov sir težko proizvesti brez tega, da se okoli orehov obar-
va rjavo. To barvo jim da tinin. Luščenje orehov traja 2 uri in to samo 
za dva hlebčka sira.

•  Dimljen, pri katerem gre za naravni dim iz bukovih drv (industrijsko 
dimljeni siri namreč dim kamre ne vidijo, saj se potopijo v tekoči 
dim in okus je temu tudi primeren).

•  Sir iz čilijev, ki ga rada ponudim kot provokacijo neodločenim kup-
cem.

•  Čemažev sir, katerega nakup je odvisen od objav v medijih (vsako 
leto kakšna oseba, ki ne pozna rastline, pomotoma nabere šmarni-
co ali kaj drugega in tako se tudi kupci sira prestrašijo). Najprej sem 
ga nabirala na Čemšeniški planini, potem pa mi je poštar povedal, 
da veliko čemaža raste na Kolovcu, 'samo odpri okno v avtu in sledi 
nosu', je rekel. Naberem ga po 20. aprilu, operem, osušim, narežem 
in zamrznem. Tako ga imam celo leto na razpolago.

•  Sir z dodatkom sladke paprike naravnost iz vrta.
•  Sir z bučnimi semeni – imam domače buče, semena zberem, jih 

osušim, operem, posolim in zmeljem v sir.
•  Sir z drobnjakom, ki že kuka izpod koprene. Zgodaj jeseni ga pore-

žem, operem, osušim, narežem in dam v skrinjo.

Danes mora biti kmet tudi že vsaj diplomiran sekretar in računo-
vodja. Kakšna je kaj pomoč s strani države na vašem področju?
Držim se načela 'primi bika za roge'. Ko je nekaj treba kupiti ali poso-
dobiti, se lotim tega sama, saj je treba na razna denarna sredstva ča-

kati več let. Tudi subvencije so pri tej dejavnosti bolj slabe. Tudi ostalo 
papirologijo sem uredila sama, med drugim sistem za varnost hrane 
– nadzor HACCP sistem, iz katerega sem opravila tečaj in napisala pra-
vila za svoj obrat.

Kje ste si uredili prostor za proizvodnjo sira?
Svojo mini proizvodnjo sem si uredila kar v kletnih prostorih domače 
hiše. Obsega približno 20 kvadratnih metrov. Prostor je bil delno že 
urejen, v njem so bile ploščice in voda. Največji vložek je bil nakup 
pasterizatorja, posod za izdelavo sirov, mrež, hladilnika in ostalih pri-
pomočkov, ki so potrebni za proizvodnjo.

Kako pa je z nadzorom?
Nadzor je zelo pomemben. Analize mleka opravljamo enkrat meseč-
no, prav tako lahko inšpekcija pride kadarkoli preveriti vzorce površin.

Omenili ste, da ste še edina od prvotnih prodajalk na tržnici v Lu-
kovici. Povejte kaj o delu na tržnici, menda je bilo že kar nekaj pri-
god?
Na tržnici se marsikaj zanimivega dogaja. Sir sem najprej pakirala v 
polivinilaste vrečke, nato pa sem zamenjala embalažo s papirnatimi 
vrečkami, v katerih zdrži sir kar nekaj časa, saj v njih diha. Tudi če kaj 
pride na sir, ga operemo in tako očistimo, osušimo. Poleti je obisk 
slabši, okoli praznikov pa se precej poveča. Tržnica v Lukovici pa je 
bila za nekatere tudi odskočna deska. Dva prodajalca sta šla v Men-
geš, eden pa v Ljubljano v BTC. Ta me je tudi vabil, da sodelujeva, 
vendar smo premajhni, poleg tega si želimo ostati v Lukovici, saj so 
potrebe ravno pravšnje za najino proizvodnjo. Moram pa omeniti, da 
se je v času korone povečal obseg prodaje. K nam ne hodijo le ljudje 
iz naše občine, temveč tudi od drugod. Sir sem na tržnici prodala tudi 
že raznim popotnikom iz daljnih dežel, kot na primer Dominikanske 
republike, večje količine tudi v Tel Aviv.

Kako pa za naprej, omenili ste, da imate dva sinova, bo morda ka-
teri prevzel vašo dejavnost?
Morda se bo vključil mlajši sin Miha s svojo partnerico Eriko. Če bosta 
imela interes, smisel za to gotovo imata, saj se je sir naredil tudi, ko 
sva bila z možem na dopustu, tudi na tržnici je vse gladko potekalo.

besedIlo: petra paVlIč, foto: drago juteršek In osebnI arhIV štefke kokalj
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V Šentvidu pri Lukovici postavili butaro pred cerkvijo sv. Vida
Vprašanje je, če ni ta ista množica, ki je Jezusa ob vhodu v Jeruzalem pozdravljala z zelenjem, in sicer z oljčnimi vejicami, ki so simbol 
miru in sprave (prim. 1 Mz 8,11), ter zelenjem, ki predstavlja rodovitnost in življenje, vzklikala tudi križaj ga. Palmove veje, ki jih v zapisu 
omenja le evangelist Janez, so simbol zmagoslavja in kraljevanja, zato so Jezusa pozdravljali kot kralja, ki prihaja v Jeruzalem. Ob tem 
so Jezusa, ki je jezdil na oslu, ob vhodu v Jeruzalem pozdravljali z vzkliki hozana, s čimer so izražali vero v Kristusa kot v kralja in Odre-
šenika. 

Beseda hozana je sicer v vsakodnevni bogoslužni rabi pri maši, saj kri-
stjani s to molitvijo pred povzdigovanjem izpovedujejo vero v Odreše-
nika v posvečenem kruhu in vinu. In vendar je cvetna nedelja začetek 
velikega tedna, ko se po postnem času, času za premišljevanje, začne 
velikonočno tridnevje. To so dnevi, ki vsebujejo najgloblje sporočilo 
krščanstva: pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina 
Jezusa Kristusa ter o postavitvi zakramentov svete evharistije in ma-
šniškega posvečenja. Velikonočno tridnevje Gospodovega trpljenja in 
vstajenja se začne z večerno mašo na veliki četrtek, ima svoje središče 
v velikonočni vigiliji in se konča z večernicami nedelje Gospodovega 
vstajenja. V preteklem letu smo veliko noč preživeli doma in se tako 
nismo udeležili obredov, a v letošnjem letu so se razmere glede epi-
demije toliko izboljšale, da se bomo lahko vsaj nekje udeležili obredov 
pred veliko nočjo. Uvod v praznične dni je cvetna nedelja, ko duhovniki 
blagoslavljajo cvetje in butare. Slednje imajo po Sloveniji številna ime-
na, tako pušelj ali žegen, drenek, snop, presmec ali pegelj, na beganica, 
prakelj, veja in vivnik, potice, ali enostavno butarica oziroma butara. In 
slednjo so v soboto pred cvetno nedeljo postavili prizadevni člani in 
članice Turističnega društva Sveti Vid iz Šentvida pri Lukovici pri cerkvi 
svetega Vida v Šentvidu. Delo pri izdelavi butare so si tako razdelili, da 

Pred praznikom slovenske države v luči dneva Evrope
Leto 2021 je nabito s pomembnimi zgodovinskimi obletnicami in prelomnicami nacionalnega, evropskega in svetovnega pomena. Z 
razdalje desetletij v luči današnje realnosti ne moremo spregledati simbolike silnih dogodkov, ki so določali naš obstoj in nas pred 30 
leti umestili v evropski okvir kot samostojno državo. Za ta vstop skozi odprta vrata globalnih sprememb ob padcu berlinskega zidu smo 
Slovenci dozorevali skozi stoletja, odkar smo se v 7. stoletju umestili v krščansko soseščino, ki nas je kot potomce Črtomira duhovno pre-
kvasila. Čeprav z izgubo naselitvenih ozemelj smo se s prilagajanjem, vztrajnostjo in trdim delom obdržali na prepišnem geopolitičnem 
koščku, v zibelki karantanskih temeljev družbene ureditve. Na svoji zemlji so nas obdržali kmečki predniki, s svojo zavezanostjo zemlji, 
medtem ko so številna močnejša ljudstva okoli nas propadla in izginila. 

Naš duhovni rojstni list so postali Brižinski spomeniki, s protestantskimi 
pisci smo dobili ime Slovenci in postali narod s svojimi knjigami, svojim 
knjižnim jezikom, ki se je manifestiral v slovenskem prevodu Biblije, is-
točasno z razvitimi priznanimi jeziki. Razsvetljenjski duh 18. stoletja je 
že napovedoval vrhunec svežega intelekta s pesniškimi mojstrovinami 
svetovne primerljivosti – Prešernovim genijem. 
Prekaljeni v dveh svetovnih vojnah smo v vrtincu zmotnih ideologij 

ohranili svojo zemljo in svojo identiteto. Številčno majhnost smo nado-
meščali z duhovno močjo mnogih ustvarjalcev, ki so pustili sledove po 
vsem svetu. Naša narodna zavest, čut za pravičnost  in upornost so s po-
stopnimi koraki stoletij vodili Slovence do najvišje zmage: do samostojne 
države in njene umestitve v evropsko družino enakovrednih in enako-
pravnih narodov.
Po treh desetletjih iskanj najboljših poti v demokratično evropsko ure-

so zadostili tudi predpisom NIJZ. Ker je za dvig velike butare potreb-
no več rok, a jih predpisi ne dovoljujejo, so tokrat na pomoč poklicali 
tehniko in je šlo. In ne le, da bo na cvetno nedeljo domači župnik Ber-
nard Rožman blagoslovil butaro, tudi drugače je priskočil na pomoč, saj 
roke, vajene dela, še kako prav pridejo.

besedIlo In foto: drago juteršek
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ditev, po mnogih zdrsih, vzponih in padcih, razočaranjih in uspehih, v 
nepretrgani učni uri demokratičnih standardov mlade države, vendar 
trdno stojimo sredi Evrope. Sredi novih silnic, ki oblikujejo svet. Stojimo 
celo pred predsedovanjem Svetu Evropske unije. Slovenski jezik se sliši v 
Bruslju, slovenska mesta si izmenjujejo primat kulturnih prestolnic, naši 
izvoljeni diplomati nas zastopajo v najmočnejši in najstarejši skupnosti 
narodov. Naša dežela je zeleni biser sveta, ki prevzame obiskovalce z le-
potami, ki jemljejo dih. Kdor pa globlje spozna Slovenijo in njene ljudi, 
priznava, da so tukaj najboljši pogoji za kvalitetno in mirno življenje. Vse 
to so danosti, s katerimi moramo odgovorno upravljati in jih varovati za 
nadaljnji obstoj. Negovati moramo svojo samozavest in enotnost, v vsej 
različnosti demokratičnih pogledov. »Med nami potolažit razprtije« in 
videti tisto, kar je dobro, ne samo slabo in razdiralno. Z ljubeznijo in spo-
štovanjem do naših ljudi, do naše dediščine in tradicije. S ponosom in 
odgovornostjo do zgodovine. Z evropskim pojmovanjem demokracije, 
ki bo premagalo virus sovraštva in prevratniških nakan. 
9. maj je dan Evrope. Najbolj razvite celine na planetu, civilizacijsko, 
kulturno, humanistično, gospodarsko, pravno, socialno, demokratično. 
Hkrati pa najbolj ranljivo, preizkušano, izkrvavljeno v neprestanih voj-
nah, prebičano v primežu ideologij in treh zadnjih izmov: fašizma, naciz-
ma, komunizma. Vsi so danes moralno obsojeni. Zevsova boginja z Olim-
pa, ki je vstala iz ruševin, z očiščujočo katarzo. Evropa, ki jo je pregnetla 
grško-rimska in judovska filozofija, z novo svetlobo krščanstva. Evropsko 
miselnost, vse veje vrhunskih kulturnih in umetniških zakladov je ustva-
rilo krščanstvo; vse od Karla Velikega, vladarskih rodbin Habsburžanov in 
velikih povojnih vizionarjev, ki so zasnovali moderne povezave narodov, 
z namenom za vedno ustvariti mir in spravo na teh tleh. 
Evropa je vojaško stoletja zadrževala turške vpade in islamizacijo, obva-
rovala vero in civilizacijo, krščanske vrednote, utemeljene na vsečlove-
škem dekalogu, razvila najboljši življenjski standard, v ospredje postavila 
človeka, človekove pravice in dostojanstvo, znanost in visoko kulturo 
– vse v službi človeka. Danes v vrtincu novih političnih teženj v konku-
renci svetovnih velesil temelji na moči dialoga. Evropa je še vedno vzor 
človeških dosežkov, z močjo demokracije, je kažipot narodom v boju za 
svobodo, humanizem, solidarnost. Pretresajo jo hudi stresi in nesoglas-
ja, nevarnost razkola med članicami, strah pred izginjanjem narodnih 
identitet in multikulturnostjo, strah pred izgubo krščanskega veziva, ki je 
močno zrahljano. Temeljna oznaka krščanskega značaja namreč ni našla 
mesta v evropski ustavi. 
Na praznik Evrope, 9. maja letos, se bo začela odvijati konferenca o pri-
hodnosti Evrope, na kateri bomo lahko sodelovali vsi Evropejci. Slovenci 
moramo z vso zavestjo potrditi našo pravilno odločitev, da smo 16. aprila 
2003 v Atenah podpisali pristopno pogodbo k Evropski uniji.
Evropa diha s pljuči 27 narodov in držav za boljši svet. Da bi vseh 446 mio 
Evropejcev in 7 milijard Zemljanov doseglo človeka vredno blaginjo. Za 
vse to daje ogromna finančna sredstva. 
Samo za takšno Evropo naj ob prazniku igra Beethovnova Oda radosti. 
Pridružila se ji bo slovenska Zdravljica, z upajočo napitnico vsem naro-
dom sveta. 

besedIlo: mojca stoschItzky

Cvetna nedelja na  
Zlatem Polju
Prišla je topla pomlad in z njo tudi praznična cvetna nedelja. Kakor 
je stara navada na Slovenskem, naše cerkve krasijo tiste dni butare, 
narejene iz zelenja. Tudi našo župnijsko cerkev Marije Magdalene 
na Zlatem Polju je letos na pobudo ključarja Janka Jamška prvič 
krasila 7-metrska lepotica iz zelenja. Pod budnim očesom glavne-
ga izdelovalca Jožeta Kozjaka pa smo nekateri krajani, predvsem 
zagnani in nadobudni otroci, s svojimi močmi pomagali. Srčno 
upamo, bo to postala stalnica in navada tudi v naši župniji. 

besedIlo In foto: janko kuhar

Rotary klub Domžale in tridnevni tabor rejniških družin
Rotary klub Domžale kot del mednarodnega združenja rotarijcev že triindvajseto leto poskuša na območju občin Domžale, Mengeš, 
Moravče, Lukovica in Trzin vsaj malo dodati k lepšemu življenju nekaterih skupin ljudi. Rotarijstvo ni konkurenca drugim dobrodelnim 
organizacijam. Svojo pomoč namenja ljudem, ki se morda v očeh nekaterih vidijo kot manj kritični, po drugi strani pa nimajo vsega 
tistega, kar bi si v življenju zaslužili. Najpomembnejši projekt naše krovne organizacije, ki ima svoje klube v velikem številu držav, je 
izkoreninjenje otroške paralize, ki se je pričel leta 1979 s cepljenjem otrok po celem svetu. Danes je ta bolezen praktično premagana. 

Naš klub pa veliko svoje pozornosti namenja rejništvu, ki je v držav-
nem merilu že dolga leta močno zastopano prav v naših krajih. Že od 
začetka delovanja kluba za rejence in otroke rejniških družin vsako leto 
pripravimo Miklavžev večer, na katerem otroci navdušeno pozdravijo 
Miklavža, prisluhnejo igrici, Miklavž pa nikoli ne pozabi na obdaritev. 
Letos pa nameravamo, tudi kot odgovor na te čudne »koronske« čase, 
skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija Vzhod, Enota 
Domžale, in Društvom rejnic in rejnikov pripraviti tridnevni tabor za 
rejniške družine, ki jih seveda sestavljajo rejniki, njihovi otroci in re-
jenci. Vsebino tabora najbolje opišejo besede gospe Marte Tomec iz 
Centra za socialno delo, ki že dolga leta res zgledno in prizadevno skrbi 
za rejence in rejniške družine:

»Program tridnevnega tabora družin je usmerjen v pomoč otrokom 
in mladostnikom v rejništvu, kako jih okrepiti in s tem olajšati njihovo 
posebno situacijo, v kateri živijo. Pri tem pa se ima v mislih tudi celo-
tno delovanje družine, ki izvaja rejniško dejavnost, torej tudi pomoč 
rejniškim staršem in ostalim članom rejniške družine, da bodo skupaj 
zmogli svoje poslanstvo.«
Tabor bo potekal v maju ali juniju, glede na vremenske obete in ostale 
razmere. Stroške tabora v klubu ocenjujemo na 4.700 EUR. Uspeli smo 
zbrati že skoraj polovico potrebnega zneska. Poleg rotarijskih sredstev 
pa računamo tudi na pomoč ljudi dobre volje, ki radi obiskujejo hribe 
in vrhove v naši bližini. Zato smo akcijo poimenovali HODIM IN POMA-
GAM ali skrajšano HIP. Na nekaterih vrhovih – Gobavica pri Mengeški 
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Pri upokojencih
Korona nam je precej zagodla. Kar nekaj planiranega nismo uspeli ure-
sničiti. Nam tako ljubi izleti so čisto odpadli. Tudi delavnic ročnih spre-
tnosti ni bilo, so pa naše rokodelke pridno ustvarjale doma. V januarju 
in februarju so pletle in ustvarjale različne stvari. Ni pa bilo druženja, ki 
ga vse zelo pogrešajo. Upamo, da bomo v mesecu aprilu in maju lahko 
spet začeli z delavnicami, kolesarjenjem, balinanjem in pohodi. O vsem 
vas bomo obveščali. Lahko pa tudi pokličete predsednico ali vodje de-
javnosti. Telefoni so objavljeni v programu aktivnosti, ki ste ga prejeli ob 
plačilu članarine.

Tisti, ki članarine za leto 2021 še niste poravnali, jo lahko plačate v 
društveni pisarni vsak prvi četrtek v mesecu od 15.00 do 17.00 ure.

Pazite nase in ostanite zdravi!

društVo upokojenceV lukoVIca 

koči in pri Fartku, na Vrhu Staneta Kosca na Rašici, Kmetija pri Mežnarju 
– Katarija pod Miklavžem, Planinski dom Ušte - Žerenk, Gostišče Uran-
kar na Limbarski gori, Okrepčevalnica na sv. Primožu, Domžalski dom 
na Veliki planini –so nameščeni »šparovčki«, v katere je možno kaj vre-
či. Lahko pa ljubitelji hoje pomagajo tudi z 1 evrom, če pošljejo SMS s 
ključno besedo HIP na 1919. Donacijo je možno tudi nakazati na TRR 
Rotary kluba Domžale na SI56 6100 0001 5856  549, ki je odprt pri 
Delavski hranilnici d.d. Ljubljana. 
Sredstva bomo zbirali do 31. maja 2021, ko jih bomo predali Centru za 
socialno delo, ki bo poskrbel za organizacijo in izvedbo tabora. 

besedIlo: marko Vresk, foto: martIna oražem

Bivak na Špilku.

Blagoslov velikonočnih  
jedil v Krašnji
Načrtovano je bilo, da se bo blagoslov velikonočnih jedil odvijal 
po ustaljenem urniku tako v farni cerkvi kakor na posameznih 
krajih. A tokrat so bili Kranje brdo, Vrh, Koreno, Trnjava,  Kompolje 
in Spodnje Loke zaradi znanih vzrokov ponovno brez blagoslova 
jedil. Na pobudo ŽPS je domači župnik Anton Potokar blagoslo-
vil velikonočna jedila v župnijski cerkvi brez prisotnosti vernikov. 
Obred blagoslovitve je bil takšen kot običajno, le vernikov ni bilo 
v cerkvi  in tudi jedila so prinašali skozi glavni vhod in skozi stran-
skega ven, da ni bilo srečevanj med posamezniki. Letos smo bili 
deležni delčka obredov velikega tedna, upajmo, da bomo veli-
konočne praznike prihodnje leto doživeli v skupnem občestvu 
z vsemi obredi, začenši pri cvetni nedelji, preko velikega četrtka, 
velikega petka in velike soboto do vstajenjske procesije in ob 
tem skupaj prepevali veselo alelujo.

besedIlo In foto: drago juteršek
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Za AMD Lukovica uspešno leto 2020

Križentaver in Tabor nad Ihanom

V marcu so društva običajno izvedla redne letne občne zbore oziroma skupščine, na katerih so člani obravnavali poročila o opravljenem 
delu in sprejemali načrte o predvidenih aktivnostih v tekočem letu. Zadnji dve leti to ni bilo izvedljivo, zato so člani nadzornega odbora 
poročilo o delu za leto 2020 in načrt za leto 2021 obravnavali in potrdili na seji upravnega odbora društva, ki je potekala s pomočjo 
spletne povezave. 

Kljub omejitvam zaradi širjenja covida-19 je društvo opravilo večino 
načrtovanih aktivnosti. Na roko nam je šlo poletno izboljšanje zdra-
vstvenih razmer, tako da smo v sodelovanju z MK Rokovnjači lahko 
organizirali tri dirke za državno in pokalno prvenstvo Slovenije. Dve 
dirki v panogi Trial, prvo junija v Lukovici na poligonu Avto Kveder, 
drugo avgusta na poligonu Centra varne vožnje AMZS na Vranskem. 
Poleg tega smo konec avgusta organizirali cestno hitrostno dirko 
motoristov v kategorijah mimimoto, mini GP10, skuter in supermo-
to, prav tako v CVV AMZS na Vranskem. Vsa tekmovanja so potekala 
brez prisotnosti gledalcev in ob upoštevanju predpisanih varnostnih 
ukrepov NIJZ. Pri organizaciji tekmovanj so društvu finančno poma-
gali Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), Občina Lukovica, Avto Kve-
der Lukovica in Avto Cerar Kamnik. V sklopu praznovanja občinskega 
praznika je društvo izvedlo društveni avtoslalom. Športni funkcionarji 
društva so konec oktobra sodelovali pri izvedbi dirke za državno pr-
venstvo v Trialu v Idriji. 
Na področju preventive in varnosti v cestnem prometu smo konec 
avgusta, tik pred začetkom novega šolskega leta, na križišču z regi-
onalno cesto pred Vrtcem Medo na Prevojah in v središču Moravč iz-
vedli opozorilna dogodka »Še 365 dni«, na katerih smo udeležence v 
prometu in tudi pristojne institucije opominjali, da je treba za varnost 
otrok v prometu skrbeti vse dni v letu, ne le na prvi dan ali prvih ne-
kaj šolskih dni. Naši člani so v prvem tednu šolskega leta sodelovali v 
akciji Občine Lukovica pri varovanju prehodov za pešce na regionalni 
cesti v Šentvidu. 
V letu 2020 so bili zelo uspešni tekmovalci, ki zastopajo barve dru-
štva. V panogi TRIAL je na dirkah za državno in pokalno prvenstvo 
Slovenije prevladovalo 21 voznikov iz AMD Lukovica, ki so zasedli 
prva mesta in naslove državnih prvakov v vseh kategorijah. Severin 
Sajevec v kategoriji GP moški, Lucija Sajevec v kategoriji GP ženske, 
Matej Kermavner v kategoriji T1 in Srečko Tonjko v kategoriji T2. V ka-
tegoriji T3 in 4 pa je v pokalnem prvenstvu Slovenije skupno zmago 
odnesel Robert Šušnjara. 
V panogi Cross country je na državnem prvenstvu nastopal Ali Al Hia-
sat in zasedel drugo mesto v kategoriji Junior 23.

V marcu smo upokojenci opravili pohod na Križentaver ali Veliki vrh 
nad Ihanom. Visok je 419 m. V hladnem jutru smo avtomobile parki-
rali pri gradu Krumperk. Grad Krumperk je dobro ohranjen renesančni 
grad, ki je v privatni lasti, zato je dostop do grajske stavbe omejen. Grad 
so omenjali že leta 1338. Tukaj je bil rojen Adam Ravbar, ki je bil junak 
v bitkah s Turki. Poleg gradu je lepo urejen konjeniški center, v bližini 
pa je Železna jama. Do vznožja hriba smo kakšnih deset minut hodili 
po asfaltni cesti. Nato smo se po dobro uhojeni in lahki poti povzpeli 
v hrib. Pol ure zmerne hoje in že smo bili na vrhu, kjer smo si malo od-
počili. Lepa gozdna pot nas je vodila naprej proti Taboru. Pokazalo se 
je tudi sonce, ki nas je prijetno grelo. Kmalu smo zagledali lepo ureje-
no kmetijo, poleg nje pa cerkev sv. Kunigunde. Na kmetiji imajo veliko 
živali. Še posebej smo bili navdušeni nad pavjim parom. Samec pa ni 
hotel razpreti repa, da bi ga videli v vsej lepoti. Obzidje okoli cerkve 
je bilo zgrajeno za zaščito pred turškimi vpadi. Visoko je bilo 5 m in je 
imelo strelne line. Cerkev je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja in 
je služila kot kapela krumperških grofov. V njej so pokopavali lastnike 
gradu Krumperk. Po ogledu cerkve smo še malo posedeli in pomalicali, 
nato pa odšli nazaj na izhodišče. Bil je to spet en lep pohod po naši 
bližnji okolici. 

besedIlo: danIca osolnIk, foto: sIlVo maselj

Uspešno je na državnem prvenstvu, v panogi Cestno hitrostni moto-
ciklizem, nastopal Primož Vindišar, ki je v kategoriji Supersport osvojil 
3. mesto. 
V motokrosu, nekoč paradni disciplini AMD Lukovica, je v državnem 
in pokalnem prvenstvu Slovenije nastopalo 8 naših voznikov, ki pa 
niso posegali po najvišjih uvrstitvah. Najboljši je bil Jan Prašnikar, ki 
je v državnem prvenstvu v kategoriji MX 65 osvojil skupno 12. mesto.

besedIlo: tomaž andrejka



Rokovnjač14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POSTAVITEV OGLASA.pdf   1   13.4.2021   13:45:00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POSTAVITEV OGLASA.pdf   2   13.4.2021   13:45:04



april 2021 15

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

POSTAVITEV OGLASA.pdf   2   13.4.2021   13:45:04



Rokovnjač16 KULTURA

Uspešna razstava slikarke Andreje Panič Omahna v Ilirski Bistrici
Pavlovčeva galerija v Ilirski Bistrici je med 15. marcem in 8. aprilom odprla vrata dvema avtorjema. Svoja umetniška dela sta na ogled posta-
vila oče Dušan Panič in njegova hči, naša občanka Andreja Panič Omahna. Razstavljala sta šestindvajset del, od katerih jih je veliko nastalo 
prav v zadnjem času. Andreja je proces slikanja začela s pridobivanjem pigmentov iz okolice in v ciklu »Misteriozna preteklost« uresničila 
svojo idejo, da je za poglavitno barvo izbrala zemljo, saj je na vseh njenih slikah primarna in prevladujoča prav zemlja ob njeni hiši.

Zbor članstva malo drugače
Korona leto, ki nam dnevno narekuje sprotna prilagajanja za vsakdan ali 
za praznik, je prizadelo vse dejavnosti in življenjski utrip na vseh ravneh 
obrnilo na glavo. Posebni davek »kulturnega molka« je udaril ustvar-
jalce, izvajalce in nosilce kulturne nadgradnje, ki jo človek potrebuje 
tako kot kruh, kot zrak, kot duhovno hrano. Brez te pa smo osiromašeni 
in neizpolnjeni, saj hrani naš intelekt in globine čustvenih razsežnosti. 
Informacijska tehnika je z vsem razvojem ne more nadomestiti. Ne be-
sede, ne nasmeha, ne objema, ne pesmi v živo. Nadomestki z ekrana 
sicer blažijo turobnost in malodušje, a nas puščajo vse bolj prazne, zato 
z oživitvijo narave vse glasneje kličejo po živem ustvarjanju, po polni 
dvorani ali po naravnem amfiteatru, po živem aplavzu in tisti magnetni 
energiji, ki nas notranje osrečuje. Toliko bolj, če smo sami ustvarjalci in 
igralci in prenašamo lepoto umetnosti med ljudi. Glasbeniki in pevci, 
tudi ljubiteljski, smo umolknili, vendar nas upanje na ozdravitev druž-
be sili, da se pripravimo na »odprto« poletje in jesen, da spet zazvoni 
naš Zvon, seveda za praznik življenja. Za praznični jubilej Slovenije. Za 
odo radosti. Pesem nas kliče za novo harmonijo akordov. Je vezivo naše 
duše, tako kot naš jezik. 
 Že nekaj mesecev se pevke in pevci Šentviškega zvona marljivo uskla-
jujemo in uglašujemo vsak ponedeljek. Nekaj časa na daljavo, vsak 
pevec iz svojega domačega »mehurčka«, v času dovoljenega zbiranja 
desetih oseb po posameznih glasovih v živo, potem spet na daljavo. 
Vadili smo tudi s posnetki, ki sta jih za vsak glas posebej posnela Špela 
in Matevž. Res domiselno. In tako bo, kot kaže, vse do našega letnega 
koncerta v juniju, ko se bomo pridružili praznovanju 10. obletnice šent-
viškega Turističnega društva Sv. Vid.
Oba neumorna zborovodja Špela in Matevž Kink vedno najdeta izvirno 
pot, da pesem živi. Seveda bodo zborovski zven naredile skupne vaje. 
Virtualne vaje posameznih glasov iz domačih kotičkov so le dobra pri-
prava na vrnitev, v živi zbor, ki bo zapel z novo energijo. 
Ker zbora članstva že drugo leto zapored ni bilo mogoče izvesti tako, 
kot smo navajeni, smo letos to srečanje z vsemi poročili, planom dela za 
letošnje leto in vsem, kar sodi zraven, izvedli preko zoom-a. Veseli smo 

Enainštiridesetletna Andreja, sicer rojena v Kopru, je večji del svojega 
življenja preživela v Luciji pri Portorožu, zdaj pa že sedmo leto živi v 
naši občini – skupaj z možem Boštjanom in hčerko Noemi, prvošolko 
OŠ Janka Kersnika na Brdu, biva na Prevaljah pri Lukovici.
Andreja je akademska slikarka, ki razstavlja svoje slike že od leta 2003. 
Leta 1994 se je vpisala na Inštitut umetnosti Enrico e Umberto Nordio 
v Trstu, kjer je po zaslugi nekaterih profesorjev dobila pomembna iz-
hodišča za svoje nadaljnje izobraževanje na področju umetnosti. Pod 
vodstvom profesorja Livia Schiozija je obiskovala oddelek Slikarstvo 
in dekoracije ter leta 2001 uspešno maturirala. Še v istem letu se je 
preselila v Firenze in začela obiskovati predavanja Andree Granchija 
na tamkajšnji Accademii di Belle Arti. V novem okolju je hitro našla 
navdih in z odličnimi rezultati zaključila štiri leta študija in diplomira-
la. Sedem let je živela in ustvarjala na Ptuju in v teh letih na Pedagoški 
fakulteti Maribor opravila pedagoško-andragoško izobraževanje. 
Andreja je zelo vsestranska umetnica, saj ima ob svoji osnovni dejav-
nosti, slikarstvu, še obilo hobijev, ki so tudi del umetnosti. Ukvarja se 
namreč še z bodypaintingom, tetoviranjem,  graviranjem na steklo in 
fotografiranjem. V imenu uredništva glasila Rokovnjač ter vseh ob-
čank in občanov ji želim še mnogo uspešnih razstav, z željo, da bo 
tudi v prihodnje uspešen kulturni ambasador naše občine, kot je bila 
do sedaj.
Srečno, Andreja!

besedIlo: gregor berlec, foto: osebnI arhIV andreje panIč omahna

bili izjemne udeležbe in dobrega sodelovanja, s katerim smo začrtali 
drugo leto korona petja. Pregled dela v lanskem letu nas je glede na 
razglašeno epidemijo navdal z veseljem; od marca do decembra smo 
imeli kar 22 vaj v različnih oblikah, v juniju dva manjša koncerta, okto-
bra pa smo tik pred ponovno ustavitvijo javnega življenja izvedli tudi 
letni koncert.
V imenu vseh članov zbora se zahvaljujemo Špeli in Matevžu za vse 
izvirne ideje in srčno izvedbo vaj. Hvala tudi predsednici Andreji Volf 
in podpredsedniku Darku Stupici, ki z vso odliko krmarita med danimi 
možnostmi za izvedbo vaj in nastopov. In hvala vsakemu pevcu pose-
bej za drobce skupnih utrinkov, ki nas povezujejo.
Slovenska pesem je preživela vse vojne, vse osebne stiske, v durovskih 
in molovskih niansah, tako bo premagala tudi novodobnega nevidne-
ga sovražnika. Premagala bo tudi virus razprtij in nasilja in prebudila 
svet iz otopelosti. Pesnik pravi: Z vsakim jutrom svetloba premaga 
smrt. Želimo vam veliko svetlobe.

besedIlo: mojca stoschItzky, foto: arhIV mepz šentVIškI zVon
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Medobčinsko srečanje 
otroškega parlamenta
V četrtek, 25. 3. 2021, je OŠ Jurija Vege Moravče gostila srečanje 
medobčinskega otroškega parlamenta pod okriljem Zveze prija-
teljev mladine Domžale. Če smo bili v prejšnjih letih vajeni, da smo 
se z ostalimi šolami bivše domžalske občine srečali v živo na eni 
izmed šol, je bilo tokrat zaradi epidemije koronavirusa drugače. 
Videli smo se le preko ekranov, saj je srečanje potekalo v aplikaciji 
Zoom.

A to ni pokvarilo veselja učencev ob možnosti stika in izmenjavi 
mnenj z vrstniki. Debata je tekla o poklicni prihodnosti, predvsem 
smo se osredotočili na vpliv covida pri izbiri poklica ter na veščine, 
ki so jih učenci pridobili v času šolanja na daljavo. Ugotovili smo, da 
smo se v tem času veliko naučili in razvili ter pridobili kompetence, 
ki nam bodo v poklicu in nasploh v življenju velikokrat prišle prav. 
Poleg tega, da bolje obvladamo računalnik, so učenci ugotovili, da so 
postali bolj samostojni, odgovorni, naučili so se delati v skupini ter si 
razporejati čas. Okrepilo se je zavedanje o  pomenu šole in izobrazbe, 
socialnih stikov, skrbi za zdravje ter začeli so bolj ceniti naravo, ki jim 
je omogočila gibanje in odmik od računalnika.
Po debati in poročanju o ugotovitvah in spoznanjih je na zvedava 
vprašanja učencev in učenk odgovarjala gostja Lucija Vrankar, bivša 
učenka moravške šole, ki jo mnogi poznajo tudi pod imenom LucyTi-
me kot vlogerko in uporabnico aplikacije Tik-tok. Poleg ustvarjanja 
video vsebin je Lucija stevardesa v Dubaju, po izobrazbi pa je vzgoji-
teljica, zato je bila primerna gostja, saj je učencem lahko veliko pove-
dala o različnih poklicih in o tem, kaj je pomembno, ko se odločamo 
za nadaljnje šolanje in izbiro poklica.
Kljub temu da se nam letos ni uspelo videti v živo, smo vseeno za-
dovoljni in veseli, da smo uspeli izpeljati medobčinsko srečanje ter 
učencem različnih šol omogočiti, da so lahko izmenjali svoje izkušnje 
in mnenja.

besedIlo: jana keržan In sanja podgornIk,  
mentorIcI otoškega parlamenta na oš jurIja Vege moraVče

Z OŠ Janka Kersnika Brdo, kjer sta mentorici otroškega parla-
menta Ivana Matošević Pogačnik in dr. Vesna Markelj, sta na 
medobčinskem otroškem parlamentu sodelovala učenca iz 
8. razreda Ula Biškup in Gašper Podgoršek, ki sta svoje misli 
tako strnila:

»Pri šolskem parlamentu smo se pogovarjali o poklicih. Najprej smo 
se predstavili, nato pa pričeli z delom po skupinah. Začeli smo se po-
govarjati o delu na daljavo in kaj smo takrat spoznali glede sebe in 
o poklicu, ki bi ga radi opravljali. Proti koncu srečanja je ena oseba 
iz vsake skupine poročala, o čem smo se pogovarjali. Povabili so tudi 
gostjo Lucijo (LucyTime), ki je bila zelo prijazna in je odgovarjala na 
naša vprašanja. Srečanje mi je bilo všeč, ker sem spoznala tudi nekaj 
novih ljudi in slišala zelo dobre ideje in razmišljanja drugih učen-
cev.«

Ula Biškup, 8. c

»Na otroškem medobčinskem parlamentu je bilo zelo zabavno. Po-
tekalo je na daljavo preko Zooma. Najbolj mi je bil všeč del, ko smo 
se lahko pogovarjali z YouTuberko Lucijo. Mene je zanimalo, zakaj 
se je odločila za tak poklic in kako je biti YouTuber v Sloveniji. Lucija 
trenutno živi v Dubaju in je tudi stevardesa. Razgibano življenje ima 
– tako, kot so bile razgibane naše misli in ideje o učenju na dalja-
vo. Večina stališč učencev je bila kar pozitivnih. Naše debate so se 
nadaljevale po skupinah in smo tako še drugim učencem povedali 
naše vtise o šoli na daljavo oz. šoli doma. Bilo je zanimivo, pa tudi 
poučno.«

Gašper Podgoršek, 8. b

Premična zbirka
Knjižnica Domžale je pripravila nabor otroških slikanic in jih v 
času, ko je obisk knjižnice omejen, poslala v vrtec Medo na Prevoje 
in v Krašnjo. Poimenovali so jo Premična zbirka.

Otroci so bili nad knjigami zelo navdušeni in so veliko časa v okvi-
ru proste igre namenili knjižnim užitkom. V starejši skupini sta dva 
otroka vestno prevzela vlogo knjižničarja. Vzgojiteljice smo otrokom 
izbrane knjige prebirale med igro, pri počitku ali pa kar tako, ker nas 
je neka knjiga pritegnila. Med prebiranjem in listanjem knjig smo iz-
vedeli veliko novega in hkrati krepili socialne stike z vrstniki. 
Na tak način smo otrokom približali stik s knjigo in posredno tudi s 
knjižnico. Knjižnici Domžale se iskreno zahvaljujemo za zanimivo ide-
jo in se veselimo sodelovanja tudi v prihodnje.

besedIlo In foto: natalIja mlakar butalIč
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Viktorju Jemcu Šahovska zveza Slovenije podelila  
prestižno priznanje!
Šah je lahko na ljubiteljski ravni zelo zabavna igra, vendar je na višji ravni zahtevnost precej večja kot pri ostalih družabnih igrah. O šahu 
obstaja mnogo misli znanih mož. "Med vsemi igrami zasluži samo šah, da ga časti človeški razum," je denimo izjavil Voltaire. "Šah je pre-
izkusni kamen človeškega razuma," je dejal Goethe, "Šah sodi v vsako srečno družino," so besede Puškina, "Šah je miniatura življenja," pa 
besede največjega slovenskega šahista vseh časov Milana Vidmarja. Šah je skratka igra, ki je skozi zgodovino človeštva pritegnila k sebi 
mnogo ljudi. Tudi v sedanjosti je temu tako. Eden izmed njih je tudi naš soobčan Viktor Jemec iz Rafolč.

Šahovska zveza Slovenije mu je pred časom podelila priznanje za več kot 
petdesetletno prizadevno delovanje na področju šaha. Viktor je nedvo-
mno "alfa in omega" kar se tiče šaha in »vsega okoli njega« v naši občini, 
zato si vsekakor zasluži, da mu ob prejemu omenjene lanske prestižne 
nagrade s strani predsednika zveze, Milana Brgleza, namenimo nekaj vr-
stic v aktualni številki našega glasila.
Njegov spekter minulega dela pri šahovskih aktivnostih je izjemno bo-
gat in vsestranski – permanentna vzgoja mladih šahistov, ustanovitev 
šahovske sekcije Prevoje, ustanovitev Šahovskega društva Črni graben, 
izvajanje šahovskega krožka na OŠ Janka Kersnika Brdo in na podružnici 
v Blagovici, uvedba izbirnega predmeta šah v OŠ Janka Kersnika Brdo, 
skoraj tridesetletno vodenje šahovskega krožka na Srednji šoli Domžale, 
organizacija, vodenje in sojenje na turnirjih (ŠTD Rafolče, ŠD Črni graben) 
in občinskih prvenstvih, dopisni šah in še bi lahko naštevali. Skratka, nje-
gov opus delovanja v šahu je bil in še vedno je praktično od "A do Ž" – 
pokrit na vseh nivojih in obstranskih aktivnostih. Viktor ima med drugim 
tudi novinarsko poslanstvo v šahovski srenji, saj že vseskozi skozi članke 
redno obvešča javnost o najrazličnejših šahovskih dogodkih, bodisi v lo-
kalnih glasilih (Rokovnjač, Slamnik), bodisi v ostalih strokovnih glasilih s 
področja šaha na Slovenskem (Šahovska misel itd). 
Viktor se je s šahovsko igro prvič srečal v četrtem razredu osnovne šole. 
Igra se mu je takoj zazdela zanimiva, vendar ni imel šahovskih figur in 
plošče. Z očetom, ki je bil zaposlen v Papirnici Količevo, se je zato zme-
nil, da mu je iz tovarne prinesel nekaj plošč kartona. Figure je izrezal iz 
kartona ter jih postavil na pobarvana polja na kartonski plošči in tako s 
pomočjo knjige in očeta spoznal osnovna pravila šahovske igre. Po zače-
tniških nerodnostih je po letu dni prvič premagal očeta, kar mu je dalo še 
dodaten zagon pri učenju šahovske igre. V šoli je večino svojih sošolcev 
redno premagoval in se nato vključil v šolsko ekipo, ki jo je usmerjal in 
treniral zagnani pokojni profesor Franc Jagnje. Profesor Jagnje je Viktorja 
in ostale fante v polnosti navdušil za šah. Na treningih je marsikdaj fante 
ob napakah »pošmirglal« po glavi od vratu navzgor, da so si bolje zapo-
mnili osnovne principe premikanja figur, kot se Viktor nostalgično spo-
minja svojih prvih šahovskih začetkov. 
V osnovnošolski ekipi na domači šoli na Brdu je Viktor igral skupaj z Vik-
torjem Hribarjem, Janezom Mavom, Miho Andrejka in pokojnima Fran-
cem Lipovškom in Andrejem Majdičem. Trikrat so postali ekipni prvaki 

nekdanje skupne Občine Domžale.
Po opravljenem prvem letniku srednje strojne šole v Ljubljani je Viktor 
opravljal obvezno počitniško prakso v Papirnici Količevo. Tam se je sre-
čal s Stanetom Laznikom, takratnim predsednikom šahovskega društva 
Domžale, ki ga je seznanil še z Vidom Vavpetičem, Ivom Soncem in bra-
toma Hribar, samimi zagretimi šahisti. Tako se je Viktor leta 1968 včlanil 
v Šahovsko društvo Domžale. Večkrat je nastopil za domžalsko društvo, 
predvsem na raznih prijateljskih dvobojih in na mesečnih šahovskih tur-
nirjih v Domžalah, kjer je bil sprva zelo razočaran, saj ni dobil prav veliko 
dvobojev. To mu je bil znak, opozorilo, da se je bilo treba "usesti za knji-
ge" in še globlje preštudirati samo šahovsko igro – otvoritve, končnice, 
taktiko in strategijo. Edukacija je kmalu obrodila sad, saj je potem dva-
krat postal mladinski šahovski prvak nekdanje skupne Občine Domžale.
Leta 1971 je na nagovor predsednika domžalskega društva, Staneta 
Laznika, in z njegovo pomočjo v okviru Šahovskega društva Domžale 

Podelitev priznanja ŠZS.
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ustanovil šahovsko sekcijo Prevoje. Ob Lazniku mu je pri tem pomagal 
tudi legenda domžalskega šaha, pokojni Vide Vavpetič, sicer tudi odličen 
igralec namiznega tenisa.
Kot študent je Viktor istega leta začel tudi s šahovskim krožkom na brdski 
osnovni šoli, kjer je takratni ravnatelj, profesor Tone Kos, z navdušenjem 
podprl to dejavnost, ki je silno koristna pri miselnem razvoju mladih, sa-
moobvladovanju in disciplini. 
Julija 1998 pa je Viktor kot ustanovni član postal prvi predsednik Šaho-
vskega društva Črni graben. Nastopal je v ekipi Črnega grabna, ki se je 
uvrstila v 1. Šahovsko ligo obljubljanske regije. Leta 2001 pa je še bolj 
oplemenitil svoje šahovsko poslanstvo, saj je postal šahovski sodnik.
Med prvimi v Sloveniji se je kvalificiral za izobraževanje izbirnega pred-
meta šah in ga tudi sam izvajal na OŠ Janka Kersnika na Brdu ter kasneje 
tudi na Podružnični šoli v Blagovici. Pri tem predmetu sodeluje tudi pri iz-
obraževanju na daljavo in kot pomoč šahovskim krožkom pod vodstvom 
mednarodnega mojstra Iztoka Jelena. 
Leta 1990 se je zaposlil na Srednji šoli Domžale, kjer je takoj pričel tudi s 
šahovskim krožkom. Dijakinje in dijaki so pod njegovim mentorstvom v 
tistih časih zabeležili vrsto šahovskih dosežkov (2. mesto deklet na držav-
nem ekipnem prvenstvu …).
Vodil in organiziral je več turnirjev (mesečni in letni turnirji ŠD Črni gra-
ben, memorial Alojza Škofica, pokal Gostilne Furman, turnirji mladih v 

Šah z mladimi.

Pomemben rezultat projekta EU_SHAFE – potrjen LAS projekt 
»Točka za starejše« 
26. marec 2021 – Razvojni center Srca Slovenije se že vrsto let zavzema za kakovostnejše življenje starejših, zato se vključuje v evropske 
projekte, ki to spodbujajo. Takšen projekt je tudi EU_SHAFE, ki naslavlja pametna, zdrava in starosti prijazna okolja. Najpomembnejši 
rezultat izvedenih aktivnosti je vsekakor priprava skupnega projekta za starejše »Vzpostavitev modela in storitev za pomoč starejšim na 
domu – Točka za starejše«, ki je bil na LAS razpisu konec marca 2021 tudi potrjen. 

V okviru EU_SHAFE so bila organizirana že tri srečanja za organizaci-
je, ki v Srcu Slovenije delujejo na področju starejših. Predstavljene so 
bile evropske dobre prakse na temo bivanja in socialnega vklju-
čevanja, poudarek pa je bil na potrebah lokalnega okolja. Na prvem 
srečanju se je že izvedla delavnica za oblikovanje skupne projektne 
ideje za prijavo na LAS razpis in glede na zaključke vseh srečanj je 
Razvojni center Srca Slovenije organiziral delavnico za vse potencial-
ne partnerje bodočega projekta iz vseh občin LAS območja. Srečanje 
je potekalo 26. avgusta 2020 v Dolu pri Ljubljani, kjer je Zavod Oreli 
iz Kamnika predstavil okvirno projektno idejo, ki izvira iz njihovega 
znanja, izkušenj in delovanja na območju Občine Kamnik. 
Glede na vse zbrane informacije, pobude, predloge in dobre prakse 
projekta EU_SHAFE je Razvojni center Srca Slovenije pričel s koordi-
nacijo priprave vloge na LAS razpis. Z namenom zajema celotnega 
območja je bil cilj, da je en partner iz vsake občine. K partnerstvu 
so pristopili Občina Litija, Občina Lukovica in Društvo upokojencev 

racunovodski-servis.si SPOT točka - 
Vse za ustanovitev podjetja

RAČUNOVODSKI SERVIS

racunovodstvo@proevent.si
01 300 32 16 POŠLJITE

POVPRAŠEVANJE!

Našemu računovodskemu
servisu zaupa že več kot 
450 strank. 

proevent_racunovodstvo_oglasi.pdf   2   12.4.2021   12:38:47

Gostilni RUS, srečanja z bližnjimi šahisti z Gradišč, Zlatega Polja, turnirji 
gasilskih društev …). V prostorih ŠTD Rafolče je organiziral in prvič vodil 
Občinsko tekmovanje posameznikov v šahu v brunarici in izvedel Pole-
tno šolo šaha za najmlajše. Viktor tudi trenutno izvaja šahovski krožek, in 
sicer v bližnjem Dobu na tamkajšnji osnovni šoli. Je pa Viktor zelo uspe-
šen kot dopisni šahist. Tekmuje v dopisnem šahu, po nekajletnem nazivu 
mednarodnega mojstra je lani osvojil naziv "SIM" (Senior International 
Master) in prvi bal za velemojstra. Na dveh mednarodnih turnirjih "Slav 
Cup" v dopisnem šahu je osvojil drugo mesto in zmagal na več medna-
rodnih turnirjih. Skratka, Viktor Jemec je od glave do pet šahist, šahovski 
entuziast, resnični privrženec te čudovite igre, katero že vrsto let prenaša 
na mlajše rodove. Ob tem pa je treba poudariti, da je njegov prispevek k 
razvoju šaha v Črnem grabnu izjemno velik in dragocen, za kar smo mu 
lahko občanke in občani zelo hvaležni. Šah je namreč v vseh pogledih 
zelo koristna stvar za slehernega človeka, sleherno okolje, za družbo v ce-
loti nasploh. Viktorju v imenu uredništva Rokovnjač iskreno čestitamo ob 
prejemu zaslužene, prestižne nagrade ŠZS, z željo, da nadaljuje s svojim 
plemenitim šahovskim poslanstvom tudi v bodoče. Istočasno pa Viktorju 
čestitamo ob njegovem osebnem življenjskem jubileju, saj je v mesecu 
marcu praznoval častitljivih sedem desetletij svojega življenja.
Viktor, srečno! Ob črno-belih poljih in tudi mimo njih. 

besedIlo: gregor berlec, foto: osebnI arhIV VIktorja jemca
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Že tretja priložnost za bodoče podjetnike s poslovnimi idejami 

Šmartno pri Litiji, vodilni partner projekta pa je LAS Srce Slovenije, 
ki je tudi  pripravljal vlogo. Zunanji izvajalec projekta je Zavod Oreli 
iz Kamnika, saj lahko njihov že delujoč sistem za pomoč starejšim na 
domu nadgradimo in ga prenesemo v ostale občine LAS Srce Slove-
nije. 
Projekt bo omogočil prenos znanja in praktičnih izkušenj skozi preda-
vanja in delavnice. Za vsako partnersko občino se bo pripravila stra-
tegija razvoja storitev za starejše na osnovi izvedene analize obstoje-
čega stanja in želenega končnega stanja, kar bo podlaga za aktivno 
izboljšanje obstoječih storitev in uvajanja novih. Vzpostavile se bodo 
tri točke za starejše, ki bodo nudile posamezne storitve (svetovanje, 
pomoč na domu), mreža sodelujočih organizacij in mreža prosto-
voljcev. Skupščina LAS je 25. marca 2021 projekt »Točka za starej-
še« potrdila. Po dokončni potrditvi projekta s strani Agencije RS za 
kmetijske trge in razvoj podeželja se bo projekt izvajal v letih 2021 
in 2022.
Naslednja aktivnost projekta EU_SHAFE je srečanje deležnikov v maju 
2021, kjer bodo predstavljene evropske dobre prakse na temo komu-
niciranja in informiranja. 

besedIlo In foto: anIta molka

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) 
je objavila že tretji razpis za vključitev v projekt Podjetno nad iz-
zive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki je namenjen vsem, 
ki imajo inovativne in napredne ideje ter si želijo stopiti na samo-
stojno podjetniško pot, manjka pa jim nekaterih ključnih znanj. 
Program je oblikovan tako, da udeleženci v štirih mesecih osvojijo 
znanja in veščine, ki so nujni za uspešen in učinkovit razvoj ideje 
ter zagon podjetja. 

V okviru projekta jih čaka zaposlitev na agenciji ter popolno podpor-
no podjetniško okolje. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov 
ter strokovnjakov z različnih področij bodo pridobivali številna znanja, 
vse od razvoja poslovne ideje do izdelave poslovnega modela in na-
črta, marketinških in promocijskih aktivnosti, poslovne komunikacije, 
upravljanje z IKT, pridobivanje virov financiranja in osnovna pravna ter 
finančna znanja.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, 
stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandi-
dati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske 
urbane regije ter da lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposli-
tvi za določen čas štirih mesecev. 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropske-
ga sklada za regionalni razvoj (ESRR). Za projekt »Podjetno nad izzive v 
Ljubljanski urbani regiji – PONI LUR« v vrednosti 831.480,00 EUR bo ESRR 
prispeval 582.036,00 EUR.

regIonalna razVojna agencIja ljubljanske ubrane regIje

Razpis je objavljen na spletni strani www.rralur.si. Prijave so 
možne do 17. 5. 2021, udeleženci pa bodo v projekt vključe-
ni predvidoma s 1. 7. 2021.

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in razpisno 
dokumentacijo je možno dobiti vsak delovni dan do vključ-
no 14. 5. 2021 med 8.00 in 13.00, na telefonski številki 01 
306 19 02 oz. elektronski pošti info@rralur.si, vabljeni pa 
tudi na spletni informativni dan, ki bo potekal  4. 5. 2021 – 
obvezne so predhodne prijave preko obrazca, objavljenega 
na www.rralur.si. 

Srečanje s potencialnimi partnerji projekta za starejše, Dol pri Ljubljani, 26.8.2020.
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Znova odkrivamo veselje ob gojenju lastnih vrtnin
V tem času, ko smo ljudje več časa doma, znova odkrivamo veselje ob 
gojenju lastnih vrtnin.
Razlogi so različni: 
• veselje ob sveži vrtnini in vonjave, ki jih oddaja,
• izziv, da gojimo eksotične ali kakšne druge nenavadne rastline in 
• pridelava hrane, za katero vemo, da je pridelana na naraven način.

Za gojenje kakovostnih rastlin so potrebne dobre rastne razmere, dobro 
je, da je vrt primerno zaščiten:
• pred vetrom,
• da so tla primerno pognojena in 
• da so tla primerno odcedna.
Med rastjo rastline ves čas trošijo hranilne snovi iz tal. Skoraj vsaki vrsti tal je 
potrebno dodati organske snovi, da se ne izčrpajo. Najpogosteje gnojimo z 
živalskim gnojem (najprimernejši je tak, ki vsebuje veliko slame in manj ža-
govine ali oblancev), možno je kupiti tudi briketiran kakovosten hlevski gnoj.

Pomen kolobarjenja:
Kolobarjenje je osnovno pravilo za pridobivanje bogate letine. Glavni namen 
kolobarjenja je preprečiti razmnoževanje talnih škodljivcev in povzročiteljev 
bolezni. Namreč, če rastlino večkrat sadimo na isto mesto, se hitro razmnožijo 
njej nevarni škodljivci (strune, voluhar …) in bolezni ( plesni, rja …).
Kolobarjenje je še drugače koristno. Nekatere rastline ( npr. krompir, buče ...) 
pokrijejo zemljo s svojimi listi in s tem zadušijo večino plevela, zato je dobro, 
da z njimi posadimo rastline, ki jih je težje pleti ( čebula, por …).
Večina metuljnic (fižol, grah …) veže večje količine dušika v obliki drobnih go-
moljčkov na koreninah, zato je priporočljivo, da se za njimi posadi vrtnine, ki 
potrebujejo več dušika (listne zeljevke, krompir, špinača ...).
Z določenimi vrtninami ni potrebno kolobariti, kajti njihova rastna doba je 
zelo kratka. Primerne so kot vmesni posevek (solata).

besedIlo: erlene grIl, foto In VIr: encIklopedIja Vrtnarjenja

Primer dobrega kolobarja.

Kako na preprost način  
pomagati otrokom v stiski?
HOFER v sodelovanju z Zvezo prijateljev 
mladine (ZPM) Ljubljana Moste-Polje na-
daljuje projekt Vrečka dobrote
Po navdihujočem lanskoletnem odzivu lahko 
z enostavnim spletnim nakupom na strani 
www.vreckadobrote.si znova pomagamo 
olajšati življenjske situacije otrok in mlado-
stnikov, ki so zaradi epidemije marsikje še 
toliko bolj otežene. S pomočjo dobrih ljudi 
in podjetja HOFER je v letu 2020 v manj kot 
3 mesecih kar 2.274 Vrečk dobrote pričaralo 
nasmeh otrokom programa Botrstvo po vsej 
Sloveniji.

Vrečka dobrote - nabor osnovnih dobrin 
za otroke Botrstva
Vrečka dobrote je napolnjena z osnovnimi ži-
vili in izdelki za nego HOFERjevih ekskluzivnih 
blagovnih znamk v vrednosti 25 evrov (teste-
nine, riž, izbrana konzervirana živila, živila za 
zajtrk ter nekaj osnovnih izdelkov za nego). 
Trgovec vsaki vrečki doda še HOFERjev darilni 
bon za 10 evrov, kar družinam omogoča, da 
vrečko dopolnijo z izdelki po lastni izbiri.

Eno darilo, dvojno veselje!
V kolikor ne veste, kaj podariti svojim najdraž-
jim ob posebnih priložnostih, je ideja za darilo 
tudi Vrečka dobrote. Tako ne boste razveselili 
zgolj prejemnika, ampak tudi otroke, vključe-

ne v program Botrstvo v Sloveniji. Namenite 
svojim najbližjim dobrodelno obarvano pre-
senečenje, obenem pa pomagate čudovito 
sporočilo projekta – skupaj lahko naredimo 
nekaj dobrega – širiti dalje. 

Projekt poteka pod okriljem programa 
Botrstvo
Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev 
mladine Ljubljana Moste-Polje, je ob vnovič-
nem zagonu projekta povedala: »Epidemija je 
otrokom in mladostnikom iz socialno ogrože-
nih družin življenjske pogoje občutno poslab-
šala. Vanje je pahnila mnogo tistih, ki so dotlej 
živeli dostojno življenje. Glasno pozdravljamo 
vsak projekt, ki ima posluh za sočloveka in eden 
izmed takšnih je vsekakor Vrečka dobrote. Vreč-
ka je že na voljo in upam, da bomo lahko spet 
razveselili tolikšno število otrok v programu 
Botrstvo kot smo jih lani pozimi.«

Od leta 2014 pa vse do danes so pri 
podjetju HOFER programu Botrstvo v 
okviru iniciative Danes za jutri name-
nili že več kot 700.000 evrov, medtem 
ko je prav vsaka trgovina HOFER od 
decembra 2013 tudi botra enemu 
otroku iz programa Botrstvo. Pri 
HOFERju verjamejo, da lahko s skup-
nimi močmi dosežemo več in poma-
gamo ustvariti lepši jutri.
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Uredništvo gasila Rokovnjač je prejelo vprašanji bralcev, za 
kateri smo pristojni instituciji pozvali k podaji odgovora. 
Vprašanji in odgovora objavljamo v nadaljevanju:
Vprašanje Draga Juterška: Pri Prodniku dvig cen komunalnih sto-
ritev:
Kar tako na tiho nam je tokrat Prodnik dvignil cene komunalnih storitev, v 
kar smo se lahko prepričali ob prejemu računa za mesec februar 2021. Pod 
postavko »ravnanje z odpadki« smo imeli še v mesecu januarju 6 postavk, 
v mesecu februarju jih je že 12. Pri pregledu računa žal nikjer ne zasledimo 
našega vložka pri sortiranju komunalnih odpadkov. Z uvedbo različnih 
zabojnikov je bilo namreč rečeno, da se bodo s tem znižali stroški komu-
nalnih storitev, a je stanje ravno obratno. Lepo bi bilo, da bi Prodnik najprej 
pogledal na možnosti notranjih rezerv in šele nato povišal zneske na raču-
nih. Še lepše bi bilo, da bi poleg računa poslali še spremno pismo z razlago, 
zakaj je prišlo do podražitve, a to je že preveč za pričakovati.

Odgovor JKP Prodnik d.o.o.: 
Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se niso podražile, ampak 
je na računu za komunalne storitve za februar zgolj opravljen poračun 
storitev za preteklo leto. Na začetku vsakega leta se namreč skladno 
z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občin-
skih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS pšt. 87/12, 
109/12, 76/17, 78/19) izvede poračun storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki za preteklo leto. Dodatne postavke na računu torej pomeni-
jo poračun, kar je na računu tudi označeno in pojasnjeno z opombo. 
Pojasnilo načina obračunavanja in poračunavanja storitev ravnanja s 
komunalnimi odpadki si lahko preberete v nadaljevanju.
V skladu z zgoraj navedeno Uredbo se cene storitev ravnanja s ko-
munalnimi odpadki uporabnikom zaračunajo glede na prostornino 
zabojnika in pogostost odvoza zabojnika (pogostost je določena v 
občinskem predpisu), tako da se masa odpadkov posamezne storitve 
porazdeli med uporabnike sorazmerno glede na prostornino zabojnika 
in pogostost odvoza (sodilo). 
Sodilo za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi 
tako, da se na začetku vsakega leta pri preračunu porazdelitve količine 
opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki 
med uporabnike upoštevajo načrtovane količine odpadkov, s katerimi 
se skuša čim bolj natančno oceniti dejanske količine na koncu leta. Na 
začetku prihodnjega leta se nato za preteklo leto naredi poračun sodi-
la tako, da se razdeli dejanska količina odpadkov posamezne storitve 
glede na dejansko prostornino zabojnika in pogostost odvoza v pre-
teklem letu. 
Ker so bile dejanske količine zbranih določenih vrst komunalnih od-
padkov (ločenih frakcij in odpadne embalaže, kosovnih odpadkov, me-
šanih komunalnih odpadkov) v letu 2020 večje od predvidenih, se to 
odraža v višjem sodilu za leto 2020 in poračunu premalo zaračunane 
količine opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi 
odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov) za 
leto 2020. Količine zbranih biološko razgradljivih odpadkov v letu 2020 
pa so bile nekoliko nižje od predvidenih, kar se odraža v nižjem sodilu 
in poračunu preveč zaračunane količine zbranih biološko razgradljivih 
odpadkov za leto 2020.

Vprašanje Marjana Bizilja: Kdaj izplačilo uporabnine za cesto po 
zasebnih zemljiščih?
Občinski svet Občine Lukovica je po skrajšanem postopku na 6. redni seji 
dne 6. 7. 2011 sprejel Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 
Lukovica, s katerim je bilo kategoriziranih 14 lokalnih cest v skupni dolžini 
42,650 km in 166 javnih poti v skupni dolžini 94,665 km. H kategorizaci-
ji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. 
člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 
49/1997) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 
37162 - 3/2009, z dne 21.10.2009. Odlok je bil objavljen v Občinskem ve-
stniku Občine Lukovica, št. 9/2011, dne 7. 7. 2011. 
Številne lokalne ceste in javne poti iz navedenega odloka v precejšnjem 
delu še vedno potekajo po zasebnih zemljiščih. Ena od teh je lokalna cesta 
Blagovica-Medija, ki na območju KS Blagovica v dolžini 2.511 metrov pote-

ka pretežno po zemljiščih zasebnih lastnikov. Za to cesto je bila konec leta 
2013 in v začetku leta 2014 izvedena geodetska odmera. Opravljena je bila 
tudi parcelacija obstoječih zemljišč. 
Zasebnim lastnikom ni bila s strani Občine Lukovica nikoli ponujena od-
kupnina ali uporabnina za uporabo ceste po zasebnih zemljiščih, niti ne 
izplačana. Vsi lastniki za ta cestna zemljišča še vedno plačujejo vse mogo-
če davke, čeprav jim je bila s kategorizacijo omejena lastninska pravica. 
Moja mati Marija Bizilj tako za zemljišče parc. št. 163/8 k.o. 1927-Blagovica 
plačuje davek na dediščino in darila, ki gre neposredno v proračun Občine 
Lukovica. Po omenjenem zemljišču pa se lahko neovirano in brezplačno 
vozijo tako občani občin Lukovica in Zagorje ob Savi ter drugi. 

Odgovor Občine Lukovica:
Kot vse ostale občine tudi Občina Lukovica ureja zatečeno stanje neu-
rejenega lastništva na kategoriziranih občinskih cestah. Občina Lukovi-
ca je na odseku LC 480281 Medija–Blagovica izvedla geodetsko odme-
ro ceste, kar je podlaga za nadaljevanje postopka ureditve lastništva, in 
sicer brezplačni prenos ali prodaja zemljišča, kar bo izvedeno v priho-
dnjih letih. Občina Lukovica je v lanskem letu naročila in izvedla projekt 
dejanske rabe javnih kategoriziranih cest. Podatki o dejanski rabi so bili 
v začetku tekočega leta vpisani v matično evidenco. Zbirni kataster GJI 
vodi GURS. Podatke zajema iz posameznih katastrov GJI, ki jih vodijo 
pristojni upravljalci GJI. Izvedeni projekt dejanske rabe omogoča na-
tančno določitev pripadajočih zemljišč javne cestne infrastrukture, ki 
se bodo izvzela iz obdavčitve nepremičnin skladno določilom veljavne 
zakonodaje. 

KRULC d.o.o.
Cesta heroja Vasje 8 
1251 Moravče

Renault priporoča 

RENAULT STORITEV. Vozite dalje. Uživajte dalje.

NUDIMO VAM:
servisiranje vozil, mehanična popravila,
garancijska popravila, karoserijska in ličarska popravila, 
cenitve škod, sklepanje zavarovanj …

01-7231-200                     www.renault.avtohisa-krulc.si                   servis@avtohisa-krulc.si

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

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih programov v Občini Lukovica za leto 2021

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 inva-
lidskih organizacij, s katerimi prispevajo k 
realizaciji pravic in nediskriminaciji invali-
dov,

• programi humanitarnih organizacij, s ka-
terimi rešujejo oziroma blažijo socialne 
stiske in težave posameznikov in skupin,

• programi, ki obsegajo podporo delovanju 
invalidskih in humanitarnih organizacij.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Upravičenci do sredstev so:

• dobrodelne organizacije kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih z name-
nom, da bi reševale socialne stiske in teža-
ve občanov Občine Lukovica, ustanovijo 
posamezniki v skladu z zakonom, ali ver-
ske skupnosti,

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

• invalidske organizacije, kot prostovoljne 
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovi-
jo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z 
zakonom, da v njih izvajajo posebne soci-
alne programe in storitve, utemeljene na 
značilnostih invalidnosti po posameznih 
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo social-
ni položaj invalidov, ki so občani Občine 
Lukovica,

• druga društva, zavodi, zasebne ustanove 
in zasebniki, ki izvajajo programe na po-
dročju sociale, varstva otrok in starejših 
občanov ter druge humanitarne progra-
me.

Izvajalci programov na humanitarnem področju 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

• da imajo sedež v Občini Lukovica oz. de-
lujejo 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, prostor-
ske, kadrovske in organizacijske možnosti 
za izvedbo načrtovanih aktivnosti,

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

• da dejavnost opravljajo na neprofitni 
osnovi,

• da poslujejo v skladu z zakonskimi predpi-
si in statutom izvajalca,

• da so v preteklih letih izpolnjevali pogod-
bene obveznosti, kolikor so prejeli sred-
stva iz proračuna občine.

Na podlagi 58. člena Zakona o interventnih 

ukrepih za omilitev posledic drugega vala epi-
demije COVID-19 so društva, katerim so bila 
sredstva na javnem razpisu odobrena v prete-
klem letu, sklenila z Občino Lukovica aneks k po-
godbi za leto 2020. Ta društva morajo občinski 
upravi dostaviti poročilo o realizaciji aktivnosti 
preteklega leta do 31. decembra 2021, zato se 
pri tem javnem razpisu ne upošteva pogoj jav-
nega razpisa za dodelitev sredstev, da občinski 
upravi vsako leto redno predložijo poročilo o 
realizaciji programov.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
humanitarnih programov za leto 2021 znaša 
5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Občine Lukovica za leto 2021 na proračun-
ski postavki 1012 Sofinanciranje humanitarno 
– socialnih društev – razpis.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODE-
LJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravi-
čencev iz II. točke tega razpisa od 1.1.2021 do 
31.12.2021. Dodeljena sredstva morajo biti po-
rabljena do 31.12.2021.

VI. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V 
RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na 
podlagi meril in kriterijev za sofinanciranje hu-
manitarnih 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 čla-
nov, 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 (pri-
znajo se 3 predavanja na leto)

10 točk / 
predavanje

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

10

- obdaritev jubilantov 10

- novoletna obdaritev starostnikov in invalidov 10

- skrb za bolne in ostarele 10

- organiziranje prireditve v Občini Lukovica 
(prizna se 1 prireditev)

10

- izdaja glasila, biltena 10

- sedež organizacije je v Občini Lukovica 50

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 dokumen-
tacije oz. na način opredeljen v razpisni doku-
mentaciji.

VIII. OBRAVNAVA VLOG
(1)  Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 

pravočasno oddane in popolne vloge ter me-
ril, ki so sestavni del razpisa.

(2)  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.

(3)  Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skla-
dno z določili upravnega postopka.

(4)  Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s 
sklenjenimi pogodbami.

(5)  Predlagatelja nepopolnega zahtevka občin-
ska uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok 
dopolnitve vlog je pet dni od dneva prejema 
poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih predlaga-
telj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže-
jo naknadno. 

IX. 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 –HUMA-
NITARNI PROGRAMI 2021«, na naslov: Občina 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje 
do ponedeljka, 24. maja 2021, do 12. ure. Za 
pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do 
roka prispele na sedež naročnika.
Odpiranje prispelih vlog bo: 26.5.2021, ob 18. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave v roku 30 dni od od-
piranja vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in popol-
ne vloge ter bodo skladno z vsebino javnega 
razpisa upravičenci do sofinanciranja progra-
mov, bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021. 

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

Številka: 410-0009/2021-2
Datum: 22. 4. 2021

mag.olga Vrankar, l.r. županja

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja 
pogojev in meril v okviru razpoložljivih sredstev javnega 
razpisa.

Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto 
izračuna na podlagi 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.



Rokovnjač24 JAVNI RAZPISI

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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 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, 5/20), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2021

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti z nasle-
dnjimi vsebinami:

• aktivnosti društev na področju spodbujanja lokal-
nega prebivalstva za sodelovanje pri pospeševa-
nju turizma,

• aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne dedi-
ščine, etnoloških posebnosti, lokalnih kulinaričnih 
posebnosti in olepševanje okolja,

• organiziranje prireditev,
• izvajanje promocijske in informativne dejavnosti 

v občini,
• projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več turistič-

nih in drugih društev ali zveze.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva in njihove 
zveze s sedežem na območju občine Lukovica, ki deluje-
jo najmanj 1 leto in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za 
izvajanje dejavnosti na področju turizma,

• da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. zveze,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani 

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

• da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne 
zakonske ter poslovne obveznosti,

• da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.
Na podlagi 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za 
omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 so 
društva, katerim so bila sredstva na javnem razpisu odo-
brena v preteklem letu, sklenila z Občino Lukovica aneks 
k pogodbi za leto 2020. Ta društva morajo občinski upra-
vi dostaviti poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta 
do 31. decembra 2021, zato se pri tem javnem razpisu ne 
upoštevata pogoj in kriterij javnega razpisa za dodelitev 
sredstev, da redno letno, do 31. marca, predložijo občin-
ski upravi poročilo o realizaciji aktivnosti za preteklo ko-
ledarsko leto. 

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje programov 
turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2021 znaša 
6.300,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so 
predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni 
dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica 
na področju 14 Gospodarstvo, glavni program 1403 Pro-
mocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva, podpro-
gram 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostin-
stva, proračunska postavka 047311 Javni razpis - turizem, 
kto 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2021 
spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem 
skladno s tem tudi spremeni višina odobrenih sredstev.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so aktivnosti upravičencev od 
1.1.2021 do 31.12.2021. Dodeljena sredstva morajo biti 
porabljena do 31.12.2021.

VI. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upošteva na-
slednje kriterije za sofinanciranje programov turističnih 
društev in njihovih zvez z naslednjimi vsebinami:

• finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
• redna dejavnost in jubilejne nagrade,
• strokovno izobraževanje na področju dejavnosti 

društva (predavanja, tečaji, ekskurzije) za spod-
bujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri 
aktivnostih pospeševanja turizma,

• promocijska dejavnost (izdaja promocijskega ma-
teriala, vzpostavitev, oblikovanje ali posodobitev 
spletne strani ter predstavitve na različnih dogod-
kih krajevnega, občinskega in medobčinskega 
pomena),

• organiziranje in izvedba turističnih prireditev kra-
jevnega, občinskega in medobčinskega pomena,

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

• organizacija in izvedba javnih natečajev za spod-
bujanje lokalnih kulinaričnih posebnosti in ureje-
nosti kraja,

• aktivnosti za zagotavljanje podmladka z organiza-
cijo delavnic za otroke in mladino.

VII. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki VI. tega razpisa se točku-
jejo v skladu z merili, ki so sestavni in obvezni del razpi-
sne dokumentacije. Merila so določena v točkah, katerih 
vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih 
sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja pro-
gramov turistične dejavnosti, in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov. Višina sofinanciranja posame-
znega programa je odvisna od skupnega števila zbranih 
točk in vrednosti točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg razpi-
sanih sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi 
za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je 
Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni 
dom Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran 
so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški admini-
strativnega osebja, stroški hišnika, stroški službenega vo-
zila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v 
nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka material-
nega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo 
materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu 
in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški 
javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek gle-
de na načrtovani čas koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj 
opredeli z oddajo vloge na javni razpis v razpisni doku-
mentaciji.

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

IX. OBRAVNAVA VLOG
1.  Prispele vloge pregleda in oceni tričlanska komisija. 

Komisija tudi pripravi predloge za dodelitev sredstev.

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

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

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

5.  Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenje-
nimi pogodbami.

6.  Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava 
pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve vlog je 
pet delovnih dni od dneva prejema poziva. Nepopol-
ni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne 
dopolni, se zavržejo naknadno. 

X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah, 
opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z ozna-
ko: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA DE-
JAVNOST 2021«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, najkasneje do petka, 21.5.2021, do 12. 
ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na navedeni da-
tum prejete do najkasneje 12. ure. Prijave se lahko dosta-
vijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporo-
čeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave 
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 24.5.2021, ob 10. uri, v pro-
storih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom 
občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi do-
delitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 15 dni, 
od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, 
št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - 
ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE).
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 kori-
ščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica 
izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za 
izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021.

XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, (I. nadstropje), 1225 Luko-
vica, 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: 322-0001/2021-2
Datum: 22.4.2021

mag. olga Vrankar, l.r. županja 



25april 2021 JAVNI RAZPISI

Na podlagi 21. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in 7. in 10. člena Odloka o postopkih in merilih za sofinancira-
nje letnega programa športa v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/21) ter Letnega programa športa Občine Lukovica za leto 2021 

(Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/21), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS
za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa 

iz proračuna Občine Lukovica za leto 2021

I. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA RAZPISA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

II. PRAVNA PODLAGA JAVNEGA RAZPISA
• 21. člen Zakona o športu (Ur. list RS, št. 

29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20),
• 7. in 10. člen Odloka o postopkih in merilih 

za sofinanciranje letnega programa športa 
v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lu-
kovica, št. 1/21) in 

• Letni program športa Občine Lukovica za 
leto 2021 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 
2/21).

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi sprejetega Letnega programa športa 
Občine Lukovica za leto 2021 so predmet javne-
ga razpisa športne vsebine:
1. Športni programi
1.3.1  Prostočasna športna vzgoja otrok in mla-

dine
1.3.1.1. Promocijski športni programi
1.3.1.2. Šolska športna tekmovanja
1.3.1.3. Celoletni športni programi
1.3.1.4.  Programi v počitnicah in pouka prostih 

dnevih
1.3.2.  Prostočasna športna vzgoja otrok in mladi-

ne s posebnimi potrebami
1.3.3.  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerje-

ne v kakovostni in vrhunski šport
1.3.3.1. Celoletni programi vadbe
1.4. Kakovostni šport
1.5. Perspektivni šport
1.8. športna rekreacija in 1.9. Šport starejših
1.8.1. Celoletni programi
1.9.1 Celoletni programi
2. Razvojne dejavnosti v športu
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokov-
nih kadrov 
2.2. Založništvo v športu
3. Organiziranost v športu
3.1. Delovanje športnih organizacij
4. Športne prireditve in promocija športa

III. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM 
RAZPISU IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZ-
PISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Upravičenci po tem razpisu so naslednji izvajalci 
področij športa:

• športna društva, registrirana v Republiki 
Sloveniji,

• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 
društva s sedežem v Občini Lukovica,

• zavodi za šport po Zakonu o športu,
• pravne osebe, registrirane za opravljanje 

dejavnosti na področju športa v Republiki 
Sloveniji,

• ustanove, ki so ustanovljene za splošno 
koristne namene na področju športa, v 
skladu z zakonom, ki ureja ustanove,

• javni zavod s področja vzgoje in izobraže-
vanja, ki izvajajo javno veljavne programe,

• samostojni podjetniki posamezniki, regi-

strirani za opravljanje dejavnosti v športu,
• zasebni športni delavci.

Športna društva in njihove zveze imajo pod 
enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega 
programa športa.

Pogoji za izvajalce letnega programa športa:
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja progra-
mov in področij letnega programa športa, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje:

• da imajo sedež in delujejo v Občini Luko-
vica

• da so registrirani za izvajanje športne de-
javnosti,

• da imajo zagotovljene materialne, kadro-
vske, organizacijske in prostorske pogoje 
za uresničitev načrtovanih športnih aktiv-
nosti,

• da izvajajo športne programe vsaj 1 leto 
pred objavo javnega razpisa, na katerega 
se prijavljajo

• izvajajo športne programe, ki so predmet 
razpisov, vsaj 30 vadbenih tednov letno v 
obsegu najmanj 60 ur (razen v posame-
znih programih, pri katerih je z merili do-
ločen manjši obseg)

• v programih športne vzgoje otrok in mla-
dine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport, kakovostnega, vrhunskega športa 
in športa invalidov so vključeni športniki, 
registrirani v nacionalni panožni športni 
zvezi za prijavitelja in vključeni v uradne 
tekmovalne sisteme, potrjene s strani 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Zdru-
ženja športnih zvez v letu, na katerega se 
nanaša javni razpis,

• da imajo urejeno evidenco o članstvu, pla-
čani članarini ter registriranih tekmovalcih 
(velja le za društva).

Če kategoriziran športnik mednarodnega, per-
spektivnega, državnega ali mladinskega razre-
da, ki ima stalno prebivališče v Občini Lukovica, 
nima pri športnih društvih s sedežem v Občini 
Lukovica, objektivnih možnosti za izvajanje de-
javnosti, se lahko sofinancira tudi društvo s se-
dežem izven Občine Lukovica, pri katerem tre-
nira posamezni kategorizirani športnik.
Dodatni pogoji za izvajalce posameznih špor-
tnih vsebin in športnih programov so navedeni 
v merilih. Merila za vrednotenje programov Le-
tnega programa športa v občini Lukovica za leto 
2021 so navedena v razpisni dokumentaciji.

IV. PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV ZA 
SOFINANCIRANJE
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
športnih vsebin Letnega programa športa Ob-
čine Lukovica za leto 2021 iz proračuna Občine 
Lukovica znaša za leto 2021 44.600,00 EUR. 
Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki so pred-
met razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpi-
sni dokumentaciji.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so aktivnosti upravičencev 
od 1.1.2021 do 31.12.2021. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31.12.2021.

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

VI. OBRAVNAVA VLOG
Odpiranje prispelih vlog bo: 31. maj 2021, ob 18. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica.
Komisija, ki jo imenuje županja bo pravočasno 
prispele in pravilno označene vloge obravnavala 
in ovrednotila v skladu s kriteriji, merili in postop-
kom določenim v Odloku o postopkih in merilih za 
sofinanciranje letnega programa športa v Občini 
Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/21) ter 
Letnem programu športa Občine Lukovica za leto 
2021 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 2/21).

VII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremlje-
na z naslovom pošiljatelja in označena z oznako: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA - PROGRAMI ŠPORTA 
2021«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, najkasneje do petka, 28. maja 
2021, do 12. ure. Šteje se, da je vloga prispela 
pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za 
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali v 
sprejemni pisarni občine.
Vloga mora biti dostavljena do roka iz prejšnjega 
odstavka, ne glede na način oddaje. Vloga, ki pri-
spe po poteku roka, je prepozna in se s sklepom 
zavrže.
Razpisna dokumentacija bo z dnem obja-
ve razpisa na voljo na spletni strani občine:  
www.lukovica.si in pri kontaktni osebi, ki je nave-
dena v točki IX. tega razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.

VIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi ute-
meljenih vlog z odločbo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni 
najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.

IX. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na na-
slovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, I. nadstropje, 
1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: 
Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310. Elektronski na-
slov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: 
mojca.cerar@lukovica.si. 

Številka: 410-0015/2021-2
Datum: 22.4.2021

mag. olga Vrankar, l.r. županja 
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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 bese-
dilo, 65/07 - odl. US, 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. 4/15) Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2021

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma naslednje vsebine:

• redna dejavnost registriranih kulturnih društev, 
• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, 

srednješolske in študentske populacije v delu, ki 
presega šolske vzgojno izobraževalne programe,

• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubi-
teljskih kulturnih dejavnosti,

• kulturne prireditve,
• drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebin-

sko učinkovitost s področja kulturnih dejavnosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in 
javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg 
dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno dejav-
nost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjeva-
ti naslednje pogoje:

• da imajo sedež v Občini Lukovica,
• da so registrirani za opravljanje kulturnih dejav-

nosti,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, 

kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo 
načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

• da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko 
gre za organizacijsko obliko, ki temelji na članstvu,

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

tutom,
• da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene ob-

veznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna 
občine.

Na podlagi 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za omi-
litev posledic drugega vala epidemije COVID-19 so društva, 
katerim so bila sredstva na javnem razpisu odobrena v pre-
teklem letu, sklenila z Občino Lukovica aneks k pogodbi za 
leto 2020. Ta društva morajo občinski upravi dostaviti poro-
čilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta do 31. decembra 
2021, zato se pri tem javnem razpisu ne upošteva pogoj jav-
nega razpisa za dodelitev sredstev, 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 2021 znaša 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 Lukovica za 
leto 2021 na proračunski postavki 082008 Sofinanciranje 
kulturnih društev – razpis.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravičencev iz II. točke 
tega razpisa od 1.1.2021 do 31.12.2021. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 31.12.2021.

VI. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU 
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril 
in kriterijev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kultur-
nih dejavnosti:

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

Pogoj: najmanj 4 nastopi letno

Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šolski uri.

Programski stroški na vajo 3 točke

Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur) 10 točk

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

Izobraževanje (maksimalno 3 programi izpopolnjevanja) 

Stroški na izpopolnjevanje 20 točk

STROŠKI NA NASTOP:

Organizacija koncerta v državnem merilu 60 točk

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

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

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

Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za preteklo leto na podlagi dokazil)

Kategorija regijski nivo 30 točk

Tekmovanje na regijskem nivoju:

zlato priznanje 50 točk

srebrno priznanje 40 točk

bronasto priznanje 30 točk

Kategorija državni nivo 50 točk

Tekmovanje na državnem nivoju:

zlato priznanje 80 točk

srebrno priznanje 70 točk

bronasto priznanje 60 točk

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na število aktivnih članov

do 9 aktivnih članov 100 točk

od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk

od 31 aktivnih članov naprej 400 točk

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

Dodatki za opremo

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

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA

Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.

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

Programski stroški na vajo 3 točke

Enodnevne intenzivne vaje (do 8 ur) 10 točk

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

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:

Organizacija predstave v državnem merilu 60 točk

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

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

Priložnostni nastopi v drugih regijah (max 5 nastopov 15 točk

Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov:

do 9 aktivnih članov 100 točk

od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

od 20 aktivnih članov naprej 300 točk

Izobraževanje – (maksimalno 3 prog. izpopolnjevanja ) – stroški na izpopolnjevanje 20 točk

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

Pogoj: Najmanj 1 nova otvoritev razstave – projekcije letno.

STROŠKI NA RAZSTAVO, PREDSTAVITEV, PROJEKCIJO

Otvoritev nove razstave, predstavitve, projekcije 100 točk

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

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

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

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov

Do 10 aktivnih članov 80 točk

Več kot 10 aktivnih članov 150 točk
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Na podlagi 30. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) ter 7. člena Pravilnika o sofinanciranju obnove nepremične 
kulturne dediščine na območju Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 8/19) Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje obnove sakralne nepremične kulturne  

dediščine na območju Občine Lukovica za leto 2021

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Sofinancira se obnova sakralne kulturne dediščine.
Predmet sofinanciranja so naslednje obnove:
a)  obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, 

oken in fasad kulturnih spomenikov, ki so razgla-
šeni za kulturne spomenike lokalnega pomena 
na območju Občine Lukovica; 

b)  obnove, povezane z adaptacijo in prenovo streh, 
oken in fasad nepremične kulturne dediščine, ki 
se nahaja znotraj zaščitenega območja spome-

nika lokalnega pomena in ima kulturno zgodo-
vinsko vrednost v zaščitenem območju; 

c)  restavratorske in sanacijsko-konservatorske po-
sege na kulturnih spomenikih lokalnega pome-
na in nepremični kulturni dediščini. 

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo pravne in 
fizične osebe, ki: 

• so lastniki ali solastniki kulturne dediščine za 
katero se dodeljuje sredstva ali 

• so najemniki kulturne dediščine in imajo z 
lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno 

pogodbo o sovlaganjih v objekt ali ustrezno 
soglasje lastnika objekta. 

• V primeru, da obstaja več solastnikov ali naje-
mnikov kulturne dediščine, so za pridobitev 
sredstev iz naslova sofinanciranja, vlogo dol-
žni predložiti vsi oziroma lahko za pridobitev 
sredstev pooblastijo skupnega predstavnika.

Pogoji za sodelovanje na razpisu: 
• enota je razglašena za kulturni spomenik lo-

kalnega pomena na območju Občine Lukovi-
ca ali se nahaja znotraj zaščitenega območja 
spomenika lokalnega pomena in ima kultur-

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 admini-
strativnega osebja, stroški hišnika, stroški službe-
nega vozila hišnika ter upoštevana 10 % amorti-
zacija dvorane (v nadaljevanju: materialni stroški). 
Urna postavka materialnega stroška dvorane se 
izračuna tako, da se upoštevajo materialni stroški 
posamezne dvorane v preteklem letu in zasede-
nost 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 izpol-
njevanja meril in razpisanih sredstev javnega 
razpisa ter na podlagi vrednotenja materialnih 

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, etno-
loška, video ali filmska skupina organizirana kot svoje društvo, dobi točke za materialne stroške po merilih, če pa deluje kot 
sekcija, pa le polovico le-teh.

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

do 200,00 EUR stroškov na leto 50 točk

od 201,00 EUR do 450,00 EUR 100 točk

nad 450,00 EUR stroškov na leto 150 točk

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.

VII. 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.  Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi 

pravočasno oddane in popolne vloge ter meril, 
ki so sestavni del razpisa.

2.  Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opre-
mljene skladno z zahtevami razpisne doku-
mentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in krite-
rijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se 
zavrne s pisnim sklepom.

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

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

5.  Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska 

uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopol-
nitve vlog je pet dni od dneva prejema poziva. 
Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v nave-
denem roku ne dopolni, se zavržejo naknadno. 

IX. 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 – PRO-
GRAMI KULTURE 2021«, na naslov: Občina Lu-
kovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 
srede 26. maja 2021, do 12. ure. Za pravočasne 
se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele 
na sedež naročnika.
Odpiranje prispelih vlog bo: 26.5.2021, ob 18. uri, 
v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lu-
kovica.
Razpisna dokumentacija bo z dnem obja-
ve razpisa na voljo na spletni strani občine:  
www.lukovica.si.

X. 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 pogod-
ba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in 
obveznosti med Občino Lukovica in upravičen-
cem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih 
sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021.

XI. 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: 410-0008/2021-2
Datum: 22. 4. 2021

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

JAVNI RAZPIS
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje  

malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lukovica v letu 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa 
in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne 
vode, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih 
enot (PE) na območju občine Lukovica.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne od-
padne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) 
določa zahteve odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode, ki morajo biti izpolnjene pri opra-
vljanju storitev obvezne lokalne javne službe od-
vajanja in čiščenja komunalne odpadne. Pravilnik 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za na-
men nakupa in vgradnje malih komunalnih čistil-
nih naprav v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine 
Lukovica, št. 5/15, v nadaljevanju: Pravilnik), dolo-
ča postopek za dodelitev sredstev, zagotovljenih 
v proračunu Občine Lukovica. 

II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH 
SREDSTEV
A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
(1)  Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe s 

stalnim prebivališčem v Občini Lukovica in do-

kazili o načrtovani gradnji objekta za čiščenje 
komunalne odpadne vode, skladno s pogoji 
javnega razpisa.

(2)  Občina Lukovica bo sofinancirala vloge skla-
dno s Pravilnikom. Sredstva so zagotovljena v 
proračunu Občine Lukovica za leto 2021 v viši-
ni do 5.200,00 EUR.

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

stavbe mora biti izven območja aglomeracij, 
za katere mora Občina Lukovica zagotoviti od-
vajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod 
z javnim kanalizacijskim sistemom in javno či-
stilno napravo.

(2)  Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji 
morajo razpolagati z lastninsko pravico oziro-
ma morajo predhodno skleniti služnostno po-
godbo, overjeno pri notarju.

(3)  Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma 
listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede 
doseganja mejnih vrednosti parametrov od-
padnih vod, kot jih predpisuje zakonodaja.

III. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja je sofinanciranje nakupa 
in vgradnje malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne 
vode od 1.1.2021 do 31.12.2021. Dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 31.12.2021.

IV. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vloga je sestavljena iz:
1.Prijavni obrazec (obr. št. 1),
2.Vzorec pogodbe (obr št. 2),
3.Zahtevek za sofinanciranje (obr št. 3).

Razpisna dokumentacija je od dneva objave jav-
nega razpisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva 
na spletni strani Občine Lukovica, www.lukovica.
si.

V. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu 2021 
je potrebno oddati v tajništvu Občine Lukovica 
ali poslati s priporočeno pošto na naslov: Občina 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica najkasneje 

nozgodovinsko vrednost v zaščitenem obmo-
čju oziroma ima status nepremične kulturne 
dediščine,

• vlagatelj mora imeti ali pridobiti kulturno – 
varstvene pogoje in soglasje za poseg, ki ju 
izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slo-
venije, Območna enota Kranj,

• vlagatelj mora imeti poravnane vse finančne 
obveznosti do Občine Lukovica,

• vlagatelj za isti namen še ni prejel sredstev iz 
proračuna Občine Lukovica.

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje ob-
nove nepremične kulturne dediščine na območju 
Občine Lukovica za leto 2021 znaša 16.700,00 EUR.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lu-
kovica na proračunski postavki 082034 Obnova 
nepremične sakralne kulturne dediščine.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV
Posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem 
javnem razpisu, morajo biti izvedeni v letih 2020 
in 2021, dela zaključena do konca oktobra 2021. 
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 
31.10.2021.

VI. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE OB-
NOVE KULTURNE DEDIŠČINE NA OBMOČJU OBČI-
NE LUKOVICA
Prednost pri sofinanciranju bodo imele obnove: 

• glede na stopnjo/pomen zaščitenosti enote, 

• glede na stopnjo poškodovanosti objekta.

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnje-
vanja naslednjih meril: 
a)  glede na stopnjo/pomen zaščitenosti enote: 

• razglašen kulturni spomenik lokalnega pome-
na (15 točk) 

• nepremična kulturna dediščina, ki se nahaja 
znotraj območja spomenika lokalnega po-
mena in ima kulturnozgodovinsko vrednost v 
zaščitenem območju (10 točk) 

• enota ima status nepremične kulturne dedi-
ščine (5 točk); 

b) glede na stopnjo poškodovanosti objekta: 
• enota je brez poškodb (0 točk) 
• enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo 

enote (5 točk) 
• enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne 

varovane lastnosti enote (10 točk) 
• enoti zaradi poškodb grozi porušitev (15 točk); 

Glede na doseženo število točk se določijo upra-
vičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje 
na javnem razpisu in ki so pravočasno vložili vlogo. 
Sredstva se razdelijo do višine sredstev določenih v 
proračunu za tekoče leto za sofinanciranje obnove 
nepremične kulturne dediščine.

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

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 – kulturna 
dediščina 2021«, na naslov: Občina Lukovica, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do 31. maja 2021, 
do 12. ure. 
Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do 
roka prispele na sedež naročnika.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave raz-
pisa na voljo na spletni strani Občine Lukovica:  
www.lukovica.si.

IX. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom občinske uprave v roku 15 dni od odpiranja 
vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem 
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, 
v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obve-
znosti med Občino Lukovica in upravičencem ter 
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021.

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: 410-0007/2021-2
Datum: 22. 4. 2021

mag. olga Vrankar, l.r. županja 
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 
- ZIUZEOP-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 15/21 - ZDUOP) 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, 5/20), Občina Lukovica objavlja 

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Lukovica za leto 2021

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

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje pro-
gramov strokovnega dela društev na področju 
kmetijstva, in sicer: letni programi in projekti ter 
redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja na-
menila za programe oziroma aktivnosti društev, 
ki se bodo odvijale v letu 2021 izkazana v finanč-
nem načrtu društva za tekoče leto.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva na območju 
Občine Lukovica, katerih osnovna dejavnost je 
kmetijska in izpolnjujejo naslednje pogoje:  

• da so registrirana v skladu z Zakonom o 
društvih za izvajanje dejavnosti s področja 
kmetijstva in gozdarstva,

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

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

• da imajo poravnane vse davke in druge 
obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,

• da dejavnost opravljajo na neprofitni pod-
lagi.

Na podlagi 58. člena Zakona o interventnih ukre-
pih za omilitev posledic drugega vala epidemije 
COVID-19 so društva, katerim so bila sredstva na 
javnem razpisu odobrena v preteklem letu, skle-
nila z Občino Lukovica aneks k pogodbi za leto 
2020. Ta društva morajo občinski upravi dostaviti 
poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta do 
31. decembra 2021, zato se pri tem javnem razpi-
su ne upoštevata pogoj in kriterij javnega razpisa 
za dodelitev sredstev, da redno letno, do 31. mar-
ca, predložijo občinski upravi poročilo o realizaciji 
aktivnosti za preteklo koledarsko leto. 

IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje 
dejavnosti društev s področja kmetijstva iz 
proračuna Občine Lukovica znaša za leto 2021 

11.000,00 EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi 
meril, ki so predmet razpisa, natančneje pa se 
opredelijo v razpisni dokumentaciji.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine 
Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo 
in ribištvo, glavni program 1102 Program reforme 
kmetijstva in živilstva, podprogram 11029002 Ra-
zvoj in prilagajanje podeželskih območij, prora-
čunska postavka 042111 Sofinanciranje društev s 
področja kmetijstva - razpis, KTO 412000 – tekoči 
transferi neprofitnim organizacijam in ustano-
vam. 
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 
2021 spremeni višina sredstev od navedene, se 
upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina 
odobrenih sredstev.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJE-
NIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so aktivnosti upravičen-
cev od 1.1.2021 do 31.12.2021. Dodeljena sred-
stva morajo biti porabljena do 31.12.2021.

VI. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZA-
GOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se upo-
števa naslednje kriterije društev:

• finančno ovrednoten program dela za teko-
če leto,

• strokovno izobraževanje na področju dejav-
nosti društva (seminarji, tečaji, ekskurzije),

• promocijska dejavnost,
• celotno število članov društva ter število 

članov iz občine Lukovica, pri čemer se član-
stvo dokazuje s plačano članarino,

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

VII. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZA-
GOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v 
točki VI. tega razpisa, točkujejo v skladu z merili, ki 
so sestavni in obvezni del razpisne dokumentaci-
je. 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 upra-
vljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka 
Kersnika in Kulturni dom Antona Martina Slom-
ška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane 
po zaključnem računu, stroški administrativnega 
osebja, stroški hišnika, stroški službenega vozila 
hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvora-
ne. Urna postavka materialnega stroška dvorane 
se izračuna tako, da se upoštevajo materialni stro-
ški posamezne dvorane v preteklem letu in zase-
denost 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.

VIII. 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 in v 
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

IX. OBRAVNAVA VLOG
1.  Vloge bo obravnavala tričlanska komisija (v 

nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila tudi 
predloge dodelitve sredstev. 

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

3.  Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opre-
mljene skladno z zahtevami razpisne doku-
mentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne 
bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in krite-
rijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se 
zavrne s pisnim sklepom.

4.  Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili 
upravnega postopka. 

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

do 24. maja 2021 do 12. ure.
Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo prispele 
do navedenega datuma in ure na sedež Občine.
Vlogo je potrebno poslati v zapečatenem ovit-
ku, ovitek pa mora biti na sprednji strani ozna-
čen z napisom »NE ODPIRAJ - mKČN 2021«. Na 
hrbtni strani ovitka mora biti označen polni 
naslov vlagatelja.

VI. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska ko-
misija, ki jo s sklepom imenuje županja. Odpira-
nje vlog ni javno. Upoštevale se bodo izključno 
v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane 
vloge.

Vlagatelja nepopolnega zahtevka občinska upra-
va pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve 
vlog je pet delovnih dni od dneva prejema poziva. 
Nepopolni zahtevki, ki jih vlagatelj v navedenem 
roku ne dopolni, se zavržejo naknadno.

VII. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE O 
IZIDU RAZPISA
Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila o iz-
idu javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni od 
dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve pro-
računskih sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene 
pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in 
način koriščenja proračunskih sredstev.

VIII. DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na na-
slovu: Občina Lukovica, Stari trg 1 (pritličje), 1225 
Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Ja-
sna Sovinšek, tel. št. 01/7296-210. Elektronski na-
slov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: 
jasna.sovinsek@lukovica.si. 

številka: 354-0033/2021-2
datum: 22. 4. 2021

mag. olga Vrankar, l.r. županja 
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Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih Občine Lukovica in o priznanjih župana Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 4/04) Odbor za družbene in 
društvene dejavnosti ter občinska priznanja, proslave in prireditve objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj in nagrad v letu 2021

1. Priznanja Občine Lukovica v letu 2021 so:
• častni občan Občine Lukovica, 
• plaketa Občine Lukovica.

2. Priznanja Občine Lukovica se podeljujejo 
za dosežke, ki so prispevali k boljšemu življe-
nju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled 
občine na gospodarskem, kulturnem, znanstve-
nem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, nara-
vovarstvenem področju in na drugih področjih.

3. Priznanja se lahko podelijo: posamezni-
kom, skupinam občanov in vsem pravnim ose-
bam oz. organizacijam.

4. Predlagatelji za podelitev priznanj Obči-
ne Lukovica so lahko občani, politične stranke, 
podjetja, društva ter druge organizacije in sku-
pnosti. Predlagatelj za podelitev priznanj sebe 
ne more predlagati za priznanje.

5. Predlog za podelitev priznanja mora biti 
podan v pisni obliki in mora vsebovati:

• podatke o predlagatelju,
• vrsto predlaganega priznanja občine,
• podatke o predlaganem prejemniku pri-

znanja,
• obrazložitev k predlogu,
• dokumente, ki potrjujejo dejstva v obra-

zložitvi.

6. Rok za vložitev predlogov je sreda, 19. maj 
2021.

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

Številka: 410-0013/2021-1
Datum: 22. 4. 2021

odbor za družbene In
društVene dejaVnostI ter občInska prIznanja

bogdan capuder, l. r.
predsednIk

Delo občinskega odbora
Člani OO NSi Lukovica nadaljujemo z začrtanim delom; smo aktivni pri uresničevanju programa stranke in si prizadevamo za realizacijo nalog, ki smo 
si jih zastavili ob začetku mandata občinskega sveta Občine Lukovica.
Kljub vsem zaščitnim ukrepom in omejitvam javnega zbiranja v preteklem in v letošnjem letu, je občinski odbor redno obravnaval aktualne zadeve 
in dajal predloge in pobude za delo občinskega sveta. Na seji odbora, 11. marca, je beseda tekla o bodoči usodi Pungartnikove hiše v Lukovici, ki jo 
je občina v času županovanja našega župana A. Ž. Burje kupila z namenom pridobitve prostorov za manjše storitvene dejavnosti ali za družbene in 
društvene dejavnosti, ki bi lukoviškemu trškemu jedru vdihnile več javnega življenja. Na občini sicer potekajo pogovori z Glasbeno šolo Domžale, 
ki je izkazala interes za izvajanje njihove dejavnosti v teh prostorih, vendar končne odločitve še ni. Ponovno smo se vprašali, kako tečejo postopki z 
umeščanjem poslovnih prostorov za naše obrtnike v načrtovano gradnjo 80 stanovanjskih enot, ki naj bi jih Stanovanjski sklad RS začel graditi v Lu-
kovici naslednje leto. Seveda ni šlo brez vprašanj o (pre)dolgem postopku sprejemanja prostorskega plana in o zagotovitvi prostorov za dnevno var-
stvo starejših ali za medgeneracijska srečanja in pa o načrtovani gradnji novega gasilskega doma v Lukovici. Prazen prostor ob počivališču (BS Petrol) 
avtoceste je, žal, še vedno poln odpadkov in ne služi svojemu namenu. Čeprav prostor ni v lasti občine, pa se nahaja pri nas in zanemarjen prostor 
ni nikomur v ponos. Občina je sicer že večkrat zahtevala, da DARS to območje vsaj očisti in prepreči nadaljnje smetenje. Še vedno čakamo odgovor.
Omenjena vprašanja bodo postavljena na seji občinskega sveta v sredo, 14. aprila. 
Zaradi razglašene epidemije še vedno ne moremo izvesti našega zbora članstva, ki mora po preteku dveh let našega mandata izvoliti novo vodstvo. 
Vse člane obveščamo, da bomo to storili takoj, ko bo spet dovoljeno zbiranje več oseb v zaprtih prostorih.

oo nsI lukoVIca,

6.  Predlagatelja nepopolne vloge občinska upra-
va pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve 
je pet delovnih dni od dneva prejema poziva. 
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navede-
nem roku ne dopolni, se zavržejo. 

X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih ovoj-
nicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in 
označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZ-
PIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2021, na naslov: 
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, naj-
kasneje do ponedeljka, 24. maja 2021, do 12. 
ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na nave-
deni datum prejete do najkasneje 12. ure. Prijave 
se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali 
posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna doku-
mentacija bo z dnem objave razpisa na voljo na 
spletni strani občine: www.lukovica.si.

Odpiranje prispelih vlog bo: 26. maj 2021, ob 15. 
uri, v prostorih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica.
Odpiranje vlog ni javno.

XI. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s skle-
pom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni 
odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev je možna pritožba v roku 15 dni, 
od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z 
določili Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno be-
sedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 
36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 
- ZIUOPDVE).
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 odobrenih 
sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine 
Lukovica izplačajo na transakcijski račun na pod-
lagi zahtevkov za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2021.

XII. 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: 330-0001/2021-2
Datum: 22.4.2021

mag. olga Vrankar, l.r. županja 
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ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE 
Izpostava Domžale 
Vir, Šaranovičeva cesta 21a 
1230 Domžale 
 
 

www.lj.kgzs.si 

URADNE URE 
ponedeljek in sreda: 8h–11h 
ostalo po dogovoru 
Telefon: 01/724-18-45 
               01/724-48-55 
E-naslovi: 
pavla.pirnat@lj.kgzs.si 
petra.burja@lj.kgzs.si 
lucija.susnik@lj.kgzs.si  
matjaz.malezic@lj.kgzs.si 

 
 

ZBIRNA VLOGA 2021 
 

Ob oddaji tega prispevka za objavo še 
vedno veljajo roki, predvideni ob začetku 
oddajanja zahtevkov v okviru Zbirne vloge 
(subvencije), in sicer bo redni rok potekel 
v četrtek, 6. maja. Vendar pa zaradi 
epidemioloških razmer v državi obstaja 
možnost, da bi v zamudnem roku lahko 
oddali zahtevke brez znižanja plačil. 
Vsekakor vse, ki se za termin pri nas še 
niste dogovorili, prosimo, da to storite 
TAKOJ. Pokličite nas ali nam pišite na 
enega od zgoraj navedenih kontaktov. 
 

Zamudni rok za oddajo ali dopolnitev 
zbirne vloge je do vključno 31. maja. 
Možne spremembe zbirne vloge brez 
znižanja plačil po oddaji zbirne vloge v 
času zamudnega roka so: 
• sprememba zahtevkov na površino, 
• dodajanje novih GERK-ov, ki ste jih v RKG 

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

Po oddaji zbirne vloge in po preteku 
zamudnega roka so možne naslednje 
spremembe zbirne vloge: 
• umik posameznega zahtevka, 
• sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin 

(v 15 delovnih dneh, ko se to lahko stori), 
• umik živali v obdobju obvezne reje v 

primeru izvajanja ukrepa Dobrobit živali 
za drobnico,  

• spremembo števila istih živali pri 
proizvodno vezanem plačilu za drobnico 
(letos novost) v primeru zmanjšanja 
števila reje istih živali v obdobju od 5. 5. 
do 31. 10., kot je bilo prijavljeno, 

• izločitev in nadomestitev v primeru reje 
avtohtonih in tradicionalnih pasem 
(GEN_PAS),  

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila za ukrep EK, 

• sprememba kmetijske rastline, če vpliva 
na višino plačila ali izpolnjevanje pogojev 
pri ukrepu KOPOP Poljedelstvo in 
zelenjadarstvo (kolobar), 

• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva 
na izpolnjevanje pogojev za zeleno 
komponento v shemi neposrednih plačil 
(obveznost imajo kmetije z več kot 10 oz. 
15 ha ornih zemljišč), 

• spremembo lokacije naknadnih 
posevkov ali podsevkov trave ali 
podsevkov stročnic za zagotavljanje 
površin z ekološkim pomenom (zelena 
komponenta), najkasneje do 15. 8., 

• sprememba vrste zelenjadnice oz. 
datuma setve/sajenja ali predvidenega 
spravila navedenega na podobrazcu 
»Prijava zelenjadnic in obdobij 
prisotnosti« - spremembe morate 
sporočiti ARSKTRP vsaj tri dni pred 
spremembo datumov setve ali sajenja ali 
predvidenega spravila, 

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

• oddaja obrazca za oddajo in prejem 
živinskih gnojil, ki ga mora vložiti kmetija, 
ki tovrstna gnojila oddaja, ter kmetije, ki 
so od bioplinarne prejele digestat ali 
druga živinska gnojila v primeru da tega 
ne sporoči kmetija, ki ga oddaja – zadnji 
dan za oddajo je 15. 12. 2020. 

Seveda vse navedene spremembe lahko 
naredite le, če se še ni najavila kakršnakoli 
kontrola s strani ARSKTRP. To ne velja za 
zadnjo alinejo. 
V primeru da je po oddaji zbirne vloge 
zaradi smrti prišlo do spremembe nosilca, 
je potrebno zadeve urediti na Upravni enoti 
v Registru kmetijskih gospodarstev, preko 
nas pa sporočite na AKTRP transakcijski 
račun novega nosilca. Sprememba nosilca 
iz drugih razlogov brez finančnih 
posledic do konca leta ni več mogoča. 
V primeru kakršnekoli nejasnosti se 
pravočasno obrnite na našo službo. 

 
OSNOVNI IN OBNOVITVENI TEČAJI 
ZA IZVAJALCE UKREPOV FFS 
S 24. členom Zakona o dodatnih ukrepih za 
omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je 
stopil v veljavo 4. februarja, se podaljšuje 
do 31. 12. 2021 veljavnost vseh izkaznic 
o ravnanju s FFS, ki potečejo v času 
razglašene epidemije. Kljub vsemu bomo 
usposabljanje izvajali tudi preko spleta. V 
mesecu maju bomo organizirali več 
spletnih usposabljanj v naslednjih terminih:  
• osnovno usposabljanje v torek, 11. 5. 

2021, in sredo, 12. 5. 2021 – obvezna 
prijava do 5. maja, 

• obnovitveno usposabljanje v torek, 4. 5. 
2021, in četrtek, 6. 5. 2021.  

Na usposabljanje se lahko prijavite 
izključno v primeru, da imate računalnik ali 
mobilni telefon, ki mora biti opremljen s 
kamero in mikrofonom, ter ju imate  
možnost vključiti. Za dodatne informacije 
se obrnite na nas ali na sodelavko Špelo 
Drnovšek (01/513 07 02). 
 
DELAVNICE PEKE SLAŠČIC 
 

Za člane kmetijskih gospodarstev iz 
območja Občine Lukovica bomo 
organizirali brezplačne praktične tečaje: 
• Sladko in slano pecivo iz listnatega testa 

(1 delavnica), 
• Piškoti in pite (2 enaki delavnici). 
Delavnice bodo predvidoma izvedene v 
juniju v prostorih in pod vodstvom 
strokovnjakov Biotehniško izobraževalnega 
centra v Ljubljani (BIC) v popoldanskem 
času približno 5 ur. Prijava je obvezna in 
število mest omejeno. Samo prijavljeni 
boste naknadno dobili podrobnejša 
obvestila. Prijavite se na mobilni telefon 
031-667-890 (Pavla) ali po e-pošti. 
Delavnice bodo sofinancirane iz proračuna 
Občine Lukovica preko Javnega razpisa  za 
zagotavljanje tehnične podpore v 
kmetijstvu za leto 2021. 
 
 
 
 

PAVLA PIRNAT in PETRA BURJA 
terenski kmetijski svetovalki
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Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v primeru socialne in 
materialne ogroženosti
V primeru socialne in materialne ogroženosti lahko na centru za social-
no delo uveljavljate naslednje pravice:
1. denarno socialno pomoč,
2. izredno denarno socialno pomoč,
3.  izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov 

pogreba (pogrebnina),
4.  enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega 

člana (posmrtnina),
5. varstveni dodatek.

DENARNA SOCIALNA POMOČ (DSP)
Namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki 
omogoča preživetje. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne do-
sega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnje-
ni tudi drugi pogoji. Trenutno osnovni minimalni dohodek za samsko 
osebo znaša 402,18 €.
Pridobite jo lahko, če bivate v Republiki Sloveniji (RS) in ste:
• državljan RS s stalnim prebivališčem v RS,
•  tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje in s stalnim prebivališčem v 

RS,
•  oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni doda-

tek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo RS,
hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in 
prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, si ne morete zagotoviti pre-
živetja sami z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz 
premoženja in iz drugih virov.
Višina je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premo-
ženja, prihrankov.
V primeru upravičenosti oz. izpolnjevanja pogojev za DSP ste upra-
vičeni tudi do dodatnega zdravstvenega zavarovanja in osnovnega 
dodatnega zavarovanja. Predlagamo vam, da v primeru, da nimate 
sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja pri kateri od za-
varovalnic, le-tega sklenete. Če vam bo priznana pravica z odločbo CSD 
(za dodatno zdrav. zav.), vam bo zavarovalna polica pri zavarovalnici v 
tem primeru mirovala (premij vam ne bo treba plačevati), v primeru 
izgube le-te pa ne bo veljala trimesečna čakalna doba.
Za pridobitev pravice do osnovnega zdravstvenega zavarovanja ni po-
treben status brezposelne osebe na Zavodu za zaposlovanje (ZRSZ).

IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ
Namenjena je za kritje izrednih stroškov, ki so vezani na osnovno pre-
živetje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mo-
goče pokriti. Namenjena je tudi v primeru da se oseba ali družina iz 
razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogro-
ženosti. Po prejetju izredne denarne socialne pomoči ste dolžni predlo-
žiti dokazilo o namenski porabi, v roku 45 dni po prejetju pomoči oz. 
najkasneje ob vložitvi nove vloge. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni 
od prejema. V nasprotnem ne morete uveljaviti nove izredne denarne 
socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči.

POGREBNINA 
Uveljavlja jo lahko družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb v 
Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na vlagateljevo ime), in sicer 
zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v zunajzakonski skupno-
sti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki, 
starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zve-
zi ali v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti, bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje 
pokojne osebe.
Dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (pre-
moženja se ne ugotavlja) ne sme presegati višine 617 evrov za samsko 
osebo oziroma 925 evrov za družino.
Do pogrebnine je vlagatelj lahko upravičen samo za stroške pogreba v 
RS oz. za stroške, ki so nastali v RS.
Znesek pogrebnine, ki se dodeli, je v višini pogrebnih stroškov oz. naj-
več 804,36€.

POSMRTNINA
Uveljavljajo jo lahko iste osebe kot pravico do pogrebnine. Posebni po-
goji, ki morajo biti še izpolnjeni: 
•  vlagatelj je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne 

pomoči ali do varstvenega dodatka ali
•  dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov (pre-

moženja se ne ugotavlja, prav tako se ne upošteva denarna socialna 
pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in državna štipendija) ne 
presega zakonsko določenega cenzusa.

VARSTVENI DODATEK
Upravičenci so osebe, ki so trajno nezaposljive z odločbo ZRSZ, ki so 
trajno nezmožne za delo z odločbo ZPIZ-a, imajo status invalida po 
zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadetih oseb in/ali iz-
polnjujejo starostni pogoj 63 let ženske in 65 let moški ter izpolnjujejo 
premoženjske in dohodkovne pogoje. V postopku ugotavljanja upravi-
čenosti do varstvenega dodatka se kot oseba, ki je trajno nezmožna za 
delo, šteje oseba, ki:
• ima status invalida I. kategorije (odločba pristojne komisije),
• je invalidsko upokojena,
•  ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno 

prizadetih oseb ali
•  ima mnenje invalidskih komisij Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije.
Vsi obrazci vlog so dostopni na spletni strani https://www.gov.si/teme/
denarna-socialna-pomoc/ ter v pritličju CSD na Masljevi ulici 3, Domža-
le. Za več informacij pokličite na tel. 01 724 63 70 ali pošljite elektron-
sko sporočilo na naslov gpcsd.domza@gov.si.

Besedilo: Dražen Logar, univ. dipl. soc. del. 

besedIlo: dražen logar, unIV. dIpl. soc. del. 

OB
VE

ST
IL

O Najemnike grobov na pokopališču na Brdu pri Lukovici obveščamo, da 
se bodo zaradi višjih komunalnih in vzdrževalnih stroškov povišale cene 
grobnin, in sicer bodo nove cene znašale:

- otroški grob: 10 €,
- enojni grob do 80 cm: 17 €,
- dvojni grob do 160 cm: 27 €.

Hvala za razumevanje. 
krajeVna skupnost lukoVIca
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Glasbena šola Domžale vabi k vpisu nove učence!
 

Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev za  
šolsko leto 2021/2022 bodo predvidoma potekali 

v petek, 21. maja 2021, od 16. ure dalje 
(v prostorih Glasbene šole Domžale in oddelka Brdo pri Lukovici)  

in v soboto, 22. maja 2021, od 9. ure dalje
(v prostorih Glasbene šole Domžale in oddelka Mengeš).

 
Prijava na sprejemne preizkuse bo odprta od 3. do 17. maja 2021.

Za sprejemni preizkus se bo možno prijaviti: 

na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko klika  
na zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS. 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste na mail dobili potrditev prijave,  
med 17. in 20. majem pa še navodila s točno uro in lokacijo sprejemnega izpita.

Sprejemni preizkus ni potreben za učence Glasbene  
pripravnice in Predšolske glasbene vzgoje:

PGV – Predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke, rojene v letu 2016)
GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke, rojene v letu 2015)

Vpis za PGV in GLP bo potekal:
med 31. majem in 4. junijem na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si)  

preko klika na zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS.
Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP, ne opravljajo sprejemnega preizkusa. 

Vpisujemo jih do zapolnitve mest, velja vrstni red prijav.

Dodatne informacije o instrumentih in programih, ki jih  
poučujemo, najdete na www.gs-domzale.si.

Veselimo se novih mladih glasbenikov!

Šola s  
posluhom.
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ROKOVNJAČEVA NAGRADNA KRIŽANKA 
Uredništvo Rokovnjač, Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Nagrajuje Arboretum Voljči Potok
Arboretum Voljči Potok bo izžrebanemu nagrajencu Rokovnjačeve 
križanke podaril družinsko vstopnico za dva obiska za vstop v park 
Arboretum Volčji Potok. Za prevzem nagrade se prejemnik obrne 
na blagajno pri vhodu v park Arboretuma Voljči Potok.

Nagrado bo prejel le en prejemnik, ki ga bomo izžrebali med 
vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpol-
njene križanke (samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko 
pošljete do torka, 4. maja 2021, na naslov: Uredništvo Rokovnjač, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, ali skenirane na elektronski naslov:  
rokovnjac@lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov 
(ime in priimek).
 
Nagradna križanka marčevske številke
Geslo nagradne križanke: DOBRODOŠLI V AVTOHIŠI.
Nagrado prejme: Janez Košir. 
Za prevzem nagrade se prejemnik obrne na Občino Lukovica,  
Stari trg 1, 1225 Lukovica. 

ZAHVALA
Iskrena hvala sosedu Tonetu Lavraču iz Hribov, da je v času moje bo-
lezni vestno in velikodušno skrbel za mojo živino. Prav tako pa tudi 
hvala za nesebično pomoč pri vsakodnevnih opravilih v hlevu.

damIjan noVak

ZAHVALA, KRIŽANKA
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Ponudba velja v vseh tehničnih trgovinah Loške zadruge od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.Ponudba velja v vseh tehničnih trgovinah Loške zadruge od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.

Dišavnica v loncu, Sivka
VRTNARIJA ŠKOFIC

Premer lončka 9 cm.

0,99 €/kos

Oporna mreža za rastline, 
1,5 x 20 m
PVC oporna mreža za rastline 
vzpenjalke je v veliko pomoč 
na vsakem vrtu.

2,50 €/m

 gnojilo VRT 

250 ml

GRATIS

· v Jaršah · v Jaršah 
pri Domžalah
pri Domžalah

· v Dolu pri Ljubljani
· v Dolu pri Ljubljani

· v Lukovici· v Lukovici

· v Ljubljani · v Ljubljani 
na Ježicina Ježici

Vabljeni v naše prodajalne  
Vabljeni v naše prodajalne  

z BOGATO PONUDBO repromaterialov  
z BOGATO PONUDBO repromaterialov  

in pripomočkov za kmetovalce in vrtičkarje
in pripomočkov za kmetovalce in vrtičkarje

www.kzdomzale.si

Kmetijsko vrtni center JARŠE, Industrijska cesta 15, 1235 Radomlje, tel.: 01 72 26 446   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijsko vrtni center DOL, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, tel.: 01 56 39 350   PON - PET: 7:00 - 19:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00
Kmetijska trgovina LUKOVICA, Vevrov trg 1, 1225 Lukovica, tel.: 01 72 36 650    PON - PET: 8:00 - 17:00, SOBOTA: 7:00 - 12:00 
Kmetijska trgovina JEŽICA, Ježica 16, 1000 Ljubljana, tel.: 01 56 14 800    PON - PET: 7:00 - 15:00, SOBOTA: 7:00 - 13:00

Ponudba velja v vseh trgovinah KZ Domžale od 21. 04. do 13. 05. 2021 oz. do razprodaje zalog.  
Nekatere fotografije so simbolične. Ne izključujemo možnosti napak v tisku. Vse pravice pridržane.

Tekoče gnojilo za cvetje, PLANTELLA, 3 l
Visokokakovostno tekoče gnojilo, obogateno z 
vitamini in izvlečki morskih alg za gnojenje vseh 
vrst cvetočih sobnih, okenskih, balkonskih in 
vrtnih rastlin.

15,10 €/kos

Zemlja za presajanje, Humko - Flor, 
HUMKO, 50 l
Univerzalna zemlja za rože, sestavljena iz 
mešanice belih in črnih šot z dodatkom gline 
in hranil. Primerna ja za splošno presajanje 
nezahtevnih rastlin, za izboljšanje vrtne 
zemlje in dodajanje rastočim rastlinam. 

5,50 €/kos

Zalivalka, SPRING, 10 l
Zaradi različnih velikosti je zalivalka 

Spring neprecenljiva pomoč na vsakem 
vrtu. Zelene barve.

3,90 €/kos

Vaba za polže, Naturen BIO, 
SUBSTRAL, 1,2 kg
Vaba v obliki peletov, ki vsebuje 
naravno učinkovino: železov-III-fosfat 
najnovejše generacije. Je okolju 
prijazna (ni nevarna koristnim živalim) 
in kljub nizki koncentraciji učinkovine 
(1%) – izjemno učinkovita in trpežna.

9,70 €/kos

Večnamensko  
vrtno orodje, Krempeljc

Uporabno je za odstranjevanje 
plevela, čiščenje fug in pobiranje 

pridelkov. Je vsestransko koristno za 
delo na vrtu.

14,50 €/kos

OGLAS



JASNO, TE CENE SO HoT

za 30 dni

6,99

za 30 dni

9,99

za 30 dni

14,99 GRATIS
PRENOS 
ŠTEVILKE 

DO 30. APRILA

Slovenski mobilni uporabniki menijo, da so pri HoT-u res najboljše.

 * Po raziskavi Argon Brand Track, November 2020.
Vse cene so v EUR  in vključujejo DDV. Vključene enote veljajo v Sloveniji, v EU pa so količine 
omejene oz. se obračunavajo skladno s cenikom. Več na hot.si.

Zato:
• 96 % naših uporabnikov želi ostati pri nas.
• Več kot 100.000 zadovoljnih uporabnikov, prisega na naše storitve.
• Zadovoljni uporabniki z veseljem priporočijo naše storitve.
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