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14. februar – VALENTINOVOa Semenski krompir

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

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT
PROGRAM PAŠNIŠTVA
vse za hlev in oskrbo hlevskih živali

SADNE SADIKE IN TRAJNICE

(ameriške borovnice, jagodičevje, sadike jablan, hrušk, češnje, žižula, …)

UGODNE
CENE
v prodaji program Kerbl in Clair

VSE ZA VRT

zemlje, vrtno orodje, semena, gnojila, …

V prodaji
SEMENSKI
KROMPIR

DOMAČE DOBROTE

Suhe mesnine (salame, klobase,
narezki, zaseka, …), domači siri, štruklji,
testenine, moke, kaša, zdrob, …

Postani
poštar
Če si raje na terenu kot
v pisarni, se nam pridruži.
Izberi dinamično in
zanesljivo službo.

Poskeniraj
kodo in pošlji
prošnjo.
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Spoštovane bralke in bralci glasila Rokovnjač! Pred vami je druga letošnja
številka, ki vam bo tokrat postregla s
prispevki v svojih stalnih rubrikah.
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S kulturnega področja si lahko preberete prispevke o obeležitvi slovenskega
kulturnega praznika, 170-letnici smrti
dr. Jakoba Zupana, po katerem se imenuje tudi naša knjižnica v Šentvidu pri
Lukovici, ter o vseslovenskem projektu
Slovenija kvačka, v katerem je gospa
Šećira Seferagić z izredno natančnostjo
in potrpežljivostjo nakvačkala grb Občine Lukovica v velikosti človeka.
Na področju zdravja si v osrednjem
intervjuju lahko preberete nasvete za
nego kože s strani ustanoviteljice naravne kozmetične linije Nanu – Nuše
Marinc. Slednja tudi sponzorira križanko v tej številki. Preberite si tudi povabilo k odrekanju različnih razvad v
postnem času ter povabilo starejšim za
vključitev v projekt Zapišimo spomine
in v Šolo zdravja.
Društva postajajo vse aktivnejša, še
posebej lukoviški upokojenci, ki so se
aktivirali že na vseh svojih področjih,
čemur botrujejo umirjajoče se epidemiološke razmere.
V drugem delu glasila najdete kar sedem občinskih razpisov za dodelitev
sredstev ter objave za prve letošnje (državnozborske) volitve, ki bodo potekale 24. aprila.
Vljudno vabljeni k branju!

Spoštovane ženske, žene in matere,
ob dnevu žena in materinskem dnevu s ponosom čestitam vsem
ženskam za enakopravno in enakovredno prizadevanje za dobro
vseh ljudi.
Naša vloga v družinah in v družbi je neprecenljiva. Je gonilna sila
in garant zdrave vzgoje za trdne temelje slovenstva. Od nas je odvisno, kako bomo vzgajale otroke in varovale družino kot osnovno
celico družbe.
Mati je svetinja življenja in srce družine, ki iz hiše ustvari dom; dom
pa pomeni toplino in sprejetje, odpuščanje in zadnjo oporo.
Ponosno praznujmo in se veselimo življenja.

Katka Bohinc

Naslednja številka Rokovnjača bo izšla
14. aprila 2022; rok za oddajo člankov
je 4. april 2022, do 12. ure. Članki, ki bodo
poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500 znakov s
presledki, pošljite po e-pošti na naslov: rokovnjac@
lukovica.si. Sprejemamo le prispevke v elektronski
(word, PDF) obliki. Za več informacij pošljite sporočilo na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Županja s sodelavci

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; začasna odgovorna urednica: Katka Bohinc,
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: 2.116 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 9,5 %
DDV (Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo s spremembami). Rokovnjač je vpisan v evidenco
javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki
pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Gradiško jezero, foto: Metod Močnik.
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UVODNIK ŽUPANJE

Rokovnjač

Poslovili smo se od naše častne občanke Vere Beguš

Spoštovane občanke in občani,
ob lanskem praznovanju občinskega praznika smo z velikim ponosom
podelili naziv častne občanke gospe Veri Beguš, učiteljici z veliko začetnico in kulturni ambasadorki naše doline. Njena beseda, ki je vedno le
povezovala, in njena brezmejna ljubezen do vsega lepega in dobrega
ostajata med nami kot neizbrisen pečat človeka, ki mu ni vseeno za
ljudi, za domači kraj in njegovo kulturno dediščino. Občina Lukovica
bo njen spomin in bogat kulturni opus ohranjala za naslednje rodove.
Kako je življenje minljivo, se zavemo šele takrat, ko je ogroženo. To v
teh dneh na lastni koži izkušajo Ukrajinci, ki so se čez noč znašli v primežu vojne, ki je niso želeli in še manj načrtovali. Vsa Evropa in svet
bosta čutila posledice ruske agresije. Ko smo že mislili, da se vojna po
strahotnih posledicah druge svetovne vojne ne more več zgoditi, se
najde nekdo, ki v svojem osebnem interesu ne vidi drugega kot lastne
ambicije in širitev na tuja ozemlja. Prav je, da se Evropa odločno upre
takšnim težnjam in upam, da bo vsaj na tem področju sposobna enotne odločitve. In prav je, da Slovenija sprejme in pomaga beguncem, ki
množično bežijo iz svoje države, v kateri divja vojna.
Le kaj bi danes o svetovnem dogajanju rekel naš Prešeren? Ne vrag, le
sosed bo mejak? Naši učenci OŠ Janka Kersnika Brdo so ob letošnjem
kulturnem prazniku v duhu Prešerna pokazali, kaj pomenita kultura in
zavest biti Slovenec. Dovolite mi, da se na tem mestu zahvalim učencem in mentorjema Jani Kovič ter Blažu Andrejki za čudovito virtualno
prireditev, ki ste si jo lahko ogledali na naši spletni strani.
Upam, da bo v naslednjih mesecih naša ljubiteljska kultura spet polno
zaživela, prav tako športne dejavnosti in ostale aktivnosti, ki združujejo
staro in mlado. Sončna dvorana na Brdu je že odprla vrata za rekreacijo
društev in posameznikov, ki so dolgo čakali na ta trenutek. V tej številki
Rokovnjača objavljamo tudi razpise za sofinanciranje športa, kulture,
humanitarnih, turističnih in kmetijskih društev. Objavljamo tudi razpis
za sofinanciranje izobraževanja kmetijskih gospodarstev in sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav.
Nadaljujemo z zastavljenimi projekti in investicijami, katerih izvedba
bo pripomogla k varnejšemu odvijanju prometa na regionalni cesti Trojane–Želodnik. Izvajamo aktivnosti za pripravo projektne dokumentacije za ureditev avtobusnega postajališča in izgradnjo pločnika v Spodnjem Petelinjeku. Direkcija RS za infrastrukturo je podpisala pogodbo
s projektantom, ki bo pripravil projektno rešitev z vidika zagotovitve
prometne varnosti.
V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za rekonstrukcijo obstoječega križišča v Trnjavi, na priključku lokalne ceste na regionalno pro-

metnico, pri kateri sodelujemo z ministrstvom, pristojnim za ceste.
Predhodno je bila izdelana prometna študija, ki je postavila pogoje za
izdelavo zasnove ureditve križišča.
V naseljih Šentvid in Prevoje je Občina naročila izdelavo projektne
dokumentacije za varnostno posodobitev dveh prehodov za pešce.
Predvideva se namestitev talnih oznak za varno vodenje pešcev do prehodov in opozorilne signalizacije za mimo vozeče voznike. Ker predstavljata prehoda kritični točki na šolski poti in dostopu do vrtca, bo
ureditev pripomogla k dvigu nivoja varnosti.
Za namen bodoče pozidave na območju zazidalnega načrta med avtocesto in naseljem Lukovica nadaljujemo z načrtovanjem rekonstrukcije
križišča pri uvozu v center Lukovice. Ta bo vključevala izvedbo pasov za
leve zavijalce iz obeh smeri na glavnem prometnem toku, varne prehode za pešce in pripravo za morebitno prihodnjo semaforizacijo.
Drugo srečanje nosilcev kmetijskih gospodarstev bo potekalo 15. marca; pripravlja ga Občina Lukovica skupaj z Razvojnim centrom Srca Slovenije in KGZS Zavod Ljubljana. Dogodka se bo udeležil tudi Minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Predstavili bodo
glavne poudarke programa skupne kmetijske politike 2023–2027. Seznanili se bomo tudi s spodbudami in ugodnimi posojili Slovenskega regionalnega razvojnega sklada. Pogledali pa bomo tudi primere
dobrih praks naših domačih kmetovalcev, in sicer ekološko sadjarsko
kmetijo Kašnik iz Vrbe ter ekološko kmetijo Pr' Matet iz Gradišča.
Mesec marec je zaznamovan z dvema praznikoma žensk, ki poudarjata
njihovo vlogo v naši družbi. Mednarodni dan žensk, 8. marec, je praznik
vseh delovnih deklet, žena in mater, ki ob boku moškim enakovredno
opravljajo svoje delo, bodisi v tovarnah bodisi v javnih službah ali na
položajnih delovnih mestih. Vlogo žena kot mater in nosilk življenja pa
prepoznavamo ob materinskem dnevu 25. marca. Slovenska družina
ima pomembno vlogo pri oblikovanju vseh državnih in občinskih politik, zato ji moramo zagotavljati vse pogoje za njen zdrav razvoj. Občina
Lukovica tako ob rojstvu vsakega otroka družini s stalnim prebivališčem v občini nameni 280 evrov nadomestila, kar starši prejmejo poleg
nadomestila, ki ga ob rojstvu namenja država. Spoštovane ženske, naj
bo marec naš mesec zavedanja, da smo v družbi enakopravne in nepogrešljive, saj nas krasi ženska intuicija, premišljenost in sposobnost
razumevanja in odpuščanja.
Vaša županja

OBČINSKA UPRAVA

februar/marec 2022

Investicije v izvajanju
V izgradnji je cesta OPPN Drtijščica. Izvajanje del poteka po potrjenem
terminskem planu. Izvedena so zemeljska dela in polaganje cevi za meteorno kanalizacijo. Za potrebe Nacionalnega lovskega centra se sočasno izvaja umestitev manjkajoče komunalne infrastrukture, ki jo financira Lovska zveza Slovenije. V sklopu OPPN je občina dolžna zagotoviti
izgradnjo ceste in odvoda meteorne vode z vodnim zadrževalnikom.
Predvideno dokončanje projekta je do konca aprila 2022.
(fotografije)
Na projektu preureditve obstoječe telovadnice v šolske učilnice na
Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo so gradbeno-obrtniška dela zaključena, v izdelavi je PID projektna dokumentacija. V izvedbi je izdelava
notranje opreme (opreme učilnic, garderob …). Skladno z vremenskimi razmerami bo dokončana še zunanja ureditev, ki obsega polaganje
obrabnega sloja na dostopni cesti in ureditev zelenic.
Začela se je gradnja kolesarskega poligona v sklopu ureditve Športnega parka Šentvid. Trenutno se izvaja čiščenje terena in priprava za
izvedbo nosilnega gramoznega platoja. Dela izvaja izvajalec Zavod Aliansa iz Ljubljane, vrednost del znaša 48.607,80 EUR brez DDV.
(fotografija)
Zaradi dokaj milega dosedanjega poteka zime je bilo s strani Režijskega obrata Občine Lukovica izvedenih nekaj več del, ki se običajno
izvajajo v spomladanskem času. Sem spadajo čiščenje vtočnih jaškov,
muld, urejanje bankin, odstranjevanje obcestne zarasti.
Na cesti Podmilj (JP 735421) je bila izvedena sanacija usadov in priprava spodnjega ustroja, asfalterska dela bodo izvedena predvidoma
v drugi polovici aprila. Ravno tako bo istočasno izvedena preplastitev
prekopov ceste v Kompoljah na lokalni cesti LC 235021.
Besedilo in foto: Občinska uprava

OČISTIMO NAŠO OBČINO
LUKOVICA
Na območju občine Lukovica bo organizirana čistilna akcija, ki bo potekala v soboto, 9. aprila 2022, med 8. in 12. uro.
K sodelovanju vabimo vse ljubitelje čiste narave, krajevne skupnosti,
društva, šolo, vrtec in vse, ki so pripravljeni sodelovati v čistilni akciji.
Namen čistilne akcije je urediti okolje, ki bo privlačno za same prebivalce in obiskovalce območja občine, s čimer udeleženci prispevajo
tudi k ozaveščanju in kakovosti življenja v lokalnem okolju.
Zbirna mesta bodo v posameznih naseljih krajevnih skupnosti:
- Lukovica – pred občinsko stavbo,
- Šentvid – pred objektom krajevne skupnosti,
- Rafolče – na igrišču,
- Krašnja – pred šolo,
- Blagovica – na igrišču,
- Trojane – pred trgovino,
- Češnjice – na križišču pred bivšo šolo,
- Zlato Polje – na igrišču.
V čistilni akciji bodo sodelovale vse krajevne skupnosti in naselja, zato
predstavnike prosimo, da svojo udeležbo predhodno najavite in hkrati sporočite predvideno število udeležencev, in sicer najkasneje do 4.
aprila 2022. Kontaktna oseba je: Primož Dežman, telefonska številka:
01 7296 311 ali e-pošta: primoz.dezman@lukovica.si.
Rokavice in vrečke bodo razdeljene na zbirnih mestih oz. po dogovoru.
Pobrane odpadke v vrečah ali druge kosovne odpadke naj udeleženci
čistilne akcije odložijo na vidna mesta ob cestah oz., če so količine odpadkov manjše, le-te odnesejo na zbirno mesto. Pobrane odpadke bo
odpeljal režijski obrat Občine Lukovica.
O morebitnih spremembah čistilne akcije vas bomo obveščali preko
spletne strani Občine Lukovica (https://www.lukovica.si/).
Občinska uprava

Izgradnja ceste OPPN Drtijščica.

Gradnja Pump tracka v sklopu ureditve Športnega parka Šentvid.
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Rokovnjač

Praznik slovenske kulture
8. februar, Prešernov dan, je edini slovenski praznik, ki ga pišemo z veliko začetnico. Na ta dan se spominjamo smrti našega največjega
pesnika Franceta Prešerna, ki je s svojimi deli dokazal, da slovenščina ni samo jezik preprostih in neukih ljudi, pač pa, da je slovenščina
jezik, ki je enakopraven drugim evropskim jezikom.

Občina Lukovica v sodelovanju
z Razvojnim centrom Srca Slovenije in
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - Zavodom Ljubljana
vabi vse nosilce kmetijskih gospodarstev
z območja občine Lukovica na

Tudi letošnje praznovanje dneva kulture v Občini Lukovica je zaradi
epidemije covida-19 potekalo virtualno.
Kar 40 učencev Osnovne šole Janka Kersnika Brdo je pod mentorstvom
Blaža Andrejke in Jane Kovič sodelovalo v kulturnem programu, ki ga
je posnel Erik Kralj Serša in je bil predvajan na dan praznika na spletni
strani Občine Lukovica. Projekt je finančno podprla Občina Lukovica.
Uvodoma so učenci zaigrali slovensko himno, sedmo kitico Prešernove
Zdravljice, ki jo je uglasbil Stanko Premrl. V kulturnem programu so se
prepletali recitali in glasbeni vložki. Rdeča nit prireditve je bil intervju
s Francetom Prešernom, ki sta ga v sodobnem času uprizorila učenca
OŠ Janka Kersnika Brdo, Eva Pervinšek in Bor Rožič. Učenci so zapeli
pesem »O Vrba, srečna, draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta
…«, uprizorili pesem Povodni mož in recitirali Prešernove Magistrale iz
Sonetnega venca.
Iskrena zahvala vsem učencem in mentorjema Blažu Andrejki in Jani
Kovič za pripravo in izvedbo kulturnega programa. S takšnim pristopom k slovenski kulturi ohranjamo njen obstoj in slovensko identiteto.
Iščimo tisto, kar je dobrega in nas ohranja kot Slovence, »ki dobro v
srcu mislimo.«
Besedilo: Občinska uprava, foto: Erik Kralj Serša

2. SREČANJE
KMETIJSKIH
GOSPODARSTEV
OBČINE
LUKOVICA
TOREK, 15. marec 2022
med 9.00 - 13.00, v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici
Vljudno vabljen nosilci kmetijskih gospodarstev!
mag. Olga Vrankar

Jože Benec

Mojca Štepic

županja Občine Lukovica

direktor KGZS – Zavod Lj.

direktorica RCSS

OGLASI

februar/marec 2022
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PEUGEOT 3008
ČISTO SVEŽA ZALOGA
BENCIN, DIZEL ali PRIKLJUČNI HIBRID

Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP
ciklu: od 4,6 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 121 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6.
Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0155 do 0,0507 g/km. Emisije
trdnih delcev: od 0,00021 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0,04 do 3,24. Ogljikov
dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje.
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 92 00, www.rodex.si

Ponovno povabilo k projektu
PROSTOFER
Peugeot_3008_oglas_A5_v09_februar_nve.indd 1

21/02/2022 15:29

Občina Lukovica je v letu 2021 pristopila k vseslovenskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših PROSTOFER.
Brezplačni prevozi so namenjeni vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi imeli prosti čas takrat, ko potrebujejo prevoz,
imajo nizke mesečne dohodke in tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Brezplačni prevozi starejšim osebam omogočajo lažjo
dostopnost do zdravniške oskrbe (npr. v zdravstveni dom, bolnišnico),
javne ustanove (občine, upravne enote), trgovske centre ipd.
Občan, ki želi imeti tovrstno storitev:
- Pokliče na brezplačno številko 080 10 10.
- V komunikacijskem centru zabeležijo njegove podatke in lokacijo
prevoza. Klicni center nato obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz.
- Vozilo zagotovi Občina Lukovica, poskrbljeno je za zavarovanje tako
voznika kot sopotnikov.
- Klicni center je na voljo za rezervacije prevozov uporabnikov vsak
delovnik med 8. in 18. uro, rezervacijo prevoza pa je treba najaviti
vsaj tri dni pred izvedbo storitve.
- Vozniki prostovoljci prevoze praviloma opravljajo od ponedeljka do
petka med 8. in 16. uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam posameznika.

080 22 36
HITRA DOSTAVA

KURILNEGA OLJA

po GORENJSKI in OSREDNJI SLOVENIJI

Vabimo prostovoljne voznike, nove zainteresirane posameznike, da se
pridružijo projektu Prostofer. Vse, ki bi to želeli postati, prosimo, da to
javijo v tajništvo Občine Lukovica, na tel. št. 01 72 96 300.
Besedilo: Občinska uprava

Za toplo zimo in pomlad,
kurilno olje dostavlja Hubat!

www.hubat.si
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Nuša Marinc, ustanoviteljica naravne kozmetične linije NANU
Dobri izdelki lahko zelo pripomorejo k mladostnemu videzu kože
Z Nušo Marinc, univerzitetno diplomirano inženirko živilske tehnologije, sva se spoznali le pred nekaj meseci, zdi pa se, kot da se poznava že celo večnost. Načrtovana enourna kava se brez pretiravanja zlahka prevesi v triurno in po pogovoru z njo, ki lahko že na prvem
srečanju seže od iskrenega odgovora na »Kako si?« do življenjskih vrednot, je človek kaj hitro navdušen nad njeno energijo in prodornostjo. To pa je tudi razlog, da so se najine poti z Nušo prepletle v njeni sveži podjetniški zgodbi, v kateri si glavne vloge deli osem (eko)
certificiranih izdelkov naravne kozmetične linije NANU, sama pa z veseljem prispevam bloge na temo skrbi zase za spletno stran NANU
https://nanu-skincare.com. Pa sva, kot domačinki – Nuša sicer iz Domžal, vsak delovni dan pa preživi v Lukovici oz. na Prevojah, kjer je v
šoli in vrtcu zadolžena za prehrano in zdravje, sama pa sem iz Krašnje – izvedli še en pogovor za bralce Rokovnjača, saj meniva, da lahko
v njem marsikdo najde tudi kak zelo dragocen namig zase in konkretno za nego svoje kože.

Za začetek spoznajmo Nušo …
Nuša Marinc se je pred približno 12 leti preselila v Domžale, ki so ji
zares prirasle k srcu. Nuša pravi, da je kakovost življenja v Domžalah res visoka, saj je mesto ravno prav veliko, da lahko dejansko vse
opravke/obveznosti opravi kar peš. Poleg tega je lokacija Domžal
enkratna, blizu je Ljubljana in pa Prebold, od koder sicer izvira. Po
tem, ko je firma, v kateri je delala več kot desetletje, šla v likvidacijo,
je bil čas, da temeljito razmisli, kaj želi v življenju početi. Že veliko
prej se je srečala z izdelovanjem mazil, mil po hladnem postopku,
vneto je macerirala zelišča iz maminega vrta ter intenzivno ustvarjala v svojem malem laboratoriju v domači hiši. Sam razvoj izdelkov,
ki bi bili zares kakovostni in drugačni od ostalih na trgu, je razvijala
več kot tri leta. Pred le nekaj meseci je idejo o organski kozmetični
liniji razvila do te mere, da jo je prvič predstavila slovenski javnosti
na jesenskem sejmu Narava in zdravje. Pred približno dvema letoma
pa je danes 44-letno Nušo pot zanesla tudi v našo občino, kjer v vrtcu Prevoje skrbi za prehransko uravnotežene obroke in zdravo okolje otrok in zaposlenih. Kot ljubljanski župan, ki trdi, da je Ljubljana
najlepše mesto na svetu, pa je Nuša prepričana, da ima na Prevojah
pisarno z najlepšim razgledom na svetu.
Nuša, tvoja naravna kozmetična linija, ki si jo poimenovala NANU, kar
v hindujščini pomeni 'čudovito dekle', je nastala kot rezultat tvojega
lastnega iskanja ustrezne naravne kozmetike za zahtevnejšo kožo.
Kako pa bi danes pokomentirala stanje na trgu domače kozmetike,
ki se je predvsem v zadnjih letih že kar razvil, obenem pa kremice in
mazila nastajajo tudi v čisto 'domačih lekarnah' oz. v kopalnicah naših lastnih domov. Na kaj je vseeno treba biti pozoren oz. morda tudi
previden, ko posegamo po tovrstnih naravnih preparatih, sploh ker
ni vsaka sestavina primerna za vsak tip kože?
Res je slovenski trg naravne kozmetike kar razvit, vendar se tukaj strinjam
s tabo, da moramo biti pri nakupu kar previdni. Namreč, kljub temu da so
predpisi, ki urejajo področje kakovosti in varnosti kozmetičnih izdelkov v
Evropski uniji, med najboljšimi in strožjimi na svetu, moram vseeno dodati,
da področje naravne kozmetike ni posebej urejeno. Zato je zelo pomembno, da izbiramo kozmetične izdelke, ki imajo pridobljen certifikat. Namreč
certifikat je garancija za višjo kakovost izdelkov, saj so le-ti pregledani s
strani tretje osebe oz. inštitucije. Če se navežem na samo ponudbo naravne kozmetike na domačih tleh, pa sem osebno pogrešala aktivno naravno
kozmetiko, namenjeno zreli ženski koži. Koža namreč po 30. letu potrebuje
posebno nego, v katero je pametno, da so že vključene aktivne sestavine,
kot so ceramidi, peptidi, retinol, koencim Q10, vitamin C ipd. Za ženske
po 40. letu pa se sploh priporoča intenzivna nega. To navadno pomeni,
da kreme, ki rešujejo osnovne težave kože, ne zadostujejo več in je treba
v negovalno rutino vključiti tudi serume s tarčnim oz. ciljnim delovanjem.
Sama sem želela na trg lansirati celotno linijo za nego obraza, zato NANU
kozmetika vsebuje čistilno mleko, tonik, tri kreme za tri različne tipe kože
in tri tarčne serume, ki so res izjemno učinkoviti. S pomočjo vseh naštetih
izdelkov si lahko omislimo negovalno rutino, pisano na naš tip kože.
Nuša o imenu NANU: »NANU v hindujščini pomeni čudovito dekle in dejansko pooseblja naše poslanstvo, to pa je poiskati čudovito žensko v sebi. Izdelki za nego obraza NANU so namreč namenjeni temu, da z njimi oz. preko njih in s pomočjo lepotnega
rituala – časa in nege, ki ju posvetimo izključno sebi – prebudimo
samozavestno in čudovito dekle, ki se skriva v vsaki izmed nas.«

Z Nušo na kavi v Hiši na travniku, Dob pri Domžalah.
Vsi izdelki linije NANU so v decembru prejeli tudi certifikat Ecogee (organic oz. natural organic), ki ima izredno stroge pogoje certificiranja.
Kako 'trnova' je pot do takšnega certifikata in kakšne so nasploh tvoje
osebne izkušnje od začetka podjetniške poti NANU? Katere izkušnje
na tej poti so te doslej najbolj – tako ali drugače – obogatile?
Ni bilo lahko in lahko povem, da je cel projekt, od ideje do realizacije, trajal skoraj tri leta. Naravna kozmetika je v porastu, ne samo zato, ker je bolj
prijazna do naše kože, ampak ker zadnje študije kažejo, da je tudi izjemno
učinkovita. Sama sem zato ogromno časa namenila prebiranju strokovne
literature, preizkušanju, formuliranju, testiranju in tako naprej. Kvalitetno in
pravilno izbrane ter umerjene sestavine so bistvo dobrega izdelka in dobri
izdelki lahko v resnici zelo pripomorejo k mladostnemu videzu kože.
Kot sem že omenila, je sama zakonodaja na področju kozmetike zelo
stroga, tako da je veliko papirologije in sam postopek lansiranja je dolgotrajen, pa tudi finančno ni ravno poceni. Sama sem želela, da imajo vsi
izdelki NANU tudi eko certifikat. Danes lahko z veseljem povem, da ima
vseh osem izdelkov linije NANU pridobljen certifikat s strani neodvisnega mednarodnega inštituta ECOGEA. To je pomembno zato, ker certifikat
daje zagotovilo, da so vse sestavine v certificiranih izdelkih temeljito preverjene in v skladu z naravnimi in ekološkimi koncepti – torej brez zavajajočih trditev in goljufivih trženjskih pristopov, saj vse trditve preveri tretja
oseba, zaradi česar so izdelki povsem vredni zaupanja. Vsi izdelki morajo
tako imeti izdelano strokovno dokumentacijo, ki ustreza vsem zahtevam
glede varnosti, toksičnosti in vpliva na okolje. Dovoljena je samo uporaba
sestavin naravnega izvora in/ali ekološkega kmetijstva ter okolju prijaznih
postopkov pridobivanja, poleg tega se certifikat osredotoča na vplive na
okolje, kot sta biološka razgradljivost in trajnostna naravnanost. Obenem
so vsi izdelki NANU pakirani v luksuzno mironsko steklo, ki ga je mogoče
ponovno uporabiti.
Sicer pa je bila celotna pot res kar dolga in vse prej kot lahka, vendar pa,
ko se danes ozrem nazaj in vidim, koliko ženskam sem s pomočjo moje
kozmetične linije že pomagala do lepše kože – in vsak dan jih je več! –, je to
nekaj nepopisno lepega. Ko dobim kakšno lepo elektronsko ali SMS sporočilo, je to nekaj neprecenljivega. Pa smo šele na začetku! In ne le ženske,
tudi moški čedalje bolj skrbijo za svojo kožo in se zavedajo pomena nege
in skrbi zase. Lahko vam zaupam, da ima linija NANU tudi že nekaj moških
oboževalcev (smeh!).
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Nuša o osnovah dobre kozmetike: »V prvi vrsti je dobra kozmetika tista, ki ustreza naši koži. Vsaka koža je drugačna in ima svoje potrebe. Sama pa menim, da je dobra kozmetika absolutno naravna, saj
koža naravne sestavine prepozna kot sebi lastne, zato lahko prodirajo
v globlje plasti kože in so bolj učinkovite. Zame je pomembno tudi, da
naravna kozmetika vsebuje aktivne sestavine, saj so le-te "sveti gral"
izdelka za nego kože. Aktivne sestavine so usmerjene na točno določeno težavo s kožo: suha koža (porušena lipidna pregrada), akne,
pigmentni madeži ali drobne gubice …, saj na koži povzročijo opazne
spremembe. Seveda pa ni dovolj, da kozmetika samo vsebuje aktivne sestavine, pomembna je tudi koncentracija le-teh. NANU naravna
kozmetika tako vključuje tudi do 100-krat višje koncentracije aktivnih
sestavin kot ostali ponudniki na trgu.«

Kakšne načrte si si zastavila za 2022 – leto, ko bo sicer NANU predstavila tudi svojo prvo ambasadorko, to je naša odlična glasbenica in – iz
lastnih spoznanj – res krasna ženska Tinkara Kovač? Pa verjetno imaš
tudi kakšne želje za novo leto, kaj? Bi jih zaupala bralcem Rokovnjača,
kot njihova soobčanka?
Resnično bi želela, da NANU kozmetika postane del širše slike. Ključno
se mi namreč zdi, da k negi obraza oz. celega telesa pristopimo celostno. Iz tega razloga se tudi sama dodatno izobražujem na različnih
področjih. Po stroki sem tudi živilska tehnologinja, kar mi pomaga razumeti pomen kvalitetne prehrane na naše telo, kot tudi vpliv, ki ga ima
celoten življenjski slog na našo kožo in (prehitro) staranje. Trenutno
sem v fazi pridobivanja diplome iz joge obraza. Prav tako nadaljujem
šolanje, povezano z zeliščarstvom, saj me tudi ta del »naravnih rožic«
zelo zanima. Morda že v letu 2022, zagotovo pa v bližnji prihodnosti, bi
želela vstopiti tudi na tuje trge. Že ob samem oblikovanju smo predvideli vstop na angleški trg, zato so tudi vsi nazivi in embalaža že sedaj
dvojezični. Verjetno bo prva stopnica Etsy, potem pa naprej, novim izzivom naproti.
Čeprav si torej Domžalčanka, pa NANU nastaja v Preboldu, kajne?
Kako to?
Sem priseljenka, sedaj živim v Domžalah že dvanajsto leto, sicer pa izviram iz Savinjske doline (Prebolda), kjer imajo moji starši družinsko hišo
in kjer sem si uredila lasten laboratorij. Iz Domžal do Prebolda ni daleč,
tako da o kakšni selitvi laboratorija niti ne razmišljam. Linija NANU je
bila mišljena, in verjetno bo tako tudi ostalo, kot butična proizvodnja
naravne kozmetike višje kakovosti. Moj namen ni delati nekaj masovno in za vse okuse, ampak za tiste ženske, ki zahtevajo oz. iščejo nekaj
več. V svojih izdelkih uporabljam dragocene aktivne sestavine v visokih koncentracijah za resnično vidne rezultate. Vse aktivne sestavine,
ki jih uporabljam v izdelkih, imajo tako dejanske učinke na našo kožo,
kar dokazujejo tudi številne znanstvene študije. Seveda je izjemno pomembna koncentracija dodanih aktivnih sestavin v izdelku. NANU kozmetika uporablja tudi do stokrat višje koncentracije aktivnih snovi kot
ostali ponudniki na trgu. Pri formuliranju namreč nisem sklepala nobenih kompromisov, želela sem najboljše sestavine v koncentracijah, ki so
se v številnih študijah izkazale kot optimalne. Rezultat je linija izdelkov,
ki je v osnovi popolnoma brezvodna, poleg tega pa vsebuje poleg visokih koncentracij aktivnih sestavin še dragocena organska olja.
Draga Nuša, kaj bi torej kot živilska tehnologinja in obenem formulatorka linije NANU – povsem dobrohotno, seveda – položila na srce
ljudem, ki jim je mar za svoje zdravje in počutje ter s tem tudi za lep in
zdrav videz? Zakaj je, denimo, pri tem nujna vsakodnevna rutina, ki jo
omenjaš in o kateri mestoma lepo pišeš tudi v svojih blog zapisih na
spletnem mestu NANU (https://nanu-skincare.com)?
Koža na obrazu je najbolj izpostavljen del telesa in prav je, da ji namenimo posebno nego. Veliko je dejavnikov, ki vplivajo na videz naše
kože: prehrana, pitje zadostne količine vode, dovolj spanca, rekreacije,
uporaba UV zaščite, stres, hormoni itn. V prvi vrsti je pomembno, da
prepoznamo svoj tip kože in pa predvsem, da ugotovimo, kaj naši koži
ustreza. Vsaka koža je drugačna in zahteva posebno nego. Tudi zato je
linija NANU modularna, kar pomeni, da si dejansko lahko vsak izdela
svojo rutino, ki najbolj ustreza njegovemu tipu in stanju kože ter obdobju, v katerem se trenutno nahaja. Nobenega razloga ni, da ne bi s
pomočjo zdravega življenjskega sloga in izbire pravilne nege obraza
upočasnili proces staranja kože. Znanstvene študije potrjujejo, da lepa
koža ni stvar genetike – vpliva le na približno 3 % –, ampak predvsem
naše vsakodnevne rutine. Poiščite pravo rutino in jo izvajajte vsak dan.

Izdelki naravne kozmetične linije NANU.
Nuša o prvem koraku do lepe kože: »Prvi korak do lepe kože je
ta, da je koža primerno in pravilno očiščena, saj če na neočiščeno kožo
nanesemo še tako dober kozmetični izdelek, ta ne bo mogel opraviti svoje naloge. Sicer pa suha koža potrebuje čiščenje samo zvečer,
medtem ko mastna koža, ki proizvaja večje količine sebuma, potrebuje čiščenje tako zjutraj kot zvečer.«
In še: kaj sama počneš za lastno dobro počutje in zdrav videz?
Zadnje leto je bilo tudi pri meni zelo naporno, resnici na ljubo je bilo kar
nekaj neprespanih noči, stresa in premalo gibanja, kar zagotovo ni del
zdravega življenjskega sloga, ki ga sicer prakticiram. Pa vendarle – ali
pa prav zato – sem se nekoliko bolj ukvarjala s premagovanjem vsakodnevnega stresa. Dolgi sprehodi, meditacija, ob koncu leta pa tudi
priključitev v program 'Zbalansirajmo življenje' (v Lukovici ga izvajam
avtorica pričujočega prispevka; op. p.) so bili zagotovo tisti deli dneva,
ki so mi dali energijo, da sem vztrajala in bila kos vsem izzivom. Seveda
pa tudi sama izvajam dnevno in nočno lepotno rutino z izdelki NANU,
brez katerih si nikakor ne predstavljam, da ne bi začela in zaključila svojega dne. Izjemno pomembno se mi namreč zdi, da tudi sebe »pocrkljamo«, si namenimo trenutke, ki so samo naši, in svoji koži namenimo
kvalitetne izdelke in nego, ki jo potrebuje in si jo zasluži.
Nuša o negi kože v zimskem času: »Letni časi zelo vplivajo na stanje
naše kože. Pozimi je naša koža bolj suha, pa tudi bolj občutljiva zaradi
mraza, centralne kurjave, smoga …, zato potrebuje več hranljivih snovi v obliki olj in masel, vendar nikakor ne smemo pozabiti na vlaženje.
Vlaženje je morda eden najlažjih načinov za boj proti suhi koži. Če je
naša lipidna kožna pregrada ogrožena (pogosto na to kaže povečanje
luskaste kože ali izbruhov), poiščimo kremo s ceramidi. Ti posnemajo
naravni vlažilni sistem kože in so pri porušeni kožni pregradi nujni. Luskasta, razdražena koža na obrazu ni samo neprijetna, ampak lahko
tudi omaja samozavest. Vendar pa lahko s celostnim pristopom to
pogosto kožno težavo olajšamo oz. obvladujemo. Pomembno je, da
znamo oceniti potrebe in težave celotnega telesa – ne samo kože na
obrazu – ob upoštevanju okolja, navad in življenjskih vzorcev. S tem
pridemo do rešitve, ki jo potrebujemo za zdravo kožo. Za vse tipe kože
predlagam redno uporabo hialuron seruma, ki ga je pametno nanesti
na že predhodno navlaženo kožo (zelo priporočam uporabo tonika z
dodanimi vlažilci), lepotni ritual pa zaključimo z nanosom kreme, ki
ustreza našemu tipu in stanju kože.«
Besedilo: Alenka Lena Klopčič, foto: osebni arhiv Nuše Marinc
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Jakob Zupan – učen in neupogljiv Prevojčan
Občina Lukovica je ob občinskem prazniku, 5. septembra 2003, obnovila prostore nekdanjega župnišča in del zdajšnjega Doma krajanov
na Prevojah namenila tudi knjižničarski dejavnosti. Knjižnica se imenuje po dr. Jakobu Zupanu. V mesecu februarju, natančneje 6. februarja, je minilo 170 let od njegove smrti. Zelo učen in zanimiv človek, a malo znan med ljudmi, zato je prav, da spomnimo nanj.

Terstenjakova hiša (Vila Mazuran), v kateri se je rodil dr. Jakob Zupan. Razglednica, ki jo hrani Knjižnica Domžale, je bila odposlana leta 1906.
Dr. Jakob Zupan je bil rojen 4. julija 1785 v današnji Terstenjakovi hiši na
Prevojah pri Šentvidu. Normalko je obiskoval v Novem mestu, v Ljubljani
pa gimnazijo, licej in bogoslovje. Ker je bil premlad za posvetitev, so ga poslali na Dunaj, kjer je bil posvečen v duhovnika in promoviran za doktorja
teologije. Vrnil se je v Ljubljano in kaplanoval pri sv. Petru. Od leta 1811 pa
do 1815 je bil kaplan v Šmarju pri Ljubljani. Leta 1815 je postal profesor
stare zaveze v ljubljanskem bogoslovju in profesor za orientalske jezike na
liceju. Bil je velik jezikovni talent in tudi sicer zelo izobražen. Poleg nemščine in klasičnih jezikov je obvladal hebrejščino in arabščino, francoščino,
italijanščino, srbohrvaščino, bolgarščino, v ruščini pa je opravljal brevir.
Preroditelji Zois, Vodnik, Kopitar in drugi so od njega veliko pričakovali,
vendar ni izpolnil njihovih upov. Pisal je članke s področja zgodovine, jezikoslovja, prevajal biblijo, zbiral pregovore in skladal pesmi, učeč se pri

Vodniku. Plodovit je bil predvsem kot čbeličar, vendar so ga zaradi miselne
in oblikovne okorelosti grajali. Posebno Prešernu je bil velikokrat tarča za
zabavljice. Znano je, da ga je bolela kritika, da slovanski jeziki niso blagoglasni zaradi šumnikov in sikavcev. To ga ni ustavilo, da ne bi napisal več
pesmi brez teh glasov, s tem pa si je nakopal posmehovanje Prešerna in
drugih. Njegova posebnost je bila tudi, da je svoje pesmi pisal brez črk c
in s.
Čbeličarji so bili sodelavci almanaha Krajnska čbelica, ki je bil namenjen
predvsem izobražencem in meščanom. Med sodelujočimi so bili poleg Zupana, ki jo je pomagal ustanoviti in je bil njen sourednik, še France Prešeren, Matija Čop, Andrej Smole in drugi. Krajnska čbelica je bila pomembna
predvsem zaradi razširjanja slovenskega jezika med izobraženci. Izšlo je
pet zvezkov. Krajnska čbelica je združila vse znamenite pisatelje in pesnike

Spominska plošča na rojstni hiši.

Zadnja stran razglednice s podobo vile Mazuran (Terstenjakove hiše).
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svojega časa, četudi so si bili literarni nasprotniki. Zupan je največ – preko
100 – pesmi objavil v prvih treh zvezkih Krajnske čbelice.
Zupan je bil tudi navdušen rodoljub in tega ni samo govoril, ampak je to
vselej tudi dejansko izkazoval. V slovenski literaturi in kulturni zgodovini
je bil zanimiva in samosvoja osebnost – izjemno jezikovno izobražen učenjak, kot človek pa čudak, ki je pogosto prihajal v spore z okolico. Bil je
avtentičen, pogosto ciničen. V svojih nazorih je bil liberalec. Zanimivo in
zabavno je bilo brati njegove prigode v Zgodovini slovenskega slovstva.
Veliko je potoval, posebno po Hrvaškem in po Istri. Zabavna je anekdota o
njegovem oblačenju. Oblečen v plašč naj bi hodil poleti in pozimi. Zaradi
tega je bil klican na zagovor k škofu, kjer je pojasnjeval, da ga plašč poleti brani vročine, pozimi pa mraza. Nekoč je k škofu prišel v zanemarjeni,
umazani obleki, zato ga je škof Wolf povprašal, če ne ve, kako se pride napravljen k avdienci. Zupan se je obrnil in odšel, drugo jutro pa poslal škofu
lepo suknjo s sporočilom: »Ako ima škof z obleko govoriti in ne s človekom,
naj se le s to lepo suknjo pogovori!«
Izbo v hiši na Valvazorjevem trgu (danes Trg narodnih herojev) si je uredil
tako, da pohištvo ni stalo ob stenah kakor pri drugih ljudeh, ampak sredi
izbe. Vsakemu kotu je dal posebno ime, in sicer po ljubljanskih predmestjih: en kot so bile Poljane, drugi Trnovo, tretji Gradišče itd. Imel je eno
največjih knjižnic na slovenskem.
Zahteval je svobodo znanstvenega raziskovanja, bil je proti policiji in nasprotoval je celibatu. Prišel je v spor s cerkvenimi in državnimi oblastmi
in se zapletel v več disciplinskih preiskav. Ker je bil pri podelitvi prostega
kanonikata prezrt, je Zupan v pridigi, 29. junija 1832, v cerkvi v Šentpetru,
napadel škofa A. Wolfa in drugo hierarhijo. Ta njegova pridiga je zelo odmevala.
Med preiskavami, ki so trajale do 1834, so ga večkrat zaslišali in po naročilu
dvorne študijske komisije skrivaj opazovali. Ko mu niso mogli dokazati krivoverstva, so mu naprtili vrsto prestopkov in ga konec leta 1935 upokojili s
polovično pokojnino in ga pregnali v Celovec. Primernega dela v Celovcu
ni mogel dobiti, tudi knjižničarske službe v Pragi mu niso mogli priskrbeti.
Postavili so ga tako rekoč pod policijsko nadzorstvo in dlje časa ni smel
brez posebnega dovoljenja prestopiti celovškega obmestja. Poleg vsega
mu je duhovska oblast odtegnila tudi pravico maševanja. Dolgo je čakal
in prosil, preden so mu to spet dovolili, pa še takrat je bral najpoznejšo
mašo ob enajstih v mestni farni cerkvi v Celovcu. Škof Wolf mu je denarno

Rokopis Jakoba Zupana.
pomagal in ga sprejel, kadar je obiskal Ljubljano, iz česar se sklepa, da sta
se pobotala.
Po dolgem bolehanju je dr. Jakob Zupan umrl 6. februarja 1852 v Celovcu.
Bil je zanimiv in unikaten človek, taki pa vedno popestrijo zgodovino in
tudi naša življenja dandanes. Ljudje imamo različne poglede in življenjske
izkušnje, ki so nas izoblikovale v to, kar smo, a različna mnenja ne pomenijo
konec sveta. Prav ta raznolikost nam lahko pomaga tudi na lastni poti in
osebni rasti.
Besedilo: Kristina Galun, foto: arhiv Knjižnice Domžale

Zakaj s sterilizacijo in kastracijo prispevate v skupno dobro?
Kastracija in sterilizacija sta posega, katerih pomen veliko ljudi še vedno ne
razume v polnem obsegu. Kaj je mišljeno s tem?
Sterilizacijo in kastracijo večino ljudi dojema zgolj kot storitvi, ki ju veterinarji ponujajo svojim strankam. V resnici gre za veliko več; gre za dve možnosti od štirih, ki jih ima lastnik, da, v skladu z 11. členom Zakona o zaščiti
živali, poskrbi za preprečitev rojstva nezaželenih živali. Drugi dve možnosti
sta osamitev in kontracepcija.
Omenjena posega sta rutinska in ju mačke v glavnem dobro prenašajo.
Poleg zmanjšanja števila nezaželenih živali ohranjata tudi zdravje naših
štirinožnih prijateljev. Preprečujeta in zmanjšujeta namreč pojav raka na
reproduktivnih organih, žlezah ter vnetja. Poleg tega se mačke manj potepajo in pretepajo, tako se zmanjšuje število avtomobilskih nesreč, prenosov nalezljivih bolezni (npr. mačja levkemija) in izgubljenih živali. Iz vidika
vedenja pa nam je posledično prihranjeno markiranje z urinom (kar smrdi)
in klicanje, mijavkanje ter tuljenje. Pozabiti ne smemo, da ima mačka letno
več gonitvenih ciklusov in ima teoretično lahko leglo v vseh letnih časih.
Spolno zrelost pa mačka doseže običajno že okoli šestega meseca starosti.
Dejstvo je, da za vse živali ni dovolj domov!
Bodimo torej odgovorni lastniki in sočutni tudi do brezdomnih mačk, ki
imajo, predvsem v zimskem času, velike težave najti primerno zavetje, hrano in tekočo vodo. Mnogim žal tudi ne uspe.
V te namene lahko koristite možnosti subvencioniranja sterilizacije in kastracije s strani mnogih občin, ki so najpogosteje na razpolago v spomladanskem in jesenskem času, v nekaterih občinah, kjer se še bolj zavedajo
pereče problematike prostoživečih mačk, pa tekom celega leta.
Če ste se odločili za odgovorno lastništvo, etično ravnanje, se lahko obrnete na vaše lokalne ambulante za živali, veterinarske postaje ali društva ter
zavetišča, ki vam bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja in razbijali
mite, ki so glede kastracije in sterilizacije še vedno prisotni.
Besedilo: Društvo Reks in Mila iz Medvod, foto: Jera Berguš
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Slovenske občine imajo od februarja tudi kvačkane grbe
211 kvačkaric in 1 kvačkar so od septembra do februarja kvačkali grbe slovenskih občin. Lukoviški grb z rokovnjačem je v manj kot mesecu dni nakvačkala 53-letna Šećira Seferagić iz Ljubljane, ki je na svoje sodelovanje v projektu Slovenija kvačka zelo ponosna in zdaj še raje obišče Lukovico.
tristo kvačkaric. Žal so nekatere nato zaradi bolezni ali službenih obveznosti udeležbo v projektu odpovedale, a ostalo jih je dovolj, da so si
med seboj razdelile vseh 212 grbov. Pridružil sem jim je celo en moški,
gospod Ivo iz Filovcev v Prekmurju. Najbolj zadovoljne so bile seveda
tiste, ki so lahko izdelale grb občine, v kateri tudi živijo, a ker se na razpis niso prijavile rokodelke iz vseh občin, so si preostale grbe razdelile
ostale kvačkarice. Žal smo tudi v naši občini za ta projekt izvedeli prepozno, da bi lahko še pravočasno aktivirali domače rokodelke, in tako
je lukoviški grb nakvačkala Ljubljančanka.
Šećira Seferagić je po rodu iz Bosne in Hercegovine, a že skoraj tri desetletja živi v ljubljanski Šiški. Šeća, kot jo kličejo domači in prijatelji, je
ljubiteljica ročnih del, rada šiva, veze, plete in seveda kvačka, slednje
vse od svojega dvajsetega leta. Med njenimi izdelki najdemo prtičke,
kape, obleke in igrače. V zadnjem času so posebej moderni šali in 'ponči', tudi teh se večkrat loti, sicer pa rada sodeluje pri skupinskih projektih. Kvačkala je hobotnice za nedonošenčke in copatke za ljubljansko
porodnišnico. Ko s svojim delom nekomu privabi nasmeh na lica, jo to
namreč še bolj izpopolni. S prav posebnim navdušenjem se je priključila tudi projektu kvačkanja grbov. In zakaj je izbrala prav lukoviškega? 'Nisem ga ravno izbrala, pripadel mi je naključno, saj je gospa, ki
bi ga morala kvačkati prva, zbolela in vaša občina je bila tako dodeljena meni. Ampak naj povem, da sem bila tega zelo vesela, saj Lukovico
poznam in tudi večkrat obiščem prijateljico, ki živi v vaši občini,' mi je
povedala in obljubila, da bo zdaj k nam prišla še raje. Nikoli še ni delala
tako velikega izdelka – grb namreč meri 125 x 155 centimetrov, a ji to
ni povzročalo posebnih težav. Potrebno je obvladati osnove tehnike (za
vse poznavalce: uporabili so tehniko c2c – 'corner to corner' oz. po slovensko od kota do kota), potem pa se le držiš navodil, pravi gospa Šeća.
Lukoviški grb je bil izdelan med prvimi: vsi sodelujoči so začeli kvačkati
15. septembra lani, gospa Šeća pa je z delom končala že 3. oktobra.
Zanj je porabila okoli 110 ur in približno dva in pol kilograma volne. Ker
je želela grb čimprej dokončati, je kvačkala ob vsakem prostem trenutku, včasih tudi ponoči, občasno zunaj na klopci. In ob tem je uživala, saj
je lepo videti, da delo tvojih rok hitro napreduje. 'Ko vidiš napredek, ko
se pojavi prva noga, prva roka, je to neko posebno zadoščenje, užitek.'
Ko je prišla do rokovnjaškega klobuka, je že vedela, da je blizu konca,
dodaja. Mož ji je v času kvačkanja pridno pomagal, prevzel je kuhanje,
pospravljanje … Naj zapišem, da so tudi družinski člani drugih kvačkaric projekt 'podprli' na različne načine, veliko je bilo že to, da so jim
med kvačkanjem dali mir, saj je treba ves čas šteti in spremljati načrt,
po katerem kvačkaš.

Ročna dela, kot je na primer kvačkanje, mnogi še vedno povezujejo s
preganjanjem dolgčasa v zrelih letih. A vse raje kvačkajo tudi mlajše
generacije, celo kak moški se najde vmes, kar dokazuje tudi projekt
Slovenija kvačka. V zadnjih mesecih so se v okviru tega projekta po
vsej Sloveniji kvačkali občinski grbi, zakaj in kako, pa mi je v pogovoru
za Prvi program Radia Slovenija že pred časom razložila pobudnica in
gonilna sila projekta Jadranka Smiljić. Ta je februarja leta 2020, ob svojem štiridesetem rojstnem dnevu, skupaj s kolegico Anito Kac postavila
svetovni rekord v neprestanem kvačkanju. V Guinnessovo knjigo rekordov sta se vpisali s kar 28 urami neprestanega kvačkanja in tako za štiri
ure izboljšali prejšnji rekord. Ker Jadranka živi v Slovenj Gradcu in je
tam dobrodelni maraton kvačkanja tudi potekal, je takrat poleg drugih
izdelkov nakvačkala tudi grb te koroške občine. Od tega do zamisli za
nov kvačkarski podvig ni bilo več daleč …
Jadranka je tako februarja lani k sodelovanju povabila svoje kolegice
– ambasadorke kvačkanja, da se pridružijo največjemu slovenskemu
kvačkarskemu izzivu: skupaj bodo kvačkale 212 grbov za 212 slovenskih občin. Odziv jo je presenetil, saj se je na začetku prijavilo več kot

Ni pa šlo vsem tako gladko, nekateri grbi so zahtevali več časa – skupno mnenje vseh je, da je najbolj zahteven grb občine Kostanjevica
na Krki, ki vsebuje res veliko zapletenih elementov. Zahtevni so tudi
grbi, ki prikazujejo zmaje ali konje. In če je gospe Šeći uspelo v prvem
poskusu, je bilo kar nekaj kvačkaric, ki so morale svoj izdelek večkrat
parati in popravljati. Tam se je porabljenih ur seveda nabralo več, sicer
pa je po ocenah organizatorke za en grb take velikost potrebno v povprečju 100 ur, kar pomeni, da so skupaj grbe kvačkali okoli 21.200 ur in
pri tem porabili približno 530 kilogramov slovenske volne iz Majšperka.
So pa tako kvačkarice in kvačkar na koristen in prijeten način zapolnili tudi zoprno obdobje širjenja covida-19 in ukrepov proti epidemiji,
marsikomu je bilo kvačkanje tudi neke vrste terapija. Veliko kvačkaric si
s kvačkanjem namreč blaži različne težave, na primer težave z rokami,
ena od njih ima celo multiplo sklerozo in s kvačkanjem ohranja bister
um in gibljivost rok. Gospa Jadranka poudarja, da si tako zaposliš roke
in možgane, kvačkanje je odlično za sprostitev, takrat si v svojem svetu,
ko te nihče ne sme motiti in ko se lahko čisto 'odklopiš' od zunanjega
sveta, ki je na trenutke lahko prehiter in naporen.
Projekt Slovenija kvačka prinaša še (vsaj) eno pozitivno noto: pri njem
je pomembno medgeneracijsko sodelovanje, saj gre za prenos znanja
in spretnosti med različnimi generacijami. In ker so bile med 212 sodelujočimi tako študentke kot mlade mamice, ženske v aktivni delovni
dobi in upokojenke, so s projektom res zajeli številne generacije. Starejše kvačkarice so tako mlajše učile tehnik, mlajše pa so starejše vpeljale
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v svet zooma in drugih računalniških programov. Sestanki in dogovori
so namreč – času epidemije in razpršenosti sodelujočih po vsej državi primerno – potekali s pomočjo sodobne tehnologije, tudi načrti za
posamezne grbe so bili izdelani na računalniku. Te načrte sta dobre tri
mesece pripravljala Jadranka Smiljić in njen brat, nekatere kvačkarice
pa so si jih na računalniku dodatno prilagodile same.
In ko smo ravno pri različnih generacijah: presenetil me je na prvi pogled nenavaden zapis na spletni strani projekta Slovenija kvačka, da
'želijo uvrstiti kvačkanje, ki je bilo do sedaj domena 'starih mam', na
zemljevid seksi ustvarjalnih aktivnosti'. Gospa Jadranka mi je pojasnila,
da je bilo kvačkanje včasih na slabem glasu, stereotipno ga ljudje še vedno pripisujejo zdolgočasenim in osamljenim upokojenkam. Tovrstni
projekti in predvsem Guinnessovi rekordi skušajo podreti te stereotipe
in povedati, da je kvačkanje odlična sprostitvena tehnika, da je enostavno, saj potrebuješ le volno in kvačko, s temi pripomočki pa greš
lahko kamorkoli. Tako so nekatere kvačkarice kvačkale celo na Triglavu.
Obenem pa s kvačkanjem izdelaš oblačila, igrače in ostalo zase in za
svoje bližnje, lahko pa z njim tudi zaslužiš.
Vseh 212 grbov je že izdelanih, prav tako ostali kvačkani izdelki. Tudi
ti bodo namreč del rekorda, saj pri Guinnessovi knjigi rekordov niso
sprejeli Jadrankine zamisli, da bi naredili največjo zbirko kvačkanih
grbov, ampak so v Slovenijo sporočili, da lahko delajo največjo zbirko
kvačkanih izdelkov, narediti pa jih morajo vsaj tisoč. Tako so sodelujoči
poleg občinskega grba naredili še precej drugih izdelkov, nabralo se
jih je krepko čez tisoč. 'Če bi imeli več časa, bi lahko naredili tudi 5000
izdelkov! Naša meja je nebo, a nekje jo je treba postaviti,' mi je navdušeno razlagala Smiljićeva. Konec januarja so vse izdelke tudi fotografirali,
posneli in to poslali komisiji Guinnessove knjige rekordov. Zdaj tako
čakajo na uradno potrditev rekorda in vpis v znamenito knjigo.
Kakšna pa bo 'usoda' nakvačkanih grbov? Razstaviti jih želijo po posameznih slovenskih regijah, razmišljajo tudi o virtualnem 3D muzeju, saj
so grbi preveliki, da bi vse razstavili na enem mestu. Tako bi jih lahko
videl vsakdo, ne glede na to, od kod prihaja. Sicer pa so grbi namenjeni
za odkup s strani posameznih slovenskih občin, dobra polovica je tako
že prodanih. Tudi naša Občina se je odločila za odkup grba, kar je še

posebej razveselilo gospo Šećo, saj bo tako njeno delo kmalu na ogled
občanom Lukovice. Del finančnih sredstev od odkupljenih grbov bodo
organizatorji projekta namenili kvačkaricam, ki so sicer vse sodelovale
prostovoljno, del sredstev pa bo porabljenih za pokritje stroškov in kot
podpora zavodu Ustvarjalno srce, ki podpira kvačkarice in izobražuje
ljudi na področju ročnih del.
Besedilo: Andreja Čokl, foto: arhiv Šeće Seferagić

Povsem novi
Nissan Qashqai
že za

229 €/mesec*

+ bon za zimske pnevmatike*

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

+ 5 let jamstva*
Tržaška 108, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 20 00 628

www.avtohisamalgaj.si

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO2: 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km. Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (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 3. 1. 2022 za Nissan QASHQAI 1,3 DIG-T 140 N-CONNECTA. Maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 27.540,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 7.426,48 € je narejen za dobo
odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,49 % in polog v višini 7.803,14 €. EOM = 6,85 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Skupni znesek, ki ga mora odplačati kreditojemalec, znaša 23.965,76 €, od
tega znašata zavarovalna premija 268,64 € in strošek odobritve kredita 394,74 €. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 229,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 12.310,38 €. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost
prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Pogoj akcije je sklenitev obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. V financiranje je vključeno
brezplačno 5-letno podaljšano jamstvo in bon za zimske pnevmatike v vrednosti 500 € z DDV. 5 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto oz. 160.000 km, karkoli se zgodi prej, po programu As new . Pridržujemo
si pravico do napak. Velja preko Nissan Nissan Financiranja. Akcija velja do 31. 3. 2022 oz. do razprodaje zalog. Nissan si pridružuje pravico, da predčasno zaključi akcijo ali jo podaljša. Slike so simbolne. Vse prodajne cene (MPC* = maloprodajne cene) so
neobvezujoče priporočene cene in vključujejo 22% DDV in DMV. Določene paketne kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobne informacije o cenah dobite pri pooblaščenih trgovcih. Pridržujemo si pravico
do sprememb v izvedbah modelov, zgradbi, opremi, tehničnih podatkih in cenah. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Več na nissan.si
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»Dan sajenja medovitih
rastlin« v polnem teku
Lani smo pod okriljem Čebelarske zveze Slovenije v mesecu novembru predstavili projekt »Dan sajenja medovitih rastlin«, ki bo letos prvič izveden v soboto, 26. 3. 2022. Namreč, čebelarji se vsi skupaj dobro
zavedamo, kako pomembno je ohranjanje našega okolja, saj vsaka negativna sprememba v njem vpliva in jo tudi med prvimi občutijo naše
čebele in ostali opraševalci.
Pri tem prvem koraku naprej po spremembah in tudi podpori so pristopili s strani Zavoda za gozdove Slovenije. Tako so pripravili strokovna
navodila, kako posaditi medovite sadike. Nastopil je tudi že čas delitve
medovitih sadik, ki smo jih zagotovili s pomočjo donatorjev in sponzorjev projekta. Seznam le-teh je objavljen na spletni povezavi https://
www.czs.si/content/dansajenja_partners in se jim na tem mestu tudi
zahvaljujemo, da so začutili, kako pomembno je ohranjanje našega
okolja za prihodnje rodove.
Seznam medovitih sadik, ki smo jih zagotovili, je naslednji: maline, robide, gorski javor, divja češnja, navadna smreka, navadna jelka, pravi
kostanj, divja hruška, jablana, velikolistna lipa, hermelika in sivka. Pri
tem je treba omeniti, da je tudi Zavod za gozdove Slovenije zagotovil
medovite sadike dreves, ki se bodo sadila na lokacijah po Sloveniji, ki
jih je pripravil zavod. Seznam lokacij je objavljen na https://www.czs.
si/. S tem se bodo posadila še dodatna medovita drevesa v naš prostor.
K projektu so pristopile tudi številne občine, ki bodo ob rojstvu otrok
podarile staršem medovita drevesa, hkrati pa bodo svoje parkovne površine pokosili, ko bodo rože na njih odcvetele.

Izzivaj – uživaj

Rojstni dan se običajno praznuje en dan z veliko torto in slavjem, a skavti, ki jih običajno srečamo, ko nam prinesejo Luč miru
iz Betlehema, so se odločili, da bodo rojstni dan Roberta Baden
Powella Bi-Pija, ustanovitelja skavtov in skavtinj, ki praznuje 22.
februarja, praznovali na poseben način. Praznovanje so načrtovali s projektom IZZIVAJ – UŽIVAJ in se s tem pridružili vseslovenskemu gibanju za zdravje. A ob tem niso mislili samo na skavtinje
in skavte, ampak na vse, ki si želijo gibanje na svežem zraku. Kar
več kot 70 predlogov je in med njimi si lahko izberemo 10 izzivov,
ki jih izvedemo tekom skavtskega leta.
Tako smo tudi v naših krajih na posameznih mestih zasledili listke z napisi in si ob tem mislili, da je to ponovno kakšna otroška
potegavščina ali, še slabše, onesnaževanje okolja. A če ste podrobno pogledali listek, ste našli napisano nalogo in tudi to, da
bodo skavti in skavtinje listke po končani akciji pospravili, kar za
mnoge ekološko neosveščene v naši občini ne velja.
Skavtom in skavtinjam želimo, da bi se jim pri praznovanju in
pri akciji Izzivaj – Uživaj pridružilo čim več posameznikov in tudi
drugih društev, ki jim za zdravo življenje svojih članov in članic ni
vseeno. Naj velja skavtski pozdrav BODI PRIPRAVLJEN – VEDNO
PRIPRAVLJEN.
Besedilo in foto: Drago Juteršek

Več o projektu
Prihaja čas, ki je namenjen sajenju medovitih rastlin kot tudi medovitih
dreves. Vsak izmed nas ima možnost in priložnost, da se priključi projektu. Bodisi da se priključite na eni izmed lokacij s strani zavoda, lahko
se priključite tudi čebelarskim društvom in skupaj posadite medovite
sadike, ki so bile zagotovljene s strani sponzorjev in donatorjev. Lahko
pa tudi sami posadite medovite rastline v cvetlična korita na balkonih
ali na vrtu. Čebele in ostali opraševalci nam bodo čez leto zelo hvaležni,
saj bodo na cvetočih delih rastlin nabirali potrebno hrano (medičino in
cvetni prah), ki jo potrebujejo za nemoten razvoj svojega zaroda. In naj
postane naša dežela ne samo lepa, ampak tudi cvetoča z medovitimi
rastlinami.
Besedilo: Tomaž Samec, foto: arhiv ČZS

Pustna ustvarjalna delavnica
na Centru za socialno delo,
enota Domžale v okviru
projekta »Učenje za življenje«
Na Centru za socialno
delo Osrednja Slovenija
– vzhod, enoti Domžale smo v okviru projekta
socialnega učenja v času
zimskih počitnic za otroke, vključene v naš projekt, organizirali pustno
ustvarjalno
delavnico.
Otroci so se zabavali ob izdelovanju obraznih mask,
urili svoje ročne spretnosti in ustvarjalnega duha
ter pridobili nova poznanstva. Ob koncu je vsak predstavil svoj izdelek in vsi smo se strinjali, da
smo opravili odlično.
Zahvaljujemo se podjetju Lidl, ki je za namen pogostitve namenilo
sredstva v obliki Lidlove darilne kartice. Otroci so se sladkali s krofi, sokovi in sadjem.
Vabilo k sodelovanju prostovoljcev
Več desetletna praksa projekta Učenje za življenje kaže, da je družinam
z mnogimi izzivi pogosto v veliko pomoč sodelovanje z laičnim sodelavcem CSD, ki ob mentorstvu strokovne delavke CSD skozi daljše časovno obdobje kontinuirano (vsaj enkrat tedensko) prihaja v družino in
v prvi vrsti pomaga otroku oz. mladostniku s tem, da z njim vzpostavi
zaupen odnos ter mu nudi psihosocialno podporo.
Ob tem vabimo k sodelovanju prostovoljce, ki bi si želeli svoj čas nameniti delu in druženju z otroki. Za vse informacije se lahko obrnete
na socialno delavko enote Domžale, vodjo projekta Učenje za življenje,
Tjašo Vehovec, na tel. 01/724-63-70 ali na elektronski naslov: gpcsd.domza@gov.si.
Besedilo: Tjaša Vehovec
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Miha s predstavitvijo
in igranjem na orgle
popestril pouk glasbe
v 8. d
Tokrat smo v 8. d pouk glasbene umetnosti izvedli na
prav poseben način. Vodenje ure je prevzel učenec Miha
Zavrl.
Miha obiskuje Glasbeno šolo Domžale, kjer se je najprej učil
igranja klavirja, sedaj pa so v ospredju orgle. O njegovi odličnost igranja priča tudi odmeven rezultat na najvišjem državnem nivoju, tekmovanju TEMSIG, kjer je v lanskem letu osvojil najvišje možno priznanje – 100 točk z zlatim priznanjem.
V času naše učne ure nam je brdski župnik, gospod Bernard,
prijazno odklenil sosednjo cerkev. Skupaj z učenci smo se
odpravili na »cerkveni kor«, kjer se Miha za orglami počuti
kot doma. Najprej nam je predstavil orgle kot glasbilo, njihov
način delovanja in ostale lastnosti. Nato nam je v skladu z
učno snovjo predstavil nekaj skladateljev iz obdobja romantike. Sledilo je težko pričakovano igranje, Miha nam je pripravil pravi krajši koncert. Bilo je čudovito! Učenci so občudovali
predvsem njegovo igranje na to veliko in veličastno glasbilo.
Učna ura je minila v posebnem vzdušju, ki ga je pričaral Miha
s svojim igranjem in poznavanjem tako orgel kot tudi zgodovine glasbe.
Besedilo in foto: Blaž Andrejka

Pooblaščeni servis

Renault
tudi v

Strokovno svetovanje in posredovanje
pri prodaji, oddaji in nakupu vseh
vrst nepremičnin.

Moravčah

Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000
proevent_racunovodstvo_oglasi.pdf 2 12.4.2021 12:38:47

RAČUNOVODSKI SERVIS

Avtohiša KRULC
www.avtohisa-krulc.si

- Servis osebnih in gospodarskih vozil
- Optične nastavitve podvozja
- Polnjenje in servis klimatskih naprav
- Vulkanizerstvo in hotel pnevmatik

01 72-31-200

- Sklepanje zavarovanj
- Karoserijska in ličarska popravila
- Cenitve kasko škod
- Ročna avtopralnica in poliranje

Našemu računovodskemu
servisu zaupa že več kot
450 strank.
01 300 32 16
racunovodstvo@proevent.si

racunovodski-servis.si

POŠLJITE
POVPRAŠEVANJE!
SPOT točka Vse za ustanovitev podjetja
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Rokovnjač

Januar in februar pri upokojencih

Koronski časi niso bili naklonjeni druženju, ki ga člani društva zelo
pogrešamo. Kljub temu pa sledimo našemu programu vsaj s pohodi, seveda z upoštevanjem navodil NIJZ.
Drugega januarja smo se odpravili na naš tradicionalni pohod na Limbarsko goro. Zbralo se nas je lepo število. Pot je potekala ob prijetnem
druženju in klepetu, saj se že nekaj časa nismo videli. Na Limbarski gori
so se nekateri okrepčali v gostilni, drugi pa so posedeli na prijetnem
soncu zunaj.
Prvi ponedeljek v februarju pa smo odšli z Gorjuše preko Dobovelj na
Sveto Trojico. Pot je bila malo daljša, vendar lahka. Večinoma nas je
spremljalo sončno vreme, le na cilju je močno zapihal veter in postalo
je zelo hladno. Zavetje smo poiskali na avtobusni postaji, kjer smo se
okrepčali s hrano in pijačo iz nahrbtnika. Kmalu se je spet zjasnilo in
znova nas je grelo sonce. Občudovali smo lep razgled na naše Alpe, ob
poti pa so že zacveteli zvončki, ki jih je bilo veselje gledati. Bil je to en
lep pohod, žal s skromnim številom udeležencev.
Kulturni praznik smo počastili s pohodom po Poti kulturne dediščine. V

prekrasnem vremenu smo se podali iz Žirovnice proti Vrbi. Žal letos pot
ni bila organizirana. Kljub temu so bile rojstne hiše naših literarnih velikanov odprte. Pot poteka pod Stolom, vseskozi pa lahko občudujemo
lepe razglede na Julijce in Karavanke. Tudi za to pot se je odločilo zelo
malo naših članov. Škoda, ker je to res zelo lepa pot.
V februarju smo imeli po dolgem času ročnodelsko delavnice, kjer so se
naše članice naučile kvačkanja novih vzorcev.
Veseli smo, da smo v februarju začeli s prstometom, to je metanje krogcev. Srečamo se vsak četrtek. Ko bo topleje, pa začnemo z balinanjem.
Pisarna bo v mesecu marcu odprta vsak četrtek od 15. do 17. ure.
Vabimo vas, da se udeležite naših dejavnosti, ki so v programu dela,
ki ste ga prejeli ob plačilu članarine. Naši pohodi so lepi in primerni za
marsikoga. Zelo lepo se imamo na delavnicah ročnih spretnosti, zabavamo pa se tudi ob metanju krogcev. Maja pričnemo z izleti, aprila s
kolesarjenjem. Za vsakega se kaj najde, zato se nam pridružite, veseli
vas bomo.
Besedilo in foto: Danica Osolnik
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Tekmovalci AMD Lukovica uspešni v letu 2021
Kljub omejitvam zaradi širjenja covida-19, je Avto moto društvo Lukovica v letu 2021 izvedlo večino načrtovanih aktivnosti. V sodelovanju
z MK Rokovnjači smo organizirali dirko mladih dirkačev mednarodne
FIM Mini GP Alpe Adria serije, dirko za državno prvenstvo Slovenije za
skuterje, minimoto in mini GP 10, dirko za državno prvenstvo Hrvaške
za minimoto, dirko pokalnega tekmovanja Slovenije za skuter open
in supermoto asfalt ter promocijski nastop Promo minimoto otroci. V
panogi trial smo organizirali tri dirke za državno prvenstvo Slovenije.
Vsa tekmovanja so potekala brez prisotnosti gledalcev in ob upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov NIJZ. Pri organizaciji tekmovanj so
društvu finančno pomagali Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), Občina
Lukovica, Avto Kveder Lukovica in Avto Cerar Kamnik. Športni funkcionarji društva so v začetku septembra sodelovali pri izvedbi dirke za državno prvenstvo v trialu v Idriji. Posnetke s tekmovanj si lahko ogledate
na svetovnem spletu, če v iskalnik vpišete IDEALNA LINIJA.
Na področju preventive in varnosti v cestnem prometu smo konec avgusta, tik pred začetkom novega šolskega leta, na križišču z regionalno
cesto v središču Blagovice izvedli opozorilni dogodek »Še 365 dni«, na
katerem 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 nekaj 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 Blagovici pred prehodom
čez cesto in na Brdu pred šolo smo imeli postavljene makete Anje in
Zdravka, ki sta opozarjala voznike na prisotnost otrok v prometu. Sodelovali smo pri organizaciji E-nostavno na kolo s kolesarskim poligonom
in spremstvom pri kolesarski vožnji.
V minulem letu so bili zelo uspešni tekmovalci, ki zastopajo barve našega društva. V panogi TRIAL je nastopilo 17 naših članov. Severin Sajevec
je med člani ponovno osvojil naslov državnega prvaka, Klemen Setnikar pa je stopil na 3. stopničko. Med mladinci je Maks Dežnak osvojil 2.
mesto, v kategoriji otroci je bil naš najmlajši tekmovalec Svit Sajevec
tretji. Največji uspeh v svoji dolgoletni karieri je Severin Sajevec dosegel konec maja na dirki za evropsko prvenstvo v trialu v Cortenovi v
Italiji, kjer je v kategoriji trial-over 40 zasedel je odlično tretje mesto.
Tudi v motokrosu imamo v skupnem seštevku našega tekmovalca
spet na stopničkah. Tomaž Letnar je v Pokalnem prvenstvu Slovenije,

v kategoriji MXP 2 R, osvojil bronasto medaljo za skupno 3. mesto. V
isti kategoriji je bil Primož Svetlin med 61 vozniki osmi. Naš najmlajši
motokrosist Jan Prašnikar je v državnem prvenstvu v kategoriji MX 65
osvojil skupno 8. mesto in tako za štiri mesta izboljšal uvrstitev iz leta
2020. V skupni razvrstitvi Pokalnega prvenstva Slovenije je Jan zasedel
7. mesto.
AMZS – nacionalna športna zveza za karting in moto šport je ob zaključku tekmovalne sezone podelila tudi priznanja najboljšim voznikom in organizatorjem dirk. Severin Sajevec je prejel priznanje za najboljšega voznika v panogi trial, AMD Lukovica pa je prestižno priznanje
prejelo za uspešno izvedbo treh dirk za državno prvenstvo v panogi
trial. Uspešno delo društva je bilo opaženo tudi v naši občini, saj je Vladimir Andrejka, dolgoletni tajnik in gonilna sila društva, ob občinskem
prazniku prejel priznanje Občine Lukovica.
Za vse, ki vas zanimajo podrobni rezultati moto tekmovanj, si jih lahko
ogledate na https://www.amzs.si/sport/tekmovanja/skupni-vrstni-red.
Besedilo: Tomaž Andrejka, foto: arhiv AMD Lukovica

V prijetni družbi Planinskega društva Blagovica

Potem ko smo tradicionalni zimski pohod Golčaj–Špilk v januarju prehodili še vsak zase, so sproščanje ukrepov, resnično lep sončen dan in
močna želja po druženju zvabili 34 članov Planinskega društva Blagovica in enega pasjega prijatelja, da smo se na Prešernov dan podali na
Primorsko.
Iz vasice Zazid je pot prečila železniško progo, ki je mikavno vodila proti
Puli, nato pa nas preko pasu grmičevja pripeljala na travnato ravnico,
s katere se nam je prvič odprl lep pogled na Lipnik, kamor smo bili namenjeni. Pot se je nato v zmernem vzponu povzpela čez strmo stopnjo
Kraškega roba in ponudila fantastične razglede, kakršne že dolgo ne.
Z le 804 m visokega vrha smo lahko videli hrvaško, slovensko in itali-

jansko obalo, poiskali smo Učko in Osorščico, občudovali naše Julijce,
ki so bili na dosegu roke, razgledi pa so segali vse do italijanskih Dolomitov. Seveda so ljubiteljski fotografi v objektiv ujeli kar nekaj lepih
posnetkov pokrajine, eno »skupinsko« z vrha pa je ujela naša Joži, zato
jo boste zaman iskali na fotografiji. :)
Preprosto čudovit dan in preživeli smo ga v dobri družbi Planinskega
društva Blagovica. Kako prijetno se je bilo spet zbrati v takšnem številu
in preprosto uživati v klepetu v živo.
Besedilo: Petra Trdin, foto: Joži Pustotnik
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Nočno sankanje na Veliki planini
V Športnem društvu Lukovica smo leto začeli aktivno. Konec januarja smo
se podali na prvo skupno doživetje, na nočno sankanje na Veliko planino.
Kljub slabi napovedi je bila enajsterica zbrana pod nihalko optimistična,
da nas čaka super sankanje. Kljub snežnemu metežu, ki nas je dosegel po
prvem spustu, smo uživali vsi. Proga je izredno dolga, tako da adrenalin
kar traja in traja, predvsem potem, ko se čisto stemni in je vidljivost precej
slabša. Z vsakim spustom bolje poznaš progo in veš, kako odpeljati kakšen
ovinek. Kot na kakšni dirki.
Ko je sneg prekril vse prej zelene kotičke Velike planine, smo se odpravili še
na toplo okrepčilo, potem pa prijetno utrujeni v dolino. Definitivno naslednje leto ponovimo in upamo, da se nam pridruži še več članov.
Besedilo in foto: Klavdija Trček

Društvo Šola zdravja obvešča in
vabi POTUJTE Z NAMI

Smo edinstven vlak ŠOLA ZDRAVJA, ki potuje po vsej Sloveniji.
Postaje določamo sproti. Ustavljamo se po željah potnikov, ki
želijo vstopiti na vlak. Naš vlak se servisira v Domžalah, kjer je
tudi lokomotiva z glavnim vlakovodjo in ostalo ekipo, ki skrbi za
redno in varno vožnjo. Ta hip je naša kompozicija sestavljena iz
248 vagonov oranžne barve. Potujemo skozi 89 slovenskih občin.
Potovanja z nami so varna, saj nas spremljajo tudi pravi mojstri,
strokovno osebje – kineziologi. Vse pojasnijo in vse pokažejo v
1000 gibih. Naše potovanje je brezplačno.
Da bo pot še naprej redna in ažurna, predvsem pa varna, vožnjo
nadzira in sofinancira Glavna postaja v Ljubljani – Ministrstvo za
zdravje. Na spletni strani www.solazdravja.si spremljajte vozni red
vlaka Šola zdravja, da boste vedeli, kdaj pride na vašo postajo in
ga ne boste zamudili. Z vlakom trenutno potuje skoraj 4.500 potnikov. Bodite tudi vi med njimi!
Besedilo in foto: Neda Galijaš

Vstopili smo v postni čas
S pepelnico se uradno začenja čas posta, čas premišljevanja o trpljenju Jezusa Kristusa in
tudi čas za dobra dela. Pepelnica je vedno na sredo, 46 dni pred veliko nočjo. Bistveni del
svete maše na pepelnico je obred pepeljenja, pri katerem duhovnik vernikom na čelo s pepelom nariše znamenje križa in zraven izreče besede: »Spreobrni se in veruj evangeliju.«, ali
pa: »Spominjaj se, da si prah in da se v prah povrneš!« Ob tem naj bi se spomnili, da smo vsi
zapisani smrti in da je spokornost prvi korak na poti k vstajenju.
Postna postava nam nalaga strogi post na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva
se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Post veže vse ljudi od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta. Seveda nam priporoča zdržek od mesnih jedi na vse
petke v letu, ki ga v času, ko ni posta, lahko zamenjamo s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.
Značilnost postnega časa je že nekaj let tudi akcija 40 dni brez alkohola. Gre za posebno odpoved za simbolno dejanje solidarnosti z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola, v želji dokazati, da
se zmore praznovati, veseljačiti tudi brez alkohola. Ker je bilo o škodljivosti alkohola prelitega že veliko črnila tudi v našem glasilu, vam tokrat ne bom podajal vseh številk, ampak bom
povabil vse, tudi tiste, ki pijejo redko in zmerno, da z izkazano odpovedjo sporočijo okolici,
da je alkohola na skupnih dogodkih, v naših skupnosti in družinah preveč. Začnimo postni
čas tokrat z odpovedjo alkoholu, čeravno samo za 40 dni.
Besedilo: Drago Juteršek
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Zavod Dobra pot med 14. in 25. marcem organizira vseslovensko akcijo
zapisovanja spominov starejših: ZAPIŠIMO SPOMINE
Zavod Dobra pot, ki že vrsto let osvešča o naravni in kulturni dediščini ter skrbi za njuno ohranjanje, letos pripravlja prvo vseslovensko
akcijo zapisovanja spominov starejših. S pobudo, ki jo bodo izvedli s pomočjo svoje aplikacije Zapisi spomina, želijo opomniti na vlogo,
ki jo imajo starejši kot nosilci spomina, hkrati pa spodbuditi zanimanje za dediščino ter jo predstaviti na nov, sodoben način.

Starejši so zakladnica modrosti, izkušenj in spominov, s svojimi zgodbami pa pogosto gradijo mostove med preteklostjo in prihodnostjo.
Kljub temu se številni znajdejo v situacijah, ko ne morejo izkoristiti svojega potenciala, saj se soočajo z osamljenostjo in odrinjenostjo na rob
družbe. Po drugi strani pa mladi niso več v stiku z dediščino našega
prostora, mnogi običaji izginjajo. Prav ta medgeneracijski prepad naslavlja Zavod Dobra pot, ki s svojo aplikacijo Zapisi spomina omogoča
beleženje in objavljanje védenj, pričevanj ter zgodb starejših o različnih
vidikih življenja v preteklih obdobjih.
V akcijo zapisovanja spominov vabijo širšo slovensko javnost, tako
posameznike kot tudi osnovne in srednje šole, medgeneracijske
centre, društva in druge organizacije. Cilj akcije je namreč obuditi
medgeneracijske pogovore in vezi ter ustvariti prostor za tiste čarobne
trenutke, ko se znanje in vrednote prenašajo iz generacije na generacijo. V ekipi organizatorjev so prepričani, da bo ta skupnostna akcija ne
samo obogatila življenja vsem vključenim, temveč tudi ogromno prispevala v skupno zakladnico ohranjenega spomina, torej k digitalizaciji
in ohranitvi našega kulturnega izročila.
»Navdušeni smo, da se v akcijo že prijavljajo tako posamezniki kot tudi
šole in večgeneracijski centri. To je po eni strani dokaz, da je zanimanja
za dediščino oz. njeno digitalizacijo veliko, po drugi strani pa kaže tudi na
potencial, da akcija postane vsakoletna, tradicionalna. Resnično upamo,
da se v teh dveh tednih po celi Sloveniji zgodi veliko trenutkov, ki bodo
poglobili vezi med ljudmi,« pravi Nava Vardjan, vodja projekta v Zavodu
Dobra pot.

V akcijo ZAPIŠIMO SPOMINE! se lahko prijavite kot zapisovalci spomina (tisti, ki bi zgodbe starejših zabeležili oz. posneli in vnesli v aplikacijo) ali kot pričevalci (starejši, ki bi želeli podeliti svoje spomine).
Prijave potekajo na spletni strani Zavoda Dobra pot (www.dobra pot.
si) ali preko aplikacije Zapisi spomina (odčitajte QR kodo). Organizatorji sporočajo še, da bo za vse prijavljene v začetku marca organizirana
spletna delavnica, na kateri bodo podrobneje predstavili potek dvotedenske akcije in odgovorili na vsa vprašanja.
Zavod Dobra pot, ki prihaja iz Brkinov, sicer že sedmo leto izvaja najrazličnejše projekte, s katerimi osvešča o naravni in kulturni dediščini našega prostora ter skrbi za njuno ohranjanje. Dediščino na najrazličnejše
načine uporabljajo kot vezivo, ki povezuje skupnost, s svojo aplikacijo
za zapisovanje spominov pa skrbijo tudi za zmanjševanje digitalnega
prepada med generacijami.
Besedilo in foto: Zavod Dobra pot
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PRODAJA RABLJENIH VOZIL
ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!
Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com

www.avtohisamalgaj.si

Akcija

Akcija

Mercedes-Benz CLS Shooting Brake CLS 350 4MATIC Avt. , AMG oprema, NAVI,
PDC, F1 – 2.987 ccm, 190 kW (258 KM) – samo 133.515 km - Vozilo je odlično ohranjeno z
bogato opremo: zračno podvozje, full led žarometi, parkirni senzorji spredaj in zadaj, navigacija, električno odpiranje prtljažnih vrat, f1 prestavljanje ob volanu, tempomat, omejevalnik
hitrosti, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.

BMW serija 4 Gran Coupe: 430d xDrive, M PAKET, Luxury Line, Avt., XENON,
MEMORY – 2993 ccm, 190 kW (258 KM), L.2016/2 – 96.140 km. Odlično ohranjeno atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Športno podvozje, športni
volan, avtomatski menjalnik, xenon žarometi, usnjeni sedeži, memory sedeži, parkirni
senzorji spredaj in zadaj, navigacija, električno zložljiva ogledala, brezstični ključ, sistem
za samodejno zaviranje v sili, opozorilnik spremembe voznega pasu, električno odpiranje prtljažnega prostora, ... Financiranje preko banke RCI – KREDIT od 2 - 7 let. Možno
tudi brez pologa.

Akcijska cena: 26.800,00 €

Akcijska cena: 25.880,00 €

Akcija

Renault Scenic dCi 110 Energy Limited Edition navi pdc gr. sedežev – 1598
ccm, 85 kw (116 km), 5 / 2017 – 153.934 km, 2. lastnik. Ohranjeno in redno servisirano vozilo.
Navigacija, bluetooth, tempomat, parkirni senzorji, 16 col lita platišča, gretje sedežev, esp, …
financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 - 7 let.

Akcijska cena: 8.300,00 €

Akcija

Akcija

Hyundai Ioniq 1.6 GDi Hybrid Bussines DCT AKTIVNI TEMP. KAMERA – 1580 ccm,
103 kW (140 KM), (automatik) . L. 2018/08 108.372km. Vozilo je odlično ohranjeno. 1. lastnik,
bluetooth , navigacija, aktivni tempomat, start/stop, led dnevne luči, vzvratna kamera, line assist,
esp, 16 col lita platišča, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.

Akcijska cena: 15.490,00 €

Akcija

Volvo XC90 T8 Twin Engine, INSCRIPTION – 7 SEDEŽEV – 1.969 ccm, 300 kW (408 KM)
Renault Espace ICONIC TCE 225 EDC - radar, kamera, samo 3.726 km, 1798 ccm, 165 kw
(224 km) - l. 2020/5. ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano zgodovino, 1.lastnik, bluetooth,
navigacija, aktivni tempomat, usnjeni sedeži, gretje sedežev, start/stop, full led luči, headup display,
esp, 17 col lita platišča, … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.

Akcijska cena: 33.888,00 €

L. 2016/06 – 144.419 km . Odlično vozilo – 1. lastnik. plug-in hybrid, 7 sedežev, 4 področna avtomatska klima, aktivni tempomat, pomična panorama, navigacija, keyless go, original 20-palčna platišča, memory sedeži, sistem mrtvih kotov, line assist sistem za samodejno zaviranje v sili, el. pomik
prtljažnika, prepoznavanje prometnih znakov, samodejno upravljanje dolgih luči, andorid auto/apple
carplay, park assist, parkirni senzorji spredaj in zadaj, vzvratna kamera, full led (led žarometi, prednje
dnevne led luči, zadnje led luči) … Financiranje preko banke RCI – KREDIT/LEASING od 2 - 7 let.

Akcijska cena: 39.990,00€

VABILA, PESEM

februar/marec 2022

VOŠČILO IN POVABILO
Društvo podeželskih žena Lukovica čestita vsem članicam in
bralkam Rokovnjača ob dnevu žena in materinskem dnevu.

MATERINSKI DAN

Nastopali bodo PRIMORSKI FANTJE

V petek, 25. marca 2022,

pa vas vabimo na tradicionalno praznovanje.
Zbor udeleženk pohoda okoli
Gradiškega jezera je na parkirišču ob 10. uri.
Lepo vabljene, da se zopet zberemo in skupaj proslavimo naš dan.
ISKRENO ČESTITAMO IN ŽELIMO LEP PRAZNIK VSEM ŽENAM!
Društvo podeželskih žena Lukovica

Hvala, mama!
Mama, v tem mesecu boš praznovala materinski dan.
Dan, ki je za vse mame izbran.
V besedi MAMA se skriva bogata vsebina,
to si lahko tudi sama občutila.
Mnogo lepega in težkega si doživela,
ko ob meni si mnogokrat bedela
in pridno skrbela, bila žalostna in vesela,
a ljubezen tvoja vedno me je grela.
Mnogo ti dolgujem, draga MAMA.
Ti življenje si mi dala.
Iz srca prihajajo besede,
ki resnično so iskrene.
MAMA, bodi srečna, zdrava, spoštovana,
saj vse to pošteno si zaslužiš,
moja in edina, zlata MAMA.
Trojane, marec 2022
Ana Pungartnik

Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici
SOBOTA, 26. marca 2022,
ob 19. uri
Prodaja vstopnic:
Mercator Krašnja in Šentvid, gostilna Furman
Informacije: 041/873-979
Vabi TOD Brdo-Lukovica

SREČANJE V
POČASTITEV
MATERINSKEGA
DNEVA
KULTURNI DOM A. M. SLOMŠKA
v Šentvidu pri Lukovici
PETEK, 25. MAREC, OB 19.30

Pripravljamo se na

33. POHOD PO NAGELJ
NA LIMBARSKO GORO

ki bo v nedeljo, 20. marca 2022.

Zvesto spremljajte tekoča obvestila.

Pomladno prerojevanje narave in vsega živega v mesecu marcu
še posebno zaznamuje praznik žensk in mater, kot naravnima
simboloma darovanja in varuha življenja.
Gost večera bo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, predvsem pa oče štirih otrok in velik zagovornik življenja.
V sproščenem pogovoru se bomo dotaknili temeljnih vrednot
družine, materinstva in očetovstva, v luči iskanja duhovne orientacije
sredi aktualnih družbenih vprašanj. O vseh poteh in stranpoteh
dnevnih izzivov, s katerimi se danes srečujejo naše družine.
Pogovor bo prepleten s slovensko glasbo domačih talentov.
Veseli bomo, če se nam pridružite in skupaj z nami praznujete.

Upamo, da se tokrat vidimo!

Toplo povabljeni!
Občinski odbor NSi Lukovica
Regijski odbor ŽZ NSi LJ - vzhod
GOST

JANEZ
CIGLER KRALJ

minister za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
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Rado Gladek, kandidat za poslanca
Ekonomist, podjetnik, nepoklicni podžupan občine Trzin. Kandidira v Domžalah,
v.o. 10
Kot podžupan sem že dva mandata aktualno vpet v lokalno politiko in poznam potrebe občanov, vem kaj
naša regija potrebuje za napredek. Potrebno je povečati kapacitete z gradnjo domov za ostarele in razvoj
programov za oskrbo starostnikov, da le-ti lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju. Nujno je tudi posodobiti cestno in železniška infrastruktura ter razširiti mreže kolesarskih poti, za boljšo povezljivost in hitrejše
potovanje. Vseh pet občin se srečuje s podobnimi težavami, zato jih je potrebno reševati združno za dobrobit
vseh nas prebivalcev domžalske regije.
Slovenska Demokratska Stranka

EKIPA NSi JE DOKAZ, DA Z VZTRAJNIM IN PREDANIM DELOM LAHKO DOSEŽEMO ODMEVNE REZULTATE
Slovenija je že globoko v volilni kampanji. Na politični parket spet stopajo »novi« obrazi, ki obljubljajo korenite spremembe. Na bolje?
V Novi Sloveniji stavimo na stabilnost, tradicijo, preverjene rešitve, sposobne kadre in opravljeno delo. Ministrska ekipa NSi ima kaj pokazati. Minister
Janez Cigler Kralj že od začetka mandata v ospredje postavlja tri prioritete: celostno skrb za starejše, odziven trg dela in družine. Obiskal je več kot 40
domov za starejše in podpisal 10 pisem o nameri za gradnjo ali obnovo namestitev starejših. Z dobrimi ukrepi je uspel ohraniti 300.000 delovnih mest.
Minister Jernej Vrtovec si prizadeva za dobro razvito prometno infrastrukturo in pripravo Slovenije na zeleni prehod, s katerim bi si zagotovili večjo
energetsko neodvisnost in podnebno nevtralnost. Gradimo praktično po vsej Sloveniji. Pospešeno obnavljamo številne ceste in železnice ter urejamo
nove kolesarske steze. Tudi v naši regiji.
Pod vodstvom ministra Mateja Tonina so se izboljšali kadrovski trendi v Slovenski vojski, poskrbljeno je tudi za ustrezno opremo in investicije. Več je
sredstev za gasilsko in zaščitno opremo, urejajo se tudi gasilska zavarovanja. V načrtu je nacionalni center civilne zaščite, za enega od treh podcentrov
pa si prizadeva tudi naša regija.
Minister Mark Boris Andrijanič uresničuje 40 ukrepov, s katerimi želimo Slovenijo popeljati med pet digitalno najbolj naprednih držav v EU. Gre za
največji program digitalnih kompetenc v naši zgodovini, ki bo omogočal dostop do moderne računalniške opreme in tečajev digitalnih veščin.
Pred kratkim se je ministrski ekipi NSi pridružil tudi minister za kmetijstvo Jože Podgoršek, ki že dalj časa odlično sodeluje s Kmečko zvezo NSi.
Veseli smo, da lahko skupaj skrbimo tudi za bolj perspektivno prihodnost slovenskega kmeta.
Vodilo NSi so dostojanstvo človeka, varnost, svoboda in močno gospodarstvo. V zadnjih dneh vse bolj v ospredje prihaja pomen varnosti, kajti igra,
ki jo igra ruski predsednik, postaja nevarna za celoto Evropo in svet. Vojna divja pred našim pragom in odveč je vsaka dilema o nujnosti vlaganja v
Slovensko vojsko in močno evropsko zvezo.
OO NSi Lukovica

VOLITVE

februar/marec 2022
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Na podlagi 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odl. US, 35/14 – odl. US, 23/17 in 29/21),
izdaja Okrajna volilna komisija 10. volilnega okraja 4. volilne enote

SKLEP O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ
za izvedbo rednih volitev poslancev v državni zbor Republike Slovenije,
v 10. volilnem okraju 4. volilne enote, ki bodo v nedeljo 24. aprila 2022
I.
–
PODRUŽNIČNA ŠOLA
VOLIŠČE 4.10.17
		KRAŠNJA
			Krašnja 14a, Lukovica
Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Krašnjo
in Žirovše.
VOLIŠČE 4.10.18 –
KULTURNI DOM JANKA
		
KERSNIKA
			
Stari trg 1, Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Gradiška cesta, Kersnikova ulica, Koseskega
cesta, Laze, Mačkova cesta, Maklenovec, Maroltova ulica, Mlaka, Mlakarjeva ulica, Obrtniška ulica, Podpeč, Pot v rovca, Stara pot, Stari trg,
Šolska pot, Trojanska cesta vsa, razen 2, Ulica Frana Milčinskega, Ulica
Jelke Komotarjeve in Vevrov trg.
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici, Preserje pri Lukovici,
Spodnje Koseze, Spodnje Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici in Zgornje Prapreče.
VOLIŠČE 4.10.19 –
KULTURNI DOM A. M.
			SLOMŠKA ŠENTVID,
		
Veidrov trg 4,
Imovica, Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta 2, Prevalje, Prevoje pri
Šentvidu, Šentvid pri Lukovici in Vrba.
ŠPORTNO TURISTIČNO
VOLIŠČE 4.10.20 –
		
DRUŠTVO RAFOLČE,
			
Rafolče 11
Dupeljne, Rafolče, Straža in Vrhovlje.
ŠPORTNO DRUŠTVO
VOLIŠČE 4.10.21 		
ZLATO POLJE
		
Podgora pri Zlatem Polju 1
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Polju, Trnovče in Zlato Polje.
PODRUŽNIČNA ŠOLA
VOLIŠČE 4.10.22 		
BLAGOVICA
		
Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Mali Jelnik, Pod-

smrečje, Prevoje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke,
Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek in Zlatenek.
VEČNAMENSKI OBJEKT
VOLIŠČE 4.10.23 		
Češnjice 8, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico in Selce.
ZADRUŽNI DOM TROJANE
VOLIŠČE 4.10.24 –
		
Trojane 6
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, Prvine,
Suša, Šentožbolt, Trojane, Učak, V Zideh in Zavrh pri Trojanah.
–
VOLIŠČE 4.10.901
		
		

DRUŠTVO LIPA
DOMŽALE
Ljubljanska 58, Domžale

Predčasno glasovanje.
VOLIŠČE 4.10.970
–
OMNIA DOMŽALSKI DOM
		
Ljubljanska cesta 58,
		Domžale
Volišče za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja.
II.
Pristojnost organizacije in izvedbe glasovanja na volišču 4.10.970
OMNIA se s tem sklepom prenese na Okrajno volilno komisijo 4011 –
DOMŽALE II.
III.
Vsa volišča na območju okraja so dostopna invalidom.
Številka: 041-4/2022-2
Datum: 16. 2. 2022
REPUBLIKA SLOVENIJA
OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA
10. VOLILNEGA OKRAJA
4. VOLILNE ENOTE

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

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl.
US in 98/13), 14. člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/11), 20. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) ter sklepa 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Lukovica z dne 02. marca 2022, se določajo naslednja

PRAVILA IZRABE ČASOPISNEGA PROSTORA OBČINSKEGA GLASILA ROKOVNJAČ
ZA NAMEN IZVEDBE REDNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 2022
1.
Navedena vsebina pravil izrabe oglasnega
prostora občinskega glasila Rokovnjač se
določa za namen izvedbe rednih volitev v
Državni zbor Republike Slovenije v letu 2022.
2.
V občinskem glasilu imajo na podlagi 14.
člena Odloka o občinskem glasilu Rokovnjač
politične stranke in liste, ki so registrirane v
občini, za brezplačno obveščanje javnosti
o svojem delovanju na razpolago 1/4 strani
brezplačno.

V času izvedbe volilnih opravil se ta prostor
nameni za obravnavo predstavitve političnih strank in list ter njihovih programov kot
uradnih organizatorjev volilne kampanje, za
namen izvedbe rednih volitev v Državni zbor
Republike Slovenije v letu 2022.

tako se v primeru skupne kandidatne liste
dvoje ali več političnih strank in list, brezplačen prostor, glede na število političnih strank
in list, ne podvaja, v primeru, da je predlagatelj predhodno že porabil ¼ brezplačnega
oglasnega prostora v predmetni zadevi.

Stranka ali lista, ki preseže 1/4 brezplačnega
prostora, presežek nad 1/4 strani plača po
veljavnem ceniku.

4.
Na željo posameznih predlagateljev glede
dodatnih objav in predstavitev programov,
ob upoštevanju razpoložljivega oglasnega
prostora, bo uredniški odbor skušal zagotoviti skupno objavo na eni strani javnega
glasila.

3.
Prenašanje brezplačnega oglasnega prostora na druge predlagatelje ni možno. Prav
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5.
Uredniški odbor lahko pred objavo posameznih predstavitev kandidatov političnih strank ter list in njihovih programov opravi žreb,
ki se izvede v primeru večjega števila predlagateljev, drugače pa se
upošteva vrstni red prispelih predlog.
Uredniški odbor glasila si pridružuje pravico, da vrstni red objav delno spremeni zaradi smiselne zapolnitve prostora in izgleda glasila.
6.
Skladno z navedenimi pravili bodo objavljeni tisti predlogi, ki bodo
pravočasno posredovani na elektronski naslov uredništva glasila
Rokovnjač: rokovnjac@lukovica.si ali dostavljeni po pošti na naslov:
Glasilo Rokovnjač, Stari trg 1, 1225 Lukovica) ter nabiralnik glasila
na naslovu Stari trg 1, Lukovica, do roka za oddajo prispevkov, ki je
vezan na izid posamezne številke.

7.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega
glasila Rokovnjač potrdi Občinski svet Občine Lukovica.
8.
Pravila za izrabo brezplačnega časopisnega prostora občinskega
glasila Rokovnjač se objavijo na spletni strani Občine Lukovica in v
glasilu Rokovnjač.
OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET
Občinsko glasilo Rokovnjač
Datum: 2. 3. 2022
Štev.: 1/1. izr. /2022

Začasna odgovorna
urednica:
Katka Bohinc, l.r.

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 2022
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
nakupa in vgradnje malih (individualnih ali
skupinskih) čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja do 50 populacijskih enot (PE) na območju občine Lukovica.
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15, 76/17 in
81/19) določa zahteve odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, ki morajo biti
izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne
lokalne javne službe odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne. Pravilnik o dodelitvi
nepovratnih finančnih sredstev za namen
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Lukovica (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 5/15, v nadaljevanju:
Pravilnik), določa postopek za dodelitev
sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine
Lukovica.
II. RAZPISNI POGOJI ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV
A) SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV
1. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe
s stalnim prebivališčem v Občini Lukovica in dokazili o načrtovani gradnji objekta za čiščenje komunalne odpadne vode,
skladno s pogoji javnega razpisa.
2. Občina Lukovica bo sofinancirala vloge
skladno s Pravilnikom. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za
leto 2022 v višini do 5.200,00 EUR.
B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV
SREDSTEV
1. Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območja
aglomeracij, za katere mora Občina Lu-

kovica zagotoviti odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih vod z javnim kanalizacijskim sistemom in javno čistilno
napravo.
2. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji morajo razpolagati z lastninsko
pravico oziroma morajo predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri
notarju.
3. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje zakonodaja.
III. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Vloga je sestavljena iz:
1. Prijavni obrazec (obr. št. 1),
2. Vzorec pogodbe (obr št. 2),
3. Zahtevek za sofinanciranje (obr št. 3).
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnih rokov
dosegljiva na spletni strani Občine Lukovica,
www.lukovica.si.
IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge za dodelitev finančnih sredstev v letu
2022 je potrebno oddati v tajništvu Občine
Lukovica ali poslati s priporočeno pošto na
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica najkasneje do 11. aprila 2022
do 12. ure.
Upoštevane bodo samo vloge, ki bodo prispele do navedenega datuma in ure na sedež Občine.
Vlogo je potrebno poslati v zapečatenem
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji
strani označen z napisom »NE ODPIRAJ

- MKČN 2022«. Na hrbtni strani ovitka
mora biti označen polni naslov vlagatelja.
V. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG
Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska
komisija, ki jo s sklepom imenuje županja.
Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se bodo
izključno v celoti izpolnjene vloge ter pravočasno oddane vloge.
Vlagatelja nepopolnega zahtevka občinska
uprava 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.
VI. DATUM ODPIRANJA VLOG IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Občina Lukovica bo vse vlagatelje obvestila
o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 15
dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Z upravičenci
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.
VII. DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg
1 (pritličje), 1225 Lukovica, v času uradnih
ur. Kontaktna oseba: Jasna Sovinšek, tel. št.
05/9076-210. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: jasna.
sovinsek@lukovica.si.
številka: 354-0014/2022-2
datum: 10. 3. 2022
mag.

Olga Vrankr
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, 86/21 – odl. US
in 123/21)) 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 2022
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje
programov strokovnega dela društev na
področju kmetijstva, in sicer: letni programi in
projekti ter redna dejavnost društev.
Občina Lukovica bo sredstva sofinanciranja
namenila za programe oziroma aktivnosti društev, ki se bodo odvijale v letu 2022 izkazana v
finančnem 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, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
- da so do 31. marca 2022 Občinski upravi
dostavili poročilo o realizaciji aktivnosti preteklega leta v primeru odobritve sredstev za
delovanje v preteklem letu,
- da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
dejavnosti društev s področja kmetijstva iz
proračuna Občine Lukovica znaša za leto 2022
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 Razvoj in prilagajanje podeželskih
območij, proračunska postavka 042111 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva - razpis, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2022.
VI. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se
upošteva naslednje kriterije društev:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz. do-

-

kazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti),
finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (seminarji, tečaji, ekskurzije),
promocijska dejavnost,
celotno število članov društva ter število članov iz občine Lukovica, pri čemer se članstvo
dokazuje s plačano članarino,
organiziranje in sodelovanje na občinskih,
regijskih in državnih prireditvah ali tekmovanjih.

VII. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Društvom se izvedene aktivnosti, opredeljene v točki VI. tega razpisa, točkujejo v skladu z
merili, ki so sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi
proračunskih sredstev, ki so določena za namen
sofinanciranja društev, in skupnega števila točk
ovrednotenih programov.
Občina Lukovica društvom poleg razpisanih
sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva
tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali
upravljavec je Občina Lukovica (Kulturni dom
Janka Kersnika in Kulturni dom Antona Martina
Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški
dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja, stroški hišnika, stroški
službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 %
amortizacija dvorane. Urna postavka materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se
upoštevajo materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane
v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju
prizna ta strošek glede na načrtovani čas koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z oddajo
vloge na javni razpis v razpisni dokumentaciji.
VIII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z 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
opremljene skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vloge,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev
in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.
4. Višina sredstev bo dodeljena skladno z določili upravnega postopka.

5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s
sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolne vloge občinska
uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet delovnih dni od dneva
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se
zavržejo.
X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – PROGRAMI KMETIJSTVA 2022, na
naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 11. aprila
2022, do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki
bodo na navedeni datum prejete do najkasneje
12. ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 13. april 2022, 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
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev je možna pritožba v roku 15
dni, od dneva vročitve sklepa 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, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22
– ZDeb).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem
javnem razpisu odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice
in obveznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022.
XII. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, I. nadstropje, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Špela Kralj, telefon: 01/72 96 318.
Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v
zvezi z razpisom: spela.kralj@lukovica.si.
Številka: 330-5/2022-2
Datum: 10.3.2022

mag. Olga Vrankar, l.r.
županja
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Rokovnjač

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

JAVNI RAZPIS
za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu iz proračuna Občine Lukovica za leto 2022
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN UKREP
FINANCIRANJA
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in
podeželja v občini Lukovica za leto 2022, ki se
dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo
komisije (EU) št. 1407/2013, ki se s tem javnim
razpisom dodelijo za ukrep: pomoč za zagotavljanje tehnične podpore.
Predmet podpore po tem razpisu je izobraževanje, usposabljanje in informiranje
nosilcev registriranih kmečkih gospodarstev,
njihovih družinskih članov in zaposlenih na
kmetiji.
III. UPRAVIČENCI
Upravičenci po tem javnem razpisu so pravne
in fizične osebe ter njihovi družinski člani in
zaposleni na kmetiji, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo ter predelavo ali trženjem
na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v
register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju občine.
IV. IZVAJALCI IN PREJEMNIKI POMOČI
Izvajalci in prejemniki pomoči so organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine ali regije.
V. POGOJI IN KRITERIJI UPRAVIČENOSTI
ZA DODELITEV SREDSTEV
1. Splošna določila:
(1) Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa.
(2) Mikro, malo in srednje podjetje (v nadaljevanju MSP) ne sme uporabljati naložbe v
nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3) Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba),
mora predložiti dokazilo, da je registriran
za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je
predmet podpore.
(4) Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo
od dneva prejema sklepa o sofinanciranju
s strani Občine Lukovica in do rokov za oddajo zahtevka.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih
obveznosti do občine ali do države.
(6) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo
dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
(7) Pomoči po Pravilniku o ohranjanju in
spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lukovica za programsko
obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: pra-

vilnik), se ne dodeli za davek na dodano
vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(8) Upravičenec mora predložiti izjavo o
prejetih sredstvih za isti namen oziroma
izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen
iz drugih javnih (državnih ali evropskih)
sredstev.
(9) Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi
dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni
pri ukrepu razpisa.
2. Splošne določbe, ki se nanašajo za
ukrepe pomoči »de minimis« (na podlagi Uredbe Komisije (EU) številka
1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena
podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi
v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na
podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna
podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se
delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu
oziroma z izvozom povezani dejavnosti v
tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi
količinami, z ustanovitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(3) Do sredstev za razvoj niso upravičena
mikro, majhna in srednje velika podjetja,
ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
13/14-uradno prečiščeno besedilo s spremembami) v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj
s prenesenimi izgubami dosegla polovico
osnovnega kapitala družbe.
(4) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu
podjetju na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št.
1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi
členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis
(Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme
preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem
tovornem prometu, znaša zgornja do-

voljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne
glede na obliko in namen pomoči ter ne
glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(5) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka, ki govori iz katerih sektorjev
podjetja niso upravičena do pomoči de
minimis, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe
Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013, se ta
uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v
zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi,
če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med
stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe
te uredbe, ne prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES)
št.1407/2013.
(6) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z
državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s
takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU)
št. 360/2012 do zgornje meje, določene v
uredbi št. 360/2012.
(8) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z
Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se
lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami
de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000 oz 100.000 EUR).
(9) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
- da je pomoč dodeljena po pravilu de
minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013,
- o odobrenem znesku de minimis pomoči.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
letni program dela (finančno ovrednoten
program izvajalca izobraževanj oziroma
storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se
izvajalec za to odloči),
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,
- pomoč mora bit dostopna vsem upravičencem na območju občine,
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
POSEBNI POGOJI UPRAVIČENOSTI:
Razpisana tema tehnične podpore za leto
2022 je:
- Izobraževanje s področja razvoja dopol-
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nilnih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.

ukrepu in v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

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

OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI
PRILOŽENA VLOGI:
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
letni program dela (finančno ovrednoten
program izvajalca izobraževanj oziroma
storitev z ustreznimi dokazili kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se
izvajalec za to odloči),
- izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore,
- pisno izjavo upravičenca o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni
prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih (državnih ali evropskih) sredstev.
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno
podjetje prejelo na podlagi te ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh in v
tekočem proračunskem letu;
- pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške
in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom
pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
- seznam podjetij, s katerimi je upravičenec
povezan, tako da se preveri skupen znesek
že prejetih de minimis pomoči za vsa, z
njim povezana podjetja;
- izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov
vezano na določilo sedmega odstavka 15.
člena pravilnika.

Podpore se ne dodelijo:
- za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj o kakovosti za proizvode iz drugih
držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov,
- za stroške storitev povezane z običajnimi
operativnimi stroški podjetja, na primer
rutinsko davčno svetovanje, redne pravne
storitve ali oglaševanje,
- stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne svetovalne službe.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene aktivnosti. Aktivnost ne sme biti začeta pred
izdajo sklepa in mora biti zaključena pred
vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
VII. FINANČNE DOLOČBE
INTENZIVNOST POMOČI:
- bruto znesek pomoči: pomoč se dodeli v
obliki subvencioniranih storitev pooblaščenim izvajalcem izobraževanja posameznih programov, ki se jim krijejo upravičeni
stroški izobraževanja do 100%;
- največji znesek dodeljene pomoči: za organizacije do 4.500 EUR/program letno.
VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena
ukrepu za zagotavljanje tehnične podpore so
zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za
leto 2022.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine
Lukovica na področju 11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program
reforme kmetijstva in živilstva, podprogram
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga, proračunska postavka 042106 Tehnična pomoč v
kmetijstvu, KTO 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega
razpisa ter skladno s pravilnikom, natančneje
pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.
V kolikor bo glede na število vlog in odobreno
višino upravičenih stroškov predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem
upravičencem dodeljena sredstva sorazmerno znižala.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2022 spremeni višina sredstev od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi
spremeni višina odobrenih sredstev.
IX. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
Vloge bodo točkovane v skladu z merili, ki so
sestavni in obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so določena v točkah.
X. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz prijavnega obrazca
(prijavni obrazec) in obveznih prilog k vlogi, ki
so predložene kot dokazila k posameznemu

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.
XI. OBRAVNAVA VLOG
1. Vloge bo obravnavala strokovna komisija
(v nadaljevanju: komisija), ki bo pripravila
tudi predloge dodelitve sredstev.
2. Vse prispele vloge bodo ocenjene na osnovi pravočasno oddane in popolne vloge ter
meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
a. zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov
proračuna občine za leto 2022,
b. zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v proračunu.
4. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo
opremljene skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neutemeljene
vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih
pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.
5. Predlagatelja nepopolne vloge občinska
uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok
dopolnitve je pet delovnih dni od dneva
prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo.
6. Na podlagi zapisnika in predloga komisije
občinska uprava s sklepom v upravnem
postopku odloči o višini dodeljenih sredstev in višini upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma izda sklep
o zavrnitvi ali zavrženju vloge.
7. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
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XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ!
JAVNI RAZPIS – TEHNIČNA PODPORA V
KMETIJSTVU 2022«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje
do ponedeljka, 11. aprila 2022, do 12. ure.
Upoštevane bodo prijave, ki bodo do navedenega datuma in ure dostavljene v tajništvo
Občine Lukovica, osebno ali posredovane s
priporočeno pošto na naslov Občine. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave razpisa
na voljo na spletni strani občine: www.lukovica.si.
Pisni zahtevki, ki bodo na naslov naročnika
prispeli po poteku datuma navedenega v
prvem odstavku te točke javnega razpisa, se
bodo šteli za prepozne in bodo ponudniku
neodprti vrnjeni.
Odpiranje prispelih vlog bo 14. aprila
2022, ob 15. uri, v prostorih Občine Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje ni javno.
XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 8 dni, od dneva vročitve sklepa upravičencu, skladno z določili Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in
upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun
na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev, ki
mora biti oddan najkasneje do 15.11.2022.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu
2022.
XIV. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite
na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba:
Špela Kralj, telefon: 01 72 96 318. Elektronski
naslov za posredovanje vprašanja v zvezi z
razpisom: spela.kralj@lukovica.si.
Številka: 330-8/2022-2
Datum: 10.3.2022

mag.

Olga Vrankar, l.r.
županja
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JAVNI RAZPISI

Rokovnjač

Na podlagi 100. člena in smiselne uporabe 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 77/07
- uradno prečiščeno besedilo, 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 2022
I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

- Organizacija tridnevne (vikend vaje v hotelu ) 20 ur

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma naslednje vsebine:
- redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske, srednješolske in
študentske populacije v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- kulturne prireditve,
- drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost
s področja kulturnih dejavnosti.

Stroški na izpopolnjevanje

25 točk

Izobraževanje (maksimalno 3 programi izpopolnjevanja)

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kulture,
ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda.
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica,
- da so registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske 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 statutom,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so prejeli sredstva iz proračuna občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju kulture za leto 2022 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 2022
na proračunski postavki 082008 Sofinanciranje kulturnih društev –
razpis.

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

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

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravičencev iz II. točke tega razpisa od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dodeljena sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2022.

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

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 kulturnih dejavnosti:

Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.

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

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA
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

JAVNI RAZPISI

februar/marec 2022

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
Več kot 10 aktivnih članov

80 točk
150 točk

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

80 točk
150 točk

LITERARNA, GLASBENA DELA
Izid biltena (1 številka)
Izid knjige, CD plošče, kasete

10 točk
100 točk

Če je pevski zbor, instrumentalna skupina, folklorna, plesna, dramska,
gledališka, lutkovna, likovna, fotografska, literarna, etnološka, video ali
filmska skupina organizirana kot svoje društvo, dobi točke za materialne
stroške po merilih, če pa deluje kot sekcija, pa le polovico le-teh.
MATERIALNI STROŠKI, KI SO NAMENJENI POKRIVANJU OBRATOVALNIH
STROŠKOV PROSTOROV (ELEKTRIKA, OGREVANJE, KOMUNALNE STORITVE)
- do 200,00 EUR stroškov na leto

50 točk

- od 201,00 EUR do 450,00 EUR

100 točk

- nad 450,00 EUR stroškov na leto

150 točk

Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane programe poleg razpisanih sredstev na javnem razpisu tudi z zagotavljanjem materialnih stroškov za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec
je Občina Lukovica (Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni dom
Antona Martina Slomška). Materialni stroški dvoran so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja, stroški
hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka
materialnega stroška dvorane se izračuna tako, da se upoštevajo
materialni stroški posamezne dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
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Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in plesnih skupinah
se vrednoti največ 80 vaj po dve šolski uri, pri dramskih, gledaliških
in lutkovnih skupinah se vrednoti največ 45 vaj (po dve šolski uri za
novo predstavo) in 10 vaj po 2 šolski uri za obnovitveno predstavo.
Vrednotena uporaba prostorov se prikaže v sklepu o dodelitvi sredstev in v pogodbi, ki jo Občina Lukovica sklene z društvom, ki se je
prijavilo na razpis, sredstva za uporabo prostorov pa se društvom
ne izplačajo.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja meril in razpisanih sredstev javnega razpisa ter na podlagi vrednotenja materialnih stroškov.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna
na podlagi 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 dokumentacije k vlogi in mora
biti obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
VIII. 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 opremljene skladno z
zahtevami razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.
3. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skladno z določili upravnega postopka.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve vlog je pet dni od dneva prejema poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem
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 – PROGRAMI KULTURE 2022«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do srede, 13. aprila 2022, do 17.
ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele
na sedež naročnika.
Odpiranje prispelih vlog bo: 13. 4. 2022, ob 17.30 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.
X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske
uprave v roku 30 dni od odpiranja vlog.
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na tem javnem razpisu
odobreno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice in obveznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter
podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022.
XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba:
Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310.
Številka: 410-0009/2022-2
Datum: 10. 3. 2022
mag.

Olga Vrankar, l.r.
županja
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JAVNI RAZPISI

Rokovnjač

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
sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/21) ter Letnega programa športa Občine
Lukovica za leto 2022 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 5/21), Občina Lukovica objavlja

JAVNI RAZPIS za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
iz proračuna Občine Lukovica za leto 2022
I. NAZIV IN SEDEŽ IZVAJALCA RAZPISA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica

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

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 Lukovica, št. 1/21) in
- Letni program športa Občine Lukovica za
leto 2022 (Ur. vestnik Občine Lukovica, št.
5/21).

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

III. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Na podlagi sprejetega Letnega programa
športa Občine Lukovica za leto 2022 so predmet javnega razpisa športne vsebine:
1. Športni programi
Prostočasna športna vzgoja otrok
1.3.1
in mladine
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
Prostočasna športna vzgoja otrok
1.3.2.
in mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja otrok in mladine,
1.3.3.
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3.3.1. Celoletni programi vadbe
Kakovostni šport
1.4.
Perspektivni šport
1.5.
športna rekreacija in 1.9. Šport
1.8
starejših
Celoletni programi
1.8.1.
Celoletni programi
1.9.1
2. Razvojne dejavnosti v športu
Usposabljanje in izpopolnjevanje
2.1.
strokovnih kadrov
2.2.
Založništvo v športu
3. Organiziranost v športu
Delovanje športnih organizacij
3.1.
4. Športne prireditve in promocija športa
IV. POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM
RAZPISU IN MERILA ZA DODELJEVANJE V
RAZPISU 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 izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe,
- samostojni podjetniki posamezniki, regi-

Pogoji za izvajalce letnega programa športa:
Izvajalci imajo pravico do sofinanciranja programov in področij letnega programa športa,
če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež in delujejo v Občini Lukovica
- da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- 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 posameznih
programih, pri katerih je z merili določen
manjši obseg)
- v programih športne vzgoje otrok in mladine, 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 – Združenja športnih
zvez v letu, na katerega se nanaša javni razpis,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za društva).
Če kategoriziran športnik mednarodnega,
perspektivnega, državnega ali mladinskega
razreda, ki ima stalno prebivališče v Občini Lukovica, nima pri športnih društvih s sedežem
v Občini Lukovica, objektivnih možnosti za
izvajanje dejavnosti, se lahko sofinancira tudi
društvo s sedežem izven Občine Lukovica,
pri katerem trenira posamezni kategorizirani
športnik.
Dodatni pogoji za izvajalce posameznih športnih vsebin in športnih programov so navedeni v merilih. Merila za vrednotenje programov
Letnega programa športa v občini Lukovica za
leto 2022 so navedena v razpisni dokumentaciji.
V. PREDVIDEN OBSEG JAVNIH SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
športnih vsebin Letnega programa športa
Občine Lukovica za leto 2022 iz proračuna
Občine Lukovica za leto 2022 znaša 46.000,00
EUR. Sredstva se dodelijo na osnovi meril, ki
so predmet razpisa, natančneje pa se opredelijo v razpisni dokumentaciji.

VI. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so aktivnosti upravičencev od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12.
2022.
VII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana
na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije.
VIII. OBRAVNAVA VLOG
Komisija, ki jo imenuje županja bo pravočasno
prispele in pravilno označene vloge obravnavala in ovrednotila v skladu s kriteriji, merili in
postopkom 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 2022 (Ur. vestnik
Občine Lukovica, št. 5/21).
IX. ROK ZA VLOŽITEV VLOG
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena z
oznako: »NE ODPIRAJ – VLOGA - PROGRAMI
ŠPORTA 2022«, na naslov: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 6. maja 2022, 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 prispe po poteku roka, je prepozna in se s
sklepom zavrže.
Razpisna dokumentacija bo z dnem objave
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si in pri kontaktni osebi, ki je navedena v točki IX. tega razpisa.
Odpiranje vlog ni javno.
X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Sredstva se upravičencem dodelijo na osnovi
utemeljenih vlog z odločbo.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni najkasneje v 60 dneh od odpiranja vlog.
XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, I. nadstropje, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar, telefon: 01/72 96 310.
Elektronski naslov za posredovanje vprašanja
v zvezi z razpisom: mojca.cerar@lukovica.si.
Številka: 410-0011/2022-2
Datum: 10. 3. 2022
mag. Olga Vrankar, l.r.
županja
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Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 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 2022
I. IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so praviloma aktivnosti
z naslednjimi vsebinami:
- aktivnosti društev na področju spodbujanja
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
pospeševanju turizma,
- aktivnosti za ohranjanje naravne ali kulturne dediščine, etnoloških posebnosti, lokalnih kulinaričnih posebnosti in olepševanje
okolja,
- organiziranje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v občini,
- projekti, ki povezujejo v skupni izvedbi več
turističnih in drugih društev ali zveze.
III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo društva in
njihove zveze s sedežem na območju občine
Lukovica, ki delujejo 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,
- da redno letno, do 31. marca, predložijo občinski upravi poročilo o realizaciji aktivnosti
za preteklo koledarsko leto.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev namenjenih za sofinanciranje
programov turistične dejavnosti v Občini Lukovica za leto 2022 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 Promocija Slovenije, razvoj
turizma in gostinstva, podprogram 14039002
Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva,
proračunska postavka 047311 Javni razpis - turizem, KTO 412000 – tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam.
V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za
leto 2022 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 1.1.2022 do 31.12.2022. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2022.
VI. KRITERIJI ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V postopku predloga dodelitve sredstev se
upošteva naslednje kriterije za sofinanciranje
programov turističnih društev in njihovih zvez
z naslednjimi vsebinami:
- poročilo o delu preteklega leta in vrednost
izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oz.
dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti) finančnega načrta za

preteklo leto,
- finančno ovrednoten program dela za tekoče leto,
- redna dejavnost in jubilejne nagrade,
- strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (predavanja, tečaji, ekskurzije) za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- promocijska dejavnost (izdaja promocijskega materiala, vzpostavitev, oblikovanje ali
posodobitev spletne strani ter predstavitve
na različnih dogodkih krajevnega, občinskega in medobčinskega pomena),
- organiziranje in izvedba turističnih prireditev krajevnega, občinskega in medobčinskega pomena,
- ohranjanje naravne ali kulturne dediščine z
ohranjanjem ljudskih običajev (šege in navade) ter domačih obrti,
- organizacija in izvedba javnih natečajev za
spodbujanje lokalnih kulinaričnih posebnosti in urejenosti kraja,
- aktivnosti za zagotavljanje podmladka z organizacijo delavnic za otroke in mladino.
VII. MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU
ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
Aktivnosti opredeljene v točki VI. tega razpisa
se točkujejo v skladu z merili, ki so sestavni in
obvezni del razpisne dokumentacije. Merila so
določena v točkah, katerih vrednost se vsako
leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja
programov turistične dejavnosti, in skupnega
števila točk ovrednotenih programov. Višina
sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
Občina Lukovica društvom in njihovi zvezi poleg razpisanih sredstev javnega razpisa zagotavlja sredstva tudi za uporabo prostorov, katerih lastnica ali upravljavec je Občina Lukovica
(Kulturni dom Janka Kersnika in Kulturni dom
Antona Martina Slomška). Materialni stroški
dvoran so: stroški dvorane po zaključnem računu, stroški administrativnega osebja, stroški
hišnika, stroški službenega vozila hišnika ter
upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v nadaljevanju: materialni stroški). Urna postavka
materialnega stroška dvorane se izračuna tako,
da se upoštevajo materialni stroški posamezne
dvorane v preteklem letu in zasedenost te dvorane v preteklem letu.
Materialni stroški dvorane se štejejo kot priznani stroški javnega razpisa, in sicer se vlagatelju prizna ta strošek glede na načrtovani čas
koriščenja dvorane, ki ga vlagatelj opredeli z
oddajo vloge na javni razpis v razpisni dokumentaciji.
VIII. VSEBINA VLOGE
Vloga je sestavljena iz pisne vloge in dokumentacije k vlogi in mora biti obvezno oddana na
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z 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 pravočasno oddane in popolne vloge ter

meril, ki so sestavni del razpisa.
3. Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo
opremljene skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve
sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.
4. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom
skladno z določili upravnega postopka.
5. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu
s sklenjenimi pogodbami.
6. Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava pisno pozove, da jo dopolni.
Rok dopolnitve vlog je pet delovnih dni od
dneva prejema poziva. Nepopolni zahtevki,
ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavržejo naknadno.
X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG
Pisni zahtevki morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah, opremljenimi z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI
RAZPIS – TURISTIČNA DEJAVNOST 2022«,
na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do ponedeljka, 11.4.2022,
do 12. ure. Upoštevane bodo prijave, ki bodo
na navedeni datum prejete do najkasneje 12.
ure. Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali posredujejo s priporočeno pošto. Razpisna dokumentacija bo z dnem objave
razpisa na voljo na spletni strani občine: www.
lukovica.si.
Odpiranje prispelih vlog bo: 13.4.2022, ob 14.
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
sklepom občinske uprave v roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev.
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v
roku 15 dni, od dneva vročitve 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, 175/20 – ZIUOPDVE
in 3/22 – ZDeb).
Z upravičenci, katerim bo sofinanciranje na
tem javnem razpisu odobreno, bo sklenjena
pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne
pravice in obveznosti med Občino Lukovica in
upravičencem ter podrobnejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na transakcijski račun na
podlagi zahtevka za izplačilo sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022.
XII. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na
naslovu: Občina Lukovica, Stari trg 1, (I. nadstropje), 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Špela Kralj, telefon: 01/72 96 318.
Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v
zvezi z razpisom: spela.kralj@lukovica.si.
Številka: 322-5/2022-2
Datum: 10.3.2022

mag. Olga Vrankar, l.r.
županja
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Rokovnjač

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 2022
I. IME, NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA
OBČINA LUKOVICA, Stari trg 1, 1225 Lukovica
II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet sofinanciranja so:
- posebni socialni programi in storitve invalidskih organizacij, s katerimi
prispevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov,
- programi humanitarnih organizacij, s katerimi 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 namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Lukovica, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
- organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi
v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov,
- invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v
njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, ki so občani Občine Lukovica,
- druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in starejših občanov ter druge
humanitarne programe.
Izvajalci programov na humanitarnem področju morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Lukovica oz. delujejo na njenem območju oz. so
njihovi člani občani Občine Lukovica,
- da so registrirani za dejavnosti, navedene v 3. členu Pravilnika, in delujejo najmanj eno leto,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za izvedbo načrtovanih aktivnosti,
- da imajo urejeno dokumentacijo o članstvu, ko gre za organizacijsko
obliko, ki temelji na članstvu,
- da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
- da poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom izvajalca,
- da so v preteklih letih izpolnjevali pogodbene obveznosti, kolikor so
prejeli sredstva iz proračuna občine,
- da občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov.
IV. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV
Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje humanitarnih programov
za leto 2022 znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu
Občine Lukovica za leto 2022 na proračunski postavki 1012 Sofinanciranje humanitarno – socialnih društev – razpis.
V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravičencev iz II. točke tega razpisa
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2022.
VI. KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV
V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev za
sofinanciranje humanitarnih programov:
MERILA TOČKE
Redna dejavnost organizacije ali društva, ne glede na sedež
društva (so registrirani za opravljanje humanitarnih dejavnosti)
materialni stroški (glede na članstvo)
do 10 članov
od 11 do 30 članov
od 31 do 50 članov
nad 50 članov
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Lukovica, se upošteva število članov, ki so občani Občine Lukovica.
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organizacija predavanja za člane društva (priznajo se 3 predavanja na leto)
organizacija predavanja za širše okolje (priznajo se 3 predavanja na leto)
strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija)
obdaritev jubilantov
novoletna obdaritev starostnikov in invalidov
skrb za bolne in ostarele
organiziranje prireditve v Občini Lukovica (prizna se 1 prireditev)
izdaja glasila, biltena
sedež organizacije je v Občini Lukovica

5 točk/
predavanje
10 točk/
predavanje
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
50 točk

Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril v
okviru razpoložljivih sredstev javnega razpisa.
Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na
podlagi 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 dokumentacije k vlogi in mora biti
obvezno oddana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije
oz. na način opredeljen v razpisni dokumentaciji.
VIII. 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 opremljene skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslovnikom).
Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s pisnim sklepom.
3. Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skladno z določili upravnega postopka.
4. Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.
5. Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve vlog je pet dni od dneva prejema poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem 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 –HUMANITARNI PROGRAMI 2022«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225
Lukovica, najkasneje do srede, 20. aprila 2022, do 17. ure. Za pravočasne se bodo štele vse vloge, ki bodo do roka prispele na sedež naročnika.
Odpiranje prispelih vlog bo: 20. 4. 2022, 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.
X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v
roku 30 dni od odpiranja vlog.
Z vlagatelji, ki bodo oddali pravočasne in popolne vloge ter bodo skladno
z vsebino javnega razpisa upravičenci do sofinanciranja programov, bodo
sklenjene pogodbe.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2022.
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XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica,
Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Mojca Cerar,
telefon: 01/72 96 310.
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Številka: 410-0010/2022-2
Datum: 10. 3. 2022

mag. Olga Vrankar, l.r.
županja

februar/marec 2022

ROKOVNJAČEVA
NAGRADNA KRIŽANKA
Uredništvo Rokovnjač
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
Nagrajuje NANU naravna kozmetična linija
Nuša Marinc, ustanoviteljica naravne kozmetične linije bo izžrebanemu nagrajencu Rokovnjačeve križanke podarila napredni
korekcijski serum 3 v 1, ki ustreza vsem tipom kože in pokriva vse
segmente, ki jih naša koža najbolj potrebuje: nahrani, navlaži in
deluje proti staranju. Prevzem nagrade po dogovoru z Nušo Marinc (041 606 570).
Nagrado bo prejel en prejemnik, ki ga bomo izžrebali med vsemi
prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene križanke (samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete do
torka, 22. marca 2022, 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 januarske številke (1/2022)
Geslo nagradne križanke: SERVIS SMUČI – ERDANI ŠPORT.
Nagrado prejme: Henrik Razpotnik.
Za prevzem nagrade se prejemnik obrne neposredno na trgovino
Erdani šport d.o.o., Rojska cesta 18D, 1230 Domžale.

KRIŽANKA

33

34

ZAHVALA

Rokovnjač

V spomin Veri Beguš

V srcu, če je ta pravo,
je zmeraj prostora
za tisoč imenitnih stvari,
ki jih ljubiti mora
vse, kar živi.
(Tone Pavček, Srce)
Ni dvoma, da je imela naša spoštovana Vera 'tapravo' srce. In ni dvoma,
da je bilo v njem prostora za neomejeno imenitnih stvari, ne le tisoč,
kot se to lepo usede v Pavčkovi pesmi Srce. In kot je naslov pesmi pisan
z veliko začetnico, tako lahko nedvomno napišemo z velikimi črkami
tudi besedo, ki označuje našo drago Vero. To je beseda ČLOVEK.
Verjetno se vsak od nas (ali pa vsaj velika večina) trudi biti najboljša različica sebe, kot ve in zna, in zagotovo k temu vlečejo svetli zgledi, kot je
bila Vera. Kakšna sreča, da je imelo toliko ljudi priložnost prehoditi pot
šolanja, ki se je stopila s potjo Verinega učiteljevanja! In ni naključje, da
se je prav ona, s svojo čudovito energijo, znašla na prav tej življenjski
poti. Kajti poleg tega, da je bila ČLOVEK z veliko, je bila tudi UČITELJICA
z velikimi črkami.
Sama, kot priseljenka v Krašnjo, nisem imela priložnosti imeti Vere za
učiteljico v šoli, sem pa nadvse hvaležna, da mi jo je življenje prineslo
kot učiteljico v življenju samem. Učiteljico, ki mi je med drugim pokazala, da je bistvo v ustvarjalnem procesu, ki ga neko delo prinaša, in
ne (le) v končnem rezultatu. Tako se (pre)mnogokrat pehamo za cilji in
(pre)pogosto pozabljamo na sam ustvarjalni proces, ki navadno terja
veliko več časa, kot pa ga potem zajame pozornost, posvečena cilju oz.
končnemu rezultatu. Tega ne bi omenjala, če ne bi bilo življenjskega
pomena, kajti le kaj bi lahko bilo pomembnejše od spoznanja, ki člo-

veka vodi v spremembo miselnega vzorca, da njegovo življenje dobi
večji smisel? Ko uvidiš, da na svetu nisi le zato, da loviš roke in ustvarjaš
rezultate, skladne z zahtevami trenutnega ekonomskega časa, uvidiš,
da je čas pravzaprav vse, kar imamo.
Namreč (zopet po Pavčku):
Na svetu si, da gledaš sonce,
na svetu si, da greš za soncem,
na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš – sence.
Ko to uvidiš, kot sem to uvidela sama – po Verinem navdihu –, si
hvaležen za vsak trenutek, ki ga imaš, in vsak trenutek, ki se ga
zavedaš, skušaš živeti polno. Zase in za druge oz. za druge in zase.
Tako kot je to znala naša spoštovana Vera. Saj, kot je pisal že veliki Lao
Tzu ali Lao Zi, kar v prostem prevodu pomeni »modri starec«, ki se je
pojavil v šestem stoletju pred našim štetjem na Kitajskem, nad njim pa
se je navduševal sam Konfucij: »Ko poskrbiš za potrebe drugih, se izpolnijo
tudi tvoje. Z nesebičnim delovanjem človek izkusi izpolnitev.« (Iz knjige Tao
Te Jing)
In samo tako je Vera tudi znala. Zelo dobro je vedela, da ljudje ne želimo biti osamljeni planeti, ampak da najbolje delujemo, ko drug drugega podpiramo in spodbujamo – le tako lahko namreč skupaj rastemo in ustvarjamo čudovito sijoče ozvezdje. In prav to se pozna tudi na
njenem življenjskem delovanju in na izjemni zapuščini, ki ostaja za njo
vsem nam, ki smo jo poznali. Upam, da to ozvezdje, k stvarjenju katerega je naša draga Vera z vso svojo bitjo tako predano prispevala, ostane
živo in polno lepe energije. Verjamem, da bi si to želela tudi VERA.
Besedilo: Alenka Lena Klopčič

ZAHVALE
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi drage žene,
mame, babice in tašče

ELIZABETE ILIČ,
roj. 1932,
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in sodelavcem za izrečena sožalja,
pomoč in podporo.

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

ZAHVALA
Okrepčana s sveto popotnico je v 83. letu
sklenila svojo življenjsko pot naša draga mama,
babica, sestra in teta

URŠKA KECELJ,

po domače Šajčeva Urška iz Lukovice.
Hvaležni smo vaščanom Gradišča za podporo
v težkih trenutkih in zbrano denarno pomoč.
Posebna zahvala zdravstvenemu osebju,
patronažni sestri Irmi in gospe Tatjani
ter negovalnemu osebju iz Doma počitka Mengeš
za obiske na domu, zanesljivost
in trud pri zdravljenju ter lajšanju bolečin.
Vsi njeni,
ki jo nosimo v srcu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za izrečene
besede sožalja, cvetje, sveče, svete maše in
darove za cerkev. Iskrena hvala g. župniku
Bernardu Rožmanu in Igorju Dolinšku za ganljiv
pogrebni obred ter pevcem Kvinteta Zarja
za čutno izbrane pesmi.
Hvala zdravniškemu osebju bolnišnice 'OI' Lj, ki je
v tistih težkih zadnjih dneh tako lepo skrbelo zanjo,
in župniku Miru Šlibarju, ki se ga je prav v zadnjih
trenutkih svojega življenja tako razveselila.
Hvala tudi vsem, ki ste našo Urško pospremili
na njeni zadnji poti, in vsem, ki jo boste ohranili
v lepem spominu.
Vsi njeni

Naj bo spokojen, sladek spanec tvoj,
prinese blaženega naj miru,
v srcih nosili bomo te s seboj,
spominjali se bomo dni, ko bil si tu.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 90. letu starosti sklenil
naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, brat in stric

FRANČIŠEK RAZPOTNIK,
po domače Tomajškovčev France iz Suše nad Blagovico.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečene besede tolažbe, cvetje, sveče
in svete maše. Hvala tudi Društvu rejnic Domžale.
Hvala župniku g. Dragu Markušu za opravljen pogrebni obred
in cerkvenim pevcem za odpete pesmi.
Hvala Cvetličarni Nuša, Aniti Keršič in pogrebnemu osebju
Vrbančič ter pevcem Kvarteta Krt.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga boste
ohranili v lepem spominu.
Vsi njegovi
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