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Rokovnjač2 OGLAS

Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2. Pravila in pogoji za sodelovanje 
pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni strani www.boter.si.

HOFER doslej programu Botrstvo v Sloveniji 
doniral že skoraj milijon evrov. Prispevajte 
tudi vi, saj si vsak otrok zasluži FER otroštvo.

Pošljite SMS z besedo FEROTROSTVO5 na 1919 in prispevajte 5 evrov, saj bo že majhen 
prispevek v življenju otrok naredil veliko spremembo. Zbrana sredstva bodo namenjena 
v sklad SKUPAJ za FER otroštvo. 
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 
20. aprila 2023; rok za oddajo člankov 
je 10. april 2023 do 12. ure.  Članki, ki bodo 
poslani po tem roku, v aktualni številki ne bodo 
objavljeni. Svoje članke, dolge največ 1500 zna-
kov s presledki, pošljite po e-pošti na naslov: ro-
kovnjac@lukovica.si. Sprejemamo le prispevke v 
elektronski obliki (word, PDF). Za več informacij 
pošljite sporočilo na zgoraj navedeni elektronski 
naslov.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; v.d. odgovornega urednika: Miha Ulčar; ure-
dniški odbor: Gregor Berlec, Andreja Čokl, Viktor Jemec in Drago Juteršek; ustanoviteljica: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 
00; jezikovni pregled: Anja Žabkar; spletna stran: www.lukovica.si; e-naslov: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; 
trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 2.048 izvodov. Glasilo spada med proizvode, za katere se obračunava 5 % 
DDV (Zakon o davku na dodano vrednost, Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami). Rokovnjač je vpisan v evidenco 
javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. 
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki 
pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Čebela na cvetju, foto: Unsplash.

UVODNE BESEDE
Spoštovane bralke in bralci,
ko ste v roke prijeli novo, dvojno številko 
glasila Rokovnjač, vas je naslovna foto-
grafija zagotovo spomnila na to, da se že 
počasi prebuja narava in da je pomlad 
pred vrati. Vse okrog nas bo začelo zele-
neti, odpirali se bodo živo pisani cvetovi, 
ki bodo vabili čebele in druge opraševal-
ce. Ti imajo v naravi izredno pomembno 
in kompleksno vlogo. S svojo aktivnostjo 
čebele v naravi pomembno vplivajo na 
proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi 
za živali ter proizvodnjo raznih industrij-
skih surovin, pa tudi na človekovo zdravje 
in druge dejavnike življenja. Ker vas želimo 
čim bolj osvestiti o vlogi čebel in o člove-
kovem nepremišljenem posegu v naravo, 
si boste v tokratni številki lahko prebrali 
več o tem, kakšen je pomen čebel za člo-
veka in naravo.
Nova številka Rokovnjača vam tudi tokrat 
prinaša veliko zanimivih novic s področja 
življenja in dela v naši občini. Seveda ne 
manjka pustnih novic. Pust je bil februarja 
le glavna tema in prav je, da svoje mesto 
najde tudi v našem glasilu.
Predstavljamo tudi odmevna rezultata 
dveh mladeničev, ki vsak na svojem po-
dročju premikata meje. Miha Zavrl iz OŠ 
Janka Kersnika, ki obiskuje Glasbeno šolo 
Domžale, je na Slovenski glasbeni olimpi-
jadi osvojil zlato priznanje, Amadej Kobe 
pa se je v drugi polovici januarja v Italiji 
udeležil olimpijskega festivala evropske 
mladine. Na njem je nastopil v disciplini 
smučarski kros in zasedel 13. mesto.
V rubriki seniorji vam tokrat predstavljamo 
jutranjo telovadbo 1000 gibov, ki pod okri-
ljem Društva Šola zdravja vsakodnevno 
poteka na več kot 250 lokacijah po Slove-
niji. To uspešno zgodbo vadb, ki krepijo 
zdravje posameznika, hkrati pa veliko do-
prinesejo tudi lokalnim skupnostim, želijo 
spodbuditi tudi v lukoviški občini. V rubriki 
zgodovina pa vam tokrat predstavljamo 
arheološke skrivnosti Blagovice.
Še predno zaključim s svojim uvodnikom, 
bi vam rad predstavil nov uredniški odbor 
glasila Rokovnjač, ki ga je na zadnji seji po-
trdil Občinski svet Občine Lukovica. Nov 
uredniški odbor, katerega večina članov je 
bila že v prejšnjem mandatu, sestavljajo: 
Gregor Berlec, Andreja Čokl, Viktor Jemec 
in Drago Juteršek. Vsem članom in članici 
novega uredniškega odbora čestitam za 
imenovanje in jim želim uspešno delo ter 
si nadejam dobrega sodelovanja še naprej.

Miha Ulčar
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Začela se je prebujati narava, z njo pa tudi mi
Spoštovane občanke in občani,
kar naenkrat smo se znašli v mesecu marcu, ko se začne prebujati narava in z njo tudi mi. V tem mesecu nas z zelenjem začne krasiti po-
mlad, sonce pa nam pošilja vse močnejše žarke. Pomladansko razpoloženje nas navda z optimizmom in vedno daljši dnevi nas zvabijo iz 
domov. Toplejše in daljše dneve bomo lahko izkoristili za opravila na vrtovih, sprehode v naravi in podobno.

Da bi naša narava ostala čista in bi nas še dolgo navduševala v svoji 
lepoti, vas v soboto, 18. marca, med 8. in 12. uro lepo vabim na čistil-
no akcijo Očistimo našo občino Lukovica. Na čistilni akciji bomo skupaj 
očistili nepravilno odložene odpadke, obenem pa z omenjeno akcijo 
poskušamo prispevati k okoljski ozaveščenosti. V veselje nam bo, če 
se nam boste pridružili in s svojo udeležbo prispevali k čistejši in lepši 
občini Lukovica. Zbirna mesta za čistilno akcijo, kjer boste prejeli tudi 
rokavice in vrečke, bodo v vseh naših krajevnih skupnostih.
V mesecu januarju so potekale konstitutivne seje svetov krajevnih sku-
pnosti, na katerih so izvoljeni člani na novembrskih lokalnih volitvah 
izmed sebe izvolili predsednika in podpredsednika v vseh osmih kra-
jevnih skupnostih v naši občini. Na vseh konstitutivnih sejah sem bila 
prisotna tudi sama, novim članom sveta krajevnih skupnosti pa sem 
zaželela uspešno delo.
Občinski svet Občine Lukovica se je po decembrski konstitutivni seji 
v mesecu februarju sestal na dveh rednih sejah. Na 2. redni seji, ki je 
potekala v sredo, 15. februarja, je bil potrjen nadomestni član občin-
skega sveta, imenovani so bili člani delovnih teles občinskega sveta in 
organov občine, svetnice in svetniki pa so se seznanili s Sklepom o za-
časnem financiranju Občine Lukovica za obdobje januar–marec 2023. 
Na tej seji sem svetnice in svetnike tudi seznanila o imenovanju Vin-
cenca Dragarja za podžupana Občine Lukovica, ki to funkcijo opravlja 
nepoklicno.
Na 3. redni seji občinskega sveta, ki je potekala v sredo, 22. februarja, 
sta bila v prvi obravnavi soglasno sprejeta odloka o proračunu za leti 
2023 in 2024. Odlok je bil posredovan v javno obravnavo po postop-
ku, kot ga določa Poslovnik Občinskega sveta občine Lukovica. Druga 
obravnava proračuna bo na seji občinskega sveta, ki bo potekala 29. 
marca.
Na moje povabilo vsako leto poteka srečanje z duhovniki župnij Črne-
ga grabna. Letošnje srečanje je potekalo v mesecu januarju. Na sreča-
nju, ki je potekalo v prijetnem vzdušju, smo spregovorili o sodelovanju 
Občine z župnijami, o življenju v župnijah in v občini nasploh, o izve-
denih investicijah ter seveda o načrtih za prihodnje. Tako kot doslej si 
zglednega sodelovanja za skupno dobro občank in občanov želimo še 
naprej.
V preteklih dveh mesecih sem se na povabilo udeležila številnih občnih 
zborov naših društev, nekaterih pa se še bom. Na občnih zborih smo 
prisluhnili poročilom društev in načrtovanim aktivnostim v tekočem 
letu. Iz poročil delovanja društev je bilo razvidno, da so naša društva 
res polno dejavna in da jim načrtov za prihodnost ne manjka. Obenem 
me veseli, da imamo v naši lokalni skupnosti toliko aktivnih in zagna-
nih občank in občanov, ki v svojem prostem času na prostovoljni ravni 
izvajajo številne projekte, aktivnosti, dogodke in prireditve. Vsem se za-

hvaljujem za njihovo zavzetost in delo, ki ga opravljajo, saj s tem krepijo 
medsebojne odnose in bogatijo življenje v naši lokalni skupnosti.
Med njimi so zagotovo tudi pevci Moškega pevskega zbora Janko Ker-
snik Lukovica, ki letos obeležuje 60-letnico delovanja. Zbor je bil na 
pobudo Franca Capudra starejšega ustanovljen leta 1962 in deluje v 
okviru Kulturnega društva Janka Kersnika Lukovica. Zbor je v šestih de-
setletjih nastopal na številnih praznovanjih, proslavah ob državnih pra-
znikih, komemoracijah, na samostojnih koncertih, pevskih revijah in še 
ob drugih priložnostih. Pevci si ves čas prizadevajo nadaljevati tradicijo 
ljudskega in umetnega petja.
Šest desetletij prepevanja so pevci proslavili s koncertom, ki je v Kultur-
nem domu Lukovica potekal v soboto, 11. marca 2023. Na koncertu so 
nas razveseljevali s prelepim izborom pesmi, ki so nam obiskovalcem 
polepšale večer. Posamezni zaslužni člani zbora so na koncertu prejeli 
tudi županjina priznanja. Večer so dodatno popestrile pevke ženskega 
komornega zbora Vox Annae iz Kamnika.
Ob tej priložnosti pevcem in zborovodji Moškega pevskega zbora Jan-
ko Kersnik Lukovica čestitam ob 60-letnici delovanja in jim želim, da bi 
nas s svojim petjem razveseljevali še naprej.
Decembra lani se je v občini Lukovica začela gradnja širokopasovnega 
optičnega omrežja, ki poteka v sklopu projekta RUNE (Rural Network 
Project) in ga v Sloveniji izvaja podjetje RUNE Enia d.o.o. Najprej so se 
lotili gradnje primarne trase optičnega omrežja (omrežja med naselji). 
Z deli so začeli na Trojanah, nadaljevali proti Šentožboltu, od tam na-
prej proti Blagovici, Vošcam, Krajnemu Brdu in naprej proti Spodnjim 
Lokam in Žirovšam. Po izgradnji primarnega omrežja se bo začela gra-
dnja sekundarnega omrežja do uporabnikov.
Optično omrežje na podeželskih območjih Slovenije, kjer tovrstnega 
omrežja še ni na voljo (t. i. bele lise) in ki niso vključena v projekt RUNE, 
pa naj bi se pokrila s podporo nepovratnih sredstev EU in Ministrstva 
za javno upravo. Na sestanku z odgovornimi za ta projekt nam je bilo 
obljubljeno, da bodo z deli začeli v letošnjem letu.
Svoj uvodnik sem začela z mesecem marcem in ga bom tudi zaključila, 
saj je marec tudi mesec, ki je v veliki meri posvečen ženskam – mladen-
kam, mamam, babicam; ne glede na to, ali so gospodične ali gospe. 
Marec je namreč mesec, ki ga zaznamujeta dva lepa datuma – 8. marec 
in 25. marec. 8. marec je vsem dobro znan kot dan žena, 25. marec kot 
materinski dan. Vsem ženskam želim, da bi bile nežne, predane, ljubeče 
in skrbne, kakršne nas je ustvarila mati narava. Vsem materam pa želim, 
da bi bile na prvem mestu prav matere. Materinstvo je ena izmed naj-
lepših, a hkrati ena izmed najzahtevnejših vlog v življenju ženske. Vsem 
ženam in materam izrekam iskrene čestitke!

Vaša žUpanja
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S tradicionalno prireditvijo počastili kulturni praznik
V sredo, 1. februarja 2023, so v Kulturnem domu Janka Kersnika v Lukovici s tradicionalno prireditvijo obeležili slovenski kulturni pra-
znik. V programu so sodelovali učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, slavnostna govornica pa je bila županja mag. Olga Vrankar.

Osrednje občinske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku so se 
poleg številnih obiskovalcev udeležili županja mag. Olga Vrankar, pod-
župan Vincenc Dragar, občinske svetnice in svetniki, ravnateljica OŠ 
Janka Kersnika Brdo dr. Anja Podlesnik Fetih, pomočnica ravnateljice 
Barbara Knap ter direktorica Knjižnice Domžale mag. Barbara Zupanc 
Oberwalder.
Na prireditvi so sodelovali učenci Osnovne šole Janka Kersnika Brdo. Za 
deklamacijo sta poskrbeli Stela Korošec in Pija Meglič, učenci sedmega 
razreda pod vodstvom mentorice Jane Kovič so pripravili lepo dramsko 
igrico Žarka Petana Pet Pepelk. Za plesni del prireditve so najprej po-
skrbela dekleta, ki pod vodstvom mentorice Mirjam Lamut v Športnem 
klubu Bleščica vadijo ritmično gimnastiko in so prikazale ples z žogo, 
poseben nastop je pod vodstvom mentoric Alje Valenčič in Poline Igna-
tove prikazala Petra Vidergar, program je popestrila tudi Plesna skupina 
Sovice, ki deluje pod mentorstvom Karmen Gerič.
Za glasbeni del prireditve je najprej poskrbel Pihalni orkester Glasbe-
ne šole Domžale – oddelek Brdo pri Lukovici in Moravče pod taktirko 
dirigenta Tomaža Pirnata, Ajda Kokalj in Ema Juteršek sta zaigrali na 
violini. Nastopila sta še združena otroška pevska zbora Kresničke in Ci-
klamen pod vodstvom Andreje Pirc ter otroški pevski zbor Cicibani pod 
vodstvom Blaža Andrejke. Prireditev sta vodili učenki Natalija Žavbi 
Sheikha in Zarja Pertinač.
V svojem slavnostnem nagovoru je županja mag. Olga Vrankar deja-
la, da se zdi, da smo v teh treh desetletjih naše samostojne države kar 
malce pozabili, da sta kultura in jezik tisti vrednoti, na podlagi katerih 
smo se Slovenci izoblikovali in obstali kot narod. »V zadnjem obdobju 
je naš prostor postal močno polariziran in politično razdeljen, kar se od-
raža tudi skozi politični diskurz, v katerem je čedalje manj kulturnega 
izražanja. Takšen nivo komuniciranja pa se manifestira še na preostalo 
populacijo. Kar je bilo včasih nesprejemljivo in nekulturno, je kar naen-
krat postalo sprejemljivo. Prav zaradi tega moramo kulturo in naš jezik 

spoštovati kot vrednoti in lepoto domoljubja ter nacionalne zavesti. Ni 
dovolj samo posvečanje skrbi pravilno govorjeni slovenski besedi in 
kulturnemu izražanju v procesu vzgoje in izobraževanja. Vsi, vključno 
s politiko, moramo posvečati skrb za naš jezik in na ta način biti tudi 
zgled mlajšim generacijam. S tem bodo tudi odnosi v družbi veliko lep-
ši in prijetnejši, prav tako se bomo lahko veliko lažje soočili z izzivi, ki 
nas čakajo v prihodnje,« je poudarila županja. Sama v ospredje kot žu-
panja postavlja sodelovanje, saj se zaveda, da lahko s skupnimi močmi 
naredijo zelo veliko dobrega za razvoj njihovega lokalnega okolja in 
bolj kvalitetnega življenja občank in občanov.
V nadaljevanju je županja spomnila, da so tudi v Lukovici in okolici ži-
veli in ustvarjali pomembni kulturni ustvarjalci, katerih sloves in delo 
sta doprinesla k razvoju slovenske države, kulture, jezika, književnosti, 
umetnosti, oblikovanja, znanosti in drugih za zgodovino našega na-
roda pomembnih področij. »Vsi kulturni ustvarjalci so bili podrejeni 
istemu procesu – navdihu. Brez navdiha bi ostala dela mrtva in ne bi 
doživela pravega odziva. Čim več navdiha želim tudi današnjim kultur-
nim ustvarjalcem. Nekaterim je kultura poklic, mnogim pa ljubiteljska 
dejavnost. Slednji svoj prosti čas namenjajo kulturnemu udejstvova-
nju. Veseli me, da imamo v naši sredi veliko ljubiteljskih ustvarjalcev, ki 
delujejo v okviru društev. Lepo in prav je, da jih pri njihovem udejstvo-
vanju podpiramo. To pa jih lahko na način, da se udeležimo kakšnega 
koncerta, predstave, ogleda razstave in podobno. S tem tudi sami pri-
pomoremo k ohranjanju kulture,« je še povedala županja.
Ob koncu prireditve se je županja zahvalila vsem nastopajočim, poseb-
no pa še njihovi mentorici Jani Kovič, ki je pripravila ta nadvse uspešen 
kulturni program, zato ji je podarila šopek kot priznanje za to odlično 
prireditev. Vsem zbranim pa je čestitala ob kulturnem prazniku in jim 
zaželela, da ga praznujejo z veseljem in zanosom.

Besedilo in foto: Miro piVar
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Investicije v izvajanju
Rekonstrukcija ceste Gasilska ulica na Prevojah poteka po termin-
skem planu. V zaključni fazi je izgradnja meteorne kanalizacije, sa-
nitarnega hišnega priključka za večstanovanjski objekt in gasilski 
dom ter elektro kabelska kanalizacija.
Po terminskem planu poteka tudi druga faza rekonstrukcije lokalne ceste 
skozi naselje Rafolče. Zaključuje se gradnja elektro kabelske kanalizacije, 
delna prenova vodovodnega omrežja, izgradnja meteorne kanalizacije, 
prestavitev dvojnega kozolca in ureditev spodnjega ustroja ceste.
Predviden zaključek obeh cestnih odsekov je v sredini meseca aprila 
2023.
V izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo novega vodohrana 
Kamrca. V zaključni fazi je projektiranje odpadne kanalizacije za naselji 
Gradišče pri Lukovici in Zgornje Prapreče.

Besedilo in foto: oBčinska UpraVa
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Nov Občinski svet Občine Lukovica za mandatno obdobje 2022–2026
Novoizvoljeni Občinski svet Občine Lukovica je z delom začel že kmalu po lokalnih volitvah, saj se je na konstitutivni seji sestal 14. 12. 2022.

Na konstitutivni seji, ki jo je vodil najstarejši izvoljeni svetnik, Tomaž An-
drejka, je predsednik Občinske volilne komisije, mag. Aleksander Urankar, 
predstavil poročilo o izidu volitev v občinski svet in volitev župana. Sledilo 
je potrjevanje mandatov članic in članov občinskega sveta in potrjevanje 
mandata županje. Po slovesni zaprisegi županje so svetnice in svetniki 
imenovali še Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki 
jo sestavlja 5 članov: Tomaž Andrejka (predsednik), Vincenc Dragar, Mojca 
Stoschitzky, Roman Cerar, Anton Pogačar (člani).
Ker je bila mag. Olga Vrankar izvoljena za županjo, jo je v občinskem svetu 
nadomestil Bogdan Capuder. Občinski svet je njegov mandat potrjeval na 
2. redni seji, ki je potekala 15. 2. 2023.

Občinski svet Občine Lukovica v mandatnem obdobju 2022–2026 sesta-
vlja 7 svetniških skupin:
•  Lista Mateja Kotnika: Roman Cerar, Jana Zupan, Tadej Praznik, Natalija 

Križman.
•  Za Črni graben, Neodvisna lista: Tomaž Andrejka, Jerneja Strmšek Turk, 

Bogdan Capuder.
• Lista za šport in razvoj občine: Vincenc Dragar, Dario Vesel.
•  Neodvisna lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, Češnjice: Zvone 

OBČINSKI SVET, OGLAS

(Anton) Pogačar, Andraž Štrukelj.
•  Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Mojca Stoschitzky, Matej Avbelj.
• Lista za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica in Zlato Polje: Bojan Andrejka.
• Slovenska demokratska stranka – SDS: Marjetka Vrbnjak.

Na 2. redni seji občinskega sveta so svetnice in svetniki imenovali člane 
delovnih teles občinskega sveta in organov občine, se seznanili s Sklepom 
o začasnem financiranju Občine Lukovica za obdobje januar–marec 2023 
ter o imenovanju podžupana Občine Lukovica Vincenca Dragarja, ki funk-
cijo opravlja nepoklicno.
Teden dni kasneje (22. 2. 2023) so se svetnice in svetniki sestali na 3. re-
dni seji, na kateri so v prvi obravnavi sprejeli Odloka o proračunu Občine 
Lukovica za leti 2023 in 2024. Prav tako so v prvi obravnavi sprejeli Kadro-
vska načrta Občine Lukovica za leti 2023 in 2024, Načrta ravnanja z nepre-
mičnim premoženjem Občine Lukovica za leti 2023 in 2024 ter poročilo 
o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lukovica za 
leto 2022. Naslednja seja občinskega sveta bo potekala v drugi polovici 
meseca marca.

Besedilo in foto: Miha Ulčar

Veljavnost od 2. 3. do 17. 4. 2023www.lekarnaljubljana.si

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega šte-
vila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 2. 3. do 17. 4. 2023 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 

izbrano iz kataloga ugodnosti

Včasih je 
prijateljski 

pogovor vse, kar 
potrebujemo.

KOENCIM Q10 30 MG Z 
ANTIOKSIDANTI
Prehransko dopolnilo s koencimom 
Q10, vitaminoma C in E ter selenom 
v obliki kapsul, 30 kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za  
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

KAKAVOVO MASLO  
S KOKOSOVIM 
OLJEM
Kožo mehča, 
neguje in ščiti, 
namenjeno je negi 
kože obraza in 
telesa, 100 ml.

PEGASTI BADELJ
Prehransko dopolnilo s 
silimarinom in holinom, 
ki ima vlogo pri delovanju 
jeter, 30 kapsul.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MANDLJEVO OLJE 
MALČEK
Namenjeno vsakodnevni 
negi, čiščenju in zaščiti 
občutljive dojenčkove 
kože, 150 ml.

redna cena: 7,10 €

cena s Kartico zvestobe

5,68 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 6,22 €

cena s Kartico zvestobe

4,98 €
1

POPUST: 
20 %

ALOE OLJE ALOEVERA X2
Za nego zrele in izsušene 
kože, brazgotin, strij in kože, 
nagnjene k aknam, 50 ml.

redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 €
2

POPUST: 
20 %

redna cena: 12,90 €

cena s Kartico zvestobe

10,32 €
3

POPUST: 
20 %

redna cena: 9,99 €

cena s Kartico zvestobe

7,99 €
2

POPUST: 
20 %

ŠKARJICE VITRY
Na voljo več 
vrst, 1 kos.

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce
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Harmonikada 2023
Za vsak uspeh je potreben napor, pa naj bo to pod Poncami ali v Domžalah. Medtem ko so bile naše oči uprte v Planico, kjer je potekalo 
svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah, smo v Domžalah dobili prvo Harmonikado. Harmonikada – ja, kaj je pa to?

V Kulturnem domu Franca Bernika je v sredo, 1. marca 2023, potekal 
letni koncert Glasbene šole Domžale, oddelka za harmoniko. Čeprav 
je oddelek glasbene šole tudi na Brdu, se harmonika poučuje v Dom-
žalah in tako so učenci harmonike iz Črnega grabna nastopili tam.
Zbrani v dvorani smo prisluhnili fantom in dekletom, ki jim je igranje 
na harmoniko v veselje in zabavo. Predstavili so se vsi razredi, od pr-
vega do osmega, in temu primeren je bil tudi repertoar. Od prepro-
stih, a nič manj zahtevnih, do zelo zahtevnih. Skladbe so se seveda 
stopnjevale  z  razredno stopnjo.  In čeravno so nas navdušili prav vsi 
izvajalci, je množičen aplavz požel Florjan Oto z izvajanjem Libertan-
ga skladatelja Astorja Piazzolla. Na koncu, po vseh solističnih nasto-
pih, smo prisluhnili še mešanim triom in orkestru harmonik.
Nastop oz. prvo Harmonikado so pripravili učitelji harmonike na Glas-
beni šoli Domžale, Staša Udovič, Tomaž Smole in Dejan Maleš.

Besedilo in foto: drago jUteršek

V skoraj dve uri trajajoči predstavi, polni zapletov in seveda smeha 
na drugi strani odra, izvemo, kaj vse se dogaja na gorskem kmeč-
kem turizmu, ki ga upravljata Marička in Jožica. Smeh so izvali števil-
ni pripetljaji, ki so prikazali politično korupcijo in druge mahinacije, 
ki so prisotne v politiki. In ko se kriminalci že skoraj dogovorijo vse o 
prodaji in menjavi denarja za orožje, jim načrte prekrižata policijski 
minister Mirko in njegov jecljajoči sodelavec, policaj Slavko. Ponud-
ba na kmečkem turizmu je zelo bogata, saj poleg svežega zraka in 
uvožene hrane pripravijo tudi kulturno prireditev, v kateri sodeluje-
jo naključni gostje. In tu se že tako zapletene stvari še bolj zaplete-
jo in držijo gledalca v napetem stanju, prepletenem s smehom, do 
konca predstave. Svoj pečat komediji dajo odlična zvočna podlaga 
ter odlični igralci in igralke, saj so jim vloge pisane na kožo.

Besedilo in foto: drago jUteršek     

Komedija Na kmetih
Kar nekaj časa je minilo, da so odrske deske ponovno oživele. 
In če domače kulturno društvo še ni pripravljeno na premiero, 
potem v goste povabi sosednje. Tako so v soboto, 25. februar-
ja, na oder Društvenega doma Krašnja na povabilo KUD Fran 
Maselj Podlimbarski stopili člani in članice gledališke skupine 
KD Gomilsko. Uprizorili so   komedijo Vinka Möderndorferja 
Na kmetih, za katero je avtor na Dnevih komedije leta 2003 
prejel nagrado za žlahtno komedijsko pero.

Kri – darilo, ki rešuje življenja!
Krvodajalci so plemeniti in srčni ljudje ter pravi junaki resničnega 
in sodobnega življenja. To dokazujejo vsako leto z udeležbo na kr-
vodajalskih akcijah.

Prva dvodnevna terenska 
krvodajalska akcija je pote-
kala 16. in 17. januarja 2023 v 
Športni dvorani Domžale. Za 
vse ukrepe tako zaposlenih 
kot krvodajalcev je bilo dobro 
poskrbljeno. Iz Blagovice se je 
krvodajalske akcije udeležilo 
kar 14 krvodajalcev – vsem in 
vsakemu posebej se iskreno 
zahvaljujemo.
Krvodajalec je heroj, ki rešu-
je življenja in je lahko opra-
vičeno ponosen nase. Že v 
desetih minutah, kolikor traja 
njegov odvzem krvi, lahko 
pomaga, da kar tri življenja 
tečejo dalje.
Darovati kri je enostavno in 
nesebično dejanje, ki od po-
sameznika zahteva malo, a 
naredi VELIKO.
Naj nanizam še nekaj zanimi-
vosti o krvi, za katere mogoče 
še niste slišali:
• Komarji imajo najraje 
kri krvne skupine 0.
• Ena krvna celica nare-

di poln krog v telesu samo v 60 sekundah.
•  Naše telo vsebuje 0,2 miligrama zlata. Največji del tega zlata se nahaja 

v krvi.
•  Skozi telo povprečnega človeka kri vsak dan prepotuje 96.540 kilome-

trov.
•  Skozi življenje srce prečrpa okoli 200 milijonov litrov krvi. To je količina, 

s katero bi se dalo napolniti približno 80 olimpijskih bazenov.
•  Različne živali imajo različno število krvnih skupin: psi imajo 4 krvne 

skupine, mačke 11, krave celo okoli 800.
•  Ni vsaka kri rdeča. Raki in hobotnice imajo modro kri, gliste in pijavke 

pa zeleno.
Ob zaključku tega zapisa pa naj nas spremlja misel, da je darovanje krvi 
najlepše in najbolj srčno darilo sočloveku.
Prijazno vabljeni in dobrodošli tudi novi krvodajalci!

Besedilo: Malči leVec; foto: jelka krašoVec
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Srečanje vsako leto poteka v prijetnem vzdušju ob pogovoru o sodelo-
vanju med Občino in župnijami, o življenju in delu v župnijah in občini, 
o izvedenih investicijah in seveda o načrtih za prihodnje. V občini je 

Tradicionalno srečanje županje z duhovniki naših župnij
Županja mag. Olga Vrankar je duhovnike župnij Črnega grabna povabila na vsakoletno srečanje. Udeležili so se ga Bernard Rožman, 
župnik župnij Brdo, Zlato Polje, Češnjice in Krašnja, Drago Markuš in Ivan Povšnar, nekdanji duhovni pomočnik na Brdu in Zlatem Polju.

Optična povezava na Vrhu  
nad Krašnjo
Začnimo z ljudskim pregovorom: »V slogi je moč.« Da ta prego-
vor res drži, smo še enkrat, kot že ničkolikokrat, dokazali vaščani 
Vrha nad Krašnjo. Stari in mladi smo združili moči in opravili vsa 
potrebna zemeljska dela za položitev optičnega kabla. Tako bomo 
preko širokopasovne internetne povezave tudi mi imeli varnejšo 
in hitrejšo povezavo s svetom.

Dela so potekala koncem vročega poletja. Novo zapadli sneg ni ovira, 
da izvajalec del ne bi izvedel še zadnjih hišnih priklopov. Pa še končaj-
mo z ljudsko modrostjo: »Kdor čaka, dočaka.«

Besedilo in foto: jože štrUkelj

DOGODKI, OGLAS

sakralnih objektov kar veliko in lahko se pohvalimo, da je večina tudi 
zaradi zglednega sodelovanja z Občino kar dobro vzdrževana. Vseka-
kor pa stvari nikoli niso povsem zaključene in vedno znova se pokažejo 
potrebe po obnovi, vzdrževanju ali izboljšavi. Po besedah županje se 
je Občina Lukovica v okviru zmožnosti vedno potrudila pomagati pri 
sofinanciranju projektov, trudili pa se bodo tudi v bodoče.
V sproščenem pogovoru so predstavili še načrte za letošnje leto, spre-
govorili pa so tudi o verskem življenju v posameznih župnijah, dobrih 
praksah ter tudi o težavah, s katerimi se duhovniki srečujejo pri svojem 
delu.
Ob zaključku srečanja so si zbrani zaželeli zdravja, miru in blagoslova 
za vse dni v letu z željo, da se prihodnje leto spet snidejo in se skupaj z 
zadovoljstvom ozrejo na uresničene cilje, ki so si jih zastavili. Tako kot 
doslej si zglednega sodelovanja obe strani želita tudi v letošnjem letu.
   

Besedilo in foto: drago jUteršek

Farani smo mu ob zaključku svete maše zaželeli zdravja, se simbolič-
no zahvalili za njegovo predanost božji službi na naši fari, ob iskreni 
želji, da bi nas še velikokrat in dolgo združeval s svojo prijazno bese-
do in bogoslužjem. Češenjski farani pa mu še enkrat zaželimo še na 
mnoga zdrava leta.

Besedilo in foto: d. škrlj

Čestitka in zahvala g. 
župniku Gregorju Luštreku
V nedeljo, 26. februarja, je bilo bogoslužje za nas češenjske 
farane še posebej lepo. Med tednom je namreč svoj okrogli 
jubilej praznoval pomočnik našega župnijskega upravitelja g. 
župnik Gregor Luštrek.

MARKETINŠKA AGENCIJA

proeventplus.si

IZDELAVA SPLETNIH STRANI PO MERI VAŠEGA KUPCA!
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Miha Zavrl »zlat« na Slovenski glasbeni olimpijadi
V prostorih Akademije za glasbo je v soboto, 4. 3. 2023, potekala 12. Slovenska glasbena olimpijada, ki je namenjena osnovnošolskim 
ljubiteljem glasbe. Tekmovanje je zelo široko, saj od tekmovalca zahteva celostno poznavanje glasbe ter tudi izvajalsko prakso. Z Osnov-
ne šole Janka Kersnika se je na tekmovanje uvrstil Miha Zavrl, učenec devetega razreda.

Tekmovanje je potekalo v treh delih. Najprej je bil na sporedu pisni del, 
v katerem so tekmovalci pokazali poznavanje glasbene teorije, lastno-
sti različnih izvajalskih zasedb predvajanih posnetkov od klasične do 
jazz glasbe ter poznavanje različnih tematik vnaprej določenih besedil. 
Nato sta sledila praktična dela, kjer je bilo najprej v ospredju »a vista 
petje« (petje prvič videnih notnih zapisov) ter petje skladbe po lastnem 
izboru. Posebno pozornost so organizatorji namenili zadnjemu delu, 
kjer so tekmovalci predstavili svojo lastno skladbo, ki so jo prav za to 
tekmovanje napisali sami. Ker je Miha odličen organist, je seveda napi-
sal skladbo za orgle in z njo navdušil zbrano občinstvo.
Miha, ki sicer obiskuje Glasbeno šolo Domžale, je pokazal svojo vse-
stransko glasbeno nadarjenost, od odličnega poznavanja glasbene 
teorije in zgodovine glasbe do kakovostne tehnične izvedbe različnih 

skladb orgelskega repertoarja. V končnem seštevku tekmovanja je pre-
jel zlato priznanje in dosegel četrto mesto med več kot petdesetimi 
tekmovalci iz različnih slovenskih osnovnih šol.
Mihu seveda iskreno čestitamo in mu želimo vse dobro na njegovi na-
daljnji glasbeni poti, saj ga že v sredini marca na Konservatoriju za glas-
bo in balet v Ljubljani čakajo sprejemni izpiti.

Besedilo in foto: Blaž andrejka, Mentor

društva upokojencev in rdečega križa. Županja Olga Vrankar ji je za tak 
častitljiv jubilej – 90. letnico rojstva iskreno čestitala z željo, da ji prihodnji 
dnevi prinašajo moči in trdnega zdravja ter da jo spremlja dobra volja. 
Predsednica Društva upokojencev Marijana Grošelj ji je zaželela zdravja 
in da se vidijo za 100 letnico, prav tako pa ji je predsednica RK Mili Zajc 
zaželela vse lepo in zdravo še naprej.
Hvala vsem, ki ste popestrili in polepšali dan Pavli Bitenc, za kar se iskre-
no zahvaljuje.

Besedilo in foto: Viktor jeMec

Pavla Bitenc iz Rafolč dočakala 90 let
Pavla Bitenc (Hribar) je bila rojena 19. januarja 1933 v Dupeljnah po domače pri Konfinarju. Ima še živi dve starejši sestri Ani in Zofko in 
mlajšega brata Toneta.

Deset dni po svojem osemnajstem rojstnem dnevu se je poročila leta 
1951 z Jakom Bitencem, Anžicevim iz Rafolč, ki je govoril, da jo je dobil 
na harmoniko, ker je bil odličen vaški godec, ki je zabaval ljudi na teda-
njih veselicah in ostalih druženjih. Rodila je štiri hčerke, Marinko, Metko, 
Ivanko in Olgo, ki so se poročile in imajo vsaka po dva otroka. Živeli so 
skromno, imeli so majhno kmetijo in je samo mož Jaka hodil v službo. 
Leta 1953 pa je še s slamo krita hiša pogorela do tal in s pomočjo kraja-
nov so jo kmalu zidano zgradili na novo. Mož Jaka je imel še dolgo časa 
hude travme iz 2. svetovne vojne, ker je bil v nemški vojski in se je boril 
v Kijevu, nato pa pobegnil in ostal na sremski fronti, ter se vrnil domov 
šele 1946 leta.
Mama Pavla je lepo skrbela za svoje hčerke in nekaj časa tudi še za sina 
Jakove sestre Kati – Jankota. Večkrat je bila v stiski, vendar je z močno 
voljo in delom na kmetiji premagovala vse težave.
Po smrti moža 1995 je bila še vedno aktivna in je skrbela za živali v hle-
vu in svinjaku. Na vsakodnevni jutranji kavici je gostila sosedo Tončko in 
Pavlo ter hčerko Metko. Za pomoč na kmetiji ji še vedno precej pomaga 
vnuk Blaž in hčerka Metka, ki ima hišo v bližini. Zadnjih 5 let je imela ob 
božično – novoletnih praznikih vedno kako hujšo zdravstveno težavo 
(zastrupitev kolena, 2 krat infarkt, zlom kolka), lani pa bakterijsko pljuč-
nico, ki jo je po enomesečni bolniški oskrbi tudi premagala. Tako je že 
boljšega zdravja dosegla 90 letnico. Presenečena je bila, ko so na predve-
čer rojstnega dne prišli sorodniki in znanci ter sosedje in jim je rekla, da 
nima nič za postreč, pa so vnuki poskrbeli za dober golaž in vse ostalo. 
Manjkalo tudi ni domače glasbe, saj je igral na frajtonarico Grega (Leteči 
muzikanti), sosed Lenart in domači Blaž.
Nekaj dni po rojstnem dnevu pa so jo obiskale še predstavnice občine, 

Na sliki od leve proti desni: slavljenka Pavla Bitenc, hčerka Metka, županja Olga Vrankar, RK Mili 
Zajc, DU Marijana Grošelj in Mimi Kurent.
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Pri dobri pesmi niti jezik ni ovira, kar potrjujejo tudi besede iz Svetega 
pisma: »Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v 
tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. Kako, da jih slišimo vsak 
v svojem maternem jeziku?«
Pri pesmih Hozana, Peter Skala, Podaj mi roko Jezus, Bog je z nami in 
Ohrabri me, Hvala ti, Dok postojim tebi ču pjevati, Oče Moj, Daj mi 
snage, Ovo nije vreme predaje, Moja molitva … smo se tako združili 
kot zbor in v dvorani je odmevalo petje iz srca za Boga. Tudi vokalistka 
Marjetka Žnidarec je s svojimi pesmimi navdušila občinstvo, prav tako 
je program lepo obogatil Mladinski zbor župnije Brdo. Bučen in dolg 

aplavz je bil znak, da je bilo treba k predvidenemu programu dodati 
še kakšno pesem, saj poslušalci niso bili pripravljeni kar tako oditi. Ob 
koncu se je vsem – nastopajočim za res lep in bogat program, obisko-
valcem pa za udeležbo – zahvalil župnik z Brda Bernard Rožman in na-
stopajočim izročil simbolično darilo.
Na koncu smo se vsi skupaj s pesmijo, ki je bila tako ljuba in jo je veli-
kokrat in zelo rad prepeval tudi pokojni nadškof Alojz Uran, Angelček 
varuh moj, priporočili angelu varuhu in se polni lepih glasbenih vtisov 
poslovili.     

Besedilo in foto: drago jUteršek

DOGODKI, OGLAS

Koncert ritmično-duhovne glasbe
V soboto, 28. januarja 2023, smo v Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu lahko prisluhnili prav posebnemu koncertu. 
Janez Ferlež in Antonio Tkalec sta nam skupaj z gostjo Marjetko Žnidarec in Mladinskim pevskim zborom župnije Brdo pripravila 
bogat repertoar ritmično-duhovne glasbe.

Pustno rajanje TD Sv. Vid v Šentvidu
Po dveh letih premora zaradi koronavirusa se je veselo pustno rajanje v organizaciji TD Sv. Vid ponovno vrnilo v Šentvid.

Saj poznate rek maškarc: »Imate kaj za pusta hrusta?« Letos je TD Sv. Vid 
pustnim maskam in številnim obiskovalcem ponovno ponujalo pravo 
pustno razvajanje. Dišalo je po kuhanem vinu in čaju, pustnih krofih ter 
sveže ocvrtih pustnih miškah, brez katerih pusta pač ni. Tudi letos je po-
tekalo tekmovanje za »NAJ PUSTNI KROF«, ki so ga ocvrle gospodinje in 
ga prinesle v ocenjevanje. Naloga žirije je bila izjemno težka, tesen re-
zultat pa je letošnji laskavi naslov »NAJ PUSTNI KROF 2023« prinesel ge. 
Špeli Lenček, za njo sta sledila krofa ge. Jerneje Strmšek Turk in ge. Irene 
Orehek. Iskrene čestitke vsem nagrajenim krofom in vsem, ki ste se opo-
gumili in jih prinesli v ocenjevanje.

Pustno rajanje se je kot običajno začelo »na vrhu Prevoj«, kjer so se ma-
ske zbrale in se v pustni povorki ob spremljavi Godbe Lukovica prešerno 
predstavile vsem gledalcem ob poti vse do prireditvenega prostora v 
Šentvidu. Tam se je pravo rajanje šele začelo. Komisija, ki je ocenjevala 
maske, je imela kaj videti, saj sta se izvirnost in atraktivnost mask tudi 
letos pokazali v vsej svoji veličini na vseh trenutno aktualnih področjih. 
Šaljivi klovni, gusarji, čarovnice, zaporniki, Tačke na patrulji, mavrica, 
dama, Maša in medved, prevojski letalci in številne druge izvirne maske 
so prepričevale komisijo ter navduševale obiskovalce. Komisijo so na 
koncu najbolj prepričali AVATARJI, ki so postali zmagovalci, drugo mesto 
so zasedli ZABOJNIKI ZA SMETI ter tretje PREVOJSKE DOMINE. Še enkrat 
iskrene čestitke vsem.
Za uspešno izveden dogodek ter nagrajevanje mask se zahvaljujemo 
številnim sponzorjem. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nam kakorkoli dru-
gače pomagali, da je pust ponovno zaživel med nami v vsej svoji igrivo-
sti. Vidimo se ponovno naslednje leto.

Besedilo jerneja s. tUrk; foto: rado gostič

Kamniška 19c, Domžale
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V Srcu Slovenije med prvimi v Sloveniji ustanovili nov LAS
V Dolskem je v torek, 31. januarja 2023, 70 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz 
občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo 
Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije za obdobje delovanja do leta 2027. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sode-
lovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji.

Podpisniki konzorcijske pogodbe so predstavniki javnega sektorja (ob-
čine, javni zavodi), ekonomskega sektorja (podjetja, nosilci dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah) in zasebnega sektorja (društva, posamezniki). 
Članstvo v LAS je prostovoljno, odprtega tipa, brezplačno in dostopno 
vsem pod enakimi pogoji, zato se lahko novi člani pridružijo kadarkoli, 
tudi po podpisu konzorcijske pogodbe.
Tudi v novem programskem obdobju do leta 2027 je namen LAS Srce 
Slovenije spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja 
na območju Srca Slovenije. Za razvoj Srca Slovenije je bilo od leta 2007 
preko LAS namenjenih 4,4 mio evrov evropskih sredstev in razvojnih 
sredstev lokalnega sofinanciranja. Skupaj je bilo potrjenih že 123 projek-
tov občin, javnih zavodov, nevladnih organizacij, podjetij, fizičnih oseb 
z dejavnostjo in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, 
Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. LAS je doslej sodeloval v 8 pro-

jektih sodelovanja z 19 LAS-i iz Slovenije in 9 iz tujine, kar ga umešča na 
pomembno mesto tudi v evropskem prostoru.
Zbrane je nagovorila Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca 
Slovenije, ki bo vodilni partner LAS Srce Slovenije tudi v programskem 
obdobju do leta 2027: »Z lokalno akcijsko skupino vstopamo že v tretje 
programsko obdobje. Naša pot je bila vedno zanimiva, povezovalna in 
jasno usmerjena v cilje, ki smo si jih zastavili in skupaj uspešno udejanjili. 
Za uspešno črpanje 2,5 mio evropskih sredstev, ki nam bodo na voljo za 
naprej, smo odgovorni mi vsi, zato pozivam vse, da se aktivno vključijo v 
pripravo nove strategije.«
Predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič je pozdravil vse člane, se jim 
zahvalil za zaupanje in aktivno sodelovanje. Izrazil je veselje, da se je veči-
na članov odločila za nadaljevanje članstva tudi v novem programskem 
obdobju, in pozdravil »18 novih članov, ki bodo v LAS prinesli novo po-
moč, nove vsebine in nove ideje za projekte.« Dodal je še, da je z delova-
njem LAS izjemno zadovoljen: »Od nas se pogosto učijo drugi LAS-i, iz 
naslova uspešnosti smo dobili tudi dodatna razvojna sredstva za razvoj 
našega podeželja. Želim si, da bi prepoznali tudi za naprej prave razvojne 
vsebine in ostali tako povezani, kot smo bili doslej.« Posebno zahvalo je 
namenil tudi občinam, ki finančno podpirajo delovanje LAS Srce Slove-
nije.
Podpisniki konzorcijske pogodbe o ustanovitvi LAS Srce Slovenije za ob-
dobje do leta 2027 iz občine Lukovica so:
• Občina Lukovica,
• Združenje ekoloških kmetov Zdravo življenje,
• Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski,
• Smrkol Stanislav s. p.,
• Kmetija Homar, Primož Homar s. p.

Besedilo: Mija Bokal, las srce sloVenije; foto: Brane horVat
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s kitaro, kasneje pa se je naučil igrati tudi sam na harmoniko in ustano-
vil ansambel EHO, s pevcem Matijem Cerarjem in Janezom Medvedom 
(igral kitaro pri ansamblu Zajc), kasneje pa je nastopal še z orgličarjem 
Marjanom Urbanija (preimenoval ansambel v Odmev).
Ker je imel preveč dela na kmetiji, je po 10. letih prenehal s petjem v 
zboru. Nekajkrat je zbor še spremljal s harmoniko, kjer je nastopal tudi 
njegov sin Milan.

   

Sedanji pevci želijo vsem predhodnikom veliko zdravja in veselja pri pe-
tju in se jim zahvaljujejo za trud pri ohranjanju lepih slovenskih pesmi.

Besedilo: Viktor jeMec; foto: arhiV Milana capUdra.

Ustanovni člani: Franc Capuder, Peregrin (Ine) 
Capuder, Stane Cerar, Vinko Dolinšek, Janez 
Jamnik, Lovro Jeretina, Zdravko Smrkolj, Dore 
Zajc in pred kratkem Franc Urankar, so že vsi 
pokojni. Ostala pa sta še Janez Štirn in Milan 
Capuder.
Markantna oseba pevskega zbora tenorist 
Janez Štirn je še dobrega zdravja in ima lepe 
spomine na začetke zbora. Z vajami so začeli v 
jeseni 1962. leta. Kot otrok je nastopal v otro-
škem zboru in petje mu je veliko pomenilo. Po 
odsluženju vojaščine se je priključil novousta-
novljenemu zboru.

Prvo leto so zborovodjo plačevali sami. Note 
so kupovali na Prosvetnem servisu. Vaje so 
imeli ob torkih. Prva pesem je bila Karlinca 
je štemana. V večih pesmih je pel solo (Bolen 
mi leži, Jaz pa moj gvažek,….). Pravi, da zbo-
rovodja ni maral preveč solističnih pesmi. Za 
koncert so se učili tudi do 25 pesmi. Peli so 
slovenske narodne in umetne pesmi, vedno 
pa je morala biti prisotna partizanska pesem, 
predvsem za revije. Spominja se, ko je pevo-
vodja Ine zbolel, je prišel na pomoč prof. Sta-
ne Habe iz Domžal, ki je po mučni vaji  izjavil, 
da za Lukovico še kar dobro pojejo.  

Milan Capuder je začel peti kot basist takoj 
po osnovni šoli, ko je bil star 16 let. Doma so 
veliko peli, predvsem ob praznikih. Brat Mar-
tin je igral harmoniko in Milan ga je spremljal 

DRUŠTVA

Ob 60 letnici Moškega zbora Janko Kersnik še dva živeča 
ustanovna člana
V jeseni 1962 je na pobudo že umrlega prvega predsednika MoPZ Janko Kersnik Franca Capudra nastal moški pevski zbor pod vodstvom 
prvega dirigenta Peregrina Capudra, profesorja glasbe.

Janez Štirn

Milan Capuder

Na enem od prvih nastopov zbora (Lovro Jeretina, Milan Capuder Stane Cerar Tine Jeretina, 
Franc Capuder, Vinko Dolinšek, Janez Štirn, Peregrin (Ine) Capuder, Dore Zajc, Zdravko Smrkolj, 
Janez Jamnik, Franc Urankar, Vinko Sitar).

Srečanje je odprla in pozdravila predsednica društva Milena Urankar. 
S pesmijo je gospa Pavlič Mira obeležila Prešernov dan, nato pa se je 
zbor odvijal po običajnem dnevnem redu.
Poročilo o delu društva v letu 2022 je podala predsednica Milena 
Urankar. Ugotovile smo, da je bilo opravljeno vse, kar smo si zadale. 
Nato sta sledili finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Iz-
volile smo tudi novo članico v nadzorni odbor.
Okvirni plan za leto 2023 je podala tajnica društva gospa Slavka Ur-
banija. V plan smo vključile predavanja – eno smo izvedle že na tem 
zboru – in dve ekskurziji, prvo spomladi in drugo v jeseni. 25. marca 
bomo organizirale tudi tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera. 
Pripravile bomo nekaj kuharskih tečajev, v juniju bomo sodelovale 
na Vidovem sejmu, v juliju pa bomo imele piknik za članice. Ob kon-
cu leta bomo imele na novoletnem srečanju še eno predavanje, prav 
tako bomo obiskale ostarele članice. Sestanke bomo imele še vedno 
vsak četrtek v mesecu. To je bil okvirni načrt, kateremu med letom 
lahko še kaj dodamo. Udeleženke smo ob koncu potrdile vsa poroči-
la in plan dela za naprej. Dogovorile smo se tudi, da bo članarina za 
leto 2023 15 €.
Ker se članstvo v društvu stara in zmanjšuje, saj so nam v zadnjem 
letu umrle 3 članice, smo bile zelo vesele, ker sta se nam pridružili 
dve novi.
Besedo je dobila tudi gospa županja, ki nas je pohvalila, da smo še 
vedno samostojno društvo. Povedala je, da je dobrodošlo, da se na 
raznih predavanjih in ekskurzijah marsikaj naučimo ter da ohranja-

mo blagovno znamko pri življenju. Zaželela nam je veliko uspehov 
pri delu. Pozdravom so se pridružile tudi gostje DPŽ Tuhinjske doli-
ne, DPŽ Blagovica in DPŽ Domžale. Vsaka je poročala o svojem delu 
v društvu. Ugotovile smo, da je v vseh društvih isti problem, ker je 
vedno več starejših članic, mlajših pa ni, zato nastaja osip članstva. 
Treba bo pritegniti čim več mlajših, če bomo želele, da društva ob-
stanejo.
Po končanem občnem zboru je sledilo predavanje. Gospa Nuša Stu-
pica nam je pripravila predavanje o oskrbi rezanega cvetja in negi 
lončnic. Razložila nam je, kako čim dlje obdržati lepo cvetje v vazi ter 
nas opozorila, da ne smemo preveč zalivati lončnic in da jih moramo 
postaviti na primerno mesto, zelo rade pa imajo, da jih večkrat oro-
simo. Opozorila nas je tudi na orhideje, naj jih ne zalivamo, temveč 
namočimo v posodo za dve do tri ure. Na koncu je odgovarjala na 
vprašanja članic.
Po predavanju smo se ob dobrem kosilu in pecivu še nekaj časa po-
govarjale, nato pa z lepo rožico, ki nam jo je podarila predsednica, 
odšle domov.
Naj vas 25. marca 2023 povabimo na praznovanje materinskega dne, 
ki ga obeležimo s pohodom okoli Gradiškega jezera, po pohodu pa 
sledi še družabno srečanje.
Prav tako toplo vabljene nove članice v naše društvo.

Besedilo: sonja jarc

Občni zbor DPŽ Lukovica
V petek, 10. 2. 2023, smo imele članice DPŽ Lukovica občni zbor v Gostilni pri Gašperju na Prevojah. Zbralo se nas je 36 članic in 6 gostij iz 
sosednjih društev. Prišla je tudi gospa županja.
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Upokojenci v Tamarju in na Rašici
Mesec februar je bil za člane DU Lukovica zelo aktiven. Vse, kar smo imeli planirano za ta mesec, smo uresničili.

Prvo sredo v februarju smo se z avtobusom odpeljali v Planico, od tam 
pa peš v ledeniško dolino Tamar. Zasnežene smreke, prelepo sončno 
vreme in lepa pot so nam pričarali pravo zimsko pravljico. Pot ni bila 
naporna. Na desni se nam je odpiral pogled na Ponce, naravnost pa na 

Pestro zimsko dogajanje v ŠD Lukovica
Pretekli mesec smo se člani ŠD Lukovica družili kar na dveh dogodkih. Začeli smo z nočnim sankanjem na Veliki planini, kjer nas je pozdra-
vila prava zimska pravljica. Temperature krepko pod ničlo in skoraj meter visoka snežna odeja so poskrbele za sankaške užitke 15 članov. 
Kljub premraženim prstom smo bili na koncu večera enotni, da se naslednje leto ponovno vrnemo.

S snega smo se konec meseca preselili v Sončno dvorano na Brdu, kjer 
smo drugo leto zapored pripravili pustno rajanje za naše najmlajše. Pe-
ter Pan, obuti maček, gusarji, medvedek, vile, domine in številne druge 
šeme so se ob koncu rajanja posladkale z odličnimi krofi, ki jih je tudi 
tokrat prispevala Pekarna Srček. Hvala!

Mladinska skupina župnij Blagovica in Šentožbolt
V jeseni je v župniji zopet zavel mladosten veter. Pod vodstvom katehistinje so se zbrali mladi iz župnij Blagovica in Šentožbolt in zaživela je 
mladinska skupina. Veseli smo njihove zavzetosti, idej, sodelovanja in tako gremo kar v korak s cerkvenim letom.

Začeli so z adventnim časom in izdelovanjem adventnih venčkov ter 
uprizoritvijo igre ob godu sv. Miklavža, ki je nagovorila tako otroke kot 
odrasle in nas opomnila na našo (ne)hvaležnost. Mladi so se družili ob 

skupnem nabiranju mahu in izdelavi jaslic v obeh župnijah ter se tudi 
z adoracijo in slavljenjem pripravili na božične praznike. Po počitnicah 
so se kot koledniki podali na pot in obiskali domove župnij. Sprejem je 
bil zelo lep in ob koncu je bilo kljub utrujenosti čutiti veliko veselja in 
hvaležnosti, saj so zbrali skoraj 1.400 €, dar pa je bil v celoti namenjen 
misijonarjem.
Skupni sobotni večer izkoristimo tudi za klepet, prigrizek in ogled filma, 
ki nagovarja.
Zdaj pa je na vrsti postni čas, čas premišljevanja ob križevem potu, čas 
odpovedi in dobrih del, zadnji petek v mesecu marcu tudi za adoracijo in 
slavljenje v cerkvi in tako pripravo na največji krščanski praznik, praznik 
veselja, veliko noč.
Ker pa se bližata god sv. Jožefa (zavetnika očetov, obrtnikov, delavcev in 
krščanskih družin) in praznik Gospodovega oznanjenja (materinski dan), 
se veselimo praznika naših staršev, ko se jim še posebno zahvalimo, da 
so nam dali življenje ter za vso njihovo skrb, podporo, potrpljenje in lju-
bezen.

Besedilo: Monika jUVan; foto Marija firBas

mogočni Jalovec, na levi smo lahko občudovali Slemenovo špico, Ja-
lovško škrbino in Mojstrovko. Dolina Tamar je v vseh letnih časih dobro 
obiskana. Po slabi uri smo prišli do planinskega doma, kjer smo poma-
licali in neskončno uživali v lepi naravi. Do planinskega doma je pozimi 
speljana tudi tekaška proga. Malo nižje od doma stoji kapelica. Morali 
smo se vrniti, na poti smo se malo umikali sankačem, ki jih je bilo kar 
veliko. Planica je bila v pripravah na svetovno prvenstvo, polna kamio-
nov, kontejnerjev in delavcev, zato smo se hitro odpravili proti domu.
Tretjo sredo pa smo se odpravili na 641 m visoko Rašico. Pot, ki smo 
jo začeli pri gradu Jable, ni bila naporna, v glavnem nas je vodila po 
gozdu, kjer so se že prebujali zvončki. Le ob zadnjem vzponu proti 17 m 
visokemu razglednemu stolpu je bila ledena. Povzpeli smo se na stolp 
in uživali v lepih razgledih. Malo nižje od stolpa je planinski dom, kjer 
smo se malo spočili in okrepčali. Do gradu Jable smo se odpravili po 
drugi poti, ki ni bila ledena.  
Vse ostalo je potekalo po ustaljenem redu. Na dveh ročnodelskih de-
lavnicah smo izdelovali nakit v tehniki quillinga, balinarji pa smo se do-
bivali vsak četrtek v Pungartnikovi hiši.   
Smo pa v tem mesecu imeli tudi občni zbor društva v Gostišču pri Če-
belici na Brdu. Udeležilo se ga je preko sto članov, ki so bili na zboru 
seznanjeni z delom v preteklem letu in s programom dela za letošnje 
leto. Veseli smo bili pohvalnih besed gospe županje. Tudi nas veseli 
dobro sodelovanje z občino. Povabljeni iz drugih društev upokojencev 
so za nas našli samo lepe besede. Posebno pohvaljen je bil naš pester 
program dela. Navzoči pa nismo pozabili na pohvalo naši predsednici 
Marijani, ki zelo veliko pripomore k uspešnemu delu.
Naš program dela je zanimiv. Res se lahko za vsakega najde kaj zanimi-
vega. Pridružite se nam. 

Besedilo: danica osolnik; foto: silVo Maselj

Vabljene vse mlade družine, da se nam pridružite pri številnih dogodkih, 
ki jih načrtujemo v letu 2023.

Besedilo: klaVdija trček, šd lUkoVica
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Zbor je potekal po ustaljeni proceduri s poročili vseh organov dru-
štva. Delo minulega leta je predstavil predsednik društva Sandi Ora-
žem, ki je v uvodu izrazil zadovoljstvo, da se je godbena aktivnost 
vrnila na stare tirnice in da so spet izvedli vse tradicionalne nastope 
od prvomajske turneje po občini do novoletnega koncerta. Veliko 
pozornosti so posvetili izobraževanju. Urh Štempihar Jazbec se je 
udeležil dirigentske šole, Larisa Capuder pa poletnega tabora mladih 
godbenikov in godbenic Musica Creativa. V letu 2022 se je predstavil 
tudi novi praporščak Darko Moneta. Skupno je bilo v iztekajočem se 
letu v godbi evidentiranih 41 aktivnih glasbenikov, ki so se udeleže-
vali rednih tedenskih vaj in imeli 22 nastopov. Zagotovo med njimi 
velja izpostaviti majsko tekmovanje v korakanju, ki sta ga organizi-
rala Zveza slovenskih godb in Mažoretna zveza Slovenije. Lukoviški 
godbeniki so skupaj z radeškimi mažoretami na tem tekmovanju 
osvojili zlato priznanje. V mesecu oktobru so gostili dirigentsko šolo, 
katere obisk so izkoristili za dodatne vaje orkestra oz. intenzivni vi-
kend. Konec leta pa so po dveh letih premora v sodelovanju z Občino 
Lukovica pripravili znova zelo odmeven in dobro obiskan novoletni 
koncert z gostoma Dejanom Krajncem in Ansamblom Skrivnost.
Da je bilo minulo leto izjemno dejavno, priča tudi dejstvo, da so v 
godbi ponovno obudili interno glasbeno šolo. V njej se trenutno 
izobražujejo trije trobentači in en pozavnist. Tako kot ob godbenih 
začetkih jih tudi tokrat poučuje Jure Močilnikar. Godbeniki ob tem 
vse, ki jih zanima igranje instrumenta in so se pripravljeni izobraže-
vati, vljudno vabijo v njihove vrste, naj jih kontaktirajo ali obiščejo na 
vajah, ki potekajo vsak torek v njihovih prostorih nad Vrtcem Medo v 

Šentvidu pri Lukovici. 
Leto 2022 je bilo v Godbi Lukovica tudi prvo pod novim strokovnim 
vodstvom. Dirigentsko palico je prevzel akademski glasbenik klari-
netist in profesor klarineta Daniel Leskovic. »Godbo Lukovica sem po 
rezultatih, doseženih v preteklih letih, poznal kot kakovostno godbo, 
ki ima cilje in mesto tako v lokalnem kot tudi v državnem prostoru,« 
je svoje poročilo o delu v minulem letu začel novi dirigent lukoviške 
godbe, ki je bil zelo zadovoljen z opravljenim delom, katerega vr-
hunec je bil novoletni koncert, in dodal: »Izjemno sem ponosen na 
vse sodelujoče godbenice in godbenike, ki ste z odličnim igranjem 
omogočili tako kvaliteten, zanimiv in prijeten božično-novoletni 
koncert. Pomembno je, da smo celoten koncert izvedli brez opaznih 
težav ter predvsem brez substitutov, kar pomeni, da je Godba Luko-
vica izredno stabilno in kakovostno društvo, ki je zmožno delovati na 
kulturnem in godbenem področju brez težav ter je z lastnimi močmi 
zmožno pripraviti in izvesti katerikoli nastop tako v domači občini 
kot na državnem dogodku.«
Ob koncu so na občnem zboru predstavili tudi načrte za leto 2023. 
Poleg že tradicionalnih nastopov bo glavni poudarek na obeležitvi 
25-letnice delovanja društva. Aktivnosti so že v polnem teku. God-
beniki so z vajami začeli takoj po novem letu, da bodo dobro pripra-
vljeni na glasbeni nastop, preko katerega bodo predstavili člane in 
sekcije društva. Koncert bodo izvedli 13. maja in že sedaj vse vljudno 
vabijo na ta dogodek.

Besedilo: leon andrejka; foto: erik kralj serša, sandi oražeM

Občni zbor Godbe Lukovica
Godba Lukovica je v začetku marca izvedla redni letni občni zbor. Poleg članov in članic so se ga udeležili tudi nekateri gostje. Tako je zbra-
ne pozdravila in nagovorila županja Občine Lukovica mag. Olga Vrankar.

Volilni občni zbor in pustovanje v Gradišču
V februarju 2023 sta se v Turističnem društvu Gradišče pri Lukovici odvila dva pomembna dogodka.

Na pustni petek je najprej potekal redni letni občni zbor članov Turistič-
nega društva Gradišče pri Lukovici. Tokratni je bil še posebej pomemben, 

saj so bile na dnevnem redu tudi volitve v organe društva. Po letnih po-
ročilih predsednika in predstavnikov ostalih organov društva so sledile 
redne volitve v organe društva za novo štiriletno obdobje. Po izvedeni 
razpravi na predlagano listo kandidatov je sledilo javno glasovanje. Za 
predsednika v novem štiriletnem mandatu je bil ponovno soglasno iz-
voljen Milan Vesel. Prišlo pa je do spremembe na mestu blagajnika ter v 
sestavah upravnega odbora in inventurne komisije. Po glasovanju se je 
delovni predsednik Emil Wein v imenu vseh zbranih zahvalil Nadi Vidmar 
za vestno opravljanje funkcije blagajničarke, Alešu Burji, Martini Cerar, 
Domnu Kuretu in Simonu Jerinu za opravljanje funkcije člana upravnega 
odbora ter Mavriciju Vidmarju za opravljanje funkcije v inventurni komi-
siji v preteklem mandatu.
Na pustni torek je nato sledilo še tradicionalno pustno rajanje. Tudi le-
tos se je zbralo lepo število maškar, ki so rajale ob kresu poleg Mačkov-
ega poda. Ker letošnja zima ni bila tako huda, maškare pri preganjanju 
zime niso imele veliko dela. Za piko na i smo bili priča tudi veličastnemu 
ognjemetu.

Besedilo in foto: andrej oVca, tajnik td gradišče  

DRUŠTVA
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Pustni torek v Vrtcu Medo
Tako kot vsako leto so tudi letos v Vrtec Medo prišle maškare. Na 
pustni torek smo odprli vrata kavbojem, gasilcem, pravljičnim juna-
kom, gusarjem in še marsikomu. Tako kot vsako leto so tudi letos v 
Vrtec Medo prišle maškare. Na pustni torek smo odprli vrata kav-
bojem, gasilcem, pravljičnim junakom, gusarjem in še marsikomu.

Živahno rajanje po igralnicah se je nadaljevalo v telovadnici, nato pa so 
vesele maškare odšle na sprevod po Prevojah in Zaborštu. Manjkali niso 
niti pustni krofi z marmelado, ki takrat še prav posebej teknejo. Zimo 
smo uspešno pregnali, saj so kmalu za tem že pognali prvi zvončki in 
trobentice. Pozdravljena pomlad!

Besedilo in foto: Mojca pUstotnik

ŠOLA, VRTEC

V Knjižnici Domžale smo v mesecu marcu pripravili veliko raz-
stavo pomladnih likovnih izdelkov, ki so jih izdelali učenci 1. d 
in 2. d iz PŠ Blagovica.

Pri pouku likovne umetnosti smo z učenci z različnimi likovnimi teh-
nikami ustvarjali na temo »v pričakovanju pomladi«. Pri delu so se 
potrudili po svojih najboljših močeh in tudi uživali.
Hvala vsem, ki ste si ali si še boste razstavo ogledali, nas pohvalili in 
s tem našim učencem in svojim otrokom izkazali veliko priznanje.

Besedilo in foto: tina pergar

Razstava v Knjižnici Domžale Vrtec Medo in svetovno 
prvenstvo v Planici

Konec februarja in v začetku marca je v Planici potekalo svetovno pr-
venstvo v nordijskem smučanju – doslej največji športni dogodek v 
Sloveniji. Tudi v Vrtcu Medo smo se o tem dogodku veliko pogovarjali, 
spoznavali nordijsko smučanje, umestili Planico na zemljevid Slovenije, 
prepoznavali države udeleženke, njihove zastave in podobno.
Dnevno smo spremljali športno dogajanje, se pogovarjali o dosežkih 
naših športnikov in seveda zanje glasno navijali. V goste je prišel nek-
danji svetovni prvak v smučarskih skokih, Rok Benkovič. Natančneje 
nam je predstavil smučarske skoke. Otroci so preizkusili skakalne smu-
či, čelado in posebno obleko – kombinezon za smučarske skoke. Naj-
bolj so se razveselili zlate kolajne, ki so si jo ponosno nadeli okrog vratu. 
Predvsem za smučarske skoke je bilo zanimanje med otroki veliko, tako 
da nas za prihodnost tega lepega športa ni treba skrbeti. Morda že naš 
vrtec vzgaja nove svetovne prvake.

Besedilo in foto: andreja peterlin

V sredo, 1. 2. 2023, smo obeležili kulturni praznik. Prireditev 
učencev 4. razreda pod vodstvom učiteljice Marije Demšar je 
potekala po zvočniku. Predstavili so pesnika Franceta Prešerna 
in njegova dela. Slišali smo kar nekaj njegovih uglasbenih pe-
smi in veliko zanimivosti iz njegovega življenja.

V četrtek, 2. 2. 2023, pa se je s pomočjo časovnega stroja med nami 
preko igre vlog pojavil sam France Prešeren, s komer so učenke knji-
žničarskega krožka pod vodstvom knjižničarke Tanje Senica izvedle 
doživet intervju. Vprašanj zanj kar ni hotelo zmanjkati. France Preše-
ren se je pri odgovarjanju odlično znašel. Obdaril nas je celo s suhimi 
figami in opravičil svoj vzdevek doktor Fig.

Besedilo in foto: tina pergar

Obeležitev kulturnega dne 
v Podružnični šoli Blagovica
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S prijatelji in sosedi na vsakodnevno telovadbo
Spodbujamo prostovoljke in prostovoljce, ki bi bili pripravljeni sodelovati z Društvom Šola zdravja in brezplačno omo-
gočiti jutranjo vadbo »1000 gibov« v vašem kraju, da se javite organizatorjem vadb na info@solazdravja.si ali na telefon 
059 932 066. Lahko tudi obiščete njihovo spletno stran www.solazdravja.com in se pozanimate o delovanju društva.

Brezplačna jutranja telovadba 1000 gibov, ki že vrsto let vsakodnevno 
poteka ob 7.30 ali 8.00 zjutraj na prostem, je mnogim članom Društva 
Šola zdravja izboljšala kakovost življenja. To jutranjo rutino, ki je vse bolj 
priljubljena med starejšimi, želijo omogočiti tudi v naši občini.
Vadba poteka že na več kot 250 lokacijah po Sloveniji. Vsak dan, razen 
ob nedeljah in praznikih, se vadeči srečujejo na 30-minutni vadbi, ki je 
sestavljena iz izključno stoječih položajev. Vsak v skupini vadi po svojih 

zmožnostih. Rekreacijo vodi prostovoljka ali prostovoljec iz lokalnega 
okolja, ki jo/ga usposobi strokovni kader društva. Po vadbah včasih sle-
di tudi druženje ob kavi, kjer lahko udeleženci še dodatno poklepetajo. 
V nekaterih skupinah organizirajo tudi ostale aktivnosti, od izletov do 
pevske skupine in podobno. Ena izmed vadečih je pred kratkim dejala: 
»Jutranja vadba je ritual, ki ga v našem obdobju še kako potrebujemo. 
Najprej imamo telovadbo za telo, potem pa za dušo – klepet«.
Namen vadb Društva Šola zdravja je spodbujanje prebivalstva h gibanju 
in zdravemu načinu življenja. Njihov cilj je, da bi brezplačno vadbo omo-
gočili v vseh občinah Slovenije in bi tako vsak imel možnost dostopati 
do vsaj ene brezplačne skupinske aktivnosti. Društvo ima med drugim 
tudi status humanitarne organizacije in status društva v javnem interesu.
Projekt »jutranja telovadba 1000 gibov« podpirajo Ministrstvo za zdravje, 
FIHO – Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
Fundacija za šport, Športna unija Slovenije in 31 občin. Uspešno spod-
bujanje prebivalstva h gibanju so prepoznali tudi pri Mednarodnem 
združenju za šport in kulturo (ISCA), ki so Društvo Šola zdravja in njihov 
projekt »jutranja telovadba 1000 gibov« izbrali kot primer dobre prakse, 
ki ga prikazujejo na mednarodnem področju.  
Kot poročajo člani, ki že vrsto let vsakodnevno telovadijo z njimi, sta se 
jim z dnevno gibalno rutino izboljšali gibljivost in telesna zmogljivost, 
lažje tudi opravljajo ostala dnevna opravila, opažajo pa tudi boljše psi-
hično počutje. V skupinah se namreč stkejo nova prijateljstva, še posebej 
med sovrstniki, ki na novo osmišljajo življenje v tretjem življenjskem ob-
dobju in si ga skupaj bogatijo, tudi ko pridejo težja obdobja.
To uspešno zgodbo vadb »1000 gibov«, ki krepijo zdravje posameznika, 
hkrati pa veliko doprinesejo tudi lokalnim skupnostim, lahko tako pone-
semo tudi v naše kraje.
Vljudno vabljeni k skupni krepitvi svojega zdravja in aktivnega načina 
življenja.

Besedilo: ana pirih; foto: drUštVo šola zdraVja

renault.si

 NOVI
RENAULT AUSTRAL 

*Mesečni obrok velja za model Renault AUSTRAL equilibre mild hybrid 140 in začetno ceno 27.900 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 
22-odstotni DDV in DMV. Informativni izračun mesečnega obroka je narejen na dan 22. 12. 2022 za skupni znesek kredita v višini 5.167,75 €, za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo 
obrestno mero 5,99 % ter polog v višini 8.977,55 €. EOM je 6,93 % in se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih v višini 190 € in z 
zadnjim povišanim obrokom v višini 13.754,70 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 23.298,31 €, od tega znašata zavarovalna 
premija 224,61 € in strošek odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih 
zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Ponudba velja ob nakupu vozila z Renault 
Financial Services. **V obdobju 2 let od nakupa vozila velja tovarniška garancija. Po preteku tovarniške garancije sledi 3 leta podaljšanega jamstva Renault oz. 100.000 km, kar koli se zgodi prej, 
ter nato dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant oziroma 150.000 km, kar koli se zgodi prej. Kupec prejme dodatna 3 leta podaljšanega jamstva Real Garant samo  ob nakupu vozila z 
Renault Financial Services.Poraba pri mešanem ciklu: 4,6-6,6 l/100 km. Emisije CO2: 104-148 g/km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,0184-0,0495 g/km. Vrednosti meritev porabe 
in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
Pridržujemo si pravico do napak. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Renault priporoča

190 €
fiksna obrestna mera*

8 let jamstva**

dobava takoj

že za

/mesec*

R
e

n
a

u
lt

 s
.a

.s
. r

c
s 

n
a

n
te

rr
e

 b
 7

8
0

 12
9 

98
7.

 ©
 s

. s
ta

u
b

RENAULT CLIO
dobava takoj

*Mesečni obrok velja za model Renault Clio equilibre TCe 90 in začetno ceno 16.190 €, ki že vsebuje redni popust v višini 300 €. Navedena začetna cena je priporočena maloprodajna cena (MPC) in je neobvezujoča ter že vključuje 22-odstotni DDV 
in DMV. Informativni izračun je narejen na dan 22.12.2022. za Renault CLIO equilibre TCe 90. Priporočena maloprodajna cena z že upoštevanim popustom in DDV, znaša 16.190,00 €. Informativni izračun za skupni znesek kredita v višini 2.635,20 € je 
narejen za dobo odplačila 48 mesecev in upošteva nespremenljivo obrestno mero 5,99 % in polog v višini 6.095,52 €. EOM = 7,24 % se lahko spremeni, če se spremeni katerikoli element v izračunu. Kreditojemalec vrne kredit v 48 mesečnih obrokih 
v višini 99,00 € in z zadnjim povišanim obrokom v višini 7.437,28 €. Skupna finančna obveznost, ki jo mora odplačati kreditojemalec, brez vštetega vplačanega pologa, znaša 12.505,41 €, od tega znašata zavarovalna premija 117,13 € in strošek 
odobritve kredita 199,00 €. Fleksi akcija je pogojena s sklenitvijo obveznega in osnovnega kasko zavarovanja vozila za celotno dobo financiranja pri eni izmed slovenskih zavarovalnic. Kupec lahko ob koncu financiranja izkoristi možnost 
prodaje vozila koncesionarju, ki mu je prodal vozilo, po vnaprej določenih pogojih. Pridržujemo si pravico do napak. Velja preko Renault Financial Services.**Ob nakupu avtomobila preko Renault Financial Services prejmete obvezno in osnovno 
kasko zavarovanje za 299 € v prvem letu in bon za 50 € v drugem letu ter brezplačno podaljšano jamstvo (5 let ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej).Ne glede na obliko financiranja, kupec ob nakupu vozila prejme bon za zimske pnevmatike 
v vrednosti 200 €. Poraba pri mešanem ciklu: 4,1–6,0 l/100 km. Emisije CO2: 107–137 g/ km. Emisijska stopnja: EURO6DFULL. Emisija NOx: 0,023–0,0305. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevvajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Pridržujemo si pravico do napak. Velja za vozila iz zaloge. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolična. GA 
Adriatic d. o. o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
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Pomen čebel za človeka in naravo
Medonosna čebela ima v naravi izredno pomembno in kompleksno mesto, še posebno tedaj, ko govorimo o raznih kmetijskih kulturah. 
S svojo aktivnostjo čebele v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane tako za človeka kot tudi za živali ter proizvodnjo raznih 
industrijskih surovin kot tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja.

Čebelji pridelki so popolnoma naravna živila, neposreden dar narave – 
čebel. Čebele z opraševanjem pripomorejo k ohranjanju ravnovesja v 
naravi, omogočajo obstoj različnih živalskih in rastlinskih vrst ter seveda 
človeka, ob tem pa nam dajejo čebelje pridelke, kot so med, cvetni prah, 
matični mleček, propolis, ki nam v hitrem tempu življenja pomagajo kre-
piti in ohranjati naše zdravje. 
Vrednost čebeljih pridelkov pa je skoraj zanemarljiva v primerjavi s kori-
stnim delom čebel, ki ga opravijo v naravi.
Najpomembnejše poslanstvo čebeljega rodu je opraševanje različnih 
rastlin. Narava nagrajuje čebele za njihovo delo z medičino in cvetnim 
prahom ter tako omogoča njihov razvoj in obstoj, istočasno pa ohranja-
nje tako rastlinskih kot živalskih vrst ter nenazadnje obstoj človeka. Med 
žuželkami, ki oprašujejo rastline, so na prvem mestu prav čebele. Najpo-
membnejše so za opraševanje sadnega drevja, saj oprašijo kar 70–80 % 
cvetov, ta odstotek pa se zaradi vse intenzivnejše kmetijske proizvodnje 
še povečuje. 

Najopaznejša in največkrat dokazana je zato vloga čebel pri opraševanju 
jablan, hrušk, breskev, češenj, jago¬d itd. Predvsem na večjih plantažah 
jablan in hrušk se hitro pokaže, kako so bili cvetovi oplojeni. Čebele pri 
opraševanju temeljito opravljajo svoje delo. Od kakovosti oprašitve sta 
odvisna količina in kakovost pridelkov, ta pa je najbolj vidna pri velikosti 
in obliki plodov.
Vrednost opraševanja je po različnih strokovnih virih 15-krat do 30-krat 
večja kot vrednost vseh čebeljih pridelkov sku¬paj. Zato je med koristmi, 
ki jih imamo od čebel, brez dvoma na prvem mestu ekonomski pomen 
opraševanja kmetijskih kultur.
Zato čebelarji vse gojitelje rastlin in uporabnike FFS prosimo, da:
•  škropijo v skladu z dobro kmetijsko prakso (fitofarmacevtski tečaj, te-

stirana škropilnica itd.);
•  pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo priložena navodila, 

saj je tako v njih kot tudi na embalaži opozorilo, ali je sredstvo stru-
peno za čebele. Za čebele so po večini škodljivi vsi insekticidi (FFS, ki 
zatirajo žuželke), to pa je označeno tudi na etiketi;

•  priporočena sredstva uporabljajo v najmanjših priporočenih odmerkih;
• uporabljajo pripravke, ki so za čebele manj nevarni;
• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
•  se izogibajo prašiv in raje uporabijo pripravke oz. iz njih narejeno škro-

pilno brozgo ali granulate;
• pravočasno obvestijo čebelarja o nameravanem škropljenju s fitofar-
macevtskimi sredstvi, ki so strupena ali škodljiva za čebele.
Vsakršno zmanjševanje števila čebeljih družin lahko v naravi povzroči 
ekološko in gospodarsko katastrofo, še posebej v kmetijstvu. Zato slo-
venski čebelarji pozivamo vse uporabnike FFS, da delamo z roko v roki in 
tako ohranimo naravo.

Besedilo: Vlado aUgUštin – jaVna sVetoValna slUžBa V čeBelarstVU;  
foto: arhiV čzs

Novi Nissan 
Qashqai
 

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

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Amadej Kobe del največjega športnega dogodka za mladino
V drugi polovici januarja je v Italiji potekal olimpijski festival evropske mladine. Gre za največji večpanožni športni dogodek za mlade 
športnike in športnice med 14. in 18. letom. Na njem je v disciplini smučarski kros nastopil Amadej Kobe in zasedel 13. mesto.

Pred enajstimi leti je bil v Rokovnjaču objavljen članek o obetavnem 
sedemletnem fantiču iz Spodnjih Prapreč. Takrat, ko je šele dobro začel 
s tekmovalnim smučanjem in je že nanizal nekaj uspehov v otroški kon-
kurenci, je bilo zapisano, da to verjetno ne bo zadnji članek o njem. In 
res. Po desetletju treningov in tekmovanj je zopet opozoril nase.
V začetku letošnjega leta je dobil priložnost, da nastopi na olimpijskem 
festivalu evropske mladine. Tako je bil del 47-članske slovenske repre-
zentance, ki se je predstavila na otvoritvi v Trstu. Tekmovalna prizori-
šča pa so bila razpršena po celotni Furlaniji – Julijski krajini. »Kar malo 
nepričakovano sem dobil priložnost. Moja želja je bila, da bi enkrat v 
življenju nastopil na olimpijskih igrah. To, kar sanja vsak športnik. Na 
nekakšni pomanjšani verziji oz. približku pravim igram mi je to uspelo. 
Vzdušje je bilo super, veliko je bilo navijačev. Biti na tako pomembnem 
tekmovanju, največjem za mladino, je nekaj posebnega. To ni vsakda-
nja stvar,« je edinstveno izkušnjo strnil 18-letni športnik. Vsekakor je to 
več kot le športni dogodek, predstavlja prvo srečanje z olimpizmom 
in nabiranje neprecenljivih znanj za nadaljnja tekmovanja. Na enem 
mestu se je srečalo kar 2400 udeležencev iz 47 držav v 12 različnih 
športih. Ta svojevrsten čar se je tudi vtisnil v spomin Amadeju: »Lahko 
vidiš, kako drugi športniki trenirajo. Bili smo v skupnem hotelu. Lah-
ko si se pomešal med ostale, vpraševal, kako delujejo oni. Dobiš tudi 
nekaj novih stikov po Evropi in tudi vidiš, kakšna je dinamika v drugih 
panogah.«
Na 16. izvedbi zimskega olimpijskega festivala evropske mladine Ama-
dej Kobe sicer ni nastopil v svoji primarni športni panogi, alpskem smu-
čanju, saj ni prišel v izbor slovenske reprezentance, kjer so imeli, tako 
kot tudi ostale države, omejeno kvoto štirih nastopajočih. Zato pa je 
dobil priložnost v drugi smučarski disciplini, smučarskem krosu, ki ga 
doslej še ni treniral in v njem še ni tekmoval, a je kljub temu z veseljem 
izkoristil to edinstveno priložnost: »Pri hitrih disciplinah alpskega smu-
čanja imamo tudi podobne elemente, kot so v smučarskem krosu. Je pa 
kar nekaj stvari, ki sem jih spoznal na novo. Start iz startnih blokov in to, 
da smo hkrati na progi štirje tekmovalci. Ampak sem se hitro prilagodil 
in vsako trening vožnjo sem se nekaj naučil. Napredek je bil viden.« 
Po opravljenih treningih so sledile kvalifikacije in nato še finalni del z 
vožnjami na izpadanje. Zaključil jih je v četrtfinalu, kar je pomenilo, da 
je osvojil končno 13. mesto. »Z rezultatom sem zadovoljen, glede na to, 
da so moji tekmeci vsi trenirali to disciplino,« je ocenil nastop tekme, 
ki se je odvijala na smučišču Zoncolan in ob tem še dodal: »Kar se tiče 
izkušenj, sem dobil veliko novih znanj. Dejansko sem preizkusil stvari, 
ki mi lahko potem tudi v alpskem smučanju zelo, zelo pomagajo.«
Po tej tekmi se je osredotočil na nadaljevanje sezone v alpskem smuča-
nju, ki seveda še naprej, tako kot celotno kariero, ostaja njegova glavna 
športna panoga. Že vse od začetka je član ljubljanskega Smučarske-
ga društva Novinar. Kluba, ki je v zgodovini dal velikane slovenskega 
smučanja, kot sta Mateja Svet in Rok Petrovič. Njegov član je tudi naš 

trenutno najboljši alpski smučar, srebrni olimpijec Žan Kranjec. Amadej 
Kobe, sicer dijak tretjega letnika Gimnazije Šentvid, je bil najprej del 
otroškega tekmovalnega programa, zdaj pa je eden izmed 13 članov 
mladinske tekmovalne skupine tega kluba, kar pomeni, da na snegu 
preživi približno 145 dni na sezono ter se udeležuje številnih FIS tekem 
doma in v tujini. V lanski sezoni je prvič izkusil ta rang tekmovanja in ga 
je predvsem spoznaval, v letošnji sezoni je njegov cilj  izboljšati startno 
številko: »Potem bom lažje naredil dobre rezultate in se ne bom ukvar-
jal s tem, kakšne so razmere na progi, ampak predvsem, kako smučam. 
Ker trenutno ne startam v ospredju, so ob mojem nastopu proge že 
precej načete. Težko je izvesti dobre vožnje in se osredotočati le na to. 
Ko bom izboljšal startno številko, bom tudi veliko lažje napredoval in se 
potem stvari začnejo tudi precej hitreje odvijati. Ni več tako težko. Cilj 
je torej, da popravim FIS točke do te mere, da bom imel stabilne pogoje 
na tekmah, saj se je na boljši progi lažje uvrščati na vrh.«
Doslej se je petkrat uvrstil med prvo dvajseterico na tekmah FIS. Dobri 
rezultati na teh so osnova za napredovanje na višjo raven tekmovanja, 
ki ga predstavljajo tekme evropskega pokala. Naslednja in tudi najvišja 
stopnička pa je svetovni pokal in nastopati tam je cilj vsakega alpskega 
smučarja.

Besedilo: leon andrejka;  
foto: arhiV oliMpijskega koMiteja sloVenije
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Naša najstarejša in najbolj izkušena selekcija je ob koncu febru-
arja zaključila sezono rednih klubskih obveznosti. Led v Domža-
lah je načela pomladna temperatura, naši veterani pa so bili tako 
primorani hokejsko opremo postaviti v kot do naslednje zime.

Omeniti velja nastop naše ekipe na turnirju v Kočevju v začetku fe-
bruarja, na katerem so uspešno nastopili in zasedli končno 5. mesto.
Nagrado je dobil tudi naš vratar Vid Kveder, in sicer pokal za najsta-
rejšega nastopajočega na turnirju (68 let). Čestitke celotni ekipi za 
nastop in borbo!

Besedilo in foto: UpraVni odBor hkp

Aktivno drsalno sezono 
uspešno zaključili veterani 
HK Prevoje Prevojska članska ekipa je v novem letu dobila štiri pomembne 

tekme in tako redni del zaključila na 4. mestu. Preboj v nadalje-
vanje državnega prvenstva je bil osnovni cilj, končni pa zagotovo 
vsaj polfinale. Fante sedaj čakajo tekme za razvrstitev in nato iz-
ločilni boji, v katerih pa se bomo kot ekipa za lažjo pot do ome-
njenega cilja zagotovo okrepili. Lepo vabljeni na tekme v RCU 
Lukovica, razpored in aktualno lestvico najdete na www.inline.si.

Odlično kaže tudi pri mlajših selekcijah, na sredini tekem razširjene-
ga državnega prvenstva naši mladi hokejisti v selekciji U11 zasedajo 
prvo mesto, v U13 pa drugo mesto. Uspešno gre tudi selekcijama 
U9 in U16. V začetku marca so tekmovali v Horjulu, kmalu jih čaka še 
nastop v domači dvorani, v aprilu se bomo odpeljali v Samobor in 
nato še zaključek, ki bo letos meseca maja v Zadru.

Besedilo in foto: UpraVni odBor hkp

HK Prevoje po rednem delu 
med top 4 v državi!

6. šahovski turnir MLADIH 2022/2023 na OŠ Brdo
Šahovski mentor ter učitelj fizike in tehnike Sevludin Halilović se je z vodjem več šahovskih turnirjev v osrednji Sloveniji, z neugnanim 
šahovskim sodnikom in entuziastom Francem Poglajnom iz Šahovskega kluba Komenda dogovoril, da se enega izmed "ciklusov turnir-
jev mladih", torej 6. turnir, v petek, 24. 2. 2023, izpelje na OŠ Janka Kersnika na Brdu.

Na tekmovanje je prišlo 40 tekmovalcev, od teh jih je bilo z naše šole 
13. Vodstvo šole je podprlo to tekmovanje in pokrilo stroške prijav na-
ših učencev. Naš najboljši učenec Samo Hubad je osvojil 10. mesto.  
Šahovski mentor Sevludin Halilović se s šahom ukvarja že celo življenje. 
Leta 1992 je bil prvak celjske regije (osnovnošolsko tekmovanje). Nekaj 
časa je igral tudi v velenjskem šahovskem klubu.
Kot učitelj pa se s šahom ukvarja od prvega dne. Najprej 1 leto na OŠ 
Prule v Ljubljani, nato 12 let na OŠ Gradec v Litiji in sedaj praktično ves 

čas na OŠ Janka Kersnika Brdo.
V vsem tem času je vodil tako izbirni predmet kot tudi interesno dejav-
nost, razen med korono.
Letos je prvič peljal na ciklus tudi učence 5. razredov, kar se je en teden 
kasneje izkazalo za odlično potezo. 3. marca 2023 se je na OŠ Rodica 
odvijalo področno ekipno šahovsko tekmovanje. Prijavil je 2 ekipi; eki-
po F12 (dečki do 12 let) in F15 (dečki do 15 let). V F15 je nastopala tudi 
ena učenka. Obe ekipi sta na koncu osvojili 3. mesti in s tem bronaste 
medalje.
»V bodoče bi želel imeti še več zainteresiranih in talentiranih šahistov, 
ki jih bom z veseljem peljal na različna tekmovanja,« si želi šahovski 
mentor Sevludin.

Besedilo in foto: Viktor jeMec

Marko Tomelj pod budnim očesom mentorja Sevludina Halilovića.

Najboljši šahist z OŠ Brdo Samo Hubad (levo) in Nejc Teran (desno).
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Skupaj zmoremo vse!
Čez slaba dva tedna otroci našega lokalnega nogometnega kluba NK Črni graben odhajajo na tridnevne priprave. Opravili jih bodo na 
slovenski obali, in sicer na Debelem Rtiču.

Neumorni predsednik kluba Tilen Strmšek se s svojimi sodelavci iz tre-
nerskega štaba izjemno dobro zaveda, kako pomemben dejavnik v ži-
vljenju slehernega športnega kluba so priprave, pa čeprav so časovno 
omejene zgolj na tri dni. Resnici na ljubo ni pričakovati, da bi otroci 
na individualnem, taktično-tehničnem nivoju v teh treh dneh koreni-
to napredovali. A po besedah predsednika kluba to pravzaprav niti ni 
primarni cilj prihajajočih »mini« priprav. Prvenstveno gre za t. i. »team 
building« – za krepitev moštvenega duha, medsebojne povezanosti, 
sodelovanja in tovarištva. Dejstvo je, da se Nogometni klub Črni gra-
ben že praktično od same ustanovitve bori za svoje preživetje. Klub 
temelji na vadninah otrok in pomoči Občine prek različnih razpisov. 
Sponzorskih sredstev nima oziroma so ta več ali manj simbolične na-
rave.  Situacija ni zavidljiva, marsikateri klub bi v tem položaju že zdav-
naj ugasnil. Zahvaljujoč peščici nogometnih entuziastov v klubu klub 
še vedno »diha«, sicer »na škrge«, a vendarle. Predsednik kluba nam 
je med drugim naznanil tudi, da bodo letos organizirali javno tribuno, 
neke vrste posvet o prihodnosti nogometa v naši občini, na katerega 
bodo povabili lokalne politike, lokalne podjetnike, nogometne delavce 
iz okoliških klubov ter vse ostale zainteresirane občanke in občane, ki 
jim je mar za prihodnost lukoviškega nogometa. Z željo po idejah in 
predvsem rešitvah za lepšo bodočnost kluba, za razvoj edinega špor-
tnega kluba v moštvenih športih v naši občini Lukovica. Kajti, kot so 
v klubu že mnogokrat poudarili, klub praktično vseskozi temelji na 

precej trhlih finančnih temeljih, na improvizaciji in entuziazmu posa-
meznikov. O omenjeni, napovedani javni nogometni tribuni in glavnih 
težavah, s katerimi se soočajo v nogometnem klubu, boste podrobneje 
obveščeni v eni izmed naslednjih številk Rokovnjača.
V njihovem imenu pa tokrat objavljamo poziv – prošnjo vsem občan-
kam in občanom, ki bi želeli pomagati NK Črni graben pri izvedbi nji-
hovih tridnevnih priprav konec meseca na Debelem Rtiču. Želja je, da 
bi se priprav udeležili vsi otroci, vendar se v klubu upravičeno bojijo, da 
temu ne bo tako. Ob vse večji draginji in ne preveč prijaznih trenutnih 
ekonomskih razmerah v državi bo namreč za marsikaterega starša stro-
šek priprav za njihovega otroka prevelik finančni zalogaj.
Pomagate jim lahko z vplačilom donacije na TRR kluba: NK Črni gra-
ben, Stari trg 1, 1225 Lukovica. IBAN SI56 0231 1026 1597 903, s 
pripisom »Priprave 2023.« Za kakršnekoli informacije v zvezi s pomo-
čjo mladim nogometašem lahko tudi pišete predsedniku kluba Tilnu 
Strmšku na njegov elektronski naslov tilen182@gmail.com ali ga 
osebno pokličete po telefonu na 031 795 634.
Pozivu kluba se pridružujemo tudi v uredništvu našega glasila. Verja-
memo, da je čut za solidarnost, ki je od nekdaj krasil karakter sloven-
skega človeka, še kako navzoč tudi pri nas, v občini Lukovica, zato jim 
stopimo naproti in ponudimo roko pomoči – skupaj zmoremo vse!

Besedilo: gregor Berlec; foto: arhiV nk črni graBen

Pred kratkim se je poslovil Lojze Dolenc, športnik in prostovoljec, ki je vrsto let deloval na področju športa na območju nekda-
nje domžalske občine. Bil je eden izmed ustanoviteljev Težkoatletskega kluba Domžale, ki se je takrat imenoval še TAK Prevoje. 

Ustanovitev kluba je najbolje opisana v knjigi Črni graben: od Prevoj do Trojan, Stane Stražar, Lukovica, 
1985: »Začetki težkoatletskega športa na Prevojah segajo daleč nazaj pred ustanovitev težkoatletskega klu-
ba. Kje so že tisti časi, ko so začeli fantje za šport dvigati in premetavati skale za prevojskim bajerjem in ko je 
Zmago Berlec začel trenirati v železniškem težkoatletskem klubu v Ljubljani. Ko je leta 1962 postal slovenski 
mladinski prvak, so se na pobudo Lojzeta Dolenca iz Vrbe z Milanom Kosmatinom in Zmagom Berlecem za-
čeli pogovarjati o ustanovitvi kluba na Prevojah. Na ustanovnem sestanku, 17. marca 1963, so bili samo oni 
trije, takoj nato pa se je v prvi Težkoatletski klub Prevoje prijavilo 17 tečajnikov. Večina teh je tečaj uspešno 
končala. Vodil ga je Zmago Berlec. Bilo je težko, ker razen dobre volje niso imeli ničesar. Sami so si izdelovali 
preproste dvigalne ročke. Prostore so dobili najprej v preddverju prosvetnega doma v Št. Vidu, nato pod bal-
konom v dvorani, potem pred odrom in nazadnje na odru. Nikjer pa niso bili zaželeni, saj so povsod puščali 
za seboj poškodovan tlak. Zato so si morali izdelati posebno močan oder, ki so ga lahko tudi premaknili ali 
pa umaknili iz dvorane, kadar so bile v njej druge prireditve. Imeli so tudi redne treninge vsak ponedeljek, 
sredo in petek. Za dan žena leta 1964 so že imeli prvi javni nastop v dviganju uteži.«
Lojze je bil kasneje dolgoletni klubski trener, opravljal pa je tudi razne druge zadolžitve. Njegovo delovanje 
je pustilo trajen pečat v zgodovini domžalskega in prevojskega športa. Neprekosljiv športni zanos je navdi-
hoval številne mlade, ki še danes vestno ohranjajo njegovo športno izročilo.

Besedilo: V.o.; foto: arhiV tak doMžale

Poslovil se je Lojze Dolenc, športni delavec
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Kje v Blagovici je bilo najdenih največ arheoloških ostalin?
Območje Pskarjeve oz. Jerinove njive (parc. št. 138 k. o. Blagovica) so sta-
rejši domačini imenovali »Ajdovski ali Poganski britof, Rimsko pokopali-
šče, V zidovju« in podobno. Tukaj  naključne arheološke najdbe prihajajo 
na dan že od leta 1852. Na nekoliko dvignjeni terasi, pod katero je nekoč 
tekla reka Radomlja, so prvo strokovno izpeljano arheološko izkopava-
nje izvedli leta 1977. Pred gradnjo plinovoda sta teren pregledala Milan 
Sagadin iz Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Kranja in 
Mirina Zupančič, direktorica kamniškega muzeja. Izkopavanja so bila pro-
storsko omejena, rezultati pa zato parcialni. Glede na tedanje najdbe se je 
domnevalo, da je bilo na tem območju poznoantično (čas 4.–6. stoletja) 
oz. zgodnjesrednjeveško pokopališče (ohlapnejša datacija med 5. in 10. 
stoletjem), saj so potrdili odkritje štirih grobov.
Leta 2013 pa so se začela obsežnejša dela na trasi druge cevi plinovoda. 
Raziskana je bila površina v izmeri 3,3 ha. Izkopavanja je vodil arheološki 
konzorcij, ki so ga tvorili kolegi iz podjetja Arhej d. o. o., Oddelka za arheo-
logijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter Inštituta za arheologijo 
ZRC SAZU.   

Kaj vse je v svojih nedrjih skrivala zemlja?
Poleg grobov so odkrili ostanke naselbine iz rimske dobe. Najdeni so bili 
temelji oz. ostanki stavb, ki so bile v 1. in 2. stoletju večinoma lesene (lah-
ko je šlo za skladišča, shrambe ali hleve) in so jih kasneje dopolnjevali z 
zidanimi strukturami, temelji in zidovi.
Naselbina pod pobočjem je bila večkrat zasuta s plazovi in poplavljena 
s hudourniškimi in meteornimi vodami, ki so se stekale iz hriba proti Ra-
domlji. Hiše so bile kar nekajkrat v posameznih delih prekrite z zemljo in/
ali peskom. V arheološkem zapisu so sledovi popravil, dograjevanj, utrje-
vanja zidov ipd. Arheološke drobne najdbe pa govorijo o življenju teda-
njih prebivalcev. Najdeni so bili odlomki opek, amfor, keramičnih posod 
in loncev, uvoženega posodja itd., tudi novci, kovinski predmeti, peči za 
taljenje železove rude itd. Presenetljivo dobro pa se je ohranila grobnica, 
verjetno nekega pomembneža, v kateri je bil skupaj s pepelom pokojnika 
pokopan steklen servis iz svetlozele-
nega in modrega stekla – vse iz zadnje 
četrtine 1. stoletja n. št.

Kako je bila v rimskem času organizirana cestna poštna mreža?
Na zemljevidu rimskih cest – Tabuli Peuntingeriani je na trasi ceste med 
Emono (Ljubljano) in Atransom (Trojane) zarisana poštna postaja Ad pu-
blicanos – Pri zakupnikih. Desetletja so jo razni avtorji umeščali v Lukovico, 
večkrat pa v Podpeč pri Lukovici, ker je bil tam poštni urad v 16. stoletju.
Rimska cestna infrastruktura je temeljila na obcestnih poštnih postajah. 

Pošta v rimskem času je bila namenjena vojski. Za dobro delovanje služb, 
za prenos informacij, tovora itd. so bile ob cestah številne postaje. Te so 
imele različne funkcije. Na nekaterih so popotniki lahko prespali in se 
okrepčali (mansio), na drugih so lahko zgolj zamenjali konjsko vprego 
(mutatio), tretje pa so bile postaje s policijsko-nadzornim značajem (sta-
tio). Ležale so v medsebojni oddaljenosti 6 do 12 milj.
Poštne postaje so bile navadno nekoliko izven naselij ali pa so ležale celo 
povsem na samem. Sestavljene so bile iz več poslopij: hlevi, skladišča, 
delavnice, shrambe za vozove, poslopja za cestno policijo, stanovanjski 
predeli za uslužbence, v nekaterih primerih prenočišča in po možnosti še 
terme.

Zakaj menimo, da je bila poštna postaja Ad publicanos prav na tem 
mestu?
Raziskano naselje v Blagovici je bilo urbanistično naselje obcestnega tipa 
in je glede na arheološke drobne najdbe obstajalo od 1. do 4. stoletja n. št. 
Razdalja med naselbino Ad publicanos in Atransom je po itinerarju 6 milj 
oz. 8,88 km. Ta razdalja bi ustrezala razdalji med Blagovico in Trojanami 
(upoštevajoč dejstvo, da točnega poteka rimske ceste še danes ne po-
znamo). Ime Ad publicanos – Pri zakupnikih kaže na povsem rimski izvor. 
Poštna postaja je nastala iz nič – na novo, na neposeljenem terenu. Njena 
zasnova je bila že v zgodnji fazi velikopotezna in kaže na načrtno in na-
mensko izgradnjo. Veliki, pravokotni objekti, postavljeni na istem mestu, 
so bili verjetno hlevi, skladišča ali pa so služili za kakšen drug gospodar-
ski namen, ki jih je poštna postaja morala imeti. Peči in žlindra, najdena v 
vseh fazah delovanja naselja, pa pričajo o kovaški obrti, ki je na poštnih 
postajah gotovo cvetela, saj so bila popravila vozov in podkovanje konj 
nujna.

Več o izkopavanjih in najdbah izveste v lično oblikovanem katalogu s po-
menljivim naslovom: Izgubljena rimska poštna postaja. Dobiti ga je mo-
goče v Medobčinskem muzeju Kamnik, Muzejska pot 3 v Kamniku. Muzej 
je odprt od torka do sobote, med 10. in 18. uro. Vabljeni.

Besedilo: janja železnikar (MedoBčinski MUzej kaMnik) 
in dr. ana plestenjak (arhej d. o. o.)

Arheološke skrivnosti Blagovice

ZGODOVINA

Območje, kjer so arheologi raziskovali leta 1977 in predvsem leta 2013. (Foto: Jašar Skorupan)

Steklen servis, ki je bil položen v grobnico bogatemu prebivalcu naselbine konec 1./začetek 
2. stoletja n. št. (Foto: Jašar Skorupan, Tomaž Lauko)

Utrjevanje naselbine na zahodnem delu v 2. stoletju n. št. (Foto: Maja Korošec)

Poskus rekonstrukcije rimske poštne postaje temelji na arheoloških ostalinah. Rekonstruirana je 
faza iz 2. stoletja. (Risba: Andreja Peklar)
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PRIPOROČA  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2: od 0 do 175 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6d. Vrednost 
specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,07 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00175 g/km. Število delcev: od 0 do 3,24. Poraba električne energije pri električnih 
izvedenkah pri kombinirani vožnji: od 143 do 170 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, 
delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Bon za zimski paket dobrodošlice velja za fizične osebe za vsa prodana (podpis prodajne pogodbe) in dobavljena nova 
osebna vozila Peugeot v obdobju od 01. 01. do vključno 30. 04. 2023. Vrednost zimskega paketa dobrodošlice je 400 EUR (z DDV). Kupec lahko izbira med paketom dodatne 
opreme (vsebuje gumi korito, strešne prečke in nosilec za smuči - 4 pari smuči) ali zimskimi pnevmatikami. V primeru, da je vrednost pnevmatik večja od vrednosti 400 EUR, 
razliko doplača kupec. V primeru, da je vrednost pnevmatik manjša od vrednosti 400 EUR, se kupcu razlika ne povrne in je ni možno vnovčiti za drug izdelek oziroma popust. 
Ponudba ne velja za modela e-Rifter in e-Traveller. Ponudba Dodatni bonus velja za fizične in prave osebe za vsa prodana (podpisana prodajna pogodba) in dobavljena vozila 
do 28. 02. 2023. Ponudba velja samo za vozila s termičnim motorjem za modele Peugeot 208 (750 EUR), 2008 (900 EUR), 3008 (1.250 EUR) in 5008 (1.500 EUR).

ZIMSKI PAKET DOBRODOŠLICE
Ob nakupu vozila Peugeot

peugeot.si

DODATNI BONUS
DO 1.500 EUR

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

SLO_PEUGEOT_BON-ZIMSKI PAKET-v3.indd   13SLO_PEUGEOT_BON-ZIMSKI PAKET-v3.indd   13 13/01/2023   11:4913/01/2023   11:49

Z A P O S L I M O
mizarje, lesarje in obdelovalce lesa M/Ž

Zainteresirane kandidate prijazno vabimo, da prošnje z 
življenjepisom, delovnimi izkušnjami in referencami pošljete 

na elektronski naslov kadri@menina.si. 

Telefonska številka za informacije:  
kadrovska služba 01 8303 705

Menina d.o.o.
Šmarca, Trg padlih borcev 3,  
1241 Kamnik
Tel.: 01 83 03 700

Medobčinski muzej Kamnik vabi na 
predavanje o bronasti čeladi s Kope 
nad Kompoljami. Čelada je bila naj-
dena pred letom 1879 in pribita 
na Cerarjev vodnjak. Gre za čelado 
negovskega tipa iz 5.–4. st. pr. n. št. 
Burila je duhove tako domačinov 
kot tudi strokovne javnosti. Izvedeli 
boste vse o njeni zgodovini, okoli-
ščinah odkritja in še kaj.

Predava: Matic Zupan, arheolog iz Narodnega muzeja Slovenije
Kje:  Medobčinski muzej Kamnik, Muzejska pot 3, Kamnik  

(grad Zaprice)
Kdaj: v sredo, 19. aprila 2023, ob 19. uri

Po predavanju bo možen ogled razstave Skrivnostne poti negovskih 
čelad, kjer boste »v živo« lahko videli najdene arheološke predmete.

Vljudno vabljeni!

Vabilo na predavanje 
o bronasti čeladi s Kope 
nad Kompoljami
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Feministična zunanja politika Slovenije
Slovenska vlada pripravlja prenovo strategije slovenske zunanje politike, ki v ospredje postavlja feministično zunanjo politiko. To naj bi 
po besedah ministrice za zunanje zadeve in predsednice RS pomenilo, da se država v zunanji politiki zavzema za enakost spolov. Slove-
nija bo v tem kontekstu posebno pozornost dajala opolnomočenju žensk in deklic v vseh vidikih zunanje politike.

Tržnica DA, a trenutne prioritete so drugje!
Novo mandatno obdobje 2022–2026 se je v naši občini Lukovica začelo precej turbulentno.

Kaj pravzaprav to pomeni? Bo zdaj tudi zunanja politika slonela na priza-
devanjih za enakost spolov in skušala vsiliti prepričanje, da smo ženske 
in moški enaki?
Ženske in moški nikoli nismo bili in ne bomo enaki, temveč enakopravni. 
Tudi v politiki, kjer je najpomembneje, da so na najbolj odgovornih funk-
cijah tisti, ki so za to najbolj usposobljeni. O tem ne more odločati spol, 
ampak znanje in sposobnost. Nobena spolna kvota ne more nadomestiti 
znanja in sposobnosti. Ob dejstvu, da ima slovenska vlada številne pro-
bleme, ki bi jih morala reševati z vso vnemo, se zdi, da nas najbolj skrbi 
»enakost« spolov, in to v zunanji politiki. Seveda je odrekanje pravic žen-
skam v posameznih državah treba vzeti pod drobnogled in sankcionirati 
tiste, ki ženskam ne zagotavljajo niti osnovnih človekovih pravic (npr. kr-
vavo zatiranje protestov v Iranu ob smrti Mahse Amini …). Pa vendar to 

Za nami so tri seje občinskega sveta, četrta sledi okvirno nekje ob kon-
cu meseca marca. Na drugi seji OS smo Lista Mateja Kotnika, Lista za 
KS Blagovica, Krašnja, Trojane in Češnjice ter OO SDS Lukovica gospe 
županji vročili skupno izjavo z vprašanji glede »afere proslava« ob kul-
turnem prazniku (preklic vabila kulturni ministrici). Gospa Vrankarjeva 
nam je obljubila, da bo na vsa vprašanja v zvezi s tem odgovorila na 
četrti seji občinskega sveta. Njene odgovore vam bomo posredovali v 
naslednji številki glasila Rokovnjač, saj menimo, da ste prav vi, občanke 
in občani, tisti, ki imate prvi pravico izvedeti o vsem dogajanju v občini 
in da je naša dolžnost, da vam posredujemo informacije.
Na zadnji, tretji seji OS Občine Lukovica pa je bila vsebinsko glavna 
tema prvo branje proračuna Občine Lukovica za leti 2023 in 2024. Sve-
tniki vseh treh spodaj podpisanih list smo pred prihajajočo četrto sejo 
vložili skupne pripombe in predloge na posamezne postavke predvi-
denega proračuna za leti 2023 in 2024.
Ena izmed najbolj spornih postavk je ureditev pokrite tržnice z otroški-
mi igrali na območju Pungartnikove hiše. Zanjo je predvidenih 269.000 
evrov. Projektu v nobeni izmed naših treh list NE nasprotujemo, a pre-
dlagamo, da se ga preloži za nedoločen čas. Za ekonomsko prijaznejše 
čase tako za našo občino kot tudi za našo domovino Slovenijo. Edini 
segment predvidenega sklopa ureditve tržnice, ki bi se po našem mne-
nju moral urediti takoj in ločeno, je postavitev igral za otroke. Menimo, 
da bi bila za to najbolj primerna lokacija pod trgovino Tuš v Lukovici, na 
zemljišču, ki je v lasti Občine Lukovica. Po našem mnenju so trenutne 
prioritete v občini drugje, zato mislimo, da bi bilo veliko bolj smotrno 
sredstva, namenjena za ureditev pokrite tržnice, nameniti za bolj pere-
če zadeve, za bolj akutna področja. V prvi vrsti je to izgradnja sončnih 
elektrarn in toplotnih črpalk na OŠ Brdo, Krašnja in Blagovica ter v obeh 
vrtcih v naši občini (Prevoje, Krašnja), ne samo na prevojskem vrtcu, kot 
je to zaenkrat predvideno v osnutku proračuna.
Ob tem pa se zavedamo, da je treba predhodno v sodelovanju z Ele-
ktro Ljubljana najprej proučiti možnosti izpeljave tega projekta s teh-
nične plati. Verjamemo, da je izvedljiv, a tudi če projekt tehnično ne 
bi bil izvedljiv, imamo širom občine še mnogo postoriti na področju 
cest, kanalizacije, vodovoda, tako da bi bilo tudi v tem primeru sredstva 
smotrneje preusmeriti na omenjena prioritetna področja.
Kot je to tudi v primeru čistilne naprave v Vrbi. Za njeno ureditev je 
predvidenih okvirno 200.000 evrov, vendar smo zaradi vseh okoliščin 
tehnično-kadrovske narave precej skeptični v racionalnost tega načrta. 
Obstoječa čistilna naprava namreč sloni na precej zastareli tehnolo-
giji in že sedaj se na njej soočajo s konkretnim problemom – nabavo 
rezervnih delov, kar bo v prihodnosti postalo še toliko bolj izrazito in 
otežujoče za fukcioniranje naprave. Predlagamo, da se sredstva zato 
raje namenijo za logistiko priključitve na domžalsko čistilno napravo, 
kar bi bilo na dolgi rok precej bolj smotrno. Tako z ekonomskega kot 
tudi z ekološkega vidika.
Ugotavljamo, da bi se nam v nekaj letih tako investicije v sončne elek-
trarne in toplotne črpalke na vseh vzgojno-izobraževalnih objektih v 

ne more biti eden glavnih stebrov orientacije Slovenije v EU in v svetu.

Delo OO NSi na lokalni ravni
Tako kot smo obljubili, smo začeli z obiski naših občanov; sestali smo se 
s krajani Sp. Kosez, ki so nam zaupali, da pri njih internet skoraj ni upo-
raben, gradnja širokopasovnega omrežja pa je še zelo daleč. Naselje tudi 
nima kanalizacije. Dogovorili smo se, da bomo v sodelovanju z Občino 
Lukovica skušali realizirati vsaj nekatere zadeve: zahtevali bomo, da pod-
jetje RUNE, ki na podeželju gradi optično omrežje, predloži časovnico 
izgradnje za celo občino (kjer ga še ni) in da se rokov izgradnje tudi drži. 
V predlogu proračuna za leto 2023 pa je tudi projektiranje izgradnje ka-
nalizacije.

oo nsi lUkoVica

občini kot tudi priključitev na domžalsko čistilno napravo iz ekonom-
skega vidika povrnile, s tem da bi v bodoče na obeh področjih poslovali 
s precej nižjimi stroški, kot je bilo to do sedaj.
Zavedamo se, da bo pokrita tržnica v centru Lukovice dodana vrednost 
v turistični ponudbi občine in pri družabnem življenju občank in obča-
nov in ji, kot rečeno, nikakor ne nasprotujemo. Vendar po našem mne-
nju šele po tistem, ko bodo osnovne stvari za kvalitetno in ekonomsko 
prijazno bivanje vseh občank in občanov urejene.
Ob pregledu osnutka proračuna pa nas čudi tudi to, da županjina pred-
volilna obljuba glede dodatnih parkiriščih pri Vrtcu Medo na Prevojah 
iz predstavitve proračuna ni nikjer razvidna.

V imenu vseh treh list vsem našim občankam, ženam, materam in 
dekletom iskreno čestitamo in želimo vse najboljše ob obeh mar-
čevskih praznikih.
Najprej ob nedavno minulem osmem marcu, dnevu žena, ter ob 
prihajajočem materinskem dnevu, petindvajsetega marca.
Drage dame, žene, mame, dekleta – hvala, ker ste!

lista Mateja kotnika
lista za ks BlagoVica, krašnja, trojane, češnjice

sloVenska deMokratska stranka – oo sds lUkoVica

 
 

Društvo podeželskih žena Lukovica  v 
sodelovanju z Občino Lukovica vabi na 

tradicionalno praznovanje

MATERINSKEGA DNE,

ki bo v soboto, 25. marca 2023,  
ob 10. uri, ob Gradiškem jezeru.

(V primeru dežja je poskrbljeno za streho). 

VABILO
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Društvo upokojencev Lukovica za 
vse občane organizira predavanje,  

ki bo 31. 3. 2023, ob
17. uri, v Slomškovi dvorani  

v Šentvidu.

Tema predavanja: Pravica do 
pomoči v tretjem življenjskem 

obdobju in kaj lahko sami stori-
mo za dobro počutje. Predavala 

bo ga. Irma Markovšek.

Vabljeni!

VABILO
Nastopal bo Ansambel Roka Kastelca.

Kulturni dom v Lukovici

SOBOTA, 25. 3. 2023, ob 19. uri
Prodaja vstopnic:

Mercator Krašnja in Šentvid, Gostilna Furman

Informacije: 041/873-979

Vabi TOD Brdo-Lukovica

MATERINSKI DAN
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ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE 
Izpostava Domžale 
Vir, Šaranovičeva cesta 21a 
1230 Domžale 
 
 

www.lj.kgzs.si 

URADNE URE 
ponedeljek in sreda: 8h–11h 
ostalo po dogovoru 
 

Telefon: 01/724-18-45 in 01/724-48-55 
 

E-naslovi: 
pavla.pirnat@lj.kgzs.si 
barbara.krzisnik@lj.kgzs.si 
jernej.loncar@lj.kgzs.si 

 
 

IZOBRAŽEVANJE – Zbirna vloga 
 

Ker letošnja Zbirna vloga prinaša precej 
novosti in sprememb, bomo imeli 
svetovalci KSS Domžale predstavitev 
posameznih intervencij v sredo, 29. 3. ob 
15.15 uri v Kulturnem domu v Moravčah z 
naslovom: 
Predstavitev novosti nove SKP 2023-
2027 v luči oddaje Zbirne vloge v 2023 
za vlagatelje KSS Domžale. 
Predavanje ni obvezno, vendar vam ga 
priporočamo zaradi aktualnosti in zato, da 
boste na oddajo Zbirne vloge prišli kar 
najbolj pripravljeni, zato vas vabimo, da se 
predstavitve udeležite. 
 
IZOBRAŽEVANJE - Sopotnik 
 

Aplikacija Sopotnik  oziroma satelitsko 
spremljanje površin v letošnjem letu 
postaja pomembna pri kontroli prijavljenih 
površin in komunikaciji med nosilcem 
kmetije in Agencijo za kmetijske trge in 
razvoj podeželja (AKTRP) po oddaji Zbirne 
vloge. Zato bomo imeli tudi v tem mesecu 
izobraževanja za uporabo aplikacije 
SOPOTNIK in sicer: 
• v torek, 21. 3. s pričetkom ob 9. uri bo 

potekalo preko spleta za kar je 
obvezana predhodna prijava; povezava 
za prijavo je objavljena na naši spletni 
strani; 

• v petek, 31.3. od 9. do 15. ure v živo v 
našem  Osemenjevalnem centru v Preski 
pri Medvodah; ker je predhodna prijava 
obvezna, nas zainteresirani pravočasno 
kontaktirajte. 

 
ZBIRNA VLOGA 2023 
 

Vnos vseh zahtevkov za posamezne 
intervencije letošnje Zbirne vloge (t. i. 
subvencije) bo zaradi novih pravil Skupne 
kmetijske politike potekal od 31. marca do 
predvidoma 10. julija. Ne glede na to, da je 
letos obdobje vlaganja daljše, bo zahtevke 
vezane na rejo drobnice potrebno oddati 
do 5. maja 2023. 
Tudi letos je obvezna elektronska oddaja 
zahtevkov, ki jo boste lahko uredili na 
enotah KSS. Za termin nas pokličite v 
času uradnih ur ali se prijavite po e-
pošti.  
 

Poleg kmetij, ki želijo uveljavljati možna 
plačila,  morajo Zbirno vlogo oddati tudi 
vsi, ki: 
• dajejo v promet živinska gnojila 

kmetijskim gospodarstvom v skladu z 

uredbo, ki ureja varstvo voda pred 
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov; 

• so zavezanci za prijavo površin posebnih 
kultur v skladu s pravilnikom, ki določa 
evidenco posebnih kultur; 

• so zavezanci za prijavo površin 
zelenjadnic in zelišč v skladu s 
pravilnikom, ki določa evidenco 
pridelovalcev zelenjave in zelišč; 

• so člani organizacije proizvajalcev v 
skladu s pravilniki, ki urejajo priznanje 
organizacij proizvajalcev v posameznem 
sektorju; 

• so člani skupine proizvajalcev za skupno 
trženje v skladu s pravilnikom, ki ureja 
priznanje skupine proizvajalcev za 
skupno trženje; 

• so zavezanci za oddajo Zbirne vloge v 
skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji;  

• so člani partnerstva v okviru ukrepa 
Sodelovanje iz PRP 2014-2020; 

• so zavezanci za oddajo Zbirne vloge v 
skladu z uredbo, ki ureja podukrep 
pomoč za zagon dejavnosti za mlade 
kmete iz PRP 2014-2020; 

• nameravajo kandidirati za podporo v 
okviru intervencije podpora za 
vzpostavitev gospodarstev mladih 
kmetov iz Strateškega načrta skupne 
kmetijske politike 2023-27. 

 

Možna plačila v okviru Zbirne vloge so: 
• IRP28 - Dobrobit živali (več intervencij za 

govedo, drobnico, prašiče in konje), 
• INP01 - Osnovna dohodkovna podpora 

za trajnostnost, 
• INP02 - Dopolnilna prerazporeditvena 

dohodkovna podpora za trajnostnost, 
• INP03 - Vezana dohodkovna podpora za 

rejo drobnice, 
• INP04 - Vezana dohodkovna podpora za 

rejo govedi, 
• INP05 - Vezana dohodkovna podpora za 

krave dojilje, 
• INP06 - Vezana dohodkovna podpora za 

mleko v gorskih območjih, 
• INP07 - Vezana dohodkovna podpora za 

beljakovinske rastline, 
• INP08 - Sheme za podnebje in okolje 

(SOPO),  11 podintervencij, 
• INP09 - Dopolnilna dohodkovna 

podpora za mlade kmete, 
• IRP01 - Plačilo za naravne ali druge 

omejitve (OMD), 
• IRP18.01-IRP18.03 Kmetijsko-okoljska-

podnebna plačila - KOPOP_PS Podnebne 

spremembe, KOPOP_NV Naravni viri, 
KOPOP_BK Biotska raznovrstnost in 
krajina, 

• IRP19 - Ekološko kmetovanje, 
• IRP43 - Ekološko čebelarjenje, 
• IRP42- Lokalne pasme in sorte, 
• IRP27 - Biotično varstvo rastlin, 
• IRP20 - Plačila NATURA 2000. 
 

Pogoj za oddajo zahtevkov so tudi urejeni 
GERK-i, kar pomeni, da imate prijavljene 
vse površine, ki jih obdelujete in da 
prijavljena površina odraža dejansko 
stanje v naravi! GERK-e in vse podatke 
vezane na Register kmetijskih 
gospodarstev (RKG) lahko uredite 
najkasneje do en dan pred oddajo Zbirne 
vloge na Upravni enoti Domžale (stavba 
Občine, II. nadstropje), za kar je obvezna 
predhodna prijava. Za dogovor o terminu 
pokličite na eno izmed naslednjih 
telefonskih številk glede na začetno črko 
priimka nosilca kmetije:  
• A-B in R-Ž, tel. 01/721-08-43, od 

ponedeljka do četrtka med 7. in 12. uro, 
• C-P, tel. 01/721-08-44, vse dni razen 

četrtka, med 7. in 14.30 uro. 
 
DELAVNICE V BIC - PRIJAVE 
 

Za člane kmetijskih gospodarstev iz 
območja občine Lukovica tudi letos 
načrtujemo izvedbo nekaj brezplačnih 
praktičnih tečajev s področja slaščičarstva 
in/ali pekarstva v prostorih in pod 
vodstvom strokovnjakov Biotehniško 
izobraževalnega centra v Ljubljani (BIC). 
Prijava je obvezna in število mest je 
omejeno. Samo prijavljeni boste naknadno 
dobili podrobnejša obvestila. Prijavite se 
na mobilni telefon 031-667-890 (Pavla) ali 
po e-pošti. 
Delavnice bodo izvedene v primeru 
odobrenih sredstev preko Javnega razpisa  
Občine Lukovica za zagotavljanje tehnične 
podpore v kmetijstvu za leto 2023. 
 
TROŠARINA ZA 2022 
 

Za gorivo, ki ste ga porabili v letu 2022 
lahko do 30. junija 2023 z oddajo vloge v 
sistem e-Carina uveljavljate povračilo dela 
trošarine. To lahko uredite tudi pri nas. 
Izhodišča in pogoji za vračilo so 
nespremenjeni in so bili podrobneje 
predstavljeni v prejšnji številki Rokovnjača. 
 
 
 
 

PAVLA PIRNAT 
terenska kmetijska svetovalka

OBVESTILA
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Vabimo na počastitev pomladnih marčevskih praznikov, v 
poklon materam, ženam, dekletom in družini kot temelju 
zdrave družbe 

v nedeljo, 26. marca 2023, ob 18. uri,
v Kulturni dom A. M. Slomška v Šentvidu.
Kulturni program bo ob glasbeni spremljavi nadgradil dramski 
igralec Gregor Čušin, s svojim avtorskim delom Nepopolne 
rime.

Večer bo glasbeno obarval tudi MePz Šentviški zvon s 
hvalnico najvišjim vrednotam slovenske tradicije in naše 
istovetnosti.

Toplo vabljeni.
Občinski odbor NSi Lukovica
Regijski odbor ŽZ NSi

ob materinskem dnevu!
Iskrene čestitke

vabi na tradicionalno prireditev

34. POHOD PO NAGELJ  
NA LIMBARSKO GORO

 
ki bo v nedeljo, 26. marca 2023

 
Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA  

v cerkvi sv. Valentina 

Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM

Za zabavo bo skrbel 
Ansambel ŠUS

Pridite po svoj nageljček 
in preživite zadnjo nedeljo v marcu   

v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

Generalni sponzor Avtohiša Krulc Moravče

Avto-moto društvo Lukovica vabi občane na 
predavanje, na katerem bo inštruktor iz Centra 

varne vožnje AMZS CVV predstavil spremembe 
cestno-prometnih predpisov (CPP) in napredne 

asistenčne sisteme v vozilih.

Predavanje bo v četrtek, 30. 3. 2023, z začetkom 
ob 19. uri, v dvorani Kulturnega doma Antona 

Martina Slomška v Šentvidu.

Organizator bo dva izmed starejših udeležencev 
nagradil z brezplačno udeležbo na 5,5 urnem 

praktičnem izobraževanju o varni vožnji za 

starejše voznike (program Senior) v AMZS CVV.

Vabljeni!

VABILO

OBVESTILA
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ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 82. letu sklenil naš dragi mož,  
oče, ded, stric in brat

JOŽE LIPOVŠEK
 iz Zavrha pri Trojanah.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem za 
izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.

Iskrena hvala g. župniku Dragu Markušu za lepo opravljen pogrebni 
obred ter pogrebni službi Vrbančič in pevcem.

Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 87. letu starosti sklenil naš dragi mož, ati, 
stari ata, pradedek, brat in stric

 
FRANC ZORE,

po domače Pozničev Franc iz Spodnjih Prapreč.

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, molitve, 
svete maše ter darove za cerkev svetega Luka v Sp. Praprečah. 
Iskrena hvala gospodu župniku Bernardu Rožman in župniku 

Andreju Svetetu za lepo opravljeno pogrebno slovesnost. 
Zahvala vsem gasilcem Gasilske zveze Lukovica, pogrebni službi 

Vrbančič, Cvetju Pižem in vsem, ki ste ga pospremili  
na njegovi zadnji poti.

Ohranite našega ata v lepem spominu.

Vsi njegovi

Naša ljubezen te objema ves čas,
saj vemo, da v resnici ostal si pri nas.
Vedno boš v naših srcih domoval
in naš angel varuh ostal.
Vedno boš naše življenje,
vedno boš naša ljubezen,
vedno boš zlati naš Franc.

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,

za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 75. letu starosti sklenila naša draga žena, 
mami, babica, tašča, svakinja, sestra in teta

ANA PERVINŠEK
iz Krašnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom, sorodnikom in 
znancem za pomoč, izrečene besede sožalja,  

darovane svete maše, cvetje in sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in 

 jo boste ohranili v lepem spominu.

Mož Marjan, sinova Robi in Štefan 
ter hči Maja z družinami

Vsi bomo enkrat zaspali,
v miru počivali vsi,

delo za vselej končali,
v hišo Očetovo šli.

Takrat, zvonovi, zvonite …
(A. M. Slomšek)

V SPOMIN

11. marca 2023 mineva eno leto, odkar nas je zapustil  
naš dragi brat, stric, svak in boter

ANTON ZORE,
po domače Pozničev Tone iz Spodnjih Prapreč.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo, molitvijo in prižigom  
svečke postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi

Kogar imaš rad,
nikoli ne umre …

Le daleč, daleč je …

ZAHVALE
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V SPOMIN

JURETU PAVLIČU
Si kot sonce življenja sijal, za vse svoje  

ljubezni razdal, že 10 let kot zvezda svetleča  
ti je v nebesih dana sreča.

Hvala vsem, ki ohranjate spomin nanj.

Domači

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustila naša  
draga teta in svakinja

LOJZKA ŽAVBI
iz Blagovice.

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in  
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše.

Posebno se zahvaljujemo pogrebnemu podjetju Vrbančič,  
župniku g. Dragu Markušu za lepo opravljen cerkveni  

obred in gasilcem PGD Blagovica za govor  
in spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

30. decembra smo se na brdskem pokopališču poslovili od naše 
drage žene, mami, babice, sestre in tete

ANE PRELOVŠEK
iz Čepelj pri Lukovici.

V naši bolečini nismo bili sami, stali ste nam ob strani in nam 
nesebično pomagali naši dragi sosedje, prijatelji, sorodniki in znanci, 

za kar se vam vsem iskreno zahvaljujemo. Zahvala vsem, ki ste jo v 
tako velikem številu pospremili na njeni poslednji poti. Zahvaljujemo 

se za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje, svete 
maše in sveče. Posebno se zahvaljujemo UKC Ljubljana, oddelku 
za abdominalno kirurgijo, za vso zdravstveno podporo, družini 

Bukor, župniku Bernardu Rožmanu za krščanski obred ter sočutne 
poslovilne besede in pogrebni službi Vrbančič za organizacijo in 

izpeljavo pogreba.

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Vsi njeni

 
ZAHVALA

V 90. letu starosti nas je zapustila naša draga mama,
babica, prababica, sestra in teta

MARIJA UDOVČ,
rojena Novak, po domače Matožetova Minka iz Krašnje.

Ob tej izgubi se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v dneh 
žalosti. Hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 

znancem za izrečena sožalja in besede podpore. Zahvaljujemo se 
za darovano cvetje, sveče in svete maše ter srčna hvala vsem in 

vsakemu posebej, ki ste pripomogli pri izvedbi  
pogrebnega obreda.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste našo drago mamo 
pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem 

spominu.

Vsi njeni

To ni slovo,
je le pozdrav.
Zakaj, kar lepo je,
nikdar ne mine,
ker v srcu nam
pusti spomine.

Srce je omagalo,
dih je zastal,

a nate spomin bo vedno ostal.
Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli …
(Tone Pavček)

ZAHVALE
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PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE LUKOVICA
RAZPIS za leto 2022

Občina Lukovica v sodelovanju z nevladno organizacijo Stičišče Sre-
dišče pripravlja natečaj, na katerem bodo na podlagi prijav izbrali 
Prostovoljke in Prostovoljce leta 2022. Prijavljeni prostovoljci se bodo 
potegovali tudi za naslov Naj prostovoljka in Naj prostovoljec v dveh 
starostnih kategorijah, in sicer: od 15 do 29 let ter 30 let ali več. Kot 
starostno mejo bomo upoštevali starost, dopolnjeno v letu 2022. 

Zavedamo se, da so prostovoljci pomemben člen naše skupnosti, ki so 
v letu 2022 z osebnim prizadevanjem nesebično prispevali h kvalite-
tnejšemu življenju občank in občanov Občine Lukovica, zato njihov do-
prinos ne sme biti spregledan. Predlagatelje vabimo, da se jim s prijavo 
na natečaj zahvalite za njihovo požrtvovalno delo.

V izboru lahko sodelujejo prostovoljci v dveh starostnih kategorijah in 
sicer: 
• mladi od 15. do 29. leta, 
• odrasli od 30. leta naprej. 

Predlagatelj je lahko neformalna skupina, društvo, zavod ali druga jav-
na ali zasebna institucija v okviru katere se opravlja prostovoljsko delo. 
Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in 
brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih ko-
risti zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Za prostovoljsko 
delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela, ki je namenjeno zado-
voljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji in ni v 
splošno družbeno korist.

Pogoji za sodelovanje
•  Prijavljena oseba za svoje delo ne sme biti plačana oz. ne sme biti 

zaposlena za izvajanje dejavnosti, za katere se jo prijavlja na natečaj.
•  Delo, ki ga je oseba opravljala, ni bilo namenjeno zadovoljevanju 

zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji, temveč je bilo 
namenjeno  v splošno družbeno korist.

• Prijavljena oseba mora biti v letu 2022 stara več kot 15 let;
•  Prijavljena oseba mora biti s prijavo seznanjena in se mora z njo stri-

njati;
• Prijavljena oseba je morala prostovoljsko delovati v letu 2022;
•  Prijavljena oseba mora imeti stalno prebivališče v občini Lukovica. 

Izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prosto-

voljsko delo opravljal/-a na območju občine Lukovica.
•  Predlagatelj mora izpolniti prijavnico, ki je dosegljiva na spletni stra-

ni, ali zanjo zaprosi na e-naslov. Prijavnici je potrebno priložiti kratek 
življenjepis prostovoljca/ke, iz katerega je razvidno življenje in delo 
prostovoljca/ke, lahko pa tudi dokazila o opravljanju prostovoljskega 
dela (fotografije, objave v medijih, izjave in mnenja drugih udeleženih 
idr. dokazila o prostovoljskem delu prijavljenega).

 
Ocenjevanje prijav
O izbiri in podelitvi priznanj za naslov »Prostovoljec/Prostovoljka Obči-
ne Lukovica 2022«, bo odločala strokovna komisija. Komisijo imenuje 
županja Občine Lukovica. Kot kriterij odločanja bodo komisiji služili 
predvsem prostovoljčevi dosežki, odgovornosti, ki jih izpolnjuje zno-
traj organizacije, trajanje dela v organizaciji ipd. Strokovna komisija bo 
o teži vsake prijave odločala posebej, s kriteriji individualno prilagojeni-
mi vsaki prijavi posebej. Odločitev komisije je dokončna.

Način oddaje in rok
Prijava na razpis mora biti poslana s priporočeno pošto na naslov Ob-
čina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica ali v elektronski obliki na e-
-naslov: info@lukovica.si. 

Rok za oddajo prijav je ponedeljek, 15. maj 2023. 

Za pravočasno se šteje prijava, ki je najkasneje do določene ure oddana 
s priporočeno pošto. Na ovojnici mora biti oznaka: NE ODPIRAJ – JAV-
NI RAZPIS PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA OBČINE LUKOVICA 2022, v 
primeru pošiljanja z elektronsko pošto pa s pripisom v zadevi: JAVNI 
RAZPIS ZA PROSTOVOLJCA/PROSTOVOLJKO OBČINE LUKOVICA 2022. 
Vsi elektronski dokumenti morajo biti podpisani in poslani v .pdf, .jpg, 
.svg ali drugi slikovni obliki.

Podelitev priznanja
Priznanja bomo podelili na slavnostni prireditvi ob občinskem prazni-
ku Občine Lukovica.

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

datUM: 16.3.2023
šteVilka: 009-0001/2023-2

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 2023

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 (98/15, 
76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2) določa zahteve odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne vode, ki morajo biti izpolnjene pri opra-
vljanju storitev obvezne lokalne javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sred-
stev 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 pro-
računu 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. Sred-
stva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2023 v vi-
šini do 5.200,00 EUR.

3.  V kolikor se v proračunu Občine Lukovica za leto 2023 spremeni viši-
na sredstev od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spre-
meni višina odobrenih sredstev.

B) POSEBNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

JAVNI RAZPISI
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1.   Objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven 
območja aglomeracij, za katere mora Občina Lukovica zagotoviti 
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javnim kanaliza-
cijskim 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 izte-
ka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani Občine Lukovica, www.
lukovica.si.

IV. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslo-
vom pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS 
– MKČN 2023, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do srede, 19.4.2023. Prijave se lahko dostavijo osebno v taj-
ništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto.
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, ki prispe po poteku roka, je prepozna in se s skle-
pom zavrže.

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 izključ-
no 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 po-
ziva. 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 naj-
kasneje v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve 
proračunskih sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe, v kate-
rih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

VII. DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Luko-
vica, Stari trg 1 (pritličje), 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna 
oseba: Jasna Sovinšek, tel. št. 05/9076-210. Elektronski naslov za posre-
dovanje vprašanja v zvezi z razpisom: jasna.sovinsek@lukovica.si.

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanjašteVilka: 354-0014/2023-2

datUM: 16. 3. 2023

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 2023

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 kateri-

mi prispevajo k realizaciji pravic in nediskriminaciji invalidov,
• programi humanitarnih organizacij, s katerimi rešujejo oziroma bla-

žijo socialne stiske in težave posameznikov in skupin,
• programi, ki obsegajo podporo delovanju invalidskih in humanitar-

nih 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 organi-
zacije, 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 de-

lujejo najmanj eno leto,  
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organiza-

cijske 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 progra-
mov za leto 2023 znaša 5.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v prora-
čunu Občine Lukovica za leto 2023 na proračunski postavki 1012 Sofi-
nanciranje humanitarno – socialnih društev – razpis.
V kolikor bo s sprejetim proračunom Občine Lukovica določena dru-
gačna višina sofinanciranja, se spremeni tudi višina tega javnega raz-
pisa.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravičencev iz II. točke tega razpisa 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
do 31. 12. 2023.

VI.  KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV

V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev 
za sofinanciranje humanitarnih programov: Višina sofinanciranja se do-
loči na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril v okviru razpoložljivih 
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tevami razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpi-
snih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se za-
vrne s pisnim sklepom.

3.  Višina sredstev bo dodeljena s sklepom skladno z določili upravnega 
postopka.

4.  Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodba-
mi.

5.  Predlagatelja nepopolnega zahtevka občinska uprava pisno pozo-
ve, 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 –HU-
MANITARNI PROGRAMI 2023«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 
1225 Lukovica, najkasneje do četrtka, 13. aprila 2023. Prijave se lahko 
dostavijo osebno v tajništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto. 
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, ki prispe po poteku roka, je prepozna in se s skle-
pom zavrže.
Odpiranje prispelih vlog bo: 17. 4. 2023, 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 skla-
dno z vsebino javnega razpisa upravičenci do sofinanciranja progra-
mov, bodo sklenjene pogodbe. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023. 

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

Elektronski naslov za posredovanje vprašanj v zvezi z razpisom:  
mojca.cerar@lukovica.si

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

šteVilka: 410-0014/2023-2
datUM: 16. 3. 2023

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, 3/22– ZDeb in 105/22 – 

ZZNŠPP), 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 2023

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

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

študentske populacije v delu, ki presega šolske vzgojno izobraževal-
ne programe,

• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti,

• kulturne prireditve,
• drugi programi in projekti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost s 

področja kulturnih dejavnosti.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na javnem razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in javni zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju kul-
ture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega 
zavoda.

Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje:

MERILA TOČKE

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

20

• materialni stroški (glede na članstvo)

do 10 članov 5

od 11 do 30 članov 10

od 31 do 50 članov 20

 nad 50 članov 
Za društva in organizacije, ki nimajo sedeža v 
Občini Lukovica, se upošteva število članov, ki so 
občani Občine Lukovica.

30

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

5 točk/
predavanje

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

10 točk/
predavanje

• strokovni izlet, ekskurzija (prizna se en izlet, ekskurzija) 10 točk

• obdaritev jubilantov 10 točk

• novoletna obdaritev starostnikov in invalidov 10 točk

• skrb za bolne in ostarele 10 točk

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

10 točk

• izdaja glasila, biltena 10 točk

• sedež organizacije je v Občini Lukovica 50 točk

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 progra-
mov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od sku-
pnega 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 dokumentaci-
je 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 zah-
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• da imajo sedež v Občini Lukovica,
• da so registrirani za opravljanje kulturnih dejavnosti,
• da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in orga-

nizacijske 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 2023 znaša 23.000,00 EUR, od tega 3.000,00 EUR za na-
bavo in vzdrževanje instrumentov in 3.000,00 EUR za nabavo uniform 
in nabavo ostale opreme.
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2023 na 
proračunski postavki 082008 Sofinanciranje kulturnih društev – razpis.
V kolikor bo s sprejetim proračunom Občine Lukovica določena dru-
gačna višina sofinanciranja, se spremeni tudi višina tega javnega raz-
pisa.

V. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH SREDSTEV
Predmet sofinanciranja so vsebine upravičencev iz II. točke tega razpisa 
od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
do 31. 12. 2023.

VI.  KRITERIJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE V RAZPISU ZAGOTO-
VLJENIH SREDSTEV

V roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi meril in kriterijev 
za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: 

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

Pogoj: najmanj 4 nastopi letno

Priznano je maksimalno 80 vaj letno po dve šolski uri.

Programski stroški na vajo 3 točke

Organizacija enodnevne intenzivne vaje (8 ur) 10 točk

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

Izobraževanje (maksimalno 3 programi izpopolnjevanja) 

Stroški na izpopolnjevanje 20 točk

STROŠKI NA NASTOP:

• Organizacija koncerta v državnem merilu 60 točk

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

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

10 točk

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

• Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

KAKOVOST IZVAJALCEV PROGRAMOV (za preteklo leto na podlagi dokazil)

• Kategorija regijski nivo 30 točk

Tekmovanje na regijskem nivoju:

• zlato priznanje 50 točk

• srebrno priznanje 40 točk

• bronasto priznanje 30 točk

• Kategorija regijski nivo 50 točk

Tekmovanje na regijskem nivoju:

• zlato priznanje 80 točk

• srebrno priznanje 70 točk

• bronasto priznanje 60 točk

MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO: glede na število aktivnih članov

• do 9 aktivnih članov 100 točk

• od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

• od 21 do 30 aktivnih članov 300 točk

• od 31 aktivnih članov naprej 400 točk

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

• Dodatki za opremo 

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

2. DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA

Pogoj: Najmanj 1 nova predstava letno.

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

• Programski stroški na vajo 3 točke

• Enodnevne intenzivne vaje ( do 8 ur) 10 točk

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

STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP:

• Organizacija predstave v državnem merilu 60 točk

• Uprizoritev nove predstave (premiere) z najmanj 1 urnim 
programom

100 točk

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

10 točk

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

• Priložnostni nastopi v tujini (max 2 nastopa) 20 točk

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov:

• do 9 aktivnih članov 100 točk

• od 10 do 20 aktivnih članov 200 točk

• od 20 aktivnih članov naprej 300 točk

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

20 točk

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

Pogoj: Najmanj 1 nova otvoritev razstave – projekcije letno.

STROŠKI NA RAZSTAVO, PREDSTAVITEV, PROJEKCIJO

• Otvoritev nove razstave, predstavitve, projekcije 100 točk

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

10 točk

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

15 točk

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

Materialni stroški na sezono glede na število aktivnih članov

• Do 10 aktivnih članov 80 točk

Več kot 10 aktivnih članov 150 točk

LITERARNA, GLASBENA  DELA

Izid biltena (1 številka) 10 točk

Izid knjige, CD plošče, kasete 100 točk

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

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

• do 200,00 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

JAVNI RAZPISI
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Občina Lukovica zagotavlja sredstva za izbrane programe poleg raz-
pisanih 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 službe-
nega vozila hišnika ter upoštevana 10 % amortizacija dvorane (v nada-
ljevanju: 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 razpi-
sa, in sicer:
Pri pevskih zborih, instrumentalnih, folklornih in plesnih skupinah se 
vrednoti največ 80 vaj po dve šolski uri, pri dramskih, gledaliških in lut-
kovnih 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 razpi-
sanih 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 progra-
mov. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od sku-
pnega 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 dokumentaci-
je 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 zah-

tevami razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpi-
snih pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se za-
vrne 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 pozo-

ve, 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 – PRO-
GRAMI KULTURE 2023«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, najkasneje do četrtka, 13. aprila 2023.  Prijave se lahko do-
stavijo osebno v tajništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto. 
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, ki prispe po poteku roka, je prepozna in se s skle-
pom zavrže.
Odpiranje prispelih vlog bo: 17. 4. 2023, ob 17.00 uri, v prostorih Obči-
ne 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 odo-
breno, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pra-
vice in obveznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter podrob-
nejši pogoji koriščenja odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023.

XI. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovi-
ca, Stari trg 1, 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

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

šteVilka: 410-0013/2023-2
datUM: 16. 3. 2023

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 2023

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 2023, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljeva-
nju 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 njiho-
vi 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 izva-
janje 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 upo-

rabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
(3)  Če je upravičenec MSP (samostojni podjetnik posameznik ali prav-

na 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.
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(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 kmetij-
stva in podeželja v občini Lukovica za programsko obdobje 2015-
2020 (v nadaljevanju: pravilnik), se ne dodeli za davek na dodano 
vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.

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

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

2. Splošne določbe, ki se nanašajo za ukrepe pomoči »de minimis« (na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) številka 1407/2013):
(1) Do pomoči de minimis niso upravičena podjetja iz sektorjev: 

• ribištva in akvakulture, 
•  primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 

I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
•  predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I 

k Pogodbi v naslednjih primerih:
a)  če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadev-

nih 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, neposre-
dno 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, postop-
kih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 
13/14-uradno prečiščeno besedilo s spremembami) v prisilni porav-
navi, 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 Ured-
bo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18.12.2013 o uporabi členov 
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de mini-
mis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR 
(v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v 
obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen 
pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, 
občine ali Unije.

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

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

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

no 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 2023 je:
• Izobraževanje s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetij-

skem gospodarstvu.

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

Podpore se ne dodelijo: 
• za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj o kakovosti za proizvo-

de iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi 
generičnih proizvodov, 

• za stroške storitev povezane z običajnimi operativnimi stroški podje-
tja, 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 progra-
mov, ki se jim krijejo upravičeni stroški izobraževanja do 100%; 

• največji znesek dodeljene pomoči: za organizacije do 4.500 EUR/pro-
gram letno.

VIII. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 4.500,00 EUR namenjena ukrepu za zagotavljanje tehnič-
ne podpore so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica za leto 2023. 
Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Lukovica na področju 11 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, glavni program 1102 Program refor-
me 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 2023 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 
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prilog k vlogi, ki so predložene kot dokazila k posameznemu ukrepu in v 
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. 

OBVEZNA DOKUMENTACIJA, KI MORA BITI PRILOŽENA VLOGI:
• izvajalci pomoči morajo k vlogi predložiti letni program dela (finanč-

no 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 sed-
mega odstavka 15. člena pravilnika.

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 2023,
b.  zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v 

proračunu.
4.  Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene skladno z 

zahtevami razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem 
(naslovnikom). Neutemeljene vloge, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih 
pogojev in kriterijev upravičenosti do dodelitve sredstev, se zavrne s 
pisnim sklepom.

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

6.  Na podlagi zapisnika in predloga komisije občinska uprava s sklepom 
v upravnem postopku odloči o višini dodeljenih sredstev in višini 
upravičenih stroškov za posamezen ukrep in namen oziroma izda 
sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge.

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

XII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TEH-
NIČNA PODPORA V KMETIJSTVU 2023, na naslov: Občina Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 21.4.2023. Prijave se lah-
ko dostavijo osebno v tajništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto. 
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, 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.
Odpiranje prispelih vlog bo v sredo, 26. aprila 2023, ob 17.00 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 bese-
dilo, 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 odobre-
no, 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 15.11.2023.
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023.

VIX. INFORMACIJE
Vse informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Marija 
Petrovčič, telefon: 01 72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje 
vprašanja v zvezi z razpisom: marija.petrovcic@lukovica.si. 
 

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

šteVilka: 330-0004/2023-2
datUM: 16.3.2023

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 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 6/16, 4/22), objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva  

in podeželja v občini Lukovica za leto 2023   
Podukrep 1.2: Sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije in 

Ukrep 4: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

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

II. 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 2023, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljeva-
nju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 

702/2014, za Podukrep 1.2: Sofinanciranje nakupa kmetijske mehani-
zacije in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, za Ukrep 4: Sofinancira-
nje nakupa gozdarske mehanizacije.

lll. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva v višini 27.500 € so zagotovljena v proračunu Občine Lukovi-
ca za leto 2023.
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Višina sredstev Ukrep:

20.000,00€
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
Podukrep 1.2: Sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije

7.500,00€
POMOČI DE MINIMIS
UKREP 4: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del 
tega javnega razpisa ter skladno s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v ob-
čini Lukovica za programsko obdobje 2015 - 2020 (v nadaljevanju pravilnik).
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 2023 spremeni višina 
sredstev od navedene, se upravičencem skladno s tem tudi spremeni višina 
odobrenih sredstev.

IV. 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 kmetij-
ske dejavnosti, ki je predmet podpore.

(4)  Upravičeni stroški so stroški, ki nastanejo od dneva prejema sklepa o 
sofinanciranju s strani Občine Lukovica in do roka za oddajo zahtevka, 
to je 30.11.2023.

(5)  Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravna-
nih 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, 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 ozi-
roma 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. Splošna določila, ki se nanašajo na državne pomoči po skupin-
skih izjemah v kmetijstvu (na podlagi Uredbe komisije (EU) številka 
702/2014):
(1)  Do pomoči po razpisu za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 

702/2014 niso upravičeni subjekti, ki so:
a.  naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predho-

dnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila pomoč razglašena za 
nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

b. podjetja v težavah.
(2)  Določbe o pomoči po tem razpisu se ne uporabljajo za ukrepe na podla-

gi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
a.  pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države 

članice, in sicer če je pomoč neposredno povezana z izvoženimi koli-
činami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi 
tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo; 

b.  pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred 
uporabo uvoženega blaga.

(3)  Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, 
če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je 
vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali dejav-
nosti.

(4)  Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih s tem raz-
pisom, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v Uredbi 
Komisije (EU) št. 702/2014, ne glede na to ali se podpora za projekt ali 
dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno finan-
cira iz sredstev EU.

(5)  Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z 
vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se 
deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže 
najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za 
zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.

(6)  Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s 

plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi 
upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 
702/2014.

(7)  Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira z no-
beno pomočjo de minimis v zvezi z  istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki 
sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.

3. 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 zadev-
na 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, neposre-
dno 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 teko-
čega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

(4)  Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi 
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 
18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013) 
ne sme preseči 200.000,00 € (v primeru podjetij, ki delujejo v komer-
cialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 €) 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 financira-
nje 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 €).

(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.

V. UKREPI
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
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• izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodar-
stva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in 
preusmeritvijo proizvodnje,

• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne 
standarde Unije,

• vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, 
prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do 
kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in 
varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
• nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin,
• zasaditev letnih rastlin,
• dela v zvezi z odvodnjavanjem,
• nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč,
• naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene 

mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja,
• že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slove-

nije ali EU, vključno
• s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov,
• stroške, povezane z zakupnimi pogodbami,
• obratna sredstva.

Podukrep 1.2 Sofinanciranje nakupa kmetijske mehanizacije
a.   UPRAVIČENI STROŠKI 

Upravičeni stroški so stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do 
njene tržne vrednosti.

b.    UPRAVIČENCI  
Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva (vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev) s kmetijskim zemljiščem na območju občine, 
ki opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha 
kmetijskih zemljišč v uporabi.

c.    POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
• predložitev ponudbe oziroma predračuna za načrtovano naložbo,
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu 
še ni potekel,

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

d.    INTENZIVNOST POMOČI 
• do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. 

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči na kmetijskem gospodarstvu 
znaša do 3.000,00 € na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva.

UKREP 4: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije
Cilj podpore je izboljšati učinkovitost gospodarjenja z zasebnimi gozdovi 
z uvajanjem proizvodnih izboljšav pri sečnji in spravilu lesa ter povečati 
varnost pri delu v gozdu.

a.  UPRAVIČENI STROŠKI 
Upravičeni stroški so stroški nakupa nove gozdarske mehanizacije do 
njene tržne vrednosti.

b.  UPRAVIČENCI 
Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva, vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti 
najmanj 4 ha gozdnih zemljišč.

c.   POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI
• predložitev ponudbe oziroma predračuna za načrtovano naložbo;
• predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem 

oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu 
še ni potekel;

• drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

d.   INTENZIVNOST POMOČI
• do 50 % upravičenih stroškov. 

Najvišji skupni znesek dodeljene pomoči znaša 1.000,00 € na kmetijsko 
gospodarstvo na leto.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva.

VI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa in prijavni 
obrazec, bo z dnem objave razpisa na voljo na spletni strani občine www.
lukovica.si in v tajništvu Občine.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospo-
darstva.
Pomoč se ne dodeli za že izvedene investicije. Investicija/naložba 
mora biti zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
Informacije glede razpisa lahko dobite na naslovu: Občina Lukovica, Stari 
trg 1, 1225 Lukovica, v času uradnih ur. Kontaktna oseba: Marija Petrovčič, 
telefon: 01 72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje vprašanja v zvezi 
z razpisom marija.petrovcic@lukovica.si.

VII. 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.
3.  Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri 

obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
a.  zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 

2023,
b.  zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v prora-

čunu.
4.  Nepravočasne vloge in vloge, ki ne bodo opremljene skladno z zahteva-

mi razpisne dokumentacije, se zavržejo in vrnejo pošiljateljem (naslov-
nikom). 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 upraviče-
nih stroškov oziroma izda sklep o zavrnitvi ali zavrženju vloge.

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

Prejeta dokumentacija se prosilcem ne vrača.

VIII. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom 
pošiljatelja in označene z ustrezno oznako:

• »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – KMETIJSKA MEHANIZACIJA 2023«
• »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – GOZDARSKA MEHANIZACIJA 2023«

na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, najkasneje do petka, 
21.4.2023. Prijave se lahko dostavijo osebno v tajništvo občine ali oddajo s 
priporočeno pošto. 
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 obči-
ne. 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.
Odpiranje prispelih vlog bo v sredo, 26. aprila 2023, ob 15.30 uri, v prosto-
rih Občine Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
Odpiranje ni javno.

XIII. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o dokončni odločitvi dodelitve sredstev pisno obveščeni s 
sklepom občinske uprave. 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 popolnega in pravočasnega zahtevka za izplačilo sredstev.

Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023.

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

šteVilka: 330-0003/2023-2
datUM: 16.3.2023
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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 dru-

štev 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 dejavno-

sti na področju turizma,
• da predložijo potrdilo o registraciji društva oz. zveze,
• da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo doku-

mentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
• da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslov-

ne 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 2023 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 2023 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 1.1.2023 do 
31.12.2023. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2023.

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 nasle-
dnjimi 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 sodelova-
nje 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 kuli-

naričnih 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 pro-
gramov 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 postav-
ka 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 preje-
ma poziva. Nepopolni zahtevki, ki jih predlagatelj v navedenem roku 
ne dopolni, se zavržejo naknadno. 

X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG IN NAČIN ODDAJE VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom poši-
ljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – TURISTIČNA 
DEJAVNOST 2023«, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do ponedeljka, 17.4.2023. Prijave se lahko dostavijo osebno v 
tajništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto. 
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 obči-
ne. 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.
Odpiranje prispelih vlog bo: 19.4.2023, ob 17.00 uri, v prostorih Občine 
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica.

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 2023

JAVNI RAZPISI
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Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Lukovica izplačajo na 
transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023.

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: Marija Petrovčič, telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov za 
posredovanje vprašanja v zvezi z razpisom: 
 marija.petrovcic@lukovica.si. 
 

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

Odpiranje vlog ni javno.

X. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Vlagatelji bodo o odločitvi pisno obveščeni s sklepom občinske uprave v 
roku 8 dni po dokončni odločitvi dodelitve sredstev. 
Zoper odločitev komisije je možna pritožba v roku 15 dni, od dneva vroči-
tve 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 odobre-
no, bo sklenjena pogodba, v kateri bodo urejene medsebojne pravice 
in obveznosti med Občino Lukovica in upravičencem ter podrobnejši 
pogoji koriščenja odobrenih sredstev.

šteVilka: 322-0009/2023-2
datUM: 16.3.2023

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, 
123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23) 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 2023

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 2023 izkazana v 
finančnem načrtu društva za tekoče leto.

III. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU
Na razpis se lahko prijavijo društva na območju Občine Lukovica, kate-
rih osnovna dejavnost je kmetijska in izpolnjujejo naslednje pogoje:  
• da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih za izvajanje dejav-

nosti 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 2023 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 poslov-
ne 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 2023 
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 refor-
me 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 2023 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 1.1.2023 do 
31.12.2023. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31.12.2023.

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. dokazila, 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 prire-

ditvah 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 doku-
mentacije. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto 
izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen so-
financiranja društev, in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Občina Lukovica društvom poleg razpisanih sredstev javnega razpi-
sa 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. 

JAVNI RAZPISI
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X. ROK ZA VLOŽITEV VLOG 
Vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom po-
šiljatelja in označene z oznako: »NE ODPIRAJ! JAVNI RAZPIS – PROGRAMI 
KMETIJSTVA 2023, na naslov: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
najkasneje do ponedeljka, 17.4.2023. Prijave se lahko dostavijo osebno v 
tajništvo občine ali oddajo s priporočeno pošto. 
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 obči-
ne. 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.
Odpiranje prispelih vlog bo: 20. april 2023, ob 8.00 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 odobre-
no, 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 tran-
sakcijski račun na podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev. 
Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2023.

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: 
Marija Petrovčič, telefon: 01/72 96 318. Elektronski naslov za posredovanje 
vprašanja v zvezi z razpisom: marija.petrovcic@lukovica.si. 
 

Mag. olga Vrankar, l.r.
žUpanja

Avtohiša Malgaj, d.o.o., 
Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,  
e-mail: info@malgaj.com

Mini Clubman Mini Cooper D – 1995 ccm, 110 kW 
(150 KM) L. 2016/3 – 103.413 km. Odlično ohranjeno 
atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. 
Navigacija, bluetooth, tempomat, pdc, potovalni računal-
nik, ... Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 15.990,00 €

Akcija

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

Akcijska cena: 18.880,00 €

Renault Scenic 1.5 dCi Energy Intens Navi, Park-
tronic, Led – 1461 ccm, 70 kw (95 km), l. 2017/07 , 87.715 
km, 1. lastnik, ohranjeno, redno servisirano vozilo z znano 
zgodovino, tempomat, bluetooth, navigacija, start/stop, led 
dnevne luči, pdc spredaj + zadaj, … možnost financiranja brez 
pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 13.480,00 €

PRODAJA RABLJENIH VOZIL

ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!
www.avtohisamalgaj.si

Akcija Akcija

šteVilka: 330-0002/2023-2 
datUM: 16.3.2023

JAVNI RAZPISI, OGLASA



Rokovnjač42 KRIŽANKA

ROKOVNJAČEVA NAGRADNA 
KRIŽANKA
 
Uredništvo Rokovnjača
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Nagrajuje Ognjišče d.o.o.

Radio Ognjišče d.o.o. bo izžrebanemu nagrajencu Rokovnjačeve 
križanke podaril brezplačno voščilo na radiu.
 
Nagrado bo prejel en prejemnik, ki ga bomo izžrebali med vsemi 
prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene kri-
žanke (samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete do 
petka, 31. marca 2023, na naslov: Uredništvo Rokovnjača, Stari trg 
1, 1225 Lukovica, ali skenirane na elektronski naslov: rokovnjac@
lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in pri-
imek ter naslov).

Nagradna križanka številke 1/2023
Geslo nagradne križanke: OGNJIŠČE REVIJA IN RADIO
Knjižne nagrade prejmejo: Lidija Huber (Zgodbe s semeni upa-
nja), Kim Razpotnik (Dragoceno darilo zgodb), Janez Slapar 
(Zgodbo ti povem).

Za prevzem nagrade se prejemniki v času uradnih ur obrnejo na 
Občino Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica. Nagrajenci se morajo 
ob prevzemu nagrade izkazati z osebnim dokumentom. Misĳonar bo nadškof Marjan Turnšek, vse misĳonske vsebine pa 

bodo dosegljive tudi na radio.ognjisce.si ter na avdio.ognjisce.si.

od 26. marca do 1. aprila 2023

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

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

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

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

14. februar – VALENTINOVOa Semenski krompir

PROGRAM PAŠNIŠTVA SADNE SADIKE  IN TRAJNICE
(ameriške borovnice, jagodičevje, sadike jablan, hrušk, češnje, žižula, …)in vse za hlev ter oskrbo hlevskih živali

VSE ZA VRT 
zemlje, vrtno orodje, semena, gnojila, …

DOMAČE DOBROTE
Suhe mesnine (salame, klobase, 

narezki, zaseka, …), domači siri, štruklji, 
testenine, moke, kaša, zdrob, …

V prodaji
SEMENSKI
KROMPIR

Pooblaščeni servis 
Renault

tudi v 
Moravčah
 

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

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

- Cenitve kasko škod
- Vulkanizerstvo in hotel pnevmatik

- Optične nastavitve podvozja
- Polnjenje in servis klimatskih naprav

- Ročna avtopralnica in poliranje 
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Razvoj lastnih blagovnih znamk 
prinaša višjo kakovost in nižje 
cene. Veste, zakaj?
Saj jih poznate: BIO natura, Milfina, Happy Harvest, Ombia, Choceur, Okus 
tradicije, Okus podeželja in mnoge druge. Kar 90 % vseh izdelkov v naših 
trgovinah predstavljajo lastne blagovne znamke. Pri vsaki od njih smo 
vpleteni v celoten proces: od izbora zanesljivih dobaviteljev, kakovostnih 
sestavin in sestave receptur do neprestanih preverjanj kakovosti na vseh 
stopnjah razvoja izdelka.

V primerjavi s komercialnimi znamkami imamo tako ves čas nadzor nad  
stroški in kakovostjo, vse prihranke, ki jih na tej poti ustvarimo, pa pretopimo  
v naše nizke cene. Ker verjamemo, da je to edino fer.

HOFER cena je naša prednost.
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