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Veljavnost od 6. 9. do 15. 10. 2018.www.lekarnaljubljana.si

novim 
izzivom 
naproti

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega 
asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega 
števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 6. 9. do 15. 10. 2018 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

0 8 0  7 1  1 7 !
na brezplačno telefonsko številko 

LA ROCHE-POSAY CICAPLAST 
BAUME B5
40 ml
redna cena: 9,17 €

cena s Kartico zvestobe

6,88 € POPUST: 
25%2

OIL OF THE KING – 
KRALJEVO OLJE  
BALZAMIČNE 
KAPLJICE 
10 ml
Akcija velja tudi za 
Balzamični gel, 50 ml.

8,96 €

25%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be EKO SIRUP S 

PROPOLISOM
200 ml
Akcija velja tudi za 
Sirup s propolisom 
za otroke, 150 ml.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

10,23 €

KREMA Z OGNJIČEM
50 ml
redna cena: 4,57 €

cena s Kartico zvestobe

3,66 € POPUST: 
20%1

20%  
popust

ugodnost za imetnike Karti
ce

 zv
es

to
be

redna cena: 11,95 € 
cena s Kartico zvestobe

redna cena: 12,79 € 
cena s Kartico zvestobe

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA 9.990 €*

RODEX d.o.o., Rova, Rovska cesta 2, 1235 Radomlje, tel. 01 729 9200, www.rodex.si

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 
do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. 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.
* Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v 
ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji 
omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na 
osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje 
dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 12.990 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO
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Naslednja številka Rokovnjača bo 
izšla 8. novembra 2018; rok za od-
dajo člankov je 26. oktober 2018 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v 
aktualni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, 
dolge največ 1500 znakov s presledki, lahko po-
šljete po e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.
si. Več informacij na telefonski številki uredništva: 
051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški 
odbor: Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, 
m: 051 365 992, jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 
25, Kamnik; trženje oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo spada med proizvode, za katere se 
obračunava 9,5 % DDV (Ur. l. RS št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in 
v razvid medijev Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in 
materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Proslava ob 
prazniku Občine Lukovica, foto: Rok Majhenič

Uvodnik
Leto se je preve-
silo v jesen in to 
je tudi čas, ko se 
v občini Lukovica 
največ dogaja. 
Dolga tradicija 
številnih dogod-
kov ob občin-
skem prazniku se 
nadaljuje. Uve-
ljavljenim prire-
ditvam se je v zadnjih letih pridružil še 
Vikend odprtih vrat Srca Slovenije. Letos 
ga je zaznamovala inovativna novinarska 
konferenca, ko so se novinarji v vozom 
zapeljali po nekaterih znamenitostih na 
Brdu in v Lukovici. Vsekakor dobra pro-
mocija naših krajev, ki jih mnogi premalo 
poznajo. En korak k temu, da naša dolina 
vendarle začne razkrivati svoj potencial v 
turizmu, gospodarski panogi, ki je v za-
dnjem obdobju v velikem vzponu.

Kar največ dogajanja v mesecu, ko pra-
znuje občina Lukovica, smo poskušali str-
niti v tokratni številki Rokovnjača. Letos 
je bil to tudi čas praznovanj, zato iskrene 
čestitke vsem društvom za dolgoletno 
delovanje, hkrati pa tudi za trud in pri-
pravo odmevnih dogodkov ob njihovih 
jubilejih. Da njihovo delo ni neopaženo, 
zagotovo kaže dober odziv obiskovalcev 
na njihovih praznovanjih. V glasilu so 
obsežnejši članki gasilcev, s praznovanja 
130-letnice PGD Prevoje in dogajanja v 
PGD Blagovica. Slednji so začeli z velikim 
projektom gradnje novega gasilskega 
doma. Pomagate jim lahko tudi vi, in si-
cer s poslanim SMS sporočilom. Še kako 
bodo hvaležni za donirana sredstva. Po-
drobnosti najdete na 11. strani. 

Nezadržno se bližajo lokalne volitve in 
naslednja, oktobrska številka bo že volil-
na. V osnutku z začetka leta je bil predvi-
deni izid 22. oktobra. Ko je bil dokončno 
določen datum volitev, pa smo v uredni-
štvu sklenili, da izid prestavimo bližje 
volitvam. Tako bo oktobrska številka izšla 
10 dni pred volitvami, 8. novembra. Zara-
di praznikov bo rok za oddajo materiala 
26. oktober.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Na pravi poti!

ŽUPANOV UVODNIK

Občina Lukovica je danes drugačna.
Po vseh parametrih nas uvrščajo 

med razvojno in bivanjsko najzani-
mivejše občine v Sloveniji. Počasi, a 
vztrajno se vračajo tudi investitorji. 
Kot skupnost skrbimo drug za dru-
gega, tudi z obsežnimi programi 
za otroke in mladino, za družine 
in starejše, za invalide, za šport in 
za kulturo. Dogodkov, ki se kar vr-
stijo, se udeležujejo množice, kar 
nas veseli, so to predvsem mladi. 
Vedno bolj postajamo tudi zani-
miva turistična destinacija in v tem 
prepoznavamo potenciale. Trojane 
obišče vedno več gostov in vse bolj 
postajajo zanimive za Madžare in 
vzhodno Evropo. Podjetje Hofer 
ima nadpovprečno gospodarsko 
rast nad pričakovanji in ustvarja ve-

lik promet in zaposluje na stotine ljudi. Skrbimo za skladen razvoj celotne 
občine in vseh naselij. Vzhod občine z novimi pridobitvami v Blagovici 
postaja manjše središče za širše območje. Zahodni del postaja lepši ter 
vedno bolje komunalno in prometno opremljen. Delo preteklih let kaže 
pozitivne sadove. 

To se danes zdi samoumevno. A ni bilo vedno tako. Najprej smo se 
morali poenotiti okoli skupne vizije in ciljev. Povezali smo se, da Lukovici 
skupaj zagotavljamo razvoj.

Prepire smo zamenjali s sodelovanjem. Večina nas se je odločila za sku-
pne korake in stopili smo na pot enakih ciljev, ki jih uresničujemo. S pre-
novo in živahnim utripom vaških jeder vračamo krajem življenje in priho-
dnost. Celo trg pred cerkvijo na Brdu je vedno prostor, poln ljudi in življenja. 
Z veliko poguma smo začrtali razvojne projekte in v občino pripeljali tudi 
razvojna sredstva, s katerimi raste šola in bo Društveni dom v Krašnji. Traj-
nostno spreminjamo to občino in skupnost za visoko kakovost življenja.

A najpomembnejša sprememba je optimizem. Ljudje, ki vidimo svoje 
življenje in ustvarjanje v kraju. Ki tu vidimo prostor za delo in vsak po svojih 
močeh temu kraju tudi nekaj prispevamo in ne samo čakamo, kdaj bomo 
kaj od tega kraja dobili. Lukovica je pripravljena na prihodnje izzive.

Po številnih pogovorih z vami vem, da je to prevladujoče mnenje v 
naši skupnosti. Od vas dobim vpogled v probleme in ideje za rešitve. Vi 
mi s spodbudo ali kritiko dajete motivacijo in energijo. Zato je to več od 
mojega občutka in ugodnih statističnih podatkov. To je danes zavest in 
energija občine Lukovica. To je prava smer.

Občina, ki s svojimi storitvami celovito odgovarja na potrebe in priča-
kovanja občank in občanov. Trajnostna občina, ki umno gospodari, da 
ustvarja najširše razvojne učinke v dobro celotne skupnosti. Prostor, ki 
ga načrtno razvijamo tako, da izboljšujemo pogoje za kakovost življenja 
vseh. Prostor, v katerega se bodo vračali mladi in našli tu svoj smisel in 
obstoj. Prostor smo, ki ve, da smo danes mnogo dlje, kot smo bili in bi bili, 
če bi ne postali in bili samostojna občina. Vsak dan dokazujemo, da nam 
je mar in da nam uspeva. To je naša vizija, to je naša smer.

Danes odločamo o tem, ali bomo ohranili to smer, s pogledom jasno 
usmerjenim naprej, kjer se izrisuje občina, se izrisuje prostor prihodnosti.

Odločen sem, da ta vizija s premišljenimi in pogumnimi koraki posta-
ne resničnost. Zato na vsakem koraku navdihujem in povezujem, ker 
verjamem, da lahko iz občine Lukovica, iz Črnega grabna naredimo več. 
Pred leti so mnogi dvomili v to, da je mogoče razvojno zaostalo občino 
spremeniti v razvojno prodorno in uspešno občino. Toda to dosegamo, 
dosegamo na vsakem koraku. To smo dosegli skupaj.

Delo pa še ni končano. Zato bom ponovno kandidiral za župana. Da 
skupaj nadaljujemo obdobje napredka in razvoja. Čaka nas še veliko izzi-
vov, poleg dokončanja projektov, ki so v zagonu nastajanja. Gradnja šole 
je največji projekt naše občine v vsem njenem obstoju in še dolgo bo pri 
tem tudi ostalo. Prepričan pa sem, da izzive lahko rešimo, če nadaljujemo 
z delom, ki daje rezultate. Da se še bolje povežemo in pametneje organi-
ziramo. Da postanemo zgled občine, ki se je znala spremeniti v dobro in 
v korist vseh. Občina Lukovica prepoznavna po dobrih ljudeh in dobrih 
stvareh. Vse dobro.

vAš župAn, MAtej kotnik

Kmetijska zadruga v Blagovici

V sredo, 5. septembra, sta v prostorih občine Lukovica direktor KZ 
Cerklje Mirko Jenko in župan občine Lukovica Matej Kotnik podpi-
sala pogodbo o najemu občinskega objekta (prej Dars) v Blagovici. 
Tako bo v centru Blagovice še letos odprla trgovino Kmetijska zadru-
ga Cerklje. Poleg trgovine naj bi odprli tudi gostinski lokal. Velika pri-
dobitev za vzhodni del kot tudi celotno občino in seveda tudi širše. 
KZ Cerklje ima trenutno šest maloprodajnih enot, nam najbližja pa je 
bila do zdaj v Moravčah.

O kmetijski zadrugi Cerklje
Zadruga je bila ustanovljen leta 1900. Takrat sta bili ustanovljeni 

mlekarski zadrugi v Cerkljah in Šenčurju. Leta 1909 je z delom zače-
la še živinorejska zadruga v Cerkljah. Tudi po ostalih vaseh so takrat 
nastajale različne zadruge, ki so se s časom združevale, preimenovale 
ali kako drugače organizirale. Leta 1959 je na območju zdajšnje kme-

tijske zadruge delovalo šest zadrug (Brnik, Cerklje, Šenčur, Velesovo, 
Zalog in Voklo), ki so se leta 1964 združile v eno zadrugo, in sicer 
Kmetijsko zadrugo Cerklje. Leta 1964 sta se združili takratni zadrugi 
Šenčur in Cerklje v enovito zadrugo Cerklje. Z združitvijo z zadrugo 
Komenda (2004) in zadrugo Moravče (2006) je nastala zadruga v 
zdajšnji obliki – Kmetijska zadruga Cerklje, z. o. o.

Poslanstvo KZ Cerklje je izvajanje gospodarske dejavnosti po zadru-
žnih načelih in v korist svojih članov. Poslovanje gradijo na zaupanju 
lastnikov, poslovnih partnerjev, zaposlenih in strank. Negujejo tradi-
cijo zadružništva in jih v poslovnem smislu prilagajajo sodobnim go-
spodarskim potrebam. Zagotavljajo dolgoročno stabilno poslovanje 
v korist zadružnikov, zaposlenih in širšega okolja v cilju povečevanja 
premoženja lastnikov, zadovoljstva kupcev in zaposlenih.

Zadruga je pomembna organizacija v okolju, kjer deluje. Njen 
pomen se kaže zlasti v povezovanju gospodarskih tokov med člani 
in zadrugo kot organizacijo. Z odkupovanjem kmetijskih pridelkov 
krepi gospodarsko aktivnost svojih članov. Omogoča vključevanje 
na trg pridelkov tudi manjšim kmetom. Gospodarski učinki, ki jih 
doseže zadruga, se vračajo v lokalno okolje. Vse investicije, ki so bile 
izvedene, so bile postavljene na območju delovanja zadruge.

Večina zaposlenih je iz lokalnega okolja. Kot sponzor ali donator 
pomaga lokalnim društvom in osnovni šoli.

Osnovne dejavnosti zadruge so:
• Odkup kmetijskih pridelkov
• Prodaja kmetijskega repromateriala
• Prodaja blaga za široko potrošnjo v maloprodaji
• Dodatni programi za kmete in oskrbo

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr
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Novi hitrostni oviri v Krašnji

V Krašnji je bilo na pobudo Krajevne skupnosti Krašnja poskrbljeno za 
povečanje varnosti šolarjev. Zgrajeni sta bili hitrostni oviri oziroma "le-

žeča policaja" – trapezna ploščad s prehodom za pešce iz spodnje strani 
pri gasilskem domu in grbina sinusoidne oblike pri žagi z zgornje strani. 

Letos se je šolsko leto začelo šele v ponedeljek, 3. septembra, ko so 
tudi podružnično šolo v Krašnji preplavili še počitniško razposajeni šo-
larji. Zagotovo so ravno osnovnošolci ena najbolj ranljivih in nepredvi-
dljivih skupin, udeleženih v prometu, zato si želimo, da bo njihova pot 
v in iz šole čim bolj varna. Posebno pozornost starejši in izkušeni ude-
leženci prometa namenimo rumenim rutkam, prvošolčkom, ki se prvič 
srečujejo s samostojno udeležbo v prometu. Čeprav je za otroke orga-
niziran prevoz do šole, moramo v prometu prilagoditi vožnjo, saj so 
poleg nepredvidljivosti najmanjši udeleženci v prometu tudi najmanj 
vidni. Bodite pozorni za volanskim obročem, vedno in povsod. Srečno!

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Zaključena 2. faza prenove 
ceste Šentvid–Zlato Polje

Z veseljem sporočamo, da so bila gradbena dela na cesti Šent-
vid–Zlato Polje v prvih dneh septembra zaključena, tako da je od 
3. septembra 2018 omogočena nemotena prevoznost ceste. Tega 
ste se zagotovo razveselili starši, ki ste tako lahko nemoteno odpe-
ljali svoje otroke v šolo na Brdu. Za potrpežljivost se vam iskreno 
zahvaljujemo.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Izgradnja kanalizacije in 
obnovitev vodovoda v Prevalji

V septembru so se v polnem zamahu začela dela na projektu izgra-
dnje kanalizacije, investicijskega vzdrževanja vodovoda in rekonstruk-
cije cest v naselju Prevalje. Predvidena je izvedba kanalizacije v sep-
tembru in oktobru, investicijsko vzdrževanje vodovoda v novembru, v 
primeru ugodnih vremenskih razmer pa tudi asfaltiranje še v letošnjem 
letu, sicer pa ob prvi vremensko ugodni možnosti. Krajani in krajanke 
so bili z načrtom del seznanjeni. Kljub temu vse naprošamo, da upošte-
vajo spremenjeno prometno signalizacijo. Hvala za razumevanje.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Izgradnja poslovilnega objekta 
Blagovica - Šentožbolt 

Po pogovoru z izvajalci smo izvedeli, da sama izgradnja poslovilne 
vežice Blagovica - Šentožbolt v Blagovici poteka brez težav, izvajalec pa 
se drži dogovorjenih terminskih planov. Projekt zajema tako izgradnjo 
poslovilnega objekta kot tudi ureditev zunanjih površin, hortikulture. 
Sama izgradnja poslopja naj bi bila popolnoma zaključena še v leto-
šnjem letu, uporabno dovoljenje se pričakuje v začetku prihajajočega 
leta, zunanja ureditev pa bo urejena v odvisnosti od vremenskih raz-
mer, takoj ko bo to mogoče.

Obnova centralne čistilne 
naprave Lukovica v Vrbi

V poletnih mesecih je potekala zunanja obnova centralne čistil-
ne naprave Lukovica, ki je v Vrbi. Kot zanimivost naj povemo, da 
je ravno centralna čistilna naprava nameščena na najnižjo točko 
občine Lukovica, 320,8 metra nad morjem, vidite pa jo, ko se pelje-

te po avtocesti proti 
Domžalam na desni 
strani pred Krtinskim 
hribom. Po skoraj 15 
letih so bila izvede-
na slikopleskarska 
dela oziroma obno-
va fasade na vseh 
treh manjših objek-
tih. Lepa svetla bar-
va je tako zamenjala 
alge, mah in lišaje, ki 
so zavzeli poslopja.
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Osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Lukovica
V petek, 7. septembra, je bila v Šentvidu osrednja prireditev ob občinskem prazniku občine Lukovica. Zaznamovali so jo podelitev župa-
novih priznanj in županov v prihodnost zazrt govor, ter odličen, kaj odličen, superioren nastop igralca Jureta Ivanušiča, ki je z besedo in 
glasbo orisal zgodovino Slovenstva ob spominu na 100-letnico konca prve svetovne vojne, bojev za severno mejo in 100-letnico smrti 
našega največjega pisatelja Ivana Cankarja.

Začetek prireditve je bil v primatu praporščakov in Godbe Lukovi-
ca, ki je zaigrala Zdravljico. Sledil je slavnostni govornik, Matej Kotnik, 
župan občine Lukovica, ki je v svojem govoru orisal stanje zavesti lju-
di v državi in tudi v naši občini ter nakazal smernice razvoja v Črnem 
grabnu. Pomembni za razvoj so turizem, priložnosti vidimo v športu in 
kulturi vse skupaj pa se imenuje »graditi skupnost«. 

Sledila je podelitev županovih priznanj. Medaljo so prejeli zaslužni 
posamezniki, člani tistih društev, ki so se odzvali pozivu župana in so iz 
svojih vrst izbrali posameznike, ki s svojim delom, voljo in zagnanostjo 
izstopajo iz okvirjev in presegajo običajna pričakovanja.

Predlagatelj: Dobitnik priznanja:
Kulturno društvo Mešani
pevski zbor Šentviški zvon .........................................Anton Zajc
Godba Lukovica .............................................................Kamilo Domitrovič
KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja ..................Marija Udovč
Turistično društvo Sv. Vid............................................Jerneja Strmšek Turk
Društvo podeželskih žena Lukovica .......................Milena Urankar
Društvo podeželskih žena Blagovica Trojane  .....Ani Čerin
Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet ...............Pavla Pirnat

Sledil je pravi spektakel, ki ga je pripravil Jure Ivanušič s pomočjo me-
šanega pevskega zbora Šentviški zvon. Ivanušič je slovenski gledališki 
in filmski igralec, režiser, scenarist, koncertni pianist, skladatelj, šanso-
njer in prevajalec, ki je študiral dramsko igro in klavir, zaslovel pa s krei-
ranjem različnih karakternih vlog, za katere je prejel najvišje nagrade in 
priznanja tako doma kot v tujini.

Tokrat je za gledalce v Šentvidu pripravil kabaret z naslovom Kdo 
smo, od kod prihajamo in kam gremo? Kabaret v desetih slikah. Jure 
Ivanušič kot konferansje ob klavirski spremljavi v anekdotični pripovedi 
satirično razgrne slovensko zgodovino in z njo razvoj slovenskega na-
rodnega karakterja prek kulturnih in zgodovinskih dogodkov in oseb-
nosti, ki so pustile pečat na tej poti. Ob tem se ustavi tudi ob dogodkih, 
ki se posredno ali neposredno dotaknejo Lukovice in njenega razvoja. 
Ob tem se v ozadju dogaja gledališče senc – člani gledališke skupine 
so za posamezne prizore ilustrirali vsebino z igro senc, ki se je od zadaj 
projecirala na platno.

S kratkim nastopom so se tudi domžalski Rogisti predstavili publiki 
in s tem zaključili sedmo sliko kabareta.

Odličen program osrednje prireditve ob občinskem prazniku občine 
Lukovica si je sicer ogledalo kar nekaj krajanov, a je zdaj in tukaj pravi 
trenutek, da vas vse nagovorimo z naslednjimi besedami. Če ste zamudili 
to prireditev, vam je prav zares lahko žal. Le glejte, da se to več ne ponovi.

AndrAž kopitAr
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Slavnostni govor župana na prireditvi ob prazniku občine Lukovica
Svetnice in svetniki, moji sodelavci, nastopajoči in predvsem cenjeni občanke in občani, vsi, ki nas nocoj združuje praznik občine Lukovi-
ca, 4. september. Dan, ko se spominjamo in smo ga posvetili našemu velikemu rojaku, pisatelju Janku Kersniku.

Živimo v zanimivih časih, 
v katerih je na slovenskem 
kot na evropskem odru taka 
zmešnjava, da ne ločimo več 
podob pred nami, niti ne lo-
čimo kopij od originalov v 
zmešnjavi slik in figur, ki nam 
jih ponujajo. Zmešnjava, ki 
je ne napajajo več zgolj ide-
ologije, ampak je preraslo 
vse v čustveno dojemanje 
vsak svoje strani in akterjev 
s pomanjkanjem razumske-
ga dojemanja celote. Ljudje 
delujemo neracionalno, ob 
vseh medijih in dosegu vse-
ga se ne obnašamo logično. 
Dojemanje brezciljnosti in 

pomanjkanje strategije in smeri v narodih vodi k oblikovanju kulta oseb-
nosti in razvoju ad hoc, instant rešitev. Te pa so dobre same po sebi, če so 
naše in niso vaše, ne glede na program, ki je največkrat le maska resnosti 
in ki ga niti ne rabimo, ter ne glede na rezultate, ki, če so ali pa jih ni, nam 
je pravzaprav tako ali tako vseeno, saj se skozi meglo današnjega dne ni-
kamor ne vidi. Vse to vodi na eni ali več straneh v pretirano gorečnost, pri 
večini pa v zaskrbljujočo apatijo naroda.

Zato so še kako pomembne manjše skupnosti, tudi in predvsem občine. 
Zakaj, ker se lahko tu zavzamemo za razvoj skupnosti, ker lahko tu storimo 
ogromno za nas same in naš celotni narod. Predvsem pa lahko tu gradimo 
bolj zdrave temelje za naš jutrišnji dan. Megla in sovraštvo nista dobra. Za 
nami prihajajo naši otroci in vnuki. Kakšno Domovino jim bomo torej za-
pustili? Kakšno? Tu lahko uresničujemo geslo, ki ga vsi poznamo: ne desno 
ne levo, ampak naprej, na bolje.

Tu lahko povezujemo ljudi in vidimo v različnosti pogledov prednost. 
Seveda tistih, ki vodijo naprej, ne tistih, ki zavirajo korake, delo, načrte in 
misli. Tu v občini lahko razvijamo skupnost, v kateri bodo naši otroci ostaja-
li in ne bežali, kjer bodo živeli in ne životarili, kjer bodo ustvarjali in ne samo 
kritizirali. Tu je naš prostor za danes in za prihodnost. Tu je naš prostor, kjer 
lahko vidimo korenine, našo tradicijo, našo vero in upe, našo kulturo in gro-
bove njih, ki so nam izročili zlate ključe življenja in zmožnost obdelovati in 
ustvarjati na najlepši zemlji pod soncem.

Koliko je vredna naša občina? Toliko, kot zanjo storimo sami! Sami jo 
oblikujemo in sami moramo drug drugemu kazati smer in pot naprej. 
Ideje, ki jih skupaj razvijamo, nastajajo in žive. To v občinah najbolje do-
segamo. Tu ni pomemben posameznik, ampak skupnost, mi vsi. To, kar 
smo si skupaj pred leti zadali, je nastalo in nastaja, to, kar smo si začrtali, 
raste in vsi smo lahko ponosni na vse to, ker je naše. Ponosen sem na to, 

da lahko soustvarjam skupaj z vami in da imamo kaj praznovati. Bodimo 
ponosni, da smo tu doma in ponosni na to, kar imamo in kar delamo in so-
ustvarjamo. Predvsem pa se trudimo, da poleg materialnega gradimo tudi 
skupnost ponosnih in razumnih ljudi, takih, širokih v dejanjih ter pogledih, 
in majhnih v nevoščljivosti, nagajanju in kritiziranju. Oder našega življenja 
je namenjen predvsem našim delom in tu se lahko izkažemo. Gradimo to 
skupnost, našo skupnost, našo občino v dobrem. Le tako bomo lahko po-
nosni na nas same.

Za vse nas bi bilo dobro, da bi znali od tod s tega mesta videti ladje na 
morju in pastirje na planinah, da bi imeli pogled na širjave in vizijo za priho-
dnost. Prihodnost je tista, ki je nepopisan list in v kateri je treba videti, kako 
pomemben je za naš razvoj turizem in kakšne priložnosti lahko ponujata 
kultura in šport, ki morajo biti poleg infrastrukture skupaj s šolstvom go-
nilo tega, kar imenujem s pojmom »graditi skupnost«. Veliko je še za po-
storiti, prostore potrebuje knjižnica, pokrajina kliče po kolesarskih poteh, 
z mladimi načrtujemo kolesarske poligone in mnogo tega, kar nas dela 
kot skupnost. A za to ni dovolj posameznik, potrebni smo vsi, kot moramo 
skupaj razumeti gradnjo infrastrukture in je ne samo želeti, temveč jo pri-
voščiti tudi onim v sosednji vasi. Načrtov ne bo zmanjkalo.

Nič ni narobe, če se učimo od velikih Slovencev, ki se jih bomo spomnili 
nocoj, Cankar, Maister, Slomšek in drugi. Predvsem prva dva, ki sta pred 
stoletjem ob koncu morije, ki se je imenovala Velika vojna, spominjala Slo-
vence na to, kdo smo. Ob koncu monarhije je svoje bogato življenje sklenil 
Ivan Cankar in Rudolf Maister se je z redkimi, preredkimi postavil v boj za 
ohranitev naroda in našega prostora in obstoja. Mejniki so bili tisti časi, ki 
so spreminjali svet, družbo, nazore in tudi naš narod. Vlivali pa so ti časi 
tudi upanje, a so se čez dobrih dvajset let obrnili v strašno agonijo, ide-
ologij mraka in sovraštva. Propadanje civilizacijskih vrednot vodi v mrak. 
Ne ponovimo tega, ne dovolimo propada in politikantstva. Sleherni izmed 
nas je pomemben za ohranitev zdravega, za novo upanje, za prihodnost 
nas vseh. Začnimo tu, začnimo doma in gradimo upanje, radost, ponos, 
veselje, širino. Jutrišnji dan potrebuje zdravih in pozitivnih ljudi, ki so jim 
ideal ljubezen, vrednote in življenje, znosno za vse, v spoštovanju vseh. To 
spoštovanje pa se vedno začne pri spoštovanju sebe.

Spoštovani so tudi današnji nagrajenci, ki ste jih članice in člani v svojih 
društvih, ki grade našo skupnost, prepoznali kot nosilce pozitivnega, srč-
nega, boljšega. Prepoznali ste jih kot tiste, ki soustvarjajo društvo in družbo 
in so ostalim v oporo, pomoč in v vzor. Iskrene čestitke in zahvala vsem 
nagrajenkam in nagrajencem.

Poglejmo drug drugega, skupnost smo, in skupaj stopamo po poti da-
našnjega dne, skupaj se veselimo naših uspehov in dajajmo dober zgled, 
da bomo s smelimi načrti nadaljevali delo v dobro nas vseh in naših za-
namcev.

Iskrene čestitke ob prazniku občine Lukovica in lep večer vam želim.

župAn MAtej kotnik

To ni priznanje samo meni, ampak je priznanje vsem, brez kate-
rih tega prostovoljnega dela ne bi mogla opravljati, in sem prizna-
nje zaradi njih tudi sprejela.

Najprej so to vsi, ki so ali so bili člani skupine Korenine. Nekaterih žal ni 
več na tem svetu. Potem sta tu sovoditeljici – moji desni roki: Betka Moč-
nik, s katero sva vodili skupino prvih osem let, in Milovanka Jurjevec, s 
katero jo vodiva zadnjih devet let. Mož in vsi štirje sinovi, saj me pri tem 
vseskozi podpirajo. Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet, v okviru ka-
terega skupina deluje. Občina Lukovica, ki delno financira program. In 
ne nazadnje človek, ki je postavil temelje tudi delovanju skupine, saj mi 
je pred njenim začetkom omogočil dveletno izobraževanje. To je bil prvi 
župan občine Lukovica, žal že pokojni Anastazij Živko Burja.

Iskrena hvala vsem, ki ste kakorkoli del te zgodbe.
pAvLA pirnAt

Ob prejemu občinskega priznanja na proslavi ob občinskem prazniku, 7. 9. 2018.
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Praznovanje 130-letnice Prostovoljnega gasilskega društva Prevoje
V Prostovoljnem gasilskem društvu Prevoje smo ponosni na 130 let obstoja ter neprekinjenega humanega poslanstva in delovanja na 
prostovoljni osnovi. 130 let je zavidljiv jubilej. Lahko bi tudi rekli, da praznujemo 70 let obstoja na 60 let podlage. Do leta 1948 je namreč 
na našem območju za požarno varnost skrbelo Gasilsko društvo Brdo, ki se je nato preimenovalo v PGD Prevoje.

Tako visoko obletnico smo 24. avgusta obeležili s slavnostno sejo pod 
šotorom na športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici. Pod šotor smo pri-
peljali lepo ohranjena vozova, s katerima so naši predhodniki s pomočjo 
konjske vprege prišli na kraj požara in začeli z gašenjem. Slavnostna seja 
se je začela s slovensko himno, ki nam jo je zapel Mešani pevski zbor Šent-
viški zvon pod vodstvom dirigentke Špele Kink. Povezovalka programa 
Špela Rot je prisotne prijetno nagovorila in besedo predala predsednici 
PGD Prevoje tovarišici Mateji Pavlič, ki je pozdravila častne goste in ostale 
povabljene in podala kratko zgodovino društva. V nadaljevanju je podala 
osnovne podatke o strukturi članov društva, vozilih, intervencijah, dosež-
kih na tekmovanjih na najvišji ravni ter poudarila pomen vključevanja mla-
dih v gasilske vrste. Omenila je odlično sodelovanje z veterani v društvu 
in jim izrazila hvaležnost za njihovo delo v preteklih letih. Seveda pa se je 
ob takšnih jubilejih treba ozreti tudi v prihodnost društva, zato je razkrila 
načrte za dokončanje gradnje gasilskega doma in v njem izdelave sobe 
za muzejsko zbirko dokumentov, opreme in orodja, ki so nam jih zapustili 
naši predhodniki. Tudi vozilo GVC 24/50 je potrebno zamenjave, kajti nje-
govo podvozje je staro že 34 let, saj ne omogoča več zanesljive in varne 
vožnje na intervencije. Prav tako nameravamo ob koncu leta izdati zbor-
nik, v katerem bo predstavljena podrobnejša zgodovina našega društva 
vseh 130 let.

Naši mladinci so nam zaigrali prikupno igrico o ustanovitvi Gasilskega 
društva Brdo ter nam prikazali pogost primer nesreče sedanjega časa. Po 
odigrani predstavi nas je nagovoril župan občine Lukovica Matej Kotnik, 
ki nam je čestital za tako visok jubilej in se nam zahvalil za sodelovanje z 
ostalimi organizacijami v lokalni skupnosti. Izpostavil je projekte, ki jih je 
Občina Lukovica uspela uskladiti z Gasilsko zvezo Lukovica in so že v fazi 
izvajanja. Za njim je bil na oder povabljen predsednik Gasilske zveze Slo-
venije tovariš Janko Cerkvenik, ki je pohvalil odlično sodelovanje društva 
z lokalno skupnostjo in nam opisal trenutna dogajanja v Gasilski zvezi Slo-
venije, njen položaj v družbi in njeni usmeritvi v prihodnje. Zahvalil se nam 
je za vsa gasilska znanja, ki jih premoremo, in za intervencijsko pripravlje-
nost ter izvedbo intervencij z vso odgovornostjo. Omenil je visok jubilej, 
ki ga bo gasilstvo v Sloveniji praznovalo v naslednjem letu, in sicer 150 let 
organiziranega gasilstva in dogodek, ki bo odmeven tudi izven meja naše 
Slovenije, to je organizacija mednarodnega gasilskega tekmovanja CTIF v 
Celju v letu 2021.

Naša gasilka Ana Praznik je slavnostno sejo popestrila s čudovito odpe-
to pesmijo Mance Špik in Isaaca Palme (Oba), nato pa je sledila podelitev 
zahval in priznanj najzaslužnejšim za delovanje našega društva v preteklih 
letih. Društvene zahvale sta podelila predsednica PGD Prevoje tovarišica 
Mateja Pavlič in poveljnik PGD Prevoje tovariš Gašper Bergant. Društveno 
zahvalo za pomemben prispevek pri usposabljanju ekip na gasilska tek-
movanja sta prejela Klemen Zabret in Damjan Berdik, za pomoč pri obliko-
vanju podobe društva in pripravi naših tiskovin pa Božo Stupica. 

Mladinska priznanja in priznanja Gasilske zveze Lukovica sta podelila 
namestnik predsednika Gasilske zveze Lukovica tovariš Milan Florjančič in 
namestnik poveljnika Gasilske zveze Lukovica tovariš Uroš Medič. Mladin-
sko priznanje so prejeli Valentin Armeni, Ema Lekan, Luka Pečar, Ana Pra-
znik, Neža Saje in Miha Serko. Priznanje Gasilske zveze III. stopnje so prejeli 

tovariša Gašper Bergant in Gregor Klopčič ter tovarišice Urška Hribar, Gabi 
Dernulovec in Mateja Pavlič. Priznanje Gasilske zveze II. stopnje so prejeli 
tovariši Vincenc Dragar, Zoran Dernulovec, Sašo Urbanija, Peter Avbelj in 
Tomaž Rak. Priznanje Gasilske zveze I. stopnje so prejeli tovariši Aleš An-
drejka, Milan Dernulovec, Franc Končar, Andrej Lekan in Andrej Pavlič.

Na slavnostni seji je bila podeljena tudi plaketa in značka gasilskega ve-
terana, ki se podeli v zahvalo in priznanje za uspešno ter dolgoletno delo. 
To priznanje je prejel tovariš Mirko Bergant. Pri podelitvi priznanja je so-
deloval tudi predsednik komisije za veterane v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Prevoje tovariš Martin Andrejka.

Odlikovanje gasilska plamenica I. stopnje, gasilsko odlikovanje I. stopnje 
in odlikovanje za posebne zasluge je podelil predsednik Gasilske zveze 
Slovenije tovariš Janko Cerkvenik skupaj s pomočnikoma, prej omenjeni-
ma funkcionarjema Gasilske zveze Lukovica. Odlikovanje gasilska plame-
nica I. stopnje za aktivnosti na operativnem področju je prejel tovariš Franc 
Klopčič, gasilsko odlikovanje I. stopnje za aktivnosti na organizacijskem 
področju sta prejela tovariša Srečko Strehar in Marjan Kveder, najvišje 
prejeto priznanje pa je bilo namenjeno tovarišu Martinu Andrejki, in sicer 
odlikovanje za posebne zasluge. Slednji se je v imenu vseh nagrajencev 
tudi zahvalil za prejete zahvale in priznanja ter nam na prav simpatični na-
čin predstavil razliko med opravljanjem našega dela v prvih letih nastanka 
društva in v zdajšnjem času. Svojim kolegom veteranom je zagotovil, da se 
za nadaljnji obstanek in razvoj društva ni treba bati, saj imamo veliko mla-
dine in motiviranih članov v odborih, ki bodo skrbeli za njegovo delovanje.

Sledila je podelitev plaket za zahvalo, sodelovanje in pomoč našemu 
društvu, ki so jih prejeli vsi gostje. Plakete sta podelila predsednica PGD 
Prevoje tovarišica Mateja Pavlič in poveljnik PGD Prevoje tovariš Gašper 
Bergant. Predsednico društva so člani presenetili še s šopkom rož in se ji na 
tak način zahvalili za njen prispevek k pripravi praznovanja tega jubileja ter 
ji zaželeli veliko uspehov pri vodenju društva.

Z nastopom Mešanega pevskega zbora Šentviški zvon smo zaključili 
uradni del slavnostne seje ob praznovanju 130-letnice delovanja Prosto-
voljnega gasilskega društva Prevoje. Še dolgo po končani slavnostni seji 
pa smo se zadržali v drugem delu šotora, kjer smo pripravili manjšo pogo-
stitev za vse prisotne.

Za naslednji dan je bila načrtovana parada gasilcev in gasilskih vozil z 
vrha Prevoj in njihov mimohod mimo častne tribune pred gasilskim do-
mom v Šentvidu, vse do prireditvenega prostora na športnem igrišču, ven-
dar smo bili zaradi slabega vremena primorani parado odpovedati. Krajši 
kulturni program je nato sledil pod šotorom, kjer je poveljnik PGD Prevoje 
tovariš Gašper Bergant razporedil ešalona gasilcev in praporščakov s pra-
pori. Kljub slabemu vremenu se je slovesnosti udeležilo 21 gasilskih prapo-
rov ter prek 110 gasilcev in gasilk. Poveljnik PGD Prevoje je predal raport 
tovarišu Slavku Jalovcu, članu upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije 
in ga prosil za dovoljenje za nadaljevanje prireditve. Po odigrani slovenski 
himni Godbe Lukovica je po uvodnem pozdravu povezovalka Špela Rot k 
besedi povabila predsednico PGD Prevoje tovarišico Matejo Pavlič. Uvo-
doma je pozdravila njegovo ekselenco, veleposlanika Republike Poljske 
Pawla Czerwińskega s soprogo ter ostale častne goste in prisotne ter na 
kratko opisala zgodovino društva, njegovo delovanje in načrte društva 
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za prihodnost. Pozneje je bila beseda dana tudi namestniku predsednika 
Gasilske zveze Lukovica tovarišu Milanu Florjančiču, ki je izpostavil dobro 
delovanje društva v vseh teh letih in se zahvalil za povezovanje, pomoč in 
ukrepanje ob vseh vrstah nesreč na območju Gasilske zveze Lukovica in 
širše. Za glasbeni vložek je spet poskrbela Ana. Tovariš Slavko Jalovec je 
v svojem nagovoru čestital članom društva za častitljiv jubilej in pohvalil 
naše delo. Orisal nam je lik gasilca, ki ni le gašenje požarov, ampak je veliko 
več. Je pomoč sočloveku. In to poslanstvo s ponosom opravljamo že 130 
let. Zaželel nam je mnogo uspešnega dela in krepitev društva, čim manj 
nevarnih intervencij, veliko prijetnega druženja in dobrega sodelovanja 
tako med krajani, društvi kot občino, v kateri delujemo.

Tovariš Slavko Jalovec je predal predsednici društva tudi zlato plaketo 

Gasilske zveze Slovenije. Zlata plaketa se podeli Prostovoljnemu gasilske-
mu društvu Prevoje ob 130. obletnici aktivnega delovanja na predlog Ga-
silske zveze Lukovica. 

Na naše praznovanje smo povabili vsa društva, ki v letošnjem letu pra-
znujejo 130-letnico delovanja. Na povabilo se je poleg sosednjega Prosto-
voljnega društva Lukovica odzvalo še Prostovoljno gasilsko društvo Videm 
ob Savi, ki smo jima ob tej priložnosti podelili spominski plaketi. Naš pro-
gram so popestrili še člani Folklorne skupine Lukovica, ki so se predstavili 
z dvema plesoma, ki menda ne smeta manjkati na nobeni pravi slovenski 
veselici. Prvi ples je bila stara polka, drugi pa ples z metlami. Na harmoniki 
jih je spremljal Damjan Pevc.

Po razpustu gasilskih formacij smo se okrepčali in sprostili ob zvokih an-
sambla Erazem. Kljub slabemu vremenu je bila prireditev dobro obiskana.

V Prostovoljnem gasilskem društvu Prevoje sledimo smeri in viziji usta-
noviteljev: pomagati ljudem pri elementarnih nesrečah in požarih. V vseh 
teh letih smo dokazali, da so s požrtvovalnostjo in pripadnostjo članov vsi 
cilji dosegljivi. Seveda pa so za dosego teh ciljev zaslužni tudi krajani celo-
tnega požarnega območja PGD Prevoje, ki nas podpirajo in nam izkazujejo 
zaupanje. 

Verjamemo, da bomo uspeli uresničiti vse cilje, ki smo si jih zadali, in da 
se bo zgodba o uspehu našega društva pisala tudi v prihodnje.   

Na pomoč!
čLAnice in čLAni pgd prevoje

Na bogato tradicijo gasilstva v naši državi smo Slovenci lahko zelo 
ponosni. Ne gre le za spretnost in znanje, kako se upreti naravnim 
ali drugim nesrečam, predvsem gre za plemenita in humana dejanja 
društva in posameznikov, gre za skrb, kako obvarovati ne le imetje, 
temveč predvsem človeka, ljudi in življenja. 

Vse to so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Prevoje vseh 
generacij v teh 130 letih odlično opravili. Njihov Na pomoč! je bil za-
res vedno slišen in v pomoč vsem krajanom, ki so se znašli v stiski. 

Prav zato si PGD Prevoje zasluži vse priznanje in zahvalo Krajevne 
skupnosti Prevoje, v kateri deluje. V imenu vseh krajanov KS Prevoje 
zato izrekam iskrene čestitke.

Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prevoje se z vso hvaležnostjo 
zahvaljujemo za 130 let njihovega delovanja in jim želimo še veliko 
uspehov, ki pomenijo naše skupno dobro in varno sobivanje. Hvala 
vam!

svet ks prevoje

Zahvala in voščilo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prevoje

Predstavitev Forda T iz lesa
Forda T iz lesa, ki ga je izdelal mizar Marko Kveder iz Rafolč, smo v Rokovnjaču že predstavili. Tokrat pa je Marko Kveder 8. septembra 
2018 pripravil predstavitev avtomobila, potek njegove izdelave s končnim rezultatom na domačih tleh, občanom in vsem, ki jih je ta 
dosežek pritegnil.

Večer je pod šotorom na špor-
tnem igrišču v Šentvidu pri Luko-
vici začela pevka Ditka s priljublje-
no pesmijo Ne bodi kot drugi, ki 
je lepo nakazala, da, kar sledi, je 
povsem drugačno. Slovenska raz-
ličica avtomobila iz lesa zagotovo 
spreminja idejo o avtomobilih, 
celo njegovega prednika Forda T. 
Neverjetno je, kaj je dosegel mi-
zar spretnih rok Marko Kveder. O 
dosežku so govorili vsi govorniki, 
tako župan Matej Kotnik kot vodja 
trženja Uroš Mihelčič pri Summit 

Motors iz Ljubljane, ki je omenil, kako je naš občan spremenil pogled 
na motorni svet in iz dveh tretjin materialov, ki jih lahko recikliramo, 70 
odstotkov slovenskih, lesenih materialov naredil različico Forda T.

Marko Kveder je ob video slikovni podpori, tj. z dokumentiranimi po-
snetki prikazal vso pot izdelave njegove lesene umetnine, podrobnosti, 
inovativnosti in improvizacije, celo improvizacijo pri stiskanju blatnika, 
ki je zahtevala 2000-kilogramsko obremenitev, ki so jo uredili kar pred 
delavnico s pomočjo traktorja. Špice na kolesu so npr. iz jesena, šasi-
jo so izdelale roke kovača, volan je iz vezane bukve, ogrodje iz vezane 
plošče, armatura iz oreha in vsi ostali zanimivi detajli lesene verzije iz-
jemnega avtomobila. Zahvalil se je vsem, ki so pri izdelavi sodelovali, 
vendarle vseh podrobnosti v mizarski delavnici ni bilo moč izdelati, 
tapetniških, kovaških del, motornega srca, ki mu je bitje omogočil brat 
Marjan Kveder, ter domači, ki so ga podpirali, medtem ko je toliko časa 
vlagal v ta projekt.

Nekaj besed sta spregovorila tudi Miro Vrhovnik, predsednik Društva 

starodobnikov iz Kamnika, in Sašo Benedik. O avtu so posneli simpati-
čen predstavitveni video, ki smo si ga skupaj ogledali in ga bo v bodoče 
zagotovo moč opaziti.

Avto je v svoji končni verziji obarvan črno ter tako njegovo leseno 
bistvo ni v ospredje, s tem pa ne izgubi svojega čara. Na predstavitvi je 
kraljeval s svojo verzijo trde strehe, a dejstvo, da je to res avto, ki vžge, 
brni in vozi kot pravi avto, je bilo za koga neprepričljivo le do takrat, ko 
so pripeljali doma pozabljene ključe, in leseni avto, Ford T, je prepričal 
vse prisotne, da je to izjemen AVTO.

Večer po predstavitvi je zaključila Ditka s svojo glasbeno skupino.
MArjetkA vrbnjAk
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Občina Lukovica vas v 
sodelovanju z Občino Domžale

V A B I
na dogodek

Dobrodošli v Domžalah – Občina Lukovica se predstavi
v soboto, 13. oktobra 2018, med 8. in 13. uro,

na večnamensko ploščad v centru Domžal pri tržnici.

Program bodo od 9. ure dalje sooblikovali:
Mešani pevski zbor Šentviški zvon

Godba Lukovica
Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine – Skrinjca

Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski
Fit boom studio 

Plesno navijaška skupina Leaders

Dodatno se bodo na stojnicah predstavili: čebelarstvo Dular, 
Lovska družina Lukovica, Gostilna in pizzeria Furman, ekološka 
kmetija Kašnik, ekološka kmetija pr' Matožet, kmetija Jergan, 

čebelarstvo Cirer, Fit boom studio, Plesno navijaška skupina Lea-
ders, Razgledi z Vrha in Društvo upokojencev Lukovica.

Vljudno vabljeni!

166. rojstni dan našega Janka 
Kersnika

Janko Kersnik se je rodil 4. septembra 1852 na Brdu pri Lukovi-
ci. Poznamo ga kot pisatelja, pesnika, politika, notarja in tudi kot 
župana. Tako bi v začetku septembra praznoval svoj 166. rojstni 
dan, čeprav ga že 121 let ni več med nami. Verjamemo, da bi tudi 
po toliko letih gospod Kersnik imel o marsičem pisati, in to na prav 
takšen kritičen način, kot v tistih zdaj že starih časih. Matej Kotnik, 
župan občine Lukovica, se je na rojstni dan našega velikega pred-
nika poklonil življenju in na grobu pisatelja prižgal svečko.

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

REZERVIRAJ TESTNO VOŽNJO ŠE DANES.

*Cena 15.000 € velja za Nissan Juke 1.6 Visia. **Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije 
ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ***3 leta brezplačnega vzdrževanja ali za do 60.000 km za bencinske 
motorje oz. za do 90.000 za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in velja preko Nissan Financiranja. Akcija velja do 30. 9. 2018. Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 
22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. Več na nissan.si.
Kombinirana poraba goriva: 7,0 l/100 km. Emisije CO2: 161 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d. Emisije NOx: 0,0000 – 0,0524 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0011 – 0,0022 g/km. Št. delcev (x1011): 0,021 – 37,16. 
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.

NOVI NISSAN JUKE.  
BREZ KOMPROMISOV PRI TEHNOLOGIJI. 
ŽE OD 15.000 €*  
7 LET JAMSTVA**  /  3 LETA VZDRŽEVANJA***

INTELIGENTNI AROUND 
VIEW MONITOR 

SISTEM OZVOČENJA 
BOSE® PERSONAL®

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR

  Bose®Personal® 
SOUND SYSTEM

 

 

www.malgaj.si
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servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
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Veselica PGD Blagovica V soboto, 18. avgusta 2018, je bilo na igrišču v Blagovici noro. Ga-
silci in gasilke smo organizirali gasilsko veselico z ansamblom Svetlin. 
Radi bi se zahvalili vsem, ki ste se veselice udeležili v tako velikem 
številu, saj ste bili odlična družba. Velika zahvala gre tudi ansamblu 
Svetlin, ki je poskrbel za odlično vzdušje vse do poznih jutranjih ur. 
Hvala vsem članom in članicam PGD Blagovica ter ostalim, ki ste s 
svojim prostovoljnim delom pripomogli k organizaciji in izvedbi 
veselice, saj je sama izvedba veselice zelo velik zalogaj. Zahvaljuje-
mo se tudi vsem donatorjem, ki ste materialno pripomogli, da smo 
lahko izpeljali bogat srečelov. Zahvala gre tudi občini Lukovica za 
izposojo prireditvenega šotora in KS Blagovica za uporabo njihovih 
prostorov.

Zahvala gre tudi vsem donatorskim sponzorjem in posebna za-
hvala generalnemu sponzorju, Gostinskemu podjetju Trojane.

Upamo, da ste uživali v naši veselici, in želimo, da se vidimo tudi 
prihodnje leto na isti lokaciji ob pogledu na naš nov gasilski dom!

gAsiLci in gAsiLke pgd bLAgovicA

Gasilci PGD Blagovica smo dočakali dan, ko smo lahko začeli z 
adaptacijo gasilskega doma

Stari dom je služil svojemu namenu od leta 1953, vendar takrat ni 
bil grajen samo za potrebe gasilcev, ampak predvsem za takratno 
Občino Blagovica, zdravstveni dom, več stanovanj, pisarne gozdnega 
gospodarstva Blagovica, za potrebe avtobusnega prevoza in lokalne 
trgovine. V domu so bili dolga leta trgovina Napredek (Vele) ter zoboz-
dravstvena ordinacija in večje stanovanje. V garaži so parkirali avtobus, 
zgoraj pa je bila soba za šoferja. Tako so gasilci dolgo zasedali le manjši 
del gasilskega doma, vendar pa so se z leti potrebe in zahteve gasilstva 
in posledično osrednje enote v občini Lukovica povečevale. Tako je že 
pred mnogimi leti padla odločitev, da bomo v Blagovici zgradili nov 
gasilski dom. Po podpisanem Dogovoru o izvajanju projekta zagota-
vljanja prostorskih pogojev za delovanje gasilske javne službe v občini 
Lukovica 11. januarja letos smo se zavedali, da se bo zadeva prav hitro 
začela odvijati.

Tako smo po izvolitvi novega vodstva v društvo kar hitro začeli s pri-
pravami na adaptacijo. Gradbena dovoljenja in vsa potrebna soglasja 
je opravil gradbeni odbor že v prejšnjem mandatu, mi pa smo začeli 
bolj s fizičnimi pripravami. Minilo je nešteto delovnih vikendov, dni in 

nenazadnje tudi ur, ki smo jih gasilci pustili v Blagovici, vedno z mislijo, 
da gre za nas, da bo nekoč prav na tem mestu stal nov gasilni dom. 

Seveda ne moremo mimo dejstva, da pa nas čaka še ogromno dela. 
Mogoče to delo ne bo več toliko fizično naporno, kot smo ga imeli zdaj, 
vendar pa sledi še kar nekaj sestankov in usklajevanj, da bomo lahko v 
Blagovici zaživeli v novem gasilnem domu. Na koncu koncev gre za več 
kot pol milijonsko investicijo, pri kateri smo občini Lukovica neizmerno 
hvaležni, da nam nudi tako podporo, kot nam jo, zavedamo pa se, da 
je tudi naš vložek precejšen in da bo pot do konca gradnje še dolga in 
naporna.

Gasilci imamo v načrtih še veliko dejavnosti in dogodkov, s katerimi 
bomo poizkušali zbrati dovolj finančne pomoči, s katero bomo lahko 
dom res do konca zgradili in opremili. Pomagate nam lahko tudi vi z 
nakazili na naš TRR: SI56 02300-0014250770, odprt pri NLB, ali s posla-
nim SMS sporočilom BLAGOVICA5 na številko 1919 in s tem prispevate 
5 evrov za gradnjo novega doma v Blagovici. Splošni pogoji SMS dona-
cije so objavljeni na naši spletni strani http://gasilci-blagovica.si/ , kjer 
lahko tudi spremljate vse naše aktivnosti kakor tudi na facebook strani 
https://www.facebook.com/pgd.blagovica/

V vsakem koraku adaptacije bomo z vsemi delili podrobnosti, da bo 
tudi ves kraj dihal s PGD Blagovica. Čaka nas še res dolga pot, vendar 
smo gasilci prepričani, da stopamo na pot pripravljeni in polni pozitiv-
ne energije, bomo pa neizmerno hvaležni in veseli, da bomo tudi z vašo 
pomočjo prišli do tako želenega cilja, novega gasilskega doma. Danes 
vi pomagate nam, mogoče bomo že jutri mi pomagali vam! Na pomoč!

AndrAž štrukeLj
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Prav začetek delovanja 
skupine pevcev ljudskih 
pesmi iz KUD Fran Maselj 
Podlimbarski, ki je pod 
vodstvom Magde Kreft, ki ji 
zadnja leta pomaga Stanka 
Pustotnik, začela zbirati in 
prepevati stare ljudske pe-
smi, je botrovala odločitev, 
da pripravijo prvo srečanje 
ljudskih pevcev iz vseh slo-
venskih pokrajin. Že na prvo 
srečanje so prišle belokranj-
ske Kresnice, ki so pozneje s 
seboj pripeljale tamburaše, 

prišle so Filovske pevke iz Prekmurja, pevci iz slovenske Istre iz meste-
ca Gradin, ki so si nadeli ime Kantadore, in tudi Blagoviški ljudski pevci. 
Pred enajstimi leti so iz Spodnje Savinjske doline prišli Prijatelji 6-ŠE 
iz Šešč pri Preboldu, pozneje pa še – in tudi tokrat – skupina ljudskih 
pevk iz Ponikve pri Žalcu, iz Haloz Prešmentani faloti iz Stoperc, veseli 
Gorenjki Anica Rehberger in Francka Rozman, ki lepo pojeta in nasme-
jita s svojimi skeči, ki sta jih letos opustili zaradi zdravstvenih težav.  

Večina skupin ljudskih pevcev deluje že dolgo časa in tako jim čas 
presneti prehitro šteje leta, nalaga križe in težave na njihova pleča ter 
tudi ustavi delovanje skupine. Tako so po 30 letih delovanja Filovske 
pevke spoznale, da ne zmorejo več nastopov in srečanj. V Krašnjo sta 
prišli le Marija in Lojzka, ki sta še zadnjič zapeli pesmi. Pesmi in slovo 
od krašenjske skupine, še posebej od Vere Beguš in Magde Kreft je 
bilo do solz ganljivo za vse prisotne. Da pa Prekmurje ostane »na sce-
ni«, so s seboj pripeljale Renkovske pevce, ki skupaj pojejo že deset 
let, njihove pesmi v prekmurskem narečju pa bodo lepo zapolnile 
odhod Filovskih pevk.

Letošnje srečanje, ki ga je povezovala Simona Prvinšek, je Vera Be-

guš obogatila še z recitacijami, ki so bile prijeten uvod in skrbno iz-
brana pozornost v prepevanje vsake izmed skupin. Srečanja se je 
udeležil tudi župan Matej Kotnik, ki je pohvalil trud KUD Fran Maselj 
Podlimbarski, da goji in neguje našo staro slovensko ljudsko pesem, 
ki je del naše kulture, tradicije in kot taka ne sme nikoli zamreti. Urška 
Kos, predsednica KS Krašnja, in Vera Beguš sta vsaki skupini v imenu 
KUD Fran Maselj Podlimbarski podarili simbolično darilo – pozornost 
in s tem hvaležnost, da se vsako leto vračajo. Priznanja so prejeli tudi 
udeleženci srečanj pevcev ljudskih pesmi, ki imajo tudi to smolo, da 
svojih izdelkov in ročnih spretnosti ne morejo na ogled postaviti zaradi 
dežja. To so Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet Domžale, društvo 
Lipa Domžale, Moravški rokodelci, Društvo upokojencev Lukovica in 
Preužitkarice iz Krašnje. Popestritev letošnjega srečanja je bil skeč, 
prirejen po črtici našega pisatelja Jožeta Podmilšaka, ki nam je v svo-
jih zgodbah opisoval preteklost naših krajev. Skeč prikazuje pogovor 
dveh starejših občanov, ki obujata spomine ob prihodu Franca Jožefa 
v Krašnjo. Odlično sta ga uprizorila Jože in Irena Pustotnik. 

MiLenA brAdAč

Že petnajstič smo v Krašnji poslušali ljudske pevce iz vse Slovenije
No, že tretje leto zapored je bila prva septembrska sobota deževna in tako je dež narekoval, kje se bo odvijalo srečanje ljudskih 
pevcev v Krašnji – na velikem šolskem dvorišču ali v prostorih GD Krašnja, kjer je malce bolj na tesno. Torej se je 15. srečanje začelo v 
prostorih GD Krašnja in močan dež je prvič v 15 letih preprečil, da bi šli prvo pesem zapet na kanal pod lipo.

Pletenje kit in učna ura pletenja kit
V sklopu Vikenda odprtih vrat, ki ga pripravlja Srce Slovenije, je KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje s svojimi preužitkaricami pripravilo 9. 
septembra prijetno nedeljsko popoldne na zelenici gasilskega doma. Pletilje slamnatih kit so prikazale postopek priprave slame in nato plete-
nje kit iz pšenične slame. K srečanju so bile povabljene članice Društva podeželskih žena Blagovica - Trojane, Društvo podeželskih žena Lukovi-
ca in Društvo upokojencev Lukovica ter vsi, ki jim je ta dejavnost všeč. Z veseljem je prišel tudi Matjaž Brojan, ki je napisal knjigo Slamnata sled 
Domžal in je pripravil že novo. Ta stara obrt mu je pri srcu in jo raziskuje že vsaj 30 let in vedno znova rad spet pride pogledat, kako se pletejo 
kite. Povedal je tudi, da je pomagal izbrati prav izraz za žensko, ki plete kite. To je pletica ali tudi pledica.

Sončno popoldne je privabilo veliko obiskovalcev, ki jih je Vera Beguš 
povabila, da se še sami preizkusijo v pletenju. Kar nekaj se nas je priklopilo 
»starim in izurjenim krašenjskim pleticam«. Namen organizatorjev Društva 
KUD Krašnja je bil pripraviti čim pristnejše vzdušje, kakršno je bilo nekoč, 

ko so na večer – pozimi, ko je bil čas – pletice pletle, pelo se je ljudske pe-
smi ob spremljavi harmonike. Pletlo se je največ iz sedmih slamic, pa tudi 
iz štirih, devetih, enajstih in tja do triindvajsetih slamic. Iz štirih slamic so 
pletli sak, iz kit pa predvsem slamnike in cekarje. Nekdaj je bilo pletenje 
kit in njihova prodaja v naši dolini tudi dobrodošel zaslužek žena, ki so si 
tako obnovile svojo skromno garderobo – četudi je bil to samo predpa-
snik. Pletenja kit članice KUD Fran Maselj Podlimbarski naučijo tudi vse 
učence podružnične šole v Krašnji. Tako se tradicija pletenja kit prenaša na 
prihodnje rodove. Po dobri uri nedeljskega druženja in učenja pletenja kit 
smo imeli tudi mi začetniki kaj pokazati. Naše kite niso bile prve klase, bile 
pa so naše. Na ogled smo jih obesili na zato pripravljeno platno in »štrik« 
za perilo. Za uspešno pletenje so gotovo zaslužni pevci iz Krašnje, ki so ves 
čas lepo prepevali, češpljeva voda pa je močila suha grla. V sklopu Vikenda 
odprtih vrat je tudi Matožetova kmetija pripravila ogled in prodajo svoje 
pekovske dobrote, odprta pa je bila tudi Pavletova hiša, kjer je zanimiva 
muzejska zbirka.

MiLenA brAdAč
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3. noč na Gradiškem jezeru in 15. tradicionalni tek okoli jezera
Vikend 15. in16. septembra je bil za TD Gradišče letos kar pester, saj so organizirali kar tri dogodke. V soboto dopoldne so skupaj s Špor-
tnim društvom Slovenske steze – Slo Trail organizirali okoli jezera tekmo z vlečnimi psi.

Zvečer so organizirali veselico, ki je bila že 3. noč na Gradiškem jeze-
ru. Poskrbeli so za pijačo in jedačo ter bogat ribolov (srečolov). Veliko 
število obiskovalcev sta z narodno in zabavno glasbo zabavala skupina 
Joker in Vili Resnik, ki so poskrbeli za pravi žur na jezeru, dolgo v noč. Za 
marsikaterega vaščana je bila tako zelo kratka noč, saj je TD v nedeljo 
dopoldne organiziralo že 15. tek okoli jezera.

Zjutraj je tekače pri prijavnini pričakala megla, a, kar hitro se je po-
kazalo sonce, tako da je bilo tekačem vroče, a k sreči reševalna služba 
ni imela nobenega dela. Letos so imeli novost, da so se tekači lahko 
že predčasno prijavili na tek prek spleta, da so tako zmanjšali gnečo 
na dan tekmovanja. V cilj je letos priteklo kar 305 tekačev. Najstarejši 

tekmovalec je bil Feliks Vodlan, star 77 let, ki je en krog pretekel v času 
00:27:04.05. Najmlajši tekač je bil Gaber Drčar Ovca, star 4 leta. Tekači 
so tekli na 4200 m (en krog) ali 12.600 m progi (trije krogi), otroci pa 
so tekli na 1200 m progi. Sodelovali so tudi predšolski otroci na 100 m 
progi.

Uradni rezultati bodo objavljeni tudi na spletni strani TD Gradišče.
TD Gradišče se zahvaljuje vsem sponzorjem, donatorjem, občini Lu-

kovica, vaščanom, članom in vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izpelja-
vi pestrega vikenda ob Gradiškem jezeru.

erikA cerAr

Ekološka kmetija Pr' Matožet v Krašnji se predstavi

Žal je čas mnogo stvari obrnil na glavo in tako tudi naše kmetijstvo ni več 
tisto, kar je bilo včasih, saj mnoga opravila in dobrine izginjajo z naših miz 
in iz spomina. Le redki se še spomnijo starih jablan in hrušk, ki so včasih na 
kmetiji bile vir hrane in tudi zaslužka, saj so bile v travniškem sadovnjaku, 
v katerem so za kosilo nabrali sočne sadeže, za zimo in desert ali sladico 
po kosilu. Še večkrat so bile kar za malico, naj si bo šolska, pri delu na trav-
niku ali v gozdu. Veseli smo lahko, da so ljudje, ki želijo ohraniti tisto, kar 
so prejeli od svojih prednikov in pripravljeni pokazati tudi drugim. Tako so 
ponovno, kot že večkrat pokazali in dokazali, da zmorejo in znajo pred-
staviti nekaj, kar je bilo včasih tudi v nedeljo, 9. septembra, na kmetiji Pr' 
Matožet v Krašnji. Če so pred časom želi ajdo na star način, so nas tokrat 
popeljali po starem sadovnjaku. Vendar se nismo samo sprehajali in pogo-
varjali o starih vrstah jablan, govorili smo tudi o tem, kako pomemben je 
bil včasih sadovnjak za preživetje kmetije. Ko smo se seznanili z nasadom 
jagod, kjer smo morali kar naprej žvižgati, ko smo nabirali sočne in dišeče 
jagode, smo se spoznali tudi s šparglji, ki so znanilci pomladi in hkrati tudi 
ena najbolj iskanih delikates, ker so bogati z vitamini in minerali ter folno 
kislino. Pravijo, da so naravni afrodiziak in več kot odlično živilo za številne 

diete, saj jih lahko pripravljamo s testeninami, v juhah, rižotah, omletah in 
pitah. Tokrat se priprave špargljev nismo lotili, a ker se pri Minki dobro je 
in pije, nas je po ogledu sadovnjaka, kjer smo se srečali še z domačimi ko-
košmi in racami, tistimi, ki jim zelo teknejo tudi rdeči polži, čakal šmorn, 
ali kakor bolje učeni reko carski praženec z domačo marmelado. In vmes, 
ko smo se krepčali, smo si ogledovali še oblačila naših babic in se takole 
malce potiho hehetali, kaj vse so nosili v letih, ko mnogi od nas še nismo 
videli tega sveta. Na drugi strani pa malce bolj zahtevna razstava orodja, 
ki se je uporabljalo v časih, ko še ni bilo strojev in naprav, kot jih imamo 
danes. Za marsikatero orodje je bilo treba malce povprašati: Kaj so pa s tem 
delali? Pri enem izmed njih je bil odgovor: leseni vodovod. Zanimivo, kako 
so pripeljali vodo na domače dvorišče. Sicer je bil v kotu, a ne v bohkovem 
v hiši, amapak na dvorišču še ena zanimivost, in sicer miza, polna domačih 
dobrot, kaj miza, Minkina stojnica, na kateri so bile dobrote iz krušne peči 
in ostale dobrote, ki jih nudi kmetija. Če ste obisk na kmetiji tokrat zamudi-
li, lahko Minkino stojnico najdete tudi na rokovnjaški tržnici vsako soboto 
v Lukovici, če ni nje, jo pa mož zamenja. Dobrote, ki jih nudijo, so pa vedno 
okusne in domače.

drAgo juteršek
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Vikend odprtih vrat v Srcu Slovenije v
Lukovico privabil številne mlade obiskovalce
Drugi septembrski vikend, od 7. do 9. septembra 2018, se je v Srcu Slovenije veliko dogajalo. Skoraj 50 turističnih ponudnikov iz občin 
Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji je pripravilo posebno ponudbo za obiskovalce, tokrat s poudarkom za otroke in 
družine. Obiskovalci so spoznavali območje Srca Slovenije, domače in sosednje kraje, navezali stike s prijaznimi domačini ter bili deležni 
aktivnih in raznolikih doživetij. 

V dneh pred Vikendom odprtih vrat smo pripravili v Lukovici odmevno 
novinarsko konferenco v soorganizaciji domačinov Bogdana Capudra in 
Andreje Čokl. Novinarji, ki so se udeležili te odlično pripravljene promocij-
ske akcije, so doživeli kar nekaj prijetnih presenečenj, med drugim vožnjo 
z vpreženim vozom, nagovor Janka Kersnika, napad rokovnjačev, srečanje 
z Jaro gospodo in spoznali še več sodelujočih ponudnikov na Vikendu od-
prtih vrat. 

V Lukovici so članice Kulturno umetniškega društva Fran Maselj Podlim-
barski v Krašnji pripravile čudovit prikaz starih navad, ki je vzbudil veliko 
zanimanja pri obiskovalcih. Izvedle so delavnico pletenja kit iz sedmih 
slamic. Delavnico je spremljalo petje in ples, s katerim so pričarali vzdušje, 
ki je nekoč vladalo v starih kmečkih hišah. Na bližnji Ekološki kmetiji Pr' 
Matožet so v nedeljo obiskovalce popeljali na sprehod po starem sadov-
njaku, nasadu jagod in špargljev ter jim pokazali zanimivo zbirko starin-
skih oblačil in orodja. Športno konjeniško društvo Bregar je organiziralo 
zelo obiskan Marjanov memorial – turnir v malem nogometu, dan pa so 
nadaljevali z zabavnim programom za vse generacije. Poskrbeli so za dru-
ženjem s ponijem, za napihljiva igrala, družabne igre in vožnjo s kočijo. V 
Gostilni in pizzeriji Furman so postregli z okusnim hišnim kosilom, solato z 

domačega vrta in doma narejeno sladico. Pri Čebelarski zvezi Slovenije so 
obiskovalce popeljali po učni čebelarski poti, okušali so lahko tudi različne 
vrste medu. V soboto je Prostovoljno gasilsko društvo Lukovica z gasilsko 
veselico proslavilo 130-obletnico delovanja. V FitBoom Studiu je potekal 
maraton aerobike in zumbe. Najmlajši so slikali na kamen pod mentor-
stvom Likovne sekcije Društva upokojencev Lukovica. Otroci, ki so prišli 
pred delavnico Avto Kveder v Lukovici, so bili navdušeni. Brezplačno so se 
lahko preizkusili v vožnji z električnim trial motorjem. Ena od obiskovalk je 
povedala: »Nismo vedeli, da v Lukovici obstaja možnost vožnje s trial mo-
torji. Otrokom se je danes izpolnila želja, saj so si že nekaj časa želeli tega.« 

V letošnjem letu smo uspeli pritegniti k sodelovanju tudi lokalne šole. 
Učenci domače OŠ Janka Kersnika so se udeležili delavnice slikanja na ka-
men v organizaciji likovne sekcije DU Lukovica, učenci iz POŠ Krašnja pa so 
bili povabljeni k sodelovanju na dogodku v organizaciji KUD Fran Maselj 
Podlimbarski. Zahvaljujemo se vsem ponudnikom in sodelujočim, saj brez 
vas promocijska akcija ne bi bila tako uspešno izvedena. 

Projekt LAS Srce Slovenije sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Pro-
grama razvoja podeželja 2014–2020.

MijA bokAL, rAZvojni center srcA sLovenije

Utrip z brezplačne petkove FIT BOOM vadbe v Lukovici

Novinarjem, ki so se zbrali na novinarski konferenci, so pot prekrižali rokovnjači.

Razstava rokodelskih izdelkov Srca Slovenije v Mekinjah in Veržeju
V samostanu Mekinje v Srcu Slovenije je bila v septembru na ogled razstava rokodelskih izdelkov Srca Slovenije Zgodbe rok in krajev, na 
kateri so razstavljali izdelke iz slamnatih kit tudi člani KUD Fran Maselj Podlimbarski. 

Na ogled smo postavili izdelke 30 rokodelcev z območja LAS Srce 
Slovenije, ki so se vključili v projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in 

krajev in so skupaj z oblikovalko Jano Vilman Proje poskušali izboljšati 
oblikovno podobo in funkcionalnost svojih izdelkov. Razmišljali so tudi 
o razvoju novih izdelkov v kontekstu zgodb naših krajev, ki izvirajo iz 
naše kulture in tradicije, kot v primeru KUD Fran Maselj Podlimbarski. 
S skupnim sodelovanjem so izdelali sodobne izdelke iz slamnatih kit, 
ki jih je spletla Vera Antonin. Uhane, broško in čestitko sta izdelali Eva 
Pestotnik in Vera Beguš. Okvirji, metuljček in zapestnica so delo Matica 
Pestotnika.

Izbrani rokodelski izdelki z omenjene razstave, tudi ti iz Lukovice, 
bodo od 30. septembra do 30. novembra na ogled na vseslovenski raz-
stavi v rokodelskem centru v Veržeju, kjer bodo predstavljeni še številni 
drugi rokodelski izdelki iz drugih krajev Slovenije. Na spremljevalnem 
dogodku ob odprtju razstave v sklopu Miholovega sejma so članice 
KUD Fran Maselj Podlimbarski tudi prikazale pletenje slamnatih kit. 

Projekt sodelovanja LAS Zgodbe rok in krajev, v katerem je partner 
LAS Srce Slovenije, je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evrop-
ske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

MijA bokAL, rAZvojni center srcA sLovenije

KUD Fran Maselj Podlimbarski – od slamnate kite do sodobnih rokodelskih izdelkov
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ZA našo občino Lukovica
Mag. Olga Vrankar je občanka občine Lukovica, ki je napovedala kandidaturo za županjo občine. V tem mandatu je svetnica občinskega 
sveta in nosilka neodvisne liste »ZA ČRNI GRABEN«. Zaposlena je na Upravni enoti Domžale in kot vodja referata za gradnje v Oddelku za 
prostor koordinira izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj za objekte v petih občinah, med njimi  tudi za občino Lukovica. Zadnjih 10 let je 
tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, sedaj na Okrožnem sodišču v Ljubljani. 
Sama pravi, da ne obljublja, nemogočega. Poskrbela bo za nov, sodelovalen in odprt način vodenja občine ter za pregledno, enotno in na-
črtovano urejanje področij pomembnih za pozitiven razvoj občine. Uspešno zbira podpise podpore volivcev kandidaturi za županjo, kar je 
še ena potrditev, da se je odločila prav. 

Prosim, da bralcem poveste zakaj ste se odločili za napovedano 
kandidaturo za županjo? 

V prvi vrsti, ker sem prepričana, da bi lahko z razpoložljivimi finanč-
nimi sredstvi naredili več za enoten napredek celotne občine. Seveda 
pa je bilo nekaj projektov v občini dobro zamišljenih in jih je treba ure-
sničiti. 

Kako pa boste to izvedli?
Vsem občankam in občanom je treba dati možnost za sodelovanje pri 

oblikovanju in uresničevanju skupnih ciljev. Le s poznavanjem potreb in 
želja »s terena« lahko oblikujemo najboljše odločitve. 

Vsaj enkrat mesečno nameravam imeti »dan odprtih vrat« za pogo-
vore z občankami in občani. 

Vsaj enkrat letno pa se bom srečala s predstavniki vseh zainteresira-
nih skupin (krajevnih skupnosti, javnih institucij, društev in drugih), da 
bomo skupaj oblikovali proračun in pregledali realizirane načrte pre-
teklega leta. 

Kje konkretno vidite izzive prihodnega mandata?
Predvsem pri vzpostavitvi in ohranitvi preglednega, enotnega in na-

črtovanega urejanja posameznih področij delovanja občine: na po-
dročju družbenih dejavnosti (ureditev varnih poti in prevozov učen-
cev v šolo, podpiranje razvojnih programov ter posodabljanje opreme 
in učnih pripomočkov v vrtcu in šoli, ustvarjanje priložnosti za mlade, 
medgeneracijsko povezovanje, vzpostavitev organiziranega druženja 
in dnevnega varstva za starejše, spodbujanje različnih oblik pomoči 
na domu v sklopu novega projekta domskega varstva starejših, …), na 
področju kulture (ohranitev kulturne dediščine in zagotovitev ter raz-
širitev ponudbe kulturnih dogodkov na prostem), na področju športa 
(obnova in gradnja otroških igrišč in športnih ploščadi, enakomerno po 
KS, ureditev kolesarskih poti v občini in njihova povezava s sosednjimi 
občinami, …), na področju gospodarstva (takojšen sprejem občin-
skega prostorskega načrta - OPN, razširitev oziroma nadgradnja indu-
strijske cone s podpornim okoljem za delovanje, predvsem za mala in 
srednja podjetja, spodbude za ustvarjanje novih delovnih mest, pod-
pora razvoju turistične ponudbe in trženja programov), na področju 
komunalne infrastrukture (gradnja in vzdrževanje cest ter gradnja in 
vzdrževanje kanalizacijskega in vodovodnega sistema, …), na podro-
čju kmetijstva (ohranitev in razvoj podeželja, spodbujanje pridelave, 
predelave in potrošnje lokalne hrane, spodbujanje k samooskrbi, …), na 
področju zdravstva (širitev programa dela Zdravstvene postaje Luko-
vica - ZD Domžale), na področju gasilstva (ohranjanje usposobljenosti 
in opremljenosti vseh gasilskih društev v občini, gradnja in obnova ga-
silskih domov, smiselni sistem alarmiranja ter okrepitev mreže lokacij 
defibrilatorjev, …) in drugo (osveščanje o pomenu ohranjanja okolja in 
varovanja naravnih virov, organiziranje javnih prevozov v odročnih kra-
jih v občini, skrb za gospodarno razpolaganje z lastnino občine, …).

V preteklosti ste v občini že delovali kot predsednica mladine v KS 
Krašnja. Sedaj ste svetnica, članica in predsednica različnih od-
borov in komisij občinskega sveta.  Kako boste pretekle izkušnje 
prenesli v županovanje?

Predvsem mi bo pri delu županje v veliko pomoč znanje in dolgoletne 
izkušnje na različnih področjih dela javne oziroma državne uprave. Po-
znam sistem delovanja teh institucij, kamor sodi tudi lokalna skupnost. 
V pomoč mi bodo tudi izkušnje, ki sem jih pridobila kot predsednica 
mladine v takratni KS Krašnja, kjer sem si prizadevala, da se »sliši tudi 
glas mladih« in da se jih vključi v lokalno skupnost. Seveda pa mi bodo 

v veliko pomoč izkušnje, ki sem jih pridobila kot svetnica v dosedanjem 
občinskem svetu. 

Kot županja si bom prizadevala, da se izboljšajo pogoji za vse skupi-
ne v občini - za vse generacije in za vsa naselja - za enakomeren razvoj 
občine. 

Ko ste napovedala kandidaturo za županjo občine Lukovica ste 
začeli tudi z zbiranjem obrazcev podpore podpise volivk in voliv-
cev. Kako uspešni ste? 

Prva dva podpisa sta mi podpornika osebno izročila že takoj v pone-
deljek, ko se je začel postopek evidentiranja podpore kandidatom za 
župane, malo po 8. uri zjutraj. Sedaj se podpisi podpore volivcev pospe-
šeno zbirajo. Vsem, ki ste se mojo kandidaturo za županjo že potrdili s 
podpisom obrazca podpore na Upravni enoti Domžale, se iskreno za-
hvaljujem. Potrjene obrazce podpore kandidaturi za županjo bom zbi-
rala vse do začetka kampanje. 

Bi želeli še kaj posebej poudariti?
Najava kandidature za županjo mi predstavlja izziv. Vem, da sem z 

vsemi dosedanjimi izkušnjami in znanjem sposobna opravljati funk-
cijo županje. Ni mi vseeno za našo občino in njene prebivalce. Znam 
prisluhniti ljudem, delati pošteno in odkrito, usklajevati različne in-
terese in kar si postavim za cilj vedno izpeljem do konca.

Hvala vsem prijateljem, sorodnikom, znancem in članom neodvi-
sne liste »ZA ČRNI GRABEN«, ki me podpirajo in verjamejo v mojo 
zmago.

Lara Petkovšek

mag. Olga Vrankar

ZA NAŠO
OBČINO
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Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu pri Lukovici

Vse večkrat lahko v dnevnem časopisju preberemo novice o zdravem 
načinu prehranjevanja, o obrokih, med katerimi zaužijemo veliko sadja in 
zelenjave. Kar nekaj let smo porabili, da smo ugotovili, da sta tako sadje ka-
kor zelenjava nujno potrebna v naši prehrani. A le na stare pregovore bi se 
morali spomniti in bi nam bilo veliko lažje, saj eden izmed njih pravi:"Eno 
jabolko na dan odžene zdravnika stran." Ob tem ne smemo pozabiti, da 
je jabolko eno izmed najbolj dostopnih in okusnih sadežev in da že od 

nekdaj velja za najbolj zdrav sadež. Potem ko smo v preteklem letu zaradi 
slabih vremenskih razmer imeli eno izmed najslabših letin, letos kaže na 
bolje, saj je sadje povsod dobro obrodilo. Kako je z letino tokrat, kakšne 
vrste jabolk imajo, kako z jagodičjem in kako se ubraniti voluharja v sa-
dovnjaku, so bile tokrat glavne teme na dnevu odprtih vrat sadovnjaka na 
Brdu pri Lukovici. Če nam je vodja sadovnjaka Roman Mavec spregovoril 
o letošnji letini, nam je o novi sorti pri nas spregovoril univ. dipl. inž agr. 
Boštjan Godec. Nova sorta z imenom civni (rubens) , ki je križanec sort gala 
in elstar, kar pomeni, da je jabolko sladko kislega okusa, spada med zgo-
dnejše sorte in je zato zanimiva za trg. Poleg nje smo lahko poskusili tudi 
ostale vrste jabolk in drugega sadja, med drugim tudi slive. Mnogi so se 
podali na ogled obširnega sadovnjaka, še številčnejši so na stojnicah, ki 
so tokrat zaradi napovedanega slabega vremena bile pod streho, okušali 
še druge dobrote iz Črnega grabna. Kljub dežju in obilnejši letini v doma-
čem sadovnjaku se zanimanje za ogled sadovnjaka ne zmanjšuje, saj se na 
ta dan lahko na enem mestu naučimo marsikaj, izvemo veliko zanimivih 
stvari in se srečamo z znanci, ki imajo svoje sadovnjake ali so le potrošniki 
jabolk. Naj bo torej jabolko na naši mizi vsak dan. Če doma nimate jabolk, 
je pravi naslov za nakup svežih jabolk sadovnjak Brdo pri Lukovici. Infor-
macije o tem, kdaj in kako do nakupa jabolk in drugega sadja dobite na 
telefonski številki 01 723 67 33. 

drAgo juteršek

150 godbenikov zaigralo ob 20-letnici Godbe Lukovica
V začetku septembra je potekal še drugi del praznovanja ob 20-letnici delovanja Godbe Lukovica. Po slavnostnem koncertu v juniju je 
bilo tokrat na sporedu še srečanje godb, ki so se ga poleg slavljenke udeležile še Godba Domžale, Mengeška godba in Pihalna godba 
Moravče. Hkrati je bilo to tudi območno srečanje godb domžalske izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Žal je organizatorjem nekoliko ponagajalo vreme, zato smo bili prisi-
ljeni odpovedati povorko godb, in celotni program se je tako odvijal v 
šotoru na igrišču v Šentvidu. Najprej je zbrane nagovoril župan občine 
Lukovica Matej Kotnik, sicer tudi ustanovni član lukoviške godbe. Ob 
izreku čestitk slavljencem je poudaril, da 20 let delovanja ni več tako 
malo in lahko že govorimo o tradiciji. Godba živi in je za sabo pote-
gnila mladino. Ob koncu je dodal, da godbeniki postajajo eni izmed 
simbolov kulture našega kraja, razpoznavni znak občine in bi si težko 
predstavljal občinske slovesnosti brez godbe.

Nato je sledil glasbeni del, kjer je vsaka izmed sodelujočih godb odi-
grala po dve koračnici. Najprej se je predstavila Godba Domžale, ki se 
lahko pohvali s kar 134-letno tradicijo in kar nekaj priznanji z državnih 
tekmovanj. Enako velja za Mengeško godbo, prav tako ustanovljeno 
davnega leta 1884. Kot tretja je dve izbrani koračnici zaigrala Pihalna 
godba Moravče, ki bo prihodnje leto praznovala 95 let obstoja. Na kon-
cu so zaigrali še slavljenci, več kot 40 godbenikov iz Lukovice. V njiho-
vem imenu se je za prejeta darila, čestitke in podporo vsem, ki omogo-
čajo delovanje, zahvalil predsednik Uroš Klopčič. Ob tem je obljubil, da 
bodo godbeniki še naprej z njimi in da bodo igrali iz srca.

Slavnostna prireditev je bila priložnost za podelitev dveh jubilejnih 
Gallusovih značk za aktivno udejstvovanje na področju ljubiteljske 
glasbene dejavnosti. Za več kot 15 let delovanja v Godbi Lukovica je 
zlato značko prejel Srečo Vrhovec, za pet let pa bronasto Katarina Oce-
pek. Izročil jima jih je vodja domžalske izpostave Javnega sklada za 

kulturne dejavnosti Matej Primožič, ki je srečanje sklenil s podelitvijo 
zahval sodelujočim godbam. A sledil je še veliki finale. Vsi zbrani god-
beniki in godbenice, teh je bilo okoli 150, so družno v čast 20-letnici 
delovanja Godbe Lukovica zaigrali še tri skladbe. Uradni del je bil tako 
končan. Neformalno pa je srečanje in druženje potekalo še nekaj časa, 
saj je pod šotorom v Šentvidu sledila še godbena veselica z ansam-
blom Stil.

Leon AndrejkA
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Intervju z novo (staro) direktorico Knjižnice Domžale mag. Barbaro 
Zupanc Oberwalder
Najprej vam čestitam ob ponovni izvolitvi za direktorico Knjižnice Domžale, ki vključuje tudi krajevno knjižnico dr. Jakoba Zupana v 
Šentvidu. Zastavil bi vam nekaj vprašanj.

Kaj boste v novem mandatnem obdobju spremenili? 
Knjižnica Domžale, ki vključuje sedem knjižnic (šest krajevnih knjižnic in 

potujočo knjižnico), je ena večjih knjižnic v Sloveniji, tako po številu pre-
bivalcev, ki živijo na območju, kot po obsegu svojega delovanja. Znani 
smo po tem, da iščemo vedno nove poti do bralcev. Branje bi radi približali 
vsem skupinam občanov, zato pripravljamo veliko različnih programov, s 
katerimi skušamo nagovarjati različne skupine ljudi. V zadnjem obdobju 
se še posebej osredotočamo na ranljive skupine, starejše in uporabnike s 
posebnimi potrebami. Verjamem, da je knjižnica ustanova, ki zbližuje in 
povezuje ter bistveno prispeva h kvalitetnemu preživljanju prostega časa. 
Sprememba bo v bistvu nadgradnja zastavljenega, tj. približati branje in 
knjigo vsem – tudi tistim občanom, ki vrednosti branja še niso spoznali.

Kakšna je sestava sveta knjižnice? 
Svet knjižnice sestavljajo predstavniki ustanoviteljic, ki jih s področja dela 

knjižnice, financ in pravnih zadev imenujejo ustanoviteljice, ter predstav-
nik delavcev knjižnice. Svet knjižnice šteje 10 članov in ga sestavlja: pet 
predstavnikov Občine Domžale, en predstavnik Občine Lukovica, en pred-
stavnik Občine Mengeš, en predstavnik Občine Moravče, en predstavnik 
Občine Trzin in predstavnik delavcev.

Predstavnik iz občine Lukovica je Viktor Jemec, ki je zaradi odličnega 
dela, aktivnega vključevanja na sejah sveta zavoda in dobrega poznavanja 
področja splošne knjižnice v tem mandatu imenovan za podpredsednika 
sveta.

Kako je z bralno kulturo v zdajšnjem času? 
Bralna kultura v zadnjem času je predvsem med mladimi žal v upadu. 

Otroci in starejši veliko berejo, dijaki, študentje in mlajši odrasli pa branje, 
predvsem branje leposlovja, pogosto postavijo na stran. Omenjeni so ver-
jetno bolj kot ostale generacije obremenjeni z vsakodnevnimi obveznost-
mi, toda morda se premalo zavedajo, da je branje tudi pot k osebnostni 
rasti, k širjenju obzorij.

Strinjam se z bivšim ministrom za kulturo, ki pravi, da je branjezaradi 
angažmaja, ki ga zahteva od bralca, šola ustvarjalnosti, vsaka država pa 
si mora želeti ustvarjalnih državljanov. Dober bralec razvija tudi sposob-
nost sočutja, in to je v današnjem svetu, v katerem govorimo o razpadanju 
družbe, izjemnega pomena.

Kakšen je vpliv interneta na branje?
Svetovni splet je povzročil, da upada predvsem branje strokovne litera-

ture. Praktično vse informacije se nahajajo na spletu, vprašanje pa je, ali 
so vse preverljive in verodostojne. Tudi na digitalnem področju knjižnice 
posedujemo preverljive elektronske vire in zbirke, ki jih naši člani lahko 
uporabljajo brezplačno.

Kako je s članstvom?
Informacij v sodobnem času je veliko in ljudje so zmedeni. Pogosto tež-

ko pridejo do tiste informacije, ki jo resnično potrebujejo. Da je podatkov 
res preveč, priča tudi dejstvo, da še vedno številni občani ne vedo, da je 
članstvo v knjižnici za otroke in mlade do 18. leta brezplačno, da odrasli 
plačujejo 6 evrov letne članarine, v katero je vključena izposoja knjig, revij, 
igrač, zgoščenk in DVD-jev v neomejen obsegu, prebiranje elektronskih vi-
rov in knjig, udeležba na različnih dogodkih in prireditvah ter udeležba na 
računalniških tečajih po vseh enotah knjižnice.

Kako je z delovanjem potujoče knjižnice?
Potujoča knjižnica obiskuje krajane, ki živijo v odročnejših vaseh, in jim 

praktično na dom pripelje knjige, zgoščenke, različne knjižne uganke in 
križanke. Krajani so naših obiskov iskreno veseli. Vsakokratni obisk potujo-
če knjižnice jim bogati kulturno življenje, in priča tudi o tem, da niso poza-
bljeni. Velja tudi omeniti, da je članstvo v potujoči knjižnici za vse občane 
brezplačno.

Kako ocenjujete razmere v knjižnici Šentvid in kaj načrtujete za na-
prej?

Knjižnica Domžale je sodobna knjižnica, ki ima večino svojih enot ureje-
nih v skladu z veljavnimi smernicami. Pereč problem predstavlja le krajev-
na knjižnica dr. Jakoba Zupana v Šentvidu pri Lukovici. Knjižnični prostor 
ne dosega niti normativov, kaj šele sodobnih standardov. Zaradi pomanj-
kanja prostora v knjižnici ne moremo kvalitetno izvajati vseh aktivnosti, ki 
spodbujajo k branju, obiskovanju knjižnice, druženju. Dogovori z občino 
potekajo, in upamo, da bo v naslednjem mandatnem obdobju s strani od-
ločujočih toliko volje in predvsem interesa, da bodo tudi občani Lukovice 
lahko obiskovali sodobno, svetlo, prostorno knjižnico, v katero bodo lahko 
prišli tudi mladi starši z vozički, invalidi na vozičkih in starejši. Zaradi bogate 
kulturne zgodovine okolja in pa seveda potreb občanov po kvalitetnem 
preživljanju prostega časa je nova knjižnica nujna.

Zahvaljujem se vam za spodbudne odgovore. Upam, da se bo bralna kul-
tura še bolj razmahnila tudi v teh na videz manj prijaznih časih za knjigo. 
Želim vam uspešno vodenje, ki vam ni delalo težav že doslej in da boste 
uživali še naprej ob prebiranju dobrih knjig.

viktor jeMec

Krajšanje nohtov ter odstranjevanje trde kože na bolnih in 
zdravih nogah. Diabetiki, negujete vaša stopala?

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)
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Srečanje rodbine Jeras

Utrjevanje prijateljskih vezi med ljudmi ima na splošno velik pomen. 
Prijateljstva med nami niso sama po sebi dana. Ko nastopi vroči avgust 
in z njim obletnica prvega srečanja rodbine Jeras, se zakonca Andreja 
in Štefan Kadunc iz Sidola v Tuhinjski dolini spomnita, da je leto naoko-
li. Na dan prvega septembra sta nas pod kozolcem na domačem domu 
povezala že sedmič. Druženje je potekalo v prijetnem vzdušju, ki so ga 
ob zaključku polepšali ljudski pevci iz Tuhinjske doline. 

MArtA L. toMšič

Mrzlica

V avgustu je bilo vreme pohodnikom DU Lukovica naklonjeno, da smo 
se lahko prvi ponedeljek v mesecu odpeljali proti Zasavju in naprej proti 
prelazu Podmeja, kjer smo pri lvskem domu parkirali. Naš cilj je bila 1122 m 
visoka Mrzlica. Čakala nas je ura in pol dolga pot, ki se je začela v gozdu. Po 
dokaj lahkem vzponu smo prišli na 766 m visok Svinski vrh, z njega smo se 
spustili in prišli na cesto proti Mrzlici. Pot nas je vodila mimo manjšega za-
selka v gozd, kjer se je začela pot vzpenjati na razgledno travnato pobočje, 
s katerega smo uživali ob lepem razgledu na vrhove, ki obkrožajo Savinj-
sko dolino. Čakal nas je še del poti po cesti in nato po zelo strmi poti proti 
razglednemu vrhu. Območje okrog Mrzlice je razglašeno za krajinski park, 
bogat z raznovrstnim rastlinjem. Zaradi lepe narave in lepih razgledov je 
Mrzlica zelo priljubljena pohodniška točka, na kar kaže tudi zelo lepo oskr-
bovan planinski dom. Okoli doma je postavljenih veliko miz s klopmi, za 
otroke pa veliko igral. Prijazni oskrbniki so poskrbeli, da smo se odžejali in 
okrepčali. Kar precej časa smo se ob prijetnem klepetu zadržali pri domu. 
Treba pa se je bilo odpraviti in po dobri uri spusta v dolino smo se odpeljali 
proti Žalcu, kjer smo naš pohod zaključili pri fontani piv Zeleno zlato, ki je 
postavljena v mestnem parku ob tržnici. Nekateri smo si privoščili pivo, eni 
pa so si kupili vrček za spomin. Naš pohod smo lepo zaključili in se zado-
voljni odpeljali proti domu.

dAnicA osoLnik Foto: siLvo MAseLj

Šenturška gora
Pohodniki DU Lukovica tudi 

v počitniških mesecih nismo 
počivali. Julija smo imeli na-
črtovan Roblekov dom pod 
Begunjščico, vendar je zaradi 
premalo prijav odpadel. To lepo 
planinsko točko bomo obiskali 
kdaj drugič. Ker pa imamo ve-
dno tudi rezervni načrt, smo se 
podali na Šenturško goro, nase-
lje, ki se nahaja med Tunjiškim 
gričevjem in Krvavcem. Udelež-
ba ni bila prav številčna, vsega 
devet žensk. Z avtomobili smo 

se odpeljale proti Komendi, kjer smo pri planinskem domu spile jutranjo 
kavico v družbi domačih koz, ki so se sprehajale po dvorišču. Nato smo 
se odpeljale proti Komendski Dobravi, od tam pa naprej peš proti naše-
mu cilju. Ob klepetu, bile smo pač same ženske, smo zlahka premagovale 
na nekaterih delih precej strmo pot. Malo pod vrhom nas je čakal zvon-
ček želja, ki nam bo morda izpolnil kakšno skrito željo. Kmalu smo bile na 
vrhu, kjer smo se ustavile pri cerkvi sv. Urha, od koder je prelep razgled 
na Gorenjsko, pobočje Krvavca in ostale okoliške hribe. Ustavile smo se še 
na kmečkem turizmu, se osvežile s hladno pijačo in nato zadovoljne odšle 
nazaj v dolino.

dAnicA osoLnik

Noč čarovnic na Kostelovi 
domačiji
Fotografije narejene na temo »noč čarovnic«, posnete leta 2017.

V eni od najstarejših hiš v občini Lukovica na Prevaljah so bile 
posnete fotografije na temo Halloweena. Masko in fotografije je 
naredila akademska slikarka Andreja Panič Omahna, rojena Pri-
morka, ki zdaj živi in ustvarja na Prevaljah. Kostelova domačija sto-
ji na vrhu vasi Prevalje, od koder je prečudovit razgled na bližnje 
vasi (Spodnje Koseze, Imovica, Škocjan, Gradišče …). Hiša je stara 
več kot 300 let in je bila Andreji navdih za niz nastalih fotografij in 
ideja za umetniški projekt v nastanku, ki vam ga bo predstavila v 
prihodnje.

Avtor fotografij: Andreja Panič Omahna
Maska: Andreja Panič Omahna
Model: Alexandra Maier
Lokacija: Kostelova domačija, Prevalje pri Lukovici
Avtorica besedila: Dragica Omahna
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"Življenje hiti naprej, ne ustavi 
se niti za trenutek."

Je res že 80 let minilo, smo se spraševali v nedeljo, 12. avgusta, ko 
je v krogu družine, sosedov in prijateljev praznoval naš ata Vencelj 
iz Gabrja. Sosedje in lovci LD Trojane so mu v ta namen postavili 
mlaj. Z obiskom in pesmijo pa so ga presenetili tudi ljudski pevci 
iz Blagovice.

Ob zvokih harmonike ter ob dobri hrani in pijači smo se povese-
lili na domačem dvorišču in atu vsi skupaj zaželeli, da bi zdrav in 
vesel tudi ob svoji 100-letnici z nami zapel.

uršA urbAnijA

Kolesarjenje
Topli mesecu so kot naročeni za kolesarjenje. Tudi upokojenci nismo po-

čivali, saj smo se v juliju odpravili proti Kamniku, Mekinjam in naprej do 
Godiča, kjer smo si ogledali Eko resort pod Veliko planino. To je pomanjša-

no pastirsko naselje s sedemnajstimi lepo opremljenimi lesenimi hišicami, 
ki so namenjene turistom. V sklopu naselja so ribnik z ribami, mini živalski 
vrt, otroška igrala in razgledni stolp. Imajo tudi lepo urejen lokal in hišico 
s savno. Po ogledu tega zanimivega naselja smo se odpeljali naprej proti 
Stahovici do kapele, kjer je Marijin kip, ki je včasih privabljal množice lju-
di, ki so upali, da bodo videli čudežno premikanje Marijinih oči ali rok. Mi 
tega premikanja žal nismo videli. Odpeljali smo se do Kamnika, kjer smo 
se posladkali z dobrim sladoledom. Od tam pa ob Bistrici nazaj do Domžal 
in nato domov. Prevozili smo lepo število kilometrov, predvsem pa smo se 
lepo imeli.

V avgustu nas je pot vodila od trgovine v Šentvidu proti Studencu in na 
moravško cesto proti Moravčam, Tam smo spili kavico ter si ogledali lepo 
urejeno in dobro založeno kmetijsko zadrugo. Vračali smo se po stari mo-
ravški cesti skozi Imenje in Bobovnik. V Spodnjih Kosezah smo se ustavili 
pri naši kolesarki Minki, ki nas je postregla z dobrim pecivom in pijačo. Tudi 
tokrat smo se lepo imeli, pa še razgibali smo se.

dAnicA osoLnik Foto: jAneZ pogAčAr

Novi Dacia Duster

KAMERA 
Z VEČ POGLEDI

SISTEM ZA POMOČ
PRI VOŽNJI PO KLANCU*

* Dostopen samo na verziji 4x4. ** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO6B, EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOX: 0,017- 0,0428 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00005 – 0,00238g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. 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. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Kamen na kamen palača, 
copat na copat Dacia.

Odpelji Dacio za ceno copat:

5 €že za

na dan!**

Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

www.malgaj.si
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Izlet v Ljubljano

V ponedeljek, 10. septembra, smo se članice Društva podeželskih 
žena Lukovica z avtobusom odpravile proti glavnemu mestu naše 
prelepe Slovenije. Prva postaja je bila na kmetiji Avšič v Savljah. »Lo-
kalna pridelava ekološke hrane postaja nova zapoved in morda kmalu 
eksistencialna nujnost. Gre za skrb in odgovornost do narave,« nas je 

podučila mlada in urejena kmetica. Njihova kmetija se bohoti v jesen-
skih barvah. Predvsem so polni buč. V gostilni pri Koširju smo poleg 
obare dobile okusne ajdove žgance in bi res morale po taki malici peš 
na Šmarno goro. Bila je žal še v megli. Me pa smo pot nadaljevale z 
vzpenjačo na Ljubljanski grad. Res lepo urejeno in vredno ogleda, tudi 
sončen dan in razgled vse do planin.

Še spust v dolino in že smo pri vhodu v Botanični vrt. Tu pa bi lahko 
ostale kar več dni in še bi se našlo kakšno vprašanje. Predlagam vsem, 
ki še niste bili v tem krasnem vrtu, da to nemudoma storite in gotovo 
vam ne bo žal. Me pa smo se že malo utrujene odpravile še na ogled 
romarskega središča Marije pomočnice na Rakovniku. V poznih popol-
danskih urah nas je pot peljala še na Dobeno. Tu smo še z vrha pogle-
dale proti Ljubljani in na kmečkem turizmu pri Blažu tudi zaključile ob 
zvokih harmonik in Mengeške godbe naš prelep, zanimiv in skoraj do-
mač izlet.

Hvala Mateji in Idi za organizacijo in vodenje.

ZA dpž LukovicA 
s. urbAnijA 

Star pregovor pravi: »Z Bo-
gom začni vsako delo, da bo 
dober tek imelo«, in tako je 
tudi z začetkom šolskega leta, 
zato so se v nedeljo, 9. sep-
tembra, pri sveti maši zbrali 
veroučenci, njihovi starši in 
ostali verniki. V nagovoru 
smo prisluhnili domačemu 
župniku Antonu Potokarju, 
ki je spregovoril o čutu od-
govornosti, najprej do sebe, 
bližnjega in do Boga. Opo-

mnil je starše, naj ne vzgajajo samo z besedo, ampak tudi z zgledom, 
saj so starši prvi vzgojitelji in kateheti, ki pomagajo, da bodo otro-
ci in mladina postali zreli in odgovorni za svoja dejanja. Odgovorni 
smo tudi drug za drugega, zato je prav, da prisluhnemo glasu, ki nas 
spodbuja, da živimo in delamo po božji besedi. Ne smemo biti gluhi 
za to, kar nam povedo starši, učitelji in kateheti. Vzgajajmo otroke s 
svojim zgledom, ne samo z besedo, kajti otroci so odsev in slika svo-
jih staršev. Iz naših ust prihaja blagoslov ali prekletstvo, in od nas je 
odvisno, kaj bo prišlo do otroških ušes. Mogoče bi bilo dobro, da bi 
kdaj preslišali tisto, kar človeku ni v ponos. Kako uspešno bo letošnje 
veroučno in šolsko leto, bo znano čez nekaj mesecev, upamo lahko, 
da bo z božjo pomočjo in Marijinim varstvom še toliko bolj uspešno.

drAgo juteršek

Katehetska nedelja v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji

Dan odprtih vrat kmetije Pr´Bregar

Že nekaj časa je minilo, odkar so člani in članice ŠKD Bregar skupaj z 
domačimi pripravljali konjeniški dan. Prireditev, ki je na kmetijo priva-
bila številne obiskovalce, so zamenjali s predstavitvijo v sklopu Vikenda 
odprtih vrat v Srcu Slovenije. Čeravno ni več tekmovanj s konji, so na 
dan odprtih vrat na kmetiji Pr´Bregar pripravili zanimive igre za staro in 
mlado, povezane s konji. Tako so obiskovalci jezdili konje, najmlajši so 
se pobliže spoznali s poniji, se igrali različne igre in se zabavali skupaj 
s starši. Da so bile igre še bolj zanimive in privlačne, je bila vsaka igra 
nagrajena. Za nagrade je poskrbel tokratni pokrovitelj Avto Cerar iz Ka-

mnika. Vprašanje za glavno nagrado se je glasilo: Koliko je bakrenih in 
železnih žebljev v kozarcu? Ponovno so se izkazali najmlajši in le za tri 
kose zgrešili pravilno število, a so kljub temu prejeli glavno nagrado, 
ki jo je podelilo podjetje Avto Cerar iz Kamnika, in sicer vikend paket 
s temperamentnim Špancem, vozilom Seat. Nagrado bodo seveda iz-
koristili skupaj s starši. Vikend odprtih vrat je za nami, ostajajo prijetni 
občutki, da je organizatorjem uspelo zvabiti na plano »mlado in staro«, 
ki so za hip odložili »telefončke« in ostale novodobne naprave in uživali 
v naravi.

drAgo juteršek
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Člani RK Rafolče uspešno prišli iz bunkerja Škrilj v Kočevski Reki
Na precej megleno in oblačno soboto, ki je s prijetno temperaturo vplivala na dobro počutje, smo se 15. septembra 2018 v zgodnjih urah 
odpeljali z Gerčarjevim avtobusom izpred brunarice v Rafolčah v smeri Kočevja in Kočevske Reke. 

Gospa Jana nam je po poti pripovedovala zanimivosti o krajih, skozi ka-
tere nas je peljala pot. Po kratkem postanku v Ribnici nas je pot vodila do 
Kočevja in ogleda Pokrajinskega muzeja, ki je bil ustanovljen leta 1952. Leta 
1963 je pridobil stalne prostore v stavbi Šeškovega doma, pred drugo sve-
tovno vojno je bila ta stavba Sokolski dom. Kustosinja Vesna nam je pove-
dala nekaj o zgodovini Kočevskega, o najdbah orožja in jantarja (jantarska 
pot) in ostalem skozi stoletja. Ogledali smo si tudi znamenito dvorano, kjer 
je bil Cankarjev napis: Narod si bo pisal sodbo sam! Izvedeli smo, da je v za-
četku druge svetovne vojne Kočevska prišla pod italijansko zasedbo, zato se 
je vodstvo kočevskih Nemcev odločilo za preselitev. V zimi 1941/1942 se je 
preselilo 11.509 oseb iz 176 naselij. Po končani vojni so Kočevarji nenadoma 
ostali brez doma in domovine, saj jim povojne oblasti niso dovolile vrnitve 
na Kočevsko. Jeseni 1943 je Kočevska postala središče osvobojenega oze-
mlja, mesto Kočevje pa prizorišče prvega zbora slovenskih odposlancev v 
tedanjem Sokolskem domu. Podeželje so večkrat prekrižarile razne vojske 

in prizadele veliko škode v izpraznjenih vaseh kočevskih Nemcev. Po ogledu 
Jakčevih risb v dvorani smo se sprehodili skozi center Kočevja do cerkve sv. 
Jerneja in se skupinsko fotografirali slikali pred vhodom.

Že smo hiteli k avtobusu in se odpeljali proti Kočevski Reki. Pot nas je vodila 
mimo majhne vasice Gotenica, kjer je bilo do osamosvojitve najbolj varova-
no vojaško območje s podzemnim zakloniščem, zdaj pa tu deluje vadbeni 
center slovenske policije. Zaradi urjenja policistov je vadbeni prostor zase-
den, zato smo si ga ogledali le z avtobusa. Bunker v Gotenici pa služi za skla-
diščenje naših arhivov in je zaprt za javnost.

Ko smo prispeli v Kočevsko Reko, je sledila bogata domača malica z osvežil-
nimi pijačami, sladicami in prijetnim klepetom.

Po malici se je prva skupina odpravila na voden ogled Kočevske Reke, ki je 
domovanje para orla belorepca in vas z izjemno bogato zgodovinsko, kul-
turno in naravno dediščino. Ogledali smo si tudi cerkev Janeza Krstnika, ki je 
edina cerkev v Sloveniji, zgrajena iz državnih sredstev po zaobljubi Demosa, 
če bo zmagal na volitvah. Navdušil nas je križev pot iz hrastovega lesa, izde-
lan z »motorko«.

Druga skupina pa se je odpeljala na ogled skrivnostnega bunkerja Škrilj.
Podzemni objekt je po desetletjih odprl vrata tako domačinom kot tujim tu-
ristom. Sprejela sta nas vodička Andreja in skrbnik Dušan in nas vodila po ho-
dnikih, ki burijo domišljijo ljudi in prvič v zgodovini razkrivajo svoje zgodbe.

Napolnjeni s presenetljivimi skrivnostmi smo se podali še na pozno kosilo 
na Ranč Marina v vasi Koče, kjer se je rodil Peter Kozler, avtor Zemljevida Slo-
venske dežele in pokrajin.

V poznih urah smo se vračali domov, polni novih vtisov in prijetno utrujeni.
Zahvaljujemo se odboru RK Rafolče za odlično organizacijo in vsem, ki so 

pripomogli, da smo se imeli lepo.
viktor jeMec
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NK Črni graben vabi k vpisu
Dnevi se krajšajo, jutra postajajo hladnejša in gozd se počasi barva v jesenske barve. Otroci so že pridno sedli v šolske klopi, nov list pa 
smo obrnili tudi v Nogometnem klubu Črni graben. 

Tudi med letošnjim poletnim premorom smo bili dejavni v okviru klu-
ba; z julijsko nogometno šolo smo poskrbeli, da so otroci lažje dočakali 
začetek nove nogometne sezone, z avgustovskimi pripravami pa smo 
želeli zagotoviti, da na zelenico stopijo dobro kondicijsko pripravljeni. 

V letošnjo sezono smo zakorakali s polno paro in polni novih ambicij. 
Tako starejšo kot tudi našo najmlajšo selekcijo smo prijavili v ligo, da 
imajo otroci poleg dveh treningov tedensko aktivne tudi vikende. Pri-
družilo se nam je kar nekaj novih obrazov, s sredstvi iz solidarnostnega 
sklada, zbranimi z vašo pomočjo, pa smo nakupili nove žoge, da bodo 
otroci lahko še kvalitetneje trenirali na urejenih zelenicah Rekreacijske-
ga centra Urbanija. 

Treningi potekajo ob ponedeljkih in sredah na igrišču RCU od 17.00 
do 18.30. K vpisu vabimo vse otroke v starosti od 5 do 13 let, ki si želijo 
igrati nogomet, ne glede na predhodno znanje. Za več informacij lahko 
pokličete 031 795 634 (Tilen) ali 031 352 306 (Irfan). 

L. p.

Moč in eleganca na štirih tačkah

V soboto, 15. septembra, je na Gradiškem jezeru potekala že druga dir-
ka vlečnih psov. Dogodka se je udeležilo kar lepo število domačih in tujih 
tekmovalcev, manjkalo pa ni niti navijačev. Tekmovalci so lahko izbirali 
med disciplinami canicross, bikejoring in scooter. Oblačno vreme je bilo 
kot nalašč za dirkanje, vendar je bila v zraku visoka vlažnost, ki pa tekmo-
valcev ni ustavila pri doseganju izvrstnih rezultatov. Med moškimi tekači 
je slavil Damjan Žepič, ki je krog pretekel s časom 11’44”, tik za petami 
pa mu je bil domačin Tilen Strmšek s časom 12’26”. Med dekleti je slavila 
Lara Puc s časom 14’53”. Na kolesu je prepričljivo zmago slavil evropski 
podprvak v bikejoringu Edvard Schumet, ki je krog prevozil s časom 7’01’. 

Kot zanimivost naj poudarim, da v vlečnih športih na krajših razdaljah 
blestijo predvsem psi lovskih pasem in ne polarni psi, kot bi sprva pomi-
slili. Na Gradiškem jezeru je bilo tako moč videti vse od madžarskih vižel, 
nemških kratkodlakih ptičarjev, pointerjev, pa tudi kar nekaj greysterjev 
– pasme, ki združuje moč in vzdržljivost ptičarja ter hitrost in eleganco 
velikega angleškega hrta in je bila ustvarjena prav za vlečne športe. 

L. p.
Foto: kArMen jesenko

Lara in njena psica Nyla, pasme greyster

Tilen in njegov Art, pasme madžarska vižla

Šahovski turnir pod Dolinškovim 
toplarjem v Dupeljnah

V soboto, 1. septembra 2018, je šahovski navdušenec Marjan Dolin-
šek spet sklical domače in tudi šahiste iz sosednjih občin na prijateljski 
šahovski turnir pod domači toplar (dva vzporedna kozolca, zvezana s 
skupnim ostrešjem). Zaradi možnosti naliva se je turnir odvijal v de-
lavnici. Zbralo se je 17 udeležencev, nekaj močnih šahistov in nekaj 
ljubiteljev te kraljevske igre, ki po izjavi francoskega pisatelja Voltairja 
»Med vsemi igrami zasluži samo šah, da ga časti človeški um«. 

Igralo se je po švicarskem sistemu (zmagovalci med sabo, prav tako 
poraženci) s pomočjo računalniškega programa za določanje parov, 
po 10 minut za vsakega igralca, skupaj 7 kol. Šahovske komplete je 
priskrbel tajnik Šahovskega društva Črni graben Alojz Cijan. Nastopila 
je edina ženska, nekdanja državna prvakinja Pavla Košir, zdaj že več let 
upokojenka. Turnir je vodil Viktor Jemec. Za sladice in kavo je poskr-
bela Marjanova žena, za pijačo pa sam organizator Marjan.

Pri zagrizenih bojih za šahovnico je bilo slišati razne vzdihe, ko je kdo 
spregledal kako figuro ali celo mat. Videli smo tudi nekaj lepih zaključ-
nih kombinacij, kar daje šahu tudi umetniški vtis.

Zmagal je Kamničan Džemil Vesković (6,5 točke) pred organizator-
jem Marjanom Dolinškom (5,5 točke) in Alojzem Cijanom (5 točk). Vsi 
so dobili nagradni šampanjec, prav tako tudi četrta Pavla Košir. Sledili 
so še Žiga Štepec, Franc Erazem, Jure Milanovič, Tomaž Štefanič, Nejc 
Dolinšek, Lado Jeras, Janez Hribar, Mitja Zabavnik, Rado Pavlovič, Mar-
jan Pestotnik, Valentin Čebulj, Uroš Stražar in Matjaž Stražar.

Turnir je bil zaključen s prijetnim druženjem, in upajmo, da bo Mar-
jan organiziral še več takih srečanj šahistov.

viktor jeMec
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Športno društvo Peloton osvojilo najzahtevnejši kolesarski vzpon v Evropi
Vsako leto si v začetku kolesarske sezone zastavimo cilje in določimo, kako primerno zaključiti kole-

sarsko sezono. Pred dvema letoma nam je uspel nori vzpon na Grossglockner, nori predvsem v smislu 
vremenskih razmer, saj je bilo na vrhu dobrih 10 centimetrov svežega snega, lani nam jo je prav tako 
zagodel sneg, saj so bili Dolomiti in znan krog po prelazih Sella Ronda pobeljeni s snegom, tako da 
smo klavrno zaključili lansko sezono. Letos pa smo se odločili in napadli najzahtevnejši ali pa enega 
najzahtevnejših kolesarskih vzponov v Evropi, Monte Zoncolan, ki ga vsake toliko obišče tudi Giro. 
Posebnost tega vzpona je ta, da se v desetih kilometrih dvigneš kar za 1220 višinskih metrov, pov-
prečno okoli 14 odstotni naklon, na 6,5 kilometra dolgem odseku pa je naklon skoraj konstantnih 20 
odstotkov. Pred začetkom vzpona je citat Dantejeve Božanske komedije: Opustite vsako upanje, vi, ki 
vstopate. V realnosti to pomeni, da pravzaprav ne veš, ali bi raje hodil ob kolesu ali obrnil. No, ne eno 
ne drugo ne pride v poštev, šteje le trpljenje in vztrajnost. Pravijo, da kar te ne pokonča, ti daje jutri 
še večjo moč, in to prav gotovo velja za ta vzpon, ki nič lepega ne ponudi, le vzame. A ko veš, da si 
ga premagal, te praktično nič več ne more ustaviti. Neustrašni člani ŠD Peloton so tokrat bili: Damjan 
Javernik, Matija Pok Badalič, Lenart Golob, Sašo Cor in Andraž Kopitar.

ŠPORT

Motoristi in motorji pokazali, kaj znajo in zmorejo

Lep sončen vikend je tokrat na Vransko privabil številne ljubitelje moto 
športa, saj je Avto moto društvo Lukovica v soboto, 18., in v nedeljo, 19. av-
gusta, v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, organiziralo dirko za dr-
žavno prvenstvo v hitrostnem motociklizmu za kategorije minimoto (MM), 
skuter (SK), supermoto (SM) in ohvale (OH), dirko Alpe-Adria za voznike s 
starodobniki z mednarodno udeležbo in memorial Nika Sodnikarja. Kakor 
je dejala ena izmed obiskovalk po podelitvi pokalov, sta bila to dva lepa, 
napeta, zanimiva in adrenalinsko polna dneva. A si tokrat obiskovalci niso 
ogledovali le spektakularnih voženj motoristov, ampak še številne staro-
dobnike in vožnjo z motorjem za vso družino ali drugače trial. Če sta pri pr-
vih odločala hitrost in spretnost, je pri trialu veliko vlogo igrala potrpežlji-
vost in vaja. A tokratne dirke AMD Lukovici ne bi uspelo izpeljati, če jim ne 
bi poleg moto kluba rokovnjači na pomoč priskočili še številni pokrovitelji. 
Tako so bili tekmovalci deležni poleg nagrade Občine Lukovica še nagrad 
Avto Cerarja iz Kamnika in Avtomehanike Kveder. In kdo so tokrat stopili na 
zmagovalne stopničke? V kategoriji SK 70 je bil prvi Nejc Šipek AMD Orjaki, 
na drugo stopničko se je povzpel Marko Mihael iRacing team, takoj za njim 

Martin Mihael iz istega moštva. V razredu SK Open so mesta od prvega do 
tretjega zasedli Matija Fantinič, Danjiel Računica AMD Domžale in Simon 
Fantinič. Ohvale Enej Krševan GAS Vrtejba in Enej Logar AMD Domžale. V 
razredu GP 50 sta si mesti razdelila Robert Mladovan Gas Vrtejba in Silva-
no Mladovan MK Veteran. V razredu mini moto sta tekmovali dve starostni 
skupini, in sicer je v skupini MM Otroci1 prepričljivo zmagal Tian Krševan 
Gas Vrtejba, drugi je bil Taj Komel Gas Vrtejba in tretji Matija Kodarin Gas 
Vertejba. V razredu MM Otroci2 Etien Kantar Božič GAS Vertejba in Tadej 
Maver Guštin GAS Vertejba. V razredu MM za državno prvenstvo Slovenije 
je prepričljivo zmagal Jani Medoš AMD Orjaki pred Valterjem Poropatom 
Mini moto klub Obala racing in Mašo Krmelj AMD Orjaki. Med rekreativci, 
ki niso po zagnanosti nič zaostajali za ostalimi vozniki, si je zmago priboril 
Jan Zorko pred Edy Rupelli Gas Vrtejba in Bojan Kodre. Razburljive so bile 
tudi dirke motorjev, ki so tako kakor lastniki častitljivih starosti, če že ne 
oni, saj jih ne bodo priznali, pa motorji zagotovo so. V razredu AAClasic 
500 je prvo mesto zasedel Primož Vindišar, drugo Zoran Pavloviæ iz Srbije, 
AAClasic 750 Luciano Garlassi Italija, AAClasic legend so si mesta razdelili 
Zoran Salopek Hrvaška in Bruno Cmrk Hrvaška in Guido Lenzi Calisti Italija 
AAClasic, special Zdesav Dumboviæ Hrvaška, AAOltimer 250 Hewidi Fa-
bjan Slovenija in v razredu AA Oltimer 500 Janez Marolt in Jože Cerar AMD 
Lukovica. AA125 GP/SP za državno prvenstvo Davide Di Lenardo in Martin 
Di Lenardo Istrani - Hrvaška in Žan Reja Slovenija. Izven konkurence Primož 
Vindišar Slovenija. Čeprav ni bila dosežena ženska kvota, so vendar krojile, 
in ne le to, tudi bile močne konkurentke, čeravno samo dve ostalim tek-
movalcem in si tudi zato zaslužile ob koncu tekmovanja še poseben dolg 
aplavz. Številni obiskovalci so se že odločili, da prihodnje leto zagotovo 
ponovno pridejo, saj v Centru varne vožnje AMZS od tekmovanj odne-
seš največ. Odlična vidljivost celotnega tekmovalnega prostora, zanimivi 
spremljevalni dogodki in odlična organizacija so porok, da bo obisk tudi 
v prihodnje velik.

drAgo juteršek

VII. Marjanov memorial tokrat le v Trnjavi

Leto je naokoli, člani in članice ŠKD Bregar pa so se ponovno spomnili 
svojega ustanovnega člana Marjana Pozniča. V njegov spomin so pripra-
vili že VII. Marjanov memorial v nogometu in to kar v njemu tako ljubem 
domačem kraju, Trnjavi. Nogometno igrišče v športnem parku Trnjava je v 
soboto, 8. septembra, gostilo nogometne ekipe ŠD Zlato Polje, Autsiderji, 

NK Črni graben veterani, NK Črni graben mlajša selekcija in ŠKD Bregar. To-
krat je turnir potekal v dveh delih. V prvem so se pomerile zgoraj navedene 
ekipe, v drugem pa selekcije mlajših igralcev NK Črni graben med seboj. 
Tudi tu smo poleg lepega nogometa videli še mladostno zagnanost, ki je 
pripeljala do številnih golov, ki so navdušili obiskovalce turnirja. Nogome-
tnih užitkov je bilo tokrat na pretek, saj se je vsaka ekipa pomerila z vsako 
in je zmagovalca odločalo število zbranih točk. Na koncu so medalje prejeli 
vsi nogometaši in nogometašice nižjih selekcij NK Črni graben. Najboljša 
ekipa ŠD Zlato Polje je odnesla domov prehodni pokal, najboljši in najbolj 
učinkovit nogometaš Mitja Klopčič pa medaljo in praktično nagrado, za 
kar sta poskrbela Tapro trgovina Ljubljana in Avto Cerar Kamnik. Turnir se 
je zaključil s prijateljskim druženjem, saj je organizatorju tokrat šla na roko 
vsaj narava, če že drugi, vsaj kar se dovoljenj tiče, kaj založijo, izgubijo in 
pozabijo. Za uporabo igrišča pa žal ne storijo nič. In postavlja se vprašanje: 
bo prihodnje leto VIII. Marjanov memorial ponovno gostoval ali bo na do-
mačem igrišču? Pustimo času čas in se obenem pustimo tudi presenetiti, 
kajti volitve bodo.

drAgo juteršek
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Aktivno v počitnice in novo 
šolsko leto
Kaj je boljše, kot se po koncu šolskega leta, ko so izpiti za višji pas 
mimo, treningov konec, odpraviti plavat na morje? Karateisti iz 
Karate kluba Domžale, sekcije Lukovica, vam lahko z gotovostjo 
potrdijo, da se je zagotovo bolj atraktivno v začetku julija udeležiti 
letne karate šole v hrvaškem Katoru, letos že 41. po vrsti. 

Po celemu tednu zagnanega treniranja tehnike, jutranjega teka po 
plaži, uživanja na prijetno toplem soncu in sklepanja novih prijateljstev, 
je v sobotnem jutru naraščala temperatura predvsem pri tistih, ki so se 
udeležili izpita za višji pas. Trud, energija, skupni in individualni treningi 
pod nadobudnim očesom trenerjev in prikaz naučenega na izpitu so 
marsikomu prinesli višji pas. Ena izmed teh je bila tudi Sara Jemc, ki je 
uspešno položila izpit za 5. kyu. 

Upamo, da se bo naslednje leto še več članov odločilo za udeležbo 
na več kot zabavni, s treningom obarvani letni karate šoli.

Čeprav so počitnice (pre)hitro minile, se karateisti vedno veselimo 
septembra, ker se vračamo v telovadnice, kjer bomo nadgrajevali svoje 
znanje. Letos bodo treningi potekali na številnih lokacijah, tudi v te-
lovadnici OŠ Janka Kersnika Brdo. Vabimo vas, da se nam pridružite 
vsak torek in četrtek od 17.15 do 18.00. 

Za več informacij lahko obiščete spletno stran www.sankukai.org 
ali med 11. in 14. uro pokličete na telefonsko številko 031 231 440. Vpis 
za nove člane poteka do konca septembra 2018. Se vidimo!

kArAte kLub doMžALe

piA pAjk, trenerkA

Otroci na e-trial motorjih
AMD Lukovica se je tudi letos 
vključilo v skupno promocijsko 
akcijo Vikend odprtih vrat v Srcu 
Slovenije.

V soboto, 8. septembra 2018, 
je društvo med 15. in 18. uro 
obiskovalcem odprlo svoja vra-
ta. Na parkirišču pred delavnico 
Avto Kveder v Lukovici je bil po-
stavljen poligon z različnimi ovi-
rami. Vsem otrokom, ki so prišli 
v spremstvu staršev, je društvo 

ponudilo vožnjo z električnim trial motorjem. Kar 22 se jih je odločilo, 
da se z motorjem zapeljejo med ovirami. Večina od njih je prvič sama 
vozila motor. Pred začetkom vožnje si je vsak otrok nadel zaščitno 
opremo (čelado, ščitnike za hrbet, roke in noge). Trial motor se razli-
kuje od običajnih motorjev, saj nima sedeža, zato mora voznik med 
vožnjo ves čas stati, kar je lahko zelo naporno. Pred zagonom motorja 
je bilo pri otrocih čutiti veliko pričakovanje in kanček negotovosti. Pod 
nadzorom društvenih inštruktorjev so vsi nadobudni vozniki uspešno 
premagali strah in se hitro spoprijateljili z motorjem. Njihove očke so 
žarele od ponosa, ko so izpod čelade pogledovali k mamicam in očk-
om, ki so pritiskali na sprožilce fotoaparatov. Eden od mladih voznikov 
je med vožnjo dobil zamisel, da bo s prihranki kupil trial motor.

V času prireditve sta tekmovalca AMD Lukovica na sosednjem tek-
movalnem poligonu demonstrirala vožnjo premagovanja različnih 
ovir s pravimi tekmovalnimi trial motorji.

AMD Lukovica se vsem obiskovalcem zahvaljuje za udeležbo in jih 
vabi, da postanejo člani društva.

AMd LukovicA
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CICIBANOVE URICE
bodo organizirane za otroke, ki niso vključeni v vrtec

in so rojeni leta 2013, 2014 in v prvi polovici 2015.
Začele se bodo v SREDO, 10. 10. 2018, ob 16.00, 

v enoti vrtca Medo Prevoje ali Krašnja, odvisno od števila prija-
vljenih otrok iz določenega okolja.

Vpis otrok in informativni sestanek bo v SREDO, 3. 10. 2018, 
ob 17.00, v VVE Medo na Prevojah. Z vašimi otroki bo JOLAN-

DA KRESLIN, vzgojiteljica.

Vabljeni!

Prvi šolski dan
Povsod že diši po jeseni, šolska vrata so se odprla in s pogumnimi 
koraki je skoznje vstopilo 76 prvošolcev OŠ Janka Kersnika Brdo. 

V ponedeljek, 3. septembra 2018, so se skupaj s starši ob 10.00 zbra-
li v Kulturnem domu Lukovica, kjer so jih prijazno sprejeli ravnateljica 
Anja Podlesnik Fetih, župan Matej Kotnik in Anton Meden, predsednik 
sveta staršev. Sledila je igrica Pekarna Mišmaš, ki so jo izvedli učenci 
PŠ Krašnja pod okriljem Vere Beguš in Lucije Dolinšek. Veste, to je tista 
pekarna, kjer miške pomagajo Mišmašu peči kruh. 

Naši prvošolci so se razveselili čepic, nahrbtnikov in rutic, ki so jih 
podelili ravnateljica, župan in učiteljice. Po kulturni prireditvi so učenci 
obiskali še svoje učilnice, kjer so se pobliže spoznali s svojimi učiteljica-
mi, sošolci in vzgojiteljicami. 

Dragi prvošolci, želimo vam, da se boste v šoli dobro počutili in se 
veliko zanimivega naučili. 

učiteLjice 1. rAZredov

Letovanje prek ZPM Domžale
V letošnjem poletju je Zveza prijateljev mladine Domžale v sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok ponudila otrokom 
na območju domžalske upravne enote šest terminov za letovanje na morju. Starši so lahko izbirali med dvema sedemdnevnima in štirimi 
desetdnevnimi izmenami v Poreču, Savudriji, Piranu in Umagu. 

Letovanje je namenjeno otrokom od petega do devetnajstega leta 
starosti, predvsem tistim, ki so v zadnjem letu zaradi bolezni obiska-
li zdravnika najmanj dvakrat in so zato upravičeni do sofinanciranja s 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. 

Staršem, ki so se znašli v finančni stiski in bi težko poravnali stroške 
letovanja, smo priskočili na pomoč s finančnimi sredstvi, zbranimi z 
akcijo Pomežik soncu. ZPMS že 19 let zbira denar z dobrodelnim kon-
certom, s katerim omogoča letovanje čim večjemu številu otrok. Zvezi 
prijateljev mladine Domžale pa so sredstva za pomoč družinam za le-
tovanje prispevali donatorji in Rdeči križ Domžale. Za zdravstveno le-
tovanje otrok s posebnimi potrebami smo pridobili sredstva s prodajo 
biorazgradljivih krp, ki jih je Pošta Slovenije vključila v prodajo v vseh 
svojih poslovalnicah. Fundacija za financiranje invalidskih in humani-
tarnih organizacij je sofinancirala spremstvo oseb invalidnim otrokom.

Letovali so tudi otroci brez zdravstvenega predloga. Zdravi otroci so 
lahko poleg morskih terminov izbirali tudi med gorskimi v Gozdu Mar-
tuljku in Zgornjih Gorjah pri Bledu.

Na morju je zdravje krepilo 135 osnovnošolcev, 16 vrtčevskih otrok 
in 9 srednješolcev. Iz občine Lukovica je letovalo 32 otrok.

Na počitnicah so bili z njimi mladi mentorji, ki so z veliko mero ob-

čutka za otroke in mladino poskrbeli za varne, zdrave, zabavne in ne-
pozabne počitnice. Poleg plavanja in namakanja v morju so udeleženci 
pri različnih športnih aktivnostih ter sproščujočih in ustvarjalnih dejav-
nostih razvijali svoje talente in interese. 

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k letovanju 160 otrok, se iskreno za-
hvaljujemo. Nekateri otroci so letos prvič okusili slano morsko vodo. Vsi 
pa bodo zagotovo bolj zdravi in pripravljeni na nove učne izzive.

predsednicA ZpM doMžALe

MAg. kArLinA strehAr
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI PREVOJE, DNE 18. NOVEBRA 2018, V 
KRAJEVNI SKUPNOSTI PREVOJE

VOLIŠČE 05.1.1. – KULTURNI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA
Imovica, Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Šentvid pri Lukovici, Vrba, Lukovica pri Dom-
žalah – Trojanska cesta 2

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-8/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018

VOLIŠČE 068. 01. 01 – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA, Krašnja 14 A, 
Lukovica
Kompolje, Koreno, Krajno Brdo, Krašnja, Spodnje Loke, Vrh nad Krašnjo, Žirovše.

VOLIŠČE 068. 01. 02 – KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA, Stari trg 1, 
Lukovica
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, razen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Makleno-
vec, Ulica Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot v Rovca, Laze, Šolska pot, 
Mlakarjeva ulica, Maroltova ulica, Kersnikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, 
Mlaka, Gradiška cesta, Koseskega cesta, Obrtniška ulica.
Brdo pri Lukovici, Čeplje, Gradišče pri Lukovici, Preserje pri Lukovici, Spodnje Koseze, 
Spodnje Prapreče, Trnjava, Videm pri Lukovici, Zgornje Prapreče.

VOLIŠČE 068. 01. 03 – KULTURNI DOM ANTONA MARTINA SLOMŠKA, Šentvid pri 
Lukovici, Veidrov trg 4, Lukovica
Imovica, Lukovica pri Domžalah – Trojanska cesta 2, Prevalje, Vrba
Prevoje pri Šentvidu: Aljaževa ulica, Cesta na bajer, Cesta na gmajno, Dobrava, Dunaj-
ska cesta, Kranjska cesta, Kvederčkova ulica, Mala ulica, Opekarska cesta, Pod hribom, 
Rimska ulica, Rožna ulica, Sončna ulica, Stara cesta, Stranska ulica, Trdinova pot, Zabor-
št, Zupanova ulica, Želodniška cesta
Šentvid pri Lukovici: Beukova cesta, Cesta na Brdo, Cesta sv. Vida, Devova ulica, Gasil-
ska ulica, Imoviška cesta, Knezova ulica, Kvedrova ulica, Mirna ulica, Ob Vrševniku, Selo, 
Štajerska cesta, Ulica Alojza Škofica, Veidrov trg, Vrtna ulica.

VOLIŠČE 068. 01. 04– ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO RAFOLČE, Rafolče 11
Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje.

VOLIŠČE 068. 01. 05 – ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE, Podgora pri Zlatem 
Polju 1
Brezovica pri Zlatem Polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri 
Zlatem Polju, Trnovče, Zlato Polje.

VOLIŠČE 068. 01. 06 – OŠ JANKA KERSNIKA BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGO-
VICA, Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Prevoje, 
Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, Zgornji Petelinjek, 
Zlatenek.

VOLIŠČE 068. 01. 07 – VEČNAMENSKI OBJEKT, Češnjice 8, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico, Selce.

VOLIŠČE 068. 01. 08 – ZADRUŽNI DOM TROJANE, Trojane 6, Trojane
Bršlenovica, Gorenje, Hribi, Javorje pri Blagovici, Log, Podmilj, Prvine, Suša, Šentožbolt, 
Trojane Učak, V Zideh, Zavrh pri Trojanah.

VOLIŠČE 068. 01. 09– KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA, Stari trg 1, Lukovica
DRUŠTVENA SOBA OBČINE LUKOVICA
Predčasne volitve

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-3/2018  Aleksander Urankar, univ. dipl. prav., l. r.
Datum: 3. 9. 2018 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 45/08 in 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 2018 
sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE V OBČINSKI SVET IN ZA VOLITVE ŽUPANA, DNE 18. NOVEMBRA 2018 V OBČINI LUKOVICA

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLAGOVICA, DNE 18. NOVEMBRA 

2018, V KRAJEVNI SKUPNOSTI BLAGOVICA

VOLIŠČE 01.1.1. – OŠ JANKA KERSNIKA BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA BLAGO-
VICA, Blagovica 33, Blagovica
Blagovica, Gabrje pod Špilkom, Golčaj, Jelša, Korpe, Mali Jelnik, Podsmrečje, Pre-
voje, Prilesje, Spodnji Petelinjek, Veliki Jelnik, Vošce, Vranke, Zgornje Loke, Zgornji 
Petelinjek, Zlatenek

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-4/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ČEŠNJICE, DNE 18. NOVEMBRA 2018, 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI ČEŠNJICE

VOLIŠČE 02.1.1. – VEČNAMENSKI OBJEKT, Češnjice 8, Blagovica
Češnjice, Lipa, Poljane nad Blagovico, Selce

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-4/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI KRAŠNJA, DNE 18. NOVEMBRA 2018, 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI KRAŠNJA

VOLIŠČE 03.1.1. – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Krajno Brdo, Vrh nad Krašnjo
VOLIŠČE 03.2.1. – OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Krašnja
VOLIŠČE 03.3.1. - OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Spodnje Loke, Žirovše
VOLIŠČE 03.4.1. - OŠ BRDO, PODRUŽNIČNA ŠOLA KRAŠNJA
Kompolje, Koreno

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-6/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018

LOKALNE VOLITVE
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Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČA ZA PREDČASNE VOLITVE ČLANOV SVETOV 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI NA OBMOČJU OBČINE LUKOVICA, DNE 18. 

NOVEMBRA 2018

VOLIŠČE 09.901. - KULTURNI DOM LUKOVICA, 
DRUŠTVENA SOBA OBČINE LUKOVICA

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-12/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018 

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI ZLATO POLJE, DNE 18. NOVEMBRA 
2018, V KRAJEVNI SKUPNOSTI ZLATO POLJE

VOLIŠČE 08.1.1. – ŠPORTNO DRUŠTVO ZLATO POLJE
Brezovica pri Zlatem polju, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem polju, Preserje pri 
Zlatem polju, Trnovče, Zlato polje

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-11/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 
SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI LUKOVICA, DNE 18. NOVEMBRA 

2018, V KRAJEVNI SKUPNOSTI LUKOVICA

VOLIŠČE 04.1.1. - KULTURNI DOM LUKOVICA
Lukovica pri Domžalah: Trojanska cesta vsa, razen št. 2, Stari trg, Vevrov trg, Makle-
novec, Ulica Jelke Komotarjeve, Ulica Frana Milčinskega, Pot v Rovca, Laze, Šolska 
pot, Maroltova ulica, Kersnikova ulica, Stara pot, Mačkova cesta, Podpeč, Mlaka, 
Gradiška cesta in Koseskega cesta
Brdo pri Lukovici

VOLIŠČE 04.2.1. - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA
Zgornje Prapreče, Gradišče pri Lukovici

VOLIŠČE 04.3.1. - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA
Preserje pri Lukovici

VOLIŠČE 04.4.1. - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA
Spodnje Koseze, Videm pri Lukovici, Spodnje Prapreče

VOLIŠČE 04.5.1. - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA
Čeplje

VOLIŠČE 04.6.1. - KULTURNI DOM JANKA KERSNIKA LUKOVICA
Trnjava

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-7/2018  Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI RAFOLČE, DNE 18. NOVEMBRA 2018, 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI RAFOLČE

VOLIŠČE 06.1.1. – ŠPORTNO TURISTIČNO DRUŠTVO RAFOLČE
Dupeljne, Rafolče, Straža, Vrhovlje

OBČINA LUKOVICA  Predsednik
Občinska volilna komisija Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-9/2018 Mag. Aleksander Urankar, l. r.
Datum: 3. 9. 2018

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV – UPB3, 
45/08, 83/12 in 68/17) je Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 2. seji, dne 3. 9. 

2018 sprejela naslednji 

SKLEP
O DOLOČITVI VOLIŠČ IN OBMOČIJ VOLIŠČ ZA VOLITVE ČLANOV 

SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI TROJANE, DNE 18. NOVEMBRA 2018, 
V KRAJEVNI SKUPNOSTI TROJANE

VOLIŠČE 07.1.1. – ZADRUŽNI DOM TROJANE
Hribi, Trojane, V Zideh, Zavrh pri Trojanah

VOLIŠČE 07.2.1. – ZADRUŽNI DOM TROJANE
Bršlenovica, Podmilj, Prvine, Šentožbolt, Učak

VOLIŠČE 07.3.1. - ZADRUŽNI DOM TROJANE
Gorenje, Javorje pri Blagovici, Log, Suša

OBČINA LUKOVICA   Predsednik
Občinska volilna komisija  Občinske volilne komisije
Številka: 041-0004-10/2018
Datum: 3. 9. 2018   Mag. Aleksander Urankar, l. r.

Pri nas opravite jesenski pregled vozil,
menjavo pnevmatik in uredite registracijo.

Pa srečno vožnjo!

 

m 041 877 800     e info@avtokveder.com

ZANESLJIVO IN UGODNO!
TV od 15€, INTERNET od 13€, DVOJČEK od 28 €/mesec

ZANESLJIVO IN UGODNO!

- INTERNET in IPTV signal tudi s kamn. gradu, Krima, Ambroža, Vel. Planine, 
Zg. Javoršice, Kališča, Rožična, Porebra, Sr. vasi, Črnivca, Slivne, Sv. Miklavža
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I.
Javno se razgrne:
1. dopolnjen osnutek Odloka o občinskem po-

drobnem prostorskem načrtu za del območja 
Turistične cone Drtijščica – B, ki ga je julija 2018 
izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o., 
družba za sonaravno urejanje prostora, Dom-
žale, pod številko projekta 18/2017 (v nadalje-
vanju: dopolnjen osnutek OPPN - B);

2. povzetek za javnost;
3. obrazložitev in utemeljitev dopolnjenega 

osnutka OPPN - B;
4. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve 

dopolnjenega osnutka OPPN - B.

II.
Območje Turistične cone Drtijščica, površine 
3,29 ha, se nahaja ob Gradiškem jezeru v juž-
nem delu naselja Gradišče pri Lukovici in je 
namenjeno turističnim in športnorekreacijskim 
dejavnostim. Ureja se z občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom (OPPN).
Občinski svet je aprila 2017 sprejel Odlok o ob-
činskem podrobnem prostorskem načrtu za del 
območja Turistične cone Drtijščica (Ur. vestnik 
Občine Lukovica, št. 5/17), ki obsega jugovzho-
dni del območja, površine 0,58 ha. Z njim je na-
črtovana gradnja sklopa dveh gostinskih stavb 
in manjšega apartmajskega naselja s pripadajo-
čo infrastrukturo
Razlog za pripravo OPPN za drugi del območja 
Turistične cone Drtijščica z oznako B je namera 
Lovske zveze Slovenije zgraditi Nacionalni lovski 
center. OPPN – B obsega vzhodni del osrednje-
ga dela območja Turistične cone, okvirne povr-
šine 0,78 ha. Nahaja se v k.o. Spodnje Koseze in 
obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 799, 
800/3, 1121/1 del in 1123 del.
Na ureditvenem območju se načrtuje izgradnja 
večnamenskega objekta: poslovno – upravna 
dejavnost vodstva Lovske zveze Slovenije, izo-
braževanje lovskih kadrov, organiziranje razstav 
in kulturnih prireditev. V kasnejši fazi je predvi-
dena dograditev lovskega muzeja z razstavnim 
prostorom, zato se z OPPN – B opredeljuje več 
etap realizacije. 

III.
Javna razgrnitev bo trajala v času od 8. oktobra 
2018 do vključno 6. novembra 2018.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prosto-
rih Občine Lukovica (Društvena soba v pritličju), 
Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica, 
objavljeno pa bo tudi na spletni strani Občine Lu-
kovica: http://www.lukovica.si.
Javna obravnava bo potekala 24. oktobra 2018, 
z začetkom ob 17.00 uri v Društveni sobi Ob-
čine Lukovica (pritličje), Lukovica pri Domžalah, 
Stari trg 1, 1225 Lukovica.

IV.
Med javno razgrnitvijo in javno obravnavo ima 
javnost pravico dajati mnenja, pripombe in pre-

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostors-
kem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 

33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 

76/14-Odl.US, 14/15-ZUUJFO in 61/17 - ZUreP-2) in 
30. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik 

Občine Lukovica, št. 9/11, 15/14) župan s tem

JAVNIM
NAZNANILOM

obvešča javnost o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja

Turistične cone Drtijščica - B

dloge na dopolnjen osnutek OPPN - B. Pripombe 
in predlogi se lahko do vključno 6. novembra 
2018 podajo pisno na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov (v delovnem 
času občinske uprave), pisno ali ustno na javni 
obravnavi, lahko pa se pošljejo na naslov: Občina 
Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 
Lukovica.
Rok za pripombe in predloge poteče zadnji dan 

javne razgrnitve.
Občina Lukovica bo preučila pripombe in pre-
dloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo 
objavila na spletni strani Občine Lukovica: http://
www.lukovica.si, ter pisno seznanila lastnike ze-
mljišč glede pripomb in predlogov, ki jih bodo 
izrazili v okviru javne razgrnitve.

V.
To javno naznanilo se objavi na spletni strani Ob-
čine Lukovica in v občinskem glasilu Rokovnjač.

štev: 350-19/2016-28 župAn:
dAtuM: 20.9.2018 MAtej kotnik, L.r

Foto utrinek
Andreja Panič Omahna je na Prevaljah pri Lu-
kovici ujela štorkljo ob vzletu in soseda, ki je 
ustavil motor in sestopil z njega. Ob tem je 
dodala komentar: »Fotografija je narejena ob 
pravem trenutku, čeprav dejansko ni bilo, kot 
izgleda, saj je med njima bilo kar nekaj me-
trov razdalje.«
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Hvaležen sem, da sem bil jaz 
tisti izbran, ki je lahko živel 
s teboj, ljubil in bil ljubljen. 

Žalosten sem, ker mi ni dano, da 
bi se postaral skupaj s teboj.

Tvoj Miran

ZAHVALA

Po težki bolezni se je mirno, malo pred 
praznovanjem 73. rojstnega dne, poslovil 

naš dragi mož, oče, dedek in tast

FRANC ARMENI
(5. 9. 1945–22. 8. 2018) s Trojan

Iskreno se zahvaljujemo vsem soro-
dnikom, vaščanom in prijateljem za 

izrečena sožalja ter podarjeno cvetje 
in sveče. Posebne zahvale tudi patro-

nažni sestri Irmi Markovšek za vso skrb 
in nego na domu, g. Ladu Goričanu za 
čustvene poslovilne besede, župniku 
Dragu Markušu za lepo opravljen po-

grebni obred, Pogrebni službi Vrbančič, 
pevcem Grajskega kvarteta in vsem, ki 

ste ga pospremili na njegovi zadnji poti 
in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je zapustila naša skrbna 
mama, babica, prababica, sestra in teta 

ALOJZIJA KLOPČIČ
po domače Golovčeva mama iz Krašnje

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

Posebna zahvala dr. Eriku Breclju, dr. med. 
specialist splošne in abdominalne kirurgije/

KoP iz Onkološkega inštituta, ki jo je 
spremljal od samega začetka bolezni pa do 
konca, za njegovo strokovnost, prijaznost 
in toplino do bolnega človeka, gospodu 

Antonu Potokarju za lepo opravljen pogrebni 
obred, Pogrebni službi Vrbančič za brezhibne 

pogrebne storitve in kvartetu Krt.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni 
zadnji poti, bili del njenega življenja in jo 
boste skupaj z nami nosili v svojih srcih.

Vsi njeni, avgust 2018

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
saj veste, kako trpel sem
in večni mir mi zaželite.

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

(Svetlana Makarovič)

V SPOMIN

1. septembra je minilo leto, odkar nas je 
zapustil naš dragi

FRANC TREBUŠAK
po domače Kovačev Franci

s Trojan

Hvala vsem, ki se ga spominjate in 
postojite na njegovem grobu.

Brez njega je naše življenje drugačno,
bolj pusto in prazno.

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 68. letu nas je zapustil dragi mož in 
skrben ati, dedek, stric, svak in nečak 

KAROL DRAGO
ŠAVORN 

iz Imovice 2.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom in znancem za izrečeno sožalje, 

podarjene sveče in denarno pomoč.
Zahvaljujemo se zdravnikom ZD Domžale za 

lajšanje bolečin.
Zahvaljujemo se gospodu župniku Pavlu 

Okolišu za lepo opravljen pogrebni obred, 
gospe Mateji Orehek za lep poslovilni govor 

in pevcem.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na zadnjo 
pot in ga boste ohranili v lepem spominu.

V globoki žalosti vsi njegovi

Težko je pozabiti človeka,
ki ti je bil drag,

še težje je izgubiti ga za vedno,
a najtežje je naučiti se živeti

brez njega.

Bil je nepozaben čas, ki smo ga preživeli s teboj
in je čas bolečine, ko smo se morali ločiti,

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

V SPOMIN

Dne 11. avgusta je minilo 15 let,
odkar si nas zapustil

VINKO DRAGAR
Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem 

spominu, postojite ob njegovem grobu in 
mu prižigate sveče.

Vsi njegovi

Odšel si tja,
od koder več vrnitve ni.

Nam pa zapustil si lep spomin,
na skupaj preživete srečne dni.
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Povabilo k sodelovanju
Le slaba dva meseca nas ločita od letošnjih lokalnih volitev, ko bomo 

spet imeli pravico (in predvsem dolžnost), da gremo na volišča in izvoli-
mo ljudi, ki bodo v naslednjih štirih letih odločali o razvoju naše doline. 

Občine predstavljajo temelj celotnega državnega ustroja, tukaj ob-
čani lahko dejansko najbolj vplivamo na to, kako bo občina »živela« in 
kaj od župana in občinskega sveta upravičeno pričakujemo. Občina 
Lukovica se lahko hitro razvija; ima zavidljivo lokacijo ob AC, bližino 
Ljubljane, čisto naravo, bogato kulturno dediščino in pridne ljudi. Vse 
to lahko unovčimo z dobro razvojno strategijo in s postavitvijo pravih 
prioritet.

Bomo imeli najdražje komunalne storitve s primerljivimi občinami? 
Bomo dopustili gradnjo asfaltne baze v Lukovici? Bo končno sprejet 
občinski prostorski načrt? Kdaj bodo domači obrtniki in lastniki podjetij 
lahko svoje delavnice in obrate zgradili v domači občini? Jih bomo znali 
privabiti s ponujenimi olajšavami pri plačilu komunalnega prispevka? 

Mnogo je vprašanj in v Novi Sloveniji poznamo konkretne rešitve. 
Hkrati vas vabimo, da nam posredujete svoje predloge in mnenja ter 
izpostavite probleme, s katerimi se najpogosteje srečujete. Dejstvo je, 
da prihodnost občin, predvsem manjših, ni rožnata: nenehno poveče-
vanje pristojnosti (hkrati pa ne tudi prenosa finančnih sredstev iz držav-
nega proračuna, kar je sicer zakonska obveznost države), zmanjševanje 
povprečnine, do katere so občine upravičene, sočasno pa vedno več 
sredstev za Mestno občino Ljubljana, ki iz naslova opravljanja nalog 
glavnega mesta države dobiva brez problema velika dodatna sred-
stva. Zato je res pomembno, katere prednostne naloge si v določenem 
mandatu začrta vodstvo občine. 

Občinski odbor NSi Lukovica se zaveda razvojnih možnosti naše do-
line, zaveda se tudi vseh ovir, ki v tem trenutku hromijo skladnost razvo-
ja vseh delov občine. Z našimi novimi močmi bomo pomagali začrtati 
pravo smer razvoja, ki bo reševala vsakodnevne življenjske stiske ljudi.

Pišite nam na lukovica@nsi.si, veseli bomo odziva.

Spoštovane občanke in občani,
»odgovorno delovanje za vse« je našo neodvisno listo, LISTO ZA 

ČRNI GRABEN, vodilo celoten mandat župana in občinskega sveta 
občine. Obdobje se izteka in pri pregledu opravljenega dela smo 
ugotovili, da smo na nekaterih področjih zadovoljni in ponosni na 
doseženo. Spet drugje si želimo, da bi lahko naredili več - prizade-
vali smo si za enakomernejši razvoj naše občine, za transparentno 
delovanje občinske uprave, za obravnavo in sprejem občinskega 
prostorskega načrta, za vzpostavitev podpornega okolja, da bi 
lahko občanke in občani izkoristili naše naravne danosti in geo-
grafsko lego in drugo. 

Na sejah Občinskega sveta smo svoja stališča zagovarjali s teh-
tnimi argumenti in s strpnim dialogom poskušali doseči napredek 
na omenjenih področjih. Škarje in platno pa so v drugih rokah, ki 
so se odločale drugače. Prav zato smo veseli in ponosni, da lah-
ko napovemo kandidaturo mag. Olge Vrankar, nosilke naše liste, 
za županjo občine Lukovica. Pri predstavitvi svoje kandidature je 
Olga povedala: »Vsem občankam in občanom je treba dati mo-
žnost za sodelovanje pri oblikovanju in uresničevanju skupnih ci-
ljev. Le s poznavanjem potreb in želja s terena lahko oblikujemo za 
našo občino najboljše in uresničljive odločitve, izboljšamo pogoje 
za vse skupine v občini, za vse generacije in za vsa naselja.«

Vse njene podpornice in podpornike vabimo, da napovedano 
kandidaturo Olge Vrankar za županjo občine Lukovica podpre-
te s podpisom in potrditvijo obrazca podpore na Upravni enoti 
Domžale v času uradnih ur, tudi ob četrtkih, do začetka volilne 
kampanje (do 18.10.2018). Obrazce za podporo kandidaturi lah-
ko dobite na Upravni enoti ali na spletni st rani www.lukovica.si/
objave/151191.

Potrjene obrazce najkasneje do 18. oktobra osebno izročite naši 
kandidatki za županjo, Olgi Vrankar.

ZA črni grAben, neodvisnA ListA
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Varstvo starejših in invalidov

Področje varstva odraslih v okviru Centra za socialno delo Domžale 
(v nadaljevanju CSD) vključuje različne ukrepe in storitve posamezni-
kom, skupinam odraslih in starejših uporabnikov, ki so se znašli v stiski 
in potrebujejo pomoč, bodisi zaradi osebnih težav, starosti, bolezni ali 
invalidnosti, ker nimajo sredstev za preživljanje, zaradi slabih medo-
sebnih odnosov, ker so žrtve nasilja, ker jim neformalna mreža ne nudi 
toliko pomoči, kot jo potrebujejo, zaradi odvisnosti od alkohola, drog 
in drugih substanc in dejavnosti, ker živijo kot brezdomci, bodisi zara-
di številnih situacij, v katerih se težje znajdejo.

Da bi bila naša pomoč učinkovitejša, se center povezuje z lokalnim 
okoljem in sodeluje z različnimi službami (društvi upokojencev, Rde-
čim križem, Karitas, prostovoljci, zdravstvenimi domovi in bolnišnica-
mi, patronažno službo, domovi upokojencev, dnevnimi in medgene-
racijskimi centri, zavodi, institucijami, nevladnimi organizacijami …).

Starejši občani
Pomoč pri namestitvi v institucionalno varstvo 

Ko starejše osebe zaradi bolezni ali kakršnegakoli drugega razloga 
v domačem okolju ne zmorejo več živeti same in poskrbeti za svojo 
oskrbo, se običajno odločijo za vključitev v institucionalno varstvo 
ali pa za to poskrbijo njihovi svojci. Pri tem jim center nudi pomoč 
informativne narave glede izpolnitve vloge, svetovanju in pri iskanju 
namestitve. 

Pomoč pri prisilnih izselitvah in iskanju začasne namestitve
V primerih, ko posamezniki iz različnih vzrokov pridejo v situacijo, 

ko ostanejo brez bivališča, center nudi pomoč pri iskanju začasne na-
mestitve v bivalnih enotah, zatočiščih oziroma centrih za brezdomce.

Invalidi
Urejanje statusa invalida (vodenje postopka)

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb 
(Ur. l. RS, št. 41/83), v nadaljevanju ZDVDTPO, ureja oblike družbe-
nega varstva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno pri-

zadetih oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in 
delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastopila v otro-
ški dobi, do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega 
šolanja, vendar najdlje do 26. leta starosti.

Vlogo za priznanje statusa invalida, nadomestila za invalidnost in 
dodatka za tujo nego in pomoč vloži upravičenec oziroma njegov za-
koniti zastopnik pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem 
centru, skupaj z dokumentacijo, predpisanima obrazcema IZ 1, IZ 2, 
mnenjem komisije za razvrščanje oziroma komisije za usmerjanje 
in zdravniškim potrdilom. Za pridobitev pravic morajo imeti osebe 
poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti stalno 
prebivališče v RS. Če invalidna oseba, ki prejema nadomestilo za in-
validnost, potrebuje pomoč druge osebe pri opravljanju osnovnih 
življenjskih funkcij, lahko po ZDVDTPO uveljavlja tudi pravico dodat-
ka za tujo nego in pomoč. Pomoč in višina dodatka sta odvisna od 
tega, ali je invalidni osebi nujno potrebna pomoč in postrežba pri 
opravljanju vseh ali pri večini osnovnih življenjskih potreb. Osebi, ki 
ima status invalida po ZDVDTPO, se stroški obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja krijejo iz republiškega proračuna, razen ko je oseba 
iz naslova invalidnosti upravičena do materialnih pravic po drugih 
predpisih in je zato tudi zavarovana iz drugega naslova.

Staršem oziroma zakonitim zastopnikom otrok nudimo pomoč in 
informacije pri urejanju podaljšanja roditeljske pravice po otrokovi 
polnoletnosti.

Varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih in varstvo v drugi 
družini

Uveljavljanje pravic se začne na podlagi vloge, ki jo lahko poda 
invalidna oseba sama oziroma njen zakoniti zastopnik pri CSD, ali to 
stori center po uradni dolžnosti.

Pravice gluhe osebe do tolmača
Gluha oseba lahko uveljavlja pravico do zagotavljanja tolmača za 

slovenski znakovni jezik ter s tem pravico do informiranja v njej pri-
lagojenih tehnikah in enakopravno vključevanje v življenjsko in de-
lovno okolje ter vse oblike družbenega življenja ob enakih pravicah 
in pogojih ter z enakimi možnostmi, kot jih imajo osebe brez okvare 
sluha, na podlagi Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika 
(v nadaljevanju ZUSZJ).

Zakon določa naslednje pravice:
-pravico uporabljati slovenski znakovni jezik kot jezik medseboj-

nega sporazumevanja,
-pravico gluhe osebe, da je informirana v njej prilagojeni tehniki
-pravico do tolmačenja v postopkih pred državnimi organi, organi 

lokalne samouprave, izvajalci javnih pooblastil oziroma javne službe 
in vseh drugih življenjskih situacijah, v kateri bi gluhota pomenila 
oviro pri zadovoljevanju njenih potreb.

Gluha oseba je upravičena do vavčerja, tj. blanket, opredeljen z 
vrednostjo, pri čemer en vavčer pomeni eno uro tolmačenja. Gluhi 
osebi po zakonu pripada 30 vavčerjev na leto oziroma 100, če ima 
status dijaka ali študenta.

center ZA sociALno deLo doMžALe

Slika je simbolna.



VZEMITE MENJAVO 
OPERATERJA V SVOJE ROKE!

Vsem uporabnikom, ki bodo od 30. 8. do 30. 9. 2018 prenesli številko na HoT, povrnemo strošek prenosa številke v znesku 5 EUR 
v obliki dobroimetja na HoT račun. Vključene enote veljajo v Sloveniji, v EU pa so količine omejene oz. se obračunavajo skladno s cenikom. 

prenos številke do 
30. septembra

Vse na

Paket HoT MAXI poleg 
velikih količin podatkov 
ponuja tudi neomejeno 
količino pogovorov in 
SMS-ov v Sloveniji.
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