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Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL VIVA (v okviru razpoložljivega asor-
timana) 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 1. 12. 2022 do 16. 1. 2023 oz. do prodaje zalog.

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

izbrano iz kataloga ugodnosti

IN SREČNO 
2023 

VSEM!

Veljavnost od 1. 12. 2022 do 16. 1. 2023

MAZILO ZA USTNICE
Ustnice neguje in varuje  
pred vplivi okolja, 5 ml. 

redna cena:  2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € 1
POPUST: 
50 %

SILVER CARE GOLD ZOBNA ŠČETKA
Zaobljene ščetine preprečujejo poškodbe 
zobne sklenine in dlesni. Ergonomsko obli-
kovan ročaj je iz 24 karatne pozlate. Srednja 
trdota, 1 kos.

redna cena:  6,99 €

cena s Kartico zvestobe

4,89 € 1
POPUST: 
30 %

redna cena: 13,18 €

cena s Kartico zvestobe

 9,23 € 2
POPUST: 
30 %

DOMAČA ZELIŠČNA 
GRENČICA
Prehransko dopolnilo z vodno-
etanolnimi izvlečki zelišč, 220 g.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

SKODELICA MALČEK
Steklena skodelica dekorirana z 
zmajčkom Malčkom je izdelana 
v Sloveniji, v Steklarni Hrastnik. 
Skodelica je pakirana v lični da-
rilni embalaži.
redna cena: 6,00 €

cena s Kartico zvestobe

3,00 € 1
POPUST: 
50 %

redna cena: 4,60 €

cena s Kartico zvestobe

3,45 € 1
POPUST: 
25 %

PRAZNIČNI ČAJ
Aromatizirana 
mešanica sadnega in 
zeliščnega čaja, 40 g.

redna cena:  10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,18 € 2
POPUST: 
25 %

KAKAVOVO MASLO S 
KOKOSOVIM OLJEM 
Kakavovo maslo s kokosovim 
oljem in vitaminom E kožo 
mehča, neguje in ščiti,  
100 ml.

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

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

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

DOMAČE DOBROTE v naši trgovini: 
suhe mesnine (salame, klobase, narezki, zaseka, ocvirki), domači siri, domači štruklji, testenine 
(makaroni, rezanci, ribana kaša, …), domači piškoti, moke, kaše, zdrobi, …

VSE ZA PTICE POZIMI – hrana 
za zunanje ptice, lojne pogače, 
semena sončnic

PRAZNIČNE 
BOŽIČNE ZVEZDE

Vsem strankam 
želimo vesele božične 
praznike in srečno, 
zdravo ter uspešno 
novo leto 2023.

VSE ZA KMETIJO, DELAVNICO, DOM IN VRT

VSE ZA
KOLINE
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 
26. januarja 2023; rok za oddajo član-
kov je 16. januar 2023 do 12. ure.
Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni 
številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, pošljite po e-po-
šti na naslov: rokovnjac@lukovica.si. Sprejemamo 
le prispevke v elektronski obliki (word, PDF). Za 
več informacij pošljite sporočilo na zgoraj nave-
deni elektronski naslov.

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

UVODNE BESEDE
Spoštovane bralke in bralci, pred vami je 
zadnja letošnja številka Rokovnjača z zani-
mivimi vsebinami, ki vam bodo polepšale 
prihajajoče božično-novoletne praznike.

Lokalne volitve, na katerih smo izbirali 
župane, občinske svetnike in člane svetov 
krajevnih skupnosti, so za nami. Ob tej pri-
ložnosti v svojem imenu in v imenu ure-
dniškega odbora čestitam mag. Olgi Vran-
kar za nov mandat županje, izvoljenim 
svetnikom občinskega sveta ter članom 
svetov krajevnih skupnosti. Vsem skupaj 
želimo uspešno delo in čim več realizira-
nih projektov v naslednjem štiriletnem 
mandatu.

S konstituiranjem novega občinskega sve-
ta bo mandat potekel tudi obstoječemu 
uredniškemu odboru. Ob tej priložnosti 
se naš dosedanji uredniški odbor v sestavi 
Andreja Čokl, Petra Pavlič, Drago Juteršek, 
Gregor Berlec in moja malenkost zahvalju-
je prejšnji sestavi občinskega sveta za za-
upanje, ki nam je bilo podeljeno, da smo 
lahko soustvarjali Rokovnjača. Prav tako 
se zahvaljujemo vsem piscem, društvom 
in organizacijam v občini, ki so s svojimi 
prispevki bogatili glasilo. Nenazadnje pa 
gre zahvala tudi vam, drage bralke in bral-
ci, ki Rokovnjača vedno z veseljem vzame-
te v roke in ga z zanimanjem prebirate.

Pred nami je najlepši čas v letu, na kar nas 
že opozarja praznična okrasitev. Za uvod 
v praznični december je poskrbel Miklavž, 
ki je obiskal otroke in jih obdaril, praznič-
ni utrip pa se bo do konca leta z vsakim 
dnem stopnjeval. Za to spretno skrbijo 
trgovci, ki nas na vse možne načine pre-
pričujejo, da je za pravo praznično vzdušje 
potrebno potrošiti čim več. Žal nas takšna 
miselnost odvrača od bistva božično-no-
voletnih praznikov. Materialne dobrine 
nam namreč ne prinašajo pravega zado-
voljstva. Nobena materialna dobrina nam 
ne more nadomestiti toplega medčlo-
veškega odnosa. Zato so prazniki v prvi 
vrsti namenjeni, da svoj čas in pozornost 
namenimo svojim najbližjim. Ne pomaga 
polno obložena miza, če za njo sediš sam. 
Bolje je, da je na mizi malo manj in da ob 
njej sedijo ljudje, ki jih imamo radi.

Želim vam lepe in prijetne božične pra-
znike ter vse dobro v letu 2023. Doživite 
čarobnost praznikov s svojimi najbližjimi. 
Prihodnje leto pa se ponovno beremo.

Miha Ulčar
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Spoštovane občanke in občani!

Neizprosni in nepredvidljivi čas novega tisočletja spet 
odpira vrata v novo leto 2023. Naj sleherni občan naše 
zgodovinske Doline na nepopisani beli list zapisuje le: 
srečo, zdravje, notranjo moč za mir in novo upanje.
Le povezani v trdno skupnost bomo znali odgovar-
jati na izzive novega obdobja, za blagostanje in razvoj 
občine Lukovica.

Naj Vas Božič ogreje s toplino in hvaležnostjo, prazno-
vanje dneva samostojnosti in enotnosti pa s ponosom 
in domoljubjem.

Županja z občinsko upravo, svetnice
in svetniki občinskega sveta Občine Lukovica

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO LETO 2023!

Iskrena hvala za vaše zaupanje in podporo!

Spoštovane občanke in spoštovani občani,

iskreno in iz srca se vam zahvaljujem za izkazano podporo na letošnjih 
lokalnih volitvah ter izraženo zadovoljstvo z opravljenim delom v pre-
teklem mandatu, pa tudi za zaupanje v predstavljene načrte za nasle-
dnja leta. S podporo ste meni in moji ekipi izkazali zaupanje, da delamo 
dobro za Lukovico, za vas, občanke in občani, ter za razvoj naših krajev. 
V predvolilni kampanji sem večkrat omenila, da je za uspešno delo po-
membno povezovanje in sodelovanje in ne izključevanje. To vodilo, ki 
je bilo rdeča nit mojega dosedanjega dela v preteklem mandatu, bom 
skupaj s sodelavci zasledovala tudi v prihodnje. Prepričana sem, da 
bomo s takšnim načinom dela naredili še veliko več kot do sedaj, saj 
je neizkoriščenih priložnosti za razvoj naše občine še veliko. Ker sem 
županja vseh občank in občanov naše prelepe občine, se bom trudila, 
da ne bom nikogar razočarala.
Ob tej priložnosti iskreno čestitam prav vsem novoizvoljenim občin-
skim svetnicam in svetnikom ter predstavnikom vseh krajevnih sku-
pnosti občine Lukovica.
V mesecu novembru je s slavnostno akademijo 20 let delovanja obe-
ležilo Ribiško društvo Črni graben. Našo ribiško družino so ustanovili 
lokalni ribiški navdušenci z namenom, da se z našim vodnim in obvo-
dnim življem ravna lepše in boljše. V teh dvajsetih letih so dokazali, da 
so po duši pravi naravovarstveniki in ribiči, saj imamo zgledno urejene 
bajerje ter vodni in obvodni živelj. Za jubilej jim iskreno čestitam in jim 
v prihodnosti želim še veliko uspešnega dela na področju ohranjanja 
lepše in trajnejše narave.
Veseli me, da imamo v naših prostovoljnih gasilskih društvih tudi ve-
liko deklet in žena. Te imajo v zadnjih letih v gasilstvu čedalje večjo in 
pomembnejšo vlogo. Vsako leto v naši gasilski zvezi organizirajo sreča-
nje gasilk, ki je v prvi vrsti namenjeno spoznavanju, druženju in delitvi 
izkušenj. Letos sem se srečanja, ki ga je gostilo Prostovoljno gasilsko 
društvo Trojane, udeležila tudi sama. Lahko rečem, da sem ponosna na 
vse naše gasilke. Za njihov dosedanji prispevek v gasilstvu jim čestitam 
ter jim želim uspešno delo še naprej.
Na začetku meseca decembra nas je razveselila novica, da je bila nomi-
nacija Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja vpisana na Unescov Repre-
zentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Pri pripravi 

nominacije pa je imela pomembno vlogo Čebelarska zveza Slovenije. 
Nominacija dokazuje, da imamo v Sloveniji bogato čebelarsko dedišči-
no in da je čebelarstvo močno vpeto v slovenski prostor. Veseli me, da 
si je pred leti Čebelarska zveza Slovenije svoj dom ustvarila na Brdu pri 
Lukovici. S svojim aktivnim delovanjem, skrbjo za ohranjanje dedišči-
ne čebelarstva, širjenjem veščin ter znanj in praks ima neprecenljivo 
vlogo v slovenskem prostoru in tudi širše, njene številne aktivnosti pa 
pomembno prispevajo tudi k prepoznavnosti občine Lukovica.
Zakorakali smo v mesec december, mesec pričakovanja, čarobnosti in 
veselja, na kar že opozarjajo praznične luči, ki so zagorele na osrednjem 
trgu v Lukovici. Za uvod v praznični december je poskrbel sv. Miklavž, 
ki je skupaj s spremstvom obiskal otroke v Sončni dvorani na Brdu, kjer 
jih je nagovoril in obdaril z darili. Svoj delček je primaknila tudi občina, 
ki je temu dobremu možu pomagala pri nakupu daril. Letos smo obisk 
prvega dobrega moža pospremili s prazničnimi stojnicami, na katerih 
so naši lokalni pridelovalci ponudili svoje dobrote in razne izdelke.
Naj vas ob tej priložnosti povabim na osrednjo občinsko prireditev ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti ter novoletni koncert Godbe Luko-
vica, ki bo v Sončni dvorani na Brdu potekal 26. 12. 2022, ob 18. uri. 
Na prireditvi, kjer bodo poleg naših godbenikov nastopili tudi glasbeni 
gostje, bomo po dveh letih lahko v živo obeležili naš državni praznik. 
Prepričana sem, da nas bo prijetna glasba združila v zanosu božično-
-novoletnih praznikov ter dneva samostojnosti in enotnosti. Praznuj-
mo ta naš državni praznik s ponosom in domoljubjem.
Dovolite mi, drage občanke in občani, da vam ob zaključku letošnjega 
leta zaželim vse dobro, obilo zdravja, objemov in veselja ter drobnih, 
radostnih trenutkov. Bodimo ponosni, da živimo v okolju, obdani s pri-
jetnimi ljudmi, ki jim pošteno delo in ustvarjanje nista tuja. Zavedajmo 
se, da bomo s pozitivnim pristopom in prizadevanjem za skupno dobro 
lahko v prihodnosti rasli in se razvijali. Naj božični prazniki v vaše do-
move prinesejo toplino, mir in ljubezen, novo leto pa veliko majhnih 
radosti, ki življenju dajejo smisel.

Vaša žUpanja
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»Točka za starejše v občini Lukovica« odpira svoja vrata
V prostoru Društva upokojencev Lukovica, ki se nahaja na lokaciji Stari trg 1 v Lukovici, je vzpostavljena Točka za starejše, ki bo nudila 
pomoč in podporo starejšim občanom iz občine Lukovica ter hkrati koordinirala delo prostovoljcev. Namen je povezati vse podporne 
institucije, vzpostaviti podporne storitve za starejše in sodelovati za dobro starejših občanov.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj po-
deželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. 
Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slo-
venije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
Za vsebino je odgovoren LAS Srce Slovenije.

Občina Lukovica je skupaj z Občino Litija in Društvom upokojencev 
Šmartno pri Litiji vključena v LAS projekt »Točka za starejše«, ki ga koor-
dinira LAS Srce Slovenije.
V okviru projekta je bilo v mesecu oktobru v občini Lukovica organizi-
rano prvo skupno srečanje organizacij, ki zagotavljajo kakovostnejše 
življenje starejših. Srečanja so se udeležili predstavniki: Društva upo-
kojencev Lukovica, Krajevnega odbora RK Rafolče, Krajevnega odbora 
RK Blagovica, Patronažne službe Lukovica – ZD Domžale, OŠ Janka Ker-
snika Brdo, Društva Lipa iz Domžal, Mladinskega kluba Stik, Policijske 
postaje Domžale, Občine Lukovica, prostovoljcev, ki so izrazili interes 
za sodelovanje v projektu.
Srečanja sta se udeležila tudi predstavnika Zavoda Oreli iz Kamnika, 
Martina Ozimek in Roman Rener, ki sta predstavila dobro prakso za po-
vezovanje in koordinacijo pomoči starejšim v Kamniku. Zavod Oreli na-
mreč že 12 let uspešno izvaja prakso pomoči starejšim v občini Kamnik. 
Skozi projekt se dobra praksa Zavoda Oreli prenaša na območje občin 
Litija, Šmartno pri Litiji in Lukovica.
V okviru projekta je bilo v torek, 29. novembra 2022, v Lukovici izvede-
no izobraževanje za koordinatorje projekta v zvezi z aplikacijo »prosto-
voljec«, ki je enovita platforma za sprejemanje naročil po pomoči, ko-
ordinacijo in izvedbo del. Izobraževanje je izvedlo podjetje Kabi, d. o. o.
Prostovoljci, ki so izrazili interes za sodelovanje v projektu, so se ude-
ležili izobraževanja za prostovoljce, ki je potekalo 6. decembra 2022 v 
Šmartnem pri Litiji.
Na »Točki za starejše« bodo starejši lahko povprašali za pomoč preko 
telefona, e-pošte ali pa se fizično oglasili v pisarni, mreža prostovoljcev 
pa se bo potrudila za odgovore v čim krajšem možnem času.

Pomoč starejšim se bo predvidoma izvajala za naslednje aktivnosti: pogo-
vor, manjše nakupe v trgovini, preprosta gospodinjska opravila, sprem-
stvo, drugo (npr. pomoč na računalniku, izpolnjevanje obrazcev …).
Točka za starejše bo za obiske fizično dostopna vsak četrtek od 15. do 
17. ure. Kontaktna oseba je Marijana Grošelj na tel. št. 031 351 987 (od 
ponedeljka do petka od 8. do 19. ure, elektronska pošta du.lukovica@
gmail.com).
Svoj interes za vključitev v mrežo prostovoljcev ali pa uporabnikov 
lahko sporočite tudi Aniti Molka na elektronski naslov: anita.molka@
razvoj.si ali pa pokličite na 01 8962 710.
Vabimo starejše občane in prostovoljce iz občine Lukovica, da se pri-
družijo projektu, s katerim bomo skupaj soustvarjali skupnost, prijazno 
starejšim občanom.

Občinska UpraVa

Investicije v izvajanju 
Prva faza rekonstrukcije lokalne ceste skozi naselje Rafolče se zaključuje z asfaltiranjem. V okviru investicije je bila izvedena kabelska 
kanalizacija za javno razsvetljavo in dela na elektro omrežju za potrebe gradnje nove transformatorske postaje. Zamenjan je bil spodnji 
ustroj v območju ceste in pločnika ter zgrajena meteorna kanalizacija. Izvedeni sta bili dve oporni konstrukciji za zavarovanje ceste in 
sosednjih zemljišč pred erozijo, vgrajeni so bili ločilni robniki med voziščem in pločnikom.

Obnova najbolj poškodovanega odseka na cesti Spodnji Petelinjek–
Prevoje se zaključuje z asfaltiranjem, obsegala pa je zamenjavo spo-
dnjega ustroja, izvedbo zalednih in prečnih drenaž ter sanacijo obsto-
ječih in umestitev dodatnih prepustov za odvod meteorne vode. 
Celovita rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu pri Lukovici se nada-
ljuje po predvidenem planu. Trenutno se izvaja gradnja meteorne in 

fekalne kanalizacije, slednja pa se bo zaradi priključitve večstanovanj-
skega objekta Gasilska ulica 7 in objekta PGD Prevoje še podaljšala. Z 
rekonstrukcijo ceste se bo zgradil tudi pločnik, tako bo Gasilska ulica 
celovito prenovljena.
V Krajnem Brdu podjetje GP Hribar d.o.o. zaključuje rekonstrukcijo dela 
ceste z asfaltiranjem.

Rekonstrukcije lokalne ceste skozi naselje Rafolče. Obnova najbolj poškodovanega odseka na cesti Spodnji Petelinjek–Prevoje.
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Na Brdu pri Lukovici otroke obiskal sveti Miklavž
Zgledno sodelovanje Župnijske Karitas Brdo in Zlato Polje z Občino Lukovica in številnimi dobrotniki je tudi letos obrodilo sadove, saj 
jim je uspelo medse povabiti svetega Miklavža. Ta se je na predvečer svojega godu s svojim spremstvom oglasil v Sončni dvorani na Brdu 
pri Lukovici, kjer je obdaril otroke iz krajevnih skupnosti Rafolče, Prevoje, Zlato Polje in Lukovica. Pri tem so mu ob strani stali župniji 
Brdo in Zlato Polje ter člani in članice Karitasa. Obdaritvi se je pridružila tudi Občina Lukovica.

In če breme priprave, vsaj kar se obdaritve tiče, nosijo Karitasovi so-
delavci, za kulturni del poskrbijo animatorji in župnijski otroški pevski 
zbor. Miklavževanja sta se udeležila tudi županja Občine Lukovica mag. 
Olga Vrankar in župnik župnij Brdo, Zlato Polje, Češnjice in Krašnja Ber-
nard Rožman.
Ker se število otrok od 1. leta starosti do 2. razreda osnovne šole vsako 
leto povečuje, kar je pohvalno za občino, jih je Miklavž letos obiskal 
kar v Sončni dvorani na Brdu. Sam dogodek je bil praznično obarvan, 
saj so v spodnjih prostorih parkirišča pri dvorani lokalni ponudniki na 
prazničnih stojnicah ponujali svoje domače dobrote in izdelke.
Otrokom in njihovim staršem so mladi animatorji predstavili igrico, s 
katero so prikazali mlado dekle, ki bi morala biti na srečanju s svetim 
Miklavžem, a je zaradi nesreče pristala na bolnišnični postelji. Vmes so 
obiskovalci prisluhnili še otroškemu cerkvenemu zborčku pod vod-
stvom zborovodkinje Petre Avbelj. Zapeli so pesem o svetem Miklavžu 
in s tem najavili njegov prihod. Sveti Miklavž je v dvorano prišel v 
spremstvu angelov, pred njihovim prihodom pa so po dvorani že malo 
strašili parkeljni. Pred podelitvijo daril je sveti Miklavž spregovoril nekaj 
besed o dobroti in pridnosti. Otroke je spomnil, da je lepo, če pomaga-
jo drug drugemu in tudi pri domačih opravilih v zavetju doma. Povedal 
jim je, da je bil v otroških letih tudi sam ministrant ter da se tudi mini-
striranje in petje v zboru štejeta kot dobro delo.

V nadaljevanju je sveti Miklavž k sebi poklical otroke iz prvega in nato 
še iz drugega razreda, skupaj so molili in zapeli, kot se za veroučence in 
veroučenke spodobi. Po obdaritvi «večjih« otrok pa so na vrsto prišli vsi 
otroci od prvega leta starosti dalje. Vsak otrok je prejel darilo. Sveti Mi-
klavž je otrokom obljubil, da jim bo zvečer, na predvečer svojega godu, 
kakšno darilo prinesel tudi domov. Župnik Bernard se je zahvalil Občini 
Lukovica, Župnijski Karitas Brdo in Zlato Polje ter vsem, ki so kakorkoli 
prispevali, da je miklavževanje uspelo. Posebno zahvalo je namenil sve-
temu Miklavžu, ki si je vzel čas in prišel na Brdo, ter ga povabil, da pri-
hodnje leto ponovno pride. Ker so vsi otroci obljubili, da bodo pridni, je 
potrdil, da se bo zagotovo spet vrnil.
Po končani obdaritvi otrok so se obiskovalci ustavili še v garažnem delu 
parkirišča, kjer so imeli domači lokalni ponudniki postavljene praznič-
ne stojnice z rokodelskimi izdelki in dobrotami s svojih kmetij. Tako so 
se obiskovalcem predstavili Osnovna šola Janka Kersnika Brdo s po-
nudbo prazničnih izdelkov otrok, Marija Gales s ponudbo pekovskega 
peciva, Štefka Kokalj s ponudbo surov, Društvo upokojencev Lukovica 
z ročnimi in rokodelskimi izdelki. Občina Lukovica je v sodelovanju z 
Mladinskim klubom Stik na stojnicah obiskovalcem ponudila tople na-
pitke, palačinke in trojanske krofe.

besedilO: MirO piVar, fOtO: dragO jUteršek

Gradnja parkirišča nasproti Zdravstvene postaje Lukovica se nadaljuje 
z urejanjem odvodnjavanja in vgradnjo robnikov. Po zaključku projekta 
bo za obiskovalce zdravstvene postaje na voljo 16 parkirnih mest.

besedilO in fOtO: Občinska UpraVa

Celovita rekonstrukcija Gasilske ulice v Šentvidu pri Lukovici.

Prostofer – brezplačni 
prevozi starejših v Lukovici
Vabilo k sodelovanju

Občina Lukovica je v mesecu juniju 2021 pristopila k vseslo-
venskemu prostovoljskemu projektu za mobilnost starejših.

Občina Lukovica k sodelovanju vabi zainteresirane prostovoljne 
šoferje, ki imajo veljavno vozniško dovoljenje in so v svojem pro-
stem času pripravljeni pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo.

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

Pridružite se nam in postanite prostofer!

Občina lUkOVica



december 2022 7DOGODKI

30 let cerkvenega pevskega zbora župnije Krašnja
Bogata, čeravno ne prav dolga, je zgodovina mešanega cerkvenega pevskega zbora župnije Krašnja. V nedeljo Kristusa kralja so s petjem 
pri sveti maši, ki jo je za pokojne pevke in pevce daroval župnik Bernard Rožman, obeležili 30-letnico delovanja.

Župnik je pri sveti maši spregovoril o Kristusu kralju, o cerkvenem letu 
in Božjem usmiljenju, Mojca Avbelj Korošec pa nam je po koncu svete 
maše podala zanimiv kronološki pregled delovanja cerkvenega pevske-
ga zbora. In čeravno je res, da se je pelo v cerkvi že prej, je bilo to ljudsko 
petje, še pred tem – starejši farani in faranke se še spomnijo – se je po-
slušalo petje iz kasetarja, ki ga je prižigal župnik. V letu 1992 je Vanja Vida 
na pobudo zakoncev Zupan, ki sta se leto prej z družino preselila v našo 
vas, z vso vnemo začela nagovarjati bodoče pevce, naj se pridružijo novo 
ustanovljenemu zboru. Odziv ni bil slab, kar se vidi in sliši še danes.
Organist Jože je po zaslugi gospoda Živka Burje, ki je daroval za preno-
sne orgle, lahko vadil  kar doma. A niso peli samo na koru, pripravili so 
božičnico, pri Jelici v kurilnici so vadili nastop za miklavževanje, se nato 
iz kurilnice preselili v gasilski dom, kamor so možje pozimi kar v naročjih 
prinesli drva, da jim je Janez Rode zakuril, da niso bili na mrazu. Spomnili 
so se tudi mater in pripravili prireditev v počastitev materinskega dne.
Potem, ko so se dodobra izpilili, so se odločili, da zapojejo tudi na pev-
skem taboru v Stični, kjer so sodelovali kar petkrat. Poleg vseh prazni-
kov, ki so se zvrstili skozi cerkveno leto, so vedno pripravili tudi program 
ob izrednih dogodkih, ko so farane s svojo prisotnostjo in blagoslovom 
počastili škofje, ter ob blagoslovu vseh obnov v naši župniji.
Ob deseti obletnici osamosvojitve Slovenije leta 2001 smo s Kulturnim 
društvom Krašnja organizirali občinsko proslavo in zapeli z novousta-
novljeno Godbo Lukovica. Ob himni sta godba in zbor mogočno zado-
nela domovini Sloveniji v čast. Naj omenimo še praznovanje desetletni-
ce našega zbora leta 2002, ko smo skupaj z otroškim zborom pripravili 
koncert v obnovljeni dvorani v kulturnem domu Lukovica, kjer je pra-
znovanje popestril ansambel Toneta Rusa.
Tudi poromali so radi po naši lepi domovini, v hribe ali na obalo, pa v 
Brda, čez mejo v Števerjan, v Doberdob k našim zamejcem. Vsepovsod 
se je slišala naša pesem. Vsako leto so obeležili tudi praznik zavetnice 
cerkvene glasbe svete Cecilije, se zbrali in družili ob pogostitvi, ki jo je 
vedno pripravil upokojeni župnik Anton Potokar, ter načrtovali priho-
dnje slovesnosti in na ta način zaključili cerkveno leto.

V tridesetih letih delovanja zbora so s svojim petjem in delovanjem 
obogatili župnijsko, duhovno in versko življenje ter župnijo še bolj 
medsebojno utrditi in povezali.
Pisalo se je leto 2013, ko je dolgoletni organist Jože zbolel. Žena Je-
lica je še pet let vodila zbor. Ob večjih prazničnih slovesnostih sta ob 
odsotnosti organista na pomoč priskočila Jožetova nečakinja Marija iz 
Čemšenika in Lojze Pezdirc iz sosednje župnije Brdo.
Leta 2018, po praznovanju farnega zavetnika sv. Tomaža, je vodenje 
zbora prevzela gospa Marija Juteršek, ki je liturgično bogata, saj je dol-
ga leta aktivno sodelovala pri zboru v župniji Brdo in mnogo let pripra-
vljala prvoobhajance in poučevala verouk. Nova zborovodja je prevzela 
zajetno notno gradivo, da zbor z njeno pomočjo lahko nadaljuje delo. 
Ker pa na mladih svet stoji, ji je sin Marko, tudi naš pevec, takoj priskočil 
na pomoč, tako da zbor lahko nadaljuje z delovanjem. Marko je ob po-
moči kitarista Miha Kralja poskrbel, da se je prenovil tudi otroški zbor, s 
katerim so lepo obogatili nekatere slovesnosti v župniji.
V januarju 2019 so uspešno pripravili in odpeli program pri sveti maši, ki jo 
je iz naše župnijske cerkve preko radijskih valov prenašal Radio Slovenija.
Veliko notnega gradiva se je v teh letih nabralo. Zelo smo si prizadevali, da 
bi lahko vsi udeleženci svete maše sodelovali pri petju, pa recimo temu kar 
ljudsko petje. Vendar to pogrešamo, zato z nestrpnostjo pričakujemo novo 
tehnologijo, ki bo ponovno omogočila, da bomo lahko vsi skupaj prepeva-
li Bogu v čast, saj pregovor pravi, da kdor poje, dvakrat moli.
Zahvaljujemo se gospe Jelici Zupan za njeno požrtvovalno in srčno 
delo. Za vse smo ji neizmerno hvaležni in zelo jo spoštujemo. V za-
dnjem letu in pol nas s svojim igranjem na orgle razveseljuje Miha Za-
vrl iz Lukovice. Kljub svoji mladosti je zelo sposoben in obetaven mlad 
glasbenik in prepričani smo, da bo s tem kraljevskim inštrumentom na 
glasbenem področju še veliko dosegel. Hvala tudi tebi, Miha, veselimo 
in nadejamo se sodelovanja s teboj tudi v prihodnje.
Bog vedno poišče rešitve, sodelovanje pri bogoslužju se tako vese-
lo nadaljuje in na koncu hvala tudi Marku in Mariji Juteršek ter vsem 
vztrajnim pevkam in pevcem. Naj vam glas še dolgo služi. Hvala tudi 
vsem vam, ki ste nas vsa leta bodrili in tudi pohvalili. To nam je v vzpod-
budo, da vztrajamo in tako prispevamo k poglobljenemu duhovnemu 
doživljanju vere v naši župniji.
Na koncu pa še povabilo, da se nam pridružite mlade pevke in pevci, da 
bo naš zbor lahko nadaljeval tudi v prihodnosti.
Seveda so zgoraj omenjeni Jelica, Miha, Marko in Marija ob koncu pre-
jeli tudi majhno darilo v znak pozornosti, vsi, ki so bili tokrat pri sveti 
maši, pa povabilo v župnišče na kozarček dobre kapljice in na sladke ter 
druge dobrote, ki so jih pripravile gospodinje. In – da ne boste mislili, 
da se je samo govorilo – tudi zapeli so vmes. A na ta dan še ni bilo ko-
nec presenečenj, kajti iz bele Ljubljane so prišli ministranti še z velikim 
pokalom, ki so ga osvojili na škofijskem ministrantskem tekmovanju. 
Še en vzrok več za lepo praznovanje.

besedilO in fOtO: dragO jUteršek

Prvi obisk sv. Miklavža s spremstvom pred brunarico ŠTD Rafolče
V KS Rafolče je prišlo do ideje, da bi skupaj z OO RK Rafolče in ŠTD Rafolče ter s pomočjo nove članice sveta KS Nine povabili kar nebeško 
in peklensko druščino, t. j. sv. Miklavža s pomočnikom sv. Antonom in angeli, seveda so se pridružili tudi kar nekoliko razgrajaški parkeljni.

Veliko število staršev se je s svojimi otroki udeležilo prihoda sv. Miklav-
ža, ki je pohvalil pridnost otrok, povabil k molitvi in še nadaljnjemu 
vztrajanju v dobrem in lepem kljub raznim težavam. Vsi otroci so si lah-
ko od angelov izbrali skromna darila, bogatejša pa pridejo v noči na 6. 
december.
Naslednje leto bo pripravil še kratek program, da bodo mladi lahko po-
kazali, kaj znajo.
Naročili smo mu, naj se oglasi še pri županji, da bomo Rafolčani nasle-
dnje leto dobili tudi 2. fazo asfaltirane ceste z varnimi pločniki.

besedilO in fOtO: ViktOr jeMec
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Adventni venčki, značilnost adventa
Adventni venček, ki je značilen za adventni čas, čas priprave na rojstvo Odrešenika, ima poseben pomen, ki je zelo pomemben, zato je 
prav, da ga malo osvežimo.

Verjetno se mnogi sprašujejo, zakaj ravno okrogel venček, a ob tem ne 
smemo pozabiti, da krog venčka simbolizira večnost. Spominja nas na 
Boga, na njegovo neskončnost in milost, ki nimata ne začetka, ne konca. 
Zelenje simbolizira novo življenje ter upanje, da se prenovimo. Sveče – po 
ena za vsako adventno nedeljo – simbolizirajo luč Boga, ki preko rojstva 
Jezusa prihaja na svet. Barve sveč so različne, vendar pravi pomen adventa 
predstavljajo vijolične sveče, ki ustrezajo tudi barvam adventa in barvi ma-
šnega plašča. To je barva spokornosti in posta, pa tudi barva pričakovanja. 
Svetloba sveč nas opominja, da je Jezus luč, ki prihaja v temo našega življe-
nja, da prinese nekaj novega, življenje in upanje. Prav tako nas opominja, 

da smo tudi mi poklicani, da to luč sveta razširjamo naprej. Plamen vsake 
nove sveče vsako nedeljo opozarja, da je Jezus vedno bližje.
In kaj simbolizirajo posamezne sveče? Prva sveča simbolizira pričako-
vanje ali upanje. Druga sveča simbolizira mir. Tretja sveča simbolizira 
veselje. Četrta sveča predstavlja ljubezen. Če gremo malo naokoli, lah-
ko v adventnih venčkih na sredini vidimo tudi peto svečo, ki je bele 
barve in se imenuje Kristusova sveča.
Sveče bodo vsako nedeljo manjše in svetloba bo napolnila naš prostor, 
po polnočnici pa tudi naša srca, saj bomo doživeli radost jutra, kajti »Bož-
ji nam je rojen Sin!« In tega se zavedajo tudi v KUD Fran Maselj Podlim-
barski, kjer že nekaj let pripravljajo skupno izdelavo adventnih venčkov. 
Zanje se advent začne že veliko prej kot na prvo adventno nedeljo, ki je 
letos prišla 27. novembra. Nepredvidljive vremenske razmere v zadnjem 
času so jih tokrat pripravile, da je za mah in potrebno okrasje za izdelavo 
adventnih venčkov treba poskrbeti prej in ne zadnji dan.  Potem, ko so 
pripravile vse potrebno za izdelavo najlepših adventnih venčkov, so čla-
nice KUD Fran Maselj Podlimbarski iz Krašnje ter vsi, ki so v soboto, 19. 
novembra 2022, prišli izdelat svoj adventni venček, imeli kaj vzeti v roke. 
Večnamenski prostor nove dvorane v Krašnji se je tako spremenil v veliko 
delavnico, kjer so nastajali najlepši adventni venčki, ki jih je župnik pred 
prvo adventno nedeljo blagoslovil in bodo s svojo svetlobo počasi napol-
njevali prostor našega doma, dokler nam ne zasije luč našega Odrešenika.

besedilO in fOtO: dragO jUteršek

Miklavževo v Gradišču
Glede na to, da ima sveti Miklavž v začetku decembra vsako 
leto precej opravil, smo mu v Gradišču skušali vse skupaj ne-
koliko olajšati in smo miklavževo letos kot uvod v veseli de-
cember organizirali nekoliko prej.

Zaradi neugodnega vremena so letos zbrani otroci sv. Miklavža z nje-
govim spremstvom v soboto, 3. decembra, priklicali kar pod streho, ki 
jo je v ta namen prijazno odstopil lokal Lušt’n pod hrastom. Sv. Miklavž 
in njegovo spremstvo so bili prijetno presenečeni nad ambientom, ki 
smo jim ga pripravili, še bolj pa nad temeljito pripravljenostjo otrok 
na samo srečanje. Skoraj vsak, ki ga je sv. Miklavž poklical, je namreč 
zapel pesem ali zmolil krajšo molitev, kar je pripomoglo k temu, da so 
bili parkeljni večino časa precej mirni. Ker je sv. Miklavž v dneh pred 
svojim godom precej zaposlen, so mu v logističnem smislu na pomoč 
priskočili tudi člani in podporniki TD Gradišče, ki so poskrbeli za tople 
napitke, sladko pecivo in okusen golaž. Zato se na tem mestu UO TD 
Gradišče iskreno zahvaljuje vsem vpletenim za njihovo nesebično po-
moč pri izvedbi letošnjega Miklavževega sprejema.

besedilO: andrej OVca; fOtO: lOti cerar

Lepo in praktično darilo za božič
Ob praznikih se mnogi sprašujemo, kaj podariti, da ne bo predra-
go, da se na darilu ne bo nabiral prah ali pa da ga prejemnik ne 
bi zavrgel. Darilo, ki ga tokrat predstavljam, je uporabno na več 
mestih, kajti lahko ga uporabljamo tako v stanovanju kot v avtu 
in ob njem, obenem pa nam je lahko prijetno, saj glasba pomirja – 
posebno, če so to pesmi, ki jih poslušamo v božičnem času.

Tokrat govorim o zgoščenki Naš Božič, ki so jo izdali pevci mladinskega in 
otroškega pevskega zbora z Brda. Zborovodkinja in idejna vodja projekta 
Petra Avbelj je k sodelovanju povabila tudi nekdanje članice in člane zbora 
ter inštrumentaliste in vsi so se prav z veseljem odzvali njenemu povabilu.
Ideja ni bila slaba, je pa zahtevala kar nekaj logistike glede prilagajanja 
vaj in vsega ostalega. Ker so se vaje kdaj zavlekle tudi pozno v noč, je bilo 
poskrbljeno tudi za okrepčilo.
Pri projektu je sodelovalo okrog 60 pevcev in pevk, ki so svoje talente 
razdajali, da bomo lahko prisluhnili lepim božičnim pesmim. Na zgo-
ščenki, v katero je vloženega mnogo truda, je 21 božičnih pesmi, po-
snel pa jih je Antonio Tkalec iz Varaždina. CD/USB ključek bo izšel tik 
pred božičem. Na voljo bo v župnišču na Brdu, pa tudi po svetih mašah. 
Zgoščenko/USB ključek lahko naročite tudi v prednaročilu. Prvih 25 na-
ročnikov prejme še božično darilo.

besedilO in fOtO: dragO jUteršek
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Od Martina k Martinu
Dve nedelji zapored smo lahko v cerkvah svetega Martina prisluhnili cerkvenemu petju. In če smo v Dobu prisluhnili nežnejšim otroškim 
glasovom, smo v cerkvi svetega Martina v Moravčah prisluhnili petju odraslih dekanijskih cerkvenih pevskih zborov.

Za uvod nam je na orgle zaigrala Klara Urankar, nato pa sta besedo pre-
vzela Klara Zupančič in Tadej Uršič, ki sta nas popeljala v svet glasbe in 
letošnjih jubilantov, saj je bila revija namenjena prav njim, predvsem 
80-letniku Jožetu Troštu, ki je ne le instrumentalist (orgle), skladatelj, 
avtor glasbe, zborovodja in pedagog, ampak tudi duhovnik, od nog do 
glave postavljen za ljudi.
Ker je svoje tudi tokrat naredila bolezen, se revije niso udeležili vsi zbo-
ri iz domžalske dekanije. Tokrat so nam zapeli cerkveni mešani pevski 
zbor Marijinega vnebovzetja župnije Domžale pod vodstvom zboro-
vodkinje Ksenje Kozjek, na orglah jih je spremljal Janez Kozjek, pri pe-
smi Vinka Vodopivca »Biser« pa je namesto odsotne Ksenije Kozjek solo 
zapela Urška Pavli. Zapeli so še moški pevski zbor iz župnije sv. Martina 
Moravče pod vodstvom zborovodje Alojzija Štefana, na orglah jih je 
spremljal Dominik Štefan, mešani pevski zbor sv. Mihaela Mengeš pod 
vodstvom zborovodje Andreja Levca, na orglah jih je spremljala Ana 
Kešnar, ženski pevski zbor Jutro župnije Ihan pod vodstvom zborovod-
je Luke Štiftarja, na orglah in klavirju Veronika Krušnik, mešani pevski 
zbor župnije Dob pod vodstvom zborovodje Marka Starbka, na orglah 

Lepota zakonske ljubezni
Na zahvalno nedeljo, 6. novembra, je bilo v farni cerkvi sv. Petra v Blagovici še posebej slovesno. Nismo se zahvaljevali samo za vse pre-
jete darove narave, ampak smo obhajali tudi zakonske jubilante in se z njimi veselili. Vabilu se je odzvalo sedem parov, ki imajo za seboj 
od 10 do 50 zakonskih let.

V slovesnem sprevodu ob mogočni spremljavi orgel jih je domači žu-
pnik Drago Markuš z ministrantom Janom pospremil do oltarja.
Vsak zakon je zgodba zase, edina in enkratna. Praznovanje obletnice 
poroke pomeni spoštovanje med možem in ženo ter obljube, ki je bila 
takrat dana pred Bogom. Pričuje o veličini zakramenta svetega zakona 
in je hkrati vir navdiha vsem mladim in tistim, ki se šele odločajo, da bi 
se pogumno podali na to pot.
Po nagovoru je župnik zakonske jubilante povabil pred oltar, kjer je 
vsak par posebej blagoslovil, verniki v cerkvi pa smo mogočnost tre-
nutka nadgradili s ploskanjem. V nadaljevanju svete maše smo skupaj 
prosili Boga, naj slavljencem nakloni še obilo božjega blagoslova, tr-
dnega zdravja in družinske sreče na nadaljnji skupni poti.
Nedeljsko slovesnost je polepšalo tudi ubrano petje domačega meša-
nega zbora pod vodstvom organista Matjaža Pestotnika.
Po končanem bogoslužju je sledilo druženje na ploščadi pred cerkvijo 
ob pijači in jedači ter izrekanju čestitk zakonskim jubilantom.

besedilO: Malči leVec; fOtO: MOnika jUVan

Jana Lamberšek Starbek, cerkveni pevski zbor župnije Brdo pod vod-
stvom zborovodje Matevža Kinka, za orglami Miha Zavrl. Pred skupnimi 
pesmimi nam je zapel še domači mešani pevski zbor župnije sv. Marti-
na iz Moravč pod vodstvom Dominika Štefana, na orglah pa ga je spre-
mljal Tomaž Pirnat. Slednja sta za skupne pesmi vlogi zamenjala in je za 
orgle sedel Dominik Štefan, v prezbiterij pa je z dirigentsko palico prišel 
Tomaž Pirnat. In tako smo prisluhnili še pesmim jubilantov Vinka Vodo-
pivca (1878–1952) Najlepšo pesem zapojmo Devici, Martina Železnika 
(1891–1962) Oznanil je angel in Troštovo Mašnik kruh in vino v dar.
Poleg Klare in Tadeja sta nam nekaj spodbudnih besed namenila še 
animator za cerkveno glasbo v dekaniji Marko Košir ter domači župnik 
Kancijan Čižman, ki je med drugim dejal, da so njega pogrele besede 
Tomaža, da bo treba misliti na nove orgle, za vse pevce in pevke pa 
je v župnišču še nekaj dobrot od Martinove nedelje. Tako smo pevsko 
obarvano nedeljsko popoldne zaključili ob Martinovi pojedini, za kar 
velja gostiteljem reči hvala.

besedilO in fOtO: dragO jUteršek

DOGODKI
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Slavnostna akademija ob 20-letnici RD ČG
V petek, 25. 11. 2022, je v KD AM Slomška v Šentvidu potekala Slavnostna akademija Ribiškega društva Črni graben. Akademijo je 
povezovala ga. Milena Iglič. V kulturnem programu so pod mentorstvom učiteljice ge. Milene Iglič s skeči sodelovali učenci PŠ Krašnja, 
glasbeni del pa sta izvedla Duo za vse Marjetka in Boštjan. Svečane akademije so se udeležili člani RD ČG, posebni gostje, županja Občine 
Lukovica in podžupan, predsednica krajevne skupnosti in ostali povabljeni.

Slavnostna akademija ob 20-letnici RD ČG se je začela z odigrano Zdra-
vljico. Sledil je pozdravni nagovor predsednika RD ČG Franceta Bevka, 
ki je pozdravil vse člane in povabljene goste. V svojem nagovoru je 
spomnil na 20-letno prehojeno pot in opozoril na prihodnost društva, 
ki obeta napredek in še naprej dobro delo v društvu, saj članstvo in so-
delovanje naraščata, nato pa je vse navzoče pozval, da z minuto molka 
počastimo vse preminule člane RD ČG. Danilo Kastelic je kot eden od 
ustanoviteljev društva opisal začetke ribiške druščine na Prevojah.
Lokalni ribiški navdušenci smo se občasno srečevali in pogovarjali o 
ribolovu ter dostikrat skupaj odhajali na ribolov po Sloveniji. Tako smo 
lahko opazili, da se v naših krajih z vodnim in obvodnim življem ne rav-
na dobro. Po duši smo bili tudi naravovarstveniki in ribiči. Vse skupaj je 
rodilo idejo, da ustanovimo svojo ribiško družino, saj bi znali za vodni 
in obvodni živelj bolje in lepše skrbeti kot domačini. S tem bi kraju po-
magali pri ohranjanju lepše in trajnejše narave. Začel sem z zbiranjem 
podpisov, da bi ugotovil, koliko ljudi bi podprlo idejo o ribiški družini. 
Potem pa je nastalo veliko vprašanj, kako vse to izpeljati in zadostiti 
vsem pogojem in pravilom. Kar nekaj časa je minilo, da smo dobili od-
govore, ki pa niso bili prav spodbudni.
Prvi uradni pisni dokument o imenu RD Črni graben je bil izdan 4. 11. 
1997, saj smo na Občino Lukovica naslovili prošnjo za ustanovitev ri-
biške družine Črni graben in dobili pozitiven odgovor o umeščanju v 
prostor oz. lokacijo, namenjeno ribiškemu domu ob bodočem Gradi-
škem jezeru. Seveda smo že prej dobivali pošto, naslovljeno na RD ČG, 
in sicer od Upravne enote Domžale, Ribiške zveze Slovenija, Turistične-

ga društva Gradišče, Lovske družine Lukovica, RD Bistrica, Ministrstva 
za kmetijstvo, Ministrstva za notranje zadeve itd. Kot naravovarstveniki 
smo z bodočimi člani RD ČG kot eni izmed prvih v občini Lukovica ob 
dnevu zemlje organizirali čistilno akcijo, ki se je nadaljevala vsako leto 
in dala pozitivne poglede na odnos do narave. Kasneje sta čistilne ak-
cije bolj aktivno podpirali tudi KS Prevoje in Občina Lukovica, kar se je 
preneslo na celotno občino.
Začeli smo zbirati podpise podpornikov in bodočih članov za predu-
stanovni zbor društva, ki ga je sprva podpisalo 55 članov. Med tem ča-
som so se vrstili pritiski od RD Bistrica s povezavami z Upravne enote 
Domžale in medijsko norčevanje iz naše ideje po ustanovitvi v časopi-
sih Delo in Slamnik, češ da nimamo možnosti ustanoviti družine, 'kaj 
se pa greste rokovnjači?!' Res so bili to boji z mlini na veter, ki je pihal 
proti nam, vendar nam ni vzel volje in poguma. Prvi predustanovni in 
bodoči UO in NO smo imeli že 14. 3. 2002, v prostorih PGD Prevoje pa 
smo 28. 11. 2002 sklicali ustanovni zbor RD Črni graben, na katerem 
je bilo navzočih 27 članov. Za prvega predsednika smo izvolili Igorja 
Hitija, podpredsednik je bil Danilo Kastelic, blagajnik Hubert Urankar, 
gospodar Rebula Sašo in pomočnik Ivo Ivanc, ostali člani upravnega 
odbora so bili še: Jaka Cerar, Belovič Nenad in Mirko Piko. V nadzornem 
odboru so bili Vladimir Kveder, Lončar Bojan in Cerar Matija, zapisnikar 
je bil Franci Bernot. In tako smo se 29. 11. 2002 pri notarju v Domžalah 
uradno registrirali kot RD ČG. Po več popravkih statuta, zahtevanih s 
strani UE Domžale zaradi pravil Zakona o društvih, so nam 23. 4. 2003 
končno potrdili Statut Ribiškega društva Črni graben. V letu 2003 se 
nas je preko dvajset članov RD Črni graben vpisalo še v RD Brežice, z 
namenom da opravimo ribiški izpit, ki smo ga zaključili v letu 2004. 
Občina Lukovica pa nam je že 27. aprila 2002 izdala sklep o izročitvi 
ribiškega okoliša v upravljanje ter s tem tudi vse tekoče vode in jezera 
na teritoriju občine in mokrega zadrževalnika Drtijščica pri Gradišču za 
nedoločen čas. Prvo vodno površino smo pridobili s podpisom naje-
mne pogodbe z lastnikom zemljišča, pokojnim Zdravkom Čretnikom 
iz Trnjave, ki nam je dovolil sanacijo ribnika. Žal pa sta agencija ARSO 
in Ministrstvo za kmetijstvo upravni postopek in odločanje vodila celih 
osem let. To pove vse o tem, kako so nam s tem upočasnili razvoj in nor-
malno delo RD ČG. Nato smo hoteli skleniti pogodbo o urejanju vodne-
ga življa na Tončevem bajerju z LD Lukovica, ki pa v skladu s pogodbo 
zemljišča in vode ni smela dati v podnajem. Človek bi lahko prej v naši 
zadevi večkrat doktoriral, saj smo hodili po zakoniti poti, kako priti do 
upravljanja z vodami. Drugod po Sloveniji so že obstajala takšna dru-
štva, ki so imela v najemu privatna zemljišča, na katerih so bila jezera, in 
so dobila dovoljenja, v ljubljanski okolici pa so obstajala druga pravila, 
drugačni vatli. Tako RD Bistrica na privatnih zemljiščih ni hotelo odsto-
piti ribiškega okoliša, saj ga je pridobilo še v prejšnji državni ureditvi, 
ko mu je Občina Domžale izdala odločbo. Vsi dogovori z Ministrstvom 
za kmetijstvo med RD Bistrica in RD Črni graben so bili neuspešni, saj 
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Zlatopoljske otroke obiskal prvi decembrski dobri mož sv. 
Miklavž s svojim spremstvom
V soboto, 3. 12. 2022, je kljub dežju prišel med nas sv. Miklavž z angeli in svojimi parkeljni. Naše otroke je razveselil z darili in dobrotami, 
pa tudi starejši smo bili deležni kakšnega drobnega darila, primernega za ta čas.

Na igrišču ŠD Zlato Polje so člani in krajani ter mladina iz okoliških vasi 
pripravili lep sprejem dobremu možu ter obiskovalcem, ki so prišli poz-
dravit sv. Miklavža. No, nekateri so se razveselili tudi parkeljnov, da so 
jih lahko pocukali za dlako in jim malo ponagajali. Seveda le najbolj 
korajžni. A parkeljni so bili tudi zelo poredni do porednih otrok in so 
jim nagajivost seveda vrnili, prijazni pa so bili do pridnih in majhnih.
Na začetku prireditve so nam s svojimi glasovi in instrumenti večer po-
lepšala tri dekleta, trio Lana, Tjaša in Klara. Sledil je nastop harmonikar-
jev pod vodstvom Tadeja Lipovška, tako da se je tudi malo zavriskalo 
ob glasu frajtonar'ce, nato pa je na vrsto prišla otroška igra, ki so nam jo 
pripravili in odigrali člani Kulturnega društva Rogoznica.
A otroci so nestrpno pričakovali samo nekaj. Miklavža so priklicali s po-

močjo zajčka, miške in veverice. In res so ga priklicali. Nepozabno nas 
je presenetil s svojim prihodom in lepo je bilo videti  iskrice veselja in 
presenečenja v otroških očeh. 
Zahvaljujemo se tudi voditeljici miklavževanja Nini Cestnik Pavlič za 
pomoč in lepo povezovanje.
Ob koncu se zahvaljujem tudi gospodinjam za dobro pecivo, ki je zelo 
teknilo. Velika hvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi miklavževanja 
ter sponzorjem. Hvala tudi obiskovalcem, ki ste prišli in s tem pokazali, 
da delamo nekaj dobrega.

besedilO: jankO kUhar; fOtO: tatjana kUhar, blaž jazbec

so nam ponujali pododbor, s tem pa se člani nismo strinjali. Po drugi 
strani pa so nam z Ministrstva za kmetijstvo odgovorili, da sta RD Bistri-
ca in Občina Domžale sklenila sporazum v zvezi z Drtijščico in da novo 
nastale vodne površine spadajo pod njihovo pristojnost. Enim je dano, 
da lahko upravljajo z ozemljem druge občine. Zato bi bil že skrajni čas, 
da Občina Lukovica prekliče omenjen sporazum, saj posega v njihovo 
teritorialno pristojnost.
V letu 2004 smo se s pokojnim Francetom Kersnikom dogovorili, da 
lahko skupaj z LD Lukovica upravljamo z ribnikom – lovci nad vodo, 
ribiči pa pod vodo in ob vodi. Po menjavi lastnikov ribnikov pa smo z 
najemno pogodbo pridobili prevojske bajerje in jih začeli urejati, prav 
tako smo uredili dovozne gozdne poti. Ob tem pa se je odprlo vpraša-
nje o rabi vode, ki jo je RD Bistrica še vedno imelo na privatnih zemlji-
ščih na prevojskih bajerjih. Članstvo RD ČG je navkljub vsem težavam 
šele v zadnjih letih prišlo do vodne pravice, dovoljenja oziroma pravice, 
da lahko na teh bajerjih upravlja z vodami. RD ČG je že nešteto let zgle-
dno upravljalo z vodami, zato je bil to za nas le list papirja in potrditev, 
da znamo in zmoremo bolje kot naši predhodniki.
Od samega začetka RD ČG in vse do danes smo člani projekte financi-
rali s članarino, prispevki članov, prostovoljnim delom članstva, lokalno 
skupnostjo in sponzorji. Začetna ideja nas vodi še naprej, ker zmoremo 
bolje za vas in našo okolico. V teh dvajsetih letih smo združevali moči z 
ljubeznijo do ribolova, ribiških tekmovanj, kar bomo nadaljevali tudi v 
prihodnosti. Vemo, da ne moremo zajeti vseh uspehov in neuspehov, 
ki so nas v preteklih 20 letih spremljali in krepili, upanje pa še vedno 
ostaja, saj sedaj vemo in znamo, kako. Ocenjujem, da delamo dobro, 
kar opazijo tudi ljudje, ko nam govorijo, da imamo zgledno urejene 
bajerje ter vodni in obvodni živelj. Sedaj v ta prostor umeščajo še kra-
jinski park, ki bo urejanje okolice bajerjev in izvajanje ribolova še bolj 
otežil. Tudi pobudniki krajinskega parka bi morali vedeti, da se že 20 

let zavzemamo za vodni in obvodni živelj s tem, da bi bila narava za 
vse in po meri za ljudi. Še naprej se bomo zavzemali za dobrobit voda, 
vodnega življa in športnega ribištva v sodelovanju z občani v naših pre-
lepih krajih.
Duet nam je zapel skladbo Ribič me je ujel. Sledil je skeč Žlica, ki so 
ga odigrale Jerica, Julija in Paulina. Predsednik France Bevk je skupaj 
s tajnico Nino Puc podelil zahvalne listine RD Črni Graben naslednjim: 
Občini Lukovica, KS Prevoje, LD Lukovica, PGD Prevoje, PGD Krašnja, 
ŠTD Rafolče, RD Brežice, RD Črnomelj, Marku Čretniku, Boštjanu Bla-
tniku in Jakobu Kersniku. Predsednik se je vsem zahvalil za sodelova-
nje in pomoč. Duo za vse je zapel in zaigral pesem Čakala bom. Nato 
je predsednik članom, ki so neprekinjeno vseh 20 let delovali s svojim 
doprinosom RD ČG, podelil priznanja. Prejeli so jih: Roman Zupan, Ja-
nez Omahna st., Peter Pivec, Bojan Lončar, Jure Križman, Janez Križman, 
Janez Omahna ml. in Danilo Kastelic. Predsednik se je vsem zahvalil za 
vztrajnost in minulo delo. Nato je Duo za vse zapel pesmi Sam po parku 
se sprehajam in Moja generacija. Vzdušje so popestrili učenci s skečem 
Truplo. Nato sta predsednik in tajnica podelila plakete vsem štirim do-
sedanjim predsednikom RD ČG: Igorju Hitiju, Danilu Kastelicu, Janezu 
Križmanu in Francetu Bevku. Sledil je še skeč Kurilno olje, nato pa je 
predsednik dal besedo še gostom, med katerimi sta bili Olga Vrankar, 
županja Občine Lukovica, in Nina Bisić, predsednica KS Prevoje. Obe 
govornici sta se zahvalili za do sedaj opravljeno delo in vzgojo mladih 
ribičev ter vzpodbudili, naj še naprej delujemo v dobro vodnega in ob-
vodnega življa. Nato je predsednik France Bevk povabil vse na manjši 
prigrizek v preddverje dvorane, ker nas je ob pogovorih z igranjem na 
harmoniko zabaval Boštjan.

besedilO in fOtO: danilO kastelic
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Strankam in poslovnim partnerjem
se ob 20. jubileju zahvaljujemo za 
sodelovanje. Želimo vam zdravja 
in sreče ter mirne praznike.
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IGOR PUSTOTNIK s.p.
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1225 Lukovica
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Veliko sreče in 
zdravja
v prihajajočem
letu 2023
vam želi
kolektiv Furman.

Zobje

Zobje+

Povračilo stroškov pri 
vašem zobozdravniku.

Poslušajte 
svoje telo.

triglavzdravje.si
Vaš partner za zdravje.
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Gasilsko-reševalna vaja »Trojane 2022«
Vedno si želimo, da do požara nikoli ne bi prišlo. Gasilci so ob takem dogodku nepogrešljivi. V različnih krajih imamo tudi različne možne 
vzroke in objekte, ki so nesrečam bolj izpostavljeni. Na Trojanah so to tudi objekti Gostinskega podjetja Trojane z različnimi vzroki naj-
verjetnejših nesreč že pri delovnem procesu v kuhinji in krofarni do delovanja sončne elektrarne, da ne omenjamo nesrečnih dogodkov 
neštetih gostov s prav tako neštetimi vozili.

Zaradi vsega navedenega ni čudno, da se je Prostovoljno gasilsko dru-
štvo Trojane odločilo za tako obsežno vajo na objektih Gostinskega pod-
jetja. Predpostavka vaje je bila, da je požar  izbruhnil 5. novembra 2022, 
ob 21.45, na ostrešju stare Konškove gostilne, zaradi napake v delovanju 
sončne elektrarne, nato pa se je ogenj hitro razširil na ostale objekte. V 
prostorih se je nahajalo še 15 zaposlenih oseb, od teh jih je bilo osem za-
radi dima ujetih v posameznih prostorih. Gostov v restavraciji, prodajalni 
krofov in trgovini ni bilo več, saj je obratovalni čas že prenehal.
Aktiviranje gasilcev je potekalo skladno z načrtom aktiviranja gasilskih 
enot v občini Lukovica. Najprej so bile aktivirane gasilske enote iz do-
mače občine, nato pa tudi iz sosednjih. Iz Domžal so bili aktivirani tudi 
poklicni gasilci iz CZR, ekipa nujne medicinske pomoči zdravstvenega 
doma in ekipa policijske postaje.
Na vaji, ki je trajala dobri dve uri, je sodelovalo 137 gasilcev, reševal-
cev in policistov s 26 vozili. Med prostovoljnimi gasilci so bile gasilske 

enote iz vseh petih društev iz Gasilske zveze Lukovica, iz Gasilske zve-
ze Kamnik enota iz Motnika, iz Gasilske zveze Žalec enota iz Ločice pri 
Vranskem in iz Gasilske zveze Zagorje ob Savi enota iz Čemšenika.
Naše trojansko območje se nahaja na meji občine in regije, zato je kori-
stneje prioritetno aktiviranje najbližjih gasilskih enot ne glede na mejo 
občine ali celo regije. Aktiviranje gasilskih enot na vaji je bil preizkus 
tudi za Regijske centre za obveščanje iz Ljubljane, Celja in Trbovelj. Med 
gasilci je bil preizkušen tudi intervencijsko-poveljniški sistem vodenja 
intervencije, oblikovan je bil štab vodenja intervencije, v katerem so 
bili posamezniki, zadolženi za točno določena področja. Ta sistem se 
navadno uporabi pri časovno daljših intervencijah in večjem številu ak-
tiviranih gasilcev. Na vaji je bilo vzpostavljeno sprejemno mesto, kjer so 
prihajajoče gasilske enote dobile informacijo, v kateri sektor oziroma 
del požarnega objekta so razporejeni.
Na vaji sta bili preizkušeni tudi situaciji, ko se je pri opravljanju svoje na-
loge poškodoval gasilec in ko je v hidrantnem omrežju zmanjkalo vode 
za gašenje. Prvi dogodek so rešili gasilci in reševalci, druga situacija pa je 
bila sanirana s črpanjem vode iz potoka Bolska in iz cistern gasilskih vozil.
Ponesrečenci so bili rešeni, ogenj je bil pogašen. Vaja je bila zaključena. 
Tako obsežne vaje v naši občini verjetno že precej let ni bilo, zato je 
bila prav gotovo dobrodošla. Analiza vaje, ki so jo gasilci opravili ne-
kaj dni po vaji, je pokazala tudi manj dobre strani ukrepanja ob takih 
razmerah. Izkušnje iz vaje so bile prav gotovo koristne tudi za vodstvo 
Gostinskega podjetja Trojane.
Vajo si je kljub pozni uri ogledalo tudi veliko domačinov, ki so opazova-
li ukrepanje gasilcev in drugih sodelujočih na vaji ob uporabi njihove 
opreme. Hvala vsem za sodelovanje.

besedilO: ladO gOričan; fOtO: Miha lindič

Lukov'ca skače
Na zadnjo novembrsko soboto smo se člani ŠD Lukovica odpra-
vili v WOOP! trampolin park v Ljubljano. Dogodka se je udeležilo 
rekordno število članov, kar deset družin, torej okrog 30 nadobu-
dnih skakalcev.

Nekaj najmlajših se je odločilo skakati v MiniWOOP-u, ostali pa smo 
svoje spretnosti preizkušali na največjih trampolinih. Le-ti so bili naj-
različnejših oblik in velikosti, ponujali so nam različne vrste zabave, od 
košarke, skokov v penice, do izzivov hitre odzivnosti. Otrokom pa je bil 
od vsega najbolj všeč WOOPatlon, kjer so svoje spretnosti preizkušali 
na poligonu in svoje dosežke tudi primerjali med seboj. Ena ura skaka-
nja je veliko prehitro minila, tako da smo si ob druženju in kavici oblju-
bili, da drugo leto spet ponovimo.

besedilO: nina MaVri; fOtO gašper pirMan
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Tako smo spomladi pripravili občni zbor, odpeljali smo se na Ljubelj 
in obiskali nekdanje taborišče ter muzej, spotoma pa se ustavili še na 
Avsenikovi domačiji in pokopališču v Dragi. Poleti smo se člani in člani-
ce udeleževali številnih slovesnosti, od katerih je bila letos večina prav 
v občini Lukovica, jeseni pa smo obiskali Primorsko in se posladkali s 
kakiji. Leto 2022 bomo zaključili z občnim zborom in tradicionalnim 
novoletnim srečanjem, kjer si bomo zaželeli vse dobro v letu 2023.

Društvo izgnancev Domžale se iskreno zahvaljuje Občini Lukovica za 
finančno pomoč. Županji mag. Olgi Vrankar čestita ob ponovni izvo-
litvi ter njej in sodelavcem želi veliko uspehov,  občanom in občan-
kam veliko zdravja, sreče in prijetnih trenutkov, svoje člane in članice 
pa vabi, da se nam čim večkrat pridružijo.

besedilO: Vera VOjska

Srečno vsem v letu 2023
Društvo izgnancev Domžale, ki vključuje tudi nekdanje žrtve druge svetovne vojne iz občine Lukovica, je po dveh letih epidemije 
znova oživelo.

Izjemen uspeh: Mladinci PGD Blagovica državni prvaki v 
gasilskem kvizu 2022
V soboto, 26. novembra 2022, je v Trebnjem v organizaciji Gasilske zveze Slovenije potekal 20. državni kviz gasilske mladine, na katerem 
je ekipa mladincev PGD Blagovica postala državni prvak v gasilskem kvizu 2022.

Na letošnjem jubilejnem 20. državnem tekmovanju v kvizu gasilske mladi-
ne je sodelovalo 79 ekip, in sicer 28 pionirjev, 27 mladincev in 24 priprav-
nikov iz 13 od skupaj 17 gasilskih regij v Gasilski zvezi Slovenije. Na tekmo-
vanju so se mladi pomerili v gasilskem znanju in spretnostih. Vse ekipe so 
pokazale svoje znanje v štafetnem vezanju vozlov, gasilski spretnosti, prvi 
pomoči, požarni preventivi, iskanju besed in v igri Drži – ne drži.
Ekipa državnih prvakov med mladinci v sestavi Marcel Drolc, Petra 
Drolc in Hana Barlič je svoje delo na državnem kvizu gasilske mladine 
opravila z odliko, saj je zmagala z več kot 15 točkami razlike. Marcel, 
Petra in Hana so na koncu več kot navdušeno dvignili pokal, saj so do-
kazali, da se je trdo delo na predhodnih pripravah pod budnim oče-
som in nasveti njihovih mentorjev obrestovalo. Navdušeni nad zmago 
svojih varovancev so bili tudi mentorji Jure Urankar, Jaka Avbelj, Tilen 
Gabrovec, Matic Podbevšek in Andraž Štrukelj.
Andraž Štrukelj, vodja Komisije za mladino v PGD Blagovica, nam je po-
vedal, da so to ekipo mladincev postavili za tekmovanje v gasilskem 
kvizu na ravni Gasilske zveze Lukovica, ki je 5. marca 2022 potekalo v 
njihovem gasilskem centru v Blagovici. Tam je ekipa zasedla 3. mesto 
in se uvrstila na regijsko tekmovanje. Med njimi se je stkala močna vez, 
kar so potem pokazali in dokazali na regijskem tekmovanju, ki je po-
tekalo 19. marca 2022 v Kamniku. Ekipa je pomedla s konkurenco in 
osvojila prvo mesto ter se uvrstila na državno tekmovanje.
Glede priprav na državno tekmovanje nam je Andraž Štrukelj povedal, 
da so zadnje tri mesece potekale po dvakrat do trikrat na teden, včasih 
tudi večkrat: “Vaje pa niso potekale samo po eno uro, ampak je ekipa 
z mentorji v gasilskem domu preživela cele večere. Na koncu lahko re-
čem, da se je vztrajno delo res izplačalo.”
Zadovoljstva nad zmago svojih varovancev ni skrival Jure Urankar, glav-
ni mentor zmagovite ekipe, ki nam je povedal, da je neizmerno pono-
sen, da se je v Blagovici zapisala še ena odlično zaključena zgodba. “Biti 
mentor takšni ekipi ni samo mentorstvo, ampak je tudi spoštovanje in 
ponos. Marcel, Petra in Hana so za naslov državnih prvakov garali po 
večkrat na teden, včasih tudi dolgo v noč, in na koncu lahko rečemo, 
da se je res izplačalo. Takšno znanje, kot so ga pokazali na tekmovanjih, 

jim bo v nadaljevanju zagotovo prišlo prav v vlogi gasilca. Posebna za-
hvala in čestitke pa grejo mentorjem, ki so jim dajali veliko svojega te-
oretičnega in praktičnega znanja, da so prišli do zmage,” je navdušeno 
povedal Jure Urankar.
Ker so dosegli res nekaj izjemnega, saj so postali državni prvaki, je v 
imenu gasilcev in svojem imenu iskreno pohvalo izrekel predsednik 
PGD Blagovica Rok Barlič, ki nam je zaupal, da je potihem upal in že-
lel tej ekipi, da jim to uspe, saj so v to resnično vložili veliko truda in 
svojega časa: “In na koncu jim je uspelo, za kar še enkrat bravo. Ob tej 
priložnosti bi se rad še enkrat zahvalil in pohvalil naše tekmovalce, za-
hvala gre tudi njihovim staršem, da so jih redno vozili na vaje, in seveda 
velika zahvala tudi mentorjem, ki so našim mladim gasilcem predali 
veliko svojega znanja.“
Da so izjemno ponosni, da jim je v Blagovici uspela še ena uspešna 
zgodba in prav tako dejstvo, da v gasilski svet vstopajo tako perspek-
tivni mladinci, za katere so prepričani, da bodo v prihodnosti odlično 
opravljali delo gasilca, pa je dejal poveljnik PGD Blagovica Domen Raz-
potnik. “Posebna zahvala in čestitke pa gredo tudi mentorski ekipi, ki je 
svoje znanje in izkušnje več kot odlično prenesla našim zmagovalcem,“ 
je še dodal Domen Razpotnik.
“Z državnim tekmovanjem v gasilskem kvizu smo sklenili kar dolgo 
obdobje priprav, odrekanj in skupnih ur, preživetih v gasilskem centru. 
Želja je bila res velika. Na regijskem tekmovanju smo na nek način tudi 
sami sebe presenetili z zmago in ko ti uspe zmagati na tej ravni, potem 
veš, da moraš na naslednji dati še več od sebe. Rad bi se zahvalil svoji 
mentorski ekipi, ki res skrbi za to, da “blagovška” mladina pod mojim 
vodstvom že skoraj 5 let dosega najlepše in največje uspehe v zgodo-
vini društva. Ponosen sem na ekipo, ponosen sem na mladino, v tem 
trenutku pa še najbolj ponosen na Petro, Hano in Marcela, ki so s svojim 
res trdim delom pokazali, da PGD Blagovica na državni ravni spada v 
sam vrh!“ je svoje misli navdušeno z nami delil Andraž Štrukelj, predse-
dnik Mladinske komisije v PGD Blagovica.

besedilO: Miha Ulčar; fOtO: pgd blagOVica
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Jesen pri upokojencih
Upokojenci smo bili tudi letošnjo jesen aktivni. Opravili smo planirane pohode. Nazadnje smo bili na 743 m visoki Murovici. Na triurno kro-
žno pot smo se odpravili iz Zaloga pod Sveto Trojico. Ob uživanju v lepih razgledih in prijetnem druženju smo varno prehodili celotno pot.

Kolesarji so za letos končali. V mesecu oktobru so opravili zadnjo leto-
šnjo vožnjo, uspešno sezono pa zaključili v gostilni pri Gašperju.
Rokodelke pa so bile pridne kot vedno. Zadnje mesece imajo delavnico 
kar dvakrat na mesec. Izdelovale so voščilnice, v mesecu novembru pa 
so se ukvarjale z origami smrečicami. Uspešno so pripravile lepo raz-
stavo svojih izdelkov v Pungartnikovi hiši, predstavile pa so se tudi na 
domžalski tržnici v okviru prireditve Občina Lukovica se predstavi. Prav 
tako so imele svojo stojnico na prireditvi  v Češminovem parku  v Dom-
žalah. S svojimi izdelki so navdušile veliko obiskovalcev.
Balinarska sekcija se srečuje vsak četrtek. V oktobru smo balinali pri 
Bevcu. Zdaj, ko vreme tega več ne dopušča, pa smo začeli s prstome-
tom v Pungartnikovi hiši. Večna borba med zelenimi in oranžnimi je 
vedno zabavna, polna smeha in dobre volje.
Novembra  smo se v lepem številu odpravili na izlet z martinovanjem. 

Najprej smo se odpeljali do Ormoža, kjer nam je lokalna vodička pove-
dala nekaj o zgodovini mesta, njegovih znamenitostih in seveda tudi o 
zgodovini gradu, ki je dobro ohranjen in služi različnim prireditvam in 
razstavam.  Po ogledu mesta smo se odpeljali v Trnovsko vas v gostilno 
Siva čaplja, kjer nas je čakalo kosilo. Obilo zabave so nam pripravili člani 
Etnografskega društva Cigani iz Dornave. Poskrbeli so za ples, petje in 
tudi »šloganje«. Radoživi in igrivi cigani so zares dvignili razpoloženje. 
Pravo doživetje. Popoldan nas je zabaval dober glasbenik, ki je poskr-
bel za dobro plesno glasbo in seveda smo z njim tudi zapeli. Ob slovesu 
smo bili vsi enotni, da je bil ta izlet z martinovanjem enkraten.
Tudi za drugo leto delamo  plane. Ostale bodo vse dejavnosti. Veseli bi 
bili, če bi se nam pridružilo čim več naših članov.

besedilO: danica OsOlnik; fOtO: silVO Maselj

Prelepa Gorenjska
Na sončno soboto, 10. septembra 2022, smo se člani Rdečega križa Blagovica-Češnjice skupaj z drugimi krajani odpravili na izlet po naši 
prelepi Gorenjski.

Že v zgodnjih jutranjih urah nas je pot iz Blagovice vodila na Brezje, v 
občino Radovljica. Ogledali smo si baziliko Marije Pomagaj, ki je glav-
no romarsko središče v Sloveniji, nekateri pa so se udeležili tudi svete 

maše. Takoj po tem, ko smo lahko nahranili naše duše, smo morali po-
skrbeti še za naše želodčke. Podkrepili smo se s slastnimi trojanskimi 
krofi in si privoščili dopoldansko kavo. Pot smo nadaljevali proti Moj-
strani, krasile pa so jo gore, obsijane s soncem, ki so se razprostirale 
preko avtobusnega okna. Mojstrana je destinacija, ki se zaradi neštetih 
možnosti planinskih doživetij razvija v raj za planince, bogati pa jo tudi 
Slovenski planinski muzej, edinstveno gorniško središče v Sloveniji. Go-
spod Jure Žerjav nam ga je prijazno razkazal in ob koncu predvajal še 
kratek gorniški film. Naša naslednja postaja je bila Planica, kjer smo si 
vzeli nekaj več prostega časa. Nekateri so si vzeli čas za sprehod, spet 
drugi so si privoščili oddih ob čaju, tretji pa so navijali za hitre tekmo-
valce Redbull tekmovanja, ki se je to popoldne odvijalo na skakalnici 
velikanki. Morda ste se že sprehodili do vrha planiške velikanke in ve-
ste, da to ni mala malica, zato smo lahko le z navdušenjem opazovali 
vse, ki so tisto popoldne do vrha pritekli. Za tem smo si ogledali še za-
dnjo točko našega izleta, naravni rezervat Zelenci, kjer nas je do izvira 
reke Save vodila ravna lesena potka. Ob koncu ogleda smo si v Žirovnici 
privoščili kosilo in se polni novih vtisov, doživetij, dobrih občutkov in 
vedoč, da smo ob dobri družbi preživeli še en krasen dan, vrnili proti 
domu. Gostinskemu podjetju Trojane in OZRK Domžale se ob tej prilo-
žnosti najlepše zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi izleta.

besedilO: jOži Urankar; fOtO: MirO jerMan
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Rafolče – turistični kraj
Društvo upokojencev Lukovica že nekaj let vsako pomlad organizira druženje vseh upokojencev nekdanje domžalske občine, prav tako 
pridejo upokojenci iz kamniškega konca. Prvi del druženja posvetimo spoznavanju naše občine. Tako smo obiskovalcem v prejšnjih letih 
predstavili Gradišče z jezerom, sledil je ogled cerkve sv. Luke v Praprečah, ogledali so si tudi Lukovico in Brdo.

V letošnjem letu smo se odločili za Rafolče. Za zanimivejšo predstavitev 
vasi smo k sodelovanju povabili nekatere vaščane, ki so se vabilu prija-
zno odzvali. To so bili: g. Marko Kveder, lastnik lesenega avtomobila, g. 
Ivan Iglič, lastnik kovačije in zanimive zbirke starega orodja, ter zakonca 
ga. Jožefa in g. Tone Cirer, poznana medičarja.
Predstavitev turističnih proizvodov je bila več kot odlična, obiskovalci 
pa so bili zelo navdušeni.
Velika predanost in ljubezen do svojih produktov, simpatičen in pro-
fesionalen odnos do obiskovalcev, domačnost, začinjena s svežimi 
rogljički in “ta težkimi” flancati, domačo salamo in medico. Bravo, Ra-
folčani! Vsega tega, kar znajo oni, večkrat ne premorejo niti turistični 
delavci. Kot lokalna turistična vodnica in poznavalka turizma sem bila 
ob njihovih predstavitvah navdušena.
Vse tri predstavitve tvorijo čudovito rafolško zgodbo, ki se bo uspešno 
vključila v turistično ponudbo občine.
Rafolčani, prijavite se kot vas na enega izmed razpisov Turistične Zveze 
Slovenije. Uspeh vam je zagotovljen in vaš kraj se bo pojavil na zemlje-
vidu turističnih zanimivosti naše domovine.  
Še to: v oktobru sem po občini vodila skupino upokojenih delavcev 
nekdanjega letalskega
podjetja Adria. Peljala sem jih tudi v Rafolče in bili so navdušeni nad 
krajem in predstavitvijo.   

besedilO: Marijana f. lederer

Leto si je nadelo dvanajsti mesec in se neizbežno poslavlja
To leto nam je prineslo obilo izzivov in dela v društvu. Obdarilo nas je z voljo, da smo se uspešno spoprijeli in organizirali kar nekaj špor-
tnih in drugih dogodkov, ki nas povezujejo v kraju in širši okolici.

V mesecu februarju smo se norčevali iz gospoda Pusta in odigrali že tra-
dicionalno nogometno tekmo v maskah z gostilno pri Gašperju s Pre-
voj. Mlajši člani pa so na pustno soboto obiskali domove v zlatopoljskih 
vaseh in odganjali zimo ter zaželeli srečo in dobro letino.
Zima se je poslovila in obiskal nas je mesec marec. Odpravili smo se 
na prvi spomladanski pohod na Limbarsko goro, mimo že cvetočih in 
prebujajočih se prvih spomladanskih cvetlic.
Kar naenkrat je prišel gospod april in nas prijazno nagovoril za čistilno 
akcijo s sodelovanjem krajevne skupnosti Zlato Polje. Tako smo se skro-
mno oddolžili naravi in jo razbremenili vsaj nekaj nesnage. Na veliko-
nočni ponedeljek pa se je pomagalo pri izvedbi blagoslova traktorjev, 
delovne mehanizacije in motornih koles za varne ure in kilometre na 

travnikih, gozdovih in cestah. Petega meseca po vrsti smo izvedli prvo 
večjo delovno akcijo ter postorili najnujnejše okoli igrišča in na igrišču. 
Uresničili smo tudi zamisel o palčkovi deželi ob igrišču.
1. maj, praznik dela, nam je polepšala Godba Lukovica s svojim obi-
skom in poskočnimi vižami, junija in julija pa se je redno izvajalo de-
lovne akcije in vzdrževalo okolico igrišča, kapelice, cerkve, vrtov in kra-
jevne skupnosti oziroma bivšega Sonček bara. Seveda s sodelovanjem 
krajevne skupnosti.
No, pa je prišel avgust in skupaj smo zavihali rokave pri izvedbi spomin-
ske slovesnosti ob 80. obletnici požiga zlatopoljskih vasi in vasi Koreno. 
Sodelovali in pomagali smo pri postavitvi obeležja izseljenske matere z 
otrokom. Istega meseca so nas obiskali prijatelji iz Kulturnega društva 
Rogoznica pri Ptuju in nam odigrali komedijo Generacija ŽNJ. Aja, sko-
raj bi pozabili na memorial Marjana Korošca, ki smo se ga spomnili in ga 
počastili z minuto molka. Proti koncu meseca avgusta smo za razigran 
konec počitnic razveseli otroke z napihljivimi igrali.
Bolj resnega meseca septembra se je postavilo ograjo poleg objekta 
na brežini in tako poskrbelo za večjo varnost. Na brežini so se v poletni 
suši propadle lipe nadomestile z novimi. 24. dne omenjenega meseca 
se je odigral nogometni turnir v malem nogometu.
Pa je že tukaj oktober, ki nas je zvabil na jesenski pohod na Kriško goro 
nad Golnikom. Bilo je malce naporno, vendar lepo.
Novembra pa se je postorilo nekaj vzdrževalnih del na igrišču in okolici. 
Štirikrat smo gostili volilno
komisijo v prostorih društva in s tem pomagali demokraciji.
Pa smo skoraj pri mesecu decembru, najbolj čarobnemu med vsemi 
dvanajstimi meseci.
Bilo je res uspešno in polno izzivov, ki smo jih s sodelovanjem in dobro 
voljo porinili na polico z imenom 'uspešno narejeno'.
Da je tako, se moramo zahvaliti vsem članom Športnega društva Zlato 
Polje, krajanom, krajankam, Krajevni skupnosti Zlato Polje, Občini Lu-
kovica in vsem skupaj ter vsakemu posebej. Hvala tudi vsem pokrovite-
ljem, ki nas podpirate pri delu in razvoju društva in kraja.
HVALA!

besedilO in fOtO: špOrtnO drUštVO zlatO pOlje
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Tečaj je bil razdeljen na dva dela in je potekal dva dneva. V prvem, 
teoretičnem delu, ki je potekal v društvenem domu v Krašnji, so 
tečajniki spoznali teorijo o varnem delu z motorno žago, sestavnih 
delih motorne žage, vzdrževanju, brušenju itd. Spoznali so se tudi s 
postopki pravilnega pristopa pri podiranju dreves in zagotavljanju 
največje varnosti pri tovrstnem opravilu. Ta dan je bil namenjen tudi 
učenju izvajanja vbodnega reza.
Drugi del tečaja oziroma drugi dan je bil praktične narave – namen je 
bil, da se pridobljeno teoretično znanje prenese v prakso. Tako so se 
ta dan tečajniki podali v gozd, kjer je vsak tečajnik, seveda ob budni 
prisotnosti inštruktorjev, podrl svoje drevo. Prvo drevo je seveda naj-
prej podrl inštruktor, to je bil uvodni praktični prikaz pravilnega po-
diranja dreves. Vsa drevesa so bila podrta z uporabo vbodnega reza.
Vsem tečajnikom čestitamo za opravljen tečaj in dodatno pridoblje-
no znanje ter jim želimo čim bolj varno rokovanje z motorno žago. 
Verjamemo, da bo pridobljeno znanje prišlo prav tudi pri kakšnih 
domačih opravilih in ne samo na intervencijskih posredovanjih. Tudi 
zato je tak tečaj koristen z več vidikov, saj na ta način prispevamo k 
varnejšemu delu v gozdu.

besedilO: katja perVinšek, gč i., pOMOčnica pOVeljnika

gz lUkOVica za strOkOVnO UspOsabljanje, in
gašper MaV, Vgč i., pOVeljnik gz lUkOVica;

fOtO: kristian zOre

Tečaj za varno delo z motorno žago
14. in 15. novembra je GZ Lukovica, s pomočjo sofinanciranja s strani Gasilske zveze Slovenije in v sodelovanju z Zavodom za gozdo-
ve, organizirala Tečaj za varno delo z motorno žago. Ker želimo biti racionalni, smo določena prosta mesta odstopili kolegom iz so-
sednje doline. Tečaja so se tako udeležili operativni gasilci iz GZ Lukovica in GZ Moravče. Skupno je tečaj obiskovalo 21 operativnih 
gasilcev, 11 iz GZ Lukovica in 10 iz GZ Moravče.
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 20. in 21. januar 2023 
Gospodarsko razstavišče

SEJEM IZOBRAŽEVANJA 
IN POKLICEV
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Novi Nissan 
Qashqai
 

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

Kombinirana poraba goriva: 7,35–6,25 l/100 km. Emisije CO : 166–141 g/km. Emisijska stopnja: Euro6D Full. Emisije NOx: 0,0167–0,0237 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00008–0,00035 g/km.  
Št. delcev (x1011): 0,17–0,53. Ogljikov dioksid (CO ) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije iz prometa onesnažujejo zrak in tako pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
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Dan odprtih vrat v Blagovici
24. novembra smo tudi na PŠ Blagovica na nek način otvorili pred-
praznični decembrski čas. Prijetno vzdušje se je čutilo že zunaj, saj 
so vsi povabljeni ob lepo okrašenih oknih vstopili v šolo, kjer se je 
že slišala glasba in širile prijetne vonjave peciva, palačink, kokic in 
drugih dobrot.

V uvodnem delu so na prireditvi nastopali vsi učenci. Julija Vadjunec, 
Ronja Bajc in Lovro Prašnikar so kot voditelji prireditve nastopajoče na 
prijeten način vodili skozi celoten program. 1. razred se je predstavil s 
plesom Dekle razposajeno, 2.  razred s plesom Božična darila, 3. razred 
je z lastnimi glasbili ritmično spremljal pesem Stand by me. Pesem Moj-
ster Jaka so ob spremljavi zapeli četrtošolci. 5. razred je ob spremljavi 
Julije Vadjunec na klarinetu zapel Božično pesem. Starši in ostali gostje 
so ob vseh točkah navdušeno ploskali. Potem sta še ljudski pevki zapeli 
nekaj starejših ljudskih pesmi in se pri nastopanju tudi šalili.
Po prireditvi smo vsi odšli na praznični bazar, lepotilne kotičke, druže-
nje in sladkanje z dobrotami. Mize, ki smo jih spremenili v stojnice, so 
se bohotile z različnimi čudovitimi izdelki otrok, ki so jih starši in drugi 
obiskovalci lahko kupovali in namenili znesek za šolski sklad. Veseli smo 
bili pomoči staršev in ostalih obiskovalcev pri peki peciva, aranžiranju 
sladkih dobrot na zanimiv način, podarjanju knjig in iger, v frizerskem 
kotičku, pri poslikavi obraza in dekoraciji nohtov.
Ob koncu smo bili enotnega mnenja, da je dogodek zelo lepo uspel in 
tako je bil tudi trud vseh udeleženih poplačan.

besedilO in fOtO: tina pergar

Slovenski tradicionalni 
zajtrk v Vrtcu Medo
Tudi letos smo v vrtcu 18. novembra tradicionalno obeležili sloven-
ski tradicionalni zajtrk. Po dveh letih epidemije smo končno lahko v 
goste povabili čebelarje in zajtrk pripravili v večnamenskem prostoru 
in telovadnici, kjer je zajtrkovalo več skupin hkrati. Čebelarji so nam 
predstavili svoj poklic, pripravili so razstavo čebelarskih predmetov in 
izdelkov. Priprave na zajtrk so  potekale dlje časa, saj so otroci pripra-
vljali dekoracijo in izdelke, ki so krasili prostore. Nekatere skupine so 
se posvetile spoznavanju čebel in se med drugim udeležile poučnih 
delavnic v Čebelarskem centru Lukovica.

besedilO in fOtO: andreja peterlin
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Kako pregnati mačka, tigra in ostale zveri?
Praznične dni, ki se nam bližajo, zaznamujejo številna srečanja, službena ali zasebna. S takšnimi druženji pa je poleg prekomernih količin 
hrane zvezano tudi pitje raznih napitkov. Naj takoj poudarimo, da svetujemo kar se da omejeno uživanje škodljivih pregreh, vendar pa 
izkušnje kažejo, da se vsako leto kljub opozorilom še vedno precej tistih, ki hočejo do dna spoznati kozarce, ujame na stare limanice. 
Preberite torej tisti, ki vas bodo prijatelji in znanci speljali na kriva pota, nekaj koristnih napotkov, ki vam bodo lajšali alkoholne tegobe.

Splošni napotki večinoma navajajo pitje velikih količin te-
kočine. Med tekočine sodijo tudi juhe, zato je po prekro-
kani noči priporočljivih kar nekaj juh. Najpogosteje slišimo 
o kisli juhi, paradižnikovi in seveda klasični goveji juhi. Po 
juhi navadno sledi glavna jed, vendar po ljudskih vražah 
ni omenjeno, da bi se katera ponašala s posebno predno-
stjo, pomembno je le, da je mastna. Po drugih modrostih v 
takih primerih velja rek, da se 'klin s klinom zbija' – torej z 
alkoholom, vendar se ta možnost poštenemu človeku zdi 
tvegano početje z dvomljivimi učinki. Ni pa vse v hrani, 
spet drugi priporočajo tek ali vsaj hitrejšo hojo. Bolj lenob-
ni namesto rekreacije raje vabijo k spanju, saj naj bi ravno 
to najhitreje pregnalo mačka. Receptov je torej kar lepo 
število, najbolje pa je, da se na podlagi izkušenj odločimo 
za način, ki nam najbolj ustreza.
Danes, ko marsikaj uvažamo, je moderno, da se namesto 
po starih nasvetih marsikdo raje ozira po zgledih iz tujine. 
Čez zahodno mejo v Italiji menda pijejo espresso, na Kitaj-
skem zeleni čaj, Rusi pa zahajajo v savno. Ugotovimo lahko, 
da torej tisto, kar je najbolj pri roki, kar je podobno kot pri 
nas. Nobena teorija ni znanstveno podprta, le ta, da absti-
niramo (ne pijemo alkohola). V kolikor nas že doleti ta na-
dloga (ki se posebej razširja ravno v teh prazničnih dneh), 
predvsem poskrbimo, da bomo naslednji dan doma, kjer 
lahko po mili volji preizkušamo razne recepte. Ob tem pa 
vam želimo lepe praznike in da ne boste potrebovali zgoraj 
naštetih nasvetov.

besedilO: petra paVlič; fOtO: splet

  Poraba v kombiniranem načinu vožnje po WLTP ciklu: od 0 do 7,7 l/100 km. Izpuh CO2
dušikovih oksidov NOx: od 0 do 0,0582 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0 do 0,00117 g/km. Število delcev: od 0 do 3,98. Poraba električne energije pri električnih izvedenkah pri kombinirani vožnji: 
od 143 do 227 Wh/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo 
k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Ponudba Levji bonus velja 
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Pravice do pomoči v starosti in bolezni!
Sredi novembra smo imeli v prostorih KS Blagovica zanimivo predavanje o pravicah do pomoči v starosti in bolezni. Krajevni odbor Rde-
čega križa Blagovica-Češnjice je v goste povabil go. Irmo Markovšek, patronažno sestro iz ZD Lukovica.

Na začetku, še pred predavanjem, je ga. Irma izvedla brezplačno mer-
jenje krvnega tlaka in sladkorja (kdor je želel). Ker pa je zdravje naše 
največje bogastvo in ga je zato treba skrbno čuvati in negovati, smo 
se večina udeležencev z veseljem odzvali na kontrolno merjenje. Na 
podlagi kapljice krvi, odvzete iz prsta, smo v nekaj minutah prejeli iz-
vid in tako naredili nekaj za svoje zdravje, saj je nadzor krvnega tlaka 
eden ključnih dejavnikov za preprečevanje srčno-žilnih bolezni.
Naše srečanje smo nadaljevali s predavanjem ge. Irme o pravicah do 
pomoči v starosti in bolezni, katerega je obarvala in popestrila s svo-
jimi bogatimi izkušnjami na terenu.
Najprej je izpostavila dejstvo, da danes živimo vedno dlje časa – to je 
uspeh in ne problem!  Starost ni bolezen, pač pa življenjsko obdobje, 
v katerem lahko starostniki še veliko prispevajo k družbi. Med staro-
stnike prištevamo ljudi po dopolnjenem 65. letu starosti.
Vsak od nas se lahko v trenutku (zaradi bolezni ali poškodbe) sreča 
z manjšimi ali večjimi ovirami pri samostojnem življenju, največkrat 
pa se s takšnimi težavami srečamo v jeseni življenja, ko nam pešajo 
moči. En sam nepreviden korak, padec ali nenadno poslabšanje bole-
zni v življenje posameznika in v vso družino prinese toliko sprememb, 

da naenkrat spoznamo, kako dragocena je sposobnost samostojne 
oskrbe. Ko pa se znajdemo v taki situaciji, nam koristijo informacije 
in nasveti glede pravic, s katerimi si olajšamo ali vsaj malo izboljša-
mo kvaliteto življenja glede na starost, bolezen ali poškodbo, ki nas 
je doletela.
Tukaj je na kratko nanizanih le nekaj osnovnih pravic:

Pravica do medicinskih pripomočkov
S pravimi medicinskimi pripomočki je lažje skrbeti za bolnika doma. 
Glavno besedo pri predpisovanju medicinskih pripomočkov ima 
osebni zdravnik, saj najbolje pozna bolezen in stanje svojega bolnika.
Zdravnik lahko, glede na zdravstveno stanje, predpiše naročilnico za 
prevzem ali izposojo medicinskih pripomočkov (npr. plenice, hodu-
lje, trapezi, invalidski vozički, negovalne bolniške postelje, posteljne 
ograje, posteljne mizice, sobna dvigala ...). Pozorni moramo biti na 
datume naročilnic, saj je veljavnost naročilnice 30 dni. Če zamudimo 
rok, nismo več upravičeni do pripomočkov.

Pravica do pomoči na domu
Pomoč starejšim na domu je zelo dobrodošla, če si starostnik želi po-
daljšati bivanje v svojem domačem okolju. Ta storitev je namenjena 
osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 
svojem domačem okolju, vendar pa zaradi starosti, bolezni ali hude 
invalidnosti ne morejo več opravljati vsakodnevnih opravil na način, 
kot so jih do sedaj. Oskrba na domu zagotavlja bolj kakovostno ži-
vljenje v lastnem domu, preprečuje osamljenost in razbremenjuje 
družinske člane. Storitev oskrbe na domu je lahko samoplačniška ali 
subvencionirana.

Pravica do paliativne oskrbe
Paliativna oskrba je aktivna celostna obravnava bolnika z neozdravlji-
vo boleznijo in nudi podporo bolniku in njegovim bližnjim. Obravna-
va je poleg lajšanja bolečin usmerjena tudi k preostalim potrebam 
bolnika (psihološke, socialne, duhovne) in njegovih bližnjih.

Pravica starejših do brezplačnega prevoza
V občini Lukovica (od 1. junija 2021 dalje) deluje brezplačni prevoz 
starejših – PROSTOFER.
Ga. Irma je vzpodbudila starejše (brez prevoza) k uporabi oz. korišče-

nju uslug PROSTOFERJA.  Brez-
plačni prevozi so namenjeni vsem 
starejšim, ki ne vozijo sami, nima-
jo sorodnikov, ki bi imeli prosti 
čas takrat, ko potrebujejo prevoz, 
imajo nizke mesečne dohodke in 
tudi slabše povezave z javnimi 
prevoznimi sredstvi. Brezplač-
ni prevozi starejšim omogočajo 
lažjo dostopnost do zdravniške 
oskrbe (npr. v zdravstveni dom, 
bolnišnico), javne ustanove (ob-
čine, upravne enote), trgovskega 
centra ipd. Občan, ki želi koristiti 
to storitev, pokliče na brezplačno 
številko 080 10 10, med 8. in 18. 
uro. Rezervacijo prevoza je treba 
najaviti vsaj tri dni pred izvedbo 
storitve.
Na koncu predavanja smo se ge. 
Irmi Markovšek iskreno zahvalili 
za njen čas in za vse koristne in-
formacije, ki nam jih je posredo-
vala. Druženje smo nadaljevali ob 
prijetnem klepetu za obloženo 
mizo in ga zaključili s skupinskim 
fotografiranjem!

besedilO: Malči leVec;
fOtO: jOži Urankar
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Petra Pavlič dvanajstič državna prvakinja
Teden med 14. in 19. novembrom je bil za Petro kar dinamičen. Tako je nastopila v Turčiji na prestižnem Naim Suleymanoglu Turnirju v 
Ankari, kjer ji je v torek, 15. 11. 2022, uspel soliden rezultat in je dosegla 4. mesto. Petra z rezultatom 72 kg v potegu in 90 kg v sunku ni 
bila zadovoljna, saj je pričakovala veliko boljši rezultat, pa vendar okoliščine niso bile idealne, zato bi morala biti ponosna na svoj dosežek.

Nato pa je v petek pozno zvečer pripotovala v Slovenijo in že naslednji 
dan je sledilo državno prvenstvo. Petra je pred tekmovanjem povedala, 
da od državnega prvenstva ne pričakuje veliko in da se je osredotočila 
na en veljaven dvig v potegu in en veljaven dvig v sunku. Po zaključku 
potega in uspešnem prvem in drugem dvigu v sunku se je Petra po-
novno, po več kot dveh letih, lotila magične teže 100 kilogramov za 
tretji dvig sunka. Žal ji je zmanjkalo moči za borbo s to izjemno težo, pa 
vendar je ponovno osvojila prvo mesto v svoji kategoriji do 64 kilogra-
mov. Po tekmovanju je sledilo testiranje s strani antidopinške komisije, 
ki ga je Petra seveda prestala. Nato pa je nastopila še v vlogi sodnice in 
še z dvema sodnikoma sodila najmočnejšo moško kategorijo.

besedilO: V.O.; fOtO: arhiV tak dOMžale

Ekipa Šahovskega društva Črni graben dosegla doslej najboljši rezultat
V petek, 2. decembra 2022, smo se šahisti zvečer zbrali  na občnem zboru v brunarici v Rafolčah. Pregledali smo dejavnosti v lanskem in 
tudi deloma v letošnjem letu, pred tem pa smo se z enominutnim molkom spomnili nedavno umrlih šahistov društva, Marjana Vindišarja, 
Viktorja Hribarja in Lojzeta Cijana.

Delovni predsednik Bojan Marinček je suvereno vodil sestanek. Viktor 
Jemec je poročal o sodelovanju v 73. Ljubljanski ligi, kjer smo bili med 
19. ekipami 13. Igrali so: J. Hribar, B. Skok, L. Cijan, V. Jemec in F. Erazem. 

Po enoletni prekinitvi so letos v 74. Ljubljanski ligi s 6. mestom med 
12. ekipami dosegli zelo soliden rezultat. Igrali so: J. Hribar, B. Skok, V. 
Jemec, F. Erazem in M. Vidergar. J. Hribar je osvojil bronasto medaljo na 
1. deski, B. Skok pa srebrno na 2. deski.
Na 23. Osrednji slovenski ligi smo osvojili doslej najboljši ekipni rezultat 
s 5. mestom med že zelo močnimi 13. ekipami. Igrali so: J. Hribar, B. 
Skok, Z. Majcen, M. Vidergar in F. Erazem. Med posamezniki je B. Skok 
prejel zlato medaljo na 2. deski, Z. Majcen pa srebrno na 3. deski. Za 
uspešno tekmovanje v ligah so mednarodni ELO rating dobili šahisti M. 
Krulej, M. Vidergar in V. Jemec, ostali trije v ekipi pa so ga prejeli že prej.
V društvu smo imeli zaradi korone nekoliko okrnjene mesečne turnirje. 
Izvedli smo poletno šahovsko šolo za mladino, predvsem osnovnošol-
sko. Ker je večina šahistov že nad 50. leti, bo treba bolje poskrbeti za 
podmladek. N. Dolinšek je uspešno opravil izpit za šahovskega sodni-
ka, da bo lahko v prihodnje vodil turnirje, V. Jemcu pa je uspelo postati 
vice svetovni šahovski prvak v dopisnem šahu med veterani. Priključite 
se društvu, da bomo skupaj dosegli še boljše rezultate.

besedilO in fOtO: ViktOr jeMec

Najboljša ekipa (desno) v sestavi: J. Hribar, B. Skok, Z. Majcen in F. Erazem, manjka M. Vidergar.

Športno društvo Canifit team je namreč konec novembra za zaključek 
tekmovalne sezone organiziralo tekme v canicrossu, bikejoringu in 
scooterju (vlečni športi s psi), ki jim je sledilo tudi družabno srečanje.
Zanimanje je bilo ogromno, tako da je bilo posledično treba število 
prijav omejiti na petdeset štartov. Srečanja so se udeležili tekmovalci 
iz Slovenije, Hrvaške in Italije.
Trasa proge je bila zelo razgibana, potekala je mimo naših čudovitih 
prevojskih bajerjev. Tekmovalci so premagovali gozdne poti, spuste 
po makadamu ter blatne travnate površine. Vseskozi so jih ob progi 
spremljali mnogi krajani ter jih bučno spodbujali.
Vsak tekmovalec je ob prihodu v cilj prejel rozeto. Po koncu tekme 
so se okrepčali s toplim obrokom, ki jim je povrnil nekaj moči, da so 
lažje nadaljevali družabni del dneva – piknik.
Prevojska "tekma – piknik" ljubiteljev vlečnih športov s psi je po spo-
mladanski verziji torej dobila še svojo "sestro" – jesensko izvedbo. 
Člani društva so dan sklenili z zavezo sebi in ostalim udeležencem, 
da se bodo še naprej trudili pri organizaciji, z željo, da obe prireditvi 
ob prevojskih bajerjih postaneta tradicionalni in še bolj prepoznavni 

v svetu vlečnih športov s psi, tudi izven meja naše domovine.

besedilO: gregOr berlec fOtO: franci snedec

Prevoje pri Šentvidu postajajo središče vlečnih športov s psi v Sloveniji
Brez lažne skromnosti lahko zaključimo, da po zaslugi našega občana Tilna Strmška Prevoje pri Šentvidu postajajo slovenski center 
vlečnih športov s psi. Pa ne samo zaradi njegovih rezultatov in ostalih aktivnosti v tem športu na državni ravni, temveč tudi zaradi odlič-
ne organizacije tekmovanja na izjemno slikoviti trasi v objemu naših prelepih prevojskih "gmajn" in bajerjev.
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16. turnir v namiznem tenisu krajanov KS Rafolče in članov ŠTD Rafolče
Po kovidnem obdobju je bil v nedeljo, 27. 11. 2022, ob 9. uri, po dveh letih ponovno izveden tradicionalni turnir v namiznem tenisu za 
krajane KS Rafolče in člane Športno turističnega društva (ŠTD) Rafolče, ki je bil tudi organizator tega tekmovanja.

Odvijal se je v Sončni dvorani na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo. Ude-
ležili so se ga osnovnošolci, dijaki in študentje, ženske in moški. Udele-
ženci so nekoliko manj trenirali v dvorani, niso pa pozabili hitro sukati 
loparjev in zvito odbijati skoraj nevidnih žogic.
Nastopilo je 17 sodelujočih, 5 v kategoriji osnovnošolskih otrok, 8 v ka-
tegoriji odraslih moških in 4 v kategoriji žensk.

Rezultati so bili naslednji:
Moški: 1. mesto: Aleš Marinčič, 2. mesto: Igor Tekavc, 3. mesto: Klemen 
Klinar, 4.mesto: Milan Jeretina, 5. mesto: Aleš Barle, 6. mesto: Andraž 
Barle, 7. mesto: Henri Bartol in 8. mesto: Viktor Jemec.
Ženske: 1. mesto: Vlasta Bartol, 2. mesto: Jasna Marinčič, 3. mesto: Urša 
Barle in 4. mesto: Ana Klinar.
Otroci: 1. mesto: Filip Šimenc, 2. mesto: Katarina Barle, 3. mesto: Žiga 
Klinar, 4. mesto: Marko Jeretina, 5. mesto Mija Karalič.
Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli pokale, ki sta jih podeljevala 
predsednik KS Rafolče Viktor Jemec in vodja tekmovanja Marko Breznik.
Zahvaljujemo se vodji tekmovanja Marku Brezniku in Občini Lukovica za 
prostor, posebna zahvala pa velja Ani Klinar za že tradicionalno slastno 
ocvirkovko in vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k ponovnemu dogodku.

Vsem krajanom želimo še naprej uspešno vadbo in da se vidimo še bo-
lje pripravljeni  v naslednjem letu.

besedilO in fOtO: ViktOr jeMec

Finalni obračun med Filipom in Katarino.

Zadovoljni tekmovalci po dvoletnem počitku.

Finalni obračun med Igorjem in Alešom.

Tilen Strmšek na EP v vlečnih športih osvojil 16. mesto
Med devetim in trinajstim novembrom je v kraju Leipa na vzhodu Nemčije potekalo evropsko prvenstvo v vlečnih športih, na katerem so 
nastopali tudi slovenski predstavniki. Med njimi je bil tudi naš občan Tilen Strmšek s Prevoj pri Šentvidu, ki se je v izjemno močni konku-
renci izkazal z zelo dobrim šestnajstim mestom

Kot se za tekmovanja v vlečnih športih spodobi, so glede na termin in 
lokacijo sodelujoči pričakovali 'teden blata, mraza in dežja', a je vreme, 
kot zadnja leta že mnogokrat, tekmovalce povsem presenetilo. Vre-
menske razmere so bile namreč za mesec november in za podnebje 
centralne Evrope silno nenavadne. 
Tekmovalce je skozi cel teden spremljalo suho, sončno in izredno toplo 
vreme, kar je zagotovo vplivalo tudi na samo tekmovanje, saj so bile 
razmere za nekatere pse mnogo prevroče.
Organizacija tega evropskega prvenstva za organizatorje ni bila mačji 
kašelj, saj je bilo tokrat predvidenih preko 740 štartov v različnih di-
sciplinah, kot so canicross, bikejoring, scooter in cart, a so jo izpeljali 
brezhibno.
Treba je tudi poudariti, da se imajo IFSS prvenstev pravico udeležiti le 
najboljši trije iz posameznih držav, kar je posledično pomenilo izjemno 
močno konkurenco in vrhunske dosežke.
Tako so najboljši in najboljše tekli s hitrostjo preko 20 km/h v canicros-
su, v ostalih kategorijah pa so se hitrosti približevale tudi 40 km/h.
Proga je bila sprva predvidena v dolžini 6 km, a so jo že pred prven-
stvom skrajšali na razdaljo 4.8 km, drugi dan tekmovanj pa zaradi vre-
mena še na končno distanco – 3.7 km.

besedilO: gregOr berlec; fOtO: Osebni arhiV tilna strMška
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Korpe več kot le zaselek
Občina Lukovica je poskrbela za postavitev krajevne table začetka in konca naselja Korpe ter za prometno signalizacijo, ki bo pripomo-
gla k večji varnosti na cesti.

Včasih znana kot zaselek vikendov in ene same kmetije je danes vas 
sestavljena iz devetih stanovanjskih hiš. Število prebivalstva se je v za-

dnjih letih povečalo in pomladilo, novi vaščani pa so z investicijo poskr-
beli, da bo tu – kjer je že tako lepo – še lepše.
Cesta do Korp je v slabem stanju, resno poškodovana in zato tudi ne-
varna. Ima precejšen naklon, nepregledne ovinke ter slabo odvodnjavo 
meteorne vode.
To resno vpliva ne le na kakovost življenja, ampak tudi na podjetnost, 
delo kmetov in lastnikov gozdov (iz Blagovice, Zg. in Sp. Lok ter Pod-
smrečja) ter na obisk lovcev, planincev in turistov.
Občinska uprava in županja so bili seznanjeni s stanjem in so zagotovili, 
da bodo v kratkem namestili odbojne ograje in poskrbeli za izdelavo PZI 
projekta ter sredstva za prvo fazo rekonstrukcije in prestavitev ceste.
Nedvomno bi stara pot – ki je pretežno v občinski lasti – promet pre-
usmerila izven naselja Podsmrečje in prinašala manjši naklon, več pre-
glednosti in varnosti ter bi v primeru potrebe omogočala razširitev.
Upamo, da sklepi ne bodo ostajali samo kot izražene želje na papirju, 
ampak bo do tega tudi dejansko prišlo. Da bo razvoj občine – pri čemer 
je izrednega pomena infrastruktura – segal tudi do nas.
Zahvaljujemo se občinski upravi na čelu z županjo za novo pridobitev 
in pripravljenost pri iskanju rešitev za izboljšanje trenutnega stanja.

MaxiMilianO lUis sterle

kOrpe 9

Zaupanje
Volitve so praznik. Za koga? Za tistega, ki zmaga.

Kandidati, ste pomislili kdaj na vaše volivce po končanih volitvah? Be-
seda zahvale prvo uro po objavljenih rezultatih je vsekakor premalo. 
Vsak glas, ki ga prejmete, je zaupanje v vas in vaše pošteno delo. Glas 
za vas je obkrožila zgarana in žuljava roka. Roka, ki največkrat daje in ne 
pričakuje nikakršnega plačila. Pravzaprav so starejši tisti, ki imajo v sebi 
pokončno držo, zaupanje in vero, da se bo z vsakimi volitvami nekaj 
vendarle spremenilo na bolje.
Današnja resničnost pa je žal daleč od praznika demokracije.
ZAUPANJE, VERA, SVOBODA so današnje dni najbolj izrabljene in izko-
riščene besede.
Na volišče prideta mož in žena; mož ima s seboj osebno izkaznico, žena 
ne: žena ni smela voliti. Pripelje hčerka svojo mamo; hči ima dokument, 
mama ne; spet gospa ni smela voliti. Odgovor gospoda v volilnem od-
boru: »Saj boste še enkrat prišla!« Takšnih primerov je bilo več kot deset.
S tem ko smo prišli na volitve, smo pokazali, da želimo kot državljani iz-
polniti svoje pravice in dolžnosti do države. Mi (beri volilni odbor) pa jih 
zavrnemo na volišču, ker jih volilni odbor ne pozna, ker s seboj nimajo do-
kumentov, ker možu ne zaupamo, da je to njegova žena, starejši gospe ne 
verjamemo, da jo je res hči pripeljala itd. Kako bodo starejši prišli še enkrat 

na volišče, ko pa že sedaj težko hodijo in nočejo bremeniti svojih bližnjih.
ZAUPATI politikom? Sami si poiščite odgovor. Velikokrat zmagajo zato, 
ker z besedami izrabljajo zaupanje ljudi, veliko govorijo, pa malo ali nič 
ne povedo in naredijo.

BLAŽENI ANTON MARTIN SLOMŠEK pravi:
»Kdor prerad obeta, zaupanje drugih od hiše pomete in ponavadi mož 
beseda ni. Če več obljubimo, kakor dopolnimo, svoje poštenje izgubimo.«
Kjer je veliko besed, je malo prida. Najmanj se lahko zanesemo na člo-
veka, ki veliko govori in veliko obeta. Pošten mož rajši manj obljubi, pa 
več izpolni.  
Kdor veliko obeta, malo izpolni. Izberite si može po svojih dosedanjih delih.
Nič ne pomaga pritoževanje. Potrebno je dejanje vsakega stanu, zve-
stoba vsakega dela.
Tako je Slomšek govoril že 200 let nazaj. Kaj pa mi? Zakaj nimamo zau-
panja (vase, v moža, ženo, soseda, družbo, politike ...)?
Pa vse dobro želim.

Marjeta pestOtnik

spOdnje kOseze, 13. 11. 2022

Perovo 26, 1241 Kamnik, info@artik.si, 040 554 000

ARTIK d.o.o. vam želi mirne  
in sproščene praznike ter vse  

dobro v letu, ki prihaja.
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Le zdravo
lasišče je korak

do zdravih in
sijočih las

FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.

Tel.:
GSM:

info@frizeraj.si
www.frizeraj.si

Želimo vam veliko lepih 
prièesk v letu 2023!

Vstopimo v leto 2023 
s pogumom, da ujamemo 
in uresničimo svoje sanje.

Prihodnost 
pripada tistim, 
ki si upajo sanjati.

Pooblaščeni servis 
Renault

tudi v 
Moravčah
 

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

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

- Cenitve kasko škod
- Vulkanizerstvo in hotel pnevmatik

- Optične nastavitve podvozja
- Polnjenje in servis klimatskih naprav

- Ročna avtopralnica in poliranje 
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 22. 11. 2022

številka: 041-0009/2022-183

POROČILO 

O IZIDU GLASOVANJA ZA IZVOLITEV ŽUPANA OBČINE LU-
KOVICA, 20. NOVEMBRA 2022

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve župana 
Občine Lukovica, ki so bile 20. novembra 2022, je Občinska volilna ko-
misija Občine Lukovica na seji dne, 21. 11. 2022, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev župana Občine Lukovica, 20. novembra 2022, se 
je udeležilo 2919 volivcev, od skupno 4710 volivcev z območja občine.

2. Oddanih je bilo 2919 glasovnic.

3. Veljavnih je bilo 2903 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 16.

4. Na volitvah, 20. novembra 2022, so kandidati prejeli naslednje število 
glasov:

Matej Kotnik 1.225 42,20 %

Olga Vrankar 1.678 57,80 %

TAJNIK:
Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r.

PREDSEDNIK:
mag. Aleksander Urankar

NAMESTNIK TAJNIKA:
Barbara Baša, univ. dipl. prav., 
l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 22. 11. 2022

številka: 041-0009/2022-184

POROČILO 

O IZIDU GLASOVANJA ZA IZVOLITEV OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE LUKOVICA, 20. NOVEMBRA 2022

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve članov ob-
činskega sveta Občine Lukovica, ki so bile 20. novembra 2022, je Občinska 
volilna komisija Občine Lukovica na seji dne, 21. novembra 2022, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta Občine Lukovica, ki je 
bilo 20. novembra 2022, se je udeležilo 2919 volivcev, od skupno 4710 
volivcev z območja občine.

2. Oddanih je bilo 2919 glasovnic.

3. Veljavnih je bilo 2855 glasovnic, neveljavnih glasovnic je bilo 64.

4. Na volitvah, 20. novembra 2022, so posamezne liste kandidatov preje-
le naslednje število glasov:

Št. Ime liste Št. glasov %
1 NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, 

TROJANE, ČEŠNJICE
381 13,35

2 LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE 383 13,42
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 235 8,23
4 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 340 11,91
5 LISTA ZA KS PREVOJE, RAFOLČE, LUKOVICA IN ZLATO 

POLJE
266 9,32

6 ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA 600 21,02
7 LISTA MATEJA KOTNIKA 650 22,77

5. Občinska volilna komisija je na osnovi prejetega števila glasov ugo-
tovila, da so v skladu s 86. členom Zakona o lokalnih volitvah LISTE 
KANDIDATOV dosegle naslednje število mandatov:

Št. Ime liste Št. mandatov
1 NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJA-

NE, ČEŠNJICE
2

2 LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE 2
3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 1
4 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 2
5 LISTA ZA KS PREVOJE, RAFOLČE, LUKOVICA IN ZLATO PO-

LJE
1

6 ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA 3
7 LISTA MATEJA KOTNIKA 4

6. Občinska volilna komisija občine Lukovica je ugotovila, da je kandidat 
na LISTI KANDIDATOV dobil tolikšno število preferenčnih glasov, da se 
je v skladu z 2. odst. 18. člena Zakona o lokalnih volitvah spremenil 
vrstni red kandidatov na posameznih listah, in sicer: Dario Vesel, ki je 
kandidiral na Listi za šport in razvoj občine je prejel 49 preferenčnih 
glasov, Andraž Štrukelj, ki je kandidiral na Neodvisni listi za KS Blago-
vica, Krašnja, Trojane, Češnjice je prejel 44 glasov.

7. Na podlagi izračunanih mandatov, ki jih je dosegla posamezna LISTA KAN-
DIDATOV in v skladu s 86. in 87. členom Zakona o lokalnih volitvah je 
Občinska volilna komisija Občine Lukovica ugotovila, da so bili v OBČINSKI 
SVET OBČINE LUKOVICA izvoljeni naslednji kandidati iz naslednjih list:

Št. Ime liste
1 NEODVISNA LISTA ZA KS BLAGOVICA, KRAŠNJA, TROJANE, ČEŠNJICE

1 Zvone (Anton) Pogačar
3 Andraž Štrukelj

2 LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE
1 Vincenc Dragar
9 Dario Vesel

3 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1 Marjetka Vrbnjak

4 NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Mojca Stoschitzky
2 Matej Avbelj

ČLANI: 
Saša Smrekar, l. r.
Irma Markovšek, l. r.
Marko Zore, l. r.
Novica Tomić, l. r.
Julijana Bervar, l. r.
Marko Lončar, l. r.
Barbara Bernot, l. r.

5. Občinska volilna komisija je skladno z določbami 107. člena Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US) ugotovila, da je za županjo Občine Lukovica izvo-
ljena kandidatka:

OLGA VRANKAR, roj. 7. 7. 1963, stan. Obrše 7, 1225 Lukovica

6. Občinska volilna komisija iz zapisnikov volilnih odborov ni ugotovila 
nepravilnosti.

7. Člani občinske volilne komisije niso imeli pripomb na delo volilnih od-
borov oziroma na ugotovljeni izid glasovanja.

8. Sestavni del tega poročila so računalniški izpisi, iz katerih je razviden 
izid glasovanja.
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5 LISTA ZA KS PREVOJE, RAFOLČE, LUKOVICA IN ZLATO POLJE
1 Bojan Andrejka

6 ZA ČRNI GRABEN, NEODVISNA LISTA
1 Olga Vrankar
2 Tomaž Andrejka
3 Jerneja Strmšek Turk

7 LISTA MATEJA KOTNIKA
1 Roman Cerar
2 Jana Zupan
3 Tadej Praznik
4 Natalija Križman

8. Volilna komisija je pri ugotavljanju volilnega izida ugotovila nepravil-
nosti, ki zadevajo neveljavnost oz. veljavnost glasovnic. Na podlagi 
prejetih Zapisnikov posameznih volilnih odborov, so se člani OVK SO-
GLASNO odločili, da preverijo vse neveljavne glasovnice. Ugotovitve 
so bile naslednje:
• za volišče 01.002 – Kulturni dom Janka Kersnika je bilo na podlagi 

pregleda 7 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da sta 2 glasovnici 
veljavni, 5 glasovnic pa neveljavnih, skladno z določili zakonodaje 
in podanih navodil;

• za volišče 01.004 – Športno turistično društvo Rafolče, je bilo na 
podlagi pregledanih 18 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da je 11 
glasovnic veljavnih, 7 glasovnic pa neveljavnih, skladno z določili 
zakonodaje in podanih navodil;

TAJNIK:
Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r.

PREDSEDNIK:
mag. Aleksander Urankar, l. r.

NAMESTNIK TAJNIKA:
Barbara Baša, univ. dipl. prav., l. r.

ČLANI:
Saša Smrekar, l. r.
Irma Markovšek, l. r.
Marko Zore, l. r.
Novica Tomić, l. r.
Julijana Bervar, l. r.
Marko Lončar, l. r.
Barbara Bernot, l. r.

• za volišče 01.006 – OŠ Brdo, Podružnična šola Blagovica, je bilo na 
podlagi pregledanih 7 neveljavnih glasovnic ugotovljeno, da sta 2 
glasovnici veljavni, 5 glasovnic pa neveljavnih, skladno z določili 
zakonodaje in podanih navodil.

9. Sestavni del tega poročila so računalniški izpisi, iz katerih je razviden 
izid glasovanja.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 22. 11. 2022

številka: 041-0009/2022-185

POROČILO

O IZIDU GLASOVANJA NA VOLITVAH ČLANOV SVETOV 
KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI LUKOVICA

20. NOVEMBRA 2022

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odborov z volišč za volitve članov 
svetov krajevnih skupnosti v Občini Lukovica, ki so bile 20. novembra 
2022 ter na podlagi zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugota-
vljanju izida glasovanja za izvolitev članov svetov KS v Občini Lukovica, je 
občinska volilna komisija Občine Lukovica na seji dne 20. novembra 2022 
in 21. novembra 2022 ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Lu-
kovica, ki je bilo 20. novembra 2022 in je bilo izvedeno v 8 krajevnih 
skupnostih, se je od skupaj 4710 volivcev udeležilo 2919 volivcev.

2. Oddanih je bilo 2919 glasovnic.

3. Veljavnih glasovnic je bilo 2719, neveljavnih pa 200.

Na volitvah 20. novembra 2022 so posamezni kandidati v krajevnih sku-
pnostih prejeli naslednje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Sonja Urankar 120 40,82

2 Mitja Vajde 129 43,88

3 Urška Korošec 88 29,93

4 Karin Smrekar 94 31,97

5 Tomaž Krašovec 111 37,76

6 Leon Lavrič 130 44,22

7 Anton Pogačar 178 60,54

KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Petra Šeme 27 75,00

2 Bojan Urankar 23 63,89

3 Simona Šinkovec 23 63,89

4 Anže Matjan 30 83,33

5 Jure Berk 23 63,89

KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA
I. VOLILNA ENOTA

Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Nataša Hrovat 33 52,38

2 Damjan Urbanija 32 50,79

3 Urška Kos 28 44,44

II. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Brigita Rožič 112 59,26

2 Uroš Cerar 139 73,54

3 Robert Pervinšek 129 68,25

III. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Natalija Pevec 36 61,02

2 Jaka Urbanija 41 69,49

3 Majda Cajhen 20 33,90

IV. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Marko Avbelj 37 51,39

2 Milena Urankar 53 73,61
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KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA
I. VOLILNA ENOTA

Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Matejka Pestotnik 106 51,21

2 Gregor Lapornik 94 45,41

3 Matevž Blatnik 156 75,36

II. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Jožica Sambol 105 67,31

2 Mavricij Vidmar 108 69,23

III. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Andrej Jemec 49 100,00

IV. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Tina Štupica 155 79,90

2 Dejan Molan 100 51,55

3 Ivana Dujc 82 42,27

V. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Tadej Novak 45 100,00

VI. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Ančka Pipp 106 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Nina Bisić 228 36,77

2 Benjamin Turk 249 40,16

3 Mateja Sambol 263 42,42

4 Špela Kraševec 213 34,35

5 Robert Dolenc 229 36,94

6 Zoran Dernulovec 339 54,68

7 Janja Zupan 318 51,29

KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Viljem Gošte 139 54,51

2 Marjetka Vrbnjak 102 40,00

3 Nejc Dolinšek 135 52,94

4 Ljudmila Zajc 128 50,20

5 Marko Pavlič 142 55,69

6 Nina Puc 137 53,73

7 Viktor Jemec 139 54,51

KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE
I. VOLILNA ENOTA

Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Alojzij Zore 56 51,38

2 Magdalena Strasser 70 64,22

3 Zvonko Avbelj 72 66,06

II. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Nada Smrkolj 30 49,18

2 Borut Smerkolj 55 90,16

III. VOLILNA ENOTA
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Barbara Grobljar 42 100,00

KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE
Izžrebana 
številka Kandidat Število 

glasov
Odstotek 
glasov(%)

1 Mirjana Šinko 86 53,09

2 Janez Pogačar 111 68,52

3 Janko Kuhar 119 73,46

4 Darko Gorše 90 55,56

5 Janko Jamšek 112 69,14

6 Mateja Prelc 92 56,79

7 Lidija Zupančič 101 62,35

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI BLAGOVICA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1 Anton Pogačar

2 Leon Lavrič

3 Mitja Vajde

4 Sonja Urankar

5 Tomaž Krašovec

6 Karin Smrekar

7 Urška Korošec

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI ČEŠNJICE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1 Anže Matjan

2 Petra Šeme

3 Jure Berk

4 Simona Šinkovec

5 Bojan Urankar

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI KRAŠNJA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1 Nataša Hrovat

2 Damjan Urbanija

3 Urška Kos



december 2022 29LOKALNE VOLITVE

V II. VOLILNI ENOTI

1 Uroš Cerar

2 Robert Pervinšek

3 Brigita Rožič

V III. VOLILNI ENOTI

1 Jaka Urbanija

2 Natalija Pevec

3 Majda Cajhen

V IV. VOLILNI ENOTI

1 Milena Urankar

2 Marko Avbelj

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI LUKOVICA IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1 Matevž Blatnik

2 Matejka Pestotnik

3 Gregor Lapornik

V II. VOLILNI ENOTI

1 Mavricij Vidmar

2 Jožica Sambol

V III. VOLILNI ENOTI

1 Andrej Jemec

V IV. VOLILNI ENOTI

1 Tina Štupica

2 Dejan Molan

3 Ivana Dujc

V V. VOLILNI ENOTI

1 Tadej Novak

V VI. VOLILNI ENOTI

1 Ančka Pipp

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI PREVOJE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1 Zoran Dernulovec

2 Janja Zupan

3 Mateja Sambol

4 Benjamin Turk

5 Robert Dolenc

6 Nina Bisić

7 Špela Kraševec

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI RAFOLČE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1 Marko Pavlič

2 Viljem Gošte

3 Viktor Jemec

4 Nina Puc

5 Nejc Dolinšek

6 Ljudmila Zajc

7 Marjetka Vrbnjak

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI TROJANE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

V I. VOLILNI ENOTI

1 Zvonko Avbelj

2 Magdalena Strasser

3 Alojzij Zore

V II. VOLILNI ENOTI

1 Borut Smerkolj

2 Nada Smrkolj

V III. VOLILNI ENOTI

1 Barbara Grobljar

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA UGOTAVLJA, DA SO BILI V SVET KRAJEV-
NE SKUPNOSTI ZLATO POLJE IZVOLJENI NASLEDNJI KANDIDATI:

1 Janko Kuhar

2 Janko Jamšek

3 Janez Pogačar

4 Lidija Zupančič

5 Mateja Prelc

6 Darko Gorše

7 Mirjana Šinko

TAJNIK:
Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r.

PREDSEDNIK:
mag. Aleksander Urankar, l. r.

NAMESTNIK TAJNIKA:
Barbara Baša, univ. dipl. prav.. l. r.

ČLANI: 
Saša Smrekar, l. r.
Irma Markovšek, l. r.
Marko Zore, l. r.
Novica Tomić, l. r.
Julijana Bervar, l. r.
Marko Lončar, l. r.
Barbara Bernot, l. r.
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Neodv i sna  l i s t a

Spoštovane občanke in občani,
zahvaljujemo se vam za vnovično izkazano zaupanje in dani mandat. Volitve so bile pokazatelj zadovoljstva volivk in 
volivcev z dosedanjim delom županje in njene ekipe, izvedenimi projekti, vidnim razvojem ter jasnimi načrti za 
prihodnost Občine Lukovica.

Lista za črni graben bo tudi v prihodnje soustvarjala za občino pomembne in koristne projekte, spodbujala 
povezovanje in nadaljnjo krepitev najpomembnejših partnerstev. Partnerstev, ki zagotavljajo napredek, izboljšave in 
nadaljnji razvoj celotne doline Črnega grabna. Poštena, iskrena, transparentna drža nas bo krasila tudi v prihodnje.

Voščimo vam lepe praznike, zdravja in zadovoljstva polno leto 2023.

DELAMO SKUPAJ ZA EN CILJ
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se zahvaljuje vsem 
občankam in občanom za 
glasove na lokalnih volitvah 
in vam želi lepe božične ter 
novoletne praznike!
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MATEJ KOTNIK
Z EKIPO

Vsem, ki ste na minulih volitvah 
meni in naši listi namenili svoj glas, 
se iskreno zahvaljujem za vaše 
zaupanje.

Vsak konec prinaša nov začetek osebnih pričakovanj in 
družbeni optimizem za našo državo Slovenijo, ki ji z najboljšimi 
željami za njen materialni in duhovni razvoj nazdravljamo ob 
dnevu samostojnosti in enotnosti.

Naj Vas božično novoletni dnevi ogrejejo ob domačem 
ognjišču, naj prinašajo mir in zaupanje v dobro, za novo moč v 
izzivih in preizkušnjah prihajajočega leta.

Zgradimo jaslice miru v svojih srcih, za sočutje sočloveku, da 
ostanemo pristna človeška skupnost.

Blagoslovljen Božič in srečno novo leto 2023.

Srčna hvala vsem, ki nam zaupate in  
potrjujete naša družbena prizadevanja. 

OO NSi Lukovica 
Mojca Stoschitzky

LISTA 
MATEJA KOTNIKA

Želimo vam 

blagoslovljen Božič, 

poln notranjega 

miru in topline 

ter obilje zdravja, 

sreče, radosti in veselja 

v letu 2023.

 

Srečno!

Naročnik oglasa: Volilni štab M
ateja Kotnika
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Naročnik oglasa: lista Za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, Češnjice
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Želimo vam lepe praznike, v novem 
letu pa srečno na vseh vaših poteh!

AMD Lukovica in MK Rokovnjači

Naj se v novem letu
vam izpolnijo vse sanje ...

in če morda ste pozabili nanje,
ne obupajte in se vrnite vanje.

Blagoslovljene božične praznike
ter srečno, zdravo in uspešno

novo leto 2023

Društvo podeželskih
žena Lukovica

 

 

 

 

 

 

  
……VVssaakk  ddaann  jjee  čaass  zzaa  ssaannjjee,,  

zzaa  mmaallee  iinn  vveelliikkee  žeelljjee,,  
zzaa  ssmmeehh  iinn  rraaddoosstt,,  zzaa  vveesseelljjee..  

VVssaakk  ddaann  ppoott  nnaapprreejj  nnaass  ppeelljjee,,  
nnaajj  nnoovvoo  lleettoo  iizzppoollnnii  vvaamm  vvssee  sskkrriittee  žeelljjee……  

  
 
Žeelliimmoo  vvaamm  lleeppee  BBoožiičnnee  pprraazznniikkee,,  

vv  nnoovveemm  lleettuu  ppaa  zzddrraavvjjaa,,    
ssrreečee  iinn  uussppeehhoovv..  

  
                                  SSRREEČNNOO  22002233!!  
                                               

 
 

KORK RAFOLČE

Želi vsem krvodajalcem, krajanom in občanom 
blagoslovljene božične praznike, naj vam leto 2023 

prinese obilo osebne sreče, miru, zdravja in zadovoljstva.
Hvala vsem krvodajalcem za udeležbo na krvodajalskih 

akcijah in še naprej lepo vabljeni.

Zahvaljujemo se OZRK Domžale, občini Lukovica, 
KS Rafolče, ŠD Rafolče in posameznikom za vso 

pomoč in podboro pri našem delovanju.

Stari in novi člani sveta KS Rafolče 
vam želimo blagoslovljene božične 
praznike in zdravo ter srečno novo 

leto 2023.

Termini izidov
Mesec Oddaja gradiva Izdaja glasila

Januar 16. 1. 2023 26. 1. 2023

Februar in Marec 06. 3. 2023 16. 3. 2023

April 10. 4. 2023 20. 4. 2023 

Maj 15. 5. 2023 25. 5. 2023 

Junij 5. 6. 2023 15. 6. 2023 

Julij in Avgust 21. 8. 2023 31. 8. 2023 

September 11. 9. 2023 21. 9. 2023 

Oktober 16. 10. 2023 26. 10. 2023 

November 13. 11. 2023 23. 11. 2023 

December 11. 12. 2023 21. 12. 2023

tel: 01/83 96 400
e-mail: simonr@ir-image.si
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Člani Šahovskega društva Črni graben 
vam želimo vesele božične in novoletne 
praznike ter veliko uspešnih in zdravih 

potez letu 2023.

Odpri oči – glej naravo, odpri srce – glej življenje. 
(Emile Zola)

Voščimo vesele praznike, 
v Novem letu pa osebne sreče in zdravja.

Gasilke in gasilci PGD Lukovica

vsem občanom občine Lukovica želimo 
zdrave ter vesele božično-novoletne 
praznike, veliko zdravja, poguma in 

upanja v letu 2023.

Zato stopimo skupaj v leto, ki prihaja, 
polni zagona, ponosa in optimizma.



december 2022 35VOŠČILA

“NAJ VAM NOVO LETO PRINESE ČIM VEČ LEPIH STVARI,
NAJ BODO POZABLJENI VSI DVOMI IN SKRBI;

USPEH NAJ VAM POVSOD SLEDI,
SREČA, VESELJE IN LJUBEZEN NAJ MED VAMI TLI!”

Dragi krajani in občani!

Naj blagoslov in mir božične noči napolni vaša srca,
leto 2023 pa naj prinese obilo zdravja ter tihe in 

neskaljene sreče!
Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.

ŽPS Blagovica - Šentožbolt
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA
Stari trg 1, Lukovica

1225 LUKOVICA

OBVESTILO!
Obveščamo vse svoje člane, da bomo članarino za leto 2023 pobi-

rali po naslednjem razporedu:

LUKOVICA, PREVOJE, ŠENTVID, RAFOLČE: 15. 1. 2023, 
od 9. do 11. ure, v pisarni Društva upokojencev v Lukovici
BLAGOVICA: 22. 1. 2023, od 10.05 do 11.45, v prostorih KS 

Blagovica
KRAŠNJA: 22. 1. 2023, od 9.15. do 10. ure, v gasilskem domu v 

Krašnji
TROJANE: 29. 1. 2023, od 9.30 do 11. ure, v pisarni KS Trojane

Hkrati vabimo k vpisu še vse tiste upokojence, ki bi želeli postati naši 
člani. To lahko storijo ob zgoraj navedenih terminih ali v naši pisarni v 

Lukovici, ob četrtkih, od 15. do 17. ure. Društvena članarina znaša 10,00 
€, vzajemna članarina pa 12,00 €.

Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 23. 2. 2023, ob 16. uri, v 
Gostišču Čebelica na Brdu.

Želimo, da vam leto 2023 prinese vse najlepše: zdravje, pogum, nova 
upanja in dneve, ki jih boste preživljali v družbi tistih, ki jih imate najraje!

Iskrene čestitke tudi ob dnevu samostojnosti.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA

Krajevna skupnost Zlato Polje vse uporabnike pokopališča v Zlatem 
Polju obvešča, da bo zunanja vodovodna pipa v času predvidoma 
od decembra do februarja zaradi nizkih temperatur zaprta.

Hvala za razumevanje.
ks zlatO pOlje

Vse dobro in 
varno v letu 2023
Vabljeni v tečaje CPP: 
16. 01. 2023, 06. 02. 2023, 
13. 03. 2023, 10. 04. 2023 ...
Tečaj- izpit za traktor: 
20. 02. 2023
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Kogar imaš rad, nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je …

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 81. letu sklenil oče, dedek, brat, stric 
in svak

ANTON VODUŠEK.

28. 4. 1942–24. 9. 2022

Zahvaljujemo se vsem za izrečene besede sožalja.
Počivaj v miru.

Vsi njegovi

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,

a ostala je tišina,
ki močno boli.

(T. Pavček)

ZAHVALA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 87. letu starosti zapu-
stila naša ljubljena mama, babica, prababica, tašča in teta

MARIJA CERAR,
po domače Jožmanova Minka,

iz Krašnje.

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih stali 
ob strani. Hvala za vse izrečene besede sožalja, podarjeno cve-
tje, sveče in darovane maše. Iskrena zahvala patronažnima se-

strama Irmi Markovšek in Mateji Parkelj, dr. Mirjam Pogačar Zajc, 
g. župniku Bernardu Rožmanu, g. župniku Gregorju Luštreku za 
lepo bogoslužje in pogrebni obred, pogrebni službi Vrbančič, 
Cvetju Pižem in pevcem Kvarteta Cvet za čutno odpete pesmi. 

Hvala Mojci za napisan in Lei za prebran poslovilni govor ter 
Tomažu za zaigrano melodijo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili 

na njeni zadnji poti in jo boste ohranjali v lepem spominu.

Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami.

Vsi njeni

Berite regionalno in 
razmišljajte globalno 
tudi naslednje leto!
Srečno 2023!



Rokovnjač38 KRIŽANKA

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

Nagrajuje Žito d.o.o.

Žito d.o.o. bo dvema izžrebanima nagrajencema Rokovnjačeve križanke podaril 1x veliki sladki paket Gorenjka, 1x sladki paket Gorenjka.

Nagrado bosta prejela dva prejemnika, ki ju bomo izžrebali med vsemi prispelimi in pravilno izpolnjenimi križankami. Izpolnjene križan-
ke (samo posredovanje gesla ni dovolj!) nam lahko pošljete do petka, 6. januarja 2023, na naslov: Uredništvo Rokovnjača, Stari trg 1, 1225 
Lukovica, ali skenirane na elektronski naslov: rokovnjac@lukovica.si. Poleg ne pozabite pripisati svojih podatkov (ime in priimek ter naslov).

Nagradna križanka številke 9/2022
Geslo nagradne križanke: VARNO V ZIMO
Nagrado prejmejo: Boštjan Založnik (1x premontažo pnevmatik s centriranjem), Zvonka Slapar (1x 10 litrov tekočine za stekla + strgalo za 
led) in Ančka Kaplja (1x 5 litrov tekočine za stekla + strgalo za led).

Za prevzem nagrade se prejemniki obrnejo na Avto Cerar d.o.o., Perovo 23, 1241 Kamnik. Nagrajenci se morajo ob prevzemu nagrade izkazati 
z osebnim dokumentom.
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Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška cesta 108, 1000 Ljubljana
Prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560, e-mail: info@malgaj.com www.avtohisamalgaj.si

PRODAJA RABLJENIH VOZIL
ODKUP VOZIL ZA GOTOVINO!

BMW serija 3 Touring: 330d xDrive Avt. FULL LED NAVI KAMERA – 2993 ccm, 
190 kW (258 KM) – L. 2018/02 - samo 138.281 km – 1. lastnik, ohranjeno, redno ser-
visirano vozilo z znano zgodovino. 4x4 pogon, avt. menjalnik, bluetooth, navigacija, 
tempomat, parkirni senzorji zadaj, vzratna kamera, full led žarometi, električna prtljažna 
vrata, esp,… možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 21.900,00 €

Mini Clubman Mini Cooper D – 1995 ccm, 110 kW (150 KM) L. 2016/3 – 103.413 
km. Odlično ohranjeno atraktivno vozilo z znano zgodovino, od prvega lastnika. Na-
vigacija, bluetooth, tempomat, pdc, potovalni računalnik, ... Možnost financiranja brez 
pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 17.880,00 €

Akcija Akcija

Akcija

Akcija Akcija

Ford Kuga 2.0 TDCi SportStyle Powershift – navi park. sen. led, 1997 ccm, 88 kw 
(120 km) – L. 2018/09, 51.604 km. Zelo lepo ohranjen, z znano zgodovino in od 1. lastnika. 
Dvopodročna avtomatska klima, parkirni senzorji zadaj, alu platišča, navigacija, usb, bluetooth, 
keyless go, meglenke, prednje dnevne led luči, tempomat, usnjen multinfunkcijski volan, streš-
ne sani, el. pomik spredaj in zadaj… Možnost financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 19.880,00 €

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

Akcijska cena: 18.999,00 €

Ford s-max 2.0 tdci business powershift gretje sedežev, navi 1997 ccm, 
110 kw (150 km), l. 2017/05, 138.081 km, 1. lastnik, avtomatski menjalnik – obvolanske 
prestave, navigacija, bluetooth, android auto, Apple carplay, tempomat, full led (led žarometi, 
zadnje led luči), 3 x isofix sedeži, keyless go, alu platišča 18”, pdc spredaj + zadaj, … možnost 
financiranja brez pologa kredit/leasing.
Akcijska cena: 17.990,00€

Renault Megane Berline dCi 115 LINE ASSIST NAVI 2XPDC – 1461 ccm, 85 kW 
(116 km), 03/2019 – 92.113 Km, 1.Lastnik . Ohranjeno in redno servisirano vozilo. Navigaci-
ja, parkirni senzorji spredaj in zadaj,bluetooth, usb, usnjen multinfunkcijski volan, avtomatska 
klimatska naprava, prednje dnevne led luči, keyless go, tempomat, sredinski naslon za roko, … 
Financiranje preko banke rci – kredit/leasing od 2 – 7 let. Možno tudi brez pologa od 2 do 7 let.
Akcijska cena: 14.599,00 €

Akcija
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#Nasmeškotek

#DelimoNasmehe

Dopišite letošnjemu čarobnemu Nasmeškotku ime osebe, kateri ga podarjate. 
Morda je to najožji družinski član, prijatelj, sosed, sodelavec, sošolec, prijazni poštar 
ali kar vsi našteti. Ne glede na to, komu boste posvetili Nasmeškotek, bomo zbrana 
sredstva od prodaje zagotovo namenili dijakom programa Botrstvo v Sloveniji 
in jim s tem pričarali nasmeh.

Nasmeškotke najdete ekskluzivno na policah trgovin HOFER po ceni 1 evro.
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