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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 31. januarja 
2019; rok za oddajo člankov je 22. januar 2019 do 12. 
ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni 
številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge naj-
več 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po e-po-
šti na naslov: rokovnjac@lukovica.si. Več informacij 
na telefonski številki uredništva: 051 365 992.

ROKOVNJAČ je glasilo Občine Lukovica. Brezplačno ga prejemajo vsa gospodinjstva občine Lukovica; odgovorni urednik: Leon Andrejka, uredniški odbor: 
Milena Bradač, Marjetka Vrbnjak, Andraž Kopitar in Erika Cerar; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, t: 01/729 63 00, m: 051 365 992, 
jezikovni pregled: Primož Hieng; spletna stran: www.lukovica.si, e-mail: rokovnjac@lukovica.si; produkcija: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; trženje 
oglasnega prostora: IR IMAGE, Medvedova 25, Kamnik; naklada: 1.950 izvodov. Glasilo sodi med proizvode, za katere se obračunava 8,5 % DDV (Ur. l. RS 
št. 89/98). Rokovnjač je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS pod zaporedno številko 1661 in v razvid medijev Ministrstva za kulturo 
RS pod zaporedno številko 380. Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja besedil glede na tehnične in materialne možnosti. Nenaročenih člankov ne 
honoriramo. Članki v rubriki pisma bralcev in politika niso lektorirani. Na naslovnici: Prižig lučk in prihod Miklavža na trgu v Lukovici. Foto: Špela Kralj
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Voščila in misli  
uredniškega odbora
Tokratni uvodnik prepuščam članom uredniške-
ga odbora, ki skupaj z mano zaključujejo štirile-
tni mandat pri glasilu Rokovnjač. Vesele božične 
praznike, čestitke ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti ter srečno v letu 2019!

Leon AndrejkA

Kako čas beži. Imam občutek, kot da smo prevze-
li zadolžitve pisanja za mesečnik Rokovnjač pred 
kratkim, pa so mimo že štiri leta tako, da se bo 
sestava uredniškega odbora zamenjala. In v tem 
času sem dejansko uspel ujeti nekaj domačnosti 
Črnega grabna, to, kar sem pred začetkom pisa-
nja dejansko pogrešal in zaradi česar sem se tega 
lotil. Da vidim, kaj vse se v našem koncu dogaja, 
da sem prisoten, da nekaj tudi prispevam. Tudi 
vsakoletna novoletna čestitka se pojavi prehitro. 
Kako prosim, je leto že naokoli? Kakorkoli, tudi v 
prihajajočem letu vam želim obilo sreče, zdravja 
in ljubezni. V 2019 ustvarite le lepe spomine, ti-
ste polne smeha in iskric v očeh, le ti vam lahko 
čas prikličejo nazaj.

AndrAž kopitAr

Spoštovane bralke in spoštovani bralci Rokov-
njača, minilo je leto, polno turbulenc. Le ma-
lokdo jim uide. Ampak, tako je življenje. Naj 
vam leto ki prihaja, prinese svetlobo, radost in 
finančno brezskrbnost, naj vam prinese dolgo 
pričakovane izpolnitve obljub, naj bodo na vaših 
licih pogosto solze sreče, ne žalosti. Vse dobro 
vam želim.

MiLenA BrAdAč

Veliko sreče in lepih sanj, 
naj vam prinese božični dan. 
Novo leto naj zaživi 
brez solza in skrbi. 
Vse, kar upate, naj se vam izpolni, 
vse, kar iščete, naj se vam odkrije, 
vse, kar v srcu čutite, 
naj se vam v osebno srečo zlije. 
Vesel božič in srečno novo leto vsem občanom 
občine Lukovica!

erikA CerAr

Štiri leta našega druženja so prehitro minila. 
Spremljanje lokalnega dogajanja in pisanje 
člankov mi je postreglo z nepozabnimi trenut-
ki, novimi poznanstvi, novimi znanji, kar sem z 
veseljem delila z vami. Volitve so prinesle spre-
membe in menjave, vsem naj bo uspešno na 
novi poti. Zahvaljujem se vam za sodelovanje, 
branje, mnenja in vse skupne trenutke. Želim 
vam medsebojnega razumevanja, zdravja, sreče 
in veselja. Bodimo razumevajoči, strpni, potrpe-
žljivi, ustvarjalni, ljubeči, nasmejani, prispevajmo 
po svojih najboljših močeh k lepšemu novemu 
letu 2019 in najdimo najboljšo pot k svojem 
osebnem zadovoljstvu.

MArjetkA VrBnjAk
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Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Matej Kotnik je človek, ki se je dotaknil vseh 
nas, ki nas je življenjska usoda na začetku 21. 
stoletja združila v bivanje na prelepem košč-
ku Slovenije po imenu Črni graben. Pustil je 
ogromen, neizbrisljiv pečat in bo za vse več-
ne čase ostal zapisan ob bok vsem velikim, 
uspešnim možem in ženam, ki so v zgodovini 
ponesli ime naših krajev v širni svet. S svojim 
delom in idejami ni le spreminjal in spremenil 
podobo občine Lukovica, temveč je ustvaril 
več, kot kdorkoli pred njim. Pravzaprav, lahko 
ponovim besede znanca, ki je izjavil, da se od 
obdobja Marije Terezije pa vse do današnjih 

Matej Kotnik

Pred nami so praznični dnevi, ki jih običajno 
preživljamo v krogu družine oziroma svo-
jih najbližjih. Ti naj bodo vir naše nenehne 
ustvarjalne moči, pozitivnih misli in medse-
bojnega spoštovanja. Vsak dan se srečujemo 
z novimi izzivi, ki jih v naša življenja prinašajo 
posamezniki, skupine, delovne naloge oziro-
ma projekti. Naj nas reševanje izzivov motivi-
ra in spodbuja našo ustvarjalnost, hkrati pa 
nas usmerja k zastavljenim ciljem in odlične-
mu sodelovanju na poti do njihovega dose-
ganja. S skupnimi močmi nam bo zagotovo 
uspelo.
Kot županja želim preiti od besed k dejanjem 
ter za uspešen nadaljnji razvoj naše občine 
izvesti številne pomembne projekte in re-
alizirati naše skupne ideje. Vrednote, ki mi 
pomenijo največ, so medsebojno spoštova-
nje, iskrenost in poštenost – zato bo na njih 
temeljilo tudi moje delovanje in vodenje 
občine Lukovica v naslednjih letih. Zavedam 
se, da pri tako zahtevnemu in odgovornemu 
delu popravnih izpitov ni, zato sem se z vso 
odgovornostjo in hkrati z velikim veseljem 
lotila dela županje. Verjemite mi, da se bom 
po svojih najboljših močeh trudila upravičiti 

vaša pričakovanja in skupaj z vami uresničiti 
za našo občino najpomembnejše projekte. 
V preteklih letih je bilo narejeno veliko dobre-
ga. Ob tej priložnosti se želim javno zahvaliti 
Mateju Kotniku za dolgoletno vodenje obči-
ne Lukovica in občinske uprave. A priložnosti 
za izboljšave in nadgradnjo projektov je veli-
ko. Ne smemo obstati in se zadovoljiti z do-
brim, truditi in stremeti moramo k odličnosti. 
Prevzemanje odgovornosti dandanes pred-
stavlja poseben izziv. Temeljiti mora na zna-
nju, izkušnjah, poštenju ter poznavanju in 
vključenosti v najrazličnejše družbene sku-
pine. Poti do doseganja zastavljenih ciljev so 
včasih enostavne, drugič malce zahtevnejše. 
Sprejemanje odločitev, ki bodo predstavljale 
priložnosti za dvig kakovosti življenja v naši 
občini, bodo v naslednjih letih ključnega 
pomena. Drage občanke, dragi občani, vaše 
mnenje in sodelovanje mi pomeni največ. 
Veselim se izvajanja zastavljenih projektov 
ter našega tesnega sodelovanja, in verjamem 
v naš skupni uspeh.
Želim vam srečne in ljubezni polne božič-
ne praznike, v novem letu 2019 pa čim več 
zdravja, radostnih trenutkov ter zasebnih in 

poslovnih uspehov. Saj veste, novo leto pri-
naša nova pričakovanja, nove priložnosti in 
nove izzive. 
Skupaj bomo vsemu kos! Srečno 2019!

VAšA župAnjA

MAg. oLgA VrAnkAr

dni v Črnem grabnu ni naredilo toliko, kot se 
je v času županovanja Mateja Kotnika. To je 
dejstvo, to je gola resnica, pa naj se sliši še tako 
nečimrno. Razmišljati o tem, zakaj smo se lju-
dje na minulih volitvah odločili drugače, in za-
kaj smo uspehu rekli ne, je tako brezsmiselno, 
kot je nesmisel ugibanje, kako bo z Matejem v 
prihodnje. Dejstvo je, da je Mateja Bog obdaril 
z mnogimi talenti, ki so se tudi odražali v času 
njegovega službovanja na Občini Lukovica. In 
ti talenti so bili v njegovi družini že od nekdaj 
prisotni med njegovimi predniki. Družina, iz 
katere izhaja, je namreč dala našemu narodu 

več literatov in znanstvenikov, prvo slovensko 
zdravnico in prvo žensko z doktoratom znano-
sti, rektorja univerze, politike, vojake. Zato me 
zanj, kar se tiče njegove osebne poklicne pri-
hodnosti, niti malo ne skrbi. Mimogrede, bolj 
me osebno trenutno skrbi za prihodnost nas, 
občank in občanov občine Lukovica … 
Mateja sem osebno spoznal leta 2004, ko sem 
bil na funkciji v. d. predsednika OO SDS Lukovi-
ca. Organizirali smo javno tribuno o evropskih 
integracijah, v goste smo povabili takratna po-
slanca SDS v Evropskem parlamentu. Matej se 
je udeležil tistega dogodka samoiniciativno, 



december 2018 5

kot občan in zelo iskreno ter aktivno sodeloval 
z vprašanji, kar se tiče pridobivanja evropskih 
sredstev za občino. Že takrat je poslal jasno 
sporočilo, da jemlje svoje poslanstvo župana 
resno, pošteno in iskreno, saj ni delal ideolo-
ških razlik in tudi poznejši tok dogodkov je po-
kazal, da se je vseskozi udeleževal slehernega 
dogodka ne glede na ideološki predznak. Z 
enim in edinim ciljem, da je v dobrobit vseh 
občank in občanov občine Lukovica. In takšen 
je še dandanes, v letu 2018. Bil je župan resnič-
no vsem, brez izjem, ter je združeval in pove-
zoval ljudi, nikoli in nikdar pa jih ni razdvajal. In 
to ne zato, ker bi si s tem želel nabirati politič-
ne točke ali všečnost, temveč zaradi njegove 
velike moralno-etične širine, ki je bila in je še 
vedno brezpogojno iskrena in dobronamerna. 
Matej je prišel še kot zelo mlad v stik z Obči-
no Lukovica. V komisiji za spremljanje priprav 
gradnje avtoceste je bil kot najmlajši član 
imenovan za njenega podpredsednika. Hitro 
se je učil in s svojim delom ter zagnanostjo 
prinesel marsikatero dobrodošlo spremembo 
v času njene gradnje. S svojimi idejami je po-
magal marsikomu, ki je ostal brez hiše in kot 
mlad fant je vodil sprejem prvega prostorske-
ga plana občine. Prvi je razumel, da občina ni 
le komunalno podjetje, temveč ima na sebi 
tudi skrb za šolstvo, vzgojo, prostor, kulturo in 
šport. Mnogo se je naučil v tistih prvih letih na 
občini tudi od svojega predhodnika, pa čeprav 
so se takrat pravzaprav družno vsi skupaj učili 
in polagali temelje nadaljnjemu delu.
Po prevzemu vodenja občine je vse sile vložil 
v uspeh občine Lukovica. To mu je tudi uspelo 
z neverjetnim dosežkom, s katerim se je obči-
na Lukovica uvrstila na šesto mesto med naju-
spešnejšimi občinami, po mnogih parametrih, 
ki so jih upoštevali v raziskavi časnika Finance. 
Zavidljiv uspeh, ki ni samo njegova zasluga, 
a v prvi vrsti prav gotovo. Vseskozi je stopal 
v bran malemu in preprostemu človeku ter 
zagovarjal delo za skupno dobro. Znal je reči 
ne, ne tistim, ki so videli v občini uresničitev 
svojih lastnih ciljev in potreb, zato je zaradi 
svoje načelnosti, pokončnosti in poštenosti 
mnogim postal in do današnjih dni ostal »trn 
v peti.«
Nedavno nam je ob priložnosti razlagal, kako 
se je vedno s spoštovanjem dotaknil vsakega 
koščka prostora v naši občini. Tako kot tudi 
mnogokrat s ponosom pove, da je dobesedno 
»izsilil« začetek spomeniške akcije obnove cer-
kve sv. Luke, ki je danes povsem drugačna, kot 
je bila tistega davnega leta 1996. V družbi tudi 
vselej rad pove, da z velikim zadovoljstvom 
vstopi in izstopi iz sanirane občinske stavbe, 
ponosno stopi na obnovljen trg, gre mimo 
Pungartnikove hiše, ki jo je kupila občina, gre 
po pločniku po Maklenovici, zavije na Kersni-
kovo, kjer je vse obnovljeno (sicer največ ti-
stega, kar je nevidno in je pod zemljo), se ozre 
levo na dvorano, ki nastaja in gre mimo nove-
ga pokopališkega zidu ter trga pred cerkvijo, 
pogleda nazaj na šolo z novimi okni, fasado 
in streho … Gre ponosno dalje po novi cesti, 
ki je nastala pod gradom, na sicer premajhno 
krožišče, po novi pešpoti in oživljenim kosta-
njevim drevoredom na vsaki strani nove ceste 
… Pride do povsem rekonstruirane poslovilne 
vežice, po pločniku do novega pokopališča v 
Šentvidu in tako naprej in tako naprej … Res 
je, povsod je pustil svoje sledi. Mnogi jih ne 
vidijo, žal. Ljudem se mnogokrat preveč zdi 
vse samoumevno. Pa ni, nikakor ni! Lahko bi 

prisluhne vsakomur in ki v svojih odnosih ne 
dela nikakršnih razlik med kmetom, delavcem, 
znanstvenikom, podjetnikom, domačinom, 
tujcem, šolarjem ali upokojencem. In takih lju-
di v življenju, resnici na ljubo, ne srečaš mno-
go. Še sploh pa ne v politiki. Poleg vsega pa je 
mnogokrat prav s svojim značilnim nalezljivim 
humorjem in optimističnim pogledom na svet 
marsikatero brezupno situacijo popeljal in po-
gnal v smer, ki je pozneje prav zaradi te njego-
ve pozitivne energije dala želeni rezultat.
Matej, naj ti za konec še neposredno namenim 
nekaj besed …
Beseda hvala je premalo, mnogo premalo, da ti 
občanke in občani izrazimo hvaležnost za vse, 
kar si storil za nas, zaradi česar nam je danes 
vsem skupaj v občini lepše in boljše. Dvignje-
ne glave, mirnega spanca in čiste vesti nas zdaj 
zapuščaš. Resnično si lahko ponosen na vse te 
izjemne dosežke, katerih sadove obiramo da-
nes vsi v občini Lukovica. Ne bi pa bilo vseh 
teh dosežkov brez tvojih najbližjih, ki so bili 
tvoj izvir volje, želje, motivacije. Bili so ti velika 
in neomajna podpora in opora, saj si od njih 
prejemal prepotrebno dodatno življenjsko 
energijo, ki si jo potreboval za premagovanje 
vseh teh nadčloveških naporov. Tako družina, 
iz katere izhajaš, kot družina, ki sta si jo ustva-
rila s tvojo ženo. Zato so vsi ti tvoji uspehi isto-
časno tudi njihovi uspehi. Zato hvala tudi njim. 
Nekateri te kot župana pogrešamo že zdaj, tisti 
drugi, ki pa so se nedavno na volitvah odločili 
drugače, pa sem prepričan, te bodo začeli po-
grešati tudi zelo kmalu. Mlad si še, vendar že v 
tem trenutku si in boš za vse naslednje rodove 
zapisan z zlatimi črkami v zgodovini občine 
Lukovica. In temu dejstvu ne morejo oporeka-
ti niti tisti, ki jim osebno nisi preveč pri srcu. 
Ker Matej Kotnik je enako uspeh, Matej Kotnik 
je občina Lukovica in sleherni košček občine 
Lukovice je Matej Kotnik. Danes, jutri in v pri-
hodnje. Tvoj duh, tvoja dediščina, tvoja dela 
živijo z vsemi nami še vedno naprej in zato 
nas pravzaprav v resnici nikoli ne boš zapustil. 
Resnično ti iskrena hvala in vse spoštovanje za 
tvoje minulo delo.
Vse dobro na tvoji nadaljnji življenjski poti in 
naj te še naprej spremlja sreča.
Srečno!

gregor BerLeC

šli v Krašnjo ali Blagovico, Češnjice ali Rafolče, 
Trojane … Kamorkoli. Naštevanju ne bi bilo 
konca ne kraja, in resnici na ljubo, toliko kot 
se je naredilo v občini Lukovica v zadnjih letih, 
si upam reči, da se ni nikjer daleč naokrog. Tu 
ne smemo pozabiti na razna društva, gasilce, 
mlado in »malo manj mlado« … Morda bodo 
morala preteči leta, morda celo desetletje, da 
bomo naposled vsi opazili in dovolj cenili nje-
gove sledi ter delo, ki ga zapušča za seboj. 
Njegova odprtost in širina sta se kazali tudi v 
tem, da je vseskozi spodbujal mlade, ki so šli 
zaradi njegove volje in trme daleč čez meje 
naše domovine ter si našli prijatelje, znanje in 
nova obzorja za življenje, za svojo prihodnost. 
Verjel je v stvari, ko nihče ni šel naprej, ko je 
šel sam in dokazal vsem, da ni nič nemogoče. 
Prireditve, ki jim ni para, smo doživeli z njim, 
pa naj si bo to Apimondija, svetovni čebelarski 
kongres, ali pa občinske proslave in simpatič-
na igra Rokovnjači v Črnem grabnu. Igro je, kot 
je znano, napisal sam, jo režiral in tudi vodil na 
trgu. Pa to ni bil osamljen primer. Občinski šo-
tor, ki si ga je zamislil, se je pokazal kot prava 
naložba, brez katerega si danes ne zamišljamo 
več organizacije prireditev in so občina ter raz-
lična društva z njim dobili dodano vrednost.
Mnogo stvari pa ostaja skritih, za katere ve le 
on sam. Sam ve za vse stiske in nasprotovanja, 
ki jih je doživljal. Prek sto sej občinskega sveta 
je vodil in pri tem poskušal  prepričati svetnice 
in svetnike, da so podprli projekte, ki so dobri 
za vse nas. To so bili zanj naporni trenutki, a s 
svojo kompromisno naravo je uspel združevati 
nasprotne bregove in uresničiti cilje.
Z njegovim odhodom z mesta župana bo v ob-
čini Lukovici nedvomno zazijala velika prazni-
na. Praznina, ki jo bomo najbolje občutili tisti 
ljudje, ki nam v življenju ni mar le za njegovo 
materialno plat. Kot pravi literarni junak, deček 
Mali princ, v znani mojstrovini francoskega 
pisatelja Antoinea de Saint-Exuperya: »Kdor 
hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je 
očem nevidno.« In Matej nam je občanom, po-
leg vseh konkretnih uspešnih projektov, dal še 
to bistvo, nevidno. Privilegij, ki ga marsikatera 
slovenska občina ni deležna. To so vrednote, 
katerih vrednost je neprecenljiva in brezčasna. 
Dal nam je namreč zgled velikega spoštova-
nja do soljudi, zgled ohranjanja običajev na-
ših prednikov, zgled pietete do naših rajnih, 
zgled skrbnega odnosa do verske, kulturne in 
zgodovinske dediščine ter še mnogo, mnogo 
drobnih zgledov, ki nam naša življenja dela-
jo lepša, plemenitejša. Kot so bili na primer 
njegovi uvodniki v Rokovnjaču. Tam je, kakor 
je sam večkrat rekel, raje pisal o ljudeh, kot o 
»rorih« in asfaltu. Opominjal je, kako se poz-
dravljajmo na cesti in v šoli, kako pomembni 
so odnosi v družbi, kako pomembno je ra-
zumevanje skupnosti in kako ima vsak svojo 
nezamenljivo vlogo v družbi. Bil je pobudnik 
in soavtor nastanka dveh Zbornikov Občine 
Lukovica ter drugih publikacij in knjig o nas 
oziroma naših krajih.
Matej nam je dal tudi zgled, kakšni so pravi 
demokratični in etični standardi vodenja, ki jih 
poznajo vse tradicionalne, zrele svetovne de-
mokracije. In vsi ti zgledi so vredni vsaj toliko, 
če ne še več, kot vse te pridobitve, ki dajejo viš-
jo kvaliteto našemu bivanju. Ker je poleg tega, 
da je strokovnjak, v prvi vrsti človek z veliko 
začetnico. Matej je človek izjemnih moralnih 
in etičnih vrednot, širine. Postal je tudi izku-
šen politik. Je izjemen poslušalec, ki iskreno 
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 21. 11. 2018
številka: 041-0004-118/2018 

POROČiLO 
o izidu glasovanja za izvolitev 
župana Občine Lukovica  
18. novembra 2018

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odbo-
rov z volišč za volitve župana Občine Lukovi-
ca, ki so bile 18. novembra 2018, je Občinska 
volilna komisija Občine Lukovica na seji dne, 
19. 11. 2018, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev župana Občine Lu-
kovica, 18. novembra 2018, se je udeležilo 
2947 volivcev, od skupno 4606 volivcev z 
območja občine.

2. Oddanih je bilo 2944 glasovnic (na volišču 
št. 068.01. 003 – Kulturni dom Antona Mar-
tina Slomška, je glasovalo 697 volivcev, od-
danih pa je bilo 695 glasovnic; na volišču 
št. 068.01.008 – Zadružni dom Trojane je 
glasovalo 217 volivcev, oddanih pa je bilo 
216 glasovnic).

3. Veljavnih je bilo 2936 glasovnic, neveljav-
nih glasovnic je bilo 8.

4. Na volitvah, 18. novembra 2018, so kandi-
dati prejeli naslednje število glasov: 

Matej Kotnik 1065 36,27 %
Olga Vrankar 1321 44,99 %
Jernej Žurej 71 2,42 %
Vincenc Dragar 378 12,87 %
Viktor Jemec 101 3,44 %

Občinska volilna komisija je skladno z določ-
bami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 
((Ur. list RS, št. 94/07 -  ZLV – UPB3,  45/08 – 
ZLV-H, 83/12 in 68/17) ugotovila, da nihče od 
kandidatov ni prejel potrebne večine glasov 
za izvolitev v 1. krogu volitev.

Občinska volilna komisija je ugotovila, da sta 
največ glasov prejela:

Olga Vrankar 1321 44.99%
Matej Kotnik 1065 36.27%

Med kandidatoma, ki sta prejela največ gla-
sov, se opravi 2. krog volitev.
Drugi krog rednih volitev, ki bodo 2. decem-
bra 2018, razpiše Državna volilna komisija.
Občinska volilna komisija iz zapisnikov volil-
nih odborov ni ugotovila nepravilnosti.
Člani občinske volilne komisije niso imeli pri-
pomb na delo volilnih odborov oziroma na 
ugotovljeni izid glasovanja.
Sestavni del tega poročila so računalniški izpi-
si, iz katerih je razviden izid glasovanja.

Tajnik: Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r. 
Predsednik: mag. Aleksander Urankar, l. r.
Namestnik tajnika:  Nina Kodrin, 
  univ. dipl. prav., l. r.
Člani: Saša Smrekar, l. r.
 Irma Markovšek, l. r.
 Marko Zore, l. r.
 Jure Kastelic, l.r.
 Julijana Bervar, l. r.
 Marko Lončar, l. r.
 Barbara Bernot, l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 3. 12. 2018
številka: 041-0004-202/2018

POROČiLO 
o izidu 2. kroga glasovanja  
za izvolitev župana Občine  
Lukovica, 2. decembra 2018

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odbo-
rov z volišč v 2. krogu za volitve župana Ob-
čine Lukovica, ki so bile 2. decembra 2018, je 
Občinska volilna komisija Občine Lukovica na 
seji dne, 3. 12. 2018, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev župana Občine Lu-
kovica, 2. decembra 2018, se je udeležilo 
2999 volivcev, od skupno 4604 volivcev z 
območja občine.

2. Oddanih je bilo 2999 glasovnic. 
3. Veljavnih je bilo 2989 glasovnic, neveljav-

nih glasovnic je bilo 10.
4. V 2. krogu volitev, 2. decembra 2018, sta 

kandidata prejela naslednje število glasov:

Olga Vrankar 1716 57.43%
Matej Kotnik 1272 42.57%

Občinska volilna komisija je skladno z določ-
bami 107. člena Zakona o lokalnih volitvah 
((Ur. list RS, št. 94/07 -  ZLV – UPB3,  45/08 – 
ZLV-H, 83/12 in 68/17) ugotovila, da je za žu-
panjo Občine Lukovica izvoljena kandidatka:

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

Občinska volilna komisija iz zapisnikov volil-
nih odborov ni ugotovila nepravilnosti.

Člani občinske volilne komisije niso imeli pri-
pomb na delo volilnih odborov oziroma na 
ugotovljeni izid glasovanja.

Sestavni del tega poročila so računalniški izpi-
si, iz katerih je razviden izid glasovanja.

Tajnik: Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r. 
Predsednik: mag. Aleksander Urankar, l. r.
Namestnik tajnika:  Nina Kodrin, 
  univ. dipl. prav., l. r.
Člani: Saša Smrekar, l. r.
 Irma Markovšek, l. r.
 Marko Zore, l. r.
 Jure Kastelic, l.r.
 Julijana Bervar, l. r.
 Marko Lončar, l. r.
 Barbara Bernot, l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 21. 11. 2018
številka: 041-0004-119/2018

POROČiLO 
o izidu glasovanja za izvolitev 
Občinskega sveta Občine  
Lukovica, 18. novembra 2018

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odbo-
rov z volišč za volitve članov občinskega sveta 
Občine Lukovica, ki so bile 18. novembra 2018, 
je Občinska volilna komisija Občine Lukovica 
na seji dne, 19. novembra 2018, ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev članov občinskega 
sveta Občine Lukovica, ki je bilo 18. no-
vembra 2018, se je udeležilo 2947 volivcev, 
od skupno 4606 volivcev z območja obči-
ne.

2. Oddanih je bilo 2944 glasovnic (na volišču 
št. 068.01. 003 – Kulturni dom Antona Mar-
tina Slomška, je glasovalo 697 volivcev, od-
danih pa je bilo 695 glasovnic; na volišču 
št. 068.01.008 – Zadružni dom Trojane je 
glasovalo 217 volivcev, oddanih pa je bilo 
216 glasovnic)

3. Veljavnih je bilo skupaj 2904 glasovnic, ne-
veljavnih glasovnic je bilo skupaj 40.

4. Na volitvah, 18. Novembra 2018, so posa-
mezne liste kandidatov prejele naslednje 
število glasov:

1 LMŠ – Lista Marjana Šarca 171
2 NSI - Nova Slovenija - 

krščanski demokrati
272

3 »ZA ČRNI GRABEN«, 
neodvisna lista

532

4 Lista Mateja Kotnika 574
5 SDS - Slovenska 

demokratska stranka
245

6 Lista za KS Blagovica, 
Krašnja, Trojane, Češnjice

252

7 SLS - Slovenska ljudska 
stranka

83

8 Lista za KS Prevoje, 
Rafolče, Lukovica in Zlato 
Polje

209

9 Lista za šport in razvoj 
občine

374

10 Lista za občino Lukovica 192

5. Občinska volilna komisija je na osnovi 
prejetega števila glasov ugotovila, da so v 
skladu s 86. členom Zakona o lokalnih vo-
litvah LISTE KANDIDATOV dosegle nasle-
dnje število mandatov:

1 LMŠ – Lista Marjana Šarca 1 mandat

2 NSI - Nova Slovenija - 
krščanski demokrati

1 mandat

3 »ZA ČRNI GRABEN«, 
neodvisna lista

3 mandati

4 Lista Mateja Kotnika 4 mandati

5 SDS - Slovenska 
demokratska stranka

1 mandat

6 Lista za KS Blagovica, 
Krašnja, Trojane, Češnjice

1 mandat

7 SLS - Slovenska  
ljudska stranka

0 mandatov
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8 Lista za KS Prevoje, 
Rafolče, Lukovica  
in Zlato Polje

1 mandat

9 Lista za šport in razvoj 
občine

2 mandata

10 Lista za občino Lukovica 1 mandat

6. Občinska volilna komisija občine Lukovica 
je ugotovila, da je kandidat na LISTI KANDI-
DATOV 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 si-
cer: Štefan Pavlič, ki je kandidiral na Listi za 
Občino Lukovica je prejel 20 preferenčnih 
glasov.

7. Na podlagi izračunanih mandatov, ki jih je 
dosegla posamezna LISTA KANDIDATOV in 
v skladu s 86. in 87. členom Zakona o lo-
kalnih volitvah je Občinska volilna komisija 
občine Lukovica ugotovila, da so bili v OB-
ČINSKI SVET OBČINE LUKOVICA izvoljeni 
naslednji kandidati iz naslednjih list:

1  LMŠ - Lista Marjana Šarca:

1 Tomaž Žavbi 

2  NSi - Nova Slovenija - krščanski demokrati

1 Mojca Stoschitzky 

3 »ZA ČRNI GRABEN«, neodvisna lista

1 Olga Vrankar 
2 Tomaž Andrejka 
3 Mateja Per 

4  Lista Mateja Kotnika

1 Tomaž Prohinar 
2 Tina Ojstršek 
3 Roman Cerar 
4 Brigita Rožič 

5  SDS - Slovenska demokratska stranka

1 Marjetka Vrbnjak 

6  Lista za KS Blagovica, Krašnja, Trojane, 
Češnjice

1 Anton Pogačar 

8  Lista za KS Prevoje, Rafolče, Lukovica  
in Zlato Polje

1 Bojan Andrejka 

9 Lista za šport in razvoj občine

1 Vincenc Dragar 
2 Ines Sovec 

10 Lista za občino Lukovica

3 Štefan Pavlič

8. Volilna komisija je pri ugotavljanju volilne-
ga izida ugotovila nepravilnosti, ki zadeva-
jo neveljavnost oz. veljavnost glasovnic. Na 
podlagi prejetih Zapisnikov posameznih 
volilnih odborov, so se člani OVK SOGLA-
SNO odločili, da preverijo vse neveljavne 
glasovnice. Ugotovitve so bile naslednje:
- za volišče 068.01.07 – večnamenski 

objekt Češnjice je bilo na podlagi pre-
gleda 2 neveljavnih glasovnic ugoto-
vljeno, da sta 2 glasovnici veljavni, skla-

dno z določili zakonodaje in podanih 
navodil;

- za volišče 068.01.04 – Športno turistič-
no društvo Rafolče, je bilo na podlagi 
pregledanih 21 neveljavnih glasovnic 
ugotovljeno, da je 18 glasovnic veljav-
nih, 3 glasovnice pa neveljavne, skladno 
z določili zakonodaje in podanih navo-
dil

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

Tajnik: Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r. 
Predsednik: mag. Aleksander Urankar, l. r.
Namestnik tajnika:  Nina Kodrin, 
  univ. dipl. prav., l. r.
Člani: Saša Smrekar, l. r.
 Irma Markovšek, l. r.
 Marko Zore, l. r.
 Jure Kastelic, l.r.
 Julijana Bervar, l. r.
 Marko Lončar, l. r.
 Barbara Bernot, l. r.

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 21. 11. 2018
številka:041-0004-120/2018

POROČiLO 

o izidu glasovanja na volitvah 
članov svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Lukovica,
18. novembra 2018

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odbo-
rov z volišč za volitve članov svetov krajevnih 
skupnosti v Občini Lukovica, ki so bile 18. no-
vembra 2018 ter na podlagi zapisnika o delu 
občinske volilne komisije pri ugotavljanju iz-
ida glasovanja za izvolitev članov svetov KS v 
Občini Lukovica, je občinska volilna komisija 
Občine Lukovica na seji dne 19. novembra 
2018 in 21. novembra 2018 ugotovila:

1. Glasovanja za izvolitev članov svetov kra-
jevnih skupnosti v Občini Lukovica, ki je 
bilo 18. novembra 2018 in je bilo izvedeno 
v 6 krajevnih skupnostih, se je od skupaj 
3310 volivcev udeležilo 2126 volivcev.

2. Oddanih je bilo 2125 glasovnic (na volišču 
št. 068.01.008 – Zadružni dom Trojane je 
glasovalo 217 volivcev, oddanih pa je bilo 
216 glasovnic).

3. Veljavnih glasovnic je bilo 1975, neveljav-
nih pa 150.

Na volitvah 18. novembra 2018 so posamezni 
kandidati v krajevnih skupnostih prejeli nasle-
dnje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA

Kandidat Št. glasov % 
Zdravko Slapar 168   54.55
Miha Prašnikar 155   50.32
Leon Lavrič 152   49.35
Anton Pogačar 148   48.05

Uroš Vadjunec 129   41.88
Vanja Resnik 121   39.29
Ciril Urankar 115   37.34
Miha Ovca 104   33.77
Jožica Urankar 100   32.47
Darinka Vajde 95   30.84
Alenka Kropivšek 70   22.73
Franja Močnik Drobne 45   14.61

KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE

Kandidat Št. glasov % 
Klemen Žordani 31   81.58
Simona Šinkovec 27   71.05
Domen Dimic 23   60.53
Bojan Žibert 21   55.26
Špela Močnik 18   47.37
Nives Zalaznik 18   47.37
Anže Matjan 12   31.58
Nejc Matjan 8   21.05

KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA
I. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Petra Levec 44   61.97
Urška Kos 35   49.30
Damjan Urbanija 30   42.25

II. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Robert Pervinšek 137   70.26
Uroš Cerar 127   65.13
Brigita Rožič 92   47.18
Gregor Rožič 68   34.87

III. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Jaka Urbanija 42   66.67
Andraž Štrukelj 36   57.14
Natalija Pevec 27   42.86

IV. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Marko Avbelj 49   74.24
Milena Urankar 48   72.73

KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA
I. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
David Avbelj 139   76.80
Marta Urankar 96   53.04
Jalen Štremfelj 78   43.09

II. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Mavricij Vidmar 94   54.02
Jožica Sambol 88   50.57

III. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Andrej Jemec 39  100.00



Rokovnjač8 LOKALNE VOLITVE

IV. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Bogdan Kobe 121   57.89
Tina Štupica 88   42.11
Ivana Dujc 69   33.01

V. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Simon Kralj Serša 44  100.00

VI. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Ančka Pipp 88  100.00

KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE

Kandidat Št. glasov % 
Nejc Dolinšek 123   43.93
Viljem Gošte 123   43.93
Marjetka Vrbnjak 105   37.50
Viktor Jemec 189   67.50
Urška Barle 135   48.21
Lovro Kveder 141   50.36
Ljudmila Zajc 126   45.00

KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE
I. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Zvonko Avbelj 70   63.06
Alojzij Zore 61   54.95
Magdalena Strasser 58   52.25
Roman Boris Novak 55   49.55

II. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Borut Smerkolj 57   83.82
Nada Smrkolj 34   50.00
Jan Omerzo 25   36.76

III. volilna enota

Kandidat Št. glasov % 
Barbara Grobljar 40  100.00

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Blagovica 
izvoljeni naslednji kandidatI:

1.  ZDRAVKO SLAPAR, stan. Vranke 5, 1223 
Blagovica 

2.  MIHA PRAŠNIKAR, stan. Mali Jelnik 4, 1223 
Blagovica 

3.  LEON LAVRIČ, Veliki Jelnik 6, 1223 
Blagovica 

4.  ANTON POGAČAR, Mali Jelnik 14, 1223 
Blagovica 

5.  UROŠ VADJUNEC, stan.  Zgornje Loke 26, 
1223 Blagovica 

6.  VANJA RESNIK, Mali Jelnik 7, 1223 
Blagovica

7.  CIRIL URANKAR, stan. Gabrje pod Špilkom 
8, 1223 Blagovica

Občinska volilna komisija ugotavlja, da 
so bili v svet Krajevne skupnosti Češnjice 
izvoljeni naslednji kandidati:

1.  KLEMEN ŽORDANI, stan. Poljane nad 
Blagovico 2, 1223 Blagovica 

2.  SIMONA ŠINKOVEC, stan. Češnjice 6, 1223 
Blagovica  

3.  DOMEN DIMIC, stan. Selce 2, 1223 
Blagovica 

4.  BOJAN ŽIBERT, stan. Lipa 2, 1223 Blagovica 
5.  NIVES ZALAZNIK, stan. Selce 2 A, 1223 

Blagovica

Opomba: V Krajevni skupnosti Češnjice sta 
dve kandidatki (peto in šesto uvrščeni), preje-
li enako število glasov. Ker se v volilno enoto 
uvrsti 5 kandidatov, je Občinska volilna komi-
sija dne 21. 11. 2018, opravila žreb. Na podlagi 
žreba je na 5. mesto uvrščena kandidatka Ni-
ves Zalaznik.

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Krašnja izvo-
ljeni naslednji kandidati:

V I. volilni enoti
1.  PETRA LEVEC, stan. Vrh nad Krašnjo 7 A, 

1225 Lukovica 
2.  URŠKA KOS, stan. Krajno Brdo 23, 1225 

Lukovica 
3.  DAMJAN URBANIJA, stan. Krajno Brdo  3 a, 

1225 Lukovica

V II. volilni enoti
1.  ROBERT PERVINŠEK, stan. Krašnja 78 A, 

1225 Lukovica 
2.  UROŠ CERAR, stan. Krašnja 37, 1225 

Lukovica 
3.  BRIGITA ROŽIČ, stan. Krašnja 43, 1225 

Lukovica

V III. volilni enoti
1.  JAKA URBANIJA, stan. Žirovše 10, 1225 

Lukovica 
2.  ANDRAŽ ŠTRUKELJ, stan. Spodnje Loke 25, 

1225 Lukovica 
3.  NATALIJA PEVEC, stan. Spodnje Loke 29, 

1225 Lukovica

V IV. volilni enoti
1.  MARKO AVBELJ, stan. Kompolje 5, 1225 

Lukovica 
2.  MILENA URANKAR, stan. Koreno 6, 1225 

Lukovica

Občinska volilna komisija ugotavlja, da 
so bili v svet Krajevne skupnosti Lukovica 
izvoljeni naslednji kandidati:

V I. volilni enoti
1.  DAVID AVBELJ, stan. Lukovica pri 

Domžalah, Koseskega cesta 2, 1225 
Lukovica 

2.  MARTA URANKAR, stan. Lukovica pri 
Domžalah, Maklenovec 3, 1225 Lukovica 

3.  JALEN ŠTREMFELJ, stan. Lukovica pri 
Domžalah, Ul. Jelke Komotarjeve 14, 1225 
Lukovica

V II. volilni enoti
1.  MAVRICIJ VIDMAR, stan. Gradišče pri 

Lukovici 46, 1225 Lukovica 

2.  JOŽICA SAMBOL, stan. Zgornje Prapreče 
13, 1225 Lukovica 

V III. volilni enoti
1.  ANDREJ JEMEC, stan. Preserje pri Lukovici 

1, 1225 Lukovica

V IV. volilni enoti
1.  BOGDAN KOBE, stan. Spodnje Prapreče 17, 

1225 Lukovica 
2.  TINA ŠTUPICA, stan. Spodnje Prapreče 35, 

1225 Lukovica 
3.  IVANA DUJC, stan. Spodnje Prapreče 34 A, 

1225 Lukovica

V V. volilni enoti
1.  SIMON KRALJ SERŠA, stan. Čeplje 4, 1225 

Lukovica

V VI. volilni enoti
1. ANČKA PIPP, stan. Trnjava 5, 1225 Lukovica 

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Rafolče izvo-
ljeni naslednji kandidati:

1.  VIKTOR JEMEC,  stan. Rafolče 6 A, 1225 
Lukovica

2.  LOVRO KVEDER, stan. Rafolče 11, 1225 
Lukovica 

3.  URŠKA BARLE, stan. Rafolče 52, 1225 
Lukovica 

4.  LJUDMILA ZAJC, stan. Dupeljne 6, 1225 
Lukovica 

5.  VILJEM GOŠTE, stan. Vrhovlje 9, 1225 
Lukovica 

6.  NEJC DOLINŠEK, stan. Vrhovlje 18, 1225 
Lukovica 

7.  MARJETKA VRBNJAK, stan. Rafolče 56 A, 
1225 Lukovica

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Trojane izvo-
ljeni naslednji kandidati:

V I. volilni enoti
1.  ZVONKO AVBELJ, Zavrh pri Trojanah 6, 

1222 Trojane
2.  ALOJZIJ ZORE, Trojane 26, 1222 Trojane
3.  MAGDALENA STRASSER, Hribi 9, 1222 

Trojane

V II. volilni enoti
1.  BORUT SMERKOLJ, Šentožbolt 6, 1222 

Trojane 
2.  NADA SMRKOLJ, Šentožbolt 3, 1222 

Trojane

V III. volilni enoti
1.  BARBARA GROBLJAR, stan. Log 7, 1223 

Blagovica

Tajnik: Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r. 
Predsednik: mag. Aleksander Urankar, l. r.
Namestnik tajnika:  Nina Kodrin, 
  univ. dipl. prav., l. r.
Člani: Saša Smrekar, l. r.
 Irma Markovšek, l. r.
 Marko Zore, l. r.
 Jure Kastelic, l.r.
 Julijana Bervar, l. r.
 Marko Lončar, l. r.
 Barbara Bernot, l. r.
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OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
datum: 3. 12. 2018
številka: 041-0004-203/2018

POROČiLO 

o izidu glasovanja na naknadnih 
volitvah članov svetov 
Krajevnih skupnosti Prevoje in 
Zlato Polje, 2. decembra 2018

Na podlagi prejetih zapisnikov volilnih odbo-
rov z volišč za naknadne volitve članov svetov 
krajevne skupnosti Prevoje in Zlato Polje, ki 
so bile 2. decembra 2018 ter na podlagi za-
pisnika o delu občinske volilne komisije pri 
ugotavljanju izida glasovanja za izvolitev čla-
nov svetov KS v Občini Lukovica, je občinska 
volilna komisija Občine Lukovica na seji dne 3. 
decembra 2018 ugotovila:

1. Glasovanja na naknadnih volitvah, za iz-
volitev članov svetov krajevnih skupnosti 
v Občini Lukovica, ki je bilo 2. decembra 
2018 in je bilo izvedeno v Krajevni skupno-
sti Prevoje in Krajevni skupnosti Zlato Po-
lje, se je od skupaj 1296 volivcev udeležilo 
863 volivcev.

2. Oddanih je bilo 863 glasovnic.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 808, neveljavnih 

pa 55.

Na naknadnih volitvah 2. decembra 2018 so 
posamezni kandidati v krajevnih skupnostih 
prejeli naslednje število glasov:

KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE

Kandidat Št. glasov
Nina Bisić 242
Robert Dolenc 278
Zoran Dernulovec 323
Janja Zupan 328
Andraž Kopitar 403
Mateja Sambol 300
Benjamin Turk 263

KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE

Kandidat Št. glasov
Zlatko Pečar 97
Mateja Prelc 91
Janko Jamšek 107
Simona Trobevšek 86
Janez Pogačar 115
Darko Gorše 89
Janja Močnik 101

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti Prevoje izvo-
ljeni naslednji kandidati:

1. ANDRAŽ KOPITAR, stan. Prevoje pri 
Šentvidu, Stara cesta 48, 1225 Lukovica

2. JANJA ZUPAN, stan. Šentvid pri Lukovici, 
Cesta sv. Vida 14, 1225 Lukovica 

3. ZORAN DERNULOVEC, stan. Prevoje pri 
Šentvidu, Zupanova ulica 11, Lukovica

4. MATEJA SAMBOL, stan. Prevoje pri 
Šentvidu , Dunajska cesta 68, 1225 
Lukovica

5. ROBERT DOLENC, stan. Imovica 20 a, 1225 
Lukovica

6. BENJAMIN TURK, stan.  Prevoje pri 
Šentvidu, Sončna ulica 6, 1225 Lukovica

7. NINA BISIĆ, stan. Šentvid pri Lukovici, 
Mirna ulica 1, 1225 Lukovica

Občinska volilna komisija ugotavlja, da so 
bili v svet Krajevne skupnosti  Zlato Polje 
izvoljeni naslednji kandidati:

1. JANEZ POGAČAR, stan. Trnovče 8, 1225 
Lukovica

2. JANKO JAMŠEK, stan. Podgora pri Zlatem 
Polju 3 A, 1225 Lukovica

3. JANJA MOČNIK, stan. Mala Lašna 2, 1225 
Lukovica

4. ZLATKO PEČAR, stan. Obrše 38, 1225 
Lukovica

5. MATEJA PRELC, stan. Trnovče 33, 1225 
Lukovica  

6. DARKO GORŠE, stan. Trnovče 35, 1225 
Lukovica

7. SIMONA TROBEVŠEK, stan. Trnovče 8 A, 
1225 Lukovica

Tajnik: Mojca Cerar, univ. dipl. pol., l. r. 
Predsednik: mag. Aleksander Urankar, l. r.
Namestnik tajnika:  Nina Kodrin, 
  univ. dipl. prav., l. r.
Člani: Saša Smrekar, l. r.
 Irma Markovšek, l. r.
 Marko Zore, l. r.
 Jure Kastelic, l.r.
 Julijana Bervar, l. r.
 Marko Lončar, l. r.
 Barbara Bernot, l. r.

Dragi občani in občanke, zunanji obiskovalci spletne strani Občine 
Lukovica, pravzaprav vsi, ki vas zanima narava, potovanja, kultura, 
obiski krajev, doživetja ... Z veseljem vam sporočamo, da območje 
naše občine lahko zdaj vidimo skozi virtualno panoramo 360° kul-
turnih in naravnih znamenitosti ter zanimivih turističnih lokacij, ki je 
nastajala skozi letošnje leto. Virtualno panoramo si lahko ogledate 
tako na računalnikih kot mobilnih napravah, saj je oblikovana v for-
matu za vse elektronske naprave.
Tako boste lahko imeli panoramske sprehode med posameznimi 
lokacijami kar iz svojega naslonjača, si prebrali opis posameznih 
točk (tudi v angleškem in nemškem jeziku) ter pogledali posamezne 
fotografije na lokaciji, vse z glasbeno podlago, ki vas bo ob prebira-
nju vsebin sproščala.

Občina bogatejša za 360° poglede lepote Lukovice 

Virtualna panorama
Panoramo si lahko ogledate s klikom na povezavo: https://www.lu-
kovica.si/Datoteke/UpravljalecDatotek/84/VirtualnaPanorama/Ob-
cina_Lukovica_MiT-360VP.html si.
Pri uporabi portala bodite pozorni na možnosti ob ogledu panoram – 
gumbi na spodnji strani ekrana: (za vpogled priložene slike) – za premik 
ogleda slik naprej in nazaj (lahko jih tudi menjate/izbirate s klikom na vrhu 
strani) – približevanje in oddaljevanje pogleda – določate premik smeri po 
panorami - možen je prikaz zemljevida, da si ogledate točko nahajanja in 
razgled po orientaciji in izberete prikaz opisnih besedil kraja, kjer vidite na 
panorami ikono s kamero ali fotoaparatom, s klikom nanjo lahko pogle-
date še več nastalih fotografij s tistega območja ali si ogledate posnetek.
Verjamemo, da boste nad videnim navdušeni, zato lepo vabljeni 
k novemu doživetju lepot Črnega grabna!

špeLA k., oBčinskA uprAVA
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V torek, 4. decembra, se je ob 19. uri na Starem trgu v Lukovici 
zbrala manjša skupina ljudi, ki je z zanimanjem doživela prižig 
luči na trgu. Ob prihodu Miklavža se je trg razsvetlil ob z lučkami 
okrašenimi drevesi. Otroci so se prižiga razveselili, starejši pa so 
poklepetali ob stojnici s kuhanim vinom in toplim čajem, kjer so 
si prav tako lahko postregli z domačimi piškoti, ki so jih spekle 
pridne mame.

Vzdušje je bilo prijetno, zagotovo pa je, da bo v prihodnjih letih ta 
dogodek v večjem obsegu, predvsem pa vsebini, zato lahko priča-
kujete okrasitev, kakršna mora biti za praznični mesec december, 
ter zabavo za ušesa in brbončice.  Ne zamudite torej priložnosti 
in si že zdaj označite v koledarju decembrski začetek za zimska 
druženja v Lukovici.

špeLA k., oBčinskA uprAVA

Potrjena nepovratna 
sredstva za gradnjo 
Društvenega doma Krašnja
Občina Lukovica je 5. decembra 2018 s strani Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja prejela odločbo o pravici do 
sredstev, št. 33152-286/2017/10. Na podlagi te odločbe bosta Ob-
čina Lukovica kot nosilka in Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja 
kot partner prek Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije črpala 
sredstva za izvedbo operacije Ureditev večnamenskih prosto-
rov v Društvenem domu Krašnja. Občina Lukovica bo upraviče-
na do nepovratnih sredstev v višini 61.634,55 evra ter partner PGD 
Krašnja v višini 6.825 evrov, in sicer iz naslova podukrepa – Podpo-
ra za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost, kar v višini 80 odstotkov sredstev prijavljene ope-
racije prestavljajo sredstva Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja. Operacija zajema stroške električnih instalacij 
in opreme z nadzorom ter notranjo opremo za ureditev večna-
menske dvorane s pripadajočimi prostori, v katere bo investirala 
Občina Lukovica kot nosilka operacije, PGD Krašnja kot partner pa 
bo v projektu sodeloval s samoprispevkom v naravi, ki predstavlja 
stavbo s funkcionalnim zemljiščem. 
V drugi polovici leta 2019 bo Krašnja dobila sodoben gasilski dom 
in večnamenski prostor (dvorano s pripadajočimi prostori). Z iz-
vedbo operacije bo ohranjen obstoječi stavbni fond, z novimi vse-
binami pa bo okrepljena funkcija vaškega središča ter izboljšana 
kakovost življenja z dvigom kulturnega življenja in dostopnostjo 
do kulturnih in drugih društvenih vsebin.

oBčinskA uprAVA

Kaj se dogaja z našo pitno vodo?
Ker dobivamo veliko vprašanj glede pitne vode in vonja po kloru, 
vam posredujemo informacijo, ki so jo podali upravljavci našega 
vodovoda, Javno komunalno podjetje Prodnik.
 
Na vodovodnem sistemu Taterman - Ži-
rovše - Kamrica za zagotavljanje var-
ne oskrbe s pitno vodo izvajamo 
ukrep dezinfekcije pitne vode.   
Vodni viri črnograbenskega vodo-
vodnega sistema Taterman, Ka-
mrca in Žirovše so površinskega 
tipa in zato občutljivejši na vplive 
s površja. Kot upravljavci vodovo-
dnega omrežja ves čas izvajamo 
nadzor nad kakovostjo pitne vode 
tako na virih kot na vodovodnem 
omrežju. Zaradi nekaj zaporednih 
vzorcev, ki so bili neskladni s pravilnikom 
o pitni vodi, smo prisiljen vodo pred distribuci-
jo v javni vodovodni sistem dezinficirati. Dezinfekcijo izvajamo s klorom, 
v koncentracijah do 0,2 mg/l, kar je pol manjša koncentracija od dovolje-
ne. Pitna voda je torej varna za uporabo brez omejitev.
V primeru vonja vode po kloru uporabnikom svetujemo, da izpi-
rajo na vseh hišnih izlivih (pipah) do ene minute oziroma do ustali-
tve temperature, saj je vzrok za moteč vonj običajno posledica za-
stajanja vode v hišni instalaciji. Po izpiranju vonj običajno izgine. 
Klor kot dezinfekcijsko sredstvo v vodi namreč nima barve, vonja in 
okusa. Če pride do pojava zaznavanja klora, to pomeni, da je klor rea-
giral v stiku z mikroorganizmi v vodi, ki pa so lahko posledica stare in-
stalacije, slepih rokavov oziroma zastajanja vode v sistemu. Priporočila 
za vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja so dostopna na spletni 
strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si/priporocila-
-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja. 
V primeru kakršnih koli vprašanj glede kakovosti pitne vode smo za 
pojasnila na voljo po telefonu ali prek elektronske pošte info@jkp-pro-
dnik.si.

ZA oBčinsko uprAVo

AndrAž kopitAr

Stari trg v Lukovici v svetlejši podobi
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Sobota, 8. decembra 2018. Kulturni dom v Šentvidu je pokal po 
šivih, toliko ljudi, toliko ljubiteljev, privržencev hokeja se je zbra-
lo, da obeležijo pol stoletja hokeja na Prevojah. Začetki in vsa 
nadaljnja leta so izpisali zgodbo, polno entuziazma, zagnanosti, 
predanosti in prijateljstva. Zgodba HK Prevoje živi in se ohranja 
v spominih, se prenaša iz roda v rod, se širi med ljudmi, zabrisala 
je meje časa in prostora, v katerem se je rodila. Hokej na Prevojah 
tudi po 50 letih še živi.

Celoten dogodek je povezovala Dragica Jeretina Anžin, zbrano mno-
žico pa so nagovorili Matej Kotnik, župan občine Lukovica, Dejan Kon-
trec, sekretar Hokejske zveze Slovenije, Bernard Urbanija, predsednik 
Inline zveze Slovenija, Dario Vesel, predsednik hokejskega kluba Pre-
voje, ter Danilo Kastelic, član HK Prevoje in organizator dogodka. Za 
kulturno plat so poskrbeli člani mešanega pevskega zbora Šentviški 
zvon in mladi harmonikaš.
Po petdesetih letih je tudi primeren čas za podelitev priznanj. To so 
priznanja za posebne zasluge, dolgoletna članstva, aktivno sodelova-
nje ali pa le kot preprosto zahvalo za prizadevnost v HK Prevoje. Prejeli 
so jih: Martin Andrejka, Miro Čokan, Božo Stupica, Alojz Dolenc, Rado 
Gostič, Tomaž Korošec, Boštjan Tekavec, Dario Vesel, Jožica Berlec, An-
tonija Kosmatin, Kristina Pirc, dr. Matija Andrejka, Milan Kosmatin, Griša 
Kersnik, Brane Pirc, Luka Stegnar, Vid Kveder, Franc Andrejka, Marjan 
Dolinar, Danilo Kastelic, Vincenc Dragar, Janko Urbanija, Bernard Urba-
nija, Mario Troha, Grega Čurčija, Stane Kovač, Jure Cerar, Gašper Cvetko, 
Žiga Lončar, Blaž Nakrst, Gašper Cerar, Rok Antonič, Matjaž Franc Cerar, 
Igor Zupančič, Tadej Bogataj, Franci Svetic in Zmago Berlec. Vsem pre-
jemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Dandanes so težko predstavljamo, kako se je pred petdesetimi leti na 
Prevojah rojeval hokejski klub. Njegove korenine segajo že v čas pred 
drugo vojno. Drsanje na poplavljenih travnikih v Šentvidu in Imovici je 
bilo v mrzlih zimah zelo popularno. V 50. letih prejšnjega stoletja so bile 
drsalke na ključ že pravo bogastvo, zato so prve drsalke delali kar sami. 
Igre s palicami in žogico so dale prve igre, ki se jim je pozneje reklo ho-
kej. Če ni bilo padavin, so v popoldanskem času zajezili Radomljo, ki je 
poplavila travnike, in zjutraj je bil led že primeren za drsanje, je zapisal 
Martin Andrejka, prvi predsednik Hokejskega kluba Prevoje.
Med največjimi drsalnimi navdušenci in pobudniki za igranje hokeja je 
bil takratni zelo napredni učitelj in ravnatelj Franjo Bitenc, ki je imel tudi 
prve drsalke na ‚klino‘. Drsalo se je na poledenelem travniku v Šentvidu 
ali pa na Tončevem bajerju, ki je kmalu postal ‚uradno drsališče‘ ljubi-
teljev drsanja in hokeja. Seveda se je začelo brez začrtanega igrišča, v 
začetku tudi drsalke niso bile samoumevne, kaj šele zaščitna oprema, 
hokejska pravila so bila slej ko prej neznanka, pomemben je bil le do-
seženi gol. Število igralcev je bilo poljubno, kolikor jih je pač prišlo, vsi 
so igrali napad in obrambo (med današnjimi igralci v občinstvu smo 
slišali, da je še vedno tako malo za šalo, malo zares), utrujenosti, lakote 
in žeje pa niso poznali.
Pobudnik ustanovitve HK Prevoje je bil Silvo Andrejka (Strojbarjev) iz 
Šentvida. To se je zgodilo decembra 1968, ko je v šentviškem župnišču 
(današnja stavba knjižnice in KS Prevoje), in sicer v klubski sobi mla-
dinskega aktiva potekal ustanovni občni zbor. Pred uradnim – registra-
cijskim občnim zborom so se sestali naslednje leto 18. novembra. Na 
sestanku so se pogovarjali o tem, kaj vse še morajo postoriti: oblikovati 
pravila, statut, izvoliti organe kluba, konstituirati komisije, koga pova-

biti, oblikovati program. V 1. členu Pravilnika HK Prevoje beremo: »Klub 
se imenuje »Hokejski klub Prevoje pri Lukovici« in je član Hokejske zve-
ze Slovenija s sedežem v Ljubljani in priznava pravila te zveze«. Klub 
je bil uradno ustanovljen in registriran čez tri dni 21. novembra 1969.
Prvi predsednik je postal Martin Andrejka. Ustanovni člani so bili poleg 
njega še Silvo in Franc Andrejka, Franc Avbelj, Vid in Vinko Rak, Matija in 
Marjan Dolinar, Božo in Darko Stupica, Griša Kersnik, Miro Čokan, Brane 
Pirc, Franc Lončar, Pavle Novak in Roman Keržan. Tajniške in blagajniške 
zadeve je prevzela Marija Lukman.
Na prvih tekmah je domači gol branil Vinko Rak. Obrambni igralci so 
bili: Griša Kersnik, Pavle Novak, Martin Andrejka, Franc Lončar, Silvo An-
drejka in Franc Avbelj. V napadu so igrali: Miro Čokan, Matija in Marjan 
Dolinar, Brane Pirc, Franc Andrejka, Vid Rak, Darko in Božo Stupica ter 
Roman Keržan.
Največji uspeh je klub doživel v sezoni 1978/79, ko so postali slovenski 
prvaki in naslednjo sezono igrali v medrepubliški ligi. Naslednje leto se 
ni izšlo več – denarja je bilo premalo, zato so se osredotočili na igranje v 
medobčinski ligi, ki so ji rekli kar gorenjska liga, in bili prvaki kar trikrat 
zapored.
Vsako dejavnost zaznamujejo ljudje s predanostjo, zavezami, pozitiv-
nim mišljenjem in svojimi osebnostmi. Klubu so v 50 letih delovanja 
dali svoj pečat mnogi, tudi znani in uspešni slovenski hokejisti kot 
trenerji ali kot igralci: Bogdan Jakopič, Štefan Seme, brata Hiti, igralca 
Zmago Berlec in Bojan Zajc sta se uveljavila v slovenskem in mednaro-
dnem prostoru.
Delo članov, igralcev in vseh, ki so kakorkoli sodelovali pri organizaciji 
tekem in drugih aktivnosti, je bilo vseskozi prostovoljno. Vodili so jih 
prijateljstvo, navdušenje in ljubezen do hokeja. Zgodovina Hokejskega 
kluba Prevoje govori sama zase, pripoveduje zgodbo o ljudeh, ki so v 
hokeju našli navdih, smisel in vrednote, ki jih danes v marsikaterih sre-
dinah pogrešamo: navdušenje, druženje, prijateljstvo, nesebično delo 
za skupno dobro. Visoka obletnica je pravi trenutek, da se zaslužnih 
preteklih in zdajšnjih članov spomnimo s priznanji.
Kaj pa Hokejskemu klubu prinaša danes? Pred 20 leti so klub, ki nikoli ni 
uradno prenehal delovati, športni in hokejski navdušenci ponovno oži-
vili, najprej z igranjem hokeja na ledu, pozneje pa z in-line hokejem. Da-
nes klub šteje 160 članov v več sekcijah: veterani igrajo hokej na ledu in 
se udeležujejo veteranskih turnirjev na Hrvaškem in v Srbiji, pionirske, 
mladinske in članska ekipa so uspešni v in-line hokeju.
Zdi se, da je prihodnost hokeja na Prevojah svetla. In-line hokej je ka-
kovosten in v razmahu, iz naših krajev je predsednik in-line zveze Slo-
venije Bernard Urbanija, veterani pa ohranjajo tradicijo hokeja na ledu.
Za pozitiven pogled v prihodnost prevojskega hokeja naj bodo besede 
dolgoletnega tajnika kluba Janija Pevca z občnega zbora januarja 1977 
»Hokej na Prevojah bo živel, pa če ga financiramo iz lastnih žepov …«
In to športni navdušenci Hokejskega kluba Prevoje verjamejo in doka-
zujejo že 50 let.
Za sodelovanje in podporo pri 50-letnici se zahvaljujemo organizacij-
skemu odboru pri pripravi dogodka, almanaha 50 LET HOKEJA NA PRE-
VOJAH ter razstave na dogodku v sestavi Danilo Kastelic, Marta Keržan, 
Božo Stupica, Roman Keržan, Rado Gostič, Ine Stegnar, Martin Andrej-
ka, Dario Vesel, Ivo Lenček, Darko Stupica, Dušan Zajc, Marta Bajde in 
Dragica Jeretina Anžin. Prav tako pa se zahvaljujemo članom MPZ Šent-
viški zvon in harmonikarju.

AndrAž kopitAr

Slavnostna prireditev ob 50-letnici HK Prevoje
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Veselo miklavževanje otrok 
iz rejniških družin
V torek, 4. decembra 2018, smo v Kulturnem domu Janka Ker-
snika v Lukovici preživeli čaroben Miklavžev večer. Že tradici-
onalno otroci iz rejniških družin skupaj z otroki članov Rotary 
cluba Domžale čakajo sv. Miklavža. 

Pred njegovim prihodom so nam učenci iz dramske skupine OŠ 
Krašnja pod mentorstvom gospe Vere Beguš zaigrali Pekarno Mi-
šmaš, v kateri smo spoznali, da so v vasi zaradi zavistne in jezične 
Jedrt izgubili dobrega peka Mišmaša, ki jim je v družbi mišk pekel 
odlično pecivo in kruh. Nikoli več ga niso videli in nikoli več niso 
jedli tako dobrega kruha, kakor je bil njegov.
Ob koncu igrice so otroci skupaj z miškami priklicali sv. Miklavža. 
Prišel je v veličastno lepi opremi, povabil otroke, da so mu zapeli ali 
povedali kakšno pesmico, ga lahko pobožali in se z njim fotogra-
firali. Skupno 119 otrok je s pomočjo Rotary cluba Domžale lepo 
obdaril. Vmes so rožljali še parkeljni, ki pa niso imeli posebnega 
dela, ker so bili v dvorani pridni otroci.
Skupaj nam je bilo lepo. Hvala Rotary clubu Domžale in še poseb-
no Martini Oražem, ki je bila glavna Miklavževa pomočnica.

MArtA toMeC

Čebelarsko društvo Lukovica 
100 let  1919–2019
Vsem občankam in občanom 
želimo lepe praznike in srečno novo 
leto. Čebelarkam in čebelarjem 
pa iskrene čestitke ob 100-letnici 
društvenega delovanja.

čd LukoViCA 

Miklavževanje v Gradišču
Da smo v naši mali lepi vasici Gradišče zares pridni, priča prizor 
iz prve decembrske nedelje, ko nas je ob mraku obiskal dobri 
mož v družbi angelov in za manj pridne tudi nekaj parkeljnov. 

Na praznično urejenemu, prenovljenemu vaškemu igrišču je sv. 
Miklavž na prvič organiziranem miklavževanju v Gradišču ob-
daril kar 38 otrok. Seveda ni pozabil tudi na malo starejše, te je 
posladkal s kuhanim vinom in domačim čajem. Tisti dan pa je po 
Gradišču dišalo tudi po sladkih dobrotah, za katere so poskrbele 
gradiške žene. Miklavžu smo obljubili, da bomo tudi v prihodnjem 
letu pridni in delavni, o čemer dobri mož ni niti malo podvomil, ob 
tem pa obljubil, da nas bo še obiskal in obdaril. 
Hvala Miklavžu in njegovi ekipi, hvala vsem za še en lep dogodek 
pod sv. Marjeto!

dArio VeseL

Večer z Miklavžem
Za nami je sv. Miklavž in spet smo mu morali pripraviti topel spre-
jem, so se odločili mladi Zlatopoljci. Priprave so potekale skozi ves 
teden, dela je bilo veliko, mi je zagotovil vodja organizacije Janko 
Kuhar ob predsedniku društva Miranu Močniku.

Športno igrišče, prostor vsega dogajanja, so lepo okrasili, pripravili sceno 
in zakulisje, številne novoletne žareče lučke so krasile novoletne smrečice 
in ozadje prireditvenega prostora. Ob prihajajočem mraku se je začel pol-
niti prireditveni prostor in že smo bili priče dogajanju. Mladi so uprizorili 
igrico avtorice Erike Pestotnik z naslovom Miklavž zboli, nato pa je čas 
pričakovanja popolnila z dvema pesmima odlična pevka, domačinka Bar-
bara Pavlič. Napočil je težko pričakovani čas prihoda Miklavževe druščine. 
Izjemna povezovalka večera Nina Cestnik Pavlič, ki se tudi tokrat ni odre-
kla vlogi povezovalke, je v krogu najmlajših in zbranih le dočakala prihod. 
Pozdrav sv. Miklavža in kratek nagovor, številni beli angelčki ob njem ter 
množica otrok, vse to je očaralo pogled na zlatopoljsko igrišče. Sledila 
je obdaritev pridnih otrok. Tudi letos je imel Miklavž s seboj darila prav 
za vse otroke in vse je tudi obdaril. Poskrbljeno pa je bilo tudi za ostale 
številne prisotne, ki so se lahko poveselili ob nepozabnem dogajanju, to-
plem napitku in ob številnih sladkih dobrotah, ki so jih pripravile dobre 
mamice s pomočjo dobrih babic. Tako imenovana pika na i in posladek 
večera pa je bil tudi tokrat čudovit ognjemet, skratka nepozabno.
Naj ob zaključku pohvalim veliko opravljeno delo mladih Zlatopoljcev, 
koordinatorja prireditve Janka Kuharja, vse, ki so bili zadolženi za določe-
na dela in jih tudi odlično opravili. Velika zahvala povezovalki Nini Cestnik 
Pavlič, prizadevnim zlatopoljskim gospodinjam in vsem, ki so sponzorsko 
pomagali, da je prireditev tako lepo uspela, seveda pa tudi vsem, ki ste 
tako številno obiskali letošnji lep in nepozabni Miklavžev večer.

tone HABjAnič



december 2018 13DOGODKI

Dobrodelni koncert Skupaj, 
za nov Gasilski center 
V soboto, 1. decembra 2018, smo bili v Blagovici priča dobrodel-
nemu koncertu Skupaj, za nov Gasilski center. V nabito polni telo-
vadnici OŠ Blagovica se je na odru zvrstilo nekaj odličnih glasbe-
nikov. Poleg klape SIDRO ter mladih ansamblov IDEJA, SKRIVNOST 
in ODZIV, so na oder stopile tudi legende narodno zabavne glasbe, 
ansambel BRATOV POLJANŠEK, ki so poželi res močne aplavze zbra-
ne množice. S koncertom smo v sproščenem duhu začeli praznični 
december, in kozarček kuhanega vina ali čaja zunaj po prireditvi, 
je bila češnja na torti temu dobrodelnemu dogodku. Vsa sredstva, 
zbrana na koncertu, bodo namenili gasilcem in gasilkam PGD Bla-
govica ob gradnji njihovega gasilskega centra. Radi bi se zahvalili 
vsakemu posamezniku, ki je na kakršen koli način pomagal, da je 
prireditev v Blagovici res uspela. Za zbranih približno 4500 evrov 
dobrodelnih sredstev so pripomogle tudi članice PGD Blagovica, ki 
so ročno izdelane adventne venčke prodajale po prireditvi. Sicer je 
pot do želenih 120.000 evrov še dolga, vendar s takimi in podobni-
mi dogodki bomo ta sredstva korak po korak pridno nabirali in se na 
koncu veselili končnega uspeha.  

AndrAž štrukeLj

Gasilski center v Blagovici ima zgrajeni že dve etaži. V novembru 
in v začetku decembra je delo na gasilskem centru potekalo res 
intenzivno, zato se pri pogledu na objekt vidi, kako ta vsak dan 
nekaj malega zraste. Zdaj je center že višji od večine stavb v Blago-
vici, pa je treba izvesti še mansardo in podstrešje. Center bo tako 
res mogočen in bo poleg bogate zgodovine društva tudi na ta na-
čin zaznal Blagovico.

V novembru je bila najprej izvedena prva armirano betonska plošča 
nad pritličjem, ki skupaj z močnimi nosilci tvori osnovni konstrukcijski 
okvir, ki poleg zunanjih sten nosi celotni objekt in predvsem omogoča 
večje razpetine v garaži brez vmesnih stebrov s ciljem, da bo garaža kar 
se da uporabna za operativno gasilsko dejavnost. Na spodnji fotografiji 
se lepo vidi velikost garaž in s tem povezane dimenzije glavnih nosil-
cev, v katere je bilo kot v ploščo vgrajeno veliko armature za trdnost 
objekta.
Po betoniranju prve plošče, za katero smo gasilci vsem delavcem na 
gradbišču pripravili ustrezno malico, je sledilo približno mesec dni be-
toniranja nosilnih stebrov ter zidanja nosilnih, veznih in zunanjih sten 
v nadstropju, betoniranja stopnic od pritličja do nadstropja in betoni-
ranja gasilskega stolpa, za zaključek pa še betoniranje druge armirano 
betonske plošče nad nadstropjem. Za vsa ta dela je bilo spet porablje-
ne veliko armature, ki tudi nadstropne prostore povezuje v trdno kon-
strukcijo. Vsi prostori v nadstropju so tudi že lepo razpoznavni tako v 
gasilskem kot v stanovanjskem delu, manjkajo praktično samo še pre-
delne stene. Izvajalec je torej pri gradnji nadstropja pohitel, da ga ne 
prehiti zima, in na gradbišču je vsak dan kar veliko delavcev in vsak dan 
je narejenega kaj novega.
Še naprej gradnja poteka pod kontrolo našega gradbenega odbora, 
predstavnika občine in gradbenega nadzora. Vsak teden na operativ-
nih sestankih uskladimo vse potrebne dileme za nemoteno gradnjo. 
Še enkrat se zahvaljujemo tudi vsem Blagovičanom za razumevanje pri 
vožnji po cesti proti Golčaju za včasih moten prevoz.
Tudi ta mesec vas povabimo k vaši pomoči našemu projektu. Gasilski 
center je namenjen izboljševanju razmer za delovanje predvsem gasil-
ske operativne enote, ki je osrednja enota v občini Lukovica. Z boljšimi 
pogoji za delovanje enote se bodo izboljšale tudi možnosti za hitrejše 
in učinkovitejše posredovanje v primeru nesreč za vse občane občine 

Gasilski center blagovica: Gradnja nadstropja
Lukovica. Zato vas vabimo, da nam v katerikoli naši akciji pomagate z 
vašimi donacijami in podprete gradnjo, pri kateri PGD Blagovica nosi 
veliko finančno breme.
Ker PGD Blagovica pri tej investiciji nosi veliko finančno breme glede 
na svoje zmožnosti, vas vse ki bi nam želeli pomagati do uresničitve na-
šega cilja, vabimo, da nam pomagate s SMS donacijo, tako da pošljete 
SMS sporočilo s ključno besedo BLAGOVICA5 na 1919 in tako prispe-
vate 5 evrov za naš novi gasilski center. Pomoč pa nam lahko naklonite 
tudi z nakazili vaših donacij na naš TRR: SI56 0230 0001 4250 770 
(NLB, d. d.) in na ostalih akcijah, ki bodo sledile tekom gradnje. 

pgd BLAgoViCA



Rokovnjač14 VOŠČILA

Zaključek 
jubilejnega leta 
PGD Prevoje
Osmega decembra 1888 se je na po-
budo pisatelja in notarja Janka Ker-
snika zgodil ustanovni zbor gasilske 
čete Brdo. Točno 130 let pozneje smo 
gasilci in gasilke PGD Prevoje podrli in 
pospravili mlaj, ki je stal pred gasilskim 
domom. S tem smo uradno zaključili 
praznovanje visoke obletnice, ki smo jo 
obeležili v letu 2018. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem 
donatorjem, sponzorjem in krajanom 
za izkazano podporo v iztekajočem letu 
kot tudi v predhodnih letih. Hvala vsem 
in vsakemu posebej. Istočasno pa vam 
voščimo vse dobro in najlepše v prihaja-
jočem letu 2019. 

gAsiLske in gAsiLCi pgd preVoje

PGD Lukovica želi vsem občanom občine 
Lukovica veselja polne praznike ter obilo sreče, 
osebnega zadovoljstva, uspehov in zdravja  
v letu 2019.

S čestitko se za podporo in sodelovanje pri našem delu zahvaljujemo vsem prebivalcem na-
šega območja. Posebna zahvala je namenjena vsem, ki nas pri našem delu tudi finančno 
podpirate. Posebna zahvala pa je namenjena vsem, ki ste skozi celotno leto 2018 sodelovali 
v naši akciji zbiranja starega papirja ter nam na tak način priskočili na pomoč pri nakupu 
prepotrebne opreme. Zahvala gre tudi vsem, ki ste nam priskočili na pomoč pri organizaciji 
prireditev ob 130-letnici društva.

gAsiLke in gAsiLCi pgd LukoViCA

Vesel božič in srečno 2019 Vam želimo
gasilci in gasilke PGD Blagovica.

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo  
prihodnost. Čas ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce. Naj  
se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje in izpolnijo vsa pričakovanja.



december 2018 15DRUŠTVA

Skok čez mejo in martinovanje 
v Slovenskih goricah
Novembra v DU Lukovica že tradicionalno izlet združimo z marti-
novanjem. Letos smo se odločili za Sladki Vrh v Slovenskih goricah 
in za ogled avstrijskega mesta Gradec. 

Pot nas je vodila mimo Maribora do Šentilja, kjer se nam je pridružil 
vodič, ki nam je že med potjo povedal nekaj o geografskih in gospo-
darskih značilnostih Avstrije. Gradec je glavno mesto avstrijske zvezne 
dežele Štajerske ob reki Muri. Je pa tudi drugo največje mesto v Av-
striji. Staro mestno središče je eno najbolj ohranjenih v Evropi, zaradi 
česar ga je Unesco uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine. Nad 
mestom je hrib Schlossberg, kjer je bila včasih utrdba, od nje je ostal 
samo velik zvonik. Do zvonika vodijo številne stopnice, dostop pa je 
možen tudi z dvigalom. Nekaj se nas je odločilo, da se povzpnemo po 
stopnicah. Ni nam bilo žal, saj je bil pogled na mesto res lep. Ogledali 
smo si tudi mogočno stolnico, ki jo je dal zgraditi Friderik III. Ob stolnici 
je mavzolej, v katerem je pokopan Friderik II. V mestnem gradu smo se 
povzpeli po dvojnih spiralnih stopnicah, zgrajenih leta 1499. Z mostu 
na reki Muri smo občudovali umetni otok v obliki školjke in moderno 
stavbo Kunsthause ali hišo umetnosti. Na Gloskenspielplatz smo po-
slušali znamenite zvončke in si ogledali ples figur v narodnih nošah. 
Mesto, ki je s svojimi prelepimi hišami in palačami, z bogato zgodovino 
in ne nazadnje za nas zanimivimi tramvaji, res vreden ogleda.
Z avtobusom smo se odpeljali proti Sloveniji. Čakalo nas je martinova-
nje pri družini Kauran na Sladkem vrhu. Bili smo prijazno sprejeti in kot 
bi trenil tudi postreženi z okusno Martinovo pojedino. Ob prijetni glas-
bi smo se okrepčali, da smo potem lahko zaplesali in zapeli. Povabljeni 
smo bili v njihovo vinsko klet na pokušino vin. Domači sin nas je ob 
degustaciji prijetno zabaval. Nasmejali smo se, kot že dolgo ne. Izvedeli 
pa smo veliko tudi o sortah vina, ki ga pridelujejo in ob kakšnih prilo-
žnostih in hrani se ta vina pijejo. V gostilni nas je čakala še njihova ko-
stanjeva sladica. Malo smo še zaplesali in zapeli, nato pa se zadovoljni 
odpravili proti domu. Preživeli smo zanimiv in lep dopoldan v Gradcu 
in prav prijetno martinovanje pri prijazni družin Kauran.

dAniCA osoLnik, foto: siLVo MAseLj

Upokojenci na Urhu in Orlah
Prvi ponedeljek v novembru ni bil nič kaj prijeten, saj je občasno 
rosilo. Pohodnikov to ni ustavilo in z dobro voljo smo se odpra-
vili na pot, za katero smo vedeli, da ni prav naporna. Z avtoceste 
smo se zapeljali na odcep Bizovik, od tam naprej pa proti Urhu. 
Sveti Urh je 342 m visok hrib nad Dobrunjami v bližini Bizovika. 
Na vrhu je cerkev sv. Urha, pri kateri smo parkirali. Odpravili smo 
se do spomenika žrtev druge svetovne vojne. Urh je eden izmed 
najbolj tragičnih spominskih krajev iz obdobja NOB. Odpravili smo 
se naprej proti Orlam. Pot se je rahlo vzpenjala, morali pa smo biti 
pozorni na markacije, saj je hrib prepleten z mnogimi gozdnimi 
potmi. Kmalu smo prišli do gostilnice na Orlah, kjer je bil naš cilj. V 
lepem vremenu je od tu lep razgled vse do Triglava. Kljub rahlemu 
rosenju smo si naredili lep dan. Na koncu se je celo malo zjasnilo in 
zadovoljni smo se po isti poti odpravili do parkirišča.

dAniCA osoLnik, foto: siLVo MAseLj

Podeželsko društvo Blagovica 
želi vsem občanom, društvom in podjetnikom

vesele praznike in uspešno novo leto 2019!

Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujemo za sodelovanje  
in pomoč z željo, da bo tako tudi v prihodnje.

november pri upokojencih
Po uspelem pohodu na Urh in Orle ter izletu v Gradec in Slovenske gorice smo pripravili tudi rokodelsko 
delavnico izdelovanja adventnih venčkov. Prišlo nas je kar nekaj, v naše veliko veselje pa je po dolgotrajni 
odsotnosti prišla Jožica Berlec. Venčke smo izdelovale iz naravnih materialov, kot so različno zelenje, posu-
šene bučkine peške do cvetov iz koruznega ličkanja. Veliko materiala je prinesla Lojzka, ki ima veliko idej in 
je nam bolj neizkušenim v veliko pomoč. Med izdelovanjem smo naredile tudi plan za leto 2019. Stana nas 
je seznanila z dobrim sodelovanjem z osnovno šolo. Tudi pohodniki, tako kot vsako leto, po novembrskem 
pohodu naredijo plan za naslednje leto. Marjana Flis Lederer ima že spisek planiranih izletov, ki bodo kot 
vedno lepi in zanimivi. Predsednica pa se ukvarja z organiziranjem silvestrovanja, seveda s pomočjo neka-
terih naših članov. V DU Lukovica se vedno kaj dogaja. Pridite in sodelujte.

dAniCA osoLnik
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Ko prižgejo božične se luči, 
vsak v srcu si nekaj zaželi. 
Naj božič bo prijazen, 
naj bodo prijazni v njem ljudje, 
naj misli bodo iskrene 
in veselo naj bo srce. 
 
Naj novo leto,  
ki prihaja, odnese 
vse, kar slabega je bilo, 
prinese naj vam obilo 
zdravja, zadovoljstva in sreče. 
Naj usoda spremlja vas ljubeče, 
naj pride v miru  
in v miru se izteče. 
 
Izpolnitev vseh želja in še več,  
naj vam, vaši družini in vsem 
prijateljem prinese leto 2019
 
želimo članice DPŽ Lukovica! 
 
(Že zdaj vas vabimo na občni zbor  
8.  februarja 2019  pri Furmanu.)

V času, ko so nam domače vrline in običaji že 
španska vas, ko praznujemo vse več uvoženih 
praznikov in se le še redki spomnijo prazno-
vati godovni dan, so se v župniji sv. Tomaža v 
Krašnji spomnili svete Cecilije, ki je zavetnica 
cerkvene glasbe, glasbenikov, izdelovalcev 
glasbenih inštrumentov, pevcev, izdelovalcev 
orgel in pesnikov. Sv. Cecilija je zagotovo ena 
izmed najznačilnejših podob krščanstva, za 
katero so značilne palma, knjiga, rana na vra-
tu, orgle ali violina. V času njenega življenja je 
bilo značilno preganjanje kristjanov, in tako je 
končal tudi njen mož, sicer pogan Valerijan, ki 
ga je prosila, naj sprejme vero v enega Boga in 
se da krstiti. Valerijan je ubogal. Ko se je vrnil k 
svoji ženi, je zagledal ob njej angela, ki ji je po-
dajal venec iz lilij in vrtnic. Valerijan je pridobil 
za krščanstvo tudi svojega brata Tiburcija. Oba 
sta se ponudila, da bosta pokopala mučence, 
ki jih je dal usmrtiti mestni prefekt. Bila sta 
izdana, mučena in obglavljena. Oblastnik je 
dal Cecilijo sežgati, toda iz plamenov je prišla 
nepoškodovana, zato je ukazal, naj jo obgla-
vijo. Pasijon pravi, da jo je rabelj trikrat udaril 
z mečem, vendar je ostala živa še tri dni in v 
tem času razdelila svoje premoženje. Svetega 
papeža Urbana pa je prosila, naj njeno hišo 
spremeni v cerkev. Zanesljivo je, da mučenka 
sv. Cecilija ni legendarna oseba, kajti v Kali-
stovih katakombah so našli njen grob poleg 
kripte papežev. V 15. stoletju so začeli sv. Ce-
cilijo častiti kot zavetnico glasbe, ker je, kakor 
pripoveduje pasijon, na poročni slovesnosti v 
svojem srcu opevala Boga. Leta 1584 je Ale-
ksander Marino ustanovil v Rimu bratovščino 
sv. Cecilije kot organizacijo glasbenikov. Tudi 
francoski glasbeniki so od 16. stoletja častili 
Cecilijo za svojo patrono in njen god obhajali 
vsako leto 22. novembra. Kot zaščitnica glasbe 
je bila prvič upodobljena leta 1420 na sliki, ki 
jo hranijo v Frankfurtu. Najbolj znana upodo-
bitev pa je Raffaellova slika iz leta 1516 v ga-

Ceciljanka v župniji sv. Tomaža v Krašnji
leriji v Bologni, ki prikazuje svetnico z raznimi 
glasbili ob nogah. Malce po njenem godu, saj 
veste čas in obveznosti so tisto, kar kroji nji-
hovo druženje, so se zbrali pevke in pevci me-
šanega pevskega zbora sv. Tomaža iz Krašnje 
in skupaj praznovali god zavetnice cerkvene 
glasbe. Kot se za pevce spodobi, je bilo na to-
kratnem srečanju pri Bevcu poleg dobre hra-
ne in pijače slišati še prijetno petje. A ne le to, 
druženje so izkoristili še za pogovor o načrtih 
za naprej. Ker je naslednji dan praznoval rav-
no sv. Andrej, so naredili še priložnostni »freh« 
pevcu Andreju. Se je treba znajti in improvi-
zirati, še sreča, da je bila kuhinja blizu in tam 
pokrovk in drugih pripomočkov za »freh« res 
ne manjka. Pevci otroškega zbora pa so imeli 
svojo Ciciljanko v soboto po vajah. Ob pogo-
stitvi, za katero sta poskrbela zborovodja Mar-
ko Juteršek in domači župnik Anton Potokar, 
so se spomnili zavetnice cerkvene glasbe. Naj 
pevke in pevce obeh zborov spremlja in varu-
je sv. Cecilija še mnogo let.

drAgo juteršek

Najprej iskrene čestitke vsem prostovoljcem in krvodajalcem ob 
mednarodnem dnevu prostovoljstva, ki ga obeležujemo 5. de-
cembra.

Iskrene čestitke in zahvalo pa izrekamo tudi našim večkratnim krvoda-
jalcem iz Blagovice. Zelo smo ponosni nanje in veseli smo, da jih lahko 
predstavimo. Brez njih nam ne bi bilo dano izpeljati nobene krvodajal-
ske akcije v imenu krajevnega odbora Rdečega križa Blagovica.
Vsak krvodajalec je nekaj posebnega, a hkrati so si vsi podobni – daro-
vanje imajo v krvi. Darujejo energijo oziroma del sebe za sočloveka. To 
so ljudje, ki rešujejo življenja. To so ljudje, ki prostovoljno, neplačano, 
anonimno in nesebično pomagajo ter spodbujajo solidarnost.
Skoraj nepredstavljivo je, koliko življenj so krvodajalci rešili v dobrih 
70 letih, od kar smo začeli s sodobnim zdravljenjem s krvjo. Skoraj ne-
mogoče je najti besede, s katerimi bi se jim oddolžili za izjemno pre-
danost.
V čast in ponos nam je bilo podeliti priznanja Rdečega križa Sloveni-
je našim večkratnim krvodajalcem. Priznanja s simboličnimi darili so 
dobili za 20, 30, 40 in celo 70-kratno darovanje polne krvi, plazme ali 
trombocitov.
To so res izjemni ljudje. S svojim dejanjem izkazujejo predanost in ne-
sebično pomoč popolnemu neznancu. Darilo, ki ga dajejo, je nepre-
cenljivo. Krvodajalci, hvala vam!

Srečanje smo nadaljevali s prijetnim klepetom in druženjem ob boga-
to obloženi mizi.
Iskreno se zahvaljujemo tudi OZRK Domžale in sekretarki Majdi Mer-
nik za pomoč pri organizaciji podelitve.
Iskrena zahvala gre tudi GP Trojane za podarjene krofe, ki so nam še 
dodatno posladkali večer!

ZA kork BLAgoViCA: MALči LeVeC

foto: joži urAnkAr

Čestitke večkratnim krvodajalcem iz blagovice
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S tem naslovom je potekalo zanimivo predavanje, ki ga je organiziral 
KORK Blagovica, strokovno pa vodil doc. dr. Andrej Ovca, dipl. san. ing.
Zbrali smo se v soboto, 24. novembra 8, ob 17. uri, na tribuni ob igrišču v 
Blagovici in prisluhnili poučnemu predavanju, ki so ga popestrili različni 
rekviziti in preizkusi.
Pomembno je, da je hrana, ki jo ponudimo, varna. Večkrat pozabimo, da 
lahko tudi priprava jedi v domači kuhinji predstavlja tveganje za naše 
zdravje oziroma vir okužbe. Zelo pomembna je čistoča rok (brez prsta-
nov, ur in zapestnic) in osebna higiena osebe, ki pripravlja hrano.
Zato je pomembno, da se v kuhinji držimo higienskih pravil. Bacile, ki 
lahko povzročijo zastrupitev s hrano, sicer uničimo s kuhanjem in hra-
njenjem hrane v hladilniku, a če nismo dovolj pazljivi, se lahko hitro ra-
znesejo naokoli na rokah, deskah za rezanje, servietah, nožih in drugih 
kuhinjskih pripomočkih.
Vedno počistimo delovne površine po vsaki stopnji priprave hrane. To 
sicer zveni nekoliko pretirano, vendar previdnost nikoli ni odveč. Surovo 
meso, perutnina, ribe, jajca in druga surova hrana so glavni vir bacilov, 
vendar zlahka okužijo tudi drugo hrano. Po tistem, ko smo jih pripravlja-
li, si vedno umijemo roke ter očistimo pripomočke in delovne površine, 
preden se dotaknemo česarkoli drugega. Zelo je priporočljivo, da imamo 
eno desko za meso in ribe, drugo pa za rezanje zelenjave, s čimer bomo 
možnost obolenja zmanjšali na minimum.
Umazano posodo in pribor vedno pomijemo z vročo vodo in detergen-
tom. Zgolj spiranje pod tekočo vodo ne bo uničilo bacilov.
Pozorni moramo biti tudi pri uporabi tekstilnih kuhinjskih krp, ki so lah-
ko pogosto vir klic, zato jih je treba redno menjavati. Kuhinjske krpe naj 

Kako nevarna za vaše zdravje je lahko vaša kuhinja

bodo iz materialov, ki jih lahko vzdržujemo s pranjem na 95 stopinjah 
Celzija. Za umazana opravila naj bi uporabljali papirnate brisače.
Hišni ljubljenčki: psi, mačke, ptice idr. lahko prenašajo številne klice. Po 
stiku z njimi ali njihovimi posodami za hrano si moramo vedno umiti 
roke. Pomivanje in shranjevanje posode za hranjenje živali mora biti lo-
čeno od ostale posode za pripravo hrane.
Čeprav se nam zdi vse povedano logično in preprosto, lahko en sam tre-
nutek nepazljivosti ali površnosti poruši člen v verigi priprave neoporeč-
ne hrane in katastrofa je tu v obliki bruhanja, driske ali zastrupitve.
Čas, namenjen predavanju, se je hitro iztekel, gospodu Andreju smo se 
zahvalili za koristne nasvete oziroma napotke in se mu priporočili še za 
kakšen obisk.
Srečanje smo nadaljevali ob prijetnem klepetu in prigrizku.

ZA kork BLAgoViCA: MALči LeVeC, foto: joži urAnkAr

Podeželsko društvo Blagovica želi 
vsem občanom, društvom in podjetnikom
vesele praznike in uspešno novo leto 2019!

Ob tej priložnosti se vsem zahvaljujemo 
za sodelovanje in pomoč z željo, da bo tako 

tudi v prihodnje.

Naj majhna zadovoljstva
postanejo velika,
naj vse skrbi in žalost
zamenja sreča tiha.

Naj vam bo dano
storiti prave reči,
ubrati prave poti
ter v sebi in drugih
najti le dobre stvari!

NoVoletNo Voščilo

Vsem krvodajalcem, 
krajanom in ostalim 
občanom želimo vesele in 
doživete božične praznike, 
v letu 2019 pa predvsem 
trdnega zdravja, miru, tihe 
sreče in veliko prijetnih 
trenutkov! Iskrene čestitke 
tudi ob dnevu samostojnosti! 
Zahvaljujemo se vsem, 
ki nam pri našem delu 
pomagate in nas podpirate!

Krajevni odbor  
Rdečega križa Blagovica

Lekarna Vir

Naj bodo božični prazniki 
in novo leto 2019 

napolnjeni s srečo, mirom  
in zaupanjem v dobro!

SOL LUCET OMNIBUS (sonce sije vsem) 

Nasvet in nasmeh

Čufarjeva 23, 1230 Domžale, T: 01 724 45 82 
Delovni čas: pon–pet: 7.45–19.15  

in sob: 7.45–12.15
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70 let Planinskega  
društva Domžale
Letošnje leto je obeleženo s številnimi jubileji tako PD Domžale 
kakor njegovih odborov in doma na Mali planini. V bogato zgodo-
vino društva so se z zlatimi črkami zapisali tudi občani naše ob-
čine in za svoj doprinos k živahnemu, delovnemu in družabnemu 
utripu v društvu prejeli v petek, 23. novembra 2018, v prostorih 
Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah temu primerna pri-
znanja in pohvale. 

Skozi leta zgodovine PD Domžale nas je z besedo in številkami po-
peljala Draga Jeretina Anžin, ki nam je zaupala številne zanimivosti o 
društvu. O društvu, njegovih članih in domu na Mali planini pa nam je 
spregovorila predsednica društva Helena Kermauner. Težko je v nekaj 
minutah povzeti vse, kar se je dogajalo v društvu, vendar smo obisko-
valci dobili jasno sliko o skrbi društva za okolje, naravo, planine, pod-
mladek in še kaj. Čeprav se število prostovoljcev zmanjšuje, se število 
opravljenih prostovoljnih ur povečuje, kar potrjuje pripadnost društvu. 
Podpredsednik Planinske zveze Slovenije Roman Ponebšek je pouda-
ril, kako pomemben je delež PD Domžale za razvoj planinstva, saj so 
bili v društvu nosilci številnih novih prijemov tako na področju samega 
gorništva, alpinizma kot pohodništva. Ob tej priložnosti se je zahvalil 
Planinskemu društvu Domžale za sedem desetletij uspešnega dela na 
področju planinstva in udejstvovanja na raznih dogodkih kakor tudi v 
planinskih šolah v Sloveniji. Župan Toni Dragar, ki se je v govoru ustavil 
pri podružnici, ali kakor on rad pravi, enklavi v sosednji občini Kamnik, 
Domžalskemu domu na Mali planini, ki je bil v teh letih deležen temelji-
te prenove v zadovoljstvo vseh obiskovalcev gora. Ob jubileju je pred-
sednici Planinskega društva Domžale Heleni Kermauner izročil darilo za 
uspešno delovanje društva in zgledno sodelovanje z občino. Pred vse-
mi nagovori so za uvod poskrbeli pevci moškega pevskega zbora Janko 
Kersnik iz Lukovice, ki že dve desetletji sodelujejo z PD Domžale. Svoje 
prepevanje so nadaljevali tudi po vsakem govorniku, da so se malce od-
počila ušesa od številnih podatkov. Ko so odšli na zasluženi odmor, jih 
je zamenjala Banda citrarska iz Ihana pod taktirko Petra Napreta. Sledila 
je še podelitev priznanj in zahval tako PD Domžale kakor PZ Slovenije. 
Pisno zahvalo Planinske zveze Slovenije je prejel Jure Pezdirc, bronasti 
častni znak Planinske zveze Slovenije Tin Pelc, srebrni častni znak Pla-
ninske zveze Slovenije Dušan Prašnikar, pohvalo Planinske zveze Slo-
venije je prejel moški pevski zbor Kulturnega društva Janko Kersnik iz 
Lukovice, pisne zahvale Planinskega društva Domžale Blaž Češka in po-
sebne zahvale Planinskega društva Domžale za 15-letno udeležbo ter 
za kar sedemkratno osvojitev naslova državnih prvakov Slovenskega 
planinskega orientacijskega tekmovanja kategorije D sta prejela Dušan 
Prašnikar in Blaž Češka. Domžalska pot spominov je v teh letih doživela 
poleg številnih obiskovalcev tudi spremembe. Načelnik markacijskega 
odseka Lojze Pirnat je ob 70-letnici spregovoril o novi trasi, spremem-
bah imen, skrbništvu in ostalem, kar moramo vedeti o poti. Ob tej pri-
liki so se zahvalili domačinom, prek katerih vodi pot in imajo pri hiši 
vpisne knjige in žige za pohodnike. Tako sta med njimi pisno zahvalo 
Planinskega društva Domžale prejela tudi Leopold in Pavlina Šinkovec. 
Akademijo so zaključili s prijetnim druženjem v avli doma ob pogostitvi 
ter pogovorih o zgodovini in načrtih za naprej.

drAgo juteršek

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LUKOVICA

ObVeSTiLO
Obveščamo vse svoje člane, da bomo 

ČLanaRinO Za LeTO 2019 
pobirali po naslednjem razporedu:

LUKOVICA, PREVOJE, ŠENTVID, RAFOLČE: 
 6. 1. 2019 od 9.00–11.00 
 v pisarni Društva upokojencev v Lukovici
BLAGOVICA: 13. 1. 2019 od 9.00–10.45 
 v pisarni KS Blagovica    
KRAŠNJA: 13. 1. 2019 od 11.00–12.00 
 v Gostilni Lipa
TROJANE: 20. 1. 2019 od 9.30–11.00 
 v Bistroju 91

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 15.00–17.00. Društvena članarina 
znaša 10 €, vzajemna članarina pa 12 €, skupaj 22 €.
Občni zbor DU Lukovica bo v četrtek, 28. 2. 2019, ob 16.00 v dvo-
rani v Lukovici.
Želimo vam, da se vam v letu 2019 izpolnijo vse želje in pričakova-
nja, božični prazniki naj vas obdarijo s trenutki prijaznosti in iskre-
nim toplim zavetjem. Pa mnogo zdravja!
Iskrene čestitke tudi ob Dnevu samostojnosti.

društVo upokojenCeV LukoViCA          

Članice in člani Godbe Lukovica vam čestitamo ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, hkrati pa želimo vesel božič ter 

srečno in dobre glasbe polno leto 2019!

Ob tem se zahvaljujemo vsem domačim, prijateljem, spon-
zorjem in donatorjem, ki nas podpirate že vrsto let in ste 

prispevali kamenček v mozaik ob praznovanju 20-letnice 
delovanja našega orkestra. Še enkrat hvala! Takšnega sode-

lovanja bomo veseli tudi v prihodnje.
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Priznanja  
za aMD Lukovica
Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), nacional-
na panožna zveza za motošport in karting, 
je sredi novembra v Festivalni dvorani v Lju-
bljani z razglasitvijo najboljših in s podelitvijo 
priznanj počastila uspehe športnikov, ki v dr-
žavnem prvenstvu in mednarodni konkurenci 
tekmujejo z licenco AMZS. Motošportnik leta 
je po izboru strokovnega sveta za avto-moto 
šport četrtič zapored motokrosist Tim Gajser.
AMZS je na slovesnosti okronala še državne 
prvake za sezono 2018 v cestno hitrostnem 
motociklizmu, cross countryju in trialu, v spee-
dwayu, motokrosu in kartingu. Pokal za osvoji-
tev naslova državnega prvaka v trilau je prejel 
Severin Sajevec, član AMD Lukovica.
Med nagrajenci za najboljšo organizacijo dirk 
je AMD Lukovica prejelo kar dve priznanji, in si-
cer priznanje za najboljšega organizatorja dirk 
v cestno hitrostnem motociklizmu, za odlično 
organizacijo avgustovske dirke v AMZS Centru 
varne vožnje na Vranskem in majske dirke v tri-
alu na poligonu Avto Kveder v Lukovici. AMD 
Lukovica se zahvaljuje članom in simpatizer-
jem za pomoč pri uspešni organizaciji dirk in 
drugih prireditev. 
Vsem članom in občanom naše občine želimo 
veliko uspehov, sreče in zadovoljstva v priha-
jajočem letu 2019. 

AMd LukoViCA in Mk rokoVnjAči

V nedeljo, 2. decembra 2018, je v Celju pote-
kal tradicionalni novoletni turnir v olimpijskem 
dviganju uteži, ki ga sestavljata disciplini poteg 
in sunek, prisotno pa je bilo že na prvih olim-
pijskih igrah. Za Težkoatletski klub Domžale je 
nastopila tudi Petra Pavlič, ki je v potegu posta-
vila državni rekord, ki sedaj znaša že 75 kilogra-
mov. V sunku je zmogla kar 85 kg in tako posta-
vila tudi državni rekord v olimpijskem biatlonu, 
skupaj 160 kilogramov. Petra je tako prvič po 
poškodbi roke, kot posledica delovne nesreče, 

Petra Pavlič zmagala na novoletnem 
turnirju in postavila državne rekorde

spet postavila državne rekorde. Zasluga tem 
rezultatom gre v predvsem silni vztrajnosti ter 
dobremu sistemu treningov. Po tekmovanju 
je Petra povedala, da je zares zadovoljna, saj ji 
je uspelo zmagati na tem prestižnem turnirju 
in hkrati postaviti državne rekorde, čeprav ji 
mnogokrat primanjkuje časa za kvalitetne tre-
ninge. Trenutno je namreč poleg službenih ob-
veznosti zelo zaposlena s pisanjem magisterija 
na Zdravstveni fakulteti.

VALentin orešek

Naj bodo vaše poti  
v letu 2019 varne,  
srečne in brezskrbne!
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»Najboljši način,  
kako ugotoviti  
ali lahko nekomu  
zaupamo, je,  
da mu zaupamo.«

(Ernest Hemingway)

Voščimo vesele praznike, 
v novem letu pa osebne sreče in zdravja!

   

V letu 2019 vam člani Športnega društva Peloton 
želimo obilo zdravja, sreče in športnih aktivnosti!

   

 

DELOVNI ČAS:
pon. - sob., od 9. do 22. ure, 
nedelja od 8. do 14. ure, sreda zaprto
Dušan Jemec s.p., Stari trg 10, Lukovica
T: 01 7235 146, M: 041 532 483

Spoštovani, zahvaljujemo se
vsem gostom, ki ste nas v tem
letu obiskali. Želimo vam
srečno in zdravo leto 2019
ter veliko kulinaričnih
užitkov iz domače kuhinje.
Vljudno vabljeni!

208 & 2008
SPA[ R ]KIRAJ BREZ ČAKANJA!

ZA 10.200 €*

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

peugeot.si
Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. 
Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo 
zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2 - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta 
v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 10.200 EUR; mesečni obrok je 110 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na 
ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 05. 10. 2018 znaša 8,1% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 
6,6%; financirana vrednost 7.140 EUR; skupni znesek za plačilo 12.064 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 
EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

ZA 13.290 €*
Z AVTOMATSKO KLIMO

       
TEHNIČNI PREGLEDI  
               01 723 68 44

SERVIS  01 723 68 40

www.avtokveder.com

AVTO KVEDER d.o.o.
Obrtniška ul. 1, Lukovica

pon - pet: 7.00 - 19.00
sob: 8.00 - 13.00

Veliko srečnih in varnih
poti v letu 2019!
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Šahovski turnir v blagovici
V petek, 23. novembra 2018, smo v prostorih KS Blagovica tradici-
onalno skupaj s Športnim društvom Zlato Polje organizirali šaho-
vski spopad društev PGD Blagovica in ŠD Zlato Polje. Bili smo priča 
večeru, polnemu vrhunskih šahovskih potez in zanimivih preobra-
tov, vse skupaj v zelo sproščenem vzdušju z obilico dobre volje in 
medsebojnega prijateljstva. Ker pa je tudi tekmovalnost na takih 
dogodkih prisotna, v imenu PGD Blagovica čestitamo ŠD Zlato Polje 
za skupno zmago na turnirju. Srečanje je bil dober pokazatelj, da 
društva po celotni občini Lukovica dobro sodelujemo in že se vese-
limo naslednjega srečanja, ki bo tradicionalno v Zlatem Polju.

AndrAž štrukeLj

HK Prevoje spet odprl 
domžalsko drsališče
Tudi letos smo bili deležni povabila domžalskega Zavoda za šport 
in rekreacijo za nastop ob odprtju drsališča.

Naši najmlajši so se pred prvimi navdušenci domžalske ledene ploskve 
pokazali v četrtek, 6. decembra 2018.
Novost v klubu v letošnji sezoni mlajših selekcij je na željo in veselje 
otrok ter trenerjev zagotovo redni ledeni hokejski termin do konca zime 
v Domžalah, vsako soboto ob 19.15. Ob tem pa seveda ne počivajo niti 
rolerji in redni treningi v RCU Lukovica kjer nas čaka še kar nekaj dela in 
znojenja, preden vstopimo v novo leto. 

#HkpšAMpion    
predsednik dArio VeseL

14. turnir ŠTD in KS Rafolče 
v namiznem tenisu
V nedeljo, 2. decembra 2018, je bil izveden tradicionalni turnir kra-
janov KS Rafolče in članov ŠTD Rafolče v namiznem tenisu, ki se je 
odvijal v mali telovadnici OŠ Janka Kersnika na Brdu. Udeležili so 
se ga mladi do 18 let ter ženske in moški. Večina udeležencev je 
ohranjala svoje zdravje in nabirala spretnosti v šolski telovadnici 
že med letom. Nastopilo je 15 sodelujočih v treh kategorijah, štirje 
v kategoriji mladih do 18 let, štirje v kategoriji žensk in sedem v 
kategoriji odraslih moških.

Po razburljivih bojih in hitrem spremljanju bele žogice so rezultati tek-
movanja naslednji:
Pri mladih do 18 let je bil vrstni red: 1. Anže Žalec, 2. Gašper Dečman, 3. 
Tjaš Krnc in 4. Anže Pavlič.
V ženski kategoriji je bi vrstni red: 1. Urša Barle, 2. Jasna Marinčič, 3. 
Julijana Jeretina in 4. Ana Klinar.
Pri članih je bil vrstni red naslednji: 1. Aleš Marinčič, 2. Klemen Klinar, 3. 
Milan Jeretina, 4. Blaž Jemec in 5.–7.: Andraž Sovec, Gašper Dolinšek in 
Rok Keržan
Najboljši trije v vsaki kategoriji so prejeli pokale.
Zahvaljujemo se vodji tekmovanju Marku Brezniku in vodstvu šole za 
prostor. Naslednje leto se vidimo spet vsaj ob taki udeležbi.

Viktor jeMeC
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Grini na obisku v vrtcu Medo
Vrtec Medo je v torek, 20. novembra, in v sredo, 21. novembra, obiskal 
poseben gost, Grini iz JKP Prodnik. Pred vrtcem so se mu pridružili še 
delavci s smetarskim vozilom, ki so prikazali, kako poteka praznjenje 
zabojev in odvoz odpadkov. Otroci so bili enotnega mnenja, da si de-
lavci za svoje delo zaslužijo bučen aplavz. 
Grini se je nato otrokom starejših skupin pridružil v igralnici. Za njih je 
naprej pripravil nekaj teoretičnega znanja o ločevanju odpadkov. Po-
govarjali smo se o recikliranju odpadkov in njihovi ponovni uporabi, 
nato smo prešli k ustavljalni delavnici. Otroci so naredili barvne tabli-
ce iz kartona, ki so jih uporabili v kvizu. Svoje znanje, v kateri zabojnik 
spada določeni odpadek, so preverili z dviganjem kartončkov. Poka-
zali so veliko znanja o ločevanju odpadkov in skrbi za okolje. Prepriča-
na sem, da v znanju o ločevanju odpadkov prekašajo marsikaterega 
odraslega. Za njihovo znanje in trud jih je Grini nagradil z didaktič-
nimi kartami. Grinjev moto je: „Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne 
nastane.“ Trudili se bomo, da bo to tudi moto nas vseh. 

VeronikA HriBAr

V petek, 16. novembra, smo tudi v našem vrtcu obeležili tradicio-
nalni slovenski zajtrk, ki je sestavljen iz kruha, ki je namazan z ma-
slom in medom, jabolka in mleka. Otroci iz vseh skupin so se ves te-
den pripravljali, da je zajtrk minil v čim bolj prijetnem in čarobnem 
vzdušju. Z različnimi izdelki in pogrinjki smo okrasili mize in tako 
počastili obstoj slovenske avtohtone vrste – kranjske sivke. Skozi 
različne dejavnosti, ki so potekale čez teden, smo izvedeli veliko 
novega, med drugim tudi to, zakaj lahko nekomu rečemo, da je pri-
den kot čebela. Na dan tradicionalnega slovenskega zajtrka so nas 
med zajtrkom z obiskom razveselili čebelarji z Brda. S seboj so pri-
nesli veliko zanimivih pripomočkov, ki jih uporabljajo pri rokovanju 
s čebelami. Njihovo razstavo smo si ogledali v telovadnici. Najpo-
gumnejši otroci so lahko oblekli malo čebelarsko obleko. Mislimo, 
da se za čebelarstvo v našem kraju ni treba bati. Kar nekaj otrok je 
namreč povedalo, da bodo takrat, ko zrastejo, zagotovo čebelarji.

VeronikA HriBAr, MAjA LenArčič

Tradicionalni slovenski zajtrk tudi v vrtcu Medo

Staro in mlado se je v soboto, 24. novembra, zbralo v avli podru-
žnične šole v Krašnji, da bi trgovali, se pogovarjali, igrali, ustvarjali 
in telovadili. Številni izdelki, ki so jih mladi pripravili za predpra-
znični bazar tudi ob pomoči staršev in učiteljic, so namreč vabili k 
ogledu in nakupu. Šolsko avlo so tokrat krasili izdelki, ki so značilni 
za veseli december in so nepogrešljivi za pravo praznično vzdušje. 
Okraski za smrečice so zato hitro menjali lastnika in številni koledar-
ji so se iz šolske avle preselili v domače otroške sobe. A ne le to, na 
voljo je bilo še obilo drugih ročno izdelanih in pobarvanih izdelkov, 
ki še kako prav pridejo doma. Poskrbljeno je bilo tudi za sladkosne-
de, ki so se lahko takoj posladkali ali pa so dobrote odnesli domov, 
da se bodo lahko sladkali tudi v prihajajočem veselem decembru. 
Glasbeni navdušenci so bili deležni še posebne poslastice. Učenci 
glasbene šole Polton in Domžale so pripravili pravi božični koncert. 
Ko pa so se učenci utrudili, je na harmoniko zaigrala ena izmed 
prababic in veselo vzdušje se je nadaljevalo. Po vseh dobrotah se 
prileže tudi rekreacija in tako smo se v telovadnici spoznavali z že 
malce pozabljenimi igrami »škarjice brusit, špano, ristanc« in malce 
novejšo igro »tri v vrsto«. Medtem ko so se nekateri potili in premi-
šljevali, so drugi raje zavili na delavnice, kjer so izdelovali čudovite 
venčke, angelčke ter druge zanimive in uporabne izdelke. Kako se 
plete slama in kako nastane punčka iz »cunjic«, smo imeli priložnost 
spoznavati na posebni delavnici v avli šole, kjer so pletle dame, ki 
so v to šolo hodile že pred nekaj leti. Da je bil dan popoln, je ob 

Dan odprtih vrat in predpraznični bazar v POŠ v Krašnji
koncu po vseh čudovitih dobrotah zadišalo še po kavici, ki je bila 
pika na i tokratnega druženja v podružnični šoli v Krašnji, kjer se 
je po zaslugi staršev, otrok in učiteljev nabralo tudi nekaj denarja, 
namenjenega šolskemu skladu.

drAgo juteršek
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Osnovna šola 
Janka Kersnika Brdo 

Dan odprtih vrat
V soboto, 24. novembra, sta na OŠ Janka Kersnika in na 
obeh podružnicah ter prvem razredu v vrtcu potekala dan 
odprtih vrat in sejem. Na tem dnevu so sodelovali vsi učen-
ci šole, starši in stari starši. Naslov dneva je bil Stare igre 
in igrače.

Prvo in drugo šolsko uro so se učenci po razredih pripravljali na 
obisk staršev in starih staršev ter ostalih obiskovalcev. Nekateri 
učenci so pripravljali stojnice za prodajo izdelkov, drugi pa so 
v učilnicah izdelovali stare igre in igrače ter se igrali. Izdelali 
so plakete in zapisali, kako se kakšna igra igra. V vsaki učilnici 
je bila predstavljena ena igra npr. domine, tangram, mlin, ba-
linanje s krompirjem, kamenčkanje, volkarca … V telovadnici 
so izvajali igre, za katere je značilno gibanje npr. Kdo se boji 
črnega moža?, gumitvist, skakanje čez kolebnico, korenčki … 
V učilnici za glasbo pa so peli stare ljudske pesmi.
Ob 10.30 so se nam pridružili starši, stari starši in naključni obi-
skovalci. Ti so se lahko sprehodili po razredih in se igrali igre z 
učenci ali pa med seboj. Pravila igranja so jim razložili učen-
ci, ki so tudi organizirali igre. Na stojnicah so si lahko ogledali 
in kupili izdelke, ki so jih na tehničnih dnevih izdelali učenci. 
Izdelovali so novoletne čestitke, koledarje, svečke, tangram, 
posadili božično žito, adventne venčke … Prodajali smo tudi 
piškote, ki so jih napekli starši in stari starši.
Poleg predprazničnih stojnic smo člani projekta Erasmus+ po-
stavili tudi stojnico, na kateri smo razstavili nekaj iger in igrač, 
ki smo jih spoznali in izdelali na tehniškem dnevu v oktobru. 
Obiskovalcem smo predstavili namen oziroma cilje projekta 
Stare igre in igrače iz preteklosti kot gradniki mostov sodelo-
vanja med šolami v EU. Prek videokonference smo se povezali 
tudi z našo partnersko šolo Instituto Comprensivo di Squilance 
v Kalabriji. Tudi tam so imeli ta dan, namenjen igri in igrači. 
Drug drugemu smo povedali in pokazali, kaj delamo.
Obiskalo nas je veliko staršev, starih staršev in ostalih obisko-
valcev. Ker smo ta dan zbirali tudi denar za šolski sklad, smo 
bili velikega števila obiskovalcev zelo veseli. 
Hvala vsem, ki ste spekli piškote in nam jih podarili. Hvala 
vsem obiskovalcem za obisk in seveda za nakup izdelkov. Brez 
vas nam ne bi uspelo. Hvala tudi delavcem šole za lepo izpe-
ljan dan odprtih vrat.

jAnA koVič

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. 
Vsebina članka je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”
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BOŽIČs Šentviškim zvonom

Cerkev sv. Vida v Šentvidu pri Lukovici
Sobota, 29.12.2018, ob 19.00

BOŽIČNI KONCERT
Program: slovenske božične,  
John Rutter, zabavna  
popularna glasba

Župnijska cerkev, Domžale
Nedelja, 6. januar 2019, ob 18.45 (po večerni sv. maši)

BOŽIČNI ORATORIJ   /  Camille Saint-Saëns

v sodelovanju s solisti in  
zborom Collegium vocale iz Celja 
zbora bosta pela že med sv. mašo ob 18.00 (Rutter in slovenske božične)

JUBILEJNIH 30 LET
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Društvo krajanov naselij  
Spodnji in Zgornji Tuštanj

želi vsem bralcem prijetne, spokojne,  
praznične dni v krogu najbližjih. Naj bodo 

ljubezen, razumevanje, sreča, veselje ... vaši  
zvesti spremljevalci v prihajajočem letu 2019!

Vsem našim zvestim donatorjem želimo obilo 
poslovnih uspehov in upamo, da bomo tudi v letu 

2019 uspešno sodelovali. Letos smo se odločili, 
da bomo sredstva, namenjena novoletnim 
voščilnicam, donirali PGD VRHPOLJE, ki bo  

v prihodnjem letu praznovalo 90 let obstoja, 
 za nakup novega gasilskega vozila.

Vesel božič in vse dobro v letu 2019.

Želimo vam prijetne
blagoslovljene božične praznike

in srečno, zdravo ter uspešno leto 2019. 
Naj vam prinese mir v vaša srca in domove.

Krajevna skupnost Češnjice

Spet je čas, ko si sreče zaželimo, 
bi slabo pozabili, k dobremu hitimo. 

Vizije in cilji so jasni, na pot se odpravimo, 
če smo kaj kleni. 

Srečen božič in novo leto 2019  
želi vsem krajanom

 Krajevna skupnost Blagovica.

Staro in novo vodstvo  
KS Rafolče želita vsem 

krajanom vesele božične  
in novoletne praznike  

ter srečno in zdravo  
novo leto 2019.
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Vsem bralkam in bralcem želimo mirne 
božične praznike. V letu 2019 naj vas 
spremljajo sreča, zdravje in živahen  
smeh na vseh poteh. Preživite  
prihajajoče leto v najboljši družbi!

TD Sv. Vid

DRUŽINSKI PREJEMKI
Od 1. 1. 2019 bodo stopile v veljavo spremembe pri družinskih prejem-
kih, te so naslednje:
•	 očetovsko	in	starševsko	nadomestilo	bo	znašalo	100	odstotkov	osnove	

(doslej 90 odstotkov),
•	 materinsko	nadomestilo	bo	neomejeno,	starševsko	in	očetovsko	nado-

mestilo pa omejeno na 2,5 kratnik povprečne plače (prej 2-kratnik),
•	 dodatek	za	veliko	družino	bodo	prejele	vse	velike	družine	ne	glede	na	

materialni položaj družine (prej cenzus),
Vsem, ki bodo imeli na dan 1. 1. 2019 veljavno pravico do materinskega, 
očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 % osnove 
oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova od-
ločba. V novi odločbi bo od 1. 1. 2019 odločeno o nadomestilu v višini 
100 % osnove, brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z 
zgornjo omejitvijo 2,5 kratnik povprečne plače pri očetovskem in star-
ševskem nadomestilu. Posebne vloge tako ni potrebno vlagati. Prvo 
višje izplačilo nadomestila bo tako v februarju 2019 za januar 2019. 
V letu 2019 dodatek za veliko družino ne bo več odvisen od materi-
alnega položaja družine (brez cenzusa) in so do njega upravičene vse 
družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki, pod pogojem da ima eden 
od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upra-
vičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2018 vložili vlogo za 
uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino, center za socialno 
delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, 
kar pomeni, da jim ni treba vlagati posebne vloge. Vsi ostali morajo za 
uveljavljanje pravice vložiti vlogo. Predvidoma bo izplačilo dodatka za 
veliko družino za leto 2019 v aprilu 2019. 

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA
Do državne štipendije bodo od 1. 1. 2019 dalje upravičene tudi osebe, 
pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 
evra. Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 
evra, zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve ce-
lotnega zadnjega dohodkovnega razreda pa bodo do štipendije upra-
vičene tudi osebe, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana 
znaša od 576,90 do 659,30 evra. Državna štipendija v zadnjem dohod-
kovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnole-
tne upravičence. Do državne štipendije bo tako upravičenih okoli 8500 
dijakov oziroma študentov več. 
Vlagatelji lahko vlagajo vloge na pristojni center za socialno delo od 1. 
12. 2018 dalje. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija v 
preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa, kakor tudi vlagatelji, 
ki jim državna štipendija v šolskem / študijskem letu 2018/2019 miruje 
zaradi preseganja cenzusa. Centri za socialno delo o upravičenosti do 
štipendije ne bodo odločali po uradni dolžnosti, ampak samo na pod-
lagi vloge!

LETNE PRAVICE: OTROŠKI DODATEK, ZNIŽANO PLAČILO VRTCA, 
DRŽAVNE ŠTIPENDIJE, SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA
Od 1. decembra 2018 dalje upravičencem do navedenih pravic ne bo 
treba vlagati vlog za podaljšanje navedenih pravic, saj bo to naredil 
CSD po uradni dolžnosti. Za upravičence, ki jim pravica izteče z 31. de-
cembrom 2018, bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odlo-
čili o nadaljnjem upravičenju do otroškega dodatka oziroma znižanju 
plačila vrtca. 
Če oseba prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, 
znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice 
in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali 
elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice 
sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice. Vsebinski 
pogoji uveljavljanja pravic iz javnih sredstev se ne spreminjajo. 

VIŠINA OSNOVNEGA ZNESKA MINIMALNEGA DOHODKA 
S 1. 1. 2019 vstopi v veljavo novela Zakona o socialno varstvenih pre-
jemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka v višini 392,75 
evra. Osebe, ki so upravičene do denarne socialne pomoči oziroma var-
stvenega dodatka in imajo pravico priznano do 31. decembra 2018, ter 
želijo še nadalje (od 1. januarja 2019 dalje) prejemati denarno socialno 
pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra 2018 vlo-
žiti vlogo za podaljšanje priznanja pravice do denarne socialne pomoči 
oziroma varstvenega dodatka. Prav tako mora še vedno vsakdo:
•	 vložiti	vlogo,	ko	prvič	uveljavlja	pravico,
•	 vložiti	vlogo	za	podaljšanje	priznane	pravice,
•	 sporočiti	spremembo	v	času	trajanja	pravice.
Za osebe, ki so prejemniki denarne socialne pomoči ali/in varstvenega 
dodatka, in so pravico pridobili pred 1. junijem 2018, na podlagi osnov-
nega zneska minimalnega dohodka 297,53 evra, bo center za socialno 
delo po uradni dolžnosti izvedel preračun priznane pravice upošteva-
je nov osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 392,75 evra. Nova 
pravica bo priznana s 1. januarjem 2019. Osebe, ki so po 1. juniju 2018 
pridobile denarno socialno pomoč ali/in varstveni dodatek, in jim je 
pravica priznana tudi po 1. januarju 2019, v izreku odločbe pa imajo 
navedeno, da jim bo za obdobje po 1. januarju 2019 izdana dopolnilna 
odločba, se le-ta ne bo izdala, temveč se jim bo po 1. januarju 2019 
do izteka pravice izplačeval enak znesek denarne socialne pomoči ali/
in varstvenega dodatka, kot je bil določen z odločbo do 31. decem-
bra 2018. Upravičenci bodo o navedenem obveščeni z obvestilom. 

CENTER ZA SOCIALNO DELO
SOCIAL WORK CENTRE
OSREDNJA SLOVENIJA - VZHOD
ENOTA DOMŽALE

novosti s področja centra za socialno delo v letu 2019 

Naj vam leto 2019 spremeni sanje v resničnost 
in naj se trud izkaže v dosežkih.

SREČNO 2019.
Občinska organizacija Zveze borcev  
za vrednote NOB Lukovica



Rokovnjač26 POLITIKA

Srečen božič  
in veselo, zdravo  
ter uspešno leto 2019  
vam želimo člani liste za  
Prevoje, Rafolče, Zlato  
Polje in Lukovico!

Želimo vam poln koš zdravja, 
zvrhano mero optimizma 
in širok krog iskrenih prijateljev.

Veliko sreče in lepih sanj 
naj vam prinese božični dan. 
V novem letu pa nič skrbi, 
polno ljubezni in lepih dni. 

Srečno 2019!

Lista za Blagovico,  
Češnjice in Trojane

 

Drage občanke, dragi občani občine Lukovica 

Tako, kot se staro leto bliža h koncu, se  
novo približuje in nas nestrpno pričakuje. 
Pozabimo v starem vse tisto, kar nas bremeni, 
vse kar nam predstavlja težo in žalost našega 
življenjskega nahrbtnika. S seboj vzemite  
samo tisto, kar vas veseli, samo tisto, kar vas 
radosti in samo tisto ob čemer ste srečni. 

Naj vam Novo Leto prinese skriti zaklad  
vašega srca in radostno potovanje vas samih.      

SREČNO 2019
Lista Marjana Šarca, IO Lukovica               

Lokalne volitve 2018 so za nami. Zahvaljujemo 
se vsem za podporo in glasove. 

Vsem izvoljenim iskreno čestitamo in se 
veselimo skupnih izzivov.

Želimo vam blagoslovljen božič, veliko osebne 
in družinske sreče,  ljubezni ter ponosno 
praznovanje Dneva samostojnosti in enotnosti.

V novem letu 2019 pa vam želimo notranjega 
miru, zadovoljstva, koristnih sprememb in 
državljanskega poguma.

OO SDS Lukovica
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V en sam kratek utrip srca je stisnjeno vse - mati, domovina, Bog. 

(Ivan Cankar)

Vsem občankam in občanom čestitamo ob  
državnem prazniku dnevu samostojnosti in  
enotnosti. Ponosno dvignimo zastave. Praznujmo z 
radostjo v srcu in zapojmo hvalnico slovenstvu.

Še enkrat iskrena zahvala za vaše glasove zaupanja 
na lokalnih volitvah. Zavezujejo nas za  
odgovorno odločanje v občinskem svetu, za polno 
uresničevanje našega premišljenega razvojnega 
programa.

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 2019.

Nova Slovenija - krščanski demokrati,
ki smo blizu ljudem
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Pismo bralca
Pozdravljeni!
V zadnji št. Rokovnjača sem prebral članek 
rekonstrukcija ceste Čeplje-Znojile, vendar je 
vsebina zelo zavajajoča, ter moram podat re-
snične podatke o tej rekonstrukciji, ker je bilo 
tu storjenih veliko nepravilnosti .Res so se za-
čela zemeljska dela na omenjenem cestišču, 
ter se je pri izkopu za prestavitev vodovoda 
poškodovala cev (v dolžini 3,5 m)v kateri po-
tekajo optični kabli,ter je bil tudi poškodovan 
kabel optike,vendar o poškodbi te cevi,( ter 
v njej tudi kabel) ni nihče od odgovornih ni-
kogar obvesti,jaz sem izpad vseh telekomun
ikacij(internet,tv,telefon)prijavil Telekomu, ter 
so poskušali preko mobitela zadevo usposta-
viti vendar se ni dalo, ter smo tako bili 5 dni 
odrezani od sveta. Šesti dan pa sem na rob 
gradbišča dostavil zabojnik kom. Odpadkov, 
ter šel pogledat kaj se dela na gradbišču, ter 
takoj opazil poškodovano cev optike, ter takoj 
o videnem obvestil Telekom, ter je tudi takoj 
za tem njihov tehnik prišel ter ugotovil preki-
nitev kabla ter takoj tudi poklical vzdrževalce 
optike to je podjetje GVO,kateri so naslednji 
dan prišli ter kabel začasno popravili z spoj-
kami ter izvajalcu del (Hribar d.o.o.)naročili, da 
je treba spojke dobro zaščititi da jih nebi pri 
delu poškodovale, vendar so te spojke in ka-
bel ostale nezaščitene v kanalu, po štirih dneh 
pa so delavci izvajalci del ta kanal v katerem 
so bile spojke enostavno zasuli z gramozom 
ter povozili s tovornjakom ter uničili začasne 
spojke, ter smo bili tako še dva dni brez vseh 
povezav. Za mene je tako delo navadna šlam-
parija, lahko bi se temu reklo sabotaža. Jaz 
sem izvajalcu del poslal dopis, vendar se ni 
odzval.
V članku je tudi navedeno, da bodo na grad-
bišču delne zapore ali kratkotrajne (NEKAJMI-
NUTNE) popolne zapore ceste,vendar so bile 
v mesecu dni kar enajst dni popolne zapore 
in to od 4 do 8 ur (tu obstajajo dokazi lističev 
občinske uprave ),vendar pri teh zaporah ni 
bilo nobene ustrezne signalizacije, razen pro-
metnega znaka delo na cesti. (Kaj je delal nad-
zorni?).

Na koncu pa je tudi zapisano v dopisu, da 
obvoza ni mogoče organizirati, kar pa zopet 
ne drži.Obvoz je možen po občinski javni ce-
sti št.673 K.O.Lukovica, je pa res, da je Občina 
Lukovica na tej cesti pred nekaj leti dovolila 
kar nekaj nepravilnosti pod vodstvom sedaj 
že bivšega Župana.Tu je privatni mejaš prodal 
svojo nepremičnino skupaj z javno cesto ter 
to tudi geodetsko odmeril (Občina je bila o 
tem obveščena vendar ni ukrepala),ter je tako 
del javne ceste izginil,ter je bilo to zemljišče 
prodano,nato je novi lastnik parcele zgradil 
novo hišo (legalno) kasneje pa je k hiši (na 
bivšo cesto) prizidal nastrešek za garažo (to 
je bila črna gradnja)tudi o tem je bila občina 
obveščena,ter je tako to gradnjo dve leti zadr-
ževala, ter lastnik ni mogel dobiti gradbenega 
dovoljenja, na kar je kar na enkrat takratni Ob-
činski uslužbenec (Tomaž Cerar) podpisal so-
glasje za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Ker pa je o vsem tem bil obveščen tudi bivši 
Župan, je bila od tega dela kjer je sedaj ta ga-
raža izbrisana kategorizacija ceste,ter od tam 
naprej cesta ne obstoja več ter je tako možen 
prevoz po mojem zemljišču, vendar od občin-
ske uprave ni NIHČE prišel do mene za kakr-
šen koli dogovor.

Lep pozdrav,
 LoVrenC reMs čepLje

Odgovor Občinske uprave
Spoštovani!
O poškodbah na telekomunikacijskem omrež-
ju zaradi izvajanja zemeljskih del pri 1. fazi 
rekonstrukcije ceste Čeplje–Znojile smo bili 
obveščeni s strani bralca in smo se mu za ne-
všečnosti že opravičili. Ugotovljeno je bilo, da 
je bil optični kabel na odseku ceste položen 
tik pod površjem makadamske ceste, zato je 
bila zaradi rekonstrukcije ceste nujna poglobi-
tev optičnega kabla, ki jo je v celosti financiral 
lastnik telekomunikacijskega omrežja Tele-
kom, d. d. Prav tako je bila na obravnavanem 
odseku zaradi širitve potrebna celotna obno-
va oziroma prestavitev vodovoda.

Pohvala
Sem občasni dopisnik v glasilu Rokov-
njač, z namenom boljše prepoznavno-
sti delovanja Športnega društva Zlato 
Polje.
Ker svoje članke napišem ročno ali na 
pisalni stroj, jih mora uredništvo (od-
govorni urednik) ponovno prepisati. 
Tudi za prejšnjo številko Rokovnjača 
sem naredil tako. Napisal tekst in sku-
paj s sliko zalepil v kuverto in dal v na-
biralnik. Po nekaj dneh me je po telefo-
nu poklical urednik občinskega glasila 
Leon Andrejka in me opozoril, da je ob 
članku v pismu tudi nekaj desetakov, 
ki so bili nevede vloženi poleg.
Seveda mi jih je vrnil brez pomisleka, 
sam pa se mu javno zahvaljujem za 
njegovo korektnost in poštenost.

tone HABjAnič

Obvestila o popolni zapori ceste so bila na obi-
čajen način objavljena na spletni strani, obve-
ščeni so bili tudi policija in prevozniki šoloob-
veznih otrok. Objavljeno je tudi dovoljenje za 
popolno zaporo javne ceste JP 735 131 Čeplje–
Znojilo–Gostinčar, iz katerega je razvidno, da 
so predvidene tudi občasne popolne zapore. O 
teh se je krajane Čepelj in Znojil poleg običajne 
prometne signalizacije seznanjalo tudi z obve-
stili na začetku in koncu rekonstruiranega od-
seka (kot je razvidno tudi iz bralčevega pisma). 
Obvoza z razpoložljivimi finančnimi sredstvi ni 
bilo mogoče organizirati.
Ob rekonstrukcijah cest poskušamo z izva-
jalci doseči dogovor, da so popolne zapore 
čim krajše in čim manj moteče, treba pa je 
razumeti, da je določena dela brez izvedbe 
popolne zapore nemogoče izvajati. Še naprej 
se bomo trudili, da bo nevšečnosti čim manj. 
Hvala za razumevanje.

oBčinskA uprAVA

Sestavine so v vaših rokah. 

Zajemite jih toliko, kot jih potrebujete.

Recept za uspešno novo leto 
naj vključuje zdravo mero nakupov,

polno pest praktičnih rešitev 
in trajnostnih odločitev

ter polno skledo spoštovanja 

do soljudi, okolja 
in sebe.

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 
pričesk v letu 2019!
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Veljavnost od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019.www.lekarnaljubljana.si

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

redna cena: 6,99 €

cena s Kartico zvestobe

3,50 € POPUST: 
50%5

SKODELICA S POTISKOM ČIPKE 
420 ml

redna cena: 10,78 €

cena s Kartico zvestobe

5,39 € POPUST: 
50%5

DARILNI PAKET, DNEVNA 
IN NOČNA KREMA
50 ml + 50 ml

PRISRČNI ČAJ
40 g
redna cena: 3,50 €

cena s Kartico zvestobe

2,45 € POPUST: 
30%3

MAZILO ZA USTNICE  
5 ml
redna cena: 2,54 €

cena s Kartico zvestobe

1,27 € POPUST: 
50%2

izbrano iz kataloga ugodnosti

SRČNO
2019

Podoba jabolka na prazničnih izdelkih je oblikovana v vzorcu slovenske oz. idrijske čipke. Uporabili smo ga na skodelici, izdelani v Steklarni Hrastnik  
ter na lični embalaži Prisrčnega čaja, Dnevne in Nočne kreme ter Mazila za ustnice, ki smo jih za vas pripravili v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo v enotah Lekarne Ljubljana, v specializirani prodajalni LL VIVA (v okviru razpoložljivega asortimana) in v Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si izključno ob 
predložitvi Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ter zahtevanega števila jabolk zvestobe, sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične, popusti se ne seštevajo. Ponudba velja od 29. 11. 2018 do 14. 1. 2019 oz. do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite 0 8 0  7 1  1 7 !
na brezplačno telefonsko številko 

Berite regionalno in 
razmišljajte globalno 
tudi naslednje leto!

2019



Rokovnjač30 ZAHVALE

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

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil  
dragi mož, oče, ded in praded

JANEZ OCVIRK
po domače Papežev Janko

Iskreno se zahvaljujemo vsem  
sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem  

za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče ter maše. 
 Lepa hvala dr. Mariji Starbek za lajšanje njegovih bolečin  

in gospodu Ladu Goričanu za poslovilne besede.

Zahvaljujemo se župniku Dragu Markušu  
za lep pogrebni obred in pevcem MPZ Lipa  

za zapete pesmi ter vsem, ki ste ga  
pospremili na zadnjo pot.

Življenje brez njega je prazno in pusto.

Vsi njegovi

Tako tiho, skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel,
zdaj rešen vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.

 

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 78. letu starosti 
sklenil naš dragi mož, oče in stari ata

MAKS STEGNAR
po domače Breznikov Maks

iz Čepelj pri Lukovici

Zahvaljujemo se vsem, 
ki so ob smrti našega dragega moža, 
očeta in dedka kakor koli pomagali 

in se od njega poslovili na 
njegovi zadnji poti.

Vsem 
se iskreno zahvaljujemo!

Žena Ljudmila, hčerka Darinka, 
sin Miro in hči Lojzka z družinami 

ter ostalo sorodstvo

Tako tiho skromno si živel,
takšno tudi si življenje imel.
Skrb, delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje.
Sedaj srce tvoje več ne bije.
Bolečin več ne trpiš,
nam pa žalost srce trga,
solza lije iz oči,
dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.
Zdaj rešen si vseh bolečin,
za tabo pa ostal bo lep spomin.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 66. letu starosti  
sklenil naš dragi mož, oče, dedek, tast, brat in stric

STANISLAV BRCAR
s Prevoj pri Šentvidu

(1953–2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in 
sosedom za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove 

za svete maše. Posebno se zahvaljujemo gospodu župniku Pavlu 
Okolišu za opravljen pogrebni obred in poslovilni govor, pevcem 

za lepo petje in Pogrebni službi Vrbančič.

Ugasnila je luč življenja, prižgala se je luč spomina.

Vsi njegovi

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

ZANESLJIVO IN UGODNO!

- INTERNET in IPTV signal tudi s kamn. gradu, Krima, Ambroža, Vel. Planine, 
Zg. Javoršice, Kališča, Rožična, Porebra, Sr. vasi, Črnivca, Slivne, Sv. Miklavža

ZANESLJIV SERVIS LCD TV
Srečno 2019!

Praznični delovni čas  
Centra za ravnanje z odpadki Dob
Center bo v času praznikov odprt:
- v ponedeljek, 24. 12. 2018, od 8.00 do 16.00
-  v ponedeljek, 31. 12. 2018, od 8.00 do 16.00

Ostale delovne dni bo Center za ravnanje z odpadki 
odprt po zimskem delovnem času:
-  od ponedeljek do petka od 14.00 do 18.00
-  sobote od 8.00 do 18.00
- nedelje in prazniki zaprto
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Novi Dacia Duster

KAMERA 
Z VEČ POGLEDI

SISTEM ZA POMOČ
PRI VOŽNJI PO KLANCU*

* Dostopen samo na verziji 4x4. ** Velja ob nakupu preko Dacia Financiranja. Več informacij o ponudbi, pogojih nakupa in informativni izračun mesečnega obroka je na voljo na dacia.si.  
Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO6B, EURO6C in EURO6Dtemp. Emisija NOX: 0,017- 0,0428 g/km. Emisija trdnih 
delcev: 0,00005 – 0,00238g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 
in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Rezerviraj testno vožnjo na www.dacia.si

Kamen na kamen palača, 
copat na copat Dacia.

Odpelji Dacio za ceno copat:

5 €že za

na dan!**Dacia. Zanesljiv
partner GRZS.

Avtohiša Malgaj d.o.o., PSC Ljubljana, Tržaška 108, 1000 Ljubljana,

Nova vozila Tel.: 01 20 00 560, Rabljena vozila Tel.: 01 20 00 560,

Servis Tel.: 01 20 00 570, E-mail: prodaja.renault.lj@malgaj.com,
www.avtohisamalgaj.si

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale
Prijave:  031 / 209 – 501 
ali avtosola.loncar@siol.net

Vsem voznikom želimo varno vožnjo letu 
2019, našim kandidatom pa se iskreno 

zahvaljujemo zaupanje.

TEČAJI CPP-PRIČETKI: 21.1.2019, 25.2.2019 ob 17ih

TEČAJ za izpit-TRAKTOR: 04.2.2019, 12.3.2019 ob 16 uri

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.01/72 45 106

031/353 347
(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

Podarite darilni 
bon za zdrav korak 
v letu 2019. Srečno 

2019!



Spoštovanje je več kot beseda. Je vrednota, 
ki jo moramo negovati. Vsak dan.

SPOŠTOVANJE je naša temeljna pravica, ki pa je žal še vedno prevečkrat kršena. Ena 
najbolj razširjenih oblik nespoštovanja je nasilje nad ženskami, saj žrtev nasilja še 
vedno postane vsaka 5. ženska. Zato vas tudi letos pozivamo, tako moške kot ženske, 
da s spoštljivimi medsebojnimi odnosi vsak dan posebej izkazujete enakopravnost 
med spoloma ter z nakupom izbranih izdelkov za nego lastne blagovne znamke 
OMBIA podprete projekt NEGUJMO SPOŠTOVANJE. 

NEGUJMO 
SPOŠTOVANJE

  
 10 CENTOV  

od izbranih izdelkov 
namenjamo ženskam, 

žrtvam nasilja.

#negujmospostovanje   |   Več informacij na spletni strani: hofer.si/daneszajutri.
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