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FRIZERAJ Pogačar Irena s.p.
Ljubljanska	cesta	104

1230	Domžale
t:	01	724	15	00
m:	041	620	050
info@frizeraj.si
www.frizeraj.si

TEHNIČNI PREGLEDI: 01/ 7236 - 844       
SERVIS: 01/ 7236 - 840
www.avtokveder.com

• polnjenje klim
• homologacije
• menjava pnevmatik
•	optična	nastavitev	podvozja
•	servis	vseh	znamk	vozil
•	tehnični	pregledi
•	registracija	motornih	vozil
•	zavarovanja,	prepisi,	odjave,	...

PRI NAS OPRAVITEPRI NAS OPRAVITE 
VSE NA ENEM MESTU!VSE NA ENEM MESTU!

AVTO KVEDER D.O.O.
Obrtniška	ulica	1,	Lukovica
Uradne	ure:	7.00	-	19.00,	sobota	8.00	-	12.00

NOVO V LUKOVICI!

B DENT, d.o.o.
KRAŠNJA 57A
1225 LUKOVICA

ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA:  01/7234-522

ZOBOTEHNIČNI LABORATORIJ: 01/7234-515

MOBILNA ŠTEVILKA: 031/684-212 WWW:

 

b-dent.com EMAIL:

 

bdent.krasnja@gmail.com

TELEFONI:

• Straumann implantati
• brezkovinska keramika

• popolna zobozdravstvena oskrba in svetovanje
• nealergene in trdnejše proteze z boljšim
 prilagajanjem po sistemu Ivobase

Slike so simbolične.
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slovenski
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leta 2013
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4 leta jamstva in asistence
Gospodarska vozila z najvišjimi mednarodnimi in domačimi nagradami, Transit 
Courier, Transit Connect, Transit Custom in največji Transit, bodo svoje delo vselej 
opravila zanesljivo in varno. Odlikujejo jih namreč številne inovativne rešitve in 
štiriletno jamstvo z asistenco brez omejitve prevoženih kilometrov. Tako vaš posel 
ne bo poznal meja.
ford.si

Nova generacija 
gospodarskih vozil Ford. 

Avto šola Lončar, d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

Tečaji CPP: 6.10., 27.10.
Tečaj za traktor: 29.9.

TEČAJI VARNE VOŽNJE: 
Vsi, ki ste opravili vozniški izpit po 13.08.2010, poskrbite, da opravite vadbo 

varne vožnje, ki je potrebna za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Za vso pomoč se lahko obrnete na našo šolo.

Prijave:  031 / 209 – 501 ali avtosola.loncar@siol.net
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Naslednja številka Rokovnjača izide 24. oktobra 
2014. Rok za oddajo člankov je 13. oktober 2014 do 
12. ure. Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktu-
alni številki ne bodo objavljeni. Svoje članke, dolge 
največ 1500 znakov s presledki, lahko pošljete po 
e-pošti na naslov: rokovnjac@lukovica.si ali pa jih 
vnesete v sistem www.mojaobcina.si. Več informa-
cij 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, Vincenc Jeras, Jaka Kersnik in Marko Juteršek; ustanovitelj: Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, tel. 01/729 63 00, gsm: 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: proslava ob občinskem prazniku, foto: Rok Majhenič
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V spomin  
in opomin
Tokratni uvo-
dnik bo neko-
liko drugačen. 
Bolj oseben. 
Čustven. Pred 
nekaj dnevi, 
bolj natančno 
23. septem-
bra, je minilo 
100 let od 
smrti mojega 
pradedka Le-
ona Andrejke. 
Po njem sem 
dobil ime in 
zato morda 
do tega prednika gojim drugačna čustva. 
Leta 1914 ni umrl naravne smrti, ampak je 
bil žrtev v eni največjih svetovnih morij, v 
prvi svetovni vojni.

Ob pregledovanju časnikov tistega časa 
sem naletel na članek tednika Ilustrirani 
glasnik, v katerem je zapisano: ”V bitki pri 
Grodeku na Malega Šmarna dan 1914., ki je 
zahtevala od slovenskih polkov toliko smrt-
nih žrtev, je bil nevarno ranjen tudi pod-
desetnik 17. pešpolka v rezervi, Leon Andrej-
ka, posestnik na Vrhovljah v brdskem okraju 
na Kranjskem. Krogla iz ruskega šrapnela ga 
je zadela, ležečega v strelski vrsti, na desni 
rami in mu prodrla v hrbtenico. Vsled te rane 
je pokojnik izdihnil svojo junaško dušo dne 
23. septembra 1914. v Rudolfovi bolnišnici 
na Dunaju, zapustivši v domovini vdovo in 
pet nedoraslih otrok.” 

Ni potrebno posebej poudarjati, da jim 
ni bilo lahko. Brez očeta so se morali v ti-
stih težkih časih prebijati skozi življenje. 
Tovrstnih usod pa je bilo ogromno. Sve-
tovna vojna, še v večjih razsežnostih, se je 
ponovila še enkrat. Žal tudi danes tega ni 
konec. Vedno in povsod poslušamo o voj-
nih razmerah širom sveta. Za ideale umi-
rajo nedolžni ljudje in kot je dejal avtor 
enega izmed zgodovinskih romanov, so 
številni prisiljeni v dogajanje, o katerem 
niti ne vedo prav veliko. Eden največjih 
nesmislov našega časa in naj bo ta zapis 
majhen prispevek in opomin, da naj se 
tovrstne stvari ne bi več dogajale. Ljudje 
imamo na voljo številna sredstva, da nes-
porazume zgladimo z vse kaj drugim kot 
orožjem. Bodimo drug drugemu prijatelji, 
ne sovražniki. 

Leon AndrejkA

VN LUKOVICE AMD LUKOVICA

11.OKTOBER 
12:00 TEHNIČNI PREGLED
14:00 VZTRAJNOSTNI PREIZKUS
18:00 ZAKLJUČEK
19:00 PODELITEV
20:00 KONCERT

12.OKTOBER 
10:00 SPRETNOSTNI POLIGON

PRIJAVE SO MOGOČE DO 8.10.2014. VEČ INFORMACIJ, POGOJE 
ZA PRIJAVO IN URADNI PRAVILNIK PREIZKUSA DOBITE NA
www.mkrokovnjaci.com
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V petek, 5. septembra 2014, so se občani in prijatelji Občine Lu-
kovica ob 20. uri zbrali v pokritem šotoru na športnem igrišču v 
Šentvidu pri Lukovici, kjer je potekala osrednja prireditev ob ob-
činskem prazniku. Slavnostni govor je imel ob 20. obletnici občine 
župan Matej Kotnik, prav tako pa je bil v prvem delu prireditve 
predstavljen na novo izdan Zbornik Občine Lukovica. Nadaljeva-
nje je sledilo v domačem glasbenem vzdušju, saj so program po-
pestrili ansambli in skupine iz Črnega grabna.
 

20-letnica Občine Lukovica v duhu domače glasbe 

Letošnja osrednja prireditev ob občinskem prazniku je zaradi popol-
danskega slabega vremena namesto na trgu v Lukovici potekala na 
športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici, a zamenjava lokacije ni vpli-
vala na približno 900 zbranih obiskovalcev. Ti so tako najprej prisluhnili 
Godbi Lukovica, nato pa je povezovalec Matjaž Merljak pozdravil vse 
prisotne. Vabilu na prireditev so se odzvali tudi poslanka Državnega 
zbora RS Ljudmila Novak, župan Občine Škofljica Ivan Jordan, župan 
Občine Šenčur Miro Kozelj, nekdanji župan Občine Naklo Ivan Štular, 
župan sosednje Občine Moravče Martin Rebolj in podžupan sosednje 
Občine Vransko Aleksander Reberšek. 
Župan Matej Kotnik se je v svojem slavnostnem govoru zahvalil gasil-
cem, šoli, društvom in vsem tistim občanom in občankam, ki s svojim 
delom prispevajo k lepšemu življenju v občini Lukovica. Med drugim se 
je spomnil tudi na svoje začetke županovanja in predhodnike ter pou-
daril, da smo vsi odgovorni za dobro počutje v naši lokalni skupnosti. 
»Storiti moramo nekaj za svoj kraj, za državo in moramo biti ponosni 
tudi na to, kar smo do sedaj ustvarjali in gradili. Postajamo vedno bolj-
ši, večji in zrelejši, vendar pa se moramo vprašati tudi po tem, kaj smo 
pustili za seboj in kaj odhaja za nami,« je le nekaj strnjenih misli iz nje-
govega govora. Temu je sledila predstavitev Zbornika Občine Lukovica 
II., ki je nekakšna poglobljena nadgradnja tistemu izpred desetih let. 
Oba Zbornika tako skupaj s Stražarjevo knjigo Črni graben vključujeta 
vse najpomembnejše informacije iz naših krajev, zbrani obiskovalci pa 
smo si na projektorju lahko ogledali tudi nekaj minutno video predsta-
vitev in komentar urednika dr. Stanka Pelca. Ker je občina izdala prvi 
zbornik ob 700-letnici prve pisne omembe Lukovice in Šentvida, so si 

Slavnostni govornik župan Matej Kotnik Zbornik Občine Lukovica II

Ansambel Napoj

Ansambel Skrivnost Ansambel Zajc

Ansambel Trobentica Eks'tra Band
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takrat zadali cilj, da čez 10 let izdajo na občini drugi zbornik. Na to je 
župan še posebno ponosen, saj so poleg domačinov tudi drugi izredno 
kvalitetni soavtorji prispevkov, med drugim tudi nekdanji direktor Na-
rodne galerije Andrej Smrekar. »Ti vrhunski strokovnjaki za posamezna 
območja so v občini Lukovica in v gradivu občine prepoznali kvaliteto 
in ponosen sem na skupno delo, ki se kaže v tem zborniku. Čeprav sam 
veliko vem o naši občini in vseh znamenitostih, se mi zdi zelo zanimivo, 
da je bil na primer v 14. stoletju plemič Otokar Blagoviški iz Blagovice, 
ki je ustanovil škofjeloški ženski samostan sv. Klare. Prav tako malok-
do ve, da je z Golčaja izvirala družina Šumi, ki je v Ljubljani ustanovila 
istoimensko tovarno Šumi. Iz ene mežnarije na Golčaju je prišla tako 
pomembna slovenska industrialska družina. V zborniku lahko vidimo 
dejanske fotografije izjemnih ljudi, ki so izhajali iz naših krajev in jih 
tudi lažje postavimo v časovni okvir in prostor tukaj v Lukovici,« pra-
vi Matej Kotnik. V najnovejši izdaji zbornika tudi z navdušenjem poz-
dravlja zaokroženo celoto na temo motokrosa v naši občini, saj članek 
o tem, govori o uspehih od 80. let. »Vedno je bilo govora o uspešnih 
posameznikih, nikoli pa ni bilo vse zbrano skupaj in nikjer zapisanega. 
Sedaj pa je članek o tem res zelo kvaliteten in izvemo vse o tem športu, 

ki je Lukovico ponesel po vsej nekdanji Jugoslaviji in po svetu ter je vse 
skupaj uvrščeno v ustrezno kronologijo,« še dodaja. 
Ker je bila lanskoletna občinska proslava obarvana z dalmatinsko glas-
bo, pa je bil letošnji drugi del programa namenjen narodno-zabavni 
glasbi. Z dvema oziroma tremi skladbami so se na odru pred zbrano 
množico predstavili domači ansambli, ob njihovih vižah pa so se za-
vrteli člani Folklorno kulturnega društva Lukovica. «Veseli me, da ima 
občina Lukovica toliko mladih ansamblov. Županov govor se mi je zdel 
zelo dober, prav tako pa vam čestitam, ker ste izdali nov zbornik ob 
20-letnici občine, ki je pomemben mejnik, in zato je prav, da je življenje 
kraja zbrano v eni knjigi. Prireditev se mi je zdela prijetna in družabna, 
prav tako pa se z veseljem odzovem na povabilo in udeležim,« je ob 
koncu dejala Ljudmila Novak. 
Skupina Bojsi, trio Habjanič, ansambel Napoj, Eks'tra Band, ansambel 
Trobentica, ansambel Skrivnost in ansambel Zajc so tisti glasbeniki, ki 
so na letošnji prireditvi pokazali, da bodo poskočne viže še naprej pri-
hajale tudi iz naših koncev. Prireditev, ki je trajala slabi dve uri, so vsi 
skupaj zaključili z nepogrešljivo Golico.

LeA SmrkoLj, foto: rok mAjhenič

Skupina Bojsi

Godba Lukovica Trio Habjanič

Občinstvo Vsi nastopajoči skupaj

Folklorno kulturno društvo Lukovica
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Izvajanje del na gospodarski 
javni infrastrukturi
Zaključena je rekonstrukcija in novogradnja občinskih cest v Trnovčah, 
Hribih in Zavrhu pri Trojanah. Zaključujejo se dela na pločniku od poko-
pališča Šentvid pri Lukovici do Brda. Če bodo ugodne vremenske raz-
mere, lahko pričakujemo zaključek del do konca septembra. 
V izvajanju so investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu in rekon-
strukcija cestišča Krašnja ter vzdrževalna dela na vodovodu Lukovica VH 
Brdo in rekonstrukcija cestišča Trg Lukovica faza II. V izgradnji je dosto-
pna pot v vasi Veliki Jelnik. 
Vse stanovalce in udeležence v prometu prosimo za strpnost, upošte-
vanje prometne signalizacije in razumevanje v času delnih in občasno 
popolnih zapor cest. 

občinSkA uprAvA, primož dežmAn

V četrtek, 18. septembra 2014, so v preddverju Viteške dvorane Mu-
zeja novejše zgodovine Slovenije odprli občasno fotografsko raz-
stavo Zaprašene podobe, fotografska zapuščina Franceta Cerarja. 

Fotografska razstava je posvečena predstavitvi ustvarjanja amaterskega 
fotografa Franceta Cerarja iz Lukovice pri Domžalah. Po poklicu rajon-
ski elektromonter je pretežni del fotografij posnel na svojih rajonskih 
obhodih, ob različnih dogodkih, proslavah, pogrebih, v varnem zavetju 
domače hiše in njene bližnje okolice. Osrednji izbor na razstavi predsta-
vlja štirinajst portretnih fotografij, na katerih so ujeti ljudje na različnih 
življenjskih postajah. Od otroštva, mladostniških let, do zrelejšega obdo-
bja življenja in skupinski portreti, tistega, bolj zabavnejšega dela življe-
nja. Razstavo dopolnjujejo še trije manjši tematski izbori: izbor družin-
skih fotografij, izbor fotografij dogodkov v širši okolici Lukovice in izbor 
fotografij z XI. olimpijskih iger v Berlinu leta 1936. 

Zaprašene podobe, fotografska zapuščina Franceta Cerarja
Po pozdravnem nagovoru direktorice muzeja dr. Kaje Širok in nagovoru 
avtorice razstave kustosinje Andreje Zupanec Bajželj je razstavo slove-
sno odprl župan Matej Kotnik. Prijetno vzdušje sta z glasbenimi vložki 
dopolnila orgličar Marjan Urbanija in njegov sin.
Fotografsko gradivo, skupno zapuščina šteje prek 4000 najrazličnejših 
posnetkov, je z donacijo Francetovih svojcev muzeju, postalo del naše 
skupne dediščine. Preko posnetkov, ki beležijo t. i. vsakdanjik »malih lju-
di« in njihovih opravil ohranjene fotografije dokumentirajo zgodbe lo-
kalne skupnosti na širšem območju občine Lukovica. Na tem mestu torej 
zahvala svojcem, da so se odločili gradivo shraniti v naši ustanovi in ga s 
tem prepustiti v uporabo našim zanamcem.
Razstava bo v prostorih muzeja na ogled še vse do 2. novembra 2014, v 
prvi polovici leta 2015 pa bo razstava gostovala tudi v prostorih Občine 
Lukovica. Vljudno vabljeni!

AndrejA ZupAnec bAjžeLj
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Ko človek vsako leto znova posluša slovenske 
ljudske viže v Krašnji, vedno znova reče: »Letos 
je bilo pa spet zelo lepo, spet so zapeli nekaj 
novih – skoraj pozabljenih pesmi.« Tudi letos 
so bili sami presežki. Vsi nastopajoči so se po-
trudili in zapeli spet nekaj lepih. V nadaljevanju 
naj vam slike in pod njimi napisane besede vse 
povedo. 
Srečanje pevcev ljudskih pesmi slovenskih po-
krajin, se začne s skupaj zapetimi pesmimi pod 
lipo na Kanalu v Krašnji (slika spodaj).
Gasilski dom je pokal po šivih. Seveda so bili v 
ospredju nastopajoči.

Belokranjci pridejo vsako leto, tako pevke Kre-
snice kot tamburaši. Oboji razveseljujejo. KUD 
Božo Račič iz Adlešičev – starejši tamburaši so 
zaigrali na začetku srečanja in so končali uradni 
del srečanja. 

Zamrl ne bo, ljudskega pevca glas

Pevska skupina Kantadore iz Gradina je s svoji-
mi mogočnimi glasovi zapolnila vsak kotiček in 
daleč ven se jih je slišalo. Skupina poje v vseh 
istrskih narečjih in opeva tako istrsko pokrajino 
kot morje široko.

Krašnjani premorejo dve skupini pevcev ljud-
skih pesmi. Pogosto zapojeta skupaj obe skupi-
ni, tudi tokrat je bilo tako. Pozneje je zapela še 
skupina, ki je bila ustanovljena pred enajstimi 
leti in jo vodi Magda Kreft, pomaga pa ji Stanka 
Pustotnik.

Posebej je potrebno omeniti dolgo in žalostno 
pesem z naslovom Nebo žari, ki so jo zapeli 
ljudski pevci iz Blagovice. Pesem je posebna 
zato, ker je bila zapeta prvič in ker je iz obdo-
bja prve svetovne vojne. Sestavljena je iz sed-
mih različnih napevov; vsak nosi svoj naslov 

in besedilo. Skladbo je zložil skladatelj Alojzij 
Mihelčič, besedilo je napisal Alojzij Merhar pod 
psevdonimom Silvin Sardenko. Na Blagovškem 
in na Češnjicah jo pojejo kot ljudsko – vendar 
ne celo.

Kdo ne pozna prelepe pesmi Rož, Podjuna, Zila. 
Marsikomu orosi oko. Tudi nam. Zapele so jo 
ljudske pevke iz Ponikve pri Žalcu.

Pevci in godci so pregnali dež. Vsaj za tisti dan. 
Srečanje je vedno zelo veselo in druženje po 
uradnem delu prireditve se nadaljuje ob pogo-
stitvi prizadevnih domačink, ki obložijo mize, 
da gostje ne odidejo lačni in žejni. Čeprav je 
bilo videti, da tudi gostje srečanja zelo dobro 
poskrbijo (beri prinesejo), da kozarci niso pra-
zni.

miLenA brAdAč

Tako kot vsako leto ob občinskem prazniku so tudi letos svoj del prispevali organizatorji KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja z vsakoletno 
prireditvijo Na vasi je lepo, ko na Kanalu pod lipo zapojo, letos že enajstič. Letošnje deževno vreme jo je zagodlo tudi prirediteljem na to prvo 
septembrsko soboto in srečanje se je zato odvijalo v gasilskem domu v Krašnji, ki pa je bil kar premajhen za vse nastopajoče ter vse ljubitelje 
poslušanja ljudskih pesmi in napevov.
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dolga je okoli 60 km in ima 13 kontrolnih točk. 
Več o poti si lahko preberete na spletni strani 
PD Blagovica. Mi smo jo tokrat prehodili polo-
vico in sicer s Trojan preko Špilka do Brda. Vre-
me nam je bilo tokrat naklonjeno, sončni žar-
ki pa tako močni, da smo iskali senco. Skratka, 
v prijetni družbi se nas je 14 pohodnikov na ta 
način odločilo proslaviti občinski dan. Zjutraj 
smo pri mesariji na Trojanah odtisnili prvi žig 
in ob potoku Bolska nadaljevali proti Lipov-
cu, pozneje Špilku. Bivak je neoskrbovan, pa 

vseeno ni manjkalo malice in pijače. Ker nas 
je čakala še dolga pot, smo jo kar hitro mah-
nili naprej. Češnjice, Zlato Polje, Dupelne, Tr-
novče in končno grad Brdo. Po več kot šestih 
urah hoje in utrujenih nogah smo vsi dobro 
razpoloženi odtisnili še zadnji žig v dnevnik 
na našem pohodu. V želji, da se tudi vi podate 
na to lepo, markantno in razgledno pot, da 
se naužijete lepot naše občine, vas prav lepo 
pozdravljam.

ZA pd bLAgovicA bojAn puStotnik

Lovska družina Lukovica je pri lovski koči na Čevcah pripravila 
strelsko tekmovanje za pokal Občine Lukovica v kar nekaj strel-
skih panogah s tokrat res številno udeležbo.
 
Tako se je tokrat zelena bratovščina pomerila v streljanju na glinaste 
golobe in v streljanju z malokalibrsko puško. Če se naključnemu obisko-
valcu zdi, da streljanje na glinaste golobe in na tarčo srnjadi na papirju 
sploh ni zanimivo, se še kako moti. Tekmovanje ni samo zanimivo, am-
pak tudi napeto do zadnjega strela, saj za odlično uvrstitev odloča vsak 

Po Rokovnjaški 
planinski poti
 
Da bi počastili občinski praznik in upihni-
li 20 svečk, ki jih šteje občinska torta, smo v 
ta namen organizirali pohod po Rokovnjaški 
planinski poti. Če kdo ne ve, Rokovnjaška pla-
ninska pot poteka po mejah občine Lukovica, 

Strelska tekma LD Lukovica za pokal Občine Lukovica
strel. Torej samo tekmovanje zahteva dobro koncentracijo, mirno roko, 
odličen pogled in še večjo odzivnost, saj golobčki letijo sem in tja. Pa ga 
zadeni, če lahko! In kako se je zelena bratovščina tokrat na eno izmed 
redkih nedelj brez dežja odrezala, si lahko preberete iz priloženega se-
znama rezultatov na spletni strani http://www.mojaobcina.si/lukovica/.
Prijetno tekmovanje so, kakor se za zeleno bratovščino spodobi, zaklju-
čili s prijaznejšim delom ob kozarčku pijače še z dobro hrano, pa niso 
jedli tistega, kar so to nedeljo zadeli. 

drAgo juteršek
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11. moto piknik MK Rokovnjači 

blatni moto piknik
 
Je že res, da nam letošnje deževno poletje ni naklonjeno za vožnjo 
z motorji, ampak za izvedbo moto piknika v Trnjavi se pa ne ozira 
na vreme. Vsi smo vedeli, da bo na lokaciji ob Kroharjevem bajerju 
precej mokro, pa vendar se nismo ustrašili pogojev, pač pa se na-
nje pripravili. 
 
In res nas je pričakala deževna prva sobota v septembru, teren razmo-
čen, dovozne poti blatne, člani moto kluba Rokovnjači pa v akcijo. Po-
stavljanje šotora, kuhinje, šanka, označitev parkirišča oziroma privezov, 

drv za kres in kuhanje golaža se je zvrstilo kar v dežju. Kmalu je bila 
ura pet popoldan in že so prihajali prvi prijatelji. Našlo se je tudi ducat 
motoristov, ki so pripluli na prizorišče. Dež ni več prišel naokrog, tako 
se je zabava odvila po programu. V tekmovalnem delu druženja smo 
metali mašino v daljino in gume na kol, vsi najboljši tekmovalci in tek-
movalke so prejeli praktične nagrade podjetja AS moto center iz Trzina. 
Zahvaliti se moramo tudi Lovski družini Trojane za prispevano divja-
čino ter Baru Pr Mih in AEKO za rdeči program. Ves večer je potekalo 
tudi glasovanje o dolžini salame, najboljša ocenjevalca sta bila Miha in 
Bojan, ki sta si 143 cm dolgo salamo Zavoda Jerman razdelila točno na 
polovico. Za pomoč se zahvaljujemo tudi AvtoKveder, MIG, MediaPrint 
ter vsem znanim obrazom in novim prijateljem za obisk. Člani cenimo 
vašo zvestobo.

Anže kočAr

Godba Lukovica desetič  
na dnevih narodnih noš
 
Godba Lukovica je v začetku septembra obeležila okroglo oble-
tnico nastopanja na povorki ob tradicionalnih dnevih narodnih 
noš v Kamniku.
 
V nedeljo, 14. septembra, so se člani Godbe Lukovica že desetič za-
pored odpravili na eno največjih etnoloških prireditev v Sloveniji - 44. 
dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Zaradi slabega vremena 
je tokrat v povorki sodelovalo okoli 1000 udeležencev, nekoliko manj 
kot običajno. A za lukoviške godbenike ni nobene ovire in tudi tokrat 
so bili seveda del tradicije. Tako kot vsako leto so poželi veliko aplav-
zov in pohval za urejenost, strumni korak in ubrano igranje. Na pri-
ljubljenem družabnem omrežju twitter je eden izmed obiskovalcev 
napisal: „Evo, najboljša godba v naši deželici!.“

Leon AndrejkA

Dokončanje 
mrliške vežice Češnjice
Na medobčinskem projektu mrliška vežica Češnjice, ki ga sofinanci-
rata Občini Lukovica in Kamnik, izvajajo zaključna dela. Pogodbeni 
izvajalec del je podjetje URAL d.o.o., iz Kamnika. Po pogodbi o dokon-
čanju objekta mrliška vežica Češnjice je predviden zaključek del do 
konca septembra. Gradbena pogodba obsega izvedbo ovoja stavbe, 
dobavo in vgradnjo zunanje keramike, izgradnjo male čistilne napra-
ve in ureditev okolice. Občina Lukovica je že naročila tudi nepred-
videno asfaltiranje dvorišča na severni strani objekta, ker je le tako 
objekt mrliške vežice v celoti zaključen in predan v uporabo. 

občinSkA uprAvA, primož dežmAn
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Mariachi v Šentvidu
Ena izmed številnih prireditev ob 20. obletnici Občine Lukovica je 
bil tudi koncert mehiških Mariachev. Zaradi vremena se je, tako 
kot osrednja prireditev dan pred tem, odvijal pod šotorom na 
športnem igrišču v Šentvidu pri Lukovici.
 
Tako kot je bilo napovedano v vabilu, je sedemčlanska zasedba Maria-
chi International Mexico de Noche v naše kraje prinesla pravi duh in 
temperament latinske Amerike. Romantični podokničarji, kot jim pra-
vijo nekateri, so dodobra ogreli lepo število obiskovalcev, ki so lahko 
ob glasbi spoznali tudi kulturo krajev, od koder so prišli tokratni gostje. 
Kot je razložil Armando Morales Lira, Mehičan, ki že več kot deset let 
biva v Sloveniji, Mariachi ni le glasba, ampak prikaz kulturne revoluci-
je, izražen skozi skupino umetnikov, glasbenikov, oblečenih v unikatna 
tradicionalna mehiška oblačila. Mariachi so ljudje. Nekaj kulturnega, 
duhovnega in tradicionalnega, izvirnega, samo mehiškega. Sloga Ma-
riachiev ni mogoče posnemati, gre namreč za družinsko tradicijo, ki 
se prenaša iz roda v rod. Večina mehiških pesmi zveni avtentično le v 
glasovni izvedbi, ki jo v svojem mehiškem falzetu iz sebe lahko izvabi 
samo rojen Mehikanec. Tradicija v skupini mariachijev zahteva vsaj tri 
inštrumente: kitaron, plunko in violino, kasneje pa se v zasedbah po-
gosto pojavijo še trobentač, harfist in kitarist. 
Če ste zamudili koncert, si lahko eno izmed odigranih skladb ogledate 
v video posnetku na spletni strani Mojaobcina.si.

Leon AndrejkA, foto: rok mAjhenič

Dan odprtih vrat sadovnjaka 
 
Že štirinajsto leto zapored so nam v sadovnjaku Kmetijskega 
inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici pripravili dan odprtih 
vrat. Na njem smo lahko poleg ogleda sadovnjaka, ki ga je sicer 
motil rahel dež, prisluhnili še predavanju sodelavca Kmetijskega 
inštituta Slovenije z oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko 
mag. Tomaža Pojeta z naslovom Sadjarska mehanizacija nekoč 
in danes. 

Primerjava dela v sadovnjakih nekoč in danes, vsaj kar se strojev tiče, 
ki, moramo priznati, zelo olajšajo delo v sadovnjaku, je bila zelo zani-
miva. A vendar se moramo poleg delu z mehanizacijo, ki jo upravlja 
človek, za dobro letino zahvaliti tudi čebelam in tistim pticam, ki skrbi-
jo, da se populacija sovražnikov sadnega drevja ne razmnoži preveč. 
Letošnje muhasto vreme zagotovo ni v prid pridelku, a je vseeno do-
ber, tako količinsko kakor kakovostno, v kar smo se prepričali pri de-
gustaciji zgodnjih sorte jablan in hrušk. Svoj pečat zanimivosti obiska 
sadovnjaka daje tudi že nekaj let sadjarska tržnica, na kateri je tako 
na pokušino kakor za nakup na razpolago nešteto domačih izdelkov, 
pridelkov in drugih dobrot. 
Sicer pa letošnje leto – vsaj kar se vremenskih razmer tiče – ni najbolj 
naklonjeno kmetovalcem, sadjarjem in vinogradnikom, saj deževje 
močno ovira dozorevanje posameznih vrst tako zelenjave kakor sad-
nega drevja. 

drAgo juteršek

Sv. Katarina v Rafolčah 

blagoslov obnovitvenih del  

Po ustnem izročilu je znano, da je bila v Rafolčah prva cerkev majhna in lesena ter da je stala 
severno nad vasjo. Leta, podobna sedanjim z veliko padavin in naravnih neurij, so cerkev 
odnesla in zato so pozneje postavili zidano.
 
V zapisih generalnega vikarja Adama Sontnerja najdemo prvi zapis o cerkvici sv. Katarine, ki je nas-
tal ob vizitaciji 25. novembra 1624. Po predvidevanjih je bila to majhna, v poznem gotskem slogu 
zgrajena cerkev, h kateri je spadal tudi zvonik, zgrajen iz moravškega peščenjaka. V Valvasorjevih 
zapisih najdemo podatek, da ima cerkev v Rafolčah dva oltarja in sicer sv. Katarine in sv. Antona 
Padovanskega. Obletnico posvetitve ali žegnanja praznujejo na prvo nedeljo po Marijinem Vnebo-
vzetju in tako je bilo tudi letos. Čeprav je cerkev vseskozi spreminjala svojo podobo, je njen namen 
zbiranja vernikov k molitvi in priprošnji zavetnici sv. Katarini za zdravo pamet ostal vseskozi enak. 
Največ zaslug za redno vzdrževanje in obnovo vseskozi nosijo mežnar in ključarji in tudi pri tokrat-
nih obnovitvenih delih je bilo tako. Dela je blagoslovil ob somaševanju Jake Barleta, tokrat glavne-
ga mašnika in duhovnega pomočnika Ivan Povšnarja, domači župnik Andrej Svete, ki se je na koncu 
zahvalil poleg obema ključarjema in Boštjanu Tekavcu še vsem faranom, ki so pripomogli s svojim 
darom ali delom, da bo cerkev kraj molitve in srečanja z Bogom tudi za poznejše rodove. O pomenu 
vztrajnosti in vere nam je na podlagi evangelija, ki govori o ženi Kanaanki, poganki, ki je prišla Jezu-
sa prosit za svojo hčer. In njena močna vztrajnost v prošnji in njena vera, da lahko samo On ozdravi 
njeno hčer, sta obrodila sadove. Po končani sveti maši smo bili tokrat kar na dvorišču pred cerkvijo 
deležni boba in drugih sladkih dobrot, ki so ob domačem pivu Rokovnjač še kako teknile. Če so 
med sveto mašo za petje skrbeli pevci mešanega pevskega zbora z Brda, pa smo po maši z veseljem 
prisluhnili pritrkovalcem, ki so nam ob pomoči zvonov pripravili lep glasbeni koncert.

drAgo juteršek
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Na zlatopoljskem igrišču so bile sredi avgusta že 14. družabne igre in 
druženje tamkajšnjih krajanov. Sprostitev in druženje sta tudi tokrat 
privabila številne domačine, še zlasti pa so se odzvali mladi, saj jim igre 
prinašajo tudi tekmovalni naboj.  Vreme nam je bilo naklonjeno, sonce 
je popestrilo dogajanje. Nastopajoči so nastopili v šestih različnih igrah 
in si vsak po svojih močeh nabirali točke. Najboljšim v šestih starostnih 
skupinah je predsednik društva podelil medalje, se vsem zahvalil za 
udeležbo in povabil na prijetno druženje.

Najboljši v skupinah:
Do 7 let: 1. Jaka Šuštar, 2. Miha Šinkovec, 3. Špela Šmit
Od 8 do 10 let: 1. Sara Šmit, 2. Neli Kužnik, 3. Maja Šinkovec
Od 11 do 15 let: 1. Miša Šinkovec, 2. Andrej Pavlič, 3. Barbara Pavlič
od 16 do 25 let: 1. Anže Hribar, 2. Emil Močnik, 3. Maruša Pavlič
Od 26 do 40 let: 1. Janko Kuhar, 2. Damjan Kužnik, 3. Brane Šmit
Nad 41 let: 1. Janko Klopčič, 2. Janez Hribar, 3. Igor Stražar
Vsem čestitamo!

tone hAbjAnič

Že 14. družabne igre krajanov

Dobitniki kolajn

Župnijska cerkev Device Marije Vnebovzete na Brdu

260 let posvetitve
 
Obletnico posvetitve cerkve obhajamo na dan, ko so poseb-
no župnijske cerkve, ki so na novo zgrajene iz kamna, betona 
in lesa vzete iz svetne rabe in postanejo hiše molitve in evha-
ristije-darovanja. Po posebnem obredu kropljenja s posve-
čeno vodo ter maziljenja oltarjev in sten cerkve tako posta-
nejo posvečene in ta dan se praznuje vsa leta kot žegnanska 
nedelja.
 
Na Angelsko nedeljo 7. septembra smo tako praznovali že 260. 
obletnico posvetitve cerkve na Brdu ali po domače žegnansko 
nedeljo. Zbranim faranom je tokrat ob somaševanju domačega 
župnika Andreja Sveteta, duhovnega pomočnika Ivana Povšnerja 
in lazarista Jake Berleta spregovoril župnik iz župnije Device Marije 
v Polju, domačin Janez Bernot. V svojem nagovoru je spregovoril 
o pomenu povezanosti občestva in o „živih kamnih“, ki sodelujejo 
z delom in utripom cerkve, ali smo „mrtvi kamni“, ki samo od strani 
opazujemo in kritiziramo, kako bi moralo biti, kako bi … Na koncu 
pa je, preden je vsem zaželel lepo praznovanje žegnanske nedelje, 
povedal še tele besede: „Bog ne daj, da bi bila cerkev mrtva stavba 
ali le kulturni spomenik (nedaleč stran ga imamo), ampak naj bo 
to svetišče kraj milosti in srečanj z živim Bogom.”
Za res praznično vzdušje so poskrbeli še pritrkovalci in pevci 
župnijskega mešanega pevskega zbora z organistom Lojzetom 
Pezdircem. Po končani sveti maši smo se vsi zadržali še na „bobu“, 
ob obilici sladkih dobrot pa je častno mesto našel tudi krof, 
značilna dobrota žegnanske nedelje.   

drAgo juteršek

MPZ Janko Kersnik 

Jubilejni nastop na Mali planini
 
Čeprav vremenska napoved za nedeljo ni bila nič kaj spodbudna 
so se člani Moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz Lukovice že 
dvajsetič odpravili na Malo planino, da zapojo planincem, zbranim 
na srečanju članov in članic PD Domžale. 
 
Malce oblačno nebo ni delovalo najlepše za planinski izlet, čeprav 
samo na višino 1600 metrov. A vendar je bila tokrat nedelja, 31. av-
gusta, brez dežja, le oblaki so se podili sem ter tja in zato ravno 
pravšnja za izlete v planine. Tudi zaradi tega se je zbralo na že 22. tra-
dicionalnem srečanju članic in članov planinskega društva Domžale, 
društvenih prijateljev in zvestih obiskovalcev pri Domžalskem domu 
na Mali planini (1534 m) lepo število planincev in pohodnikov. Seve-
da poleg društvene pripadnosti svoje naredi še ne preveč zahtevna 
pot, ki jo lahko premagajo tako malce starejši kakor mlajši in zato so 
na srečanje prišle številne družine z otroki. Uvodne besede v tokratno 
srečanje  so pripadle Janku Vodlanu, predsedniku Planinskega društva 
Domžale, ki je ob prazniku društva spregovoril o tokratnih novostih, 
novih stopnicah in igralih ter se zahvalil, ne samo glavni pokroviteljici 
Občini Domžale, ampak vsem tistim sotrudnikom, ki so dom zgradili 
ter ga s svojim delom vzdržujejo in izboljšujejo. V kulturnem delu so 
člani MPZ Janko Kersnik iz Lukovice najprej zapeli tisto znano Oj, Tri-
glav moj dom. Ker letos mineva sto let od začetka prve svetovne vojne, 
so nadaljevali z nekaj domoljubnimi pesmimi. Za prijetno vzdušje po 
uradnem delu je poskrbel narodno-zabavni ansambel Pr’jatli in tisti, ki 
so jih srbeli podplati po vsej hoji navkreber, so imeli dovolj priložnosti, 
da so se zavrteli. Počasi se je dan prevesil v popoldne in kdor je želel 
ujeti še delček lepot Velike planine, se je odpravil na pot, drugi pa so 
veselo planinsko snidenje še nadaljevali.

drAgo juteršek
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ODDELEK ZA KMETIJSKO 
SVETOVANJE  
Izpostava Domžale 
Vir, Šaranovičeva cesta 21a, 
p.p. 22, 1230 Domžale 
 

www.lj.kgzs.si 

URADNE URE: 
ponedeljek: 8h–10h  
sreda: 8h–10h in 14h–15h 
ostalo po dogovoru  
 
Telefon:  01/724-48-55 
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si 

 

KMETIJSKO OKOLJSKA PLAČILA  
OD 2015-2020 
Kmetijsko okoljska plačila (KOP) se bodo v 
naslednjem programskem obdobju 
imenovala kmetijsko okoljska podnebna 
plačila (KOPOP). V nadaljevanju vas bom 
opozorila samo na nekatere novosti o 
katerih je pomembno, da ste vsi, ki bi ta 
plačila želeli prvič uveljavljati v letu 2015, 
seznanjeni že sedaj: 
• Upravičenec bo moral opraviti šesturni 

program usposabljanja s področja 
KOPOP vsebin iz predpisa, ki ureja 
prenos znanja iz PRP 2014-2020 v letu 
2015. Ta usposabljanja bodo potekala 
od 1. 11. 2014 do 31. 1. 2015. Število 
predavanj in udeležencev na 
posameznih predavanjih bo omejeno. 
Zainteresirani se že sedaj lahko 
prijavite svojemu kmetijskemu 
svetovalcu. 

• Če se na kmetiji uporabljajo mineralna 
gnojila mora imeti kmetija pred 
vstopom v ukrep izdelan gnojilni načrt 
na podlagi veljavne analize tal (ne 
starejša od 5 let). Zemljo za analizo se 
pobira po spravilu pridelkov in pred 
naslednjim gnojenjem, zato to storite 
čim prej. 

• Ena od štirih osnovnih zahtev bo tudi 
štiriurno izobraževanje, ki bo za 
uveljavljanje plačil v naslednjem letu 
potekalo od 26. 2. do 31. 8. 2015. 

 

IZDAJANJE RAČUNOV NA KMETIJI 
Prodajalci na kmetijskem in gozdarskem 
področju morajo izdati račun: 
• za prodajo lastnih pridelkov iz osnovne 

kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti, ki je obdavčena na podlagi 
dejanskih prihodkov in dejanskih 
odhodkov ali normiranih odhodov; 

• za prodajo predelanih kmetijskih in 
gozdnih pridelkov (npr. skuta, žganje, 
žagan les, razkosano surovo meso in 
mesnine, sadike, gozdni sadeži), za 
katere je treba registrirati dejavnost; 

• za prodajo kmetijskih in gozdnih 
pridelkov, ki jih sami ne pridelujejo; 

• za prodajo kmetijskih in gozdnih 
pridelkov ali izdelkov, če je prodajalec 
zavezanec za DDV. 

Račun lahko izdajo tudi kmetije in lastniki 
gozdov, obdavčeni po katastrskem 
dohodku in pavšalni oceni dohodka na 
panj, ki prodajajo lastne pridelke iz 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske 
dejavnosti (npr. mleko, med, sadje, 

nerazkosano surovo sadje, les drva) 
neposredno končnemu potrošniku ter niso 
vključeni v sistem DDV, ki jim sicer izdaja 
računa ni predpisana obveznost, je pa 
lahko promocija za njihovo gospodarstvo 
in poslovanje. 
(Vir: Ministrstvo za finance, splet) 
 
IZKAZNICA ZA PREVOZNIKE ŽIVIH 
ŽIVALI 
Vsi, ki imate opravljen tečaj za prevoz živih 
živali, morate po novem imeti namesto 
potrdila izkaznico. Kako jo pridobite? 
Če ste izpit delali leta 2005 ali kasneje, 
pošljite kopijo potrdila o opravljenem 
izpitu ter osebne podatke (kraj in datum 
rojstva, naslov in telefonska številka) na 
naslov: Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. 
Dodatne informacije lahko dobite na 
telefonski številki 300 13 38. 
Če ste izpit delali pred letom 2005, morate 
opraviti osvežitveni tečaj. Prijave zbira 
mobilna enota UVHVVR na telefonsko 
številko 02 577 29 80. 
 

PAVLA PIRNAT, 
terenska kmetijska svetovalka I 

 

V Čebelarskem društvu Lukovica smo se 
skupaj s kolegi iz Mengša odpravili na ek-
skurzijo na Primorsko, kjer smo dobili vpo-
gled v delovanje nekaterih drugih panog. 

V soboto, 23. avgusta, smo se v zgodnjih jutra-
njih urah čebelarke, čebelarji in ljubitelji čebel 
iz ČD Lukovica in ČD Mengeš odpeljali proti 
Primorski. Poln avtobus dobre volje in želje po 
novih znanjih in spoznanjih se je naprej napotil 
do čebelarstva Sedmak v Kozini, kjer smo bili 
seznanjeni z delovanjem družinskega čebelar-
stva. Ogledali smo si urejeno delovno okolje in 

Čebelarska sezona zelo slaba, kriza pa je tudi v drugih panogah
prisluhnili izkušnjam dolgoletnega čebelarja. 
Družina Sedmak nas je tudi prijazno pogostila. 
Naslednja točka, kjer smo se ustavili, so bile so-
line v Sečovljah, ki smo si jih ogledali pod stro-
kovnim vodstvom. Letošnja solinarska sezona 
je bila izrazito slaba, saj niso pridelali niti grama 
soli. V solinah so sicer optimistični in prav tako 
kot čebelarji, v prihodnjem letu upajo na lepo 
vreme in boljše pogoje. Vzporednice z letošnjo 
čebelarsko sezono so letos zelo močne, vendar 
pa optimizem in pridno delo obetata svetlejšo 
prihodnost. 
Na poti proti domu smo se ustavili še v vinskih 

kleteh Vina Koper, kjer sicer letos beležijo veliko 
bero grozdja, ki pa je zaradi velike količine vode 
nekoliko slabše aktivnosti. Ogledali smo si vin-
sko klet s številnimi sodi ter okusili nekaj značil-
nih vrst vin, ki jih pridelujejo v Vinih Koper. 
Po kosilu smo se predvsem pod vtisom ogleda 
solin odpravili proti domu. Preživeli smo zani-
miv in poučen dan ter si kljub pestremu pro-
gramu uspeli izmenjati letošnje čebelarske iz-
kušnje, ki so na žalost predvsem težavne, saj je 
bila sezona zaradi slabega vremena zelo slaba, 
delo s čebelami pa zato toliko težje. 

kAtjA nAkrSt, tAjnicA čd LukovicA
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Mednarodno gasilsko  tekmovanje Firefighter combat challenge s 
sloganom »najtežji dve minuti v športu« je petič potekalo v Slo-
veniji. Letošnjega tekmovanja so se udeležili tekmovalci in tek-
movalke iz osmih držav. Nastopila sta dva gasilca iz PGD Prevoje, 
prvič tudi v tandemu. Gašper je v soboto nastopil v konkurenci 
posameznikov, v nedeljo pa skupaj s Klemenom še v kategoriji 
dvojice (tandem).

Gasilec (ali gasilka) tekmuje s popolno operativno opremo. Gasilec 
diha zrak prek maske iz tlačne posode. Z 20 kg težko cevjo mora preteči 
po stopnišču v tretje nadstropje. Ko pride do vrha, odloži cev in po vrvi 
potegne 20 kg težko utež. Sledi tek po stopnicah navzdol. Na poligonu 
s štiri kilograme težkim kladivom udarja po železni kladi, ki jo ima med 
nogama in jo mora premakniti za 1 meter. Med ovirami teče 20 metrov, 
vzame polno cev z vodo in jo vleče nazaj 20 metrov skozi vratca in z 
vodo zbije tarčo. Spusti cev in zagrabi 80 kg težkega ponesrečenca, ki 
ga vleče 20 metrov do cilja. Tekmovanje je atraktivno tudi za gledalce, 
saj skupaj nastopita dva tekmovalca, vsak na svoji progi.
Tudi letos sta se gasilca s Prevoj tekmovanja udeležila skupaj s kolegi 
iz PGD Moravče, s katerimi skupaj nastopamo tudi v tekmovanju Fire 
Combat. V soboto je močno padal dež in s tem otežil pogoje za tekmo-
valce. Gašper je dosegel čas 2:38,93, kar je na koncu pomenilo uvrstitev 
na 78. mesto od 114 uvrščenih tekmovalcev v absolutni konkurenci. 
Lanski čas je izboljšal za 30 sekund. Gasilca iz PGD Moravče sta dosegla: 
Mitja 71. mesto (2:36,30) in Blaž 93. mesto (2:58,36). Tudi letos zmagal 
je Domen Pavlič s časom 1:31,38.
V nedeljo je ponovno v deževnem vremenu potekalo tekmovanje dvo-
jic in ekip. Prvič je nastopila dvojica s Prevoj. Dosegla sta 46. mesto od 
51. uvrščenih dvojic v absolutni konkurenci (2:38,89). Sebastjan in Mitja 
sta dosegla 33. mesto (2:15,03), Blaž in Ambrož pa 49. mesto (2:43,36). 
Zmagala je dvojica FCC tandem Slovenia (1:19,92). Gasilci PGD Morav-
če so nastopili še v ekipnem delu. Prebili so se skozi kvalifikacije, nato 
pa so v dvobojih na izpadanje izpadli proti kolegom iz Avstrije. Zasedli 
so 15. mesto od 22 uvrščenih ekip.
Tekmovanje se je tudi letos izkazalo za zelo težkega, saj marsikdo ni 
zmogel priti do cilja ali pa se je na koncu od fizičnega napora zgru-

V soboto, 30. avgusta, je v Šentvidu v organizaciji mladinske 
komisije GZ Lukovica in mladinskega sveta regije Ljubljana III 
potekalo 1. srečanje gasilske mladine regije. Regija Ljubljana III 
obsega gasilske zveze Lukovica, Kamnik, Komenda, Domžale, 
Mengeš, Moravče, Litija in Šmartno pri Litiji.  

Srečanja se je udeležilo prek 120 otrok, 20 mentorjev in okoli 25 so-
dnikov. Namen srečanje je bilo druženje mladine in mentorjev. V ta 
namen smo tudi sestavili osem iger (po večini vodnih), v katerih so se 
pomerili otroci in mentorji. Da je bilo tekmovanje bolj netekmovalne 
narave, je organizator poskrbel s tem, da je ekipe pomešal in tako so 
otroci tekmovali s svoji vrstniki iz drugih društev in zvez. 
Z uvodnimi besedami nas je pozdravil tudi župan Občine Lukovica 
Matej Kotnik, ki je poudaril pomen srečanja kot druženja kot tudi 
pomen gasilcev oziroma organizacije kot pomembno izobraževalno 
telo. Prav tako nas je prišel pogledat tudi dolgoletni predsednik mla-
dinske komisije regije Ljubljana III Slavko Jalovec, sedaj predsednik 
regije, ki je takoj na začetku občutil, kako mrzla voda teče v Šent-
vidu. Obiskal nas je poveljnik domačega društva Milan Dernulovec, 
poveljnik PGD Krašnja in predsednik nadzornega odbora GZS Matjaž 
Markovšek, ki je bil navdušen nad številom otrok. 
Srečanje je bilo nadvse sproščeno in obljubili smo si, da se drugo leto 
spet srečamo. Otroci so tudi dobili spominski bidon z logotipom ob-
čine, ki jih bo spominjal na srečanje. 
Naj se na koncu kot predsednik mladinske komisije GZ Lukovica za-

Gasilci PGD Prevoje aktivni na najtežjih gasilskih tekmovanjih
dil na tla. Proga zahteva odlično psihofizično stanje gasilca ali gasilke. 
Zmagovalci in zmagovalke so torej vsi, ki stopijo skozi cilj, ne glede na 
končni čas in uvrstitev!
Teden dni po tekmovanju je sledila peta letošnja tekma za državno 
prvenstvo v disciplini Fire Combat (gasilska disciplina). Tudi na tem 
tekmovanju je sledil mejnik. Gašperju, stalnemu udeležencu teh tek-
movanj, se je pridružila še Kaja. Nastopila sta v kategoriji mešanih dvo-
jic, kjer je letos močna konkurenca, saj na vsaki tekmi nastopi več kot 
deset mešanih ekip. Tokrat je do cilja prišlo 12 ekip, ekipa PGD Prevoje 
pa je zasedla 11. mesto s časom 4:06,39 (+10 kazenskih točk). Dose-
žen čas ekipe PGD Prevoje na prvi skupni tekmi ni bil v ospredju, cilj 
je bil uspešno premagati progo, saj je tudi to tekmovanje fizično zelo 
naporno. Državno prvenstvo v disciplini Fire Combat se bo zaključilo 
27. septembra v Litiji.

pgd prevoje

Gasilska zveza Lukovica je gostila
1. srečanje gasilske mladine regije Ljubljana III 

hvalim vsem v moji ekipi: Gašper, Denis, Franci, Urša in Pavle, hvala 
vam. Prav tako zahvala predsedniku GZ Lukovica Robertu Maslju in 
upravnemu odboru GZ Lukovica za podporo pri organizaciji. 

ZorAn drnuLovec
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TD Sv. Vid na bavarskem
 
Prav je, da člani turističnega društva poleg poznavanja svoje okolice poznamo tudi turi-
stične znamenitosti v ne tako bližnji okolici. Tako smo se na prvo letošnjo ekskurzijo od-
pravili na Bavarsko, kjer smo si ogledali visokogorsko Hitlerjevo rezidenco, Orlovo gnez-
do, turistično mestece Berchtesgaden in veličastno Kraljevo jezero. 
 

Skupinska slika pri Orlovem gnezdu

vhoda v podhod je – preračunano v današnjo 
valuto – stala okoli 150 milijonov evrov. Do 
Orlovega gnezda s ploščadi, do katere smo 
prispeli z avtobusom, najprej vodi 124 metrov 
dolg kamniti podhod ter na sam vrh popelje 
dvigalo v nadmorski višini 124 metrov. V sami 
stavbi, v Orlovem gnezdu, smo si pogledali 
film o nastanku rezidence, katere osrednji del 
služi danes kot restavracija. V sobanah je opa-
zen prestiž in kakovost opreme, ki je še vedno 
avtentična in so jo Hitlerju podarili številni 
svetovni voditelji. Z veličastne lokacije na vi-
šini 1834 metrov je čudovit pogled na vrhove 
Alp in fjordsko oblikovano Kraljevo jezero. 
Sledil je ogled bavarskega gorskega mesteca 
Berchtesgaden, ki je v štiridestih leth prejšnje-
ga stoletja veljalo za počitniško pribežališče 
nacističnih veljakov. V tem majhnem, simpa-
tičnem mestu s tipično „alpsko“ arhitekturo, 
smo si pogledali župnijsko in samostansko 
cerkev ter se  tudi malce okrepčali. 
Popoldne smo se sprehodili do Kraljevega je-
zera in s turistično ladjico odpluli do cerkvice 
sv. Jerneja. Čudovita lega obale jezera je pri-
vabljala že bavarske kralje, ki so si tu postavili 
eno izmed lovskih rezidenc. Pristnost same 
narave tako še danes privablja številne turiste 
poleti In pozimi, saj jezero pozimi omogoča 
tudi zimski turizem. 
V poznih večernih urah smo se malce utruje-
ni, a dobre volje in polni vtisov vrnili domov. 
Še bolj kot ogled turističnih znamenitosti, ki 
smo si jih v tem dnevu ogledali, je pomem-
ben čas, ki smo ga člani TD preživeli skupaj 
ter nam daje voljo in ideje za nove podvige 
društva.

mAjdA kočAr

Dogajanje v DPŽ blagovica-Trojane

V juliju smo se članice društva udeležile 
kmečkih iger v Blagovici, kjer smo se držale 
reka »važno je sodelovati, ne zmagati«. Na 
isti dan smo se udeležile tudi državnih iger 

V juniju smo se na povabilo Etnografskega društva Dornava pri Ptuju udeležile tekmo-
vanja v praženju krompirja. Po dolgih pripravah in pogovorih smo vsaki zadale svojo 
nalogo in se odpravile na pot. Na prelepem grajskem dvorišču v Dornavi se je zbralo 
kar 33 ekip iz vse Slovenije. Po začetni tremi smo zbrale pogum in začele s praženjem. 
Komisija je bila zelo stroga, saj so bili sami izkušeni kuharji: Lidija in Martina iz lanske 
sezone šova Gostilna išče šefa in priznani gostinec Lojze Čop. Naš krompir je zasedel 
odlično tretje mesto. 

Zveze kmetic Slovenije na Rogli. Prvi petek v 
septembru je naše društvo pogostilo pova-
bljene na letošnji občinski proslavi v Šentvi-
du. 

Že takoj naslednji dan smo pripravile vsako-
letno srečanje okoliških društev. Članice dru-
štev Lukovica, Moravče, Domžale in Kamnik-
-Komenda so se številno odzvale vabilu ter 
prišle z veliko dobre volje in novih novic. Po 
maši, ki jo je daroval naš novi župnik, gospod 
Janez Evangelist Rus, smo se družile na igri-
šču v Blagovici, kjer je čas prehitro mineval. 
Vsaki članici se zahvaljujem, da je kakorkoli 
pripomogla za dober glas društva.

ZA dpž bLAgovicA-trojAne Ani čerin 

V zelo zgodnjih jutranjih urah smo se člani 
TD Sv. VID zbrali v Domžalah, od koder smo 
se z avtobusom odpravili do narodnega par-
ka Berchtesgaden. Najprej smo se odpravili 
do Hitlerjeve rezidence, znane kot Orlovo 

gnezdo (Kehlsteinhaus). Znamenito stavbo v 
visokogorju so zgradili Hitlerju za 50. rojstni 
dan na pobudo njegovega ožjega sodelavca 
Bormanna. Gradilo jo je 3.000 delavcev noč 
in dan in to dve leti. Samo izgradnja ceste do 
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Dedkove pipe  
in babičina kadila 
nekoč in danes
 
Zgodovina tobaka in tobačnih izdelkov 
nasploh se za Evropejce začne 12. oktobra 
1492, ko se je Krištof Kolumb izkrcal na 
enem od Bahamskih otokov. Ob izkrcanju 
so ga namreč pozdravili domačini in mu ob 
tem prinesli razna darila, med njimi tudi 
velike posušene liste neke, takrat še nezna-
ne rastline. Kolumb je v ladijski dnevnik za-
pisal, da je srečeval moške in ženske, ki so 
imeli v rokah nekakšen ogenj in kadili. 
 
O zgodovini tobaka in o pipah ter še o marsi-
čem nam je na odprtju razstave Dedkove pipe 
in babičina kadila na Dvorcu Rus spregovoril 
Franc Koren iz Društva zbirateljev Pomurja 
Lindva. Da pa se nismo samo teoretično pod-
kovali, je s prikazom dela s pipo poskrbel Robi 
Češka. Ker smo se preko pip pomaknili kar ne-
kaj let nazaj, je bila tokrat tudi garderoba po-
sameznih obiskovalk in obiskovalcev iz tistih 
let. S pipo je treba nežno in spoštljivo delati, 
kakor z žensko in, da smo se malce privadili 
na ta način dela, nas je Zoran Škrinjar preko 
glasbe popeljal v svet pip in cigar ter cigare-
tšpicev. Ko smo si dodobra ogledali razstavo 
in poskusili tudi kajenje dedkove pipe, smo se 
odpravili še k babici, ki je ravno prižgala kadi-
lo, da bi pokadila prostor. Časi se spreminjajo 
in mnogi so že pozabili, kako je pri babici di-
šalo, a ne samo po praznični potici ali pečenki, 
tudi drugače. V prostore smo tokrat vstopili 
z malce drugačno glasbo, če je bila pri pipah 
umirjena, tako kakor kajenje pip pomirja in 
sprošča, smo tokrat vstopili z glasbo iz časov 
Marilyn Monroe in se predajali dvojnim užit-
kom. 
Na ogled razstave nas vabi tudi tale Avseni-
kova: “Posedam rad pred hišico, ki sam sem jo 
zgradil, na stara leta pipico mirno bom kadil 
…, a zato si moramo še pravočasno kupiti gor-
juško fajfo – čedro, eno izredno cenjenih pip 
tako pri nas kakor v svetu.

drAgo juteršek

Pohodniki ŠTD Rafolče na drugem 
dvatisočaku letos – na Debeli peči
 
Po uspešno izvedenem pohodu na Triglav v skoraj že neobičajnem sončnem vikendu v ju-
liju so se pohodniki ŠTD Rafolče pod vodstvom Marijane Grošelj odločili obiskati še drugi 
dvatisočak – Debelo peč (2014 m). 
 
Z veči avtomobili smo se v nedeljo, 24. avgusta 
2014, pripeljali na planino Zajavornik (1292 m) 
in se skozi globoke pokljuške gozdove povz-
peli na razgledni vrh na robu planote, visoko 

nad ledeniško dolino Krme, kjer Debela peč 
ponuja veličasten razgled na Triglav z okolico. 
To je vrh, ki ga zaradi izjemnega razgleda pre-
prosto ne smemo zgrešiti, ker nam pokaže vse 
lepote Triglavskega narodnega parka. 
Pot je bila razmeroma lahka in dobro 
označena, saj je bila dolga okoli tri ure v eno 
smer. V krasnem jutru po popiti kavici na Bledu 
smo se ustavili na Blejski koči na Lipanci (1630 
m), kjer smo napolnili naše želodce za glavni 
vzpon. Spomnili smo se meteža pred leti, ko 
nam ni uspelo priti v visokem snegu in po 
bičanju sodre po obrazu prav daleč ter smo se 
pametno obrnili. Letos pa smo, ko smo kmalu 
zapustili Blejsko kočo, uživali v svežem zraku, 
vendar nam jo je vreme nekoliko zagodlo in 
smo se v rahlem namakanju po kratkih pre-
kinitvah povzpeli na naš cilj, na Debelo peč, 
kjer so nas pričakali že kar prijazni krokarji. Po 
čisto prvem vpisu v knjigo obiskov in obvezni 
osvežitvi smo se obrnili, tudi zaradi dviganja 
megle in močnejšega rosenja, tako da smo se 
kar hitro vrnili do Blejske koče. 
Na povratku sta seveda naša Marijana in Mi-
hela našli kar nekaj gob za dobro večerjo. Pri-
jetno utrujeni smo se vrnili do avtomobilov in 
se že pripravljamo na pohod na Stol. 

viktor jemec

Zahvala energetiki.net
V četrtek, 28. avgusta 2014, smo v Centru za socialno delo Domžale prejeli kup priku-
pnih šolskih potrebščin za šoloobvezne otroke v rejništvu in otroke iz socialno šibkih 
družin. Dobili smo 100 raznobarvnih nahrbtnikov, 100 kosov barvic in voščenk, 110 
bidonov, kup ovratnih trakov za ključe, različne zvezke, flomastre in druge drobne pri-
pomočke za šolarje. Poskrbeli smo, da so stvari prišle v prave roke do otrok, ki so jim 
polepšale prve šolske dni. 

V Centru za socialno delo Domžale se v imenu obdarjenih otrok iskreno zahvaljujemo direk-
torici Alenki Žumbar Klopčič, njenemu podjetju Energetika.Net in vsem dobrim ljudem, ki jih 
je gospa Alenka navdušila za to otrokom prijazno dobrodelno akcijo. 

mArtA tomec, univ.dipL.Soc.deL., SvetovALkA ZA rejniške družine
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Nam najprej lahko, prosim, razložite, kaj 
sploh pomeni v zadnjih letih vse bolj po-
pularna beseda mreženje?
Termin mreženje označuje preprosto razvija-
nje in ohranjanje razmerij z ljudmi, ki lahko 
posredno in neposredno vplivajo na posel. 
Mreženje je način podjetniškega obnašanja. 
Mreženje je delo, ki ni lahko, saj zahteva od 
podjetnika premik zunaj območja ugodja, ki 
ga bolj ali manj nadzoruje. Zahteva čas, na-
pore, potrpljenje in denar. Razpršena mreža 
različnih medosebnih stikov lahko poveča 
prodajo, prihrani čas in denar. Gre za ustvar-
janje ugleda po neformalnih poteh oziroma 
na podlagi socialnih mrež ter je pomemben 
del ustvarjanja poklicnega oziroma poslov-
nega uspeha in ugleda. Uspeh pa je vselej 
socialna kategorija. O njem ne moremo go-
voriti, če nam ga ne priznajo tudi drugi. Če 
nas ne poznajo, nam ga tudi priznati ne mo-
rejo. 
Hkrati mreženje omogoča tudi vedno sveže 
informacije, kar je v času hitrih sprememb na 
trgu izrednega pomena za vsakega podje-
tnika oziroma organizacijo. Če je podjetnik 
dobro socialno povezan, bo vselej vedel, 
koga poklicati, ko bo potreboval informa-
cijo oziroma pomoč. Mreža osebnih stikov 
namreč lahko pomaga pri iskanju finančnih 
virov, novih izzivov, dostopu do pomembnih 
in vplivnih ljudi, redkih in cenjenih vrst zna-
nja ter dobaviteljev, še preden jih potrebuje-
mo in podobno. 
Podjetnik z gosto spletenimi socialnimi mre-
žami bolje obvladuje krizne situacije, saj ima 
na voljo več virov za njihovo reševanje ter 
odpravljanje posledic takšnih ali drugačnih 
odločitev. 
In da bi lahko mrežili, se morajo podjetniki, 
ki želijo oblikovati vez, srečati v nekem pro-
storu in času. 

Kaj je primarni namen skupine BNI?
BNI (Business Network International) je bla-

Janez Levec: Povezovanje oz. združevanje podjetnikov  
je eden od načinov, kako se soočiti s krizo
Če zapišemo, da od letošnjega aprila v Domžalah deluje skupina Business Network International Bistrica oz. krajše BNI Bistrica, vam veči-
ni bralcev to ne pove veliko. Novodobna beseda mreženje gospodarstvenikov že nekoliko bolje opiše to skupino. S preprostimi beseda-
mi povedano: gre za več kot 20 podjetnikov z območja Upravne enote Domžale, katerih namen je v prvi vrsti povezovanje in medsebojno 
sodelovanje gospodarstvenikov ter s tem doseganje boljših rezultatov. O tem in še čem smo se pogovarjali s podpredsednikom te skupi-
ne, našim občanom Janezom Levcem. Gospodarstvenik, doma z Vrha nad Krašnjo, se že skoraj 20 let ukvarja s sejemskim inženiringom, 
izposojo opreme za razne dogodke ter organizacijo sejma za družine Otroški bazar, Festivala za tretje življenjsko obdobje, Študentske 
arene, sejema izobraževanja in poklicev Informativa …

govna znamka, ki je v Slovenijo prišla iz tu-
jine in je največja organizacija na svetu za 
poslovno in podjetniško mreženje. Svojim 
članom nudi možnost za pridobivanje novih 
strank, kontaktov in izmenjavo idej.
V Sloveniji je v BNI vključenih že več kot 350 
podjetij. Primarni namen BNI skupin je po-
vezovanje in medsebojno sodelovanje. BNI 
na lokalnem območju organizira skupine 
podjetnikov / poslovnežev, v katerih si le-ti 
prek osebnih priporočil pomagajo do novih 
strank. BNI je razvil sistem za pridobivanje 
novih strank, ki skupinam nudi strukturirano 
in pozitivno poslovno okolje.
Temelj delovanja vseh skupin je BNI filozofija 
Givers Gain®, kar bi lahko prevedli kot »Kdor 
daje, pridobiva« ter pomeni vzajemno med-
sebojno pomoč in podporo v skupini. Vsi, ki 
smo del BNI-ja, verjamemo, da nam bo šlo z 
medsebojnim povezovanjem in sodelova-
njem lažje, in da s takšnim delovanjem lahko 
pridobivamo vsi.
Najbolj uspešne so tiste BNI skupine, v kate-
rih člani iskreno želijo pomagati drug dru-
gemu in se osebno priporočajo pri ljudeh, 
s katerimi komunicirajo. So kot ekipa, ki ima 
en sam cilj – da vsi člani pridobivajo nove 
stranke za svoje posle.

Kdo so člani vaše skupine in kako vanjo 
vstopiti?
Sama ideja za BNI Bistrica je prišla na pobu-
do ljubljanskih skupin, ki so pred tem de-
lovale. Člani skupine BNI Bistrica, ki deluje 
na območju Domžal, so skupina več kot 20 
podjetnikov, ki živijo in delujejo na območju 
Upravne enote Domžale. 
Vsak, ki ga zanima vključitev v BNI Bistrica, 
se nam lahko dvakrat pridruži na srečanjih, 
preden sprejme odločitev za vložitev vloge 
za članstvo. Na ta način kot gost spozna, 
kako v praksi delujejo naša srečanja, kakšne 
priložnosti se znotraj skupine ustvarjajo in 
predvsem, kaj lahko tudi zase najde v to-

vrstni skupini. Skupina sprejeme le po eno 
osebo iz vsake poklicne kategorije. Če ste na 
primer nepremičninski agent in skupina že 
ima ta poklic zaseden, se tisti skupini ne mo-
rete priključiti. Če pa ta poklic še ni prisoten 
v skupini, lahko oddate vlogo za članstvo in 
tako kandidirate za mesto v skupini. Odbor 
za članstvo skupine obravnava vašo vlogo in 
vas obvesti o sprejemu.
Članstvo v lokalni skupini BNI prinaša letno 
članarino, ki pa se članom zelo hitro povrne, 
pa ne le skozi posel, ampak tudi skozi števil-
na brezplačna izobraževanja, ki jih imajo na 
voljo. 

Koliko vas je trenutno v skupini in kakšne 
profile gospodarstvenikov še iščete?
Trenutno nas je že 25 članov. Na voljo pa je 
še kar nekaj praznih poklicnih kategorij, kot 
so pleskar, električar, cvetličar, frizer, krojač, 
catering, čistilec, dimnikar, nepremičninski 
agent, tehnični pregledi, upravnik, varno-
stna služba, pivovarna, vrtnar, vodoinstala-
ter, zobozdravnik …

Kaj pa, če je mesto dejavnosti, s katero se 
posameznik ukvarja, že zasedeno?
Dejstvo je, da četudi je v sredini že prisoten 
predstavnik posamezne poklicne kategorije, 
vrata za ostale niso popolnoma zaprta. Lah-
ko se pridružite čakalni listi, lahko vas napo-
timo v drugo skupino ali vam pomagamo, da 
začnete z izgradnjo nove BNI skupine. Skrat-
ka, vsi imajo možnost za vključevanje. 

Sestanke imate torej enkrat tedensko. Kaj 
konkretno se na njih pogovarjate oziro-
ma dogovarjate?
Skupina BNI Bistrica se srečuje prav vsak to-
rek in ti tedenski sestanki trajajo 90 minut. 
Člani morajo prihajati na sestanke točno in 
jim prisostvovati do zaključka.
BNI skupina  Bistrica združuje proaktivne in 
pozitivne podjetnike z namenom, da si med-
sebojno pomagajo do novih strank, za kar si 
ne izplačujejo provizij, kar narekuje temeljna 
filozofija. 

Kakšne so obveznosti in pravice posame-
znikov v tej skupini?
Da bi bili uspešen član BNI-ja, organizacije, ki 
temelji na vzajemnem sodelovanju, morate 
biti pozitivno naravnani in pripravljeni po-
magati. Vsak član je ob včlanitvi seznanjen 
s pravilnikom članstva, sicer pa v grobem v 
BNI velja etični kodeks članov, ki ga je dol-
žan spoštovati vsak član. Ta pred sprejemom 
izjavi, da se strinja in bo deloval skladno z 
etičnim kodeksom BNI. Ključnega pomena 
je prisostvovanje na sestankih. Omeniti velja 
tudi, da vsako kršitev tega pravilnika obrav-
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Turnir na brdu pripadel domači ekipinava Vodstvena ekipa ali Odbor za članstvo 
posamezne BNI skupine.

Imate mogoče že kake konkretne podatke, 
kakšen je učinek vaše skupine od aprilske 
ustanovitve do danes?
Seveda. V prvih petih mesecih delovanja smo 
dosegli dobrih 392 tisoč evrov neto prometa 
medsebojne pomoči, kar je za takšno skupino 
res veliko. To je zagotovo tudi pozitivna po-
sledica BNI slogana »Givers gain« oziroma kot 
pravijo v Sloveniji: Kdor daje, dobiva. 

Kakšni so kratkoročni in kakšni dolgoročni 
cilji skupine?
Na letnem nivoju ocenjujemo, da bo skupina, 
če bo šlo tako naprej, ustvarila blizu milijona 
evrov prometa. To je ogromno medsebojne 
pomoči v skupini. 

Je torej v splošni gospodarski krizi, če gle-
damo širše, to eden izmed načinov, kako jo 
prebroditi?
Pogosto slišimo, da mora v času krize vsak po-
skrbeti le zase, ko je preskrbljen sam, pa naj 
razmišlja o tem, da bi pomagal tudi drugemu. 
Kaj pa, če se skupina ljudi, podjetnikov pove-
že med seboj? Ali je njihova moč manjša ali 
večja? 
Moje osebno prepričanje je, da je tak način 
povezovanja oziroma združevanja podjetni-
kov prav gotovo eden od načinov, kako se 
soočiti s krizo in v teh časih ostati „na površju“. 
Pogled podjetnikov v skupini BNI Bistrica na 
gospodarstvo, tudi v času krize, je zelo opti-
mističen. Ne samo medsebojna podpora in 
povezovanje, tudi dejstvo, da v času, ko ve-
čina obupava, oni pridno nabirajo posle, jim 
zagotovo daje zagon in energijo za nadaljnjo 
rast. V prvi vrsti je pomembno, da si med se-
boj pomagamo, tega pa za sedaj v Sloveniji še 
ni veliko. Dejstvo je in ostaja, da je v slogi moč 
in da vedno obstaja prostor za izboljšave in 
rast, tudi v našem lokalnem okolju. Naš posre-
den cilj je, da Domžale, vključno s sosednjimi 
občinami, ponovno zaživijo, tudi s pomočjo 
skupine BNI Bistrica. Dejstvo je, da ima taka 
skupina, ki ima že sedaj več kot 20 podjetni-
kov različnih obrti, vsekakor moč, da spodbu-
di rast gospodarstva v teh občinah in okolici.

Poglejmo še v naše ožje okolje. Je v vaši 
skupini kakšno podjetje oziroma podje-
tnik iz Občine Lukovica?
Zaenkrat še ne … 

Kako sicer, čeprav vaše podjetje deluje v 
Ljubljani, ocenjujete položaj lukoviškega 
gospodarstva? Kako je z medsebojnim so-
delovanjem?
Težko ocenjujem kar pavšalno … Dolgoročno 
si pa želim spet kake nove tovarne in dodatnih 
novih delovnih mest oziroma upam, da bomo 
s tem člankom pritegnili čim več podtjetnikov 
iz lukoviške občine, da se pridružijo naši ali 
kateri drugi BNI skupini ter s tem omogočijo 
večjo rast in razvoj svojega podjetja ter hkrati 
prispevajo nekaj k razvoju svoje občine. 
Če tudi vas zanima obisk srečanja skupine BNI 
Bistrica, če želite biti del pozitivne zgodbe, ki 
omogoča dvig gospodarstva tako v dobrih 
kot težkih časih, se lahko oglasite podpred-
sedniku skupine na elektronsko pošto: janez.
levec@proevent.si. 

Leon AndrejkA

Kljub napovedi vremenoslovcev o oblačnem 
in nevihtnem dnevu se nas je vreme tokrat 
usmililo. Še več, spremljali so nas tudi sončni 
žarki, ki so greli srca igralcev na Jesenskem fut-
sal turnirju na Brdu. Na turnirju je sodelovalo 
12 ekip, od tega poleg ŠD Lukovica še tri eki-
pe igralcev iz naše občine (Fast Food Šime, ŠD 
Prevoje, ŠTD Rafolče). V polfinale so iz skupin-
skega dela napredovali le zmagovalci skupin. 
Prvi polfinalni dvoboj je bil za mnoge že finale 
pred finalom, v katerem sta se pomerili ekipi ŠD 
Lukovica in KMN Rem. Vse do zadnjih sekund 
je bilo napeto, a več športne sreče in znanja je 
imela domača ekipa, ki je zmagala z 2:1. Drug 
polfinalni dvoboj se je odvijal med Nezemljani 
in Buc buc team. Zmage so se veselili slednji, ki 
so se zlahka uvrstili v finale (4:1). Finalni dvoboj 
se je začel po željah domače ekipe, ki je hitro 
povedla z dvema goloma razlike. Buc buc team 
se je po želji, da bi znižal rezultat, moral odpre-
ti in igral večino dvoboja z vratarjem v polju. 
ŠD Lukovica je na veselje domačih gledalcev 
kaznovala vsako napako nasprotnika in nizala 
gole iz protinapadov kot za šalo in tako so lah-
ko zasluženo dvignili pokal za najvišje mesto. V 
imenu ŠD Lukovica se za bogat denarni sklad 
zahvaljujemo našim zvestim sponzorjem: Fast 
food Šime, Tuš market Cerar, Cosmos d.o.o., 

Pekarna Srček, Pečarstvo Avbelj, Gostišče pri 
Čebelici, RCU, Gostilna pri Bevcu, Gostilna in 
picerija Furman, Lavaco d.o.o., BStehnik d.o.o., 
Kovinska galanterija Avbelj in Frizerstvo Božič 
iz Vidma. Zahvaljujemo se tudi županu Občine 
Lukovica Mateju Kotniku, ki je na naše prizade-
vanje priskrbel postavitev zunanjega pitnika za 
vodo pred telovadnico na Brdu. Tako kot vedno 
se zahvaljujemo tudi PGD Lukovica in OŠ Janka 
Kersnika za zgledno sodelovanje z našim dru-
štvom. Preostale rezultate si lahko ogledate na 
naši facebook strani, kjer lahko sledite našim 
ostalim dogodkom.

robert peStotnik, šd LukovicA

Zahvala
Zahvaljujem se vsem sorodnikom, prijate-
ljem in znancem, prav tako tudi Invalidske-
mu društvu Domžale, Kulturnemu društvu 
Radomlje, ŠD Preserje, NK Radomlje, TK Ra-
domlje, NK Moravče, NK Dob in NK Alumi-
nij ter vsem, ki jih nisem posebej naštel za 
nesebično moralno in materialno pomoč, ki 

mi je omogočila zdravstveni poseg v tujini, 
kjer me je spremljala in spodbujala svakinja 
Nada; njej gre posebna zahvala! Sporočam 
vam, da je operacija uspela in da okrevam, 
tako da se bomo ponovno več videvali. 
Vaša pomoč mi je omogočila, da se aktivno 
vključim v normalno življenje, kar še pose-
bej občutijo moji najbližji. Vsem še enkrat 
hvala!

boštjAn pAvLič Z družino

IV. Marjanov memorial
Ustanovitelja ŠKD Bregar Marjana Pozniča 
že nekaj let ni več med nami, a vendar se 
njegove zagnanosti in veselja do športa in 
konj še dobro spominjamo.
 
Enkrat letno se člani ŠKD Bregar še toliko bolj 
spomnijo ustanovitelja društva, saj pripravijo 
nogometni turnir v njegov spomin. IV. Mar-
janov memorial je tokrat potekal na športnem 
igrišču v Krašnji in ga tokrat ni motil dež. So 
pa zato na koncu tekmovanja pri slavnostni 
podelitvi dežne kaplje padle na nas, kakor 
da bi tudi nebo jokalo za našim prijateljem. 
V športnem duhu in duhu prijateljstva je bila 
tokratna nedelja sicer polna športnih pri-
reditev na igrišču v Krašnji in verjetno tudi 
drugje. In tako kakor je vedno v športu, težko 
zmagajo vsi in tudi na IV. Marjanovem me-
morialu niso zmagali vsi, čeravno so bili vsi 
zmagovalci, saj so se s svojo udeležbo spom-
nili športnika, ki je žal prekmalu odšel od nas. 
Na tokratnem Marjanovem memorialu so 
prvo mesto osvojili Krašnja, drugo ŠKD Bre-
gar mladi in tretji so bili Autsajderji. Na željo 
udeležencev tokrat, kdo je osvojil nehvaležno 

četrto mesto, ne bom zapisal, sicer pa so se do-
bro odrezali že zaradi razlike v letih. Upajmo, 
da bo na jubilejnem V. Marjanovem memori-
alu v letu 2015 udeležba še bolj številčna in, 
da bodo tudi navijači prišli spodbujat mlade 
in malce manj mlade navdušene nogometaše. 
Zmagovalci so prejeli iz rok Ani Poznič, žene 
pokojnega Marjana, prehodni pokal, ki ga bo 
v prihodnjem letu že krasil napis VI. Marjanov 
memorial je osvojila Krašnja.

drAgo juteršek
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V soboto, 30. avgusta, je na igrišču pri OŠ 
Janka Kersnika na Brdu pri Lukovici pote-
kal 2. nogometni turnir v spomin na Jureta 
Smrkola v organizaciji ŠD Prevoje. To je bil 
prijateljski nogometni turnir z namenom 
druženja, da se spomnimo našega dobrega 
prijatelja Jureta, ki nas je prekmalu zapustil. 

Na turnirju so sodelovale lokalne ekipe z ob-
močja Črnega grabna: Prevoje, Lukovica, Ra-
folče, Krašnja, MK Rokovnjači in Polomljene 

2. nogometni turnir v spomin na Jureta Smrkola
klopce. Turnir je odprla tekma med Lukovico 
in Polomljenimi klopcami, nato so se čez dan 
zvrstile tekme skupinskega dela. Iz vsake 
skupine sta se v polfinale uvrstili dve ekipi. V 
polfinalu je Lukovica premagala mlade Rafol-
čane, Krašnja pa je bila boljša od Rokovnjačev. 
Slednji so se za tretje mesto v streljanju kazen-
skih strelov pomerili z Rafolčani, ki so izkori-
stili svoj talent in osvojili končno tretje mesto. 
Na koncu nas je čakal še finale med Lukovico 
in Krašnjo. Na zanimivi tekmi je bila boljša 

Letošnja sezona je za Klemena Gerčarja, 
motokrosista v razredu MXGP, minila uspe-
šno. Posebej po menjavi ekipe se je njegova 
forma začela popravljati, a dirke so dirke in 
na njih prihaja tudi do neljubih stvari. Tako 
je Klemen na dirki za slovensko prvenstvo v 
Šentvidu pri Stični doživel boleče srečanje z 
enim od tekmecev.

Ta je od zadaj trčil vanj in mu poškodoval nogo, 
zvin gležnja in natrgana mečna mišica pa je do-
volj huda poškodba, da bo moral Klemen izpu-
stiti dve tekmi v svetovnem prvenstvu MXGP; 
prva je bila ta konec tedna v Braziliji, druga pa 
bo čez teden dni v Mehiki. Klemen je trenutno 
v fazi okrevanja, s pomočjo fizioterapije skuša 
čim prej pozdraviti poškodbo, ki sicer sama po 
sebi zahteva tri tedne, da se pozdravi.

Dve dirki odmora zaradi poškodbe

Cel teden smo natančno spremljali vremen- 
sko napoved in se odločili, da klubski po-
hod izpeljemo, tako kot je bilo načrtovano 
– v soboto, 23. avgusta.  
 
Letošnji cilj je bila Čemšeniška planina, ki je 
primerna tudi za otroke, zato se je letošnjega 
klubskega pohoda udeležilo kar precej dru-
žin z majhnimi otroki. Tisti največji so na vrh 
pripešačili, manjši pa so prišli v nahrbtnikih 
požrtvovalnih staršev. Po jutranjem zboru na 
Prvinah smo se po slabi uri ponovno dobili na 
vrhu, saj je bil tempo pohoda prilagojen raz-

MK Rokovnjači - klubski pohod 

Rokovnjači na Čemšeniški planini

Lukovica in tako osvojila 1. mesto na turnirju. 
Po koncu tekmovalnega dela je bil čas za dru-
ženje, podelitev pokalov in nagrad, ki so bile 
razdeljene med vse udeležence turnirja. Pred 
podelitvijo nam je nekaj besed namenil tudi 
Slavko Smrkol, in sicer se je zahvalil organiza-
torjem, vsem udeležencem in obiskovalcem, 
zaključil pa v upanju, da bi turnir v spomin na 
Jureta v prihodnosti postal tradicionalen. 

šd prevoje, AndrejA keržAn

»Na tej dirki sem imel res veliko smole. Eden 
od tekmecev me je s polno hitrostjo zadel od 
zadaj, nogo mi je celo potegnilo pod njegovo 
sprednje kolo, tako da sem imel veliko sreče, da 
ni bilo še kaj hujšega. In pravilno sem se od-
ločil, a nisem potem odpeljal še druge vožnje, 
ker bi bila mišica verjetno po tem še bolj po-
škodovana. Res mi je žal, ker moram izpustiti 
dve dirki v MXGP, a tako pač je. Zdravljenje 
poškodbe, torej zvina in natrgane mišice, je v 
tem trenutku najbolj pomembno,« je povedal 
Klemen Gerčar, saj ga do konca sezone v MXGP 
čaka le še zadnja dirka, pokal narodov v Latviji 
28. septembra, kjer bo Slovenijo zastopal v ra-
zredu MXGP, druga dva člana slovenske ekipe 
pa bosta Jernej Irt (MX2) in Tim Gajser (Open).
  

mAtej žinkovič

ličnim udeležencem. Ivi in Tone sta poskrbela 
za gorivo za starejše udeležence, tamlajši so 
pa na vrhu dobili gorivo v najrazličnejših slad-
kornih oblikah ... Vreme je bilo ves čas vzpona 
na naši strani, na vrhu je pa začelo deževati in 
dež nas je tako spremljal tudi na poti navzdol. 
Ampak Rokovnjači se pač ne damo in smo se 
še spodaj na Prvinah malo podružili, tako kot 
se za klubski pohod spodobi. Ravno prav utru-
jeni, majčkeno premočeni, ampak zadovoljni, 
smo se počasi razšli in že razmišljamo, kam jo 
bomo skupaj mahnili naslednje leto.

mAjdA kočAr
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Otroci na cesti
Vzporedno z začetkom novega šolskega leta, 
so Zlatopoljci pripravili izobraževalne urice 
za tamkajšnjo mladino.

Zbrane, med katerimi so bili tudi starši šolskih in 
predšolskih otrok, je pozdravil predsednik dru-
štva. V prvem delu izobraževalnega programa 
sta sodelovala predstavnika Policijske postaje 
Domžale, vodja policijskega okoliša Lukovica 
– Moravče, policist Sašo Vecej, in policist Franc 
Bizilj. Navzoče sta seznanila z varnostjo ter ukre-
pi za varno pot v šolo, kako se moramo vesti na 
cesti, še zlasti pa paziti na najmlajše. Nanizala 
sta številne naloge policista ter prikazala opre-
mo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Slednjo 
so si ogledali lahko pobliže in si jo celo nadeli. 
Ogledali smo si tudi prikaz kontrole in postopka 
ustavitve naključnega vozila. Po končanem pro-

Juhuhu, šola je tu!
V veliki hodnik šole na Brdu so 1. septem-
bra opoldne začeli prihajati učenosti želj-
ni malčki, da bi videli matično šolo, hram 
učenosti, ki jih bo spremljal devet let. Na 
velikem rdečem platnu, na koncu hodnika, 
jih je pozdravil napis “Ju-hu, šola je tu!”. Če 
dodamo še glasbene točke, zabavno igrico 
in nekaj ugank, ki so jih prvošolčkom pri-
pravili starejši učenci, je bila dobrodošlica 
nadvse prijetna.

Še pred tem so se učenci dopoldne zbrali na lo-
kacijah, kjer se bo dejansko izvajal njihov pouk, 
torej v prostorih podružničnih šol v Blagovici in 
Krašnji ter v Vrtcu Medo. Tam so se najprej sre-
čali s svojimi učiteljicami, ki so jim razdelile ru-
mene rutice in kape v barvah svojih razredov, 
spoznali sošolce in si ogledali vsak svoj razred. 
Po uro in pol dolgem uvodnem srečanju so se 
nato vsi skupaj zbrali na Brdu. V tokratnem re-
kordnem letniku je 85 prvošolcev razdeljenih 
v pet oddelkov. Trije so v vrtcu na Prevojah, 

Mladi poskušajo na različne načine reševati 
problematiko zaposlovanja v teh neugodnih 
časih, v katerih je zelo težko dobiti zaposli-
tev. Tomaž Jemec iz Rafolč se je odločil usta-
noviti prvo zasebno glasbeno šolo v Občini 
Lukovica z imenom Glasbena šola Polton.
 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj igranja na 
diatonično harmoniko se je Tomaž Jemec 
odločil, da se preskusi v poučevanju te domače, 
ljudske harmonike, ki poteka po smernicah 
učnega načrta, ki je bil sprejet na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport. Učni program, 
primeren za vse generacije, obsega šest noto-
grafiranih učbenikov, kar predstavlja prek 200 
skladb, ki so prirejene posebej za diatonično 
harmoniko. Vsi učbeniki in računalniški notni 
zapisi so Tomaževo avtorsko delo ter so lep 
dokaz, da se da tudi diatonično harmoniko, ki 

Polton - prva zasebna glasbena šola v občini Lukovica

Predstavitev Glasbene šole POLTON na Vidovem sejmu

je ljudski inštrument, igrati in poučevati po no-
tah, kot vsak drug inštrument. 
Z letošnjim šolskim letom je mogoč vpis v odd-
elek za diatonično harmoniko, v prihodnje pa 

Najbolj so bili radovedni najmlajši.

namerava v sodelovanju z izšolanimi mladimi 
glasbeniki odpreti oddelke za ostala glasbila, 
kot so klavir, klavirska harmonika, kitara, trobi-
la in pihala. Poučevali bodo tudi nauk o glasbi 
in izvajali predšolske glasbene delavnice za 
naše malčke. S tem želi Tomaž približati glasbo 
vsem tistim, ki so zaradi prezasedenosti javnih 
glasbenih šol ostali pred vrati, kot tudi tistim, 
ki do sedaj še niso zbrali poguma, da bi se pre-
izkusili v igranju na inštrument. V tem šolskem 
letu lahko pričakujemo dva javna nastopa, na 
katerih bo mogoče slišati učence Glasbene 
šole Polton vseh starosti.  
Tomažu želimo veliko uspeha na glasbeno-po-
slovni poti in da bo z novimi oddelki v Glasbeni 
šoli Polton dobilo delo še več mladih glasbe-
nikov, ki se ravno tako srečujejo s problematiko 
zaposlovanja.

viktor jemec

gramu sta policista navzočim podarila pobar-
vanke na temo varnost v cestnem prometu in 
izrazila pohvalo Športnemu društvu Zlato Polje 
za organiziranje takšnega programa, ki osvešča 
in vzgaja mladino, hkrati pa je to tudi lep zgled 
sodelovanja lokalne skupnosti s policijo.

V drugem delu popoldanskega programa je po-
novno sodeloval Zmago Berlec s svojim sinom 
(JUMICAR) s Prevoj. Po kratkem teoretičnem 
programu so mladi lahko preizkusili svoje zna-
nje tudi za volanom v praktični vožnji. Nekateri 
prvič, drugi že bolj utečeno s prejšnjih let, tretji 
najmlajši pa kot sovozniki. Seveda vse po pred-
pisih in pravilih v cestnem prometu, kar zahte-
vajo semafor in cestni znaki ter navzoči inštruk-
tor Zmago s svojim sinom. Skratka, bilo je zelo 
zanimivo in poučno, za nekatere nepozabno, 
skoraj vsak pa je odnesel s seboj domov delček 
poučnih doživetij.
Športno društvo se zahvaljuje Policijski postaji 
Domžale za udeležbo, obema policistoma za iz-
črpno in strokovno izvedbo programa ter Zma-
gu Berlecu za zavzeto in profesionalno opra-
vljeno delo, iz katerega so se mladi prav gotovo 
nekaj naučili ter preživeli prijetne trenutke za 
volanom.

tone hAbjAnič

po en pa v Krašnji in Blagovici. Župan Občine 
Lukovica Matej Kotnik je ob tem spomnil, da 
se je število otrok v primerjavi z leti, ko je bila 
občina ustanovljena, podvojilo ter ob pozdrav-
nem govoru prvošolčkom zaželel veliko lepih 
trenutkov in dodal:”To je praktično najlepši čas 
življenja. Uživajte v tem, čim več se naučite in 
čim več spoznajte, da boste lahko s tem znan-
jem čim bolje živeli.” Ravnateljica šole dr. Anja 
Podlesnik Fetih je v nagovoru prvošolčkom 
dejala, da bo vesela, če bodo znali pokazati 
medsebojno spoštovanje, prijateljstvo in razu-

mevanje, kajti tako se bodo tudi lažje učili in 
dosegali svoje cilje. Zaključila je z željo, da bi 
skupaj s starši prepoznali težave in zaplete, ki 
se bodo pojavili, in se zavedali, da bodo otroci 
uspešnejši na učnem in vzgojnem področju, 
če bodo skupaj znali premostiti te ovire. Sledil 
je pozdrav predsednika Sveta staršev Tomaža 
Prohinarja in ob koncu so prvošolčki s svojimi 
sošolci še ponosno odšli na oder, kjer so prejeli 
nahrbtnike, uporabno darilo Občine Lukovica, 
ob tej življenjski prelomnici.

Leon AndrejkA 
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za župana podpiramo kandidata

Bojana Andrejko

Blagovico, Trojane in Češnjice

Neodvisna lista za
11

za župana podpiramo kandidata

Bojana Andrejko

KS Prevoje in KS Rafolče
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Lista za

Združeni zmagujemo!

neodvisni kandidat za župana Lukovice

Bojan
Andrejka
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www.bojanandrejka.si
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Z d r u ž e n i  z m a g u j e m o .
Spoštovane občanke in občani!
Smo ekipa, ki verjame, da sveta ne spreminjajo vlade, podjetja ali stranke, pač pa ga spreminjamo ljudje. Smo 
posamezniki, ki smo se pri svojem delu že dokazali. Naš program je osredotočen na prihodnost, z enim samim 
ciljem – napredna, gospodarsko razvita in do prebivalcev prijazna občina. Kljub temu, da prihajamo iz KS Blagovice, 
KS Trojane in KS Češnjice želimo skupne cilje doseči s sodelovanjem vseh posameznikov in skupin, ki imajo dobre 
ideje, ne glede na politično, narodno, versko ali drugo pripadnost. 
Pojdite na volitve in soustvarite naš jutri - oddajte svoj glas naši listi pod številko 11!           
              

Hvala vam!

Neodvisna lista za
      Blagovico, Trojane in Češnjice
 za župana podpiramo kandidata Bojana Andrejko

1.   Mateja Per
2.  Peter Urankar
3.   Ani Čerin
4.   Anton Pogačar

5.   Barbara Grobljar
6.   Franc Urankar
7.   Monika Cerar
8.   Aleš Podbelšek 

 9.    Uroš Vadjunec      
10.   Ljudmila Keršič
11.   Franc Bizjak
12.   Sara Volčini

13.   Zdravko Slapar
14.   Maja Udovič
15.   Franc Pestotnik
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Socialni demokrati v občini Lukovica 
nadaljujemo s svojim delom in 
podpiramo pomembne razvojne 
projekte, ki bodo nam in prihodnjim 
generacijam omogočili še bolj 
kakovostno življenje v naši občini. 

www.socialnidemokrati.si

SOUSTVARJAMO
skupno 
prihodnost občine
Lukovica.

Listo Socialnih demokratov v občini Lukovica sestavljamo Maša Avbelj, 
Anja Kotnik, Gregor Bajde, Emil Wein, Janja Lavrič, Marjan Dobrotinšek, 
Fatima Samardžič, Ciril Smrkolj, Petra Dragar, Viktorija Volavšek, Anton 
Bregar in Rok Kotnik. Na volilni glasovnici obkrožite zaporedno številko 9.

Pri našem delovanju izhajamo iz temeljnih vrednot, zato verjamemo v 
sodelovanje, povezovanje med generacijami in spoštovanje do sočloveka.  
Le skupaj smo lahko še bolj uspešni in močnejši. Tudi zato socialni 
demokrati za župana občine Lukovica podpiramo g. Mateja Kotnika.
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Ko beremo predstavitvene članke neodvi-
snih list in strank, bomo dobili občutek, da 
bo v naši občini samo lepo, toliko je obljub 
in idej.Desus ne obljublja ničesar.Zavzema-

Z d r u ž e n i  z m a g u j e m o .
Spoštovane volivke in volivci!
Poštenost, strokovnost, odprtost, nepristranskost, neodvisnost in skupni cilji so vrednote, ki jih zagovarjamo in 
jim sledimo. Listo sestavljamo občani z izkušnjami in uspehi na svojih delovnih področjih. Naša lista se zavzema 
za konkretne dobrine in pridobitve, ki izpolnjujejo in omogočajo prijetno življenje  vseh Vas občanov.  
Oddajte svoj glas pod številko 8!
            Hvala za zaupanje!
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Lista za
KS Prevoje in KS Rafolče
 za župana podpiramo kandidata Bojana Andrejko

1. Bojan Andrejka
2. Ljudmila Zajc
3. Andraž Kopitar
4. Urška Rožič

5.Sebastjan Kosmatin
6. Nataša Avbelj
7. Peter Gostič
8. Urška Brožič 

   9. Tomaž Rak      
10. Aleksander Medved
11. Valerija Omahna
12. Erih Skočir

13. Janez Breznik
14. Barbara Korošec
15. Bogdan Barle

8

Spoštovane občanke in občani Lukovice 
Rokovnjač,ki je pred vami je tudi volilni izvod. 5 oktobra se bomo podali na volišča, da 
izberemo najboljše kandidate za občinske svetnike,v KS in najboljšega župana naše 
občine Lukovica. Samo enkrat v štirih letih imamo to možnost, da odločamo, kdo nas 
bo zastopal. Izkoristimo jo!

li se bomo za tisto, kar smo v zadnjih letih za-
nemarili.Skrb za človeka, ne glede na njegove 
poglede, starost in status.

Desus Lukovica se bo v svoji občini zavze-
mal:
•	 za strpnost in medsebojno spoštovanje
•	 za razvoj celovitejše zdravstvene in zo-

bozdravstvene oskrbe v občini
•	 za aktivno skupno iskanje novih razvojnih 

možnosti za kmetijstvo, malo obrt in turi-
zem. Izdelati se mora strokovne projekte, 
s katerimi bomo lahko koristili Evropska 
sredstva.

•	 za sprejem prostorskega plana,kjer ne 
sme manjkati poslovna cona, biti pa mora 
tudi podpora aktivnemu društvenemu 
življenju in različnemu interesnemu zdru-
ževanju občanov.

•	 prav občina Lukovica ima velike možnosti 
za razvoj primarnega kmetijstva in s tem 
povezanih turističnih dejavnosti: kmečki 
turizem, izletništvo, kolesarjenje...

Občinski svet z novimi ljudmi prinaša nove 
odnose, nove ideje.Za vas se bosta trudi-
la tudi  dva predstavnika Desus Lukovica:  
g. Ljubo Samotorčan in ga. Metka Jarc.
Naše geslo je: Občina za občane!

oo deSuS LukovicAZaupajte Desusu in obkrožite    10    .
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5 

5 »Za ČRnI GRaben«, neodvisna lista
KANDIDATKE IN KANDIDATI: NAŠI CILJI:

Obrše mag. OLGA VRANKAR
mag. državnih in evropskih študij

• v najkrajšem možnem času sprejeti nov 
občinski prostorski načrt z izločitvijo 
spornih posegov v prostor, ki so razlog 
za zavračanje s strani nekaterih nosilcev 
urejanja prostora na nivoju države;

• skrbeti za uravnotežen razvoj vseh 
naselij v občini;

• krajevne skupnosti morajo imeti 
možnost večjega vplivanja na 
razporeditev dela proračunskih sredstev; na 
zborih občanov naj se krajane obvešča o 
načrtovanih aktivnostih;

• preveriti ustreznost občinskih 
predpisov, ki določajo obremenitve 
občanov z dajatvami (za razumne cene 
storitev vodooskrbe, ravnanja z odpadnimi 
komunalnimi vodami in odpadki);

• zagotoviti subvencioniranje namestitve 
malih čistilnih naprav;

• spodbujati lokalno samooskrbo 
in ekološko pridelavo ter prodajo 
pridelkov v domačem okolju;

• zagotoviti dostop do širokopasovnega 
omrežja vsem uporabnikom;

• pospešeno urejati zemljiško-knjižno 
stanje zemljišč, po katerih potekajo 
občinske ceste in druga infrastruktura.

Rafolče TOMAŽ ANDREJKA
univ.dipl. ekonomist

Koreno IRMA KOVAČIČ
poslovna sekretarka

Podmilj VIKTOR MATIJAN
kmetovalec

Lukovica mag. ALENKA KLEMEN
mag. organiziranja inform. sistemov

Spodnje Loke MATJAŽ MARKOVŠEK
inženir elektronike

Rafolče URŠKA HRIBAR
ekonomsko komercialna tehnica

Spodnje Prapreče ANDREJ KOŠAK
kovinostrugar - upokojenec

Spodnji Petelinjek MILENA BRADAČ
komercialna tehnica - upokojenka

Rafolče NEJC ANDREJKA
študent gradbeništva

Prevoje pri Šentvidu DANICA KOS
prodajalka - upokojenka

Krašnja KATARINA ČEBULJ
študentka ekonomije

Vošce JANEZ PER
avtoklepar

Prevoje pri Šentvidu ROK KVEDER
strojni tehnik

V Zideh DARKO UDOVIČ
monter TK naprav

Lado Goričan in skupina volivcev Vam predstavlja nestrankarsko listo kandidatk in kandidatov 
za članice in člane občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014 – 2018.

»Za ČRnI GRaben«, učinkovito in prijazno - številka
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Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Lukovica!

Lista za šport in razvoj občine se je prvič predstavila pred štirimi 
leti. Sestavljamo in podpiramo jo vsi, ki se zavedamo, da je zdravje 
v najširšem pomenu besede, tako duševno kot telesno, najtesneje 
povezano z razmišljanjem, delom in napredkom tako posameznika 
kot celotne družbe, tudi naše skupnosti.
Potreba po gibanju je zrasla s človekovim razvojem; v današnjem 
času čutimo, da je šport (pa tudi rekreacija kot njegova množična 
različica) tisti del človekove dejavnosti, skozi katero lahko celostno 
vplivamo na vsestranski razvoj svojega domačega okolja, občine 
na njenem celotnem prostoru. Šport naj bi postal del našega vsak-
dana, nuja, ki dodaja življenju dodano vrednost – jasen vpogled v 
težave, njihovo kakovostno reševanje, skrb za sočloveka, druženje, 
okolje, predvsem pa osrednji  gradnik zdravja, ki je osnovni pogoj 
za uspešno človekovo delovanje. 
V naša prizadevanja želimo vključiti vsa društva, ki v občini kakovo-
stno delujejo v zares velikem številu, njihove člane in vse občane, 

ki se zavedajo, da je gibanje, torej športna aktivnost, predpogoj za 
zdrav razvoj in napredek vsake družbe, tudi naše skupnosti v občini 
Lukovica. Celovito načrtovani projekti, tako športni (npr. ureditev 
igrišč v celotni občini), prostorski, infrastrukturni, kulturni, gospo-
darski, zahtevajo širino, premišljenost, zdrav razum, ustvarjalnost 
in veliko volje. 
Prepričani smo, da sodobna družba tudi v naši občini prepoznava 
pomen športa; skozi razvoj raznovrstnih športnih dejavnosti, v ka-
tere bodo vključeni ljudje po svojih željah in zmožnostih, bo olaj-
šano tudi delo na drugih področjih, celotna skupnost pa bo začu-
tila naraven tok razvoja in odkrila nove vrednote: pripravljenost za 
delo, inovativnost, ideje, strpnost, druženje ljudi različnih generacij, 
prijateljstvo, družbeno odgovornost, skrb zase in drugega, skrb za 
okolje, da bi tako mladi kot starejši čutili, da je občina Lukovica pro-
stor različnih možnosti, kjer si vsi tudi skozi šport prizadevamo za 
prijazen vsakdan in boljši jutri.  
Vse imamo, izkoristiti moramo naše možnosti in zmožnosti.

LiStA ZA šport in rAZvoj občine

ENOTNI ZA 
OBČINO LUKOVICA
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1. NIŽJE CENE POLOŽNIC ZA  
KOMUNALNE STORITVE

2. VZPOSTAVITEV WI-FI SIGNALA NA  
OBMOČJU OBČINE LUKOVICA

3. INDUSTRIJSKO CONO V LUKOVICI

4. VEČ SREDSTEV ZA KULTURNA, ŠPORT-
NA, TURISTIČNA IN DRUGA DRUŠTVA

5. VKLJUČITEV V PROJEKT EU: LUKOVICA 
BREZ SMETI

6. BAZO PODATKOV LOKALNIH  
PODJETNIKOV IN PODPORO PRI  
RAZVOJU MALEGA GOSPODARSTVA

7. ČIMPREJŠNJO IZGRADNJO PLOČNIKOV 
IN ZAGOTOVITEV VARNOSTI VSEH 
OBČANOV NA OBČINSKIH CESTAH

LISTA za PORT in RAZVOJ
7



september  2014 29

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VO-
LITVE ŽUPANA OBČINE LUKOVICA NA VOLI-
TVAH 05. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H in 83/12) v 
zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ 
– UPB1, 54/07 – odločba US) je občinska volil-
na komisija Občine Lukovica sestavila naslednji 
seznam kandidatov za volitve župana Občine 
Lukovica 

1. MATEJ KOTNIK, roj. 19. 08. 1970, 
stan. Imovica 8, Lukovica pri Domžalah
GRADBENI TEHNIK; ŽUPAN
PREDLAGATELJ: DR. JANEZ KUŠAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. BOJAN ANDREJKA, roj. 11. 05. 1972, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Zupanova ulica 9, 
Lukovica pri Domžalah
STROJNI TEHNIK; HIŠNIK
PREDLAGATELJ: URŠKA ROŽIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV  

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

OBČINA LUKOVICA
Občinska volilna komisija

Številka: 041-0004-96/2014
Datum: 16. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA LIST KANDIDATOV ZA 
VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČI-
NE LUKOVICA V VOLILNI ENOTI ŠT. 1 NA VOLI-
TVAH  05. OKTOBRA 2014 

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H in 83/12) v 
zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ 
– UPB1, 54/07 – odločba US) je občinska volilna 
komisija Občine Lukovica sestavila naslednji se-
znam kandidatov za volitve članov občinskega 
sveta Občine Lukovica

I. N.Si - NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI

1. JANEZ BERNOT, roj. 19. 12. 1947, 
stan. Rafolče 34, Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC

2. MARIJA JUTERŠEK, roj. 20. 12. 1959, 
stan. Trnjava 34, Lukovica pri Domžalah
VZGOJITELJICA; BANČNA SVETOVALKA

3. JOŽE RAZPOTNIK, roj. 15. 03. 1966, 
stan. Log 2a, Blagovica 
AVTOMEHANIK; AVTOMEHANIK

4. TEREZIJA MEDEN, roj. 23. 09. 1963, 
stan. Šolska pot 5, Lukovica pri Domžalah

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA; 
GOSPODINJA
5. FRANC AVBELJ, roj. 14. 10. 1955, 
stan. Spodnje Prapreče 24, Lukovica pri 
Domžalah
PEČARSKI MOJSTER; SAMOSTOJNI PODJETNIK

6. NATAŠA VIDERGAR, roj. 05. 05. 1971, 
stan. Čeplje 7, Lukovica pri Domžalah
USNJARSKI, KRZNARSKI KONFEKCIJSKI 
TEHNOLOG - PRODAJALEC; SODELAVKA 
LOGISTIKE

7. MARKO JUTERŠEK, roj. 18. 08. 1990, 
stan. Trnjava 34, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; MIZAR

8. GABRIJELA ZUPAN, roj. 31. 03. 1936, 
stan. Krašnja 8A, Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENKA; UPOKOJENKA

9. VINKO PIRNAT, roj. 08. 07. 1961, stan. Koreno 
5, Lukovica pri Domžalah
INŽENIR KEMIJSKE TEHNOLOGIJE; DIREKTOR

10. JANEZ LAVRIČ, roj. 28. 10. 1968, 
stan. Veliki Jelnik 6, Blagovica 
KMETOVALEC; VOZNIK

11. MARJETA PESTOTNIK, roj. 24. 07. 1973, 
stan. Spodnje Koseze 14, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; GOSPODINJA

12. JANEZ MEDEN, roj. 25. 03. 1994, 
stan. Šolska pot 5, Lukovica pri Domžalah
GIMNAZIJSKI MATURANT; ŠTUDENT

13. VERONIKA KOTNIK, roj. 20. 08. 1946, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Dunajska cesta 68, 
Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENKA; UPOKOJENKA

14. VINKO DOLINŠEK, roj. 29. 07. 1958, 
stan. Vrhovlje 18, Lukovica pri Domžalah
OPTIK; OPTIK

15. TONE POTOČNIK, roj. 12. 03. 1950, 
stan. Trojanska cesta 2, Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC

II. LISTA ZA OBČINO LUKOVICA (L – OL)

1. ŠTEFAN PAVLIČ, roj. 21. 12. 1966, 
stan. Trnovče 19, Lukovica pri Domžalah
ELEKTRO INŽENIR; DISPEČER

2. MALČI ORAŽEM, roj. 30. 08. 1961, 
stan. Krašnja 15, Lukovica pri Domžalah
EKONOMIST; INFORMATIK

3. TOMAŽ BEDEN, roj. 12. 03. 1956, 
stan. Videm pri Lukovici 1, Lukovica pri 
Domžalah
PODJETNIK; PODJETNIK

4. KARMEN RESNIK, roj. 05. 06. 1995, 
stan. Jelša 12, Blagovica
FRIZERKA; FRIZERKA

5. JANEZ KOTNIK, roj. 16. 07. 1944, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Dobrava 3, Lukovica 
pri Domžalah
STROJNI KLJUČAVNIČAR; STROJNI 
KLJUČAVNIČAR

6. ERIKA CERAR, roj. 26. 04. 1990, 
stan. Gradišče pri Lukovici 10, Lukovica pri 
Domžalah
DIPLOMIRANA UPRAVNA DELAVKA; 
DIPLOMIRANA UPRAVNA DELAVKA

7. JANEZ BURKELJCA, roj. 15. 04. 1950, 
stan. Prilesje 3, Lukovica pri Domžalah
LESNI TEHNIK; LESNI TEHNIK

8. PETRA PAVLIČ, roj. 03. 02. 1992, 
stan. Podgora pri Zlatem Polju 2a, Lukovica pri 
Domžalah
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA

9. JANEZ IGLIČ, roj. 28. 11. 1963, 
stan. Vrhovlje 20, Lukovica pri Domžalah
AVTOLIČAR; AVTOLIČAR

10. ANDREJ TORKAR, roj. 18. 04. 1969, 
stan. Mlaka 3, Lukovica pri Domžalah
STROJNI KLJUČAVNIČAR; STROJNI 
KLJUČAVNIČAR

11. LEA KOTNIK, roj. 24. 11. 1985, 
stan. Trojane 16, Trojane
EKONOMSKI TEHNIK; EKONOMSKI TEHNIK

12. HENRIK OMAHNA, roj. 07. 08 .1952, stan. 
Ul. Frana Milčinskega 13, Lukovica pri Domžalah
STRUGAR; STRUGAR

13. MATEJ KRIŽMAN, roj. 10. 02. 1991, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Dobrava 3, Lukovica 
pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; EKONOMSKI TEHNIK

14. JANA STREHAR, roj. 12. 01. 1953, 
stan. Šentvid pri Lukovici, Selo 13, Lukovica pri 
Domžalah
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA; 
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA

15. MARJAN KOTNIK, roj. 19. 08. 1941, stan. 
Spodnje Prapreče 27, Lukovica pri Domžalah
ELEKTROTEHNIK; ELEKTROTEHNIK

III. SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA

1. MATEVŽ KINK, roj. 14. 03. 1973, stan. Vrba 3, 
Lukovica pri Domžalah
UNIV. DIPL. UMET. ZGOD. IN AKADEMSKI 
GLASBENIK; PEVEC V KONCERTNEM ZBORU 

2. IVANKA LEDERER VIDMAR, roj. 26. 12. 1953, 
stan. Zlatenek 12, Blagovica
UPOKOJENKA; UPOKOJENKA

3. DANILO KASTELIC, roj. 01. 05. 1956, stan. 
Prevoje pri Šentvidu, Dobrava 6, Lukovica pri 
Domžalah
MIZAR; MIZAR

4. MARTA HRIBAR, roj. 21. 12. 1959, stan. 
Prevoje pri Šentvidu, Sončna  ulica 2, Lukovica 
pri Domžalah
KOMERCIALNI TEHNIK; VODJA ODDELKA

5. FRANCI OSTROŽNIK, roj. 18. 03. 1957, stan. 
Trojane 7, Trojane
MOJSTER AVTOMEHANIK; VODJA 
VZDRŽEVANJA
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6. JERNEJA STRMŠEK TURK, roj. 24. 09. 1969, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Sončna 
ulica 6, Lukovica pri Domžalah
UNIVERZITETNA DIPLOMIRANA EKONOMISTKA; 
VODJA PROGRAMA

7. VIKTOR JEMEC, roj. 09. 03. 1951,
 stan. Rafolče 6a, Lukovica pri Domžalah
MAGISTER ZNANOSTI IZ STROJNIŠTVA; UČITELJ 
STROKOVNIH PREDMETOV

8. MARJETKA VRBNJAK, roj. 12. 01. 1975, stan. 
Trnjava 37, Lukovica pri Domžalah
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA; EKONOMISTKA/
KOMERCIALISTKA

9. FRANC BARLIČ, roj. 27. 09. 1952, 
stan. Blagovica 3, Blagovica
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC

10. NIKOLAJ KOKALJ, roj. 15. 11. 1949,  
stan. Gradišče pri Lukovici 11, Lukovica pri 
Domžalah
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC

11. BORIS VEHOVEC, roj. 27. 09. 1960, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Zupanova ulica 22, 
Lukovica pri Domžalah
INŽENIR STROJNIŠTVA; VODJA PROJEKTOV

12. BERTA KRŽAN, roj. 13. 02. 1943, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Dunajska cesta 42, 
Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENKA; UPOKOJENKA

13. MATIJA ŠIMENC, roj. 11. 08. 1975, 
stan. Rafolče 46, Lukovica pri Domžalah
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI EKONOMIST; VIŠJI 
UPRAVLJALEC PREMOŽENJA 

14. ALEŠ RESNIK, roj. 28. 08. 1990, 
stan. Jelša 12, Blagovica
GRADBENI TEHNIK;GRADBENI TEHNIK

15. DRAGICA OMAHNA, roj. 06. 04. 1959,  
stan. Prevalje 10, Lukovica pri Domžalah
PRODAJALKA; BLAGAJNIČARKA

IV. SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

1. ZVONKO AVBELJ, roj. 26. 04. 1985, 
stan.  Zavrh pri Trojanah 6, Trojane
DIPLOMIRANI INŽENIR AGRONOMIJE; 
KONTROLOR

2. METKA PRVINŠEK, roj. 01. 03. 1975, 
stan. Zavrh pri Trojanah 1, Trojane
DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA; MENEDŽERKA

3. MATJAŽ CERAR, roj. 15. 09. 1958, 
stan. Spodnje Koseze 5, Lukovica pri Domžalah
KMET; KONTROLOR V SELEKCIJI IN ŽIVINOREJI

4. NADA SMRKOLJ, roj. 05. 09. 1958, 
stan. Šentožbolt 3, Trojane
MEDICINSKA SESTRA; MEDICINSKA SESTRA

5. TOMAŽ URBANIJA, roj. 07. 03. 1961, 
stan. Žirovše 10, Lukovica pri Domžalah
KOVINOSTRUGAR; PODJETNIK

6. MILENA URANKAR, roj. 17. 02. 1955, 
stan. Koreno 6, Lukovica pri Domžalah 
GOSPODINJA; UPOKOJENKA

7. JOŽE AVBELJ, roj. 05. 02. 1959, stan. Videm 
pri Lukovici 5, Lukovica pri Domžalah
KMETOVALEC; SAMOSTOJNI PODJETNIK

8. MARTA SMRKOL, roj. 08. 04. 1961,
 stan. Stari trg 19, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; GOSTINKA

9. JANEZ CERAR, roj. 16. 06. 1952, 
stan. Šentvid pri Lukovici, Štajerska cesta 23, 
Lukovica pri Domžalah
UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR 
STROJNIŠTVA; VODJA PROIZVODNJE

10. JERICA CERAR, roj. 26. 06. 1949,  
stan. Preserje pri Lukovici 1a, Lukovica pri 
Domžalah
ŠIVILJA; UPOKOJENKA

11. JANEZ HROVAT, roj. 13. 05. 1939,  
stan. Gradišče pri Lukovici 35, Lukovica pri 
Domžalah
KOLAR; UPOKOJENEC

12. SLAVKA URBANIJA, roj. 28. 05. 1965,  
stan. Žirovše 10, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; SAMOSTOJNI PODJETNIK

13. STANISLAV SMRKOL, roj. 22. 10. 1961,  
stan. Stari trg 19, Lukovica pri Domžalah
KOVINOSTRUGAR; GOSTILNIČAR

14. JOŽEF PRIMOŽIČ, roj. 19. 03. 1941, 
stan. Prevalje 3, Lukovica pri Domžalah
VARNOSTNIK; UPOKOJENEC

15. ALEŠ KAVČIČ, roj. 22. 07. 1976, 
stan. Gabrje pod Špilkom 4, Blagovica
AVTOMEHANIK; KMETOVALEC

V. „ZA ČRNI GRABEN”, neodvisna lista

OLGA VRANKAR, roj. 07. 07. 1963, 
stan. Obrše 7, Lukovica pri Domžalah
MAGISTRA ZNANOSTI NA PODROČJU 
DRŽAVNIH IN EVROPSKIH ŠTUDIJ; VODJA 
REFERATA ZA GRADNJE

2. TOMAŽ ANDREJKA, roj. 22. 11. 1957, 
stan. Rafolče 51, Lukovica pri Domžalah
UNIV. DIPL. EKONOMIST; VODJA SEKTORJA 

3. IRMA KOVAČIČ, roj. 19. 06. 1967, 
stan. Koreno 4, Lukovica pri Domžalah 
POSLOVNA SEKRETARKA; POSLOVODKINJA 

4. VIKTOR MATJAN, roj. 29. 10. 1966, 
stan. Podmilj 12,  Blagovica  
MONTER OGREVALNIH NAPRAV; KMETOVALEC 

5. ALENKA KLEMEN, roj. 09. 11. 1972, Stan. Ul. 
Frana Milčinskega 7, Lukovica pri Domžalah 
MAGISTRA ZNANOSTI NA PODROČJU 
ORGANIZIRANJA INF. SISTEMOV; SVETOVALKA

6. MATJAŽ MARKOVŠEK, roj. 14. 09. 1966, stan. 
Sp. Loke 33, Lukovica pri Domžalah 
INŽENIR ELEKTRONIKE; VZDRŽEVALEC
AVTOMATIKE

7. URŠKA HRIBAR, roj. 01. 09. 1975, 
stan. Rafolče 37, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; 
ASISTENTKA V NABAVI 

8. ANDREJ KOŠAK, roj. 12. 01. 1951, 
stan. Sp. Prapreče 41, Lukovica pri Domžalah
KOVINOSTRUGAR; UPOKOJENEC 

9. MILENA BRADAČ, roj. 03. 02. 1955, 
stan. Sp. Petelinjek 3, Blagovica
KOMERCIALNA TEHNICA; UPOKOJENKA 

10. NEJC ANDREJKA, roj. 08. 12. 1989, 
stan. Rafolče 51, Lukovica pri Domžalah
ŠTUDENT; ŠTUDENT 

11. DANICA KOS, roj. 28. 06. 1953, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Kvederčkova ulica 3,  
Lukovica pri Domžalah
PRODAJALKA; UPOKOJENKA 

12. KATARINA ČEBULJ, roj. 06. 06. 1990,  
stan. Krašnja 86, Lukovica pri Domžalah
ŠTUDENT; ŠTUDENT 

13. JANEZ PER, roj. 17. 03. 1971, 
stan. Vošce 8, Blagovica
AVTOKLEPAR; AVTOKLEPAR 

14. ROK KVEDER, roj. 05. 01. 1987, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Pod Hribom 49, 
Lukovica pri Domžalah
STROJNI TEHNIK; VOZNIK

15.  DARKO UDOVIČ, roj. 15. 07. 1967, 
stan. V Zideh 17, Trojane
MONTER TK NAPRAV; MONTER TK NAPRAV

VI. LISTA MATEJA KOTNIKA

TOMAŽ PROHINAR, roj. 02. 11. 1974, 
stan. Šentvid pri Lukovici, Ul. Alojza Škofica 5, 
Lukovica pri Domžalah
UNIVERZITETNI DIPL. INŽ. GRADBENIŠTVA; 
VODJA PROJEKTA

2. TINA BREGAR, roj. 29. 11. 1987, 
stan. Prvine 2,  Trojane
MAGISTRA MANAGEMENTA V JAVNI UPRAVI; 
URADNICA

3. ROMAN CERAR, roj. 13. 07. 1972, stan. 
Preserje pri Lukovici 1c,  Lukovica pri Domžalah
ELEKTROTEHNIK - ELEKTRONIK; SODELAVEC V 
LOGISTIKI

4. BARBARA DIMC, roj. 19. 12. 1980, 
stan. Spodnje Prapreče 9, Lukovica pri 
Domžalah
RAČUNOVODJA; POSLOVNI SEKRETAR

5. UROŠ MEDIČ, roj. 20. 12. 1983, 
stan. Zgornje Loke 21, Blagovica
DIPLOMIRANI INŽENIR STROJNIŠTVA; VODJA 
PROJEKTA

6. IRENA SLABE, roj. 07. 09. 1973, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Stara cesta 5, 
Lukovica pri Domžalah
KMETIJSKI TEHNIK; KMETOVALKA

7. LUKA ČEBULJ, roj. 21. 08. 1991, 
stan. Krašnja 36a, Lukovica pri Domžalah
ŠTUDENT; ŠTUDENT

8. KARMEN URANKAR, roj. 16. 09. 1989,  
stan. Zgornje Loke 22, Blagovica
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA
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9. MIHA CAPUDER, roj. 22. 02. 1991, 
stan. Spodnje Prapreče 1, Lukovica pri 
Domžalah
ŠTUDENT; ŠTUDENT

10. SABINA URBANIJA, roj. 10. 05. 1987,  
stan. Krajno Brdo 3a, Lukovica pri Domžalah
DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA; VZGOJITELJICA

11. VINKO JERAS, roj. 24. 10. 1946, 
stan. Obrše 5, Lukovica pri Domžalah
PAPIRNIČAR; PAPIRNIČAR

12. LEA SMRKOLJ, roj. 25. 07. 1991, 
stan. Šentožbolt 7, Trojane
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA

13. TINA OSOLNIK, roj. 19. 01. 1990, 
stan. Spodnje Koseze 7, Lukovica pri Domžalah
DIPLOMIRANA VZGOJITELJICA; VZGOJITELJICA

14. ROK BOŽIČ, roj. 10. 12. 1995, stan. Prevoje 
pri Šentvidu, Stara cesta 39, Lukovica pri 
Domžalah
PEK; PEK

15. ROMANA KOTNIK, roj. 04. 08. 1991,  
stan. Šentvid pri Lukovici, Kvedrova ulica 7, 
Lukovica pri Domžalah
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA

VII. LISTA ZA ŠPORT IN RAZVOJ OBČINE 

1. VINCENC DRAGAR, roj. 26. 03. 1974,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Rožna ulica 4, 
Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; BANČNI USLUŽBENEC

2. INES SOVEC, roj. 08. 02. 1977,  
stan. Rafolče 61, 1225 Lukovica
TURISTIČNI TEHNIK; KNJIGOVODJA

3. JANEZ DIMIC, roj. 24. 02. 1965,  
stan. Selce 2, Blagovica
EKONOMSKI TEHNIK; BANČNIK

4. NATAŠA ANTONIN, roj. 18. 02. 1976,  
stan. Gradišče pri Lukovici 11, Lukovica pri 
Domžalah
EKONOMSKO KOMERCIALNI TEHNIK; FINANČNI 
REFERENT

5. BERNARD URBANIJA, roj. 20. 12. 1962,  
stan. Podpeč 7, Lukovica pri Domžalah
OBUTVENI TEHNIK, PODJETNIK 

6. ROMANA JEMEC, roj. 14. 02. 1980,  
stan. Preserje pri Lukovici 1, Lukovica pri 
Domžalah
GOSTINSKI TEHNIK; KUHAR

7. UROŠ CERAR, roj. 13. 09. 1978,  
stan. Krašnja 37, Lukovica pri Domžalah
GOSTINSKI TEHNIK, PODJETNIK 

8. ŠPELA KRAŠEVEC POŠEBAL, roj. 02. 05. 
1978, stan. Trnjava 42, Lukovica pri Domžalah
GIMNAZIJSKI MATURANT; MIZAR

9. GORAZD KRNC, roj. 03. 12. 1971,  
stan. Rafolče 61a,  Lukovica pri Domžalah
UNIV. DIPLOMIRANI EKONOMIST; SVETOVALEC 
UPRAVE

10. MARKO KRULEJ, roj. 10. 03. 1950,  
stan. Šolska pot 2, Lukovica pri Domžalah
INŽENIR STROJNIŠTVA; UPOKOJENEC

11. ROK KERŽAN, roj. 24. 03. 1988,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Trdinova pot 7, 
Lukovica pri Domžalah
MEDIJSKI TEHNIK; UPRAVNIK 

12. DARIO VESEL, roj. 21. 05. 1990,  
stan. Gradišče pri Lukovici 21, Lukovica pri 
Domžalah
STROJNI TEHNIK; STROJNI TEHNIK

13. ALOJZ CIJAN, roj. 11. 11. 1942,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Dobrava 14
PREDMETNI UČITELJ; UČITELJ

14. STANISLAVA DIMIC, roj. 26. 10. 1969,  
stan. Selce 2, Blagovica
USNJARSKO KRZNARSKI TEHNIK; 
RAČUNOVODJA

15. NEJA DRAGAR, roj. 30. 12. 1977,  
stan. Prevoje Pri Šentvidu, Rožna ulica 4, 
Lukovica pri Domžalah
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR DELA; 
VZGOJITELJICA

VIII. LISTA ZA KS PREVOJE IN KS RAFOLČE

1. BOJAN ANDREJKA, roj. 11. 05. 1972, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Zupanova ulica 9, 
Lukovica pri Domžalah
STROJNI TEHNIK; HIŠNIK

2. LJUDMILA ZAJC, roj. 16. 06. 1960,  
stan. Dupeljne 6,  Lukovica pri Domžalah
DELAVKA; KARTOGRAF

3. ANDRAŽ KOPITAR, roj. 01. 02. 1977,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Stara cesta 48, 
Lukovica pri Domžalah
DIPLOMIRANI ORGANIZATOR MANAGER; 
NOVINAR

4. URŠKA ROŽIČ, roj. 07. 05. 1977,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Rožna ulica 3, 
Lukovica pri Domžalah
GRADBENI TEHNIK; PROKURIST

5. SEBASTJAN KOSMATIN, roj. 21. 01. 1972, 
stan. Rafolče 42, Lukovica pri Domžalah
GRADBENI TEHNIK; ŠOFER

6. NATAŠA AVBELJ, roj. 06. 09. 1980,  
stan. Imovica 5, Lukovica pri Domžalah
TRGOVKA; PRODAJALKA

7. PETER GOSTIČ, roj. 02. 01. 1954,  
stan. Prevoje pri Šentvidu,  Zaboršt 24, Lukovica 
pri Domžalah
AVTOKLEPAR; UPOKOJENEC

8. URŠKA BROŽIČ, roj. 04. 09. 1980,  
stan. Rafolče 22, Lukovica pri Domžalah
PROFESOR MATEMATIKE IN FIZIKE; UČITELJICA 
MATEMATIKE

9. TOMAŽ RAK, roj. 21. 12. 1972,  
stan. Šentvid pri Lukovici, Veidrov trg 8, 
Lukovica pri Domžalah                              
AVTOKLEPAR; SAMOSTOJNI PODJETNIK

10. ALEKSANDER MEDVED, roj. 27. 11. 1976, 
stan. Rafolče 1a, Lukovica pri Domžalah
ORODJAR; DELOVODJA

11. VALERIJA OMAHNA, roj. 10. 12. 1974,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Pod Hribom 45, 
Lukovica pri Domžalah
TEKSTILNO OBRTNI KONFEKCIONAR; 
ASISTENTKA V LOGISTIČNEM CENTRU

12. ERIH SKOČIR, roj. 12. 11. 1950,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Sončna ulica 5, 
Lukovica pri Domžalah
MAGISTER INFORMATIKE; DIREKTOR

13. JANEZ BREZNIK, roj. 28. 05. 1982,  
stan. Rafolče 12, Lukovica pri Domžalah
RAČUNALNIŠKI TEHNIK; RAČUNALNIČAR

14. BARBARA KOROŠEC, roj. 26. 03. 1977, 
stan. Šentvid pri Lukovici, Selo 33, Lukovica pri 
Domžalah
DIPLOMIRANI EKONOMIST; DIREKTOR

15. BOGDAN BARLE, roj. 18. 03. 1963,  
stan. Prevoje pri Šentvidu, Trdinova pot 3, 
Lukovica pri Domžalah
KUHAR; KUHAR

IX.  SD – SOCIALNI DEMOKRATI

1. GREGOR BAJDE, roj. 26. 03. 1978, 
stan. Gradišče pri Lukovici 17, Lukovica pri 
Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; KOMERCIALNI TEHNIK

2. MAŠA AVBELJ, roj. 18. 09. 1990, 
stan. Imovica 10, Lukovica pri Domžalah
GIMNAZIJSKI MATURANT; ŠTUDENTKA

3. EMIL WEIN, roj. 05. 11. 1973, 
stan. Gradišče pri Lukovici 32, Lukovica pri 
Domžalah
MAGISTER EKONOMIJE; PRODAJALEC 
ENERGENTOV NA TUJIH TRGIH

4. ANJA KOTNIK, roj. 20. 11. 1994, 
stan. Vrhovlje 10a, Lukovica pri Domžalah
GIMNAZIJSKI MATURANT; ŠTUDENT

5. MARJAN DOBROTINŠEK, roj. 02. 05. 1964, 
stan. Koreno 26, Lukovica pri Domžalah
INFORMATIK; INFORMATIK

6. JANJA LAVRIČ, roj. 24. 04. 1978, 
stan. Kompolje 3, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; DIREKTOR

7. CIRIL SMRKOLJ, roj. 01. 12. 1969, 
stan. Gorenje 10, Lukovica pri Domžalah
POKLICNI VOZNIK; VOZNIK

8. FATIMA SAMARDŽIČ, roj. 18. 10. 1967, 
stan. Trnjava 20, Lukovica pri Domžalah
FRIZERKA; FRIZERKA

9. ANTON BREGAR, roj. 04. 08. 1964, 
stan. Prvine 2, Trojane
POKLICNI VOZNIK; LIČAR

10. PETRA DRAGAR, roj. 20. 01. 1981, 
stan. Krašnja 16, Lukovica pri Domžalah
EKONOMSKI TEHNIK; TRGOVKA
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11. VIKTORIJA VOLAVŠEK, roj. 30. 12. 1977, 
stan. Gradišče pri Lukovici 17b, Lukovica pri 
Domžalah
BOLNIČAR - NEGOVALEC; SAMOSTOJNI 
PODJETNIK

12. ROK KOTNIK, roj. 30. 11. 1980, 
stan. Krašnja 16, Lukovica pri Domžalah
ŽIVILSKI TEHNIK; TEHNIK PROIZVODNJE

X. OO DESUS LUKOVICA

1. LJUBOMIR SAMOTORČAN, roj. 29. 04. 1949, 
stan. Obrše 43, Lukovica pri Domžalah
INŽENIR STROJNIŠTVA; UPOKOJENEC

2. METKA JARC, roj. 18. 06. 1965, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Rožna ulica 7, 
Lukovica pri Domžalah
ARANŽER; UPOKOJENKA

XI. NEODVISNA LISTA ZA BLAGOVICO, 
TROJANE IN ČEŠNJICE

1. MATEJA PER, roj. 19. 06. 1975, 
stan. Javorje pri Blagovici 30, Blagovica
DIPLOMIRANA EKONOMISTKA, UNIV. DIPL. ING. 
AGRONOMIJE; DRŽAVNA URADNICA

2. PETER URANKAR, roj. 16. 06. 1963, 
stan. Zgornje Loke 22, Blagovica
DELAVEC; DELAVEC

3. ANI ČERIN, roj. 01. 07. 1967, 
stan. Zlatenek 5b, Blagovica
PAPIRNI TEHNIK; KUHARICA

4. ANTON POGAČAR, roj. 12. 01. 1961, 
stan. Mali Jelnik 14, Blagovica
VOZNIK; VOZNIK

5. BARBARA GROBLJAR, roj. 24. 11. 1987, 
stan. Log 7, Blagovica
SOCIALNA DELAVKA; SOCIALNA DELAVKA

6. FRANC URANKAR, roj. 23. 09. 1952, 
stan. Selce 1 Lukovica pri Domžalah
POKLICNI VOZNIK; UPOKOJENEC

7. MONIKA CERAR, roj. 09. 07. 1985, 
stan. Blagovica 27, Blagovica
RAČUNOVODJA; RAČUNOVODJA

8. ALEŠ PODBELŠEK, roj. 24. 12. 1978, 
stan. Blagovica 6a, Blagovica
PTT TEHNIK; POŠTNI MANIPULANT

9. UROŠ VADJUNEC, roj. 17. 12. 1985, 
stan. Zgornje Loke 26, Blagovica
EKONOMSKI TEHNIK; VODJA IZMENE

10. LJUDMILA KERŠIČ, roj. 13. 09. 1964, 
stan. Podmilj 1, Blagovica
KUHARICA; KUHARICA

11. FRANC BIZJAK, roj. 01. 02. 1965, 
stan. Vošce 2, Blagovica
TAPETNIK; TAPETNIK

12. SARA VOLČINI, roj. 12. 08. 1989, 
stan. Vošce 7, Blagovica
VZGOJITELJICA; VZGOJITELJICA

13. ZDRAVKO SLAPAR, roj. 04. 12. 1968, 
stan. Vranke 5, Blagovica
STRUGAR; STRUGAR

14. MAJA UDOVIČ, roj. 10. 10. 1989, 
stan. V Zideh 22, Trojane
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA

15. FRANC PESTOTNIK, roj. 10. 01. 1963, 
stan. Jelša 5, Blagovica
VOZNIK; VOZNIK

V volilni enoti se voli 15 članov občinskega 
sveta.

Glasuje se za eno (1) listo kandidatov. Volivec 
lahko da en preferenčni glas kandidatu, ki 
mu daje pri izvolitvi prednost pred ostalimi 
kandidati na listi, za katero bo glasoval.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-97/2014
Datum:  16. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
BLAGOVICA NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H in 83/12) v 
zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ 
– UPB1, 54/07 – odločba US) je občinska volilna 
komisija Občine Lukovica sestavila naslednji se-
znam kandidatov za volitve v Svet krajevne sku-
pnosti Blagovica

1. UROŠ VADJUNEC, roj. 17. 12. 1985, 
stan. Zgornje Loke 26, Blagovica
EKONOMSKI TEHNIK; VODJA IZMENE
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. VANJA RESNIK, roj. 20. 03. 1991, 
stan. Mali Jelnik 7, Blagovica
ŠTUDENTKA; ŠTUDENTKA
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. MONIKA CERAR, roj. 09. 07. 1985, 
stan. Blagovica 27, Blagovica
RAČUNOVODJA; RAČUNOVODJA
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. MIHA PRAŠNIKAR, roj. 05. 03. 1982, 
stan. Mali Jelnik 4, Blagovica
GRADBENI INŽENIR; GRADBENI INŽENIR
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. JOŽI URANKAR, roj. 08. 03. 1965, 
stan. Zgornje Loke 22, Blagovica
PRODAJALKA; PRODAJALKA 

PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV
6. TOMAŽ KAVČIČ, roj. 09. 12. 1978, 
stan. Blagovica 27 A, Blagovica
AVTOMEHANIK; SAMOSTOJNI PODJETNIK
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. ZDRAVKO SLAPAR, roj. 04. 12. 1968, 
stan. Vranke 5, Blagovica
STRUGAR; STRUGAR
PREDLAGATELJ: ANTON POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-98/2014
Datum: 16. 9. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ČEŠNJICE NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H, 83/12) v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US) je občinska volilna komisi-
ja Občine Lukovica sestavila naslednji seznam 
kandidatov za volitve v Svet krajevne skupnosti 
Češnjice

1. DOROTEJA MATJAN, roj. 12. 10. 1965, 
stan. Selce 3, Blagovica
DELAVKA; DELAVKA
PREDLAGATELJ:   STANISLAVA DIMIC IN
SKUPINA VOLIVCEV

2. JANEZ ŠINKOVEC, roj. 05. 03. 1975, 
stan. Češnjice 6, Blagovica
AVTOKLEPAR; AVTOKLEPAR
PREDLAGATELJ: STANISLAVA DIMIC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. FRANC ZOBAVNIK, roj. 06. 12. 1964, 
stan. Lipa 1, Blagovica
SERVISER; SERVISER
PREDLAGATELJ: STANISLAVA DIMIC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. DAMJANA URANKAR, roj. 19. 02. 1963, 
stan. Lipa 5, Blagovica
POKLICNA REJNICA; POKLICNA REJNICA
PREDLAGATELJ: STANISLAVA DIMIC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. BOJAN ČEBULJ, roj. 29. 09.1978, 
stan. Češnjice 3, Blagovica
STROJNI MEHANIK; STROJNI MEHANIK 
PREDLAGATELJ:  STANISLAVA DIMIC IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 5 (PET) KANDIDATOV.

LOKALNE VOLITVE, RAZGLASI
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OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-99/2014
Datum:  16. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
KRAŠNJA NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H, 83/12) v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US) je občinska volilna komisi-
ja Občine Lukovica sestavila naslednji seznam 
kandidatov za volitve v Svet krajevne skupnosti 
Krašnja

I. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Krajno Brdo, Vrh nad 
Krašnjo

1. DAMJAN URBANIJA, roj. 10. 02. 1984, 
stan. Krajno Brdo 3/a, Lukovica pri Domžalah
DIPL. EKONOMIST; NEZAPOSLEN
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. FRANC NOVAK, roj. 18. 02. 1955, 
stan. Krajno Brdo 11, Lukovica pri Domžalah
DELAVEC; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. VESNA ZAKRAJŠEK, roj. 01. 05. 1977, 
stan. Krajno Brdo 26, Lukovica pri Domžalah
LOGIST; LOGISTIKA
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. URŠKA KOS, roj. 13. 03. 1972, 
stan. Krajno Brdo 23, Lukovica pri Domžalah
DR. VET. MEDICINE; DR. VET. MEDICINE
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. MAKS URANKAR, roj. 11. 01. 1962, 
stan. Vrh nad Krašnjo 4, Lukovica pri Domžalah
VILIČARIST; VILIČARIST 
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

II. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Krašnja

1. JOŽICA NOVAK, roj. 26. 02. 1985, 
stan. Krašnja 22 B, Lukovica pri Domžalah
MEDICINSKA SESTRA; MEDICINSKA SESTRA 
PREDLAGATELJ: VLADIMIR LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. KATARINA GRILJ, roj. 12. 08. 1994, 
stan. Krašnja 81, Lukovica pri Domžalah
KOZMETIČNI TEHNIK; ŠTUDENTKA
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. GREGOR ROŽIČ, roj. 28. 10. 1975, 
stan. Krašnja 43, Lukovica pri Domžalah
STAVBNI KLEPAR; SAMOSTIJNI PODJETNIK
PREDLAGATELJ: VLADIMIR LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. ROK KOTNIK, roj. 30. 11. 1980, 
stan. Krašnja 16, Lukovica pri Domžalah
TEHNIK PROIZVODNJE; TEHNIK PROIZVODNJE 
PREDLAGATELJ: VLADIMIR LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. ROBERT PERVINŠEK, roj. 14. 06. 1979, 
stan. Krašnja 78, Lukovica pri Domžalah
DIPL. ING. GRADBENIŠTVA; KONTROLOR
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. BRIGITA ROŽIČ, roj. 13. 02. 1979, 
stan. Krašnja 43, Lukovica pri Domžalah
ARANŽERSKI TEHNIK; ARANŽER PRODAJALKA
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. FRANC ŽAVBI, roj. 27. 11. 1972, 
stan. Krašnja 62, Lukovica pri Domžalah
EKONOM. KOM. TEHNIK; BANČNI USLUŽBENEC
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. VINKO CERAR, roj. 26. 08. 1964, 
stan. Krašnja 52, Lukovica pri Domžalah
IZDELOVALEC; IZDELOVALEC
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

9. UROŠ CERAR, roj. 13. 09. 1978, 
stan. Krašnja 37, Lukovica pri Domžalah
NATAKAR; SAMOSTOJNI PODJETNIK
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

III. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Spodnje Loke, Žirovše

1. NATALIJA PEVEC, roj. 06. 01. 1978, 
stan. Spodnje Loke 29, Lukovica pri Domžalah
ŠIVILJA; OPERATER
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. DAVID NOVAK, roj. 18. 12. 1987, 
stan. Spodnje Loke 34, Lukovica pri Domžalah
ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK; OPERATER
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JOŽEF STRAŽAR, roj. 13. 02. 1965, 
stan. Sp. Loke 32, Lukovica pri Domžalah
PAPIRNIČAR; PAPIRNIČAR
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. BOŠTJAN KERŠIČ, roj. 11. 09.1978, 
stan. Sp. Loke 36, Lukovica pri Domžalah
OBLIKOVALEC KOVIN; OBLIKOVALEC KOVIN

PREDLAGATELJ: ROBERT PERVINŠEK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. TOMAŽ URBANIJA, roj. 07. 03.1961, 
stan. Žirovše 10, Lukovica pri Domžalah
KV KOVINAR; SAMOSTOJNI PODJETNIK
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. MILAN AVBELJ, roj. 07. 01.1969, 
stan. Sp. Loke 8, Lukovica pri Domžalah
DELAVEC; SAMOSTOJNI PODJETNIK
PREDLAGATELJ: VLADIMIR LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

IV. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Kompolje, Koreno

1. MARJAN DOBROTINŠEK , roj. 02. 05. 1964, 
stan. Koreno 26, Lukovica pri Domžalah
INFORMATIK; INFORMATIK
PREDLAGATELJ: VLADIMIR LAVRIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. VLADIMIR LAVRIČ, roj. 21. 06. 1975, 
stan. Kompolje 3, Lukovica pri Domžalah
STROJNI TEHNIK; PODJETNIK
PREDLAGATELJ: BRANE MOČNIK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. PETER PESTOTNIK, roj. 20. 05. 1962, 
stan. Koreno 2, Lukovica pri Domžalah
VOZNIK; KONTROLOR VOZNIK
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. JANKO PESTOTNIK, roj. 02. 05. 1955, 
stan. Kompolje 8, Lukovica pri Domžalah
DELAVEC; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: ROBERT PERVINŠEK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. MILENA URANKAR, roj. 17. 02. 1955, 
stan. Koreno 6, Lukovica pri Domžalah
GOSPODINJA; UPOKOJENKA
PREDLAGATELJ: FRANC NOVAK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 2 (DVA) KANDIDATA.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-100/2014
Datum: 16. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
LUKOVICA NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H, 83/12) v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Držav-

LOKALNE VOLITVE, RAZGLASI
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ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US) je občinska volilna komisi-
ja Občine Lukovica sestavila naslednji seznam 
kandidatov za volitve v Svet krajevne skupnosti 
Lukovica

I. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Lukovica pri Domžalah 
in Brdo pri Lukovici

1. SEBASTIJAN ČEMAŽAR, roj. 10. 06. 1980, 
stan. Mlakarjeva ulica 5, Lukovica pri Domžalah
PEK; DIREKTOR
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. DANICA AVBELJ, roj. 01. 03. 1966, 
stan. Ul. Jelke Komotarjeve 10, Lukovica pri 
Domžalah
POSLOVNA SEKRETARKA; TAJNICA
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. MAKSIM HORJAK, roj. 25. 11. 1967, 
stan. Mlaka 5, Lukovica pri Domžalah
STRUGAR; DIREKTOR
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

II. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Zg. Prapreče in 
Gradišče pri Lukovici

1. ANTON CERAR, roj. 25. 07. 1963, stan. 
Gradišče  pri Lukovici 30, Lukovica pri Domžalah 
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. SILVA BURJA, roj. 23. 12. 1968, stan. Gradišče 
pri Lukovici 48, Lukovica pri Domžalah
DIPL. ING. AGRONOMIJE; TEHNOLOG
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 2 (DVA) KANDIDATA.

III. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselja Preserje pri Lukovici

1. STANISLAV CERAR, roj. 06. 03. 1971, 
stan. Preserje pri Lukovici 5, Lukovica pri 
Domžalah
LESARSKI TEHNIK; DELAVEC V LOGISTIKI 
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

IV. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Sp. Koseze, Videm pri 
Lukovici in Sp. Prapreče

1. MARJETA PESTOTNIK, roj. 24. 07. 1973, 
stan. Sp. Koseze 14, Lukovica pri Domžalah 
EKONOMSKI TEHNIK; GOSPODINJA
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

2. SIMONA JAMNIK ŽAVBI, roj. 23. 11. 1969, 
stan. Sp. Prapreče 6 A, Lukovica pri Domžalah 
INŽENIR KOMUNALE; REFERENT ZA PRIKLJUČKE
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

3. BOGDAN KOBE, roj. 29. 03. 1973, 
stan. Sp. Prapreče 17, Lukovica pri Domžalah 
ZDRAVSTVENI TEHNIK; REŠEVALEC
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

V. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselja Čeplje

1. SIMON KRALJ SERŠA, roj. 16. 02. 1963, 
stan. Čeplje 4, Lukovica pri Domžalah
KLJUČAVNIČAR; HIŠNIK
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

VI. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselja Trnjava

1. DANIJELA CEROVAK, roj. 12. 07. 1971, 
stan. Trnjava 49, Lukovica pri Domžalah
KOZMETIČNI TEHNIK; DIREKTOR
PREDLAGATELJ: STANISLAV SMRKOL IN 
SKUPINA VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka:041-0004-101/2014
Datum: 16. 9. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
PREVOJE NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H, 83/12) v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US) je občinska volilna komisi-
ja Občine Lukovica sestavila naslednji seznam 
kandidatov za volitve v Svet krajevne skupnosti 
Prevoje

1. URŠKA ROŽIČ, roj. 07. 05. 1977, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Rožna ul. 3, Lukovica 
pri Domžalah
GRADBENI TEHNIK; PROKURIST
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. TOMAŽ CERAR, roj. 21. 12. 1955, 
stan. Imovica 24, Lukovica pri Domžalah

GRADBENI TEHNIK; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. UROŠ URANKAR, roj. 29. 04. 1966, 
stan. Prevoje pri Šentvidu, Rimska ulica 8, 
Lukovica pri Domžalah
STRUGAR; STRUGAR
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. MARTINA ORAŽEM, roj. 26. 12. 1967, 
stan. Šentvid pri Lukovici, Mirna ulica 17, 
Lukovica pri Domžalah
INŽENIR ŽIVILSKE TEHNOLOGIJE; TRŽNIK
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. MATEJA OREHEK, roj. 09. 05. 1970, 
stan. Imovica 19, Lukovica pri Domžalah
VZGOJITELJICA; UČITELJICA
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. MATEVŽ KOTNIK, roj. 04. 09. 1972, 
stan. Imovica 11, Lukovica pri Domžalah
KOMUNALNI INŽENIR; KOMUNALNI INŽENIR 
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. MARJAN KOTNIK, roj. 24. 05. 1943, 
stan. Prevoje pri Šentvidu,  Dunajska cesta 68, 
Lukovica pri Domžalah
ELEKTRIČAR; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: MATEVŽ KINK IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-102/2014
Datum:16. 9. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
RAFOLČE NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H in 83/12) v 
zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ 
– UPB1, 54/07 – odločba US) je občinska volilna 
komisija Občine Lukovica sestavila naslednji se-
znam kandidatov za volitve v Svet krajevne sku-
pnosti Rafolče

1. MOJCA JERETINA, roj. 25. 10. 1969, 
stan. Vrhovlje 5, Lukovica pri Domžalah
GOSPODINJA;GOSPODINJA PREDLAGATELJ: 
ŠPELA ROT IN SKUPINA VOLIVCEV

2. SREČKO GERČAR, roj. 09. 06. 1958, 
stan. Dupeljne 3,  Lukovica pri Domžalah
KMETOVALEC; KMETOVALEC

LOKALNE VOLITVE, RAZGLASI
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PREDLAGATELJ: ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. JANEZ BERNOT, roj. 19. 12. 1947, 
stan. Rafolče 34, Lukovica pri Domžalah
ZIDAR; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4.  URŠKA IGLIČ, roj. 03. 08. 1964, 
stan. Vrhovlje 20, Lukovica pri Domžalah
UČITELJICA; UČITELJICA
PREDLAGATELJ: ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. VINKO DOLINŠEK, roj. 29. 07. 1958, 
stan. Vrhovlje 18, Lukovica pri Domžalah
STROJNI KLJUČAVNIČAR; OPTIK
PREDLAGATELJ: ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. MARJAN KVEDER, roj. 22. 06. 1962, 
stan. Rafolče 11, Lukovica pri Domžalah
AVTOMEHANIK;SAMOSTOJNI   PODJETNIK
PREDLAGATELJ:  ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. KLAVDIJA DERMOTA, roj. 27. 06. 1973, 
stan. Straža 5, Lukovica pri Domžalah
DELAVKA; DELAVKA
PREDLAGATELJ:  ŠPELA ROT IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-103/2014
Datum: 15. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
TROJANE NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H IN 83/12) v 
zvezi z določbami 60. člena Zakona o volitvah v 
Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ 
– UPB1, 54/07 – odločba US) je občinska volilna 
komisija Občine Lukovica sestavila naslednji se-
znam kandidatov za volitve v Svet krajevne sku-
pnosti Trojane

I. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Hribi, Trojane, V Zideh, 
Zavrh pri Trojanah

1. MAGDALENA BRVAR, roj. 15. 09. 1953, 
stan. Trojane 10, Trojane
ŠIVILJA; UPOKOJENKA
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. TEJA SMRKOLJ, roj. 14. 07. 1985, 
stan. Zavrh 1 a, Trojane
KOZMETIČNI  TEHNIK;  SAMOSTOJNA 
PODJETNICA
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. LADO GORIČAN, roj. 27. 06. 1950, 
stan. Trojane 33, Trojane
DIPL. UPR. ORG.; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 3 (TRI) KANDIDATE.

II. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Bršlenovica, Podmilj, 
Prvine, Šentožbolt, Učak

1. VERICA SMERKOLJ, roj. 05. 02. 1962, 
stan. Učak 8, Trojane 
KOMERCIALIST; KOMERCIALIST
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. VIKTOR MATJAN, roj. 29. 10. 1966, 
stan. Podmilj 12, Blagovica 
KMETOVALEC; KMETOVALEC
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE  2 (DVA) KANDIDATA.

III. VOLILNA ENOTA
obsega območje naselij: Gorenje, Javorje pri 
Blagovici, Log, Suša

1. BRANKO PUSTOTNIK, roj. 18. 09. 1976, 
stan. Javorje pri Blagovici 4, Blagovica
ZIDAR; KMETOVALEC
PREDLAGATELJ: PRIMOŽ SMRKOLJ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 1 (EN) KANDIDAT.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka:041-0004-104/2014
Datum: 16. 9. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

RAZGLAS SEZNAMA KANDIDATOV ZA VOLI-
TVE ČLANOV SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
ZLATO POLJE NA VOLITVAH 5. OKTOBRA 
2014

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. čle-
na Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – ZLV- UPB3, 45/08 - ZLV – H, 83/12) v zvezi 
z določbami 60. člena Zakona o volitvah v Držav-
ni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ – UPB1, 
54/07 – odločba US) je občinska volilna komisi-
ja Občine Lukovica sestavila naslednji seznam 
kandidatov za volitve v Svet krajevne skupnosti 
Zlato Polje

1. JANKO JAMŠEK, roj. 29. 03. 1975, 
stan. Podgora pri Zlatem Polju 3 A, Lukovica pri 
Domžalah
KUHAR; KUHAR
PREDLAGATELJ: BRIGITA POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

2. ANDREJA PAVLIČ, roj. 03. 11. 1977, 
stan. Mala Lašna 3, Lukovica pri Domžalah
KUHAR; KUHAR
PREDLAGATELJ: ŠTEFAN PAVLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

3. ZLATKO PEČAR, roj. 02. 07. 1963, 
stan. Obrše 38, Lukovica pri Domžalah
DIPL. ING. GRADBENIŠTVA; URADNIK
PREDLAGATELJ: BRIGITA POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

4. SAŠO ŠTIFTAR, roj. 17. 04. 1964, 
stan. Trnovče 12, Lukovica pri Domžalah
OBLIKOVALEC; OBLIKOVALEC
PREDLAGATELJ: ŠTEFAN PAVLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

5. JANEZ POGAČAR, roj. 18. 09. 1958, 
stan. Trnovče 8 , Lukovica pri Domžalah
DELAVEC; DELAVEC
PREDLAGATELJ: BRIGITA POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

6. JOŽE KOZJEK, roj. 20. 09. 1979, 
stan. Trnovče 4, Lukovica pri Domžalah
GOZDAR; GOZDAR
PREDLAGATELJ: ŠTEFAN PAVLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

7. JANJA MOČNIK, roj. 04. 04. 1979, 
stan. Mala Lašna 2, Lukovica pri Domžalah
SLAŠČIČARKA; SLAŠČIČARKA
PREDLAGATELJ: BRIGITA POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

8. JANKO PAVLIČ, roj. 23. 01. 1948, 
stan. Obrše 8,  Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENEC; UPOKOJENEC
PREDLAGATELJ: ŠTEFAN PAVLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

9. TEREZIJA BERGANT, roj. 22. 09. 1953, 
stan. Trnovče 20,  Lukovica pri Domžalah
UPOKOJENKA; UPOKOJENKA
PREDLAGATELJ: ŠTEFAN PAVLIČ IN SKUPINA 
VOLIVCEV

10. MARIJA RESNIK, roj. 11. 07. 1968, 
stan. Preserje pri Zlatem Polju 6,  Lukovica pri 
Domžalah
DELAVKA; REJNICA
PREDLAGATELJ: BRIGITA POGAČAR IN SKUPINA 
VOLIVCEV

VOLI SE 7 (SEDEM) KANDIDATOV.

OBČINA LUKOVICA 
Občinska volilna komisija 

Številka: 041-0004-105/2014
Datum:  16. 09. 2014

predSednik

občinSke voLiLne komiSije

ALekSAnder urAnkAr, univ. dipL. prAv., l. r.

LOKALNE VOLITVE, RAZGLASI
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Razpored odvoza kosovnih odpadkov
Datum Krajevna skupnost Zajema naselja

10/ 10/ 2014 KS Blagovica, 
KS Češnjice, 
KS Krašnja, 
KS Lukovica, 
KS Trojane

Blagovica, Brdo, Bršlenovica, Čeplje, Češnjice, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, Gradišče, Hribi, Jelša, Javorje, Kompolje, Koreno, Korpe, Krajno 
brdo, Krašnja, Jelnik (mali, veliki), Lipa, Log, Loke (spodnje, zgornje), Lukovica, Petelinjek (spodnji, zgornji), Podmilj, Podsmrečje, Poljane, 
Prapreče (spodnje, zgornje), Preserje pri Lukovici, Prevoje, Prilesje, Prvine, Selce, Suša, Šentožbolt, Trnjava, Trojane, Učak, V Zideh, Videm, 
Vošce, Vranke, Vrh nad Krašnjo, Zavrh, Zlatenek, Žirovše.

13/ 10/ 2014 KS Prevoje, 
KS Rafolče, 
KS Zlato Polje

Breg v Imovici, Brezovica pri Zlatem Polju, Dupeljne, Imovica, Mala Lašna, Obrše, Podgora pri Zlatem Polju, Preserje pri Zlatem Polju, 
Prevalje, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Straža, Šentvid pri Lukovici, Trnovče, Vrba, Vrhovlje, Zlato Polje. 

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE sodijo: nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in lakov, avtomobilski deli, 
akumulatorji, gume, sodi, gradbeni material, veje drevja in živih mej.
Kosovni odpadki morajo biti na predvideni dan odvoza do 5. ure zjutraj postavljeni na odjemnem mestu pobiranja komunalnih 
odpadkov. V primeru vprašanj smo vam na voljo na telefonski številki 01/729-54-30 ali elektronskem naslovu info@jkp-prodnik.si.

Razpored odvoza nevarnih odpadkov 
Datum Ura Naselje Lokacija

06/ 10/ 2014 14.00–15.00 Trojane Pri gasilskem domu

15.30–16.30 Blagovica Pri pošti

17.00–18.30 Lukovica Pri ekološkem otoku na Maklenovcu

Med nevarne odpadke sodijo: akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih avtomobilov, 
motorno olje, pločevinke s potisnim plinom, razredčila, odpadno jedilno olje. 

OPOZORILO:
 - nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen prenos do zbirnega kraja,
 - tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano,
 - odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, ker lahko pride med njimi do kemične reakcije,
 - odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek nastal.

FaST FOOD ŠIMe VabI!

V petek, 3. oktobra 2014, od 20. ure dalje,
vas vabimo na prijeten večer 
dalmatinske glasbe in petja.

V goste smo povabili klapo Lumin 
in domačo klapo Sidro.

Poleg naše redne ponudbe jedi 
bomo poskrbeli tudi za kakšno morsko jed.

Lepo povabljeni!

fASt food šime LukovicA

Prvo oktobrsko nedeljo, 5. 10. 2014, bo  
v Krašnji ponovno dišalo po svežih krofih  

Gostinskega podjetja Trojane.

Prisrčno vabljeni kot aktivni udeleženci 
ali kot gledalci!

                            

29. TeK Za KROF
21. POHOD Za KROF

3. KROFKOV TeK

Uradni razpis prireditve bo objavljen 
na spletni strani www. krasnja.si.

Dodatne informacije na m: 041 612 702
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na Mladih Svet Stoji –  
na čem stojij(m)o 
mladi?
 

 V naši občini ni ravno tradicija, da bi politične stranke in ne-
odvisne liste kaj veliko dale na mlade. V SD Lukovica smo 
zato pripravili listo mladih, ambicioznih ter sposobnih lju-
di, kateri bi v občinskem svetu in delovnih telesih temeljito 
prevetrili trenutno  stanje.  

Če cel svet stoji na mladih, je pri nas v Sloveniji nekoliko dru-
gače.  V preteklosti se tej problematiki nismo v celoti posvetili, 
pa bi se morali. Če apeliram g. Erjavcu, kateri zastopa  upoko-
jence, potem mu sporočamo, da pokojnin, brez mladih kmalu 
nebo več. Tudi zato mladi potrebujemo priložnost in predvsem 
možnost, da se dokažemo. Imamo ideje, še več volje. Potrebuje-
mo le kanček zaupanja, da uresničimo naše in vaše sanje. Odlo-
čitev, spoštovane občanke in občani, je v Vaših rokah, Vi boste 
na volitvah odločili v katero smer gremo v prihodnje. Mladi si 
želimo občinski svet, ki bo, ne samo razumel mlade, ampak za 
spremembo tudi kaj naredil. 
V občini imamo dovolj prepirov, dovolj maščevalnih ljudi in 
funkcionarjev, ki se zavzemajo samo za svoj interes. Potrebuje-
mo družbeno odgovorne ljudi, ki so pripravljeni delati za sku-
pno dobro, brez prepirov, podtikanj in ostalega politikanstva, 
katerega nam prinašajo sodobni časi. Z Vašo podporo na voli-
tvah, lahko stvari spremenimo na bolje.

ZA o.o. Sd LukovicA mAšA AvbeLj

LISTA KANDIDATOV  
OO SDS LUKOVICA ZA  
OBCINSKE SVETNIKE

1. Matevž Kink, Vrba
2. Ivanka Lederer Vidmar, Zlatenek
3. Danilo Kastelic, Prevoje
4. Marta Hribar, Prevoje
5. Franci Ostrožnik, Trojane
6. Jerneja Strmšek Turk, Prevoje
7. Viktor Jemec, Rafolče
8. Marjetka Vrbnjak, Trnjava
9. Franc Barlič, Blagovica
10. Niko Kokalj, Gradišče
11. Boris Vehovec, Prevoje
12. Berta Kržan, Prevoje
13. Matija Šimenc, Rafolče
14. Aleš Resnik, Jelša
15. Dragica Omahna, Prevalje

Veseli nas, da listo SDS zastopajo ambiciozni ljudje različnih 
poklicev in izobrazb, različnih starosti, tako člani stranke kot tudi 
naši simpatizerji in ljudje, ki zastopajo tako rekoč vsa ožja okolja 
naše občine. Takšna pestrost naše liste in organiziranost stranke 
ne dopušča ozkih, lokalnih, parcialnih ali celo družinskih interesov, 
omogoča pa enakomeren in trajnostni razvoj cele naše občine.

Delati za skupno dobro vseh občanov je naše vodilo in 
temeljno načelo, zato Vas vabimo, da se udeležite volitev 
in svoj glas zaupate listi SDS.

Vabimo pa vas tudi na predvolilno srečanje:
• 1. oktobra 2014, ob 18.00, na športnem igrišču v Blagovici ali
• 2. oktobra 2014, ob 18.00, pred Gostilno Škarja na Prevojah

ˇ Lista  
SLS Lukovica

4 

Spoštovani!

Pregovor pravi: Pri vsakem siromaštvu  
je pol lenobe! Slovenski narod je močno zaveden  

in ni tako len, da je danes toliko siromaštva. 

Kako to dopuščamo, da država  
dela siromake?

SLS za ljudi, brez prevar in laži.

Od 17. Oktober 1909
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»Ti veš, kako pogrešamo te mi,
za vse še enkrat: HVALA TI!«

ZAHVALA

Ob letu, ki je minilo 
od izgube naše drage mami 

VERONIKE AVBELJ, 

bi se ponovno radi zahvalili vsem sorodnikom, 
prijateljem in dobrim sosedom, ki se ustavite 
na njenem grobu, ki nas podpirate in bodrite, 

nam stojite ob strani in jo imate v mislih.

Njeni: 
mož Franci in otroci

25. 9. 1943 ~ 17. 8. 2014

Samo kar diha,
hrepeni in ljubi,
trpi in upa,
kar se v strasti vije,
kar v radosti, ko se
razdaja, sije ...
(Oton Zupančič)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubljenega dobrega, moža, očija, dedija, brata, 
tasta in strica 

JANIJA PEVCA
iz Domžal, Kamniška cesta 11

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, 
obrtnikom in podjetnikom ter stanovalcem Kamniške ceste 11 

in 12, za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče in vsem, ki ste 
ga na njegovi zadnji poti pospremili v tako velikem številu.

Posebno zahvalo izrekamo Majdi Puklovec, domu Sv. Katarine 
v Mengšu, dr. Mariji Starbek, županu Občine Lukovica Mateju 

Kotniku za poslovilni govor, Godbi Lukovica, gasilcem s Prevoj, 
pevcem, praporščakom, ZD Domžale in pogrebni službi Vrbančič.

Iskrena hvala vsem!

Žalujoči: žena Darja, 
sin Evgen z ženo Marto in vnukinjo Kajo, hčerka Ines

Ostajaš v naših srcih

GOBARSKI PIKNIK 
PRI DVORCU RUS V ŠENTVIDU
ZA VSE UPOKOJENCE, ČLANE 

STRANKE DESUS IN VSE OBČANE 
OBČINE LUKOVICA 

29. SEPTEMBRA 2014.
 

Ob 13. uri je zbor pri Rus-u, potem skupen pohod za užitnimi go-
bami pod ostro kontrolo g. Jarc Janeza – Žana, ob 16. uri pa poje-
dina praženih gob in družabno srečanje.

OO Desus Lukovica vabi volilce na druženje, želimo, da Desus 
podprete na občinskih volitvah in skupaj dokažemo,da nam ni 
vseeno, kako živimo v občini! Naše geslo je: „Občina za občane!“.
Če ne uspete ob 13. uri se dobimo pa ob 16. uri!

oo deSuS LukovicA

Noč v korakih mirnega je sna
vzela, kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj je sklenil življenjsko pot

JANEZ HROVAT
po domače Hrovatov Ivan iz Zlatenka

Ob boleči izgubi se najtopleje zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in sodelavcem 

za izrečena sožalja, darovano cvetje, svete maše in sveče, 
podjetju Količevo Karton za darovano cvetje in petje ter 

vsem, ki ste darovali v druge namene in nam na drug 
način pomagali v bolečih trenutkih. Iskrena hvala 

gospodu župniku Janezu E. Rusu za lepo opravljen 
pogrebni obred, pogrebcem, Ani Čerin za poslovilne 

besede, pevskemu zboru in vsem, ki ste v velikem 
številu Ivana pospremili na zadnji poti.  

Vsi njegovi
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Ko življenje tone v noč,
si žarek upanja še išče pot.
Ostala bo le bolečina in
solza večnega spomina.

ZAHVALA

V 92. letu starosti nas je za vedno zapustil dragi brat in stric

VALENTIN CUKJATI
Trojane 4

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, 

sveče, darove za cerkev in svete maše.

Zahvaljujemo se gasilcem, ki ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji poti, Ladu Goričanu in Ančki Režun 

za poslovilni govor, pevskemu zboru Lipa, ZZB Marjanu Križmanu 
in Dragu Markušu za lepo opravljen cerkveni obred. Iskrena hvala 

vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti!

Vsi njegovi 

Skrb, delo in trpljenje,
tvoje je bilo življenje,
bolečine in trpljenje si prestala,
zdaj lahko boš v grobu mirno spala.

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 84. letu starosti sklenila 
naša draga mami, mama, prababica, sestra, teta in tašča

PAVLA RESNIK
rojena Kordin

iz Preserij pri Zlatem Polju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom 
in sosedom za pomoč in obiske v času njene bolezni. 

Hvala dr. Lobodi za lajšanje bolečin.

Hvala vsem, ki ste nam stali ob strani, nam izrekli sožalje, 
darovali cvetje, sveče in za svete maše.

Hvala župniku Andreju Svetetu za lepo opravljen 
cerkveni obred, Marjeti Stražar za zadnje poslovilne besede,

 Zvezi borcev Zlato Polje, sodelavcem in prijateljem 
ter pogrebni službi Vrbančič.

Vsi njeni

Okno zaprem,
v spomin vedno znova tebe ozrem.
Nikjer te ni, to boli …
Spomin na tebe večno bo živel,
nikoli ti zares od nas ne boš odšel,
v naših srcih vedno boš živel.

V SPOMIN

16. septembra je minilo dvajset let žalosti, 
odkar je za vedno odšel od nas naš 

nepozabni mož, ati, sin in brat

JANEZ ANTONIN ml.

Spomin nate bo večen, 
kakor je večna zemlja, v kateri sedaj počivaš. 
Hvala vsem, ki postojite ob njegovem grobu 

in mu v spomin prižgete svečko.

Vsi njegovi

Nikoli več ne bo, tako kot je bilo.
Vse, kar bilo je lepo, je s tabo šlo.

V SPOMIN

13. avgusta je minilo leto dni, 
odkar nas je zapustil na dragi

FRANC DOLINAR 
iz Šentvida

Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu 
in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi
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