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Prijetno delovanje 100%
čistih in naravnih eteričnih olj*

vpliva na dobro počutje
in pravilno dihanje.

Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav.

*Njivska meta, mira, čajevec, bosvelija in rdeči bor.

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

Dlani približajte
nosu in ustom.
Pazite, da dlani
ne pridejo v
stik z očmi!

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter
izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com. LL Grosist d.o.o., Komenskega 11, 1000 Ljubljana

BALZAMIČNE KAPLJICE

Mesto nanosa

BALZAMIČNI GEL

www.malgaj.si
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že za 12.990 €
www.dacia.si

4zimske +  200 € darilni BON
za dodatno opremopnevmatike

*
Dacia. Zanesljiv partner GRZS.

Poraba pri mešanem ciklu 4,4 – 10,9 l/100 km. Emisije CO2 115 – 158 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6c in EURO 6b. Emisija NOx: 0,017 – 0,0428 g/km.  
Emisija trdnih delcev: 0,00005 – 0,00238g/km. Število delcev (x1011): 0,02 – 32,76. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na dacia.si. 

*Več informacij o ponudbi in pogojih nakupa je na voljo na www.dacia.si  Brezplačni paket 4 zimskih pnevmatik podari Dacia kupcem novih vozil, ki so fizične osebe ali lastniki malih podjetij. Dacia Financiranje 
ni pogoj za pridobitev paketa zimskih pnevmatik in darilnega bona ki velja za nakup dodatne opreme. 

Novi Dacia Duster
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Naslednja številka Rokovnjača bo izšla 8. marca 2018; 
rok za oddajo člankov je 27. februarja 2018 do 12. ure. 
Članki, ki bodo poslani po tem roku, v aktualni šte-
vilki 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 sis-
tem www.mojaobcina.si. Več informacij na telefonski 
številki uredništva: 051 365 992.

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

Uvodnik
Kot skoraj 
vsak januarski 
uvodnik bom 
tudi tega za-
čel z zahvalo. 
V decembru 
smo preje-
li kar nekaj 
voščil za leto 
2018. Hvala 
vsem, da ste 
si vzeli delček 
dragocenega časa in ga namenili tudi 
nam. Veseli smo vsake pozitivne misli.

Pravzaprav smo veseli vsakega vašega od-
ziva. Teh v dosedanjih treh letih delovanja 
aktualnega uredniškega odbora ni bilo 
prav veliko. Ste torej občani zadovoljni z 
našim delom, pogrešate kakšno vsebino, 
je mogoče kakšna preveč? Morda razmi-
slek za naslednji mandat. Bi bilo po dolgih 
letih potrebno delovanje glasila vzposta-
viti kako drugače? S trenutno ureditvijo 
ga je namreč težko dvigniti na še višjo ka-
kovostno raven. 

Rokovnjač je kot samostojno glasilo luč 
sveta zagledal leta 1999. Tako smo torej 
zakorakali v dvajseto leto izhajanja glasila 
občine Lukovica. V tokratni številki, čeprav 
je za nami že praktično ves januar novega 
leta, smo se še v veliki meri osredotočili 
na minuli praznični december, ko je bilo 
na sporedu kar nekaj koncertov. Tradicio-
nalne izvedejo Godba Lukovica, Šentviški 
zvon in glasbena šola Polton, v Krašnji pa 
so tokrat lahko prisluhnili še Ivanu Hudni-
ku. V Pungartnikovi hiši je bila decembra 
na ogled razstava Spomini slikarke Vere 
Terstenjak, o kateri smo podrobno pisali 
že v prejšnjih številkah našega glasila. To-
krat nismo opravili osrednjega intervjuja, 
smo pa strani na sredini namenili objavi 
koledarja prireditev letošnjega leta. Tako 
si lahko ogledate, kaj se bo v naslednjih 
enajstih mesecih dogajalo v naši občini. 
Večina prireditev je sicer tradicionalnih, 
nekaj pa je na koledarju tudi novosti, zato 
si ga le poglejte.

Leon AndrejkA

odgovorni urednik
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Že v oktobru 2017 je bil na 22. redni seji Občinskega sveta na pre-
dlog svetnika Janeza Bernota predlagan amandma, da se name-
sto nakupa zemljišč za namen širitve pokopališč, nameni finančna 
sredstva vlaganju in obnovi pokopališč v občini Lukovica.   
Na odprto ponudbo so se s svojimi predlogi projektov odzvale skoraj 
vse krajevne skupnosti v občini Lukovica, tako da se je že v zaključku 
leta 2017 začelo z naslednjimi deli: 
- Začela so se izvajati dela tlakovanja poti na pokopališču Šentožbolt.
- S ciljem zagotavljanja varnosti se je začelo z izvedbo ograje na poko-

pališču Češnjice.
- Na pokopališču Spodnje Prapreče se je izdelal vodovodni priključek 

in postavilo fontano, tako da bodo obiskovalci že spomladi lahko 
uporabljali vodo. 

- Na pokopališču Krašnja se je začela izgradnja odvodnjavanja platoja 
pred pokopališčem in mrliško vežico. 

- Postavljena je bila ograja na obeh straneh stopnišča na pokopališču v 
Šentvidu, ki bo dostop olajšala marsikateremu obiskovalcu. 

- Začelo se je z nadaljevanjem del za razširitev pokopališča Podgora pri 
Zlatem Polju.  

- V sklopu asfaltiranja ceste v Rafolčah se je tudi razširilo in asfaltiralo 
dostop do cerkve oziroma pokopališča.

ZA občinsko uprAvo, AndrAž kopitAr

Uskladitev podatkov o površini stavb v registru nepremičnin za potrebe 
odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2018
Občina Lukovica je v začetku leta 2018 na podlagi določil 218c. člena Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno be-
sedilo, 14/05, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 - odl. US, 126/07, 108/09, 
61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 101/13 - ZDavNe-
pr, 110/13, 17/14 - ZUOPŽ, 22/14 - odl. US, 19/15, 61/17 - GZ, 66/17 - odl. 
USGO-1) in 25. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-
šča v občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16) tako kot 
vsako leto za namen posodobitve podatkov za odmero nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča s strani pristojne Geodetske uprave Repu-
blike Slovenije pridobila podatke iz uradne evidence registra nepremičnin. 
Pri pregledu teh podatkov je občina zaznala, da so bile pri številnih stav-
bah v zadnjem letu 2017 posodobljene površine, ki imajo za posledico tudi 
plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: na-
domestilo). Geodetska uprava Republike Slovenije je namreč v preteklem 
letu izvedla množični popravek površin stavb na območju občine Lukovi-
ca, za katere je na podlagi lastnih izvedenih analiz ugotovila, da podatki, 
vpisani v uradne evidence, ne predstavljajo dejanskega stanja. Ob izvedbi 
spremembe podatkov je Geodetska uprava Republike Slovenije obvestila 
vse lastnike nepremičnin z navedbo, naj vpisane podatke preverijo in v pri-
meru nestrinjanja z njimi posredujejo točne podatke. 
Prav tako je Občina pri pregledu s strani Geodetske uprave Republike Slove-
nije zaznala, da nekatere stavbe na območju občine Lukovica ne izkazujejo 
dejanskih podatkov o njihovih površinah, kot izhaja iz stanja v naravi. Pri 
tem poudarjamo, da podatke o površini stavb vodi Geodetska uprava Re-
publike Slovenije (in ne Občina Lukovica), ki so ji lastniki nepremičnin dolžni 
na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin posredovati točne podatke.

Ker trenutno vpisani podatki v registru nepremičnin ne izkazujejo de-
janskega stanja, bo Občina Lukovica pri odmeri nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v letu 2018 uporabila podatke lastnih evidenc oziroma 
bo uporabila podatke pristojne Geodetske uprave Republike Slovenije, če 
bodo zavezanci Geodetski upravi RS predlagali vpis točnih podatkov.
Ker občina meni, da s strani Geodetske uprave Republike Slovenije vpisani 
podatki niso nujno povsem točni, smo tako dne 24. 1. 2018 na naslove za-
vezancev za 196 stavb na območju občine posredovali poziv za uskladitev 
teh podatkov, na podlagi katerih bo Občina Lukovica v letu 2018 izvedla 
odmero nadomestila. 

Zavezance tako pozivamo, da ob prejemu poziva opravijo naslednje kora-
ke po spodnjem vrstnem redu:
1. Preverijo podatek o površini stavbe na posredovanem prikazu stavbe, ki 

je priloga posredovanega poziva. Površino je treba preveriti in primerjati 
z dejanskim stanjem v naravi.

2. V primeru, da prihaja do odstopanja v površini stavbe, morajo zavezan-
ci podatek najprej uskladiti pri pristojni Geodetski upravi RS, Geodetska 
pisarna Domžale, Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale.
3. Ko zavezanci uskladijo podatek pri pristojni Geodetski upravi RS, o tem 

takoj obvestijo Občino Lukovica na telefon (01 729 63 18, Katka Bohinc) 
ali prek e pošte katka.bohinc@lukovica.si.

4. Če se zavezanci s posredovanimi podatki strinjajo, podatkov ni treba 
spreminjati.

občinskA uprAvA

Dela na pokopališčih občine Lukovica
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Zadnje asfaltiranje v 2017
  
Zadnji dan pred božičnimi prazniki je v Rafolčah in na cesti Šentvid–
Zlato Polje potekalo še zadnje lanskoletno asfaltiranje. Pa ne le v luko-
viški občini, ampak celo v osrednji Sloveniji. Za zadnjimi tovornjaki, ki 
so iz asfaltne baze proti našim koncem odpeljali svež asfalt, so namreč 
za 2017 zaključili z delom. Občinska ekipa si to asfaltiranje šteje v čast, 
to, da so uspeli še v 2017 zaključiti začeto delo pa za uspeh. Tudi zato 
še z večjim zanosom ekipa vstopa v novo leto, novim zmagam naproti. 
Srečno in predvsem zdravo v 2018!

ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Najnovejša knjiga Ivana Sivca je v resnici romantična povest o grofici in 
grajskem vrtnarju. V knjigi je opisana velika ljubezen med grofico Maksimi-
ljano in grajskim vrtnarjem Luko z gradu Tuštanj pri Moravčah. Napisana je 
na podlagi številnih pisnih in drugih dokumentarnih virov, uokvirjena pa je 
v izjemno razgiban zgodovinski čas druge polovice 19. stoletja, ko je tako 
graščake kot tudi podložnike doletela zemljiška obveza. Začelo se je propa-
danje plemstva, na vrata je potrkala pomlad narodov, Slovenci smo se žele-
li pod cesarsko krono združiti v Zedinjeno Slovenijo oziroma Kraljestvo Slo-
venija. V čutečo ljubezensko zgodbo pa usodno posegajo tudi rokovnjači 
ter celo naš največji pesnik France Prešeren in eden najboljših slovenskih 
pisateljev z gradu Brdo, Janko Kersnik. V knjigi je priobčeno bogato slikov-
no in knjižno gradivo. Spremni besedi sta napisala dr. Miha Preinfalk z Zgo-
dovinskega inštituta Milko Kos ZRC SAZU in Peter Pirnat z gradu Tuštanj.

 
ZA občinsko uprAvo

AndrAž kopitAr

Ivan Sivec - Ne pozabi najine ljubezni 

Ne pozabi najine ljubezni – Ivan Sivec

Pismo Janka Kersnika Slikovno gradivo
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Novoletni koncert Godbe Lukovica ter proslava ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti
Decembrski praznični čas tudi tokrat ni minil brez novoletnega kon-
certa Godbe Lukovica. Prirejajo jih že vse od leta 2000. Konec minu-
lega leta smo tako lahko prisluhnili že 18. novoletnemu koncertu 
lukoviških godbenikov in godbenic. Tokrat so, za razliko od zadnjih 
nekaj let, premiernega izvedli 21. decembra v Šentvidu in nato še 
ponovitev 26. decembra v Lukovici, ki je bila hkrati tudi občinska 
proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Koncert se je začel s slovensko himno Zdravljico in nagovorom župana ob-
čine Lukovica Mateja Kotnika, ki je dejal, da smo država mi sami, državljani 
in dodal: »Ne glede na to, koliko let je minilo in koliko vlad se je zamenjalo, 
največkrat ni tisto, kar nam kroji usodo politika, ampak mi sami. Tako zelo 
smo odgovorni, da si pač takšne politike tudi izbiramo. Ne glede na vse 
skupaj, odgovornost je na nas samih.« V nadaljevanju govora se je dota-
knil Godbe Lukovica in njene rasti v zadnjih dvajsetih letih: »Nikdar si ne bi 
mogel misliti, da bo iz takšnega sestava v dvajsetih letih nastalo kar nekaj 
velikih glasbenih strokovnjakov, kar nekaj mladih se je odločilo za glasbeno 
pot in jim je glasba danes poklic. Godba lahko spreminja življenje na dobro, 
ker smo jo vzeli za svojo, ker z njo živimo in ker nas dvajset let osrečuje. 
Nanjo smo lahko ponosni, predstavlja nas in nas vzgaja,« je govor zaključil 
Matej Kotnik in ob tem godbenikom čestital ter jim zaželel vse dobro v letu 
2018, ko bodo praznovali 20-letnico delovanja.

V prvem delu koncerta so člani Godbe Lukovica, ki jih je devetič na no-
voletnem koncertu vodil dirigent Luka Einfalt, zaigrali skladbe v latino 
ritmih in ritmih sambe La Bonita, Mas Que Nada, La Chanson d’Orfeo in 
nato še venček skladatelja Georgea Gershwina.

V nadaljevanju je zbrane v polni dvorani pozdravil novi predsednik god-
be Uroš Klopčič, ki se je vsem zahvalil za podporo in hkrati povabil na 
praznovanje 20-letnice godbe. Najprej bodo 1. junija pripravili slavnostni 
koncert na trgu v Lukovici z osrednjim gostom Vladom Kreslinom ter nato 
1. septembra še povorko šestih godb in godbeno veselico.

V drugem delu koncerta je napočil čas za goste tokratnega novoletnega 
koncerta. Najprej so na oder prišli člani narodnozabavnega ansambla Ju-
reta Zajca. Skupaj z godbo so zaigrali že skoraj ponarodeli Po Sloveniji in 
Ljubezen je kriva za vse. Šlo je za premierno izvedbo za pihalni orkester, 
saj je ti dve skladbi prav za to priložnost in za Godbo Lukovica priredil Pri-
mož Kosec. Druga gostja večera je bila Barbara Pavlič, ki so jo godbeniki 
spremljali pri treh skladbah: Ko boš prišla na Bled, Vsak je sam in Vrtiljak. 
Na koncu sta decembrskemu času in praznikom primerno sledili Silvestr-
ski poljub, solo Blaž Andrejka, ter Radetzkyjeva koračnica.

Leon AndrejkA, 
Foto: AndrAž kopitAr
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Preden se je leto 2017 poslovilo, nam je glasbena šola Polton v sodelovanju 
z občino Lukovica pripravila četrti novoletni koncert v dvorani kulturnega 
doma Janka Kersnika v Lukovici, kjer smo na sobotni večer, 9. decembra 
2017, prisluhnili čudovitim zvokom diatonične harmonike in klavirja, ki so 
zazveneli izpod rok mladih nadebudnih učencev glasbene šole. 

V uvodu v glasbeni večer nam je praznično vzdušje pričaral harmonikarski or-
kester glasbene šole Polton z božično skladbo Jingle Bells J. Pierpota. Nato so 
se nam v dobro uro trajajočem koncertu predstavili učenci diatonične harmo-
nike, ki so nas z glasbo popeljali skozi dediščino slovenske narodne in narodno-
zabavne glasbe ter učenci klavirja, ki so nam zaigrali čudovite melodije doma-
čih in tujih avtorjev. Kot prva sta se nam predstavila najmlajša učenca, komaj 
štiriletni Tevž na diatonični harmoniki in petletni Žan Rafael na klavirju, ki sta 
igrivo prišla na oder v družbi plišastih kužkov in nam zaigrala otroško pesem 
Kuža pazi J. Bitenca. V nadaljevanju smo se prepustili slovenskim narodnim 
melodijam in že skoraj ponarodelim skladbam Slavka in Vilka Avsenika, Lojzeta 
Slaka in Franca Miheliča kot tudi francoskim, angleškim in ameriškim melodi-
jam v priredbi za klavir, s katerimi so nam nastopajoči predstavili širok spekter 
skladb od začetnih do tehnično zahtevnejših. Za popestritev smo slišali tudi 
štiriročno igranje klavirja in pet duetov harmonik. Za konec pa smo prisluhnili 

DOGODKI

Četrti novoletni koncert glasbene šole Polton

Štiriletni Tevž,  najmlajši učenec glasbene šole Polton

Harmonikarski orkester glasbene šole Polton

Petletni Žan Rafael, najmlajši učenec klavirja

Kdo bo ocvrl NAJ PUSTNI KROF 2018?
Turistično društvo Sv. Vid tudi letos v februarju organizira veliko pustno 
povorko, ki je vsako leto obogatena s tekmovanjem za NAJ PUSTNI KROF.
Če ste tudi vi med tistimi, ki radi cvrete slastne pustne krofe, vas vabimo, 
da jih prinesete na ogled v soboto, 10. februarja 2018, ob 13. uri v KD A. M. 
Slomška v Šentvid. Tričlanska komisija bo vse krofe ocenila po naslednjih 
kriterijih: 
•  splošni videz (oblika in velikost krofa, sladkorni posip, venec), 
•  struktura krofa (enakomernost sredice), 
•  količina nadeva, 
•  vonj in okus. 

Vsak kriterij se ocenjuje s točkami od 1 do 5. Krof z največ doseženimi 
točkami dobi laskavi naziv NAJ PUSTNI KROF, zmagovalec pa zasluženo 
nagrado.  
Naj letošnje leto prevlada velik pustni navdih in prinese obilo krofov. Saj 
veste, kaj je pomembno: sodelovati in se prijetno družiti. Zato velja še en-
krat prijazno povabilo k sodelovanju. 

Naj zadiši po pravih pustnih krofih! 

novoletnim skladbam Daj mi poljub J. Potrebuješa, Silvestrski poljub J. Privška 
in Zvezde na nebu žare V. & S. Avsenika, s katero sta Tomaž Jemec, organizator 
koncerta in učitelj diatonične harmonike, ter učenka Lana zaključila četrti novo-
letni koncert glasbene šole Polton. 
Po koncertu nas je vse skupaj kot po navadi pričakala pogostitev z domačimi 
dobrotami, ob katerih smo si lahko izmenjali vtise, se malo okrepčali ter čestitali 
vsem nastopajočim in organizatorjem za še en čudovito izpeljan koncert. 

viktor jemec
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V božično novoletni čas z Božičnim oratorijem 
Božični koncert Šentviškega zvona 2017 

»Zakaj hrumijo narodi 
in ljudstva razmišljajo 
prazne reči?«

Čarobni čas božičnih praznikov je izzvenel in se pretočil med usedline 
močnih doživetij. Mlado leto na široko odpira dneve novi svetlobi in no-
vemu vrelcu idej za prave poti in odločitve ter nas opominja, da je življe-
nje neprestani tek za spremembami. Vse teče. 
Šentviški zvon je s svojimi ustaljenimi božičnimi koncerti doma in na go-
stovanjih v tej sezoni dal najmočnejši pečat. Dozorel je za težji preizkus 
večne klasike in se že jeseni programsko odločil za izvedbo oratorija, veli-
ke večstavčne sakralne skladbe Camilla Saint-Saënsa. Gostujoči zbor Col-
legium Vocale iz Celja z zborovodkinjo Bernardo Preložnik Kink je skupaj 
z domačimi izvajalci ustvaril veličastni umetniški večer. Cerkev sv. Vida je 
žarela v svetosti in prazničnem sijaju in jaslice so ustvarjale živo podobo 
idile za odmik v presežni duhovni svet. 

Koncertni večer so uvedle tri božične pesmi domačega Zvona, sledil je 
celjski zbor s slovenskimi božičnimi, nato pa so se na veliki aplikaciji poja-
vili slovenski prevodi latinskega besedila, v katerem je bil izvajan oratorij. 
Ob orgelski spremljavi Metode Kink in zvenu harfe ob izvajanju Leto Kri-
žanič Žorž so se prepletali mogočni zborovski in bolj tenkočutni solistični 
deli. S svojimi angelskimi glasovi so resnično blesteli solisti, vsi iz naše-
ga domačega okolja: sopranistka Urška Žun Urbanija, mezzosopranistka 
Anja Avbelj, altistka Špela Kink, tenorist Matej Avbelj in baritonist Matevž 
Kink. 
Za tako izvedbo je bilo potrebno vztrajno, redno trdo delo in organi-
zacijska prožnost, ob strokovnem vodenju glasbi predanih zborovodij 
Špele in Matevža Kink. Po obrazih in odzivih nabito polne cerkve sodeč 
so poslušalci globoko dojeli in doživeli vso polnost, večplastnost in moč 
nadčasne klasike, ki je oznanjala razgibanost, veselje in spevnost vokalne 
in instrumentalne harmonije: Božič je novo rojstvo. Zbor je s to izvedbo 
dokazal, da je mogoče tudi zahtevno, t. i. resno glasbo, ki je najgloblji in 
tudi najbolj razumljiv umetniški izraz, približati ljudem tako, da se dota-
kne srca in vzbuja občudovanje. Skladbe, navdihnjene z božičnim ozna-
nilom, to zmorejo. 
Mladi pevci in pevke s številnimi šolanimi glasovi hranijo še velik umetni-
ški potencial in napovedujejo nova presenečenja. S tem božičnim kon-
certom sta oba zbora gostovala še v cerkvi Marije Vnebovzete v Mekinjah, 
v cerkvi sv. Duha v Celju in v cerkvi sv. Martina na Ponikvi. 
Za pomoč pri organizaciji in za polno razumevanje se zbor zahvaljuje Ob-
čini Lukovica in županu Mateju Kotniku, Župniji Brdo in župniku Pavletu 
Okolišu ter seveda vsem podpornikom in zvestim spremljevalcem naših 
pevskih druženj. 
Naj vas vse leto drži v objemu sporočila skupno zapete himne miru, Sveta 
noč. Srečno v letu 2018! 

mojcA stoschitZky 
Foto: rok mAjhenič in AnA kovAčič 

DOGODKI
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Odprtje razstave del slikarke Vere Terstenjak 
v Pungartnikov hiši v središču Lukovice v 
četrtek, 14. decembra 2017, je privabilo šte-
vilne ljubitelje slikarske umetnosti. Na ogled 
je namreč postavljena zanimiva razstava del 
Vere Terstenjak z naslovom Spomini, ki se v 
glavnem nanaša na spomine iz slikarkinega 
otroštva. 

Razstavljena dela so odraz slikarkinega pogleda 
nazaj, saj se v njih spominja svojega otroštva na 
Prevojah in prijetnih otroških dni, ki jih spretno 
poda na slikarko platno s tem, da mu doda tudi 
prvine sedanjosti in narave. Razstavo je odprl 

župna Matej Kotnik, a še prej nas je skozi razstavo z besedo popeljala Andre-
ja Čokl. Župan Matej Kotnik nam je spregovoril o znamenitih ljudeh iz naših 
krajev, ki so pustili pečat v času, v katerem so živeli in na katere smo lahko 
ponosni. Ob tem je omenil tudi dve znane imeni iz Trstenjakove hiše na Pre-
vojah, in sicer dr. Jakoba Zupana, duhovnika in sodobnika Franceta Prešerna, 
ki je prvi zapisoval slovenske reke in se ukvarjal z nacionalno zapuščino, imel 
slovansko knjižnico in zelo zanimiv način branja knjig, ter znal deset jezikov. 
V tej isti hiši je luč sveta zagledala tudi slikarka Vera Terstenjak, za katero zato 
lahko mirno rečemo, da je domačinka. Z njo se je pogovarjala Jadranka Šumi 
in nam ob prijetnem pogovoru ob čaju razstirala tudi drugo plat slikarkinega 
življenja in dela. O svojem življenju, predvsem o otroških letih, ki jih je pre-
živela na Prevojah, o spominih, nam je spregovorila avtorica sama. Ob tem 
izvemo številne podrobnosti iz slik, ki so tesno povezane z njo in družinskim 
življenjem. Iz pogovora izvemo tudi, kako močno so še zdaj povezani člani 
družine med seboj in kako znajo čuvati zapuščino, ki so jim jo zapustili starši 
in stari starši. 

Za kulturni del programa so tokrat poskrbele pevke vokalne skupine Mla-
dost z zborovodkinjo Simono Burkeljca. Tudi one so nas s pesmijo popeljale 
nazaj in nam obudile spomine, saj smo prisluhnili Beatlovi Yesterday (Včeraj). 
Z ljudsko So ptički se ženili so nam pričarale v spomin prijetne poletne dni 
in tako hote ali nehote strnile opus Vere Terstenjak Spomini s spomini. Tako 
smo tokrat uživali ob slikah na platnih in ob glasbi, z obema pa se vračali s 
pomočjo slikarke in pevk nazaj. Naj si bodo spomini lepi ali slabi, ostajajo, in 
spomini na slikarko Vero Terstenjak bodo ostali tudi v Lukovici, saj je celoten 
opus Spomini podarila občini in s tem krajem, v katerih je preživljala otroštvo 
v katerem ji je moralo biti zelo lepo. Zagotovo ji je bilo, saj s svojimi deli, ki so 
razstavljena, dokazuje, da ima na naše kraje lep spomin, ki bo ostal trajen tudi 
našim zanamcem po zaslugi njenih del. 

drAgo juteršek

Jaslice
Jaslice v cerkvi Karmelske Matere božje na Češnjicah; narejene so bile s 
srcem in dušo.

metkA urAnkAr

Slikarska razstava Spomini 

DOGODKI

NEPREMIČNINSKI AGENT - SVETOVALEC
Prodaja, nakup, najem ali oddaja nepremičnin so dejanja, ki jih v 

življenju počnemo zelo redko. Zaradi današnjega tempa se je težko 
popolnoma poglobiti v takšen projekt, zato je dober posrednik 
izrednega pomena. V domžalskem podjetju Salomon nepremičnine 
se tega zavedajo, zato njihovi agenti niso samo agenti, temveč 
so pravi svetovalci, ki vam stojijo ob strani pred mnogimi pastmi 
nepremičninskega trga. Veliko prednosti prinaša sodelovanje z 
dobrim posrednikom, ne samo prihranek časa, saj potrebujete kar 
nekaj pravnih in finančnih znanj, da stresa, ki ga ogledi in pogajanja 
prinesejo, sploh ne omenjamo. V Salomon nepremičninah se vam 
posrednik-svetovalec popolnoma posveti in skuša v največji meri 
ustreči vašim željam. Poleg tega, da zastopa vaše interese, za vas 
dela, kot bi delal zase, ob morebitnih zapletih in težavah pa vam stoji 
ob strani in jih s preudarnimi posegi pomaga hitro rešiti. Če imate 
nepremičnino za prodajo ali oddajo, imate že tako ali tako veliko dela 
z njeno urejenostjo. Videz nepremičnine je namreč zelo pomemben 
dejavnik ne glede na to, na kateri strani ste. 

PRODAJA IN ODDAJA
VAŠE NEPREMIČNINE

www.salomon-nepremicnine.si

01 620 8700  |  031 392 921

info@salomon-nepremicnine.si
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Prijetno s koristnim  
v DPŽ Lukovica
V petek, 15. decembra, smo novoletno zabavo združile s predavanjem 
o inkontinenci in podobnimi problemi žensk. Morda tabu tema, ki pa 
nas je popolnoma pritegnila. Na povabilo predsednice se je prijazno 
odzvala gospa Branka iz podjetja Simps'S iz Trzina. Poleg obilice znanja 
in prijetnega glasu je s seboj prinesla tudi veliko artiklov, ki so pri njih 
na voljo in nam pomagajo prebroditi omenjene težave. Predvsem pa 
nam je vcepila v glavo, da o zadevi ne molčati, temveč se pogovarjati in 
naučiti s tem tudi nemoteno in kvalitetno živeti.
Drage članice in seveda tudi vse ostale ženske!
Danes vas vabimo na občni zbor društva in predavanje o negi in vzgo-
ji rož. Nam vsem tako ljuba tema. Tokrat nam bo nasvete podala Melita 
Miš Strgar iz Arboretuma Volèji Potok.
Dobimo se v četrtek, 8. februarja 2018, ob 10. uri v gostilni Furman.
Po predavanju in občnem zboru ste vabljene še na druženje ob kosilu, 
zato so zaželene prijave udeležbe na telefonski številki 031 873 279.
Lepo vabljene, da se nam pridružite!

uo dpž LukovicA

Božični koncert  
Ivana Hudnika v Krašnji 
Božični koncert Ivan Hudnika v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji je sovpadal v 
praznični čas, ko si vzamemo čas zase in se prepustimo tudi takšni obli-
ki sproščanja. Urednik za zabavno glasbo na Radiu Ognjišče se je odzval 
povabilu župnije Krašnja in pripravil skupaj s svojo najmlajšo hčerko Ines 
lep večer božičnih in tudi drugih za uho prijetnih pesmi. Župniji je pri orga-
nizaciji koncerta v pomoč priskočilo 15 donatorjev in 15 pesmi smo slišali 
tudi na koncertu. Zbranim, ki smo dobro napolnili cerkev, je najprej spre-
govoril domači župnik Anton Potokar in nam vsem zaželel obilo užitkov ob 
poslušanju pesmi, ki so prazničnih dneh pobožala našo dušo in srce. Nato 
smo spoznavali življenjsko in glasbeno pot Ivana Hudnika, prek besed in 
pesmi. Ker je od dneva samostojnosti in enotnosti le minilo le nekaj dni, 
je svoj božični koncert v cerkvi sv. Tomaža v Krašnji začel z pesmijo Dom si 
moj, Slovenija, ter ga nato nadaljeval s spomini na mamo, se spogledoval 
z zvezdami in nas spodbujal, da se imamo radi. Seveda ni šlo brez Svete 
noči in vložkom iz opere Nabucco, ter tako znane in mnogokrat zapete Dva 
novčiča. Ker ima Bog rad vesele ljudi, nas je spodbudil, da smo sodelovali 
s petjem in ploskanjem in tako koncertu dodali še poseben pečat. Številni 
obiskovalci, ki so napolnili cerkev, ki je prej hladna kot topla, smo se lahko 
pred vstopom vanjo dobro okrepčali z dobrotami kmetije Pr' Mažotet, da 
smo lahko zbrano prisluhnili glasbi in nas ob tem ni zeblo, niti lačni nismo 
bili. Čajček in kuhanček sta bila za začetek, nato je Ivan Hudnik poskrbel, da 
nas ni zeblo, vse prej, celo toplo in vroče nam je bilo. Še zahvala v imenu žu-
pnije in izrečene dobre želje in za zaključek tisti znani refren Zelene livade s 
teboj. Na njih bo treba še malce počakati, a refren te in še drugih pesmi, ki 
smo jih slišali tokrat, nam bo kar nekaj časa odzvanjal v ušesih.   

drAgo juteršek

DOGODKI, DRUŠTVA
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Društvo izgnancev Domžale 
Občni zbor Društva izgnancev Domžale, ki smo ga tudi lani v decembru 
združili z novoletnim srečanjem članov in članic, je pokazal, da smo radi 
skupaj. Blizu sto žrtev vojne se je skupaj s svojimi domačimi, prijatelji 
in znanci zbralo v prijetnem gostišču v Moravški dolini. Veseli smo bili 
vseh gostov, med njimi županov obeh občin, ki društvu zelo pomagata 
s finančnimi sredstvi: župana Občine Domžale Tonija Dragarja in župana 
Občine Lukovica Mateja Kotnika, ob odsotnosti Ivice Žnidaršič, predse-
dnice Društva izgnancev Slovenije 1941–1945, pa je vse zbrane pozdravil 
podpredsednik društva Martin Podlesnik. Prisotne je seznanil z nekate-
rimi aktualnimi nalogami, ki so pred društvom v letu 2018. Ob tem so si 
bili prisotni edini, da je Društvo izgnancev Slovenije veliko prispevalo k 
uresničevanju njihovih pravic v vseh več kot 25 letih delovanja. Med go-
sti je bil tudi Marjan Križman, predsednik organizacije za vrednote NOB 
Lukovica.  
Z minuto molka smo obudili spomine na umrle člane in članice, nato pa 
je zbrane nagovoril predsednik domžalskega društva Jože Kveder ter jih 
seznanil z opravljenim delom, se zahvalil vsem za sodelovanje in tudi 
občinama za pomoč. Prisotni člani in članice društva so sprejeli program 
dela za leto 2018, s posebej glasnim aplavzom pa čestitalo članom in čla-
nicam, ki so v letu 2017 praznovali okrogle jubileje. 
V kulturnem programu so z imenitnim igranjem nastopili Domžalski rogi-
sti, člani in članice Društva izgnancev Domžale pa so se razveselili voščil 
obeh prisotnih županov ter jima tudi sami zaželeli vse dobro v letu 2018, 
hkrati pa se njima in občinama Domžale in Lukovica še enkrat zahvalili za 
finančno pomoč.  
Vse člane in članice obveščamo, da bodo v februarju in marcu uradne ure 
vsak ponedeljek med 9. in 10. uro v prostorih KS Domžale, ki se jim za 
pomoč iskreno zahvaljujemo. V tem času lahko poravnate obveznosti do 
društva. Hvala. 

verA vojskA , Foto: jože novAk 

Zahvala 
Vstopili smo v leto 2018. Vsak pre-
hod iz starega v novo leto je običaj-
no napolnjen z obilico lepih želja, 
izrečenih misli, stiski rok in objemi. 
Prav to smo gasilke in gasilci Prosto-
voljnega gasilskega društva Prevoje 
doživeli v preteklem letu. Drage kra-
janke in krajani, iz srca se vam zahva-
ljujemo za vašo podporo. Obenem 
pa vam kličemo vse lepo v letu 2018, 
ko bomo skupaj praznovali 130. 
obletnico delovanja društva.  

gAsiLske in gAsiLci pgd prevoje

Pohod v neznano
Vsako leto v decembru pripravimo pohodniki DU Lukovica po-
hod v neznano. Tudi letos smo se zbrali v hladnem jutru in hitro 
smo se dogovorili, kam se bomo odpravili na zadnji pohod v iz-
tekajočem letu.

Odpravili smo se proti Brdu, kjer je Čebelarski center. V centru se lah-
ko seznanimo z zgodovino
čebelarstva, okrepčamo v gostišču ter kupimo med in izdelke iz 
medu v trgovini Čebelarna. Pot nas je peljala mimo gradu, katerega 
zgodovina sega v 16. stoletje. Takrat je z njegovo gradnjo začel vitez 
Janez Lamberg, dokončal pa jo je njegov sin Andrej pl. Lamberg. Leta 
1852 je bil v gradu rojen pisatelj Janko Kersnik. Ta je postal lastnik 
leta 1883, pozneje ga je za njim podedoval njegov sin Anton Kersnik. 
Leta 1943 je bil požgan, ostali so samo zunanji zidovi in nekaj sten, ki 
so jih v preteklih letih uspeli obnoviti. Pod gradom je manjši ribnik, 
v katerem poleti in jeseni cveti ogromno lokvanjev. Pot smo nada-
ljevali mimo Kersnikovega posestva do vasi Rafolče. Nekoč majhno 
gručasto naselje s cerkvijo se je z novogradnjami precej povečalo. Ko 
smo prečkali vas, smo prišli do Prevojskih gmajn in do bajerjev, ki se 
raztezajo na približno dveh hektarih. Vseh bajerjev je pet. Največja 
njihova globina je okrog dva metra in pol. Že od nekdaj so nudili 
poleti osvežitev kopalcem, pozimi pa so bili raj za drsanje, seveda 
pa so v veselje tudi ribičem in sprehajalcem. Za večino bajerjev skrbi 
Ribiško društvo Črni graben. Malo smo uživali ob pogledu na rahlo 
zaledenele bajerje, nato pa smo mimo Prevoj prišli do Šentvida. V 
lokalu pri trgovini smo se ogreli z vročim čajem in nadaljevali pot 
čez avtocesto do reke Radomlje, ob kateri je speljana široka maka-
damska pot in kmalu prispeli v Lukovico, kjer je bil začetek in konec 
našega pohoda.
Veseli, da smo decembrski pohod spravili pod streho, smo se lotili še 
planiranja pohodov za leto
2018, ki bodo kot vedno zanimivi in lepi – vsak prvi ponedeljek v 
mesecu.

dAnicA osoLnik, Foto: siLvo mAseLj
Čestitke jubilantom

Voščilo
Vsem krajankam in krajanom želimo veliko sreče, zdravja 

in uspehov v letu 2018.
svet ks LukovicA

DRUŠTVA
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Upokojenci na Limbarski gori 
Naš prvi pohod v novem letu je že tradicionalen. Drugega januarja 
se vsako leto odpravimo na Limbarsko goro, priljubljeno pohodni-
ško točko z lepim razgledom. Tudi letos je bilo tako. Med hojo smo 
obujali spomine na vse pohode preteklega leta, ki nas navdajajo s 
ponosom, da smo jih uspeli uresničiti. Naša želja je, da nam bodo 
noge, predvsem pa zdravje dobro služili, da bomo uspeli prehoditi 
vse planirano. Vedno nam je v veselje spoznati nove kraje, nove poti, 
največ pa nam pomeni druženje. Pot nam je hitro minila in kmalu 
smo v gostilni na vrhu tako kot vsako leto nazdravili z moravškimi 
upokojenci. Zaželeli smo si zdravja, sreče in ponovnega srečanja na-
slednje leto.

Naš naslednji pohod je ob Kamniški Bistrici. Veselilo bi nas, da se 
nam pridruži čm več
upokojencev, saj je v naši družbi nadvse prijetno.

dAnicA osoLnik, Foto: siLvo mAseLj

V tretje gre rado

Letošnji prvi planinski pohod ŠKD Bregar se je od 2. januarja, ko je 
bil običajno, vlekel vse do 14. januarja, ko so si člani ŠKD Bregar in 
simpatizerji dejali, dosti je, ne oziramo se več na vreme, gremo. Kar 
dvakrat je namreč vreme vplivalo na preložitev že tradicionalnega 
planinskega pohoda na 1205 metrov visoko Čemšeniško planino. 
Planino, s katere se ob lepem vremenu lepo vidijo Zasavska Sveta 
gora, Pleše, smučišče Marela, Kum in še kaj. A tokrat z razgledom 
oziroma vremenom tudi nismo imeli najbolj srečne roke. Medtem 
ko je v dolini rahlo pršil dež, nas je na začetni točki na Prvinah prese-
netil rahel sneg, ki nas je spremljal vse do našega odhoda. Takoj na 
začetku smo se spomnili, da so le enkrat med vsemi našimi pohodi 
smučali na smučišču, malce starejši pa smo se spomnili, da nas je pot 
pred leti na smuko kar večkrat zanesla tako na Prvine kakor na Doli-
ne. Malce ledena in s tem spolzka pot nas je vodila do našega cilja in 
vmes smo imeli priložnost opazovati delo narave, ki je priznati mo-
ralo kar vabilo k ogledu. Cilj osvojen, tudi mladež je srečno prispela 
do Čemšeniške planine in vsi smo si zaslužili pošteno okrepčilo. Prvo 
je prišlo iz popotne bisage oziroma nahrbtnikov, drugo pa po prija-
znem dekletu, ki nam je na mizi prinesla čaj in še kaj poleg ter za lač-
ne želodčke dobrote iz kuhinje. Ob peči so se naša oblačila posušila, 
otroška so bila vmes še kar nekajkrat mokra in treba se je bilo vrniti v 
dolino, malce bolj pazljivo in počasi kakor gor, a je vseeno šlo. Vmes 
pa še kepanje, drsanje in vse kar spada zraven, kajti snega v dolini ni 
in treba se je naužiti radosti, ki nam jih ponuja. Kot bi trenil, smo pri 
avtih in do odhoda imajo otroci še ravno toliko časa, da se drsajo, 
tako kakor smo se včasih drsali mi in kako zanimivo je bilo. Letošnji 
prvi planinski pohod je za nami. Upajmo, da nam tokrat uspe priti še 
v Tamar, preden skopni ves sneg. 

drAgo juteršek

25. zimski pohod Golčaj–Špilk
PD Blagovica je kot vsako leto predzadnjo nedeljo v januarju tudi letos 
organiziralo že 25. tradicionalni pohod Golčaj–Špilk. Pohoda se je tokrat 
udeležilo 74 pohodnikov z vseh koncev Slovenije.

Med sedmo in osmo uro zjutraj smo se po manjših skupinah odpravili na 
pot in vsak udeleženec je moral na kontrolnem listu zbrati štiri žige. Za 
to krožno pot potrebujemo šest do sedem ur hoje in kar nekaj kondicije. 
Prvi žig dobimo že na startu v Blagovici, nato se podamo proti Golčaju 
in dalje do domačije Baloh v Dolinah. Tu odtisnemo drugi žig, naredimo 
lahko krajši postanek za prigrizek in pijačo, da pridobimo energijo za na-
daljnjo pot proti Trojanam. Tam pohodnike privabi vonj znanih okusnih 
krofov, prileže pa se tudi kavica. Naslednji žig dobimo na Lipovcu in se po 
ovinkasti cesti odpravimo do pašnika v Senožetih pod najvišjim vrhom 
naše občine, do bivaka na Špilku. Tu dobimo še zadnjo potrditev pohoda, 
kontrolne lističe pa pobere Miro Podbelšek, ki je bil pred 25 leti tudi po-
budnik tega zimskega pohoda. Po skrbnem pregledu evidence udeležbe 
dobi pohodnik na vsakih pet pohodov priznanje in značko.
Pri bivaku smo še nazdravili srebrnemu prazniku pohoda in vsak se je pri-
jetno utrujen podal navzdol po pobočju, kjer nas je že toplo grelo sonce. 
Pogledi so se vračali nazaj po strminah prehojene poti in kmalu smo se 
vrnili v Blagovico na zaključek.

ALeš podbeLšek
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Peti tradicionalni novoletni 
pohod po Rahuški poti
 
V soboto, 6. januarja 2018, ob 13. uri, na dan praznika svetih Treh kraljev, 
smo se kljub vremenu na meji dežja, še utrujeni od praznovanja, krajani 
in gostje odpravili od brunarice v Rafolčah na že 5. tradicionalni novoletni 
pohod po Rahuški poti. Zbralo se nas je trideset, skupaj z otroki. Z novim 
upanjem in veseljem smo zakorakali v nekoliko blatno pot in se začeli 
vzpenjati iz Lašč proti Straži. 
Na Gornjemu hribu nas je že dobro segrelo, da smo lahko v delovnem ritmu 
nadaljevali pot in vdihavali svež zrak, že prepojen z gozdnimi dišavami. Kmalu 
smo prispeli v Preserje nad Čepljami, kjer se je začel lažji del poti, ko smo se 
spuščali proti Dupeljnam, kjer je sledil vpis v pohodniško knjigo in okrepčilo iz 
nahrbtnika. Sledilo je še fotografiranje ob Gerčarjevem znamenju in spust proti 
Rafolčam, ki smo ga nekoliko skrajšali zaradi blatne poti v gozdu. 
Odrasli smo si pripovedovali o silvestrovanju, o dogodkih preteklega leta in 
načrtih za naprej, otroci pa so veselo tekali po poti ali ob njej, kot da so brez 
skrbi …   
Nad Laščami smo opazili močerada, ki je lezel navzgor in nam obdržal vreme 
brez padavin, ki pa se je z vstopom v Rafolče pokvarilo in smo v brunarico pri-
speli v dežju. Ogret prostor ter Anina in Klemenova ocvirkovka sta nas razvese-
lila in okrepčala ob vročem kuhančku in čaju. Za še boljše razpoloženje pa nam 
je na diatonični harmoniki zaigral še obetavni Lenart.   
Zahvala vsem in naslednje leto spet vabljeni na že tradicionalni ponovoletni 
pohod ŠTD Rafolče. 

viktor jemec

Obiskujemo in  
obdarujemo starejše
Čas hitro teče in mi z njim. Čeprav smo že pošteno zakorakali v leto 2018, 
se spomini še radi vračajo v praznični december, ko smo prostovoljke RK 
Blagovica obiskale starejše domačine. Ob prijetnem klepetu in prijazni po-
strežbi smo jim izročile novoletne pakete ter se poslovile z željo po trdnem 
zdravju, sreči in miru v prihajajočem letu. 
Z obiskom smo razveselili tudi Vinka Vajdeta iz Blagovice, ki trenutno živi v 
bivalni enoti v Celju. Sprejel nas je s svojim prešernim nasmehom in z do-
bro voljo. Po pozdravnih besedah smo mu izročili novoletni paket in kar-
ton trojanskih krofov za vse stanovalce v enoti. Letos smo Vinku pripravili 
posebno presenečenje – na obisku nas je spremljal domačin Franc Pesto-
tnik s svojo harmoniko. Na veliko veselje Vinka in vseh ostalih stanovalcev 
smo prisluhnili vižam harmonike ter objeti tudi zapeli. 

Ob skodelici čaja in živahnem klepetu je čas hitro minil. Prišla je ura večerje 

in z njo naše slovo. Vinko se nam je zahvalil za obisk in za »muziko« ter nam 
izročil pozdrave za vse krajane Blagovice. Na poti domov nas je spremljal 
prijeten občutek, da smo Vinku in ostalim stanovalcem prižgali iskrice v 
očeh in jim popestrili popoldne, ki se ga bodo še dolgo spominjali. Saj ži-
vljenje niso samo dnevi, ki jih živimo, ampak so dnevi, ki si jih zapomnimo. 
In srčno upamo, da je bil ta dan eden izmed njih.

ZA rk bLAgovicA: mALči Levec, Foto: jeLkA krAšovec

Daruj energijo za življenje
Darovati kri je enostavna in nesebična gesta, ki od posameznika zahteva le 
malo, a naredi veliko. Vsak krvodajalec je nekaj posebnega, a hkrati so si vsi 
krvodajalci podobni – darovanje imajo v krvi. Zato velja vsem krvodajalcem 
iskrena zahvala, da darujejo kri po svoji volji, brez nagrade ali plačila, razen 
osebnega občutka zadovoljstva, da nekomu rešujejo življenje ali vračajo 
zdravje. Veseli in ponosni smo, da krvodajalstvo ostaja v Sloveniji najbolj 
množična solidarnostna akcija državljanov. 
Tega se zavedajo tudi člani RK Blagovice, ki so se udeležili vsakoletne krvoda-
jalske akcije. To so naši stalni krvodajalci in ponosni smo nanje, saj nesebično 
darujejo del sebe, da bi pomagali drugim. Hvala vsem in vsakemu posebej! 
Odvzem je bil organiziran 10. in 11. januarja 2018 v Domžalskem domu na 
Ljubljanski 58 v Domžalah. Sledilo je še okrepčilo v gostilni Gašper na Pre-
vojah in po kratkem druženju še spominsko fotografiranje ter obljuba na 
ponovno srečanje čez leto dni.
Dobrodošli in prijazno vabljeni tudi novi krvodajalci!

ZA rk bLAgovicA: mALči Levec, Foto: tAtjAnA omAhnA

DRUŠTVA
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DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR KONTAKTA OSEBA E-MAIL SPLETNA STRAN
3. 2. 2018, ob 19. uri 5.  folklorni koncert - folklorni nastopi, ljudski pevci in godci Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Folklorno društvo Lukovica Urška Hribar folklora.lukovica@gmail.com /

7. 2. 2018, ob 19. uri Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju Lukovica (KD Janka Kersnika) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

10. 2. 2018 Pustna povorka s tekmovanjem za "naj pustni krof" Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

18. 2. 2018 Smučarski skoki na 25 m skakalnici - pogoj snežne razmere Mala Lašna Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

10. 3. 2018 Prikaz rezi sadnega drevja v Poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici Brdo pri Lukovici (poskusni sadovnjak KIS) KIS - Poskusni sadovnjak Brdo Roman Mavec Roman.Mavec@kis.si http://www.kis.si

18. 3. 2018 DEMO Radomlja - cepilci Prevoje nad Blagovico Združenje za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Radomlja Janez Cerar / /

24. 3. 2018 Koncert ob materinskem dnevu Lukovica (KD Janka Kersnika) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

24. 3. 2018, ob 10. uri Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu s kulturnim programom in družabnim 
srečanjem (prireditev ob vsakem vremenu) Gradiško jezero Društvo podeželskih žena Lukovica / dpzlukovica@gmail.com /

2. 4. 2018 Planinska maša na Golčaju Golčaj (c.sv. Neže) Planinsko društvo Blagovica Bojan Pustotnik pd.blagovica@gmail.com https://www.facebook.com/pdblagovica/

27. 4. 2018 Peregrinov sejem Lukovica (Stari trg) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

27. 4. 2018 Motorist varno na cesti 2018 - preventivna varna vožnja s policistom inštruktorjem, namenjena uvodu v 
motoristično sezono in potopisno predavanje Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Vladimir Andrejka andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

30. 4. 2018 Tradicionalni predprvomajski nastopi Godbe Lukovica  po več krajih v občini Lukovica več krajev po občini Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

30. 4. 2018 Prvomajski kres v blližini naslova Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

1. 5. 2018 Budnica AMD Lukovica -  najzgodnejša skupinska vožnja po občini Lukovica začetek na Starem trgu v Lukovici Avto moto društvo Lukovica Vladimir Andrejka andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

2. 5. 2018 Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači - skupinska vožnja ob otvoritvi motoristične sezone ni podatka Moto klub Rokovnjači Iztok Gostič info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

5. 5. 2018 Turnir v malem nogometu Podgora pri Zlatem Polju Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

12. in 13. 5. 2018 Trial dirka - dirka za državno prvenstvo v trialu Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Marjan Kveder, Vladimir Andrejka servis@avtokveder.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

19. 5. 2018 22. Šraufov spominski pohod Krašnja Športno društvo Krašnja Marjan Štrukelj strukelj.marjan@gmail.com www.krasnja.si

24. 5. 2018, ob 19.30 uri Koncert treh šol v organizaciji OŠ Janka Kersnika Brdo Lukovica (Stari trg) OŠ Janka Kersnika Brdo Blaž Andrejka blaz.andrejka@guest.arnes.si www2.arnes.si/~osljjk1s/

25. - 27. 5. 2018 Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači - vikend izlet namenjen spoznavanju lokalnih znamenito-
sti in zgodovine drugih krajev ni podatka Moto klub Rokovnjači Luka Trdin info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

junij Prireditev ob dnevu državnosti Lukovica pri Domžalah (Stari trg) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

junij Rokovnjaška noč Brdo pri Lukovici (Rokovnjaški gozdiček) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

1. 6. 2018, ob 20. uri Slavnostni koncert ob 20-letnici Godbe Lukovica z gostom Vladom Kreslinom Lukovica pri Domžalah Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

2. 6. 2018 Skupni nastop z gostujočim zborom iz Dunaja Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com www.facebook.com/Mepz-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/

4. 6. 2018 Krvodajalska akcija Motorist za življenje - tradicionalna akcija ob dnevu krvodajalstva v podporo in osvešča-
nje sočloveka Ljubljana (Zavod RS za transfuzijsko medicino) Moto klub Rokovnjači Anže Kočar info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

15. 6. 2018 Vidov večer Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

16. 6. 2018 Zabavni koncert s hišnim triom Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com
www.facebook.com/Mepz-
-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/

16. 6. 2018 Avto moto slalom - spretnostna vožnja na poligonu za voznike avtomobilov in motornih koles Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Marjan Kveder, Vladimir Andrejka servis@avtokveder.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

17. 6. 2018 Vidov sejem - sejem pristnih domačih izdelkov / pridelkov ter prikaz starih slovenskih obrti Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

23. 6. 2018, ob 5. uri S Kresnikom za 365 dni sreče - 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera Gradiško jezero Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

23. 6. 2018, ob 19. uri Prireditev ob 20-letnici Podeželskega društva Blagovica Blagovica (športno igrišče) Podeželsko društvo Blagovica Aleš podbelšek / /

11. 7. 2018 Nočna vožnja Moto Klub Rokovnjači - skupinska vožnja v nočnih razmerah ni podatka Moto klub Rokovnjači Miha Orehek info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

3. 8. 2018 Po domače iz Lukovice - narodna zabavna veselica z voditelji radia Veseljak Šentvid pri Lukovici (pod šotorom) Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

25. - 26. 8. 2018 Dirka Alpe Adria in Državno prvenstvo za Veliko nagrado Lukovice Poligon AMZS CVV Vransko Avto moto društvo Lukovica Jože Cerar, Vladimir Andrejka joze.cerar@gmail.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

1. 9. 2018 Slavnostna povorka godb  z godbeno veselico ob 20-letnici Godbe Lukovica Občina Lukovica Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

1. 9. 2018 Knjiga moja briga - kulturn pesniški dogodek z branjem knjig in recitalom Spodnje Prapreče (knjižna polica) Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

1. 9. 2018, ob 10. uri Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu Brdo pri Lukovici (poskusni sadovnjak KIS) Kmetijski inštitut Slovenije - Poskusni sadovnjak Brdo Roman Mavec Roman.Mavec@kis.si www.kis.si

1. 9. 2018, ob 16. uri Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo - 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in prikaz ročnih del ter izdelkov iz njih Krašnja KUD Fran Maselj Podlimbarski Vera Beguš vera.begus@gmail.com /

1. in 2. 9. 2018 Dnevi odprtih vrat ŠKD Bregar: predstavitev dela s konji družabne igre Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

2. 9. 2018, ob 10. uri Voden pohod za družine in kolesarska tura na Špilk s prireditvijo ob občinskem prazniku in 25. letnici PD 
Blagovica Blagovica (zbor) Planinsko društvo Blagovica Bojan Pustotnik pd.blagovica@gmail.com www.facebook.com/pdblagovica/

7. 9. 2018 Prireditev ob občinskem prazniku Lukovica (Stari trg) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

8. 9. 2018 Moto piknik Moto Klub Rokovnjači - piknik za vse simpatizerje moto kluba z družabnimi igrami, dobro glasbo 
in ugodno ponudbo Trnjava (Kroharjev bajer) Moto klub Rokovnjači Anže Kočar info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

8. in 9. 9. 2018 Marjanov memorial - tekme v malem nogometu za mlade ekipe do 15 let na travi in turnir v malem nogometu 
na travi Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

9. 9. 2018 Meddružinsko strelsko tekmovanje za pokal Občine Lukovica - ekipno strelsko tekmovanje v lovski kombi-
naciji Lukovica (Lovska koča na Čevcah) Lovska družina Lukovica Roman Rovanšek  roman.rovansek@gmail.com www.ldlukovica.si

22. 9. 2018 Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice - vztrajnostni preizkus z mopedi do 50 ccm Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica in Moto klub Rokovnjači Vladimir Andrejka, Anže Kočar andrejka.dadi@gmail.com, info@mkrokovnjaci.com www.amd-lukovica.si, www.mkrokovnjaci.com

23. 9. 2018 Turnir v malem nogometu Podgora pri Zlatem Polju Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

30. 9. 2018 Zaključna vožnja Moto klub Rokovnjači - skupinska vožnja ob zaključku motoristične sezone ni podatka Moto klub Rokovnjači Filip Kveder info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

7. 10. 2018 33. tek za krof, 25. pohod za krof in 7. krofkov tek Krašnja Športno društvo Krašnja Marjan Štrukelj strukelj.marjan@gmail.com www.krasnja.si

20. 10. 2018 Lukov sejem Lukovica (Stari trg) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

3. 11. 2018 Državna kinološka prireditev Vzrejni pregled za goniče in brak jazbečarje Lukovica (Lovska koča na Čevcah) Kinološka zveza Slovenije, Vzrejni komisiji za goniče in brak 
jazbečarje Roman Rovanšek  roman.rovansek@gmail.com www.ldlukovica.si

17. 11. 2018 Otroški boljšji sejem Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

21. 12. 2018, ob 19. uri Tradicionalni prednovoletni koncert Godbe Lukovica Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

25. 12. 2018, ob 17. uri 15. pohod z baklami na Limbarsko goro (voden pohod preko Golčaja na Limbarsko goro in nazaj) Blagovica (gasilski dom) Planinsko društvo Blagovica Marjan Cerar pd.blagovica@gmail.com www.facebook.com/pdblagovica/

26. 12. 2018, ob 19. uri Tradicionalni prednovoletni koncert Godbe Lukovica in osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti Lukovica (KD Janka Kersnika) Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

29. 12. 2018 Božični koncert Šentvid pri Lukovici (cerkev sv. Vida) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com
www.facebook.com/Mepz-
-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/
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DATUM NAZIV PRIREDITVE KRAJ ORGANIZATOR KONTAKTA OSEBA E-MAIL SPLETNA STRAN
3. 2. 2018, ob 19. uri 5.  folklorni koncert - folklorni nastopi, ljudski pevci in godci Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Folklorno društvo Lukovica Urška Hribar folklora.lukovica@gmail.com /

7. 2. 2018, ob 19. uri Prireditev ob kulturnem prazniku 8. februarju Lukovica (KD Janka Kersnika) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

10. 2. 2018 Pustna povorka s tekmovanjem za "naj pustni krof" Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

18. 2. 2018 Smučarski skoki na 25 m skakalnici - pogoj snežne razmere Mala Lašna Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

10. 3. 2018 Prikaz rezi sadnega drevja v Poskusnem sadovnjaku na Brdu pri Lukovici Brdo pri Lukovici (poskusni sadovnjak KIS) KIS - Poskusni sadovnjak Brdo Roman Mavec Roman.Mavec@kis.si http://www.kis.si

18. 3. 2018 DEMO Radomlja - cepilci Prevoje nad Blagovico Združenje za medsosedsko pomoč - Strojni krožek Radomlja Janez Cerar / /

24. 3. 2018 Koncert ob materinskem dnevu Lukovica (KD Janka Kersnika) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

24. 3. 2018, ob 10. uri Tradicionalni pohod okoli Gradiškega jezera ob materinskem dnevu s kulturnim programom in družabnim 
srečanjem (prireditev ob vsakem vremenu) Gradiško jezero Društvo podeželskih žena Lukovica / dpzlukovica@gmail.com /

2. 4. 2018 Planinska maša na Golčaju Golčaj (c.sv. Neže) Planinsko društvo Blagovica Bojan Pustotnik pd.blagovica@gmail.com https://www.facebook.com/pdblagovica/

27. 4. 2018 Peregrinov sejem Lukovica (Stari trg) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

27. 4. 2018 Motorist varno na cesti 2018 - preventivna varna vožnja s policistom inštruktorjem, namenjena uvodu v 
motoristično sezono in potopisno predavanje Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Vladimir Andrejka andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

30. 4. 2018 Tradicionalni predprvomajski nastopi Godbe Lukovica  po več krajih v občini Lukovica več krajev po občini Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

30. 4. 2018 Prvomajski kres v blližini naslova Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

1. 5. 2018 Budnica AMD Lukovica -  najzgodnejša skupinska vožnja po občini Lukovica začetek na Starem trgu v Lukovici Avto moto društvo Lukovica Vladimir Andrejka andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

2. 5. 2018 Otvoritvena vožnja Moto klub Rokovnjači - skupinska vožnja ob otvoritvi motoristične sezone ni podatka Moto klub Rokovnjači Iztok Gostič info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

5. 5. 2018 Turnir v malem nogometu Podgora pri Zlatem Polju Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

12. in 13. 5. 2018 Trial dirka - dirka za državno prvenstvo v trialu Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Marjan Kveder, Vladimir Andrejka servis@avtokveder.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

19. 5. 2018 22. Šraufov spominski pohod Krašnja Športno društvo Krašnja Marjan Štrukelj strukelj.marjan@gmail.com www.krasnja.si

24. 5. 2018, ob 19.30 uri Koncert treh šol v organizaciji OŠ Janka Kersnika Brdo Lukovica (Stari trg) OŠ Janka Kersnika Brdo Blaž Andrejka blaz.andrejka@guest.arnes.si www2.arnes.si/~osljjk1s/

25. - 27. 5. 2018 Strokovna vikend ekskurzija Moto klub Rokovnjači - vikend izlet namenjen spoznavanju lokalnih znamenito-
sti in zgodovine drugih krajev ni podatka Moto klub Rokovnjači Luka Trdin info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

junij Prireditev ob dnevu državnosti Lukovica pri Domžalah (Stari trg) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

junij Rokovnjaška noč Brdo pri Lukovici (Rokovnjaški gozdiček) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

1. 6. 2018, ob 20. uri Slavnostni koncert ob 20-letnici Godbe Lukovica z gostom Vladom Kreslinom Lukovica pri Domžalah Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

2. 6. 2018 Skupni nastop z gostujočim zborom iz Dunaja Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com www.facebook.com/Mepz-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/

4. 6. 2018 Krvodajalska akcija Motorist za življenje - tradicionalna akcija ob dnevu krvodajalstva v podporo in osvešča-
nje sočloveka Ljubljana (Zavod RS za transfuzijsko medicino) Moto klub Rokovnjači Anže Kočar info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

15. 6. 2018 Vidov večer Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

16. 6. 2018 Zabavni koncert s hišnim triom Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com
www.facebook.com/Mepz-
-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/

16. 6. 2018 Avto moto slalom - spretnostna vožnja na poligonu za voznike avtomobilov in motornih koles Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica Marjan Kveder, Vladimir Andrejka servis@avtokveder.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

17. 6. 2018 Vidov sejem - sejem pristnih domačih izdelkov / pridelkov ter prikaz starih slovenskih obrti Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

23. 6. 2018, ob 5. uri S Kresnikom za 365 dni sreče - 24 ur hoje okoli Gradiškega jezera Gradiško jezero Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

23. 6. 2018, ob 19. uri Prireditev ob 20-letnici Podeželskega društva Blagovica Blagovica (športno igrišče) Podeželsko društvo Blagovica Aleš podbelšek / /

11. 7. 2018 Nočna vožnja Moto Klub Rokovnjači - skupinska vožnja v nočnih razmerah ni podatka Moto klub Rokovnjači Miha Orehek info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

3. 8. 2018 Po domače iz Lukovice - narodna zabavna veselica z voditelji radia Veseljak Šentvid pri Lukovici (pod šotorom) Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

25. - 26. 8. 2018 Dirka Alpe Adria in Državno prvenstvo za Veliko nagrado Lukovice Poligon AMZS CVV Vransko Avto moto društvo Lukovica Jože Cerar, Vladimir Andrejka joze.cerar@gmail.com, andrejka.dadi@gmail.com www.amd-lukovica.si

1. 9. 2018 Slavnostna povorka godb  z godbeno veselico ob 20-letnici Godbe Lukovica Občina Lukovica Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

1. 9. 2018 Knjiga moja briga - kulturn pesniški dogodek z branjem knjig in recitalom Spodnje Prapreče (knjižna polica) Turistično športno društvo Korenina Bogdan Capuder bogdan@bcaktiv.si www.bcaktiv.si, www.luxe.com,  
www.facebook.com/bogdan.capuder1

1. 9. 2018, ob 10. uri Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu Brdo pri Lukovici (poskusni sadovnjak KIS) Kmetijski inštitut Slovenije - Poskusni sadovnjak Brdo Roman Mavec Roman.Mavec@kis.si www.kis.si

1. 9. 2018, ob 16. uri Na vasi je lepo, ko na kanalu pod lipo zapojo - 
srečanje pevcev ljudskih pesmi in prikaz ročnih del ter izdelkov iz njih Krašnja KUD Fran Maselj Podlimbarski Vera Beguš vera.begus@gmail.com /

1. in 2. 9. 2018 Dnevi odprtih vrat ŠKD Bregar: predstavitev dela s konji družabne igre Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

2. 9. 2018, ob 10. uri Voden pohod za družine in kolesarska tura na Špilk s prireditvijo ob občinskem prazniku in 25. letnici PD 
Blagovica Blagovica (zbor) Planinsko društvo Blagovica Bojan Pustotnik pd.blagovica@gmail.com www.facebook.com/pdblagovica/

7. 9. 2018 Prireditev ob občinskem prazniku Lukovica (Stari trg) Občina Lukovica Mojca Cerar obcina.lukovica.@lukovica.si www.lukovica.si

8. 9. 2018 Moto piknik Moto Klub Rokovnjači - piknik za vse simpatizerje moto kluba z družabnimi igrami, dobro glasbo 
in ugodno ponudbo Trnjava (Kroharjev bajer) Moto klub Rokovnjači Anže Kočar info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

8. in 9. 9. 2018 Marjanov memorial - tekme v malem nogometu za mlade ekipe do 15 let na travi in turnir v malem nogometu 
na travi Trnjava 22 Športno konjeniško društvo Bregar Matej Juteršek matej.jutersek@gmail.com www.facebook.com/SKDBregar

9. 9. 2018 Meddružinsko strelsko tekmovanje za pokal Občine Lukovica - ekipno strelsko tekmovanje v lovski kombi-
naciji Lukovica (Lovska koča na Čevcah) Lovska družina Lukovica Roman Rovanšek  roman.rovansek@gmail.com www.ldlukovica.si

22. 9. 2018 Moped dirka za Veliko nagrado Lukovice - vztrajnostni preizkus z mopedi do 50 ccm Lukovica (AvtoKveder Lukovica) Avto moto društvo Lukovica in Moto klub Rokovnjači Vladimir Andrejka, Anže Kočar andrejka.dadi@gmail.com, info@mkrokovnjaci.com www.amd-lukovica.si, www.mkrokovnjaci.com

23. 9. 2018 Turnir v malem nogometu Podgora pri Zlatem Polju Športno društvo Zlato Polje Tone Habjanič / /

30. 9. 2018 Zaključna vožnja Moto klub Rokovnjači - skupinska vožnja ob zaključku motoristične sezone ni podatka Moto klub Rokovnjači Filip Kveder info@mkrokovnjaci.com www.mkrokovnjaci.com

7. 10. 2018 33. tek za krof, 25. pohod za krof in 7. krofkov tek Krašnja Športno društvo Krašnja Marjan Štrukelj strukelj.marjan@gmail.com www.krasnja.si

20. 10. 2018 Lukov sejem Lukovica (Stari trg) Turistično olepševalno društvo Brdo - Lukovica Vinko Nakrst todbrdolukovica@gmail.com /

3. 11. 2018 Državna kinološka prireditev Vzrejni pregled za goniče in brak jazbečarje Lukovica (Lovska koča na Čevcah) Kinološka zveza Slovenije, Vzrejni komisiji za goniče in brak 
jazbečarje Roman Rovanšek  roman.rovansek@gmail.com www.ldlukovica.si

17. 11. 2018 Otroški boljšji sejem Šentvid pri Lukovici  (Veidrov trg) Turistično društvo sv. VID Jerneja S. Turk jerneja.strmsek@siol.net; tdsv.vid@gmail.com www.td-svvid.si

21. 12. 2018, ob 19. uri Tradicionalni prednovoletni koncert Godbe Lukovica Šentvid pri Lukovici (KD Antona Martina Slomška) Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

25. 12. 2018, ob 17. uri 15. pohod z baklami na Limbarsko goro (voden pohod preko Golčaja na Limbarsko goro in nazaj) Blagovica (gasilski dom) Planinsko društvo Blagovica Marjan Cerar pd.blagovica@gmail.com www.facebook.com/pdblagovica/

26. 12. 2018, ob 19. uri Tradicionalni prednovoletni koncert Godbe Lukovica in osrednja občinska prireditev ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti Lukovica (KD Janka Kersnika) Godba Lukovica Uroš Klopčič godba.lukovica@gmail.com www.godba-lukovica.si/

29. 12. 2018 Božični koncert Šentvid pri Lukovici (cerkev sv. Vida) MePZ Šentviški zvon Andreja Volf andrejav1978@gmail.com
www.facebook.com/Mepz-
-%C5%A0entvi%C5%A1ki-
-zvon-522906534560791/

Občinska uprava Občine Lukovica je podatke zbrala s strani organizatorjev, zato za morebitne spremembe terminov prireditev s strani organizatorjev ne odgovarja. Katka Bohinc, Občinska uprava
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Moški pevski zbor Janko Kersnik 
zapel tokrat v Dolu pri Ljubljani 
 
Letošnji prvi pevski nastop za člane moškega pevskega zbora Janko Kersnik iz 
Lukovice je bil na soboto pred drugo nedeljo med letom ali točneje 13. janu-
arja. Skupaj s solistkama Urško Pavli in Marto Zabret so se pod taktirko Igorja 
Velepiča odpravili v Dol pri Ljubljani, da bi tamkajšnjim faranom zapeli v cerkvi 
sv. Marjete pri večerni sveti maši. Če je med sveto mašo zbrane najprej nago-
voril bogoslovec Martin Leban in nam nato med sveto mašo premišljevanje o 
evangeliju in berilih posredoval domači župnik Alojz Grebenc, nam je tudi peta 
beseda bolj sedla v uho. Ker smo tokrat v nagovoru veliko slišali o pomenu pre-
mišljevanja, pomenu pravilnega usmerjanja otrok, dobrih delih in naši poklica-
nosti, ko naj bi z veseljem stopili na pot naše poklicanosti in oznanjali evangelij 
drugim, je ena izmed poklicanosti tudi petje. Saj smo prejeli talente zato, da jih 
lahko razdajamo drugim. Na koncu svete maše, po zahvali domačega župnika 
za obisk in petje tako članom zbora kakor solistkama Urški Pavli in Marti Zabret, 
ter zborovodji Igorju Velepiču, so pevci zapeli še nekaj koledniških, ki jih je zbral 
in uredil pokojni Janez Močnik. Druženje pred oltarjem smo nadaljevali še v 
prostorih župnišča, kjer nas je čakal ob prijetnem klepetu še drugi del našega 
druženja.

Moški pevski zbor Janko Kersnik 
v Škocjanu pri Dobu
 
Čeravno je le lučaj od nas, pravijo, da je cerkvica sv. Kancijana v Škocjanu pri 
Dobu res malce manj poznana nam na drugi strani potoka. Ravno tja so se v 
nedeljo 21. januarja, namenili člani moškega pevskega zbora Janko Kersnik, da 
zapojejo pri sveti maši. Seveda tudi tokrat ni šlo brez zborovodje Igorja Vele-
piča ter solistk Urške Pavli in Marte Zabret. V majhni, a lepo ohranjeni cerkvici 
sv. Kancijana je v stranskem oltarju slika sv. Antona puščavnika, ki goduje 17. 
januarja, a na nedeljo, 21. januarja, je bilo med sveto mašo le malo govora o 
zavetniku živinorejcev predvsem prašičev. Če je v nagovoru župnik Jure Ferlež 
tokrat malce zaobšel godovnika, je tudi prav, saj je več časa namenil božjemu 
služabniku škofu Frideriku Ireneju Baragi, ki ga premalo poznamo in cenimo. 
Kajti, kakor je naglasil, če vprašam veroučence o Prešernu in Cankarju, še nekaj 
vedo, o Dragiču in Messiju so zelo na tekočem, o Baragi pa čisto nič. Ker letos 
mineva 150 let od njegove smrti, nam je njegovo življenjsko pot prebral bo-
goslovec Tilen Oberwalder Zupanc, in prav je, da smo izvedeli nekaj o življenj-
ski poti velikega misijonarja med ameriškimi Indijanci in našega svetniškega 
kandidata škofa Ireneja Friderika Barage. Člani zbora, ki so prepevali med sveto 
mašo, so skupaj s solistkama Urško Pavli in Marto Zabret na koncu svete maše 
pripravili še krajši koncert koledniških pesmi, ki jih je zbral in uredil pokojni pe-
dagog, skladatelj, zborovodja, publicist in urednik Janez Močnik iz Cerkelj.

drAgo juteršek

Dvanajsti božično-novoletni 
šahovski turnir v Rafolčah
 

V torek, 26. decembra 2017, ob 9. uri so se zbrali šahisti KS Rafolče in Špor-
tno turističnega društva (ŠTD) Rafolče v prostorih vedno prijazne brunarice. 
Zbrali so se mladi in stari, žensk pa tokrat ni bilo na tekmovanju, verjetno so 
pripravljale slastno kosilo za udeležence blagoslova konj … Nekaj navijačev 
je skrbelo za boljše vzdušje, za počutje udeležencev pa sta poskrbela kava 
in čaj, bilo pa je tudi nekaj prigrizka. Igralci so prikazali bojevito igro ter s 
pravimi strategijami in taktiko osvajali točke. Zaradi pomanjkljive koncen-
tracije je bilo tudi nekaj spregledov in ob tem nekaj glasnih vzdihov. Šah je 
pač posnemanje vsakdanjega življenja. 
 

Šahovski turnir se je igral po švicarskem sistemu z uporabo šahovskega 
programa WinSvicar (zmagovalci z zmagovalci in poraženci s poraženci) 
sedem kol na elektronskih urah, po 15 minut na vsakega igralca. 
Rezultati so naslednji: pri odraslih je zmagal Viktor Jemec (6 točk), drugi je 
bil Marjan Dolinšek (5,5 točke), tretji obetavni mladinec Nejc Dolinšek (5 
točk), nesrečni četrti je bil novinec Boštjan Tomov, šesti pa še bolj nesrečni 
lanskoletni zmagovalec Sašo Jemec, peti je bil Gašper Dolinšek, nato pa sle-
dita še Marko Breznik in Blaž Jemec. Pri mladih je prvič nastopil in zmagal 
Denis Vodlan. Najboljšim je medalje podelil predsednik ŠTD Blaž Jemec. 
Na koncu turnirja nas je obiskal še udeleženec blagoslova konj Janez s 
sinom Rokom in skupaj smo se še poveselili. Drugo leto se spet vidimo v 
večjem številu.

viktor jemec

DRUŠTVA, ŠPORT
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Šahovski turnir v Gradišču
Kot je že tradicija, smo v Turističnem društvu Gradišče koledarsko leto tudi to-
krat začeli s šahovskim turnirjem. V soboto, 6. januarja 2018, se nas je v bru-
narici TD gradišče zbralo osem tekmovalcev. Po petih urah oziroma sedmih 
odigranih krogih je bila končna razvrstitev presenetljiva, saj so si 1. mesto z ena-
kim številom točk, upoštevajoč tudi rezultate posameznih medsebojnih partij, 
razdelili kar trije tekmovalci: Gregor Barlič, Marjan Prelovšek in Alfonz Hrovat. 
Podobna situacija se je pripetila tudi nižje v končnem razporedu, kar kaže na 
izenačenost tekmovalcev tokratne izvedbe šahovskega turnirja. Ob zaključku 
turnirja je sledila slovesna podelitev diplom, skupinsko fotografiranje in nefor-
malno druženje. 

Andrej ovcA, Foto: gregor bArLič

Sankukai karate
Z zabavo do uspeha in discipline
Dandanes je šport pomemben del našega življenja. Ne le da pripomore 
h kondicijski pripravljenosti, temveč tudi k osebnostnem razvoju vsakega 
posameznika. Na treningih Sankukai karateja se prek raznolikih in domisel-
nih vaj razvijajo psihomotorične lastnosti, izgrajuje pozitivna samopodoba, 
krepi samozavest, pridobivajo se dobre delovne navade pa tudi disciplina. 

Poleg treninga dva- do trikrat tedensko se druženje karateistov enkrat letno 
prelevi v prednovoletno zabavo. Sredi decembra so se na prednovoletni za-
bavi za otroke, ki jo pripravljamo trenerji pod okriljem Sankukai karate zve-
ze Slovenije, zabavali tudi karateisti iz Lukovice. Kimone smo pustili doma, 
s seboj pa je vsak prinesel koš dobre volje in par srbečih podplatov. Začenši 
s spoznavnimi igrami, smo nadaljevali s štafetnimi igrami in po nekaj urah, 
polnih lepi vtisov in novih prijateljstev, zaplesali še zadnji ples.
Naše šolsko leto je razdeljeno na dva semestra, po koncu vsakega pa pote-
kajo izpiti, kjer karateisti pokažemo, kaj smo se novega naučili. Ravno smo 
zaključili s prvim semestrom in svoje novo znanje pokazali na izpitu v sobo-
to, 20. januarja 2018. Tega se je iz sekcije Lukovica udeležilo 11 karateistov 
in lahko se pohvalimo s 100-odstotno uspešnostjo. 
S svojo tehniko so izpitno komisijo prepričali:
za 8. kyu (prvi beli pas): Žan Muzga, Matic Dekleva, Blaž Knez in Lina Jemc,
za 7. kyu (drugi beli pas): Taja Jemc in Sara Jemc,
za 5.kyu (rumeni pas): Kiara Us, Sergeja Us, Vito Strojan, Niko Strojan in Aljaž 
Čebulj.

Vsak trening stremimo, da z zabavo pridemo do uspeha in discipline. Že 
tako zanimivi udarci postanejo atraktivnejši, ko jih povežemo v kombina-
cije, te pa v Ippon Kumite, ko več tehnik povežemo skupaj in se naučimo 
kate. Starejši so se enoglasno odločili, da najrajši trenirajo Ippon Kumite in 
kato in tako vsak trening izpopolnjujejo svoje kondicijske in mentalne spo-
sobnosti. Marca se bodo ti udeležili regijskega tekmovanja, ki je predizbor 
za aprilski Sankukai državni turnir za otroke. 
Za zaključek pa naj delim še misel našega tehničnega mentorja Vlada Pa-
radižnika: »Borec je človek, ki v vsakdanjem življenju premaguje svoje sla-
bosti. Je včasih žalosten, ker se noče skriti pred realnostjo, vendar nikoli ne 
beži, ker ve, da ne more zbežati od samega sebe. Se nikoli ne preda, saj se 
uči na svojih napakah. Zna odpuščati, zato lahko razume in odpušča tudi 
sebi. Si nikoli ne laže in živi zavestno, zato postaja močan, samozavesten in 
nepremagljiv.« 
Če si tudi ti želiš postati karateist/ka in si star/a od 6 do 14 let, si vljudno 
vabljen na trening na OŠ Janka Kersnika Brdo ob torkih od 17.15 do 18.00 
in ob četrtkih od 17.15 do 18.15.

kArAte kLub domžALe, piA pAjk, trenerkA

Najstarejši član  
športnega društva
Športno društvo Zlato Polje se lahko pohvali tudi s številnim članstvom, saj 
trenutno šteje njihovo število prek 120. Med njimi je tudi najstarejši član Jože 
Zupančič iz vasi Zlato Polje, ki je pred novim letom napolnil častitljivih 90 let.
Pred hišo so mu vaščani postavili čudovit mlaj z napisno tablo in slovensko za-
stavo. Mi pa smo ga priložnostno povabili v prostore športnega društva, kar ob 
sestankovanju upravnega odbora. Ob klepetu smo mu zaželeli še na mnoga 
leta, naj mu služi trdno zdravje tudi v bodoče. Predsednik ŠD Miran Močnik mu 
je ob čestitki izročil priložnostno darilo in zaželel še dolga leta sodelovanja v 
društvu.
Iskreni čestitki se pridružujemo vsi ostali člani športnega društva Zlato Polje.

tone hAbjAnič

Jože Zupančič v ŠD Zlato Polje

ŠPORT
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Vpis otrok v 1. razred
V skladu s 44., 45. in 48. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96 
in spremembami) obveščamo starše otrok, ki so rojeni v letu 2012 (torej 
od vključno 1. 1. 2012 do vključno 31. 12. 2012) in imajo prebivališče v 
šolskem okolišu Osnovne šole Janka Kersnika Brdo, da bo vpis otrok v 
1. razred osnovne šole za šolsko leto 2018/2019 potekal v februarju po 
sledečem razporedu:

• v PONEDELJEK, 5. 2. 2018, od 16. ure dalje 
• v prostorih Vrtca MEDO − 1. razred (za otroke, ki spadajo v šolski oko-

liš matične šole na Brdu)
• v TOREK, 6. 2. 2018, od 16. ure dalje 
• v prostorih Podružnične šole BLAGOVICA − 1. razred (za vse otroke, ki 

spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Blagovica)
• v prostorih Podružnične šole KRAŠNJA − 1. razred (za vse otroke, ki 

spadajo v šolski okoliš Podružnične šole Krašnja)

Podrobnejše informacije in točen termin vpisa boste prejeli v vabilu po 
pošti. Če se vpisa ob določenem terminu ne morete udeležiti, nam to 
sporočite na telefon 01 723 65 66, da se dogovorimo za nov termin.

šoLskA svetovALnA sLužbA, 
rAvnAteLjicA dr. AnjA podLesnik Fetih

Obiskali so nas  
babice in dedki
Kot že nekaj let doslej so nas tudi letos obiskali babice in dedki. S svojim 
obiskom nas vedno znova razveselijo. V starejših skupinah so jim otroci 
pripravili krajše nastope, nato pa je sledilo druženje v igralnicah. Najmlajši 
otroci so z dedki in babicami preživeli urico druženja ob petju in rajanju.
Druženje smo zaključili v telovadnici, kjer smo jih pogostili s kavico in su-
him sadjem.

Veseli smo bili obiska starih staršev in jih nestrpnostjo pričakujemo tudi v 
prihodnje. Hvala vam za lepe trenutke druženja.

ksenijA cApuder, joLAndA kresLin

osnovnA šoLA jAnkA kersnikA brdo  

Prvošolci v Marchéju Lukovica

Restavracija Marché vrsto let prvošolce s Prevoj povabi na predpraznično dru-
ženje v decembru. Naši učenci že v šoli izdelajo novoletne okraske, s katerimi 
okrasijo jelko. Okrašena jelka je vsem obiskovalcem na ogled vse do konca 
praznikov. Otroke so pogostili s toplo malico, prav vsi pa so sodelovali pri peki 
piškotov, ki so jih sami pripravili ob pomoči zaposlenih v restavraciji. Ob koncu 
druženja otroke so ob jelki čakala še darila dobrega moža.

Učiteljice in učenci 1. a in 1. b se iskreno zahvaljujemo celotnemu osebju Re-
stavracije Marché Lukovica, ki nas je tudi konec lanskega tako toplo in prisrčno 
sprejelo.  Želimo jim obilo sreče, zdravja in uspehov v novem letu.

učiteLjice 1. A in 1. b rAZredA

MLADINA IN ŠOLSTVO
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Začetki šole v Blagovici segajo že v sredino 18. stoletja, ko je začela delovati 
in delovala na takrat običajen način. Njeno pot so spremljale nove prostorske 
pridobitve, primerne tistemu času in tudi požar sredi 19. stoletja. Objekti in 
prostori, namenjeni šolski dejavnosti, so se skozi čas spreminjali. Ob zadnjem 
takem objektu ob cerkvi, ki je bil lani zaradi dotrajanosti tudi odstranjen, so ob 
njem normalno nastajale nove potrebe.

Prvi od šolskih objektov, ki so bili v takratni občini Domžale zgrajeni iz sredstev 
občinskega samoprispevka, prvič smo ga občani izglasovali na referendumu 
13. aprila 1969, je bila prav šola v Blagovici in s šolskim letom 1971/72 se je 
v njej začel izvajati pouk. To je bil nov začetek Podružnične šole Blagovica. Z 
večanjem števila šoloobveznih otrok, kmalu za tem sta bili ukinjeni šoli v Šen-
tožboltu (1973) in na Češnjicah (1981), in drugimi potrebami, tudi zaradi hudo-
urniških poplav, je doživela šola novo pridobitev. Občina Domžale je leta 1982 
zgradila prizidek, v katerem so bili dve učilnici, nova kuhinja, večnamenski pro-
stor, v kleti pa zaklonišče. Pouk se je začel izvajati samo dopoldan.

Nove potrebe, še posebej po telovadnici, saj je bil v šoli za te namene le več-
namenski prostor in zunanje igrišče, pa potrebe po novih učilnicah, garderobi 
in tudi novi kotlovnici so prispevale k odločitvi po novem prizidku, ki je nado-
mestil del obstoječe stavbe, jo prostorsko obogatil in tudi saniral stanje na šoli 
tako v kleti, pritličju kot v mansardi. Občina Lukovica je bila ob namenski dr-
žavni pomoči glavni financer projekta. V šolskem letu 2007/08 se je pouk začel 
izvajati v dograjeni sodobni šoli. Prizidek in prenovljeno šolo je 5. januarja 2008 
odprl slovenski pesnik Tone Pavček. Razširjena šola je postala pomembna pri-
dobitev tudi za nas okoliške prebivalce in društva.

Podružnična šola Blagovica, ki je to postala z letom 1963 s priključitvijo k 
Osnovni šoli Janko Kersnik na Brdu, je tako po izgradnji novega šolskega objek-
ta v letu 1971 iz sredstev občinskega samoprispevka doslej doživela še dve raz-
širitvi, leta 1982 in 2007.

Poznati je treba to razvojno pot in krivično jo je spreminjati in potvarjati, kar 
smo sicer ob čudovitem programu in izvajanju učencev šole doživeli na slove-

snosti ob 10. obletnici izgradnje drugega prizidka (in ne cele šole) 2. decembra 
lani. To tudi ni bila slovesnost ob 10. obletnici Podružnične šole Blagovica, saj 
je podružnična šola postala že leta 1963, sama šola pa je bila zgrajena na tej 
lokaciji leta 1971.

Domačini in okoličani to zgodovino poznamo. Kdaj drugič nas o njej povpra-
šajte.

Take nerodnosti je mogoče spregledati. Se pač zgodijo pa tudi pozabijo. Ni 
pa mogoče spregledati ob tej obletnici odkrite spominske plošče na šolskem 
hodniku, ki hoče spremeniti šolsko zgodovino. Konec koncev pa manjkata še 
dve taki spominski plošči: ena ob obletnici izgradnje šole in druga ob prvem 
prizidku k šoli. Le kdo se bo dal nanju napisati?

LAdo goričAn, predsednik svetA ks trojAne

Zgodovina šole v Blagovici v objemu spreminjanja

Veselo v čarobni december
V vrtcu se vedno znova razveselimo decembra, saj je bilo dogajanje res 
pestro. Veselili smo se presenečenja dobrega moža, ki nam je v peharjih 
pustil suho sadje.
Dnevi so bili namenjeni druženju otrok, okraševanju smrečic v igralni-
cah in telovadnici, predprazničnemu zajtrku v telovadnici, plesu in ob-
darovanju. Ogledali smo si predstavo strokovnih delavk vrtca in dijakinj 
Srednje vzgojiteljske šole Kamnik.
Otroci iz starejših skupin so v tem času obiskali praznično Ljubljano, se 
sprehodili po mestnem jedru in se povzpeli na Ljubljanski grad. Ogle-
dali smo si jaslice in razstavo Unicefovih punčk iz cunj.
Čarobni december nam je pričaral obilo veselja, lepih trenutkov in pri-
čakovanja.

ksenijA cApuder, joLAndA kresLin

MLADINA IN ŠOLSTVO
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4. LETNI KONCERT

IZ RODA V ROD

Prisrčno vabljeni!  Vstop prost!

ki bo v soboto, 3. 2. 2018, ob 19. uri 

n a s t o p a j o :

v kulturnem domu A.M. Slomška v Šentvidu

Folklorne skupine
* FS KPD Lesce
* FS KLAS Horjul 
* FKD Lukovica otroška in 
   odrasla skupina 
   

* Damjana Praprotnik citrarka
* Klapa SIDRO 
* Maša in Stanko Pelc

vabi na 

FOLKLORNO KULTURNO DRUŠTVO 
L U K O V I C A

 
OBČINA LUKOVICA 

JAVNl SKLAD REPUBLlKE SLOVENlJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTl

Območna izpostava Domžale

Ljubljanska 76, 1230 Domžale

Pokrovitelji

Poostren nadzor hitrosti
Policijska postaja Domžale je v zadnjem času prejela več prijav 
občanov zaradi prekoračitev hitrosti v območjih omejene hitrosti.
Na podlagi analiz, kjer prihaja do kršitev in najhujših posledic pro-
metnih nesreč, bo Policijska postaja Domžale v prvi polovici leta 
izvedla več poostrenih nadzorov hitrosti, katerih namen je vplivati 
na vedenja voznikov v vozilih ter posredno zmanjšati najhujše po-
sledice prometnih nesreč.
Poostren nadzor bo potekal v območjih omejene hitrosti ter na na-
slednjih lokacijah in odsekih:
• Savska cesta v Domžalah
• Šaranovičeva cesta na Viru
• regionalna cesta I. reda št. 225 na relaciji Mengeš–Kamnik
• regionalna cesta II. reda št. 447 med Prevojami in Blagovico
• Gorica pri Moravčah, Mengeška cesta v Trzinu
• regionalna cesta II. reda št. 447 med Krtino in Moravčami
• glavna cesta II. reda št. 104 na relaciji Trzin–Depala vas
• Slovenska cesta v Mengšu
• regionalna cesta II. reda št. 644 na relaciji Domžale–Kamnik
• Homec
• Breznikova cesta v Ihanu
• Selo pri Ihanu
• Bukovčeva cesta na Viru
• Rovska cesta na Rovah
• Cesta radomeljske čete v Radomljah
• Prešernova cesta v Radomljah
• Zaboršt pri Domžalah
• lokalna cesta na Količevem
• lokalna cesta na Škrjančevem

dejAn košir, 
komAndir poLicijske postAje

višji poLicijski inšpektor iii

DELAVNICA ZA PONUDNIKE ČEBELARSKEGA 
TURIZMA 

KREATIVNI TURIZEM – OD OGLEDOV DO PRI-
STNE IZKUŠNJE 

3. 2. 2018 8.00 - 3. 3. 2018 15.00

1. VSEBINA DELAVNICE 
Koncept kreativnega turizma je definiran kot turi-
zem, ki obiskovalcem ponuja priložnost, da desti-
nacijo izkusijo in občutijo skozi aktivno participaci-
jo in lastno izkušnjo, ki je unikatna in posebna za 
lokalno skupnost, v kateri počitnikujejo. 
Je popolna nuja pri oblikovanju ponudbe za nove 
generacije popotnikov in turistov, ki potujejo v is-
kanju novih izkušenj, znanj in povezovanj z lokal-
nim prebivalstvom v različnih kulturah. 
Kreativni turizem je edinstvena priložnost za manj-
še, manj znane in nove turistične destinacije, ki si 
želijo turista zadržati dlje v svojih krajih in mu na ta 
način približati kulturo, običaje in ljudi. 
Seveda pa je treba vsak turistični produkt tudi po-
nuditi in prodati gostu na primeren način, zato se 
bomo na delavnici ukvarjali tudi z marketingom in 
trženjem čebelarskega turizma. 
  
NA DELAVNICI BOMO OBRAVNAVALI NASLE-
DNJE TEME: 
Kaj je kreativni turizem 
- Definicija
- Elementi in kriteriji
- Kako ponuditi pristno izkušnjo in se povezati z 
gostom 
  
Zakaj je kreativni turizem odgovor in prednost za 
majhne turistične destinacije 

- Trendi, ki oblikujejo prihodnost turizma 
- Kako lahko vzpostavimo boljše odnose z obisko-
valci in turisti 
- Kako gosta zadržimo dlje na destinaciji 
  Šest tipov sodobnih turistov in kako prilagoditi 
ponudbo zanje 
- Do leta 2030 bodo turisti razdeljeni v šest skupin, 
ki bodo iskali točno določeno ponudbo 
- Mlade generacije popotnikov in turistov ne zado-
volji več samo ogledovanje in pokušanje lokalnih 
dobrot

Marketing in trženje čebelarske ponudbe 
- Kako pristopiti k marketingu 
- Kje lahko pridemo do direktinih rezervacij 
- Kako in s kom se povezovati za boljšo prodajo 
- Kaj ponuditi kot komplementarne produkte za 
boljši iztržek 
  
Praktični primeri dobre prakse iz tujine 
- Kako so ponudbo preoblikovali in prilagodili v 
tujini 
- Primeri turističnih produktov, ki jih kreativni turisti 
iščejo in želijo 
 
KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA 
ČEBELARJEM IN APITERAPEVTOM 
- ki bi radi svoje panje odprli turistom 
- ki bi želeli svojo ponudbo prilagoditi sodobnim 
turistom 
- ki bi radi ustvarili in ponudili nove produkte 
- ki želijo ustvariti delavnice in na ta način zadržati 
gosta dlje 
- ki si želijo povečati prodajo in izboljšati ponudbo   
  
2. PRIDOBLJENA ZNANJA 
Po končani delavnici bodo udeleženci vedeli: 

- Zakaj je kreativni turizem edini odgovor na trende 
v turistični industriji 
- Zakaj je kreativni turizem edinstvena priložnost za 
majhne, manj znane destinacije in ponudnike 
- Kdo so turisti prihodnosti 
- Kako oblikovati turistične produkte, ki jih turisti 
iščejo in želijo 
- Kako svojo ponudbo ponuditi na trgu 
- Kako povečati prodajo in prihodke 
- Kako preoblikovati obstoječe produkte v kreativ-
ne turistične izkušnje 
- Kateri so primeri dobre prakse iz tujine 
  
3. TERMINSKI NAČRT 
Delavnica traja 8 ur in je razdeljena na teoretični in 
praktični del, kjer udeleženci že oblikujejo osnutek 
za svoj produkt ter ga ocenijo skupaj z mentorjem. 

4. CENA 
  
Cena za izvedbo delavnice je 30 evrov na osebo  
  
5. O IZVAJALCU DELAVNICE 
Delavnico izvaja Maja Čampelj, ki se s turizmom 
ukvarja na različne načine že več kot 10 let. Diplo-
mirana komunikologinja in podiplomska študent-
ka trajnostnega turizma v Veliki Britaniji je svoje 
izkušnje in znanja pridobivala tako doma kot tudi v 
tujini. Delavnice izvaja za občine, turistične organi-
zacije in različna zasebna podjetja. Sodeluje z Viso-
ko šolo za gostinstvo in turizem Bled, v preteklosti 
pa tudi z Univerzo v Ljubljani. 

čebeLArski center sLovenije, 
brdo pri Lukovici 8, 1225 LukovicA

Delavnica z naslovom Kreativni turizem –  od ogledov do pristne izkušnje

OBVESTILA, VABILA
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Dne: PONEDELJEK, 26. 2. 2018
8.30–9.00   Čeplje pri križišču
9.15–9.45   Trnovče pri Antonu Oražmu, Trnovče 6
10.00–11.00   Lukovica pri Stanetu Bevcu, pod kozolcem, Stari trg 10
11.15–11.45   Sp. Prapreče pri Antonu Zoretu, Sp. Prapreče 3
12.00–12.30   Šentvid pri Andrejki
12.45–13.15  Rafolče pri Igliču, Rafolče 18

Dne: TOREK, 27. 2. 2018
8.30–9.00  Trojane pri Smrkolj, Trojane14
9.30–10.00  Šentožbolt pri Kropivšek Lovro, Šentožbolt 4
10.15–10.30  Zg. Petelinjek pri  kasarni
10.45–11.30  Blagovica pri Cerar Janezu, Blagovica 32
11.45–12.15  Češnjice nad Blagovico pri Šinkovec Leopoldu  
12.30–13.00  Kranje Brdo pri Francu Novaku, Krajno Brdo 11
13.15–13.45 Zg. Loke pri Ivanu Trdinu, Zg. Loke 7 
14.00–14.45 Krašnja pri Marjanu Štruklju, Krašnja 31

Cepljenje psov za zamudnike je na krajih ter mestih kot v rednem ce-
pljenju.
Dne: SREDA, 28. 2. 2018

14.00  Trojane 15.45  Lukovica
14.30  Šentožbolt 16.25  Šentvid
14.45  Blagovica 17.00  Rafolče
15.15  Krašnja

Ne pozabite prinesti s seboj izkaznice o cepljenju psov POTNI LIST – 
MODRA IZKAZNICA.
Ob cepljenju na terenu bo možno kupiti ampule proti bolham in klo-
pom.
Imetniki psov morajo zagotoviti cepljenje psov proti steklini med 12. in 
16. tednom starosti. Breje in doječe psice SE NE SMEJO CEPITI, cepimo 
jih lahko po odstavitvi mladičev. Ob prvem cepljenju morajo biti psi 
označeni z mikročipom in registrirani v skladu s predpisom, ZATO S SE-
BOJ PRINESITE enotno matično številko (EMŠO) LASTNIKA PSA, številko 
čipa matere mladička in podatke o lastniku matere mladička. Stroški 
cepljenja znašajo 31,42 evra. Ob prvem cepljenju se k tem prištejejo 
še stroški označitve, izdaje potnega lista in registracije v znesku 29,90 
evra.
Posamezno cepljenje je v VETERINARSKEM DOMU DOMŽALE, IHANSKA 
CESTA 19 a, ZABORŠT, vsak delavnik med 7. in 12. uro ter med 15. in 18. 
uro, ob sobotah pa med 7. in 12. uro. 

Plačan očetovski dopust bo trajal v letu 2018 največ 30 dni, neplača-
nega dopusta pa ne bo več.
V letu 2018 se bo ukinil neplačan del očetovskega dopusta v korist 
plačanih dni.

V letu 2016 se je namreč začelo postopno preoblikovanje neplačanega 
očetovskega dopusta v plačanega. Plačani očetovski dopust se je tako 
najprej podaljšal s 15 na 20 dni, v letu 2017 na 25, letošnje leto pa torej 
na 30 dni. Vendar pa se hkrati skrajšuje neplačani očetovski dopust, ki ga 
lahko očetje koristijo do dopolnjenega 3. leta otrokove starosti. Leta 2016 
je bil ta dolg 50 dni, v letu 2017 25 dni, v letošnjem letu pa neplačanega 
očetovskega dopusta ne bo več.

Očetovski dopust v letu 2018 bo torej trajal 30 koledarskih dni, za katere 
bo država očetom zagotovila očetovsko nadomestilo.

Kako se koristi očetovski dopust v letu 2018?
Prvih 15 koledarskih dni očetovskega dopusta mora oče izrabiti do še-

stega meseca otrokove starosti. Po 1. 1. 2018 ima oče pravico še do 15 
koledarskih dni plačanega očetovskega dopusta, ki ga mora izrabiti v 
strnjenem nizu po koncu starševskega dopusta, najpozneje pa do konca 
prvega razreda osnovne šole otroka.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti se bo verjetno koriščenje očetovskega dopusta spremenilo v 
prvi polovici leta 2018 zaradi spremembe zakonodaje. 
Predlagano je naslednje. Očetje bodo lahko porabili vseh 30 dni očeto-
vskega dopusta skupaj. Pri tem morajo najmanj 15 dni izrabiti kadarkoli 
od rojstva otroka do najpozneje en mesec po poteku starševskega dopu-
sta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnov-
ne šole. Lahko ga bodo npr. izrabili v celoti istočasno z materjo otroka 
takoj po rojstvu ali v celoti po poteku starševskega dopusta, lahko pa ga 
bodo delili na dva dela.

Kdo lahko koristi očetovski dopust v letu 2018?
Ureditev za očetovski dopust v letu 2018 velja za vse očete novorojenč-
kov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta (vloge vložene 
po 1. 1. 2018).
Plačane dneve očetovskega dopusta po novi ureditvi bodo lahko uve-
ljavljali tudi očetje otrok, mlajših od treh let, ki še niso v celoti izrabili ne-
plačanega dela očetovskega dopusta, tudi če so v letu 2016 že pridobili 
pravico do 5 plačanih dni oziroma v letu 2017 do 10 plačanih dni. Če so 
jih že izrabili, bodo imeli možnost izrabiti še 10 oziroma 5 dni. Če pa teh 
10 oziroma 5 plačanih dni še niso izrabili, pa bodo lahko izrabili 15 dni v 
strnjenem nizu.
Za tiste očete, ki imajo otroka starejšega od treh let, pa nova ureditev ne 
velja. Pravice do neplačanega dopusta, ki se preoblikuje v plačani dopust, 
namreč nimajo več oziroma je ne morejo uveljavljati.

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo z vlogo. Center 
prizna pravico do očetovskega dopusta z odločbo in o tem obvesti delo-
dajalca.

center ZA sociALno deLo domžALe

Očetovski dopust v letu 2018 bo trajal 30 dni

VETERINARSKI DOM DOMŽALE, d. o. o., Ihanska cesta 19 a, Zaboršt, 1230 Domžale

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava RS izdaja pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širje-
nja in zatiranje stekline. Na podlagi tega pravilnika bo splošno cepljenje psov proti steklini po sledečem razporedu v občini Lukovica.

Razpored obveznega cepljenja psov proti steklini

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

www.lj.kgzs.si 

URADNE URE 
ponedeljek: 8h–11h  
sreda: 8h–11h 
ostalo po dogovoru  
 
Telefon:  01/724-48-55 
E-naslov: pavla.pirnat@lj.kgzs.si 

 

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC 
 

Ponovno opozarjamo, da je glede na 
spremenjene pravne podlage za leto 2018 
predvideno, da bo letos prenos plačilnih 
pravic mogoč le do 28. februarja 2018. 
To pomeni veliko spremembo za 
vlagatelje, ki so v zadnjih letih lahko 
prenašali plačilne pravice hkrati z oddajo 
zbirne vloge. Zato vam svetujemo, da čim 
prej razmislite o površinah, ki jih boste v 
2018 obdelovali in to uredite na Upravni 
enoti v Domžalah. Le tako boste lahko 
vedeli koliko plačilih pravic je smiselno 
prenesti, saj bo v dveh zaporednih letih 
neizkoriščena plačilna pravica odvzeta v 
nacionalno rezervo. 
POZOR: Vsi ki ste imeli v zakupu plačilne 
pravice do 31. 12. 2017, so te sedaj 
avtomatsko pripisane lastniku in jih brez 
ponovnega zakupa v letošnjem letu ne 
boste mogli uveljavljati. Poglejte v svoj 
arhiv in zadevo pravočasno uredite. 
Prenos plačilnih pravic (zakup ali prodaja) 
je možen le elektronsko v pisarnah KSS 
po predhodnem dogovoru. Zaželeno je, 
da na vnos prideta oba ali vsaj prenosnik 
plačilnih pravic. 
 
POVRNITEV TROŠARINE ZA 2017 
 

Povrnitev trošarine za goriva, ki se 
uporabljajo za pogon kmetijske in 
gozdarske mehanizacije poteka pod 
enakimi pogoji kot za pretekla leta. Vrača 
se 70 % zneska povprečne trošarine za 
dizel gorivo za leto 2017. Obrazec je enak 
kot preteklo leto, prav tako rok za oddajo 
vloge, ki je tudi letos do 30. junija. 
Upravičenci do vračila dela trošarine za 
leto 2017 so uporabniki, ki imajo na dan 
30. junij 2017 v RS v uporabi toliko gozda 
in kmetijskih zemljišč po posameznih 
vrstah dejanske rabe (GERK), da skupna 
normativna poraba znaša vsaj 540 litrov, 
oz. vsaj 150 litrov za gozd. Če je lastnikov 
gozda več, izpolnijo vlagatelju pooblastilo, 
ki je del zahtevka (2. stran obrazca). 

Normativna poraba znaša za travnike, 
njive, travniški sadovnjak 200 l/ha, 
intenzivni sadovnjak 420 l/ha in za gozd 
15l/ha. 
Tudi letos velja, da računov, ki so osnova 
za izpolnitev zahtevka ni potrebno pošiljati 
z izpolnjenim obrazcem, ampak jih morate 
hraniti doma (10 let). Račune bo potrebno 
poslati edino v primeru poziva pristojnega 
organa oziroma jih pokazati ob kontroli 
carinikov na kmetiji.  
Obrazec TRO-A dobite na spletnih straneh 
finančne uprave www.fu.gov.si ali v lokalni 
KSS. Ustrezno izpolnjen obrazec iz 
območja naše občine pošljite na naslov: 
Finančni urad Ljubljana, Oddelek za 
trošarine, Šmartinska 152a, 1524 Ljubljana. 
Za izpolnjevanje zahtevka se lahko 
obrnete tudi na nas.  
 
OSNOVNI TEČAJ FFS 
 

Osnovni tečaji varstva rastlin za izvajalce 
ukrepov bodo v spomladanskem času 
potekali v naslednjih terminih in lokacijah: 
• od ponedeljka, 26. do srede, 28. 

februarja ob 15. uri v sejni sobi Občine 
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija,  

• od ponedeljka, 19. do srede, 21. 
marca ob 15. uri v sejni sobi Zadružnega 
doma Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 
43, Ljubljana – Dobrunje,  

• od ponedeljka, 16. do srede, 18. aprila 
ob 9. uri v sejni sobi Zadružnega doma 
Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 
Ljubljana – Dobrunje.  

Posamezen tečaj traja 3 dni po 5 ur in se 
zaključi s pismenim izpitom na osnovi 
katerega dobite izkaznico, ki je potrebna 
ob nakupu sredstev za varstvo rastlin. 
Prijava je obvezna. Za ostale informacije 
in prijave se obrnite na KSS v času uradnih.  
 
OBNOVITVENI TEČAJI FFS 
 

Vsi izvajalci ukrepov za varstvo rastlin 
morate pred pretekom izkaznice opraviti 
obnovitveno upodabljanje. Tisti, ki ste 

osnovni oziroma zadnji obnovitveni tečaj 
delali pri nas, dobite osebno obvestilo o 
terminih in lokacijah tovrstnih tečajev po 
navadni pošti približno mesec dni pred 
pretekom izkaznice. Tovrstno vabilo dobite 
samo enkrat. Pomembno je, da se prijavite 
na enega od tečajev, če želite ohraniti 
veljavnost izkaznice. V primeru da do 
datuma preteka izkaznice ne opravite 
obnovitvenega tečaja, boste morali za 
pridobitev izkaznice ponovno opraviti 
osnovni tridnevni tečaj. 
 
ZBIRNA VLOGA 2018 
 

Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne 
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kmetijske 
politike bo potekal od 26. februarja do 6. 
maja 2017. Izobraževanja na to temo 
letos ne bo. Pogoj za oddajo zahtevkov so 
urejeni GERK-i, kar pomeni, da imate 
prijavljene vse površine, ki jih obdelujete in 
da prijavljena površina travnikov, njiv in 
trajnih nasadov odraža dejansko stanje v 
naravi! Urejanje GERK-ov in drugih 
sprememb v Registru kmetijskih 
gospodarstev (RKG) lahko naredite 
najkasneje do en dan pred oddajo zbirne 
vloge na Upravni enoti Domžale (stavba 
Občine, II. nadstropje) za kar je zaželeno, 
da se predhodno naročite po telefonu 
7220-100.  
Elektronski vnos zahtevkov v okviru 
zbirne vloge je obvezen in bo možen na 
lokacijah KSS. Oddaja vlog bo potekala 
tako kot pretekla leta – torej se bo 
potrebno predhodno naročiti v času 
uradnih ur. Za vnos zbirne vloge nas 
pokličite od ponedeljka, 21. 2. naprej.  
Prosimo, da s prijavo ne odlašate oziroma 
nas za termin pokličite najkasneje do 
srede, 11. aprila 2018.  
 
 
 

PAVLA PIRNAT, 
terenska kmetijska svetovalka

 
 

OBVESTILA

Avto Lovše d.o.o.
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Toyota.
Domžale
Jarška cesta 11
(01) 777-77-77

Kranj
Cesta Staneta Žagarja 65b
(04) 777-77-77
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Ukrepi za podporo obrtnikom,  
samozaposlenim in upokojencem
Vlada RS si v zadnjih mesecih pred državnozborskimi volitvami obupno 
prizadeva nagovarjati volivce z všečnimi in cenenimi ukrepi: z otroškimi 
dodatki, večanjem plač posameznim plačnim skupinam in pred kratkim z 
višanjem minimalne plače. 
V Novi Sloveniji smo prepričani, da takšni ukrepi ne prinašajo dolgoročnih 
rešitev in pomenijo le gašenje požara; predvsem glede povečanja minimal-
ne plače. Ker so razlike med minimalno plačo in socialnimi dajatvami pre-
majhne, se številnim ljudem ne splača delati, zato bi morala država ukrepe 
družinske in socialne politike ločiti.
Če upoštevamo naravne zakonitosti uspešnega socialno tržnega gospo-
darstva, potem bo morala država najprej izboljšati pogoje za gospodarstvo; 
to je predpogoj za dvig plač. Zato je NSi ponovno vložila predlog zakonov 
za znižanje davkov, ki bi ob enaki višini bruto plače zagotovili do 50 evrov 
višjo neto plačo.
Prav tako je stranka predlagala ureditev dvojnega statusa upokojencev obr-
tnikov tako, da bodo lahko prejemali polno pokojnino in hkrati še naprej 
opravljali svojo dejavnost. Država bi morala spodbujati tiste upokojene obr-
tnike, ki želijo ostati delovno aktivni, ne pa, da jih omejuje in celo spodbuja 
k delu na črno.
Že nekaj let si prizadevamo rešiti perečo problematiko regresnih zahtevkov 
ZZZS, ki jih ima ta do delodajalca v primeru poškodbe, smrti ali bolezni za-
varovanca (delavca). Delodajalec je namreč odgovoren tudi v primeru, ko 
delavcu spodrsne na mokrih tleh. Regresni zahtevki znašajo tudi 100 tisoč 
evrov in več, kar je za manjše obrtnike in podjetnike lahko pogubno. Za-
konodajalec bi moral omejiti odgovornost in podjetjem omogočiti, da ta 
riziko sploh lahko zavarujejo. 
Predlagali smo tudi upoštevanje delovne dobe prostovoljnim zavarovan-
cem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Številnim ljudem, ki so na 
dan 31. 12. 2012 in kasneje vplačevali prispevke za pokojninsko dobro brez 
dokupa, zaradi naknadne odločitve vlade, ti prispevki niso bili upoštevani. S 
spremembami bi odpravili krivično ureditev, ki je številne ljudi, ki so v dobri 
veri, da se jim bodo vplačila štela v pokojninsko dobo, pustila na cedilu.

V lanskem zimskem prazničnem obdobju, v času čarobnih bitij, druženja in ob-
darovanja, smo v Centru za socialno delo Domžale prejeli kopico lepih, novih 
igračk, ki jih otroci obožujejo in s katerimi so v podjetju Hofer in Rotary clubu 
Domžale poskrbeli za veselje med otroki iz materialno šibkih družin. 

V imenu vseh obdarjenih hvala za prijazno dobrodelno dejanje.
mArtA tomec

Podjetje Hofer in Rotary club 
Domažale sta z igračkami 
razveselila otroke iz materialno 
šibkih družin

OBVESTILA, POLITIKA
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ZAHVALA
28. 11. 2017 nas je v 65. letu  

zapustil naš dragi mož, ati in tast 
JANEZ LONČAR

Senčarjev Janez iz Prevalj 13
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem, 
sodelavcem Tosame in vsem znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali 

in darovali ter se od njega poslovili. Posebna zahvala dr. Lobodi in 
patronažni sestri Irmi, Pogrebni službi Vrbančič, pevcem, trobentaču, 

župnikoma g. Juretu Ferležu in g. Rudiju Konciliji ter fotografu Radu. Prav 
iskrena zahvala vsem gasilcem PGD Studenec za organizacijo žalnega 

sprevoda in praporščakom ter ostalim gasilcem sosednjih gasilskih 
društev ter g. Miru Kovaču za lepe poslovilne besede.

Vsem iskrena hvala.
Vsi njegovi

ZAHVALA

Svojo življenjsko pot je v 78. letu sklenil

ANTON ZUPAN

iz Rafolč

Iskreno se zahvaljujemo osebju DU Bokalci, dr. Zajc-Pogačarjevi in 
sestri Marti, patronažni sestri Irmi Markovšek in sosedi Lidiji Tambolaš, 

ki so mu v času njegove bolezni nudili nego in pomoč.

Iskrena hvala g. župniku Pavlu Okolišu, Pogrebnemu podjetju 
Vrbančič, pevcem kvarteta Krt in cvetličarni Omers za lepo opravljen 

pogrebni obred.

Marija in Gabrijela z družino

Le delo in skrb, ljubezen, trpljenje,
pa pošle so ti moči  in zaprl trudne si oči,
in čeprav spokojno spiš, z nami kakor prej živiš.

Zaman je bil tvoj boj,
zaman vsi dnevi tvojega trpljenja,
bolezen je bila močnejša od življenja.

Avto Lovše
Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Volkswagen.
Jarška cesta 11, 1230 Domžale, (01) 777-77-77

Novi Golf
Tako vsestranski

kot le malokateri avto.

ZAHVALE

Glasilo občine Lukovica

Zahvale bomo z letom 2018 standardizirali na dimenzijo 92,5 x 80 mm. 
Objave lahko posredujete na elektronski naslov rokovnjac@lukovica.si. Poleg vsebine za objavo, prosimo, napišite kompleten naslov naročnika za 
izdajo računa. Cena ene zahvale znaša 45,00 € + DDV = 54,90 €. Za resničnost in vsebino objavljenih zahval odgovarja izključno naročnik. Oglasov po 
telefonu ne sprejemamo, niti ne posredujemo naslovov naročnikov objav. Oglase za naslednjo številko Rokovnjača sprejemamo do 27. februarja in 
bodo objavljeni v glasilu, ki bo izšlo 8. marca.                                      

ir imAge
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Uradna poraba goriva: 3,8–6,8 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 99–154 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b, uradne emisije 
NOx: 0,0200-0,3510 g/km, specifične emisije trdih delcev: 0,00018-0,00400 g/km, število delcev: 0,02-29 x 1011. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam 
prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

72-mesečno plačevanje: € 143,67, ter zadnji (73.) obrok: € 2992,00 • stroški odobritve: € 299,20 • skupni znesek za plačilo brez 
lastne udeležbe: € 13.635,74 • letna obrestna mera: 5,966%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši 
od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 6,99% na dan 15.09.2017.
Slika je simbolična. Navedena cena velja ob sklenitvi Ford Credit.

POPUST DO

Pohitite, omejena količina vozil! 
Preverite ponudbo na:

Pohodi plin,  
ne zamudi akcije!

3.450  €
POPUST DO

+  1.500 € FORD BON 
 ZA FINANCIRANJE 
 FORD CREDIT

Go Further

FORD C-MAX Trend 1.0 EcoBoost, 5 vrat

že od

144 € |  mesec

VEIT TEAM, Čufarjeva ulica 24, Vir, Domžale, GSM: 031 395 395, www.veitteam.si

Zahvala
Spoštovani g. župan in vsa ostala sodelujoča ekipa, ki je sode-
lovala pri "izgradnji" oziroma projektu asfaltiranja ceste v Zgor-
njih Praprečah!
Res da je minilo že kar nekaj časa od, za nas prebivalce pomemb-
nega dogodka, in sicer udejanjanja projekta asfaltiranja ceste, 
ampak vseeno pohvala ne pride nikoli prepozno ...

Pred parimi leti, ko smo se z družino priselili v občino Lukovica, se je 
za nas začelo neko novo obdobje. Iz malo bolj hrupnega smo prišli 
na bolj umirjeno "vaško" življenje (upam, da se kdo ne bo počutil 
užaljenega, ker ni v slabem smislu mišljeno).
Z vsem smo bili nekako zadovoljni, razen z našo cesto, ki je bila ma-
kadamska, polna lukenj, in ob vsakem močnejšem deževju tudi od-
plavljena ... in tako smo začeli ...
Verjetno se še spomnite, kolikokrat sem vas klicala, pisala, pošiljala 
slike in verjetno nisem bila edina. Kljub obljubam, da do asfaltiranja 
bo prišlo, vam iskreno povem, da sem mnogokrat bila skeptična in 
na samem začetku nezaupljiva. Zdaj vidim, da neupravičeno.
Rada bi se zahvalila vam za vaš trud, za vaš čas, ki ste si ga vzeli za 
vse sestanke, za vedno dobljene odgovore na moja vprašanja, pred-
vsem pa za dostopnost ter vedno dobro voljo in pripravljenost za 
poslušanje.

Velika zahvala gre tudi Urošu Drobežu, prav tako za ves njegov čas, 
trud, nadzor, za vse obiske na terenu, za vse odzive na moje klice, po-
slušanje predlogov in predvsem za njegovo dostopnost. Brez njega 
to verjetno ne bi potekalo tako, kot je. Po domače povedano: kapo 
dol!

Hvala tudi vsem izvajalcem (podjetje Hribar in KPL).
Žal živimo v času, kjer nam nič ni dovolj hitro ali dovolj dobro in kjer 
premalokrat prisluhnemo drug drugemu, se pohvalimo in iščemo 
dobro drug v drugem.
Začeti mora pa vsak pri sebi in iti od sebe naprej, zato se mi je zdelo 
pomembno in prav, da napišem svoje mnenje oziroma vas pohva-
lim in se vam zahvalim v imenu vseh prebivalcev Zgornjih Prapreč 
za strokoven, korekten in uspešno izpeljan projekt asfaltiranja naše 
ceste.

V upanju na uspešno sodelovanje še naprej vas lepo pozdravljam!

AidA hAdžić

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

ZDRAVSTVENA NEGA STOPAL
Pančur d.o.o.

01/72 45 106
031/353 347

(v stavbi zdravstvenega doma Domžale)

PISMA BRALCEV

Pozabi rumene 
trače, pri nas je 
rdeča nit modra 

vsebina!

30.000 izvodov • Prejmejo vsa gospodinjstva v občini 
Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda
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IN KAKO SE VI 
PREDSTAVLJATE 
SVOJIM KUPCEM?

Logotip 
je obraz podjetja — kdo ste, kaj izdelujete ali kakšne 
storitve ponujate. Vaše podjetje potrebuje lep obraz!

Vizitka 
je osebna izkaznica vašega podjetja —  
predstavljajte ga, kot si zasluži!

Paket vsebuje tri osnutke logotipa, med katerimi boste izbrali 
enega, ki mu bomo določili zaščitno pisavo in barvo (na 
koncu pa vam ga predali v vektorski obliki) ter vam oblikovali 
privlačno vizitko, da se na trgu predstavite, kot se spodobi!

IR IMAGE d.o.o., Medvedova ulica 25, SI-1241 Kamnik, T +386 1 839 6 
400, F +386 1 8396 411, www.ir-image.si

Posebna paketna ponudba samo 
za podjetnike v občini Lukovica.

Pokličite 01 8396 400

Še vedno vam ob vsakem tehničnem pregledu  
podarimo okusno kavico v Kavarni Mia!

Toplo vabljeni!

m 041 877 800     e referent.avtokveder@tehnicnipregledi.si
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Poraba v kombiniranem načinu vožnje: 4,5 l/100 km. Izpuh CO2: 104 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: 0,0265 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno 
segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active (1.2 PureTech 82) - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v 
primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 109 EUR pri pologu v višini 2.950 EUR in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10 % do 50 %, doba financiranja je 
vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 15. 12. 2017 znaša 8,1 % in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno 
obrestno mero 6,6 %; financirana vrednost 7.040 EUR; skupni znesek za plačilo 11.828 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko 
kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Za podrobnosti o ponudbi se obrnite na vašega prodajalca vozil Peugeot.

peugeot.si

S 5 LETI JAMSTVA ZA

9.990 €*

BLUETOOTH
TEMPOMAT
ZASLON NA DOTIK

SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

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

Decembra je podjetje P Automobil Import, ki v Sloveniji zastopa 
znamko Peugeot, na tradicionalnem dogodku ob zaključku leta 
podelilo priznanja najboljšim Peugeot koncesionarjem. Priznanja 
odsevajo prizadevanja za čim boljše storitve za kupce in stranke 
Peugeot in obsegajo štiri kategorije: koncesionar leta na področju 
finančnih storitev, na področju servisiranja vozil, na področju pro-
daje vozil in najboljši koncesionar.
Za najboljšega koncesionarja na področju prodaje novih vozil in obe-
nem že tretjič za najboljšega PEUGEOT koncesionarja leta 2017 v 
Sloveniji je bilo razglašeno podjetje Rodex iz Radomelj, ki je poleg pla-
kete v trajno last prejelo tudi glavno nagrado – nov testni avtomobil 
Peugeot 208.
Najboljši koncesionar je tisti, ki je najboljši na vseh področjih koncesij-
skih dejavnosti, ki dosega najboljše rezultate v svoji regiji, ki pozna vse 
stranke in podjetja v svoji regiji, se aktivno ukvarja s svojimi strankami 
na področju prodaje in poprodaje ter ga označujeta strast in zvestoba 
do znamke Peugeot.
Ob tej priliki je generalni direktor Jožko Tomšič dejal: »Ključnega 
pomena je vsekakor pomen prodajno-servisne mreže pri prenosu vre-
dnot znamke, izdelkov in storitev do končnih kupcev za zagotavljanje 
zadovoljstva kupcev in ohranjanju njihove zvestobe.«
»Naš skupni uspeh, uspeh proizvajalca in prodajno-servisne mreže je 
odvisen od kakovosti storitev, ki jih ponujamo našim kupcem. Če pri 
tem ne dosegamo želene ravni zadovoljstva kupcev, se bodo ti obrnili 
k našim tekmecem. V takem primeru bodo vsa prizadevanja, da na trgu 
ponudimo privlačne in odlične izdelke, zaman. Zato se bomo še naprej 
trudili po svojih najboljših močeh, da si na svojo stran pridobimo čim 
več potencialnih kupcev ter seveda obdržimo obstoječe,« je navzoče 
nagovoril direktor znamke Peugeot, Adam Kavšek.
Aleš Rode, direktor podjetja Rodex, ki je prejelo laskavi naziv najbolj-
ši Peugeot koncesionar leta 2017, je ob prevzemu nagrade izpostavil: 
»Vesel sem, da so našo popolno osredotočenost na zahteve kupcev že 

tretjič prepoznali pri uvozniku in nas nagradili s tem prestižnim pri-
znanjem. Prejeli smo ga za trud v letu 2017, ko smo obenem postali 
tudi najboljši koncesionar leta 2017 v Sloveniji. Od nekdaj smo dajali 
poseben pomen zadovoljstvu kupcev tako v prodaji kot v poprodaji. 
Zavedajoč se njihove raznolikosti, njihovih pričakovanj in potreb smo si 
leto za letom prizadevali, da bi jim ob vsakem stiku z znamko zagotovili 
odlične izkušnje. Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez kvalitetne ekipe 
zaposlenih, ki se dnevno trudijo za zadovoljstvo naših zvestih strank.«
Znamka Peugeot tako na slovenskem trgu uspešno zaključuje leto 
2017 in dokazuje, da zna in zmore zadovoljiti vedno večje potrebe do-
mačega kupca. K temu je brez dvoma pripomogla obogatitev ponudbe 
na slovenskem trgu, saj so v salone zapeljali novi SUV Peugeot 3008 
(dobitnik številnih mednarodnih in domačih priznanj), dinamični SUV 
Peugeot 5008 ter drugi že uveljavljeni modeli.

Priznanja najboljšim koncesionarjem Peugeot v letu 2017
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KATERI NISSAN  
CROSSOVER BO VAŠ IZ TE 

IZJEMNE PONUDBE?

Kombinirana poraba goriva: 7,3–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 162–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0517 g/km. Emisije trdnih delcev: 0,0001–0,00185 g/km. Št. delcev (x1011): 0,12–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je 
najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim 
koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
*Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila Nissan Juke, Nissan Qashqai in  Nissan X-trail z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5. leto  
po programu “As new”, 6. in 7. leto pa po programu Basic. oz. za 160.000 km, karkoli se zgodi prej. ** Velja za omejeno ponudbo zimskih gum različnih blagovnih znamk ob nakupu vozila novega Nissan Juke, Nissan Qashqai in 
Nissan X-trail za fizične osebe z Nissan Financiranjem. ***Za vsa naročila do 31. 3. 2018 so kupci vozila Nissan Nissan Juke, Nissan Qashqai in Nissan X-trail, ki svoje vozilo financirajo preko Nissan Financiranja, upravičeni do 
brezobrestnega financiranja  za obdobje 12 mesecev v primeru akcije Lizing 50/50. Akcija upošteva 50% polog ter odkupni obrok v višini 50% po enem letu brezobrestnega financiranja. Ponudba velja do konca meseca marca.
Pooblaščeni uvoznik: Renault Nissan Slovenija, d. o. o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolna. 

NISSAN JUKE
· Inteligentni Around View Monitor
· Safety shield
· Navigacija

NISSAN X-TRAIL
· Inteligentni pogon 4x4
· Inteligentno zaviranje v sili
·  Inteligentni sistem za pomoč pri parkiranju

NISSAN QASHQAI
· Opozorilo prečnega prometa zadaj
· Inteligentno zaviranje v sili
· Inteligentni Around View Monitor

7 LET JAMSTVA* / 4 ZIMSKE GUME** / POL PLAČILA TAKOJ, POL ČEZ 1 LETO, BREZ OBRESTI*** / LETNA VINJETA

ODKRIJTE CELOTNO PONUDBO PRI VAŠEM PRODAJALCU NISSAN ALI NA NISSAN.SI 

Kombinirana poraba goriva: 5,8–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 134–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185g/km. Št. 
delcev (x1011): 0,13–39,55. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno 
prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
Pooblaščeni uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. Več na Nissan.si

www.malgaj.si

Avtohiša Malgaj, d.o.o., Tržaška c. 108, 1000 Ljubljana. 
Prodaja novih vozil: 01/ 20 00 627, prodaja rabljenih vozil: 01/ 20 00 560,
servis: 01/ 20 00 570. E-mail: info@malgaj.com
ODPRTO OD PON DO PET: OD 8.00 DO 18.00, SOB: OD 8.00 DO 12.00, NED: ZAPRTO

»Vsaj pred dobrim
 farmacevtom
 smo vsi enaki.«
	 Tanja Martinjak Podgoršek,
	 mag.	farm.,	Lekarna	Moravče

Obiščite nas tudi na www.mestnelekarne.si

 Dežurni lekarni od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:
 Lekarna Kamnik ned in prazniki: 9.00 - 12.00
 Lekarna Domžale sob, ned in prazniki: 17.00 - 20.00


