
T O Č K A  Z A
STAREJŠE

L U K O V I C A

 
 
 
 

KJE SMO

KONTAKT

 SVETOVALNA PISARNA 

ZA STAREJŠE OBČANE 
IZ OBČINE LUKOVICAPOVABILO

Pomagajmo drugim, saj ne vemo, kdaj bomo sami 
potrebovali pomoč. 

 
Če želite postati prostovoljka/prostovoljec, se oglasite v pisarni

za starejše ali nam pišite na du.lukovica@gmail.com.

Besedilo: Zavod Oreli, Kamnik 

URADNE URE
ZA OSEBNI OBISK

Četrtek od 15. do 17. ure

Društvo upokojencev 
Lukovica

Stari trg 1, Lukovica
(pritličje, vhod zadaj)

Telefon:
031 351 987 
Po telefonu smo dosegljivi
od ponedeljka do petka
od 8. do 19. ure.

E-naslov:
du.lukovica@gmail.com 

OBČINA LUKOVICA
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SVETOVALNA PISARNA

LOKACIJA PISARNE

POMAGAMO VAM

VPRAŠANJE NAM LAHKO POSTAVITE

NAROČILO PROSTOVOLJCA

VSE STORITVE SO ZA OBČANE OBČINE LUKOVICA
BREZPLAČNE.

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

Če potrebujete pomoč prostovoljca za pogovor,
spremstvo v trgovino, na pošto ali k zdravniku ali kaj
drugega, nam to sporočite po telefonu 031 351 987,
po elektronski pošti na du.lukovica@gmail.com ali
oddate naročilo za pomoč na spletni strani Občine
Lukovica www.lukovica.si (preko gumba Točka za
starejše).

je namenjena podpori starejšim pri reševanju različnih
stisk in problemov.

Društvo upokojencev Lukovica
Stari trg 1, Lukovica (pritličje, vhod zadaj)

z osebnim pogovorom:

s strokovno skupino:

če imate vprašanja ali stiske, ki jih sami ne zmorete
rešiti, vam bo v osebnem pogovoru prisluhnil
prostovoljec;

če bo vprašanje zahtevnejše, vam bo odgovor pripravila
strokovna skupina.

osebno v svetovalni pisarni ob četrtkih od 15. do
17. ure;
po telefonu na številki 031 351 987;
pisno po pošti na naslovu Društvo upokojencev
Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica, s pripisom
»Točka za starejše«;
pisno preko elektronskega naslova
du.lukovica@gmail.com. 
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