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OBČINA MORAVČE 

vabi

vse občanke in občane, v petek, 
23. marca 2018 ob 19. uri 

v Kulturni dom na akademijo 
v počastitev praznika 

Občine Moravče.

V programu bodo sodelovali:
•	 Pihalna	godba	Moravče,
•	 Komorni	zbor	Limbar,
•	 Grajski	oktet,
•	 Tamburaški	orkester,
•	 Moški	pevski	zbor	Tine	Kos,
•	 Muc-art	OŠ	Jurija	Vege
•	 vrtec

Podeljena bodo občinska priznanja.
Ob prazniku nas bo nagovoril 

župan Martin Rebolj.

Vstop bo prost!  

Vljudno vabljeni!

OBČINA	MORAVČE	
obvešča,

da so predstave preostalih treh komedij 
iz abonmaja 2017 - 2018 zaradi težav v 
gledaliških skupinah na novo izbrane.	Tudi	termini	so	
spremenjeni.	Prosimo,	da	vzamete	na	znanje	objavlje-
ne	spremembe,	oziroma	nov	del	abonmaja.	

Vstopnice	po	7€	bodo	na	voljo	pol	ure	pred	predsta-
vo	v	Kulturnem	domu	za	vse	omenjene	predstave	iz	
posamičnega	ogleda.

Sobota 3. 3. 2018 ob 19. uri
KD	Bilje	bo	izvedlo	komedijo	Boeing Boeing,	Marca	
Camolettija	
Iz vsebine: Bernard se otepa zakona, a z veseljem spre-
tno krmari med tremi zaročenkami. Vse tri so krasne, 
vse tri so stevardese in vsaka od njih misli, da je edina. 
Ravno, ko se želi Bernard s svojim popolnim sistemom 
pohvaliti prijatelju Robertu, se njegov skrbno načrtovani 
urnik začne podirati.
Komedija	je	svetovna	uspešnica	in	največkrat	odigrana	
francoska	igra	po	vsem	svetu.

Sobota 7. 4. 2018 ob 20. uri

KPD	Josip	Lavtižar	Kranjska	Gora	bo	predstavilo	kome-
dijo	Ljubezen druge polovice,	Alana	Ayckbourna	
To je predstava o najbolj norem, skrajno cenenem lju-
bezenskem razmerju med…Nadaljevanje tega stavka je 
izvor vseh zmot, zmed, zapletov in težav…

Sobota 21. 4. 2018 ob 20. uri

KD	 Domovina	 Osp,	 bo	 izvedlo	 komedijo	 Plešejo z 
d’narjem,	Raya	Cooney-a	

Polnokrvna	 komedija	 je	 zasnovana	 na	 zapletu	 okoli	
pomenljive	milijonske	vsote	najdenih	evrov	sumljivega	
izvora,	ki	vzbudi	nepoštene	namene	pri	vseh,	izjema	je	
le	glavna	igralka.	Glavna	igralka	pa	je	najboljša	kome-
dijantka	13.	Festivala	komedije	v	Pekrah.	

Vljudno	vabljeni!

OBČINA MORAVČE 

vabi

na kulturno-zabavno prireditev 
ob mednarodnem dnevu žena, ki 
bo v petek, 9. marca 2018 ob 19. uri v 

Kulturnem domu

V programu bodo sodelovali:
• Vrtčevska folklorna skupina Lilije
• Šolska glasbena skupina
• Vokalna skupina ODA
• Mešani pevski zbor DU
• Peški oktet
• Folklorna skupina DU

Gostja večera bo Tanja Strniša, državna 
sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano.

Vstop bo prost!  

Vljudno vabljeni!
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SIMBIOZA – za »ta stare in ta mlade« 
Vabimo vas na delavnice v okviru vseslovenske akcije Simbioza, pri kateri mlajši 

možgančki delijo znanje iz osnov računalniških veščin z malo starejšimi 

možgančki. 

Delavnice bodo potekale na OŠ Jurija Vege Moravče  

6. 3., 8. 3., 13. 8., 15. 3. in 20. 3., med 11.30 in 13. uro. 

Prijave se zbirajo do 5. 3.  v tajništvu šole ali na 01-7231-210. 

VLJUDNO VABLJENI! 
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Novice iz Moravške doline	
Marec	2018,	Letnik	XIX,	Št.	2.

Novice	 iz	 Moravške	 doline	 je	 informativno	 glasilo	
občine	 Moravče,	 ki	 je	 tudi	 izdajateljica.	 ISSN	 2536-
4057.	 Izhaja	 predvidoma	 desetkrat	 letno	 in	 ga	
prejemajo	 vsa	 gospodinjstva	 v	 občini	 brezplačno.	
Sedež	 in	 naslov	 uredništva:	 Občina	 Moravče,	
Trg	 svobode	 4,	 1251	 Moravče,	 tel	 7232700.	
E-poštni	 naslov	 moravske.novice@moravce.si.	
Odgovorni	 urednik:	 Edo	 Veselko,	 namestnica	
odgovornega	 urednika:	 Eva	 Babnik.	 Uredniški	 odbor:	
Edo	 Veselko,	 Eva	 Babnik,	 Vojka	 Rebolj,	 Mateja	 Hren,	
Marko	Kladnik,	Katja	Ribič,	Irena	Ravnikar,	Ajda	Lalič.	
Novice	iz	Moravške	doline	so	vpisane	v	razvid	medijev	
pri	 Ministrstvu	 za	 kulturo	 RS	 pod	 zaporedno	 številko	
374.	Priprava	za	 tisk:	Studio	L.A.	Andrej	Lombar	s.p..	
Tisk:	Tiskarna	Januš	d.o.o..	Naklada	1550	izvodov.

Obvestila

Naslednja številka izide 12. aprila 2018. 
Vaše prispevke pričakujemo do 29. marca.
Uredništvo se pridržuje pravico do krajšanja 
besedil glede na tehnične in materialne 
možnosti. Nenaročenih člankov ne honoriramo.

Seznam uradnih ur institucij in 
organizacij v občini Moravče

KARITAS tretji	ČET	v	mes:	17.45	-	18.45
RDEČI KRIŽ
Tel:	031/291-564

prvi	PON	v	mes.:	17	-	19

ŽUPNIJSKI URAD
Tel:	7231-055

PON	in	PET:	9	-	10;	16	-	18

OBČINA MORAVČE
Tel:	7247-140;	
Faks:	7231-035

PON:	8	-	10.30;	11	-	15
SRE:	8	-	12;	13	-	17
PET:	8	-	10:30;	11	-	13

BANKA
Tel:	7231-017

PON - PET:	8	-	12;	14.30	-	17

POŠTA
Tel:	7296-510

PON - PET:	8	-	10.30;	14.30	-	17
SOB:	9	-	11

POLICIJSKA 
PISARNA

PON:	16	-	18,	PET:	8	-	10	
zad. NED	v	mes:	8	-	10

OŠ JURIJA VEGE
Tel:	7231-003,	
7231-210

PON - PET:	7	-	15
informacije	tudi	na:
www.osmoravce.si

VRTEC
Tel:	7231-227

PON - PET:	7	-	15

POŠ VRHPOLJE
Tel:	7231-233

PON - PET:	7	-	15

KNJIŽNICA
Tel:	7231-359

TOR, ČET:	14	-	19.00
SRE:	7-9	in	11-14,	SOB:	9	-	12

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV

TOR:	10	-12

GASILSKA ZVEZA 
MORAVČE
Tel:	7231-234

24-urna	dežurna	služba	na	tel	112

Zavod za gozdove,	
revir	Moravče

TOR, SRE:	7	–	9
Tel:	7247-147,	041/657-223

KMEČKA 
TRŽNICA

SOBOTA	8	-	13

Info oddaja o 
občini na ATV

SRE	20.00
ČET	21.00

LEKARNA
Tel:	7770-245

PON:	12	-	19
TOR, ČET, PET:	7.30	-	14
SRE:	13-	19,	prva	SOB.	v	mes.:	8	-	12

ZDRAVSTVENI DOM
AMB. SPL. MED.
Tel:	7231-008

PON	in	SRE: 13	-	19,	sprejem	do	18
TOR, ČET	in	PET:	7	-	13

AMB. ZA OTROKE 
IN MLADINO
Tel:	7232-943

PON in SRE:	13	-	19.15
TOR:	7	-	10.30	ambulanta;	10.30	-	
13	posvet
ČET: 7	-	13.30	ambulanta;
PET:	7	-	8	ambulanta;	8	-	11	sistem.;	
11	-	13.30	ambulanta

Patronažna	služba,	
tel	7232-944

PON – PET	:	7	-	8

DIAG. LAB. PON in SRE:	13	-	18,	
TOR, ČET, PET:	7	-	12

ZOBNA AMB.
Tel:	7231-150

PON, SRE:	6.45	-	13.15
TOR, ČET:	12.45	-	19.15
PET:	6.45	-	12.45

ZOBNA AMB ZA 
OTROKE
Tel:	7232-750

PON, SRE:	7	-	14
TOR, ČET:	13	-	19
PET:	7	-	13.30

Spoštovane bralke in bralci!
Zagotovo bo največji zalogaj med investicijami v naši 

občini dom starejših. Zato je razumljivo, da se o njem 
veliko govori in razpravlja. Občina je vložila zahtevo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja in upati je, da se ne bo 
kje zalomilo. Dom ne bo nudil zavetje le stotim starejšim 
občanom. Poskrbel bo tudi za dnevno varstvo starejših, 
popestril družabno življenje in povezovanje v občini, pri-
nesel veliko število delovnih mest, mogoče možnost pro-
daje kmetijskih pridelkov iz domačih logov. In še bi lahko 
naštevali. In konec koncev, dobili bomo tudi novo sodob-
no lekarno. Tako si bodo v neposredni bližini zdravstveni 
dom, dom upokojencev, lekarna in ne nazadnje tudi šola. 
Mladi in stari pa že po definiciji spadajo skupaj.

Občinski svet je sprejel prvi letošnji rebalans proračuna. 
Videti je, da občina gospodari preudarno in ne misli le na 
danes in jutri, temveč vidi še malo naprej. Potrdili so tudi 
dobitnike občinskih priznanj, ki jih bodo prejeli na slavno-
stni proslavi občinskega praznika 23. marca. Čestitamo.

Radi bi vas opozorili še na prispevek o energetski re-
vščini. Žal se revščine, takšne in drugačne družijo, kopiči-
jo in kumulirajo. Pametno bi bilo slediti vabilu in se napo-
vedati na brezplačno svetovanje. Lahko samo pomaga!

Bogata proslava ob kulturnem prazniku je navdušila 
številno občinstvo, ali kakor je poudaril vodja Javnega 
sklada za kulturne dejavnosti, enota Domžale Matej Pri-
možič, moravški ustvarjalci delajo iz notranjih vzgibov. 
Ljubiteljska kulturna društva ustvarjajo raznovrstno,  
predano in kakovostno.

In na koncu, na spreglejte vrste javnih razpisov. Gre za 
denar in ne zamudite razpisnih rokov.

Nežnemu spolu čestitke ob dnevu žena, vsem pa 
ob občinskem prazniku!

Odgovorni urednik

3marec 2018



Županova stran

Moravče bodo bogatejše 
za novo lekarno

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, dom starejših je aktualna tema. Po eni strani 
gre za veliko investicijo, po drugi pa marsikoga zanima ali 
bo lahko preživel starost blizu doma in svojcev. V kakšni 
fazi je naložba? 
Nedavno smo posredovali vlogo za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Skupaj s projektno dokumentacijo za dom je 
vložena tudi projektna dokumentacija za gradnjo nove le-
karne, ki bo stala polega doma starejših. O nameri gradnje 
lekarne smo že pred časom pisno obvestili Lekarne Kamnik 
(del te institucije je tudi lekarna v Moravčah) in prejeli 
obvestilo, da so zainteresirani za investicijo. Obenem so 
me informirali, da bom v kratkem povabljen na sejo sveta 
na kateri se bomo pogovorili o podrobnostih. Medtem bo 
občina del parcele, na kateri bo stala lekarna, geodetsko 
uredila, tako da bomo lahko podelili stavbno pravico za 
gradnjo. Obe projektni dokumentaciji financira naša občina 
dokler ne dosežemo dokončnih dogovorov. Mi smo vložili 
dokumentacijo. Ko bo definitivno dogovorjeno financiranje 
pa bomo projekte prenesli na bodoče investitorje. Jasno je, 
da bo treba vse potrebno pripraviti in predložiti občinskemu 
svetu v potrditev. Namen naše občine je, da zagotovimo 
vse zdravstvene in socialne storitve na enem mestu, kar bo 
seveda najbolj prijazno za uporabnike.
Nedavno je bil sprejet rebalans proračuna. Bi kakšno po-
stavko še posebej izpostavili? 
Naj omenim, da je občinski svet med drugim potrdil tudi 
nakup avtobusnega parkirišča v Moravčah. Verjetno je 
nekaterim občanom znano, da parkirišče ni bilo naše in da 
je bilo leta 1969 prodano podjetju SAP. Trenutno je v lasti 
firme SAP servis. Ko smo izvedeli, da se parkirišče proda-
ja, smo uveljavili predkupno pravico in sklenili ustrezno 
predpogodbo. Kupnino, gre za približno vrednost 90 tisoč 
evrov za 2 tisoč m2 asfaltirane površine, bomo poravnali 
v dveh obrokih, torej letos in prihodnje leto.
Pred časom sva govorila o agromelioraciji. Ali so stvari 
zaključene?
Komasacijski postopki so končani. Sedaj pa smo podpisali 
še pogodbo z izvajalcem za izgradnjo cest na tem območju 
med Drtijo in Sotesko. Celotno investicijo v višini 124 tisoč 
evrov bomo pokrili z nepovratnimi evropskimi sredstvi. 
Občina bo trpela le davek na dodano vrednost.

Se na tak ali podoben način nadejate investirati še v ka-
kšne druge projekte?
Da. Občina pripravlja projekte, kjer bomo konkurirali za 
pridobitev sredstev preko LAS-a (Lokalna akcijska skupi-
na). V sodelovanju z Društvom upokojencev Moravče in 
muzejem iz Kamnika se pripravljamo na ureditev muzejske 
sobe nad domom upokojencev. Gre za evropska sredstva in 
sredstva kmetijskega ministrstva.
Drugi projekt, ki bo potekal prav tako preko LAS-a in 
gospodarskega ministrstva, pa zadeva ureditev in obnovo 
starega trškega jedra. Mislim na prostor med župniščem, 
cerkvijo in gostilno Jurka. Računam, da bomo pravočasno 
izvedli vse postopke za pridobitev projektne dokumentacije, 
še posebej tiste iz kranjskega zavoda za varstvo kulturne 
dediščine. Če bi se kaj zataknilo, pa bi sredstva preusmerili 
na obnovo Kulturnega doma v Moravčah.
Naj na koncu še omenim, da bomo v kratkem podpisali po-
godbo za izvedbo druge faze kanalizacije na trasi Podstran 
– Dole - Krašce. Gradbeno dovoljenje je pridobljeno. Z deli 
bomo začeli takoj, ko bodo vremenski pogoji to omogočali. 
Rok za izvedbo je 1. junij. Projekt bomo delno financirali z 
nepovratnimi sredstvi iz Sklada RS po 23. členu ZFO (Zakon 
o financiranju občin).

EV

Spoštovane občanke, čestitam vam ob dnevu 
žena!
Vsem občankam in občanom pa čestitam ob ob-
činskem prazniku, ki je praznik dosežkov v naši 
občini in spodbuda za nadaljnji razvoj.

Martin Rebolj, župan

www.moravce. si
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Občina

Poročilo s seje 
občinskega sveta

Določeni dobitniki 
občinskih priznanj

Prva	letošnja	seja	(sicer	25.	tega	sklica)	občinskega	sveta	
je	potekala	24.	 januarja	gladko.	Najpomembnejša	 točka	
dnevnega	 reda,	ki	 so	ga	svetniki	po	sprejemu	zapisnika	
prejšnje	seje,	soglasno	potrdili,	je	bil	zagotovo	prvi	rebalans	
plana	proračuna	za	leto	2018.	Vzrok	je	seveda	uskladitev	
prihodkov	in	odhodkov	plana	proračuna.	Prihodki	občine	
se	namreč	povečujejo	za	928	tisoč	evrov,	kar	je	za	naše	
razmere	 visok	 znesek.	 Glavne	 postavke	 povišanja	 so	
prihodki	 iz	državnega	proračuna	 (	108	 tisoč),	odprodaje	
zgradb	in	prostorov	(	počitniški	objekt	na	Krku	in	prodaja	
starih	občinskih	prostorov	115	tisoč),	investicijski	prihodki	
iz	državnega	proračuna	(115	tisoč)	in	sredstva	iz	proraču-
na	EU	(602	tisoč).	V	rebalansu	je	upoštevan	tudi	prenos	
sredstev	iz	preteklega	leta	v	višini	937	tisoč,	377	tisoč	bo	
šlo	za	poravnavo	pogodbenih	obveznosti,	560	tisoč	pa	bo	
potrebnih	za	financiranje	doma	starejših.			Vsem	tem	števil-
kam	na	prihodkovni	strani	sledijo	seveda	številke	na	drugi,	
odhodkovni	strani,	ki	se	bodo	povečali	za	približno	milijon.

Župan	 je	podrobno	 razložil,	 kako	bodo	odhodki	 razpore-
jeni.	Postavk	je	veliko	in	presegajo	namen	tega	poročila.	
Omenimo	naj	samo,	da	bodo		tretjo	novembrsko	nedeljo	
lokalne	volitve	in	da	je	za	to	zagotovljenih	33	tisoč	evrov.	
Razprave	ni	bilo	veliko.	Preseneča	pa	dejstvo,	da	se	je	vrtela	
okoli	majhnih	zneskov	in	svetnike	velike	postavke	niso	za-
nimale.	Pripombe	so	letele	na	vzdrževanje	cest,	vprašanja	
koliko	dobi	proračun	nazaj	iz	naslova	kanalizacij,	pobude	
za	sofinanciranje	cepljenja	 	proti	 klopnemu	meningoen-
cefalitisu,	ipd.

Pri	naslednji	točki	dnevnega	reda	so	svetniki	določili,	kdo	
bodo	dobitniki	občinskih	priznanj.		Priznanje	bo	dobila	zeli-
ščarska	sekcija	pri	Društvu	upokojencev	Moravče,	plaketo	
pa	Franci	Cerar	 za	dolgoletno	vodenje	Društva	krajanov	
Tuštanj	 in	Društvo	podeželske	mladine	Moravče.	 Iskrene	
čestitke!

Občinski	svetniki	so	na	koncu	z	9	glasovi	»ZA«	sprejeli	sklep	
o	ustanovitvi	skupnega	organa	občin	Domžale,	Lukovica,	
Mengeš,	Moravče	in	Trzin.	Namen	je	skupno	zagotavljanje	
delovanja	in	uresničevanja	ustanoviteljskih	pravic	v	javnih	
zavodih:	Glasbeni	šoli	Domžale,	Knjižnici	Domžale,	Zdra-
vstvenem	domu	Domžale	in	Osnovni	šoli	Roje.	Skupni	organ	
sestavljajo	župani	občin	ustanoviteljic.

EV

Po sledeh napredka 
naše občine

Močno	jesensko	deževje	je	povzročilo	škodo	na	občinskih	
cestah	s	spodjedanjem	brežin	predvsem	tam,	kjer	so	vode	
hudourniške	narave.	Da	bi	se	preprečilo	nadaljnje	spod-
jedanje	ceste,	je	bilo	v	Mošeniku	potrebno	utrditi	kanal.	

Po	končani	prenovi	vozišča	v	Vahtenbergu	je	bilo	zaradi	
varnosti	potrebno	zgraditi	oporni	zid.	S	tem	se	je	tudi	pove-
čala	širina	vozišča.	Sledila	bo	postavitev	varnostne	ograje.

Po	končanem	jesenskem	deževju	so	se	na	cestah	izvajala	
vzdrževalna	dela	predvsem	z	obnovo	bankin	in	s	krpanjem	
udarnih	jam.
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Občina

Praznovanje kulturnega praznika v Moravčah

V	organizaciji	občine	so	7.	februarja	
ob	19.	uri	moravški	kulturniki	pripravili	
lep	večer.	Tudi	tokrat	so	v	programu	
sodelovali	 osnovnošolci.	 Otroškemu	
zboru	Muc-art,	je	bila	zaupana	prilo-
žnost,	da	zapoje	Zdravlijco,	v	nadalje-
vanju	pa	Polet	v	nebo.	Za	njimi	se	je	
oder	napolnil	s	preko	100	vrtčevskimi	
otroci	 s	 pesmimi:	 Luža	 mleka	 sredi	
sobe,	Jaz	bi	rad	cigajnar	bil	 in	Če	si	
slabe	 volje.	 Gotovo	 bo	 malčkom	 pa	
tudi	 obiskovalcem	 ta	 nastop	 ostal	
v	 lepem	 spominu.	 Po	 pozdravu	 po-
vezovalke	 Eve	 Jančigaj	 in	 napovedi	
praznovanja	so	sledili	odlični	nastopi	
Vokalne	skupine	Oda	in	Komornega	
zbora	Limbar,	Kvarteta	Cvet	 in	Tam-
buraškega	 orkestra	 Vrhpolje.	 Ples	
mlade	 Eve	 Gorjup	 se	 je	 lepo	 podal	
med	 kulturne	 stvaritve	 tega	 večera.	
Med	glasbene	točke	sta	se	lepo	ujeli	
tudi	Prešernova	O,	Vrba	in	Cankarjeva	
Skodelica	 kave,	 recitatorjev	 Natalije	

Brodar	 in	 Matjaža	 Barliča.	 Župan	
Martin	Rebolj	je	ob	prazniku	pohvalil	
moravške	kulturnike	in	poudaril	dobro	
sodelovanje	občine	in	društev	z	Jav-
nim	skladom	za	kulturne	dejavnosti,	
izpostava	Domžale	ter	njenim	vodjem	
Matejem	 Primožičem.	 Sprejel	 ga	 je	
na	odru,	povezovalka	pa	muje	podala	
šopek	 rož.	 Slavnostni	govornik	nam	
je	najprej	zaupal	svojo	povezanost	s	

kulturo	 od	 malega	 in	 udejstvovanje	
v	več	njenih	sferah.	Z	odličnim	govo-
rom	 nas	 je	 tudi	 prepričal	 o	 širokem	
poznavanje	 področja	 kulture.	 Med	
drugim	 je	 spomnil	 na	 tudi	 v	 svetu	
priznana	moža,	Prešerna	in	Trubarja:	
»Prepričan	sem,	da	se	oba	v	svoji	drži	
nista	 sprenevedala,	 temveč	 sta	 bila	
še	kako	iskrena	in	predana	svoji	poti.	
Tudi	za	to	sta	večkrat	izkusila	bridkost	

kot	sladkost.	Kot	da	se,	tako	kot	sama	
velikana	slovenske	besede	in	kulture	v	
njunih	časih,	razsežnosti	njunih	dejanj	
danes	realno	sploh	ne	zavedamo.«	Ob	
vprašanju:	»Je	France	Prešeren	v	svoji	
posebnosti	 in	 trmoglavosti	ustvarjal	
bisere	 poezije	 zaradi	 povpraševanja	
ali	 notranjih	 vzgibov,«	 je	 poudaril,	
da	so	 tudi	na	moravškem	prizorišču	
ustvarjalci	 gotovo	 zaradi	 notranjih	
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Občina

zgibov,	 prostovoljno	 in	 ljubiteljsko.	
Naša	 ljubiteljska	kulturna	društva	 je	
ocenil,	da	delajo	raznovrstno,	predano	
in	kakovostno.	Za	kulturni	praznik	pa	
je	 dejal,	 da	 moramo	 za	 tiste,	 ki	 vse	
skupaj	gledajo	od	daleč	in	se	pačijo	
češ,	vsega	tega	res	ne	potrebujemo,	

nastopati	 in	 opozarjati	 nase	 še	 z	
večjim	zanosom.	Dodal	je	še:	»Zami-
slite	si	ure	 in	ure	marljivih	vaj,	ki	 jih	
glasbeniki	vlagajo	v	en	sam	unikaten	
in	neponovljiv	koncert	ali	nastop.«	In	
poudaril,	da	veliko	pomeni	občinstvo,	
ki	da	vsakemu	ustvarjalcu	in	njegove-

mu	delu	piko.
Tudi	v	Moravčah	so	lepo	obiskani	pri-
reditvi	dali	piko	obiskovalci	in	čeprav	
je	že	za	nami,	smo	ga	veseli,	sloven-
skega	 kulturnega	 praznika.	 Iskrene	
čestitke	vsem!

		VR

Problematika energetske revščine

Energetska	revščina	je	predvsem	posle-
dica	delovanja	medsebojno	povezanih	
dejavnikov:
•	 nizki	dohodki,	ki	so	pogosto	vezani	

na	splošno	revščino,
•	 visoke	cene	energije,	vključno	z	upo-

rabo	relativno	dragih	virov	energije,	
in

•	 slabe	 energetske	 učinkovitosti	
domovanj,	 zaradi	 slabe	 izolacije	ali	
neučinkovitega	ogrevanja.

Energetska	 revščina	 najbolj	 prizadene	
gospodinjstva	 z	 nizkimi	 dohodki,	 še	
posebej	 upokojence,	 nezaposlene	 ter	
gospodinjstva,	 ki	 prejemajo	 socialno	
pomoč.	 Njihov	 ekonomski	 položaj	 je	
pogosto	 povezan	 s	 slabšo	 energetsko	
učinkovitostjo	domovanja	(slaba	izolaci-
ja,	stari	in	neučinkoviti	ogrevalni	sistemi,	
drag	energent),	oboje	pa	je	pogosto	po-
vezano	s	slabšim	zdravstvenim	stanjem	
(predvsem	starejših).	
Energetsko	 revna	 gospodinjstva	 so	
pogosto	 tudi	 socialno	 izolirana.	Pogla-
vitne	nevarnosti,	s	katerimi	se	soočajo,	
so	 predvsem	 tveganja	 za	 fizično	 in	
mentalno	 zdravje,	 degradacija	 stanja	
domovanja	ter	prekomerni	dolgovi.	Vse	
omenjene	aspekte	je	potrebno	upošte-
vati	pri	določanju	definicije	energetske	
revščine	ter	pri	planiranju	programov,	ki	
naslavljajo	 energetsko	 revščino.	 Ener-
getska	revščina	postaja	v	Sloveniji	vse	
bolj	pereč	problem,	saj	rast	cen	energije	
prehiteva	rast	dohodkov	prebivalstva.	V	
Sloveniji	je	vse	bolj	očiten	trend,	da	go-
spodinjstva	z	nižjimi	prihodki	plačujejo	
relativno	 več	 za	 zagotavljanje	 svojih	
energetskih	 potreb.	 Tako	 so	 v	 gospo-
dinjstvih	prvega	dohodkovnega	kvintila	
izdatki	za	energijo	v	stanovanju	zadnja	
leta	strmo	narasli	in	so	leta	2010	pred-
stavljali	 že	 17,4	 %	 vseh	 razpoložljivih	
sredstev	 posameznega	 gospodinjstva	
(v	letu	2000	13,1%)	.
Stopnja	tveganja	revščine	se	v	Sloveniji	
iz	leto	v	leto	viša	in	je	veliko	višja	pri	brez-
poselnih	ter	relativno	visoka	pri	samoza-
poslenih.	 Za	 gospodinjstva	 v	 najnižjih	

dveh	 dohodkovnih	 razredih	 pomenijo	
največji	delež	med	razpoložljivimi	sred-
stvi	pokojnine	z	dodatki.	Pri	ogrevanju	
domovanj	je	opazen	trend	povečevanja	
deleža	lesnih	goriv	ter	vztrajno	padanje	
rabe	ekstra	 lahkega	kurilnega	olja,	kar	
je	možno	povezati	z	dinamiko	cen	obeh	
energentov.	 Gospodinjstva	 z	 nizkimi	
dohodki	se	vedno	bolj	pogosto	odločajo	
za	cenejše	energente,	predvsem	les,	ali	
pa	odklop	od	daljinskega	ogrevanja,	kar	
večinoma	nadomestijo	z	ogrevanjem	na	
električno	energijo.	
Poseben	problem	nastaja	zaradi	večanja	
rabe	lesa,	saj	ga	gospodinjstva	pogosto	
kurijo	v	starejših,	neučinkovitih	pečeh,	ki	
nimajo	ustreznih	filtrov,	zaradi	česar	se	
slabša	kvaliteta	zraka.	Največ	energije	se	
porabi	za	ogrevanje	prostorov	in	sanitar-
ne	vode,	skupno	več	kot	80%	porabljene	
energije	 v	 gospodinjstvih.	 Zaradi	 tega	
je	ukrepe	za	zmanjševanje	energetske	
revščine	smiselno	usmeriti	na	področje	
zmanjševanja	 rabe	 (toplotne)	 energije	
z	 energetskimi	 sanacijami	 in	 večanje	
energetske	 učinkovitosti.	 Večina	 sta-
novanjskega	sklada	je	energetsko	neu-
činkovitega	 in	 potrebnega	 energetske	
sanacije,	 saj	 je	 skoraj	 70%	 stanovanj	
starejših	od	30	let.	Med	gospodinjstvi,	
ki	se	po	dohodku	uvrščajo	med	revne,	
je	 ta	 delež	 kar	 39,6%.	 Leta	 2010	 si	 v	
najnižjem	 dohodkovnem	 razredu	 kar	
13%	gospodinjstev	ni	moglo	privoščiti	
primerno	toplega	stanovanja.	
Kljub	 temu	 pa	 energetska	 revščina	 v	
Sloveniji	še	ni	definirana.	Ustrezna	de-
finicija	bi	bila	zelo	dobrodošla,	obenem	
je	 potrebno	 raziskovanje	 energetske	
revščine	 zastaviti	 bolj	 sistematično.	
Pomemben	 izziv	 je	 tudi	 v	 dejstvu,	 da	
socialni	sektor	zaradi	podhranjenosti	s	
človeškimi	in	finančnimi	viri	ne	izkazuje	
dovolj	zanimanja	za	energetsko	revščino	
in	je	premalo	vpleten	v	razpravo	o	nasla-
vljanju	problema.	Strategije	na	področju	
stanovanj	in	energetske	prenove	stavb	le	
delno	prepoznavajo	energetsko	revščino	
kot	 problem,	 vendar	 ne	 predvidevajo	

koherentnih	 in	 strukturnih	 ukrepov	 za	
odpravljanje	 problematike.	 Začasni	
projekt	 odpisa	 dolgov	 je	 predstavljal	
le	 časovno	 omejen	 ukrep	 za	 pomoč	
najranljivejši	 skupini	 gospodinjstev.	 V	
Sloveniji	 obstaja	 nekaj	 programov	 in	
ukrepov	 energetske	 učinkovitosti	 za	
gospodinjstva	z	nizkimi	prihodki	:
1.	 Od	 oktobra	 2014	 energetski	 sve-

tovalci	 mreže	 ENSVET	 obiskujejo	
gospodinjstva,	ki	prejemajo	socialno	
pomoč,	kjer	izvajajo	brezplačno	ener-
getsko	svetovanje	na	domu.	Vsako	
gospodinjstvo	dobi	brezplačni	paket	
naprav	 za	 varčevanje	 z	 energijo	 in	
vodo.	

2.	 Eko	sklad	 ima,	poleg	energetskega	
svetovanja	ENSVET,	še	dva	progra-
ma,	ki	sta	namenjena	socialno	šib-
kim	 gospodinjstvom:	 (1)	 v	 primeru	
obnove	 večstanovanjske	 stavbe	
pomagajo	 upravičenim	 gospodinj-
stvom	 s	 100	 %	 sofinanciranjem,	
(2)	 nepovratne	 finančne	 spodbude	
(100%	sofinanciranje)	socialno	šib-
kim	 občanom	 za	 zamenjavo	 starih	
kurilnih	 naprav	 na	 trdna	 goriva	 z	
novimi	kurilnimi	napravami	na	lesno	
biomaso	v	stanovanjskih	stavbah	na	
območjih	občin	s	sprejetim	Odlokom	
o	načrtu	za	kakovost	zraka.	

3.	 Karitas	Slovenija	izvaja	projekt,	kjer	
pomagajo	gospodinjstvom	v	stiski	z	
enkratno	denarno	pomočjo	za	stro-
ške	ogrevanja.

Energetska	 revščina	 postaja	 v	 državi	
vedno	 večji	 problem,	 predvsem	 zara-
di	 naraščanja	 cen	 energentov,	 slabe	
finančne	 situacije	 gospodinjstev	 in	
neučinkovitega	stavbnega	fonda.	Ener-
getsko	svetovalna	pisarna	v	Moravčah	
vam	je	na	voljo,	da	vas	o	tem	informira	
ter	ponudi	predlog	možnih	rešitev	glede	
na	dano	situacijo.	Na	brezplačno	sveto-
vanje	se	je	mogoče	predhodno	naročiti	
na	telefonu	01/724	71	40	oz.	na	ener-
getskapisarna@moravce.si.

Gašper	Stegnar,	ESP	Moravče
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Razpisi

Spoštovani	starši,
Tudi	letos	bo	vrtec	za	vpis	otrok	v	vrtec	izvedel	javni	vpis.	Za	šolsko	leto	2018/2019	bo	javni	vpis	potekal	od 
15.03. do 31.03.2018	s	sprejemom	otrok	v	vrtec	s	01.09.2018.	To	pomeni,	da	bomo	vloge	za	vpis	otrok	v	
vrtec	za	naslednje	šolsko	leto	sprejemali	v	navedenem	času.
Starši	oziroma	skrbniki	otroka	(v	nadaljevanju:	starši)	oddajo	vlogo	za	sprejem	otroka	v	vrtec	na	predpisanem	
obrazcu.	Obrazec	»Vloga	za	sprejem	otroka	v	vrtec«	dobijo	starši	v	tajništvu	šole	in	na	spletni	strani	šole	vrtca	
(www.vrtec-moravce.si).	Vloge	morajo	biti	oddane	osebno v tajništvu šole ali priporočeno po pošti na naslov: 
Osnovna šola Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče.
Vlogo za vpis otroka morajo oddati tudi starši otrok:
-	 ki	otroka	prvič	vpisujejo	v	vrtec,
-	 ki	so	vlogo	za	sprejem	v	vrtec	oddali	med	letom	in	ki	niso	bili	sprejeti	v	vrtec,	
-	 ki	otroka	ponovno	vpisujejo.

Vabljeni!
Nuška	Pohlin	Schwarzbartl,	ravnateljica

Osnovna	šola	Jurija	Vege	Moravče,	katere	sestavni	del	je	vzgojno	varstvena	enota	Vojke	Napokoj,	na	podlagi	20.	
člena	Zakona	o	vrtcih	 (Uradni	 list	RS,	št.	100/05	–	uradno	prečiščeno	besedilo,	25/08,	36/10,	62/10,	94/10,	
40/2012-ZUJF	in	14/15	-	ZUUJFO)	in	3.	člena	Odloka	o	sprejemu	otrok	v	vrtec	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	
2/2012	in	1/2014,	objavlja	

SKUPNI JAVNI VPIS OTROK - NOVINCEV 
V JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, VZGOJNO VARSTVENA ENOTA VOJKE NAPOKOJ, 

ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

Predmet	skupnega	javnega	vpisa	je	vpis	otrok	-	novincev	v	javni	zavod	Osnovna	šola	Jurija	Vege,	Vzgojno varstvena 
enota Vojke Napokoj	(v	nadaljevanju:	vrtec)	za šolsko leto 2018/2019 s sprejemom v vrtec na dan 01.09.2018.

Vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2018/2019 bo potekal v času
od 15. marca do 31. marca 2018 na predpisanem obrazcu.

Starši	oziroma	skrbniki	otroka	(v	nadaljevanju:	starši)	oddajo	vlogo	za	sprejem	otroka	v	vrtec	na	predpisanem	obrazcu.	
Obrazec	»Vloga	za	sprejem	otroka	v	vrtec«	dobijo	starši	v	tajništvu	šole	in	na	spletni	strani	šole	vrtca	(www.vrtec-
-moravce.si).	Vloge	morajo	biti	oddane	osebno v tajništvu šole ali priporočeno po pošti na naslov: Osnovna šola 
Jurija Vege Moravče, Vegova 38, 1251 Moravče.	Ne	glede	na	število	oddanih	vlog	v	vrtec	za	šolsko	leto	2018/2019	
se	šteje,	da	so	starši	oddali	eno	vlogo.	

Vlogo oddajo tisti starši:
-	 ki	otroka	prvič	vpisujejo	v	vrtec,	
-	 ki	so	vlogo	za	sprejem	v	vrtec	oddali	med	letom	in	ki	niso	bili	sprejeti	v	vrtec,	
-	 ki	otroka	ponovno	vpisujejo,
-	 ko	otroka	vpisujejo	ponovno	po	predhodnem	izpisu	iz	vrtca.

Vlogo	oddajo	starši,	ki	otroka	v	vrtec	vpisujejo	prvič	ali	ponovno	po	predhodnem	izpisu	otroka.		

Komisija	za	sprejem	otrok	v	vrtec	pri	odločitvi	o	sprejemu	otroka	v	vrtec	upošteva	20.b,	20.c	in	20.č.	člen		Zakona	o	
vrtcih	(Uradni	list	RS,	št.	100/05-uradno	prečiščeno	besedilo,	25/08,	98/09	–	ZIUZ-GK	36/10	in	40/2012	–	ZUJF	
in	14/15	-	ZUUJFO)	ter	5.,	6.,	7.,	8.	in	9.	člena	Odloka	o	sprejemu	otrok	v	vrtec	(Uradni	vestnik	Občina	Moravče,	št.	
2/2012	in	1/2014).	
Zavod	pošlje	staršem	v	8	dneh	po	seji	komisije	obvestilo	z	izpisom	vseh	podatkov	iz	seznama	sprejetih	otrok	ali	čakal-
nega	seznama	za	njihovega	otroka	z	navadno	poštno	pošiljko	in	po	elektronski	pošti,	če	so	starši	navedli	elektronski	
naslov,	na	katerega	želijo	prejemati	obvestila	zavoda.	

Ko	je	v	zavodu	odločeno	o	vseh	ugovorih	staršev	zoper	obvestilo	o	prednostnem	vrstnem	redu	otrok,	zavod	staršem	
otrok,	ki	so	sprejeti	v	vrtec,	pošlje	poziv	k	sklenitvi	pogodbe	o	medsebojnih	pravicah	in	obveznostih	med	zavodom	in	
starši.	Če	starši	otroka	s	čakalnega	seznama,	ki	so	bili	pozvani	k	podpisu	pogodbe	o	vključitvi	otroka	v	vrtec,	odklo-
nijo	sprejem	otroka	v	vrtec	oziroma	ne	podpišejo	pogodbe	z	zavodom	v	roku,	ki	je	naveden	v	pozivu,	se	šteje,	da	so	
umaknili	vlogo.	Če	želijo	starši	otroka	ponovno	vključiti	v	vrtec,	morajo	oddati	novo	vlogo	za	sprejem	otroka	v	vrtec.	

O	rezultatih	javnega	vpisa	bo	odločeno	najkasneje	do	30. aprila 2018.

Ravnateljica:
Nuška	Pohlin	Schwarzbartl,	spec.
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Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče	objavlja	na	podlagi	Pravilnika	o	sofinanciranju	društvenih	projektov	
v	občini	Moravče	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,		št.	02/07),	Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče	ob-
javlja	na	podlagi	Pravilnika	o	sofinanciranju	društvenih	projektov	v	občini	Moravče	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,		
št.	02/07),

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV 

V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2018

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA
Naročnik	javnega	razpisa	je	Občina	Moravče,	Vegova	ulica	
9,	1251	Moravče.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH 
SREDSTEV
Predmet	javnega	razpisa	so	dejavnosti	registriranih	društev,	
ki	jih	ostali	javni	razpisi	o	sofinanciranju	društev	iz	proračuna	
Občine	Moravče	ne	opredeljujejo.	
Izvajalci	dejavnosti	in	projektov,	ki	se	sofinancirajo	na	pod-
lagi	tega	javnega	razpisa	so	društva,	ki	s	svojim	delovanjem	
dokažejo	vsebinsko	učinkovitost	in	koristnost	občini	Moravče	
in	pomenijo	dvig	kakovosti	življenja	svojih	članov.
Občina	Moravče	je	za	sofinanciranje	društvenih	projektov	v	
letu	2018	namenila	8.100,00	EUR.	Od	tega	je	2.000,00	EUR	
namenjenih	Programom	veteranskih	organizacij	in	6.100,00	
EUR	Sofinanciranju	programov	splošnih	društev.	Sredstva	so	
zagotovljena	na	proračunski	postavki	089131	Dotacija	vojnim	
društvom	in	089130	Sofin.	Programov	splošnih	društev.

3. RAZPISNI POGOJI
Na	javni	razpis	se	lahko	prijavijo	društva,	ki	izpolnjujejo	na-
slednje	pogoje:
-	 da	imajo	sedež	v	Občini	Moravče,
-	 da	niso	registrirana	za	kulturno,	humanitarno,	kmetijsko	

ali	športno	dejavnost,
-	 da	imajo	materialne,	kadrovske	in	organizacijske	pogoje	

za	izvajanje	dejavnosti,
-	 da	nimajo	neporavnanih	obveznosti	do	Občine	Moravče,
-	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu	in	uporabnikih	njihove	

dejavnosti,
-	 da	delujejo	že	najmanj	eno	leto,
-	 da	so	registrirana	v	skladu	z	Zakonom	o	društvih,
-	 da	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,	plačani	članarini	

in	ostalo	dokumentacijo,	kot	to	določa	Zakon	o	društvih,
-	 da	občinski	upravi	vsako	leto	redno	predložijo	poročilo	o	

realizaciji	programov.
Izvajalci,	 ki	 v	 letu	 2017	 niso	 v	 celoti	 izpolnili	 pogodbenih	
obveznosti,	ne	morejo	prejeti	sredstev	na	javnem	razpisu	za	
leto	2018.

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Prijavljeni	programi	oz.	projekti	morajo	biti	realizirani	v	letu	
2018,	 dodeljena	 sredstva	 pa	 morajo	 biti	 porabljena	 do	
31.12.2018.	

5. RAZPISNI ROK
Rok	za	prijavo	je	23.03.2018.

6. NAČIN DOSTAVE VLOGE ZA SOFINANCIRANJE PRO-
GRAMOV
Vlogo-	prijavo	za	sofinanciranje	posameznih	projektov	mora	
predlagatelj	izpolniti	na	prijavnih	obrazcih	in	zraven	predložiti	

vsa	pripadajoča	in	zahtevana	dokazila.
Vlogo	je	potrebno	poslati	na	naslov:	Vegova	ulica	9,	1251	
Moravče,	v	zaprti	ovojnici	s	svojim	naslovom	in	s	pripisom	
JR	DRUŠTVENI	PROJEKTI	2018-	NE	ODPIRAJ.
Šteje	se,	da	je	vloga	prispela	pravočasno,	če	je	bila	oddana	
zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog	na	pošti	s	priporočeno	pošiljko,	
ali	če	je	bila	oddana	v	vložišču	Občine	Moravče	do	zaključka	
uradnih	ur	na	zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog.

7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG TER 
OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Postopek	javnega	razpisa	vodi	občinska	uprava.	
Odpiranje,	pregled	 in	ocenitev	prispelih	 vlog	 ter	 določitev	
predloga	 višine	 sofinanciranja	 opravi	 strokovna	 tričlanska	
komisija,	ki	jo	s	sklepom	imenuje	župan.	Komisija	bo	odpirala	
vloge	27.03.2018.
Komisija	posamezno	društvo,	ki	je	oddalo	nepopolno	vlogo,	
pisno	pozove	k	dopolnitvi	vloge.	Društvo	mora	svojo	vlogo	
dopolniti	najkasneje	v	8	dneh	od	prejema	poziva.	Nepopolna	
vloga,	ki	jo	izvajalec	v	tako	določenem	roku	ne	dopolni,	se	s	
sklepom	zavrže.
Komisija	opravi	strokovni	pregled	popolnih	vlog	ter	jih	oceni	
na	podlagi	pogojev	in	meril,	ki	so	bila	navedena	v	tem	javnem	
razpisu	oziroma	razpisni	dokumentaciji.	
Na	podlagi	ocene	vlog	komisija	pripravi	predlog	prejemnikov	
sredstev,	ki	ga	podpišejo	predsednik	in	člani	komisije.
Na	 podlagi	 tega	 predloga	 občinska	 uprava	 izda	 za	 vsako	
društvo	 odločbo,	 s	 katero	 v	 30	 najkasneje	 v	 30	 dneh	 po	
končanem	razpisu	obvesti	društva	o	izidu	razpisa.
Zoper	to	odločbo	je	možen	ugovor	županu	v	roku	8	dni	od	
prejema	sklepa.	Odločitev	župana	je	dokončna.	
Po	pravnomočnosti	odločbe	o	sofinanciranju	izbrani	upravi-
čenci	sklenejo	pogodbo	o	sofinanciranju,	ki	jo	podpiše	župan.

8. NAVEDBA OSEB, POOBLAŠČENIH ZA DAJANJE IN-
FORMACIJ
Informacije	 in	 navodila	 za	 sodelovanje	 pri	 javnem	 razpisu	
dobijo	zainteresirani	kandidati	na	sedežu:	Občina	Moravče,	
Vegova	ulica	9,	1251	Moravče.
Kontaktna	oseba:	Anuška	Podvršič,	telefonska	številka:	01	
72	47	141,	elektronski	naslov:	anuska.podvrsic@moravce.si.

9. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Predlagatelji	 lahko	 razpisno	 dokumentacijo	 prevzamejo	 v	
času	uradnih	ur	na	sedežu	Občine	Moravče,	Vegova	ulica	9,	
1251	Moravče.	Razpisna	dokumentacija	je	na	voljo	tudi	na	
spletni	strani	Občine	Moravče	(www.moravce.si).

Številka:	430-0023/2018-1
Datum:	20.02.2018

Martin	Rebolj	l.r.
Župan
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Razpisi

Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče	objavlja	na	podlagi	2.	člena	Pravilnika	o	sofinanciranju	humanitarnih	
programov	v	občini	Moravče	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	2/17),	

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2018

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Naročnik	javnega	razpisa	je	Občina	Moravče,	Vegova	ulica	
9,	1251	Moravče.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISA-
NIH SREDSTEV
Predmet	javnega	razpisa	je	sofinanciranje	dejavnosti	dru-
štev,	združenj	in	organizacij,	ki	delujejo	kot:
-	 splošne	dobrodelne	organizacije,
-	 organizacije	za	kronične	bolnike,
-	 organizacije	za	samopomoč	in
-	 invalidske	organizacije.
Proračunska	sredstva	v	višini	7.400,00	EUR	so	zagoto-
vljena	na	proračunski	postavki	10109	Socialna	društva.

3. RAZPISNI POGOJI
Na	 javni	 razpis	 se	 lahko	 prijavijo	 društva,	 združenja	 in	
organizacije,	ki	so	registrirane	za	izvajanje	humanitarnih	
dejavnosti	in	izpolnjujejo	naslednje	pogoje:
-	 imajo	sedež	v	Občini	Moravče	ali	 imajo	sedež	 izven	

Občine	Moravče,	vendar	so	njihovi	člani	tudi	občani	
Občine	Moravče,

-	 prijavijo	program,	ki	je	predmet	razpisa,
-	 program	izvajajo	na	območju	občine	Moravče	ali	izven	

nje	in	v	njem	aktivno	sodelujejo	člani	društva,	ki	izhajajo	
iz	Občine	Moravče

-	 so	ustanovljene	v	skladu	z	veljavnim	zakonom	in	imajo	
registrirano	 vsaj	 eno	 od	 dejavnosti	 iz	 3.	 člena	 tega	
pravilnika,

-	 imajo	materialne,	kadrovske	in	organizacijske	pogoje	
za	izvajanje	dejavnosti,

-	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu	in	uporabnikih	nji-
hove	dejavnosti,

-	 delujejo	že	najmanj	eno	leto.
Izvajalci,	ki	v	letu	2017	niso	v	celoti	izpolnili	pogodbenih	
obveznosti,	ne	morejo	kandidirati	na	 javnem	razpisu	za	
leto	2018.

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV
Prijavljeni	 programi	oz.	projekti	morajo	biti	 realizirani	 v	
letu	2018,	dodeljena	sredstva	pa	morajo	biti	porabljena	
do	31.12.2018.	

5. RAZPISNI ROK
Rok	za	prijavo	je	23.03.2018.

6. NAČIN DOSTAVE VLOGE ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV
Vlogo-	prijavo	za	sofinanciranje	posameznih	programov	
mora	predlagatelj	izpolniti	na	prijavnih	obrazcih	in	zraven	
predložiti	vsa	pripadajoča	in	zahtevana	dokazila.
Vlogo	 je	 potrebno	 poslati	 na	 naslov:	 Občina	 Moravče,	
Vegova	ulica	9,	1251	Moravče,	v	zaprti	ovojnici	s	svojim	
naslovom	 in	 s	 pripisom	 JR	 HUMANITARNI	 PROGRAMI	

2018-	NE	ODPIRAJ.
Šteje	se,	da	je	vloga	prispela	pravočasno,	če	je	bila	odda-
na	zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog	na	pošti	s	priporočeno	
pošiljko,	ali	če	je	bila	oddana	v	vložišču	Občine	Moravče	
do	zaključka	uradnih	ur	na	zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog.

7. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG TER 
OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Postopek	javnega	razpisa	vodi	občinska	uprava.	
Odpiranje,	pregled	in	ocenitev	prispelih	vlog	s	predlogom	
izbora	programov	in	projektov	ter	določitev	predloga	višine	
sofinanciranja,	pa	v	skladu	s	tem	pravilnikom	opravi	stro-
kovna	tričlanska	komisija,	ki	jo	s	sklepom	imenuje	župan.	
Komisija	bo	odpirala	vloge	27.03.2018.
Komisija	posamezno	društvo,	ki	je	oddalo	nepopolno	vlo-
go,	pisno	pozove	k	dopolnitvi	vloge.	Društvo	mora	svojo	
vlogo	dopolniti	najkasneje	v	8	dneh	od	prejema	poziva.	
Nepopolna	vloga,	ki	jo	društvo	v	tako	določenem	roku	ne	
dopolni,	se	s	sklepom	zavrže.
Komisija	 opravi	 strokovni	 pregled	 popolnih	 vlog	 ter	 jih	
oceni	na	podlagi	pogojev	in	meril,	ki	so	navedena	v	javnem	
razpisu	 oziroma	 razpisni	 dokumentaciji.	 Komisija	 mora	
o	 opravljanju	 strokovnega	 pregleda	 popolnih	 vlog	 in	 o	
njihovem	ocenjevanju	voditi	zapisnik.
Na	podlagi	ocene	vlog	komisija	pripravi	predlog	prejemni-
kov	sredstev,	ki	ga	podpišejo	predsednik	in	člani	komisije.
Na	podlagi	 tega	predloga	občinska	uprava	 izda	za	vsa-
kega	prejemnika	sredstev	odločbo,	s	katero	najkasneje	v	
30	dneh	po	končanem	razpisu	obvesti	vse	prijavljene	o	
izidu	razpisa.	
Zoper	to	odločbo	je	možen	ugovor	županu	v	roku	15	dni	
od	prejema	odločbe.	Odločitev	župana	je	dokončna.	
Po	pravnomočnosti	odločbe	o	sofinanciranju	izbrani	upra-
vičenci	sklenejo	pogodbo	o	sofinanciranju,	ki	jo	podpiše	
župan.	

8. NAVEDBA OSEB, POOBLAŠČENIH ZA DAJANJE 
INFORMACIJ
Informacije	in	navodila	za	sodelovanje	pri	javnem	razpisu	
dobijo	zainteresirani	kandidati	na	sedežu:	Občina	Morav-
če,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče.
Kontaktna	 oseba:	Anuška	 Podvršič,	 telefonska	 številka:	
01	 72	 47	 141,	 elektronski	 naslov:	 anuska.podvrsic@
moravce.si.

9. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI
Predlagatelji	lahko	razpisno	dokumentacijo	prevzamejo	v	
času	uradnih	ur	na	sedežu	Občine	Moravče,	Vegova	ulica	
9,	 1251	 Moravče.	 Razpisna	 dokumentacija	 je	 na	 voljo	
tudi	na	spletni	strani	Občine	Moravče	(www.moravce.si).

Številka:	430-0022/2018-1
Datum:	20.02.2018

Martin	Rebolj	l.r.
Župan
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Razpisi

Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče	objavlja	na	podlagi	3.	člena	Pravilnika	o	sofinanciranju	ljubiteljskih	
kulturnih	dejavnosti	v	Občini	Moravče	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	2/17),	Lokalnim	programom	za	kulturo	
2017-	2020	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	2/17)	in	na	podlagi	Letnega	programa	kulture	v	Občini	Moravče	za	
leto	2018	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	2/17)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE 

LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI MORAVČE V LETU 2018

1.	NAROČNIK	JAVNEGA	RAZPISA:
Naročnik	javnega	razpisa	je	Občina	Moravče,	Vegova	ulica	
9,	1251	Moravče.

2.	PREDMET	JAVNEGA	RAZPISA	IN	VIŠINA	RAZPISANIH	
SREDSTEV
Med	kulturne	programe	in	projekte,	ki	so	v	javnem	interesu	
občine	in	se	financirajo	po	tem	javnem	razpisu,	sodijo	vse	
oblike	 ustvarjanja,	 poustvarjanja,	 posredovanja	 in	 varo-
vanja	kulturnih	dobrin	na	področju	književne,	glasbene,	
plesne,	gledališke,	lutkovne,	likovne	in	fotografske,	filmske,	
video	ter	spletne	umetnosti	in	na	področju	varstva	in	ne-
govanja	nematerialne	in	materialne	kulturne	dediščine	in		
drugi	programi,	ki	nastajajo	ali	se	odvijajo	v	Občini	Morav-
če	v	skladu	z	Zakonom	o	uresničevanju	javnega	interesa	
za	kulturo	(ZUJIK)	in	Lokalnim	programom	za	kulturo.
Proračunska	sredstva	v	višini	24.400,00	EUR	so	zagoto-
vljena	na	proračunski	postavki	082105	Kulturna	društva-	
programi.

3.	RAZPISNI	POGOJI
Na	javni	razpis	se	lahko	prijavijo	kulturna	društva,	ki	morajo	
izpolnjevati	naslednje	pogoje:
-	 da	imajo	sedež	v	Občini	Moravče,
-	 da	imajo	materialne,	kadrovske	in	organizacijske	po-

goje	za	izvajanje	dejavnosti,
-	 da	nimajo	neporavnanih	obveznosti	do	Občine	Morav-

če,
-	 da	delujejo	že	najmanj	eno	leto,
-	 da	so	registrirana	v	skladu	z	Zakonom	o	društvih,
-	 da	imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,	plačani	članarini	

in	ostalo	dokumentacijo,	kot	to	določa	Zakon	o	društvih
Izvajalci,	ki	v	letu	2017	niso	v	celoti	izpolnili	pogodbenih	
obveznosti,	ne	morejo	kandidirati	na	 javnem	razpisu	za	
leto	2018.

4.	 OBDOBJE	 ZA	 IZVEDBO	 IN	 PORABO	 DODELJENIH	
SREDSTEV
Prijavljeni	 programi	oz.	projekti	morajo	biti	 realizirani	 v	
letu	2018,	dodeljena	sredstva	pa	morajo	biti	porabljena	
do	31.12.2018.

5.	RAZPISNI	ROK
Rok	za	prijavo	je	30.03.2018.

6.	NAČIN	DOSTAVE	VLOGE	ZA	SOFINANCIRANJE	PRO-
GRAMOV
Vlogo-	prijavo	za	sofinanciranje	posameznih	programov	
mora	predlagatelj	izpolniti	na	prijavnih	obrazcih	in	zraven	
predložiti	vsa	pripadajoča	in	zahtevana	dokazila.
Vlogo	 je	 potrebno	 poslati	 na	 naslov:	 Občina	 Moravče,	
Vegova	ulica	9,	1251	Moravče,	v	zaprti	ovojnici	s	svojim	
naslovom	 in	 s	 pripisom	 JR	 KULTURNE	 DEJAVNOSTI	
2018-	NE	ODPIRAJ.

Šteje	se,	da	je	vloga	prispela	pravočasno,	če	je	bila	odda-
na	zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog	na	pošti	s	priporočeno	
pošiljko,	ali	če	je	bila	oddana	v	vložišču	Občine	Moravče	
do	zaključka	uradnih	ur	na	zadnji	dan	roka	za	oddajo	vlog.

7.	 ODPIRANJE	 IN	 OBRAVNAVA	 PRISPELIH	 VLOG	 TER	
OBVEŠČANJE	O	IZIDU	JAVNEGA	RAZPISA
Stranka	 lahko	 vlogo	 dopolnjuje	 oziroma	 spreminja	 do	
preteka	razpisnega	roka.
Vloga,	ki	jo	je	stranka	poslala	po	preteku	razpisnega	roka,	
je	prepozna.
Do	poteka	roka	iz	prvega	odstavka	tega	člena	lahko	stran-
ka	sodeluje	v	postopku	le	s	tem,	da	na	način,	določen	v	
razpisu	in	razpisni	dokumentaciji	da	vlogo	za	financiranje	
programa	oziroma	projekta,	kakršen	je	razpisan.
Postopek	javnega	razpisa	vodi	občinska	uprava.
Župan	s	sklepom	imenuje	tričlansko	strokovno	komisijo,	
ki	odpre	vse	vloge,	pripravi	poročilo,	opravi	strokovni	pre-
gled	popolnih	vlog,	pripravi	predlog	prejemnikov	sredstev.	
Komisijo	sestavljajo	član	ali	članica	odbora	za	kulturo	in	
dva	člana	občinske	uprave.
Po	poteku	razpisnega	roka	komisija	hkrati	odpre	vse	vloge,	
ki	so	do	tedaj	prispele.
Odpiranju	vlog	bo	 javno	na	 sedežu	 Občine	Moravče,	 v	
sredo		04.04.2018	ob	16.00	uri
Za	vsako	vlogo	komisija	ugotovi,	ali	je	pravočasna,	ali	jo	
je	podala	oseba,	ki	izpolnjuje	v	javnem	razpisu	določene	
pogoje	(upravičena	oseba)	in	ali	je	popolna	glede	na	be-
sedilo	javnega	razpisa.	
Vlogo,	ki	ni	pravočasna	ali	je	ni	vložila	upravičena	oseba,	
občinska	uprava	zavrže	s	sklepom.
Če	je	vloga	formalno	nepopolna,	se	stranko	pozove,	da	
jo	dopolni.	Stranka	mora	vlogo	dopolniti	v	petih	dneh.	Če	
stranka	 vloge	ne	dopolni	 v	 zahtevanem	 roku,	občinska	
uprava	vlogo	zavrže	s	sklepom.	
Nadalje	komisija	opravi	strokovni	pregled	popolnih	vlog	ter	
jih	oceni	na	podlagi	pogojev	in	meril,	ki	so	bila	navedena	
v	javnem	razpisu	oziroma	razpisni	dokumentaciji.	
Na	podlagi	ocene	vlog	komisija	pripravi	predlog	prejemni-
kov	sredstev,	ki	ga	podpišejo	predsednik	in	člani	komisije.
Na	podlagi	tega	predloga	občinska	uprava	izda	odločbo,	
s	katero	v	30	dneh	po	končanem	razpisu	obvesti	vse	pri-
javljene	o	izidu	razpisa.
Zoper	to	odločbo	je	možen	ugovor	županu	v	roku	8	dni	od	
prejema	odločbe.	Odločitev	župana	je	dokončna.	Po	prav-
nomočnosti	odločbe	o	sofinanciranju	izbrani	upravičenci	
sklenejo	pogodbo	o	sofinanciranju,	ki	jo	podpiše	župan.

8.	MERILA	ZA	OCENJEVANJE	PRIJAV
Kulturnim	društvom	se	lahko	financira:
-	 program	redne	dejavnosti,
-	 udeležbo	na	tekmovanjih	in	prireditvah,
-	 organizacijo	kulturnih	prireditev,
-	 honoriranje	umetniških	vodij.
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Razpisi

Za	sofinanciranje		programa	redne	dejavnosti,	udeležbo	na	
tekmovanjih	in	prireditvah,	kulturnih	prireditev	se	nameni	
75	%	v	proračunu	zagotovljenih	sredstev,	ostalo	se	nameni	
za	honoriranje	umetniških	vodji.
Prijave	se	ocenjujejo	tako,	da	se	točkujejo	po	merilih,	ki	
jih	določa	priloga	Pravilnika	o	sofinanciranju	ljubiteljskih	
kulturnih	 dejavnosti	 v	 Občini	 Moravče	 (Uradni	 vestnik	
Občine	Moravče,	št.	2/17)

9.	 NAVEDBA	 OSEB,	 POOBLAŠČENIH	 ZA	 DAJANJE	 IN-
FORMACIJ
Informacije	in	navodila	za	sodelovanje	pri	javnem	razpisu	
dobijo	zainteresirani	kandidati	na	sedežu:	Občina	Morav-
če,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče.

Kontaktna	 oseba:	Anuška	 Podvršič,	 telefonska	 številka:	
01	 72	 47	 141,	 elektronski	 naslov:	 anuska.podvrsic@
moravce.si.

10.	INFORMACIJE	O	RAZPISNI	DOKUMENTACIJI
Predlagatelji	lahko	razpisno	dokumentacijo	prevzamejo	v	
času	uradnih	ur	na	sedežu	Občine	Moravče,	Vegova	ulica	
9,	 1251	 Moravče.	 Razpisna	 dokumentacija	 je	 na	 voljo	
tudi	na	spletni	strani	Občine	Moravče	(www.moravce.si).

Številka:	430-0024/2018-1
Datum:	20.02.2018

Martin	Rebolj	l.r.
Župan

Na	podlagi	17.	in	21.	člena	Zakona	o	športu	(Uradni	list	RS,	št.	29/17),	9.	člena	Pravilnika	o	postopku	in	merilih	za	so-
financiranje	Letnega	programa	športa	v	občini	Moravče	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	1/16)	in	določb	Letnega	
programa	športa	v	občini	Moravče	za	leto	2018	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	1/17)	Občina	Moravče	objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA

V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2018

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE 
LPŠ (V NADALJEVANJU: JR): 
Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	MORAVČE.

2. PREDMET JR:
Za	uresničevanje	javnega	interesa	v	športu	se	v	občini	v	letu	
2018	sofinancirajo	naslednja	področja	športa:
ŠPORTNI	PROGRAMI	V	ŠPORTNIH	DRUŠTVIH:
•	 prostočasna	 športna	 vzgoja	 otrok	 in	 mladine	 (ŠVOM	

prostočasno):
-	 celoletni	športni	programi	predšolskih	otrok,	šoloob-

veznih	otrok	in	mladine.
•	 športna	vzgoja	otrok	in	mladine	usmerjene	v	kakovostni	

in	vrhunski	šport	(ŠVOM	usmerjeni):
-	 celoletni	pripravljalni	programi	ŠOM	KŠ/VŠ	(6-7	let,	

8-9	let,	10-11	let),
-	 celoletni	tekmovalni	programi	ŠOM	KŠ/VŠ	(12-13	let,	

14-15	let),
-	 celoletni	tekmovalni	programi	ŠOM	KŠ/VŠ	(16-17	let,	

18-19	let).
•	 kakovostni	šport	(KŠ):

-	 uporaba	športnih	objektov	za	programe	KŠ.
•	 športna	rekreacija	(RE):

-	 celoletni	športni	programi	RE.
•	 šport	starejših	(ŠSta):

-	 celoletni	športi	programi	ŠSta.
RAZVOJNE	DEJAVNOSTI	V	ŠPORTU:
•	 izpopolnjevanje	strokovnih	kadrov	v	športu.
ORGANIZIRANOST	V	ŠPORTU:
•	 delovanje	športnih	društev.

3. UPRAVIČENI IZVAJALCI LPŠ:
Na	JR	lahko	kandidirajo	naslednji	izvajalci	LPŠ:
•	 športna	društva,	ki	so	registrirana	v	Republiki	Sloveniji,
•	 zveze	športnih	društev,	ki	jih	ustanovijo	športna	društva	

s	sedežem	v	občini,
•	 zavodi,	gospodarske	družbe,	zasebniki	in	druge	organiza-

cije,	ki	so	registrirane	za	opravljanje	dejavnosti	v	športu.
Športna	društva	in	njihova	zveze	imajo	pod	enakimi	pogoji	

prednost	pri	izvajanju	LPŠ.	

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI:
Izvajalci,	ki	kandidirajo	na	razpisu,	morajo	izpolnjevati	nasle-
dnje	pogoje:	
•	 Imajo	sedež	v	občini	Moravče,
•	 se	pravočasno	prijavijo	na	javni	razpis,
•	 so	najmanj	eno	(1)	leto	registrirani	in	organizirani	v	skladu	

z	veljavnimi	predpisi,
•	 imajo	za	prijavljena	področja/programe:

-	 zagotovljene	materialne	in	prostorske	pogoje	ter	ustre-
zno	izobražen	in/ali	usposobljen	kader	za	opravljanje	
strokovnega	dela	v	športu,

-	 imajo	urejeno	evidenco	o	članstvu,	plačani	članarini,	
registriranih	tekmovalcih	in	udeležencih	vadbe,

-	 izvajajo	svoje	dejavnosti	pretežno	za	občane	občine	
Moravče.

5. MERILA ZA VREDNOTENJE PODROČIJ ŠPORTA IN 
POSEBNI POGOJI JR: 
Na	JR	prispele	vloge	bodo	ovrednotene	v	skladu	z	določba-
mi	Pravilnika	o	postopku	in	merilih	za	sofinanciranje	LPŠ	in	
določbami	LPŠ	v	občini	Moravče	za	leto	2018,	ki	opredeljuje	
tudi	naslednje	posebne	pogoje	JR:
•	 izvajalci,	 ki	 niso	 izpolnili	 obveznosti	 iz	 Pogodbe	 o	 sofi-

nanciranju	LPŠ	v	občini	Moravče	za	leto	2017,	z	enakimi	
programi	ne	morejo	kandidirati	na	javnem	razpisu	za	leto	
2018.

•	 v	vsakem	od	razpisanih	športnih	programov	iz	3.	člena	
LPŠ	2018	(od	tč.	5.1.	do	5.5.)	se	posameznemu	izvajalcu	
prizna	samo	ena	(1)	vadbena	skupina.

•	 na	javnem	razpisu	izbranim	programom	se	seštevek	točk	
za	objekt	popravi	s	korekcijskim	faktorjem:
-	 0,000:	če	se	program	pretežno	izvaja	na	površinah	za	

šport	v	naravi	in/ali	v	športnih	objektih,	ki	so	v	lasti	
Občine	Moravče;

-	 0,500:	če	se	program	ŠVOM	prostočasno,	RE	ali	ŠSta	
pretežno	izvaja	v	telovadnici	OŠ	J.	Vega	Moravče	in/
ali	v	telovadnici	POŠ	Vrhpolje.
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-	 1,000:	če	se	program	ŠVOM	usmerjeni	ali	KŠ	odrasli	
pretežno	izvaja	v	telovadnici	OŠ	J.	Vega	Moravče	in/
ali	v	telovadnici	POŠ	Vrhpolje.

-	 0,300:	če	se	program	pretežno	izvaja	na	strelišču.
•	 	na	javnem	razpisu	izbranim	programom	se	seštevek	točk	

za	kader	popravi	s	korekcijskim	faktorjem:
-	 0,000:	 če	 izvajalec	 ne	 predloži	 potrdila	 o	 strokovni	

usposobljenosti	za	vodjo	vadbene	skupne,
-	 0,500:	če	ima	vodja	vadbene	skupine	potrdilo	o	stro-

kovni	 usposobljenosti	 in	 vodi	 skupino	 v	 programih	
ŠVOM	prostočasno,	RE	in/ali	ŠSta,

-	 1,000:	če	ima	vodja	vadbene	skupine	potrdilo	o	stro-
kovni	 usposobljenosti	 in	 vodi	 skupino	 v	 programih	
ŠVOM	usmerjeni.	

6. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV:
Višina	 razpisanih	 sredstev	 na	 JR	 znaša	 22.640,00 EUR.	
Proračunska	 sredstva	 so	 razporejena	 skladno	 s	 sprejetim	
Odlokom	o	proračunu	občine	za	leto	2018	in	LPŠ	v	občini	
za	leto	2018.	

7. ROK ZA PORABO SREDSTEV: 
Dodeljena	sredstva	morajo	biti	v	celoti	porabljena	najkasneje	
do	31.12.2018.

8.  RAZPISNI ROK: 
Rok	za	prijavo	je	do	vključno:	23.03.2018

9. ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PRISPELIH VLOG TER 
OBVEŠČANJE O IZIDU JR:
Vloge,	ki	ne	bodo	oddane	pravočasno,	ne	bodo	obravnavane	
in	bodo	na	zahtevo	vrnjene	pošiljatelju.
Odpiranje	 prispelih	 vlog	 bo	 opravila	 Komisija	 za	 izvedbo	
JR	in	ne	bo	javno.	V	primeru	nepopolnih	vlog	oz.	vlog	s	po-
manjkljivo	dokumentacijo	bo	komisija	v	roku	osmih	(8)	dni	
od	odpiranja	vlog	vlagatelje	pozvala,	da	vlogo	v	roku	treh	(3)	
dni	dopolnijo.	V	kolikor	vloga	v	roku	ne	bo	dopolnjena,	bo	s	
sklepom	zavržena!
Zavrnjene	bodo	vse	vloge,	ki	ne	bodo	izpolnjevale	osnovnih	
pogojev,	določenih	v	besedilu	razpisa	in	razpisne	dokumen-

tacije	za	posamezno	razpisano	področje.
Kandidati	bodo	s	sklepom	direktorice	občinske	uprave	o	izidu	
razpisa	obveščeni	v	roku	osmih	(8)	dni	po	sprejeti	odločitvi	
o	izboru.	Z	izbranimi	izvajalci	bo	župan	občine	podpisal	po-
godbe	o	sofinanciranju	LPŠ	za	leto	2018.

10. NAČIN DOSTAVE VLOG: 
Vlogo	za	sofinanciranje	področij	športa	za	leto	2018	mora	
predlagatelj	izpolniti	na	prijavnih	obrazcih	in	zraven	predložiti	
vsa	pripadajoča	in	zahtevana	dokazila.	
Vlogo	(program	EXCEL)	pošljite	na	e-naslov:	anuska.podvr-
sic@moravce.si.	
Natisnjeno,	podpisano	in	žigosano	vlogo	(obrazca:	»SPLO-
ŠNO«	 in	 »IZJAVA«)	 v	 zaprti	 ovojnici	 pošljite	 ali	 osebno	
oddajte	na	naslov:	Občina	Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	
MORAVČE.	Vloga	mora	biti	pravilno	označena	in	sicer:
• polni naslov pošiljatelja
• pripis »JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2018 - NE ODPIRAJ!«
• polni naslov prejemnika (občina Moravče, Vegova ulica 

9, 1521 MORAVČE).
Šteje	se,	da	je	vloga	prispela	pravočasno,	če	je	bila	oddana	
zadnji	dan	roka	za	oddajo	prijav	na	pošti	s	priporočeno	po-
šiljko	ali	osebno	oddana	v	tajništvu	občine	zadnji	dan	roka	
do	12.	ure.

11. KONTAKTNE OSEBE ZA DODATNE INFORMACIJE O JR: 
Informacije	in	navodila	za	sodelovanje	na	JR	dobijo	kandidati	
na	občini.	
Kontaktna	oseba:	Anuška	PODVRŠIČ,	telefon:	01/72	47	141,	
e-pošta:	anuska.podvrsic@moravce.si.

12. INFORMACIJE O RAZPISNI DOKUMENTACIJI: 
Kandidati	lahko	razpisno	dokumentacijo	dvignejo	v	tajništvu	
občine	v	času	uradnih	ur.	Razpisna	dokumentacija	je	na	voljo	
na	spletni	strani	občine:	www.moravce.si.

Številka:	430-0026/2018-1
Datum:	21.02.2018

Občina	Moravče:
Martin	Rebolj,	župan

Občina	Moravče	na	podlagi	8.	člena	Pravilnika	o	ohranjanju	in	spodbujanju	razvoja	kmetijstva	in	podeželja	v	Občini	Morav-
če	za	programsko	obdobje	2015–2020	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	3/15,	6/15	in	8/15),	Pravilnika	o	postopkih	
za	izvrševanje	proračuna	Republike	Slovenije	(Uradni	list	RS,	št.	50/07,	61/08	in	99/09	-	ZIPRS1011,	3/13	in	81/16)	ter	
Odloka	o	proračunu	Občine	Moravče	za	leto	2018	(Uradni	vestnik	Občine	Moravče,	št.	1/17	in	1/18)	objavlja	

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA PROGRAME OHRANJANJA IN 
SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MORAVČE V LETU 2018

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina	 Moravče	 razpisuje	 nepovratna	 finančna	 sredstva	
za	programe	ohranjanja	 in	spodbujanja	 razvoja	kmetijstva	
in	podeželja	na	območju	občine	Moravče	v	letu	2018,	ki	se	
dodeljujejo	 po	 pravilih	 o	 dodeljevanju	 državnih	 pomoči	 v	
kmetijstvu,	skladno	z	Uredbo	komisije	(EU)	št.	702/2014	in	
Uredbo	komisije	(EU)	št.	1407/2013.
Občina	Moravče	bo	dodelila	nepovratna	finančna	sredstva	
za	sledeče	ukrepe:
Skupinske izjeme v kmetijstvu:
a)	 UKREP	1:	Pomoč	za	naložbe	v	opredmetena	ali	neopred-

metena	sredstva	na	kmetijskih	gospodarstvih	v	zvezi	s	
primarno	kmetijsko	proizvodnjo	(14.	člen	Uredbe	komisije	

(EU)	št.	702/2014):
-	 Podukrep	1.2:	Urejanje	kmetijskih	zemljišč	in	pašnikov

b)	 UKREP	2:	Pomoč	za	naložbe	v	zvezi	s	predelavo	in	trže-
njem	kmetijski	proizvodov	(17.	člen	Uredbe	komisije	(EU)	
št.	702/2014)

Pomoči »de minimis«:
c)	 UKREP	4:	Pomoč	za	 izobraževanje	 in	usposabljanje	na	

področju	nekmetijskih	dejavnosti	na	kmetiji	ter	predelave	
in	trženja	(Uredba	komisije	(EU)	št.	1407/2013)

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Sredstva	v	skupni	višini	34.000	EUR	so	zagotovljena	v	pro-
računu	Občine	Moravče	za	leto	2018.
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Višina	sredstev	po	posameznih	ukrepih
1. Skupinske izjeme v kmetijstvu:
-	 za	UKREP	1:	Pomoč	za	naložbe	v	opredmetena	ali	neo-

predmetena	sredstva	na	kmetijskih	gospodarstvih	v	zvezi	
s	primarno	kmetijsko	proizvodnjo:	16.500,00	EUR

-	 za	 UKREP	 2:	 Pomoč	 za	 naložbe	 v	 zvezi	 s	 predelavo	 in	
trženjem	kmetijskih	proizvodov:	6.000,00	EUR

2. Pomoči »de minimis«
-	 Za	UKREP	4:	Pomoč	za	izobraževanje	in	usposabljanje	na	

področju	nekmetijskih	dejavnosti	na	kmetiji	ter	predelave	
in	trženja:	11.500,00	EUR

Sredstva	se	bodo	dodeljevala	na	podlagi	pogojev	in	meril,	ki	
so	sestavni	del	tega	javnega	razpisa	ter	skladno	s	Pravilnikom	
o	ohranjanju	in	spodbujanju	razvoja	kmetijstva	in	podeželja	v	
Občini	Moravče	za	programsko	obdobje	2015–2020.
V	kolikor	sredstva	za	posamezni	ukrep	ne	bodo	porabljena,	
se	lahko	prerazporedijo	na	drug	ukrep	v	skladu	z	veljavnim	
Odlokom	o	proračunu	Občine	Moravče	za	leto	2018.	V	ko-
likor	bo	glede	na	število	vlog	in	višino	upravičenih	stroškov	
predvidenih	sredstev	za	javni	razpis	premalo,	se	bodo	vsem	
upravičencem	dodeljena	sredstva	sorazmerno	znižala.

III. UKREPI

1. Naložbe v opredmetena ali neopredmetena sred-
stva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko proizvodnjo:
-	urejanje	kmetijskih	zemljišč	in	pašnikov

Pomoč	se	lahko	dodeli	za	namen	urejanja	kmetijskih	zemljišč	
in	pašnikov.

Upravičeni stroški:
-	 stroški	 izdelave	 načrta	 ureditve	 kmetijskega	 zemljišča	

(nezahtevne	agromelioracije,	pašniki);	
-	 stroški	izvedbe	del	za	nezahtevne	agromelioracije;	
-	 stroški	nakupa	opreme	za	ograditev	in	pregraditev	pašni-

kov	z	ograjo;
-	 stroški	nakupa	opreme	za	ureditev	napajališč	za	živino.

Upravičenci do pomoči:
-	 posamezna	kmetijska	gospodarstva	in	ali	več	kmetijskih	

gospodarstev,	vključenih	v	skupno	naložbo	(pašna	sku-
pnost,	agrarna	skupnost…);

-	 kmetijska	gospodarstva,	(vpisana	v	register	kmetijskih	go-
spodarstev),	ki	ležijo	na	območju	občine,	oziroma	katerih	
naložba	se	izvaja	na	območju	občine;

-	 z	minimalni	obseg	primerljivih	kmetijskih	površin	0,5	ha.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg	popolne	vloge	je	potrebno	predložiti	še:
-	 ustrezna	 dovoljenja	 oziroma	 projektna	 dokumentacija	

za	izvedbo	naložbe	ter	dokazila	o	teh	stroških,	kadar	so	
upravičeni	do	sofinanciranja;

-	 predračun	stroškov,	za	katere	se	uveljavlja	pomoč;
-	 kopija	katastrskega	načrta	in	program	del,		ki	ga	pripravi	

pristojna	strokovna	služba,	kadar	je	predmet	podpore	ure-
ditev	kmetijskih	zemljišč	ali	nezahtevna	agromelioracija;

-	 dovoljenje	lastnika	zemljišča	za	izvedbo	naložbe	v	primeru	
zakupa	zemljišča.

Finančne določbe: 

-	 najvišji	delež	pomoči	znaša	do	50	%	upravičenih	stroškov	
naložb	na	kmetijskih	gospodarstvih;

-	 najvišji	skupni	znesek	za	posamezno	naložbo	na	kmetij-
skem	gospodarstvu	lahko	znaša	do	5.000	EUR;

-	 finančna	pomoč	se	dodeli	v	obliki	nepovratnih	sredstev.
Vlogo	za	pomoč	v	okviru	tega	ukrepa	predloži	nosilec	kme-
tijskega	 gospodarstva	 oziroma	 pooblaščena	 oseba,	 ki	 jo	
pooblastijo	vsi	nosilci	kmetijskih	gospodarstev,	ki	so	vključeni	
v	skupno	naložbo.	

2. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijski 
proizvodov 

Cilj	ukrepa	je	sofinanciranje	naložb,	ki	se	nanašajo	na	prede-
lavo	in	trženje	kmetijskih	proizvodov.	

Upravičeni stroški:
-	 gradnja	ali	izboljšanje	nepremičnin,	namenjenih	predelavi	

in	trženju	kmetijskih	proizvodov,
-	 nakup	 ali	 zakup	 strojev	 in	 opreme	 do	 tržne	 vrednosti	

sredstva;	
-	 splošni	stroški	(stroški	ki	se	nanašajo	na	izvedbo	naložbe);
-	 nakup	in	razvoj	računalniške	opreme	ter	patentov,	licenc,	

avtorskih	pravic	in	blagovnih	znamk.

Pomoč se ne dodeli za:
-	 obratna	sredstva;
-	 za	že	izvedena	dela,	razen	za	izdelavo	projektne	dokumen-

tacije;
-	 stroške,	povezane	z	zakupnimi	pogodbami;
-	 naložbe	v	zvezi	s	proizvodnjo	biogoriv	na	osnovi	hrane;
-	 naložbe	za	skladnost	z	veljavnimi	standardi	Unije.

Pomoč	se	ne	dodeli	ob	kršenju	kakršnih	koli	prepovedi	ali	
omejitev,	določenih	v	Uredbi	(EU)	št.	1308/2013,	tudi	kadar	
se	take	prepovedi	ali	omejitve	nanašajo	le	na	podporo	Unije,	
določeno	v	navedeni	uredbi.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg	popolne	vloge	je	potrebno	predložiti	še:
-	 dokazila	o	registraciji	dejavnosti	in	izpolnjevanju	pogojev	

za	opravljanje	dejavnosti,	v	kolikor	upravičenec	še	nima	
registrirane	dejavnosti,	jo	mora	registrirati	v	dveh	letih	od	
prejema	pomoči;

-	 predložitev	ustreznega	dovoljenja	za	izvedbo	investicije,	
če	je	s	predpisi	s	področja	gradnje	objektov	to	potrebno;		

-	 projektno	dokumentacijo	za	izvedbo	naložbe	ter	dokazila	
o	teh	stroških,	kadar	so	upravičeni	do	sofinanciranja;

-	 naložba	mora	biti	skladna	z	zakonodajo	Unije	in	nacional-
nimi	predpisi	s	področja	varstva	okolja;

-	 za	naložbo,	ki	mora	biti	 v	 skladu	z	določili	17(4)	člena	
Uredbe	702/2014,	mora	biti	presoja	vplivov	na	okolje,	če	
je	le	ta	potrebna,	predložena	z	vlogo	za	pridobitev	pomoči;

-	 poslovni	načrt	s	ponudbo	oziroma	predračunom	za	načr-
tovano	naložbo;

-	 mnenje	o	upravičenosti	 in	ekonomičnosti	 investicije,	ki	
ga	pripravi	pristojna	strokovna	služba;

-	 dejavnost	se	mora	izvajati	na	kmetiji	še	vsaj	5	let	po	za-
ključeni	naložbi.

Upravičenci:
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-	 kmetijska	gospodarstva,	dejavna	na	področju	predelave	
in/ali	 trženja	 kmetijskih	 proizvodov,	 vpisana	 v	 register	
kmetijskih	gospodarstev,	s	sedežem	dejavnosti	na	obmo-
čju	občine.	

Finančne določbe:
-	 najvišji	delež	pomoči	znaša	do	50	%	upravičenih	stroškov.
Vlogo	za	pomoč	v	okviru	tega	ukrepa	predloži	nosilec	kmetij-
skega	gospodarstva	oziroma	pooblaščena	oseba.	

3.  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na podro-
čju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave 
in trženja

Cilj	pomoči	je	doseganje	višje	ravni	strokovne	izobraženosti	
in	 usposobljenosti	 kmetov	 in	 njihovih	 družinskih	 članov	 s	
področja	 nekmetijskih	 dejavnosti	 na	 kmetiji	 ter	 predelave	
in	trženja	kmetijskih	proizvodov,	ki	niso	proizvodi	primarne	
kmetijske	proizvodnje.

Upravičeni stroški:
-	 stroški	kotizacije	in	šolnin	za	tečaje,	seminarje,	predavanja	

in	strokovne	ekskurzije	povezane	z	nekmetijskimi	dejav-
nostmi	ter	predelavo	in	trženjem	kmetijskih	proizvodov;

-	 stroški	prevoza	 in	stroški	vstopnin	za	strokovne	oglede	
povezane	z	nekmetijskimi	dejavnostmi	ter	predelavo	 in	
trženjem	kmetijskih	proizvodov;

-	 stroški	strokovnih	gradiv,	pomembnih	za	izobraževanje	in	
usposabljanje	povezano	z	nekmetijskimi	dejavnostmi	ter	
predelavo	in	trženjem	kmetijskih	proizvodov;

-	 stroški	udeležbe	na	sejmih,	povezanih	z	nekmetijskimi	de-
javnostmi	ter	predelavo	in	trženjem	kmetijskih	proizvodov.

Upravičenci do pomoči:
-	 pravne	 in	 fizične	osebe	ter	njihovi	družinski	člani,	ki	se	

ukvarjajo	z	nekmetijsko	dejavnostjo	ter	predelavo	ali	trže-
njem	na	kmetijskem	gospodarstvu,	ki	je	vpisano	v	register	
kmetijskih	gospodarstev	in	ima	sedež	na	območju	občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
Poleg	popolne	vloge	je	potrebno	predložiti	še:
-	 pisno	izjavo	o	vseh	drugih	pomočeh	de	minimis,	ki	jih	je	

upravičenec	oz	enotno	podjetje	prejelo	na	podlagi	uredbe	
(EU)	št.	1407/2013	ali	drugih	uredb,	v	predhodnih	dveh	
ali	v	tekočem	proračunskem	letu;

-	 pisno	izjavo	o	drugih	že	prejetih	(ali	zaprošenih)	pomočeh	
za	iste	upravičene	stroške	in	zagotovil,	da	z	dodeljenim	
zneskom	 pomoči	 de	 minimis	 ne	 bo	 presežena	 zgornja	
meja	 de	 minimis	 pomoči	 ter	 intenzivnosti	 pomoči	 po	
drugih	predpisih;

-	 seznam	podjetij,	s	katerimi	je	lastniško	povezan,	tako	da	
se	preveri	skupen	znesek	že	prejetih	de	minimis	pomoči	
za	vsa,	z	njim	povezana	podjetja;

-	 izjavo	 o	 ločitvi	 dejavnosti	 oziroma	 stroškov	 vezano	 na	
določilo	sedmega	odstavka	16.	člena	Pravilnika;

-	 program	izobraževanja	oziroma	usposabljanja	povezane-
ga	z	nekmetijskimi	dejavnostmi	na	kmetiji,	predelavo	ali	
trženjem	kmetijskih	proizvodov.

K	zahtevku	za	izplačilo	sredstev	iz	občinskega	proračuna	bo	
moral	izvajalec		po	opravljenem	izobraževanju	oziroma	uspo-

sabljanju	priložiti	račun	oziroma	dokazila	o	plačilu	stroškov,	
za	katere	se	uveljavlja	pomoči.	Dokazila	oziroma	 račun	se	
morajo	nanašati	na	datum	opravljene	storitve	od	1.1.2018	
do	30.11.2018.

Finančne določbe:
-		 najvišji	delež	pomoči	znaša	do	100	%	upravičenih	stroškov.
	 Ne	glede	na	to	določilo	se	pomoč	ustrezno	zniža,	če	bi	

z	odobreno	pomočjo	presegli	skupni	znesek	de	minimis	
pomoči	iz	tretjega	odstavka	17.	člena		pravilnika	(200.000	
oziroma	100.000	EUR).

-		 finančna	pomoč	se	dodeli	v	obliki	nepovratnih	sredstev.

IV. VLOGA

Vlagatelji	oddajo	popolno	vlogo,	ki	vsebuje:
-	 izpolnjen	prijavni	obrazec:	»Prijava	na	javni	razpis	za	do-

delitev	državnih	pomoči	za	programe	ohranjanja	in	spod-
bujanja	razvoja	kmetijstva	in	podeželja	v	občini	Moravče	
v	letu	2018«

-	 obvezne	priloge	k	vlogi	(dodatna	dokumentacija),	ki	so	na-
vedene	pri	posameznemu	ukrepu	in	s	katerimi	dokazujejo	
izpolnjevanje	pogojev	za	posamezne	ukrepe,	določene	v	
tem	razpisu.

Prijavni	obrazec	–	vloga	 je	na	voljo	od	dneva	objave	 tega	
javnega	razpisa	do	izteka	prijavnega	roka	na	sedežu	Občine	
Moravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče	in	na	spletni	strani	
www.moravce.si	

V. OBRAVNAVA VLOG

Postopek	 javnega	 razpisa	 vodi	 strokovna	 komisija,	 ki	 jo	
imenuje	župan.	O	dodelitvi	sredstev	upravičencem	po	tem	
razpisu	odloča	na	predlog	strokovne	komisije	pooblaščena	
oseba,	imenovana	s	strani	župana.	
Pravnomočna	odločba	bo	podlaga	za	sklenitev	pogodbe	o	
sofinanciranju.	V	pogodbi	se	bodo	podrobneje	uredili	način	
in	pogoji	koriščenja	odobrenih	sredstev.	Sredstva	se	bodo	
izplačala	po	že	 izvedeni	naložbi.	Podlaga	za	 izplačilo	bodo	
poleg	sklenjene	pogodbe	tudi	predloženi	računi	za	izvedeno	
naložbo,	ustrezna	dokazila	o	plačilu	računov,	ki	jih	bo	upra-
vičenec	predložil	po	končani	naložbi	ter	zapisnik	o	opravlje-
nem	ogledu	realizirane	naložbe,	ki	ga	bo	opravila	tri	članska	
komisija	občinske	uprave	Občine	Moravče.

VI. ROK ZA PRIJAVO

Rok	za	prijavo	na	javni	razpis	je	petek,	30.	marec	2018.	
Pijave	z	 izpolnjenimi	obrazci	morajo	biti	oddane	osebno	v	
Glavni	pisarni	ali	s	priporočeno	pošto	na	naslov:	Občina	Mo-
ravče,	Vegova	ulica	9,	1251	Moravče,	v	zaprti	kuverti	s	pripi-
som	»JAVNI	RAZPIS	–	KMETIJSTVO	2018–	NE	ODPIRAJ«.	

VII. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne	 informacije	 lahko	 dobite	 na	 telefonski	 številki	
01/724-71-40.	Kontaktna	oseba	je	Matej	Rauch.

Številka:	430-0001/2018-1
Datum:	14.02.2018

Občina	Moravče
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Policija svetuje

ODDELEK	ZA	KMETIJSKO	SVETOVANJE	
Izpostava	Domžale
Vir,	Šaranovičeva	cesta	21a,
1230	Domžale
www.lj.kgzs.si

URADNE	URE:
ponedeljek,	sreda:	8h–11h

ostalo	po	dogovoru	
Tel.:	01/724-18-45	ali	01/724-48-55
E-naslov:		 irena.zlatnar@lj.kgzs.si	
		 pavla.pirnat@lj.kgzs.si
	 petra.burja@kgzs.si

ZBIRNA VLOGA 2018
Redni rok za	oddajo	zahtevkov	zbirne	
vloge	(t.i.	subvencije)	za	ukrepe	kme-

tijske	politike	bo	od 26.02.2018 do 
6.05. 2018.
Prijave za vnos zbirnih vlog zbiramo 

od 21.2.2018 dalje.	
IRENA	ZLATNAR,

terenska	kmetijska	svetovalka	

POLICIJA SVETUJE

VOŽNJA PO AVTOCESTI IN HITRI CESTI

Najhujše	kršitve	na	avtocestah	so	prevelika	hitrost,	pre-
kratka	varnostna	razdalja,	vzvratna	vožnja,	prehitevanje	po	
desni	strani,	hoja	po	avtocesti,	vožnja	v	nasprotno	smer	
in	ustavljanje	na	odstavnem	pasu,	kadar	to	ni	nujno.	Vseh	
“sedem	smrtnih	grehov”	na	avtocesti	je	izjemno	nevarnih	
za	vse	udeležence	v	cestnem	prometu!	

Vozniki	na	avtocestah	bi	morali	zato	dosledno	upoštevati	
nekatera	prometna	pravila:

	-		 Na	 odstavnem	 pasu	 avtoceste	 in	 hitre	 ceste	 je	 pre-
povedana	vožnja,	parkiranje	ali	ustavitev,	razen	v	sili	
in	ob	ustavitvi	zaradi	nudenja	potrebne	pomoči.	Tudi	
na	 vozišču	 avtoceste	 in	 hitre	 ceste	 je	 prepovedano	
obračanje,	 vzvratna	 vožnja,	 ustavitev	 ali	 parkiranje.	
Voznik	lahko	svoje	vozilo	ustavi	na	parkirnih	prostorih	
počivališč,	nikakor	pa	ne	na	odstavnih	pasovih	ali	celo	
na	vozišču.	Med	neurjem,	točo	ali	podobnimi	dogodki	
priporočamo	še	posebej	previdno	vožnjo,	prilagoditev	
hitrosti	razmeram	in	izključitev	iz	prometa	na	prvem	
primernem	mestu	(počivališču,	izvozu	ipd.)

.	-		 Prehitevanje	po	desni	strani	na	avtocesti	in	hitri	cesti	ni	
dovoljeno	(izjema	je	ploščad	pred	cestninsko	postajo)

.	-		 Ko	je	promet	gostejši,	se	velikokrat	zgodi,	da	vozilo,	ki	
prehiteva	vozilo	pred	sabo,	vozi	z	manjšo	hitrostjo	od	
dovoljene.	Vozniki,	 ki	 vozijo	 za	 takšnim	vozilom,	naj	
bodo	strpni.	Uporaba	zvočnih	in	svetlobnih	signalov	je	
dovoljena	le,	kadar	je	ogrožen	voznik	sam	ali	kdo	drug.	
Zato	 priporočamo	 predvsem	 vzpostavitev	 zadostne	
varnostne	razdalje	in	potrpežljivost,	dokler	voznik	pred	
vami	ne	konča	s	prehitevanjem.	

-		 Dosledno	upoštevanje	varnostne	razdalje!	Veliko	vozni-
kov	še	vedno	ne	upošteva	1	/	3	Vožnja	po	avtocesti	in	
hitri	cesti	določil	o	varnostni	razdalji	,	predvsem	takrat,	
kadar	vozijo	za	vozilom,	ki	ga	želijo	prehiteti.

	-		 Vožnja	po	levem	voznem	pasu,	ko	voznik	ne	prehiteva	
nobenega	vozila,	je	prepovedana.	Za	vožnjo	je	name-
njen	desni	vozni	pas.	

-		 Od	pravočasnega	prihoda	intervencijskih	služb	so	po-
gosto	odvisna	tudi	življenja	posameznikov	.	Ob	zastoju	
na	avtocesti	in	hitri	cesti	morajo	vozniki	med	kolonama	
vozil	takoj	vzpostaviti	reševalni	pas	,	ki	je	dovolj	širok	
za	varno	vožnjo	intervencijskih	vozil.	Vozila,	ki	se	usta-
vljajo	ali	stojijo	na	skrajnem	levem	prometnem	pasu,	
se	morajo	razvrstiti	čim	bolj	levo,	tudi	čez	robno	črto	
smernega	vozišča.	Vozila,	ki	se	ustavljajo	ali	stojijo	na	
ostalih	prometnih	pasovih,	pa	se	morajo	razvrstiti	čim	
bolj	desno	,	tudi	čez	robno	črto	smernega	vozišča,	kar	
vključuje	tudi	odstavni	pas.	Ta	dolžnost	velja	vedno,	ko	
se	promet	zaradi	različnih	vzrokov	ustavi.

	-		 Upoštevati	je	treba	vso	postavljeno	prometno	signali-
zacijo	(prometne	znake,	prižgano	rdečo	luč	pred	pre-
dori,	ki	vozniku	prepoveduje,	da	bi	zapeljal	vanj,	talne	
označbe	idr.).	

-		 Voznik,	 ki	 je	 ugotovil,	 da	 je	 na	 avtocesti	 zapeljal	 na	
nasprotni	 vozni	 pas,	 mora	 svoje	 vozilo	 nemudoma	
umakniti	s	prometnih	površin.	Predlagamo,	da	o	tem	
nemudoma	obvesti	policijo	ali	upravljavca	ceste	in	jih	
zaprosi	za	zavarovanje	kraja	ob	obračanju	vozila.	Voz-
niki	pa,	ki	so	bili	obveščeni	o	vožnji	takšnega	voznika	
preko	sredstev	javnega	obveščanja,	morajo	zmanjšati	
hitrost,	 po	 potrebi	 vklopiti	 varnostne	 utripalke	 in	 se	
umakniti	na	desni	prometni	pas	smernega	vozišča	(ne	
prehitevati	vozil	pred	seboj).	Vožnja	v	nasprotni	smeri	
je	smrtno	nevarna!

Vir:	Gradivo	MNZ	-	Policija
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Društva

Občni zbor Čebelarskega društva Moravče

V	 soboto,	 3.	 2.	 2018,	 smo	 se	 člani	
čebelarskega	 društva	 zbrali	 na	 obč-
nem	zboru.	Po	poročanju	predsednice	
Irene	Urbanija	smo	ugotovili,	da	je	za	
nami	precej	delovno	leto.	Trenutno	je	
v	 društvo	 včlanjenih	 42	 čebelarjev,	
vabimo	pa	v	svoje	vrste	tudi	tiste	ljubi-
telje	čebel,	ki	se	nam	še	niso	pridružili.
Poleg	stalnega	izobraževanja	in	dela	
s	 čebelami	 smo	 lani	 veliko	 energije	
vložili	v	izvedbo	proslave	ob	praznova-
nju	70-letnice	ustanovitve	Čebelarske	
družine	Moravče.	Ob	pomoči	Občine	
Moravče	 smo	 prenovili	 podstrešni	
prostor	 doma,	 v	 katerem	 smo	 pri-
pravili	razstavo	čebelarskega	orodja,	
pripomočkov	 in	 literature.	 Skupaj	 s	
Turističnim	 društvom	 smo	 pripravili	
razstavo	 o	 čebelarjenju	 na	 Morav-
škem	 tudi	 v	 Kulturnem	 domu.	 Za	
občane	in	otroke	iz	vrtca	in	osnovne	
šole	smo	v	juniju	pripravili	dan	odpr-
tih	 vrat	društva.	V	novembru	 smo	s	
šolo	 in	vrtcem	sodelovali	pri	 izvedbi	

Tradicionalnega	 slovenskega	 zajtr-
ka.	V	avgustu	smo	v	okviru	projekta	
Dan	 odprtih	 vrat	 občine	 Moravče	 v	
čebelarskem	domu	za	obiskovalce	pri-
pravili	razstavo	ter	delavnico	izdelave	
sveč.	Udeležili	smo	se	tudi	procesije	
in	maše	v	Drtiji	ter	Ambroževe	maše	v	
Dobu.	V	septembru	smo	za	naše	člane	
pripravili	srečanje,	kjer	smo	izmenjali	
primere	 dobre	 čebelarske	 prakse	 in	

nagradili	vzorce	medu.	Decembra	pa	
smo	se	udeležili	sprejema	čebelarjev	
pri	predsedniku	Borutu	Pahorju.
V	letošnjem	letu	se	nameravamo	po-
leg	ostalih	dejavnosti	udeležiti	tudi	pr-
vega	praznovanja	Svetovnega	dneva	
čebel	v	Breznici	na	Gorenjskem,	kjer	
stoji	čebelnjak	našega	prvega	učitelja	
čebelarstva	Antona	Janše.

Občni zbor in volitve Društva upokojencev Moravče
Veliko	 članov	 ima	 društvo	 upoko-
jencev	 Moravče.	 Čeprav	 je	 od	 tega	
četrtino	starih	nad	osemdeset	let,	je	
vodstvo	mnenja,	da	se	je	potrebno	po-
truditi,	da	se	zadovolji	vsakega	člana.	
Društvo	 ima	 zeliščarsko,	 folklorno,	
pevsko,	 pohodniško,	 telovadno	 in	
šahovsko	sekcijo.	Tako	so	poleg	vaj,	
nastopali	 in	 razstavljali	 v	 domačem	
kraju,	 v	 Pokrajinski	 zvezi	 Gorenjske,	
po	Sloveniji	 in	v	 tujini.	Skrbeli	so	za	
izobraževanje.	Obnavljali	so	društvene	
prostore,	v	katerih	se	veliko	srečujejo	
in	ustvarjajo.	V	preteklem	letu	so	bili	

na	 petih	 izletih.	 Člane	 stare	 nad	 80	
let	pa	so	obiskali	in	skromno	obdarili	
za	novo	leto.
Občni	zbor	je	bil	zopet	lepo	obiskan.	
Navada	v	upokojenskih	društvih	je,	da	
povabijo	v	goste	predsednike	ali	pred-
stavnike	bližnjih	društev.	Tako	 imajo	
vpogled	v	delovanje	drugih	društev.	
Iz	Moravč	 imajo	predstavnico	tudi	v	
odboru	Pokrajinske	zveze	Gorenjske,	
tako	da	so	tudi	tu	na	tekočem.	
Zbor	 je	potrdil	 načrt	delovanja	 v	 te-
kočem	letu,	ki	bo	po	dogodkih	sledil	
preteklemu	 z	 nekaterimi	 dopolnili.	

Člani	so	z	navdušenjem	sprejeli	vest,	
da	 bodo	 Moravče	 	 gostile	 srečanje	
upokojencev	Gorenjske,	ki	bo	7.	juni-
ja	na	prostoru	Cegunce.	Pričakujejo	
2.500	udeležencev.	Vsekakor	jim	dela	
ne	 bo	 zmanjkalo.	 Mogoče	 bo	 vsaj	
malo	povečalo	turistične	izlete	k	nam.
Letos	je	bilo	tudi	volilno	leto	za	odbor,	
nadzorni	odbor,	častno	razsodišče	in	
predsednika/co.	Očitno	so	vsi	do	se-
daj	dobro	delali,	ker	so	bili	izvoljenii	še	
za	mandatno	obdobje	štirih	let.	
Vabijo	medse!

VR
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Združenje borcev Moravče na občnem zboru

Na	 občnem	 zboru	 Združenje	 bor-
cev	 Moravče	 je	 predsednik	 Jože	
Kveder	 poročal	 o	 delu	 v	 preteklem	
letu.	Dejavnosti	združenja	so	gotovo	
ohranjanje	spominskih	slovesnosti	in	
spomenikov	ter	grobov,	obiski	prire-
ditev	s	tematiko	NOB	v	bližnji	okolici	
in	po	Sloveniji	pa	tudi	obiski	starejših	
članov.	V	tem	smislu	so	sprejeli	tudi	
napovednik	za	tekoče	leto.	Največja	
slovesnost	bo	letos	14.	julija	pri	spo-
meniku	na	Grmačah,	ki	je	posvečen	
33	padlim	borcem	in	žrtvam	fašistič-
nega	nasilja.

VR

Moravške Lilije: Občni zbor in tabor Socvetje na Mohorju

14.02.2018	smo	imeli	člani	Mažore-
tnega	društva	Moravške	Lilije	občni	
zbor.	Ker	so	članice	mlade	in	ker	je	bil	
to	naš	prvi	občni	zbor,	smo	v	uvodu	
malo	o	tem	kaj	občni	zbor	pomeni.	
Zelo	smo	bili	veseli,	ker	so	se	otrokom	
pridružili	starši,	da	smo	lahko	resnič-
no	potrdili	plan	za	leto	2018.	Naj	bo	
tokrat	 ponovno	 mesto	 za	 zahvalo	
staršem	 za	 sodelovanje,	 da	 smo	 v	
letu	2017	poleg	ustanovitve	speljali	
pomoč	pri	srečolovu	od	7.-9.11.2017	
v	Laškem	na	evropskem	mažoretnem	
prvenstvu.	Kmalu	zatem	nas	je	šola	
povabila	k	sodelovanju	z	nastopom	
ob	praznovanju	ob	50.	obletnici	OŠ	
Jurij	Vega.	
10	 članic	 z	 vaditeljico	 Barbaro	 No-
vina	 in	 predsednico	 se	 je	 od	 17.-
19.11.2017	udeležilo	III.	izobraževal-
nega	tabora	v	mažoretni	dejavnosti	
za	mažorete,	trenerje	in	vodje	mažo-
ret,	 ki	ga	 je	organizirala	 Mažoretna	
akademija	MZS	in	JSKD	na	Rogli,	kjer	
so	se	dekleta	v	krogu	drugih	mažoret	
urila	v	mažoretnih	veščinah	ter	bila	
prisotna	na	izobraževalnih	sestankih.	
Mažoretna	zveza	Slovenije	je	pouda-
rila	velik	pomen	sodelovanja	mažoret	
z	 lokalnimi	 godbami,	 kar	 nam	 zelo	
dobro	uspeva	s	Pihalno	godbo	Mo-
ravče	zakar	smo	godbi	zelo	hvaležne.	
Naša	 vaditeljica	 Barbara	 Novina	 je	
tudi	 sama	 dolgoletna	 uspešna	 tek-
movalka,	 sodnica,	 ima	 licence	 na	

večih	področjih,	je	trenerka	uspešnih	
tekmovalk	ter	nenazadnje	ravnatelji-
ca	Mažoretne	akademije	Slovenije.
Letos	 so	 nas	 ponovno	 povabili	 k	
nastopu	 in	 praznovanju	 tokrat	 45.	
obletnice	 logaških	 mažoret,	 ki	 je	
bilo	 09.12.2017	 v	 Logatcu.	 Seveda	
pa	 smo	 bile	 z	 izjemnim	 veseljem	
prisotne	ob	postavitvi	jelke	v	sklopu	
dogodkov	 Veseli	 december	 v	 Mo-
ravčah,	ki	ga	organizira	TD	Moravče	
z	 občino	 Moravče.	 Hvaležne	 smo	
Občini	Moravče,	da	nam	je	ob	koncu	
leta	 uspelo	 pridobiti	 tudi	 uniforme	
Moravških	Lilij,	ki	jih	rabimo	za	naše	
prvo	tekmovanje,	ki	se	ga	bomo	ude-
ležile	v	maju	v	Dobovi.
V	februarju	smo	se	izjemno	veselile	
na	pustni	povorki,	saj	nam	je	v	ritmu	
Pihalne	godbe	Moravče	uspelo	osvo-
jiti	 prvo	 mesto	 v	 skupini	 skupinska	
maska.	Od	17.-18.02.2018	smo	bili	
na	 taboru	 na	 Mohorju,	 ki	 smo	 ga	
poimenovali	 Socvetje,	 ker	 smo	 z	
njim	želeli,	da	se	obe	skupini,	skupaj	
30	 deklet,	 bolje	 spozna	 in	 najbolje	
sodeluje.	 Poleg	 vodenih	 vadb	 in	
družabnih	iger	smo	na	taboru	z	go-
spo	Bernardo	Mal	speljali	delavnico	
na	 temo	 sodelavec-vrstnik-prijatelj.	
Poleg	 vadbe	 za	 tekmovanje	 smo	 v	
polnem	teku	priprav	za	16.03.2018,	
ko	 bo	 v	 Kulturnem	 domu	 v	 Morav-
čah	 prireditev	 Moravške	 Lilije	 se	
predstavijo	v	sodelovanju	s	folkloro,	

Moravškimi	rokodelkami,	kamor	vas	
izjemno	 lepo	 vabimo,	 da	 obudimo	
zgodbo	o	moravških	lilijah.	

www.moravce. si
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Rokodelski center Moravče 
in vseslovenska rastava rož iz papirja

Na	vseslovesnki	razstavi	rož	iz	papirja	
Rokodelski center Moravče	sodelu-
je	že	petič.	Od	takrat,	ko	se	je	organi-
zirala	in	oblikovala	prva	pa	do	letos,	
ko	je	napovedana	že	peta.	Tema,	ki	
jo	bodo	rokodelci	na	letošnji	razsta-
vi	 rož	 iz	 krep	 papirja	 predstavili	 je 
»Rože iz papirja za vse letne čase«.	
Izdelke	 za	 razstavo	 pripravlja	 več 
kot petnajst	 rokodelcev.	 Izdelujejo	
najrazličnejše	 rože,	 ki	 jih	 poznamo	
v	posameznem	letnem	času,	od	po-
mladi,	poletja,	jeseni	pa	vse	do	zime.	
Med	njimi	forzicije,	zvončki,	krokosi,	
sončnice,	 božične	 zvezde,	 sivka,	
okrasno	zelje,	hiacinte,	potonike,	tuli-
pani,	narcise,	vrtnice,	marjetice,	mak,	
tulipani,	kale,	plavice,	nageljni,	klivije,	
krizanteme	 in	 še	 veliko	 drugih.	 Pri-
prave	potekajo	skozi	celo	leto.	Temu	
so	 bile	 posvečene	 kar	 štiri	 redne	
rokodelske	delavnice,	poleg	dela,	ki	
ga	rokodelci	opravijo	doma.	Ob	tem	
bodo	potrebna	še	dodatna	srečanja,	

izven	rednega	urnika,	pred	razstavo,	
da	se	vse	doreče	 in	smiselno	uredi	
v	celoto,	katera	bo	predstavljena	na	

Vranskem.	Dobrodošli!
Eva	Babnik

Od maja do novembra
V	letošnji	bralni	sezoni	smo	se	bralke	
bralnega	krožka	Bralne lučke	posve-
tile	prebiranju	del	slovenskih	avtorjev.	
V	mesecu	februarju	smo	se	posvetile	
delu	Draga Jančarja	z	naslovom	Maj, 
november.	Skozi	delo	nas	je	tokrat	po-
peljala	Jožica.	K	nam	je	znala	priklicati	
zvoke,	 ki	 jih	 je	 mladi	 Kraljevič	 prei-
graval	na	dunajskih	ulicah	kot	ulični	
goslač.	Maj, november	je	Jančarjev 
roman,	ki	je	izšel	leta	2014.	Avtor	je	
eden	izmed	najbolj	dejavnih	in	plodo-
vitih	 sodobnih	 slovenskih	 pisateljev.	
Je	dramatik	in	tudi	pisec	esejev,	v	ka-
terih	se	ukvarja	s	problematiko	politike	
in	civilne	družbe.	Je	prejemnik	večih	
slovenskih	 in	 mednarodnih	 nagrad,	
med	 njimi	 Prešernova nagrada,	 iz	
leta	1993,	za življenjsko delo.	V	nje-
govem	delu	se	srečamo	z	življenjem	
mlajšega	 moškega,	 ki	 išče	 svojo	 ži-
vljenjsko	pot.	Razdvojen	je	med	študi-
jem	in	glasbeno	umetnostjo.	Hkrati	pa	
ga	ob	tem	pestijo	težave	z	zaslužkom	
denarja	za	dostojno	življenje,	katerega	
mu	poulično,	sicer	vrhunsko	preigra-

vanje	 violinskih	 skladb	 ne	 prinaša.	
Tudi	nočno	igranje	v	»klezmer	bandu«	
ne	prinaša	zadostnega	zaslužka.	Ob	
vsem	 tem	 ga	 preprosti	 »boglonaj!«	
za	drobiž	odpelje	nepoznanim,	skriv-
nostnim	 kurirskim	 poslom	 naproti.	

Nova	zgodba	iz	življenja	mladega	člo-
veka,	nove	izkušnje	in	dogodivščine.	
Izpeljan	je	bil	še	en	prijeten	večer	ob	
knjigi,	ki	je	zopet	odstrla	kakšen	nov	
pogled.	Na	branje!

Eva	Babnik,	foto:	Anamaria	Lavrač
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Lepopisje tudi za odrasle
Osnovna	 šola	 Jurija	 Vege	 Moravče	
je,	3.	decembra	 lani,	na	rojstni	dan	
dr.	 Franceta	 Prešerna,	 razpisala	
Tekmovanje v lepopisu 2018 za 
Prešern(ov)o pero.		Letos	smo	bili	k	
sodelovanju	prvič	povabljeni	tudi	od-
rasli	tekmovalci,	predstavniki	društev	
v	občini	Moravče.	Vsako	društvo,	ki	
šteje	50	članov	ali	več	je	lahko	izbralo	
6	tekmovalcev,	3	moške	in	3	ženske.	
Društva,	ki	štejejo	do	49	članov	pa	
4	tekmovalce.	Opogumile	smo	se	tri	
predstavnice	Rokodelskega centra 
Moravče.	Za	nas	je	bila	to	nova,	pri-
jetna	izkušnja.	Po	merilnikih	lepopisa,	
okraševanja	prve	črke	in	vrstice,	pre-

pisanega	in	avtorskega	besedila	ter	
celostnega	pogleda	na	končni	izdelek	
pa	tudi	preizkušnja,	kateri	 je	sledilo	
ocenjevanje	 in	 končno	 nagrada.	 O	
zmagovalki	 med	 tremi	 odraslimi	
tekmovalkami	 je	zapisala	 (	v	rubriki	
S	šolo	za	šolo)	že	Alenka Tominšek.	
Da	smo	se	tudi	me	udeležile	natečaja	
je	zagotovo	botrovalo	to,	da	cenimo	
lepopis,	kulturo	in	ohranjanje	pisave	z	
roko.	Vse	premalo	pogosto	se	danes	
srečujemo	z	njo,	nasploh	pa	jo	pre-
malo	uporabljamo	 in	se	pravzaprav	
za	njo	tudi	potrudimo.	Po	zaključku	
tekmovanja	je	stekel	kratek	pogovor	
s	predsednico	tekmovalne	komisije,	

gospo Bernardo Mal,	ki	je	poudarila,	
da	lepopis	in	prizadevanje	zanj	vpliva	
tudi	na	aktivnost	možgan	ter	možgan-
skih	povezav,	to	pa	blagodejno	vpliva	
na	 človeka.	 Lepopis	 in	 izdelovanje	
tekmovalne	 naloge	 od	 začetka	 do	
konca	zahteva	kar	precej	od	tekmo-
valca.	 Od	 odraslega	 še	 sploh,	 ker	
se	z	lepopisom	premalo	srečujemo.	
Upamo,	da	bo	 tekmovanje	doseglo	
svoj	razmah	in	širilo	kreativnost	tudi	
v	prihodnje.	

Eva	Babnik

Sneguljčica na Vrhpoljah

KUD	Vrhpolje	vsako	leto	pripravi	prire-
ditev	ob	kulturnem	prazniku.	Letos	je	
podmladek	dramske	skupine	pripravil	
igrico	z	naslovom	Sneguljčica.
Na	začetku	seveda	ni	manjkala	naša,	
slovenska	 himna,	 ki	 je	 pravi	 ponos	
vsakega	 kulturnika	 ali	 občudovalca	
Prešernove	poezije.	
Podmladek	dramske	skupine,	ki	jo	le-
tos	oblikujejo	in	v	igrici	sodelujejo	so:	
Špela	Tandler,	Ela	Lavrič,	Laura	Cerar,	
Jerca	Cerar,	Lovro	Levačić,	Marko	Le-
vačić,	Eva	Dornik,	Tilen	Burja,	Uršula	
Mihalinec	 in	 Bert	 Mihalinec.	 To	 so	
bivši	 in	 sedanji	 učenci	 podružnične	
osnovne	šole	Vrhpolje.		S	svojim	kra-
jem	 živijo,	 se	 udeležujejo	 aktivnosti	
in	sodelujejo	pri	ustvarjanju	življenja	
v	tem	kraju.	To	je	za	prihodnost	kraja	
in	kulture	zelo	pomembno.
Vse	 skupaj	 vodi	 in	 povezuje	 Fani	
Pačnik,	ki	v	društvu	sodeluje	od	sa-
mega	 začetka,	 podmladek	 dramske	
skupine	pa	je	postal	aktiven	na	njeno	
vzpodbudo,	potrpljenjem	in	veseljem	
dela	z	mladimi.	
V	soboto,	3.	februarja	2018,	ob	18.	
uri	 so	 v	 prostorih	 gasilskega	 doma	
na	Vrhpoljah	 zaigrali	modernizirano	
Sneguljčico,	 kjer	 pa	 je	 kraljica	 še	
vedno	 zlobna,	 Sneguljčica	 najlepša	
v	deželi,	palčkov	je	še	vedno	sedem	
in	 v	 njihovo	 hišico	 pride	 princ,	 da	
odpelje	 svojo	 bodočo	 ženo	 na	 svoj	

dvor.	Vse	modernizirane	spremembe	
so	otroke	zabavale,	jim	bile	zanimive	
in	zabavne.
Kljub	vremenu,	ki	nam	ni	bilo	naklo-
njeno,	 je	 bilo	 obiskovalcev	 veliko.	
Obiskovalci	s	bili	predvsem	otroci	in	
njihovi	najbližji.	To	so	najzahtevnejša	
publika,	oni	so	najbolj	iskreni	kritiki.	
Za	 igralce	 je	 bil	 pravi	 izziv,	 kako	 jih	

preglasiti,	saj	so	v	pravljici	sodelovali	
prav	vsi	otroci	v	prvih	vrstah.	Odziv	je	
bil	čudovit.	Tudi	dolžina	predstave	je	
bila	pravšnja	za	vse	otroke.	Vsi	smo	
uživali	v	prijetnem	vzdušju	in	kultur-
nemu	prazniku	v	poklon.	

Natalija	Brodar
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Inovativni projekt - Tekmovanje za Prešernovo pero 2018 – 
izvedeno tretjič

Na	Osnovni	šoli	Jurija	Vege	Moravče	
je	bilo	tretje	leto	zapored	organizirano	
tekmovanje	v	lepopisu,	tako	imenova-
no	tekmovanje	za	Prešernovo	pero.	
Po	vseh	razredih	so	se	učenci	pripra-
vljali	nanj	v	okviru	pouka,	kjer	so	uči-
telji	pri	vseh	predmetih	vsakodnevno	
opozarjali	na	obliko	pisave.	Lepopisja	
ne	razumemo	kot	umetelne	oblike	črk	
oz.	pisave,	ampak	želimo	doseči	zgolj	
preglednost,	orientacijo,	berljivost	črk,	
estetiko	 in	 nenazadnje	 tudi	 humor.	
Poleg	 tega	 učitelji	 likovnega	 pouka	
učencem	 predstavljajo	 izdelavo	 oz.	
okraševanje	prve	črke	ter	okrasne	vrsti-
ce.	V	tednu	pred	slovenskim	kulturnim	
praznikom,	 Prešernovim	 dnevom,	 je	
bilo	 tekmovanje	 izvedeno	 v	 četrtek,	
1.	 februarja.	 Za	 razliko	 od	 lanskega	
tekmovanja	so	se	letos	učencem	pri-
družile	3	odrasle	tekmovalke	iz	društva	
rokodelcev.	Komisija	je	opravila	najtež-
je	delo,	saj	je	med	ličnimi	izdelki	težko	
izbrala	 zmagovalne.	Na	prireditvi	ob	
kulturnem	prazniku	je	bilo	podeljenih	
18	nagrad,	Prešernovih	peres.	Komi-
sija	je	opravila	težko	delo.	Nagrade	so	

prejeli	naslednji	učenci:	 Isabela	Bož-
jak,	Jakob	Smolnikar,	Ana	Gabrovec,	
Jure	Jenko,	Zala	Moder,	Matej	Roglič,	
Rubi	Zalokar,	Nik	Udovič,	Lana	Vidic,	
Marcel	Bizilj,	Valentina	Medic,	Simon	
Pirnat,	Lovro	Primc,	Pia	Karažija,	Kaja	
Peterka,	Timotej	Bizilj,	Ajda	Urbanija,	
Lan	Železnik	Kovačič.	Eno	pero	pa	je	
prejela	tudi	odrasla	tekmovalka,	Bran-
ka	Bizjan.	Poleg	peresa	so	tekmovalci	
dobili	tudi	zimzelen,	ki	je	prišel	na	šolo	

prav	iz	Prešernove	hiše	v	Vrbi,	ter	pisno	
priznanje	z	obrazložitvijo.
V	šoli	je	bila	s	pomočjo	Društva	roko-
delcev	Moravške	doline	–	Rokodelski	
center	Moravče	pripravljena	tudi	raz-
stava	nagrajenih	izdelkov.	Na	spletni	
strani	šole	je	objavljena	e-knjiga	zma-
govalnih	 izdelkov.	 Za	 prihodnje	 leto	
razmišljamo	o	mreženju	tekmovanja	
med	šolami.

Alenka	Tominšek

Praznični koncert osnovnošolskih pevskih zborov

Vstopili	smo	v	novo	leto	in	za	nami	je	
še	en,	že	pravzaprav	tradicionalni,	de-
cembrski	koncert	pevskih	zborov	mo-
ravške	osnovne	šole.	Prireditev	se	je	
odvijala	11.	12.	2017	v	prostorih	vrtca	
Vojke	Napokoj.	V	tem	decembrskem	
čarobnem	času	nas	je	razveseljevala	
pesem	iz	mladih	grl.	Predstavila	sta	se	
otroški	pevski	zbor	Mali	kos	in	mladin-
ski	pevski	zbor	Muc-art,	pod	vodstvom	
zborovodkinje	 Mojce	 Malovrh.	 Tako	
starejši	 kot	naši	najmlajši	poslušalci	
smo	lahko	uživali	v	glasbeni	pravljici	
zborovske	pesmi.	Otroški	zborček	nas	
je	popeljal	po	zasneženi	pokrajini	od	
vrabčka,	 zajčka	 in	 veverice	 pa	 vse	
do	medveda,	ki	so	vsi	prav	doživeto	
nastopili	 vsak	 v	 svoji	 melodiji.	 Nato	
pa	smo	kot	na	saneh	poleteli	v	nebo	
ob	ubranem	petju	pesmi	Polet	v	nebo	
mladinskega	 pevskega	 zbora	 in	 ob	

božičnem	nagovoru	ravnateljice	Nuše	
Pohlin	Schwarzbartl	s	srcem,	polnim	

topline,	zapustili	koncertno	prizorišče.
Alenka	Tominšek
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Nastop vrtčevskega pevskega zbora

V	 sredo,	 7.	 2.	 2018,	 je	 na	 Osrednji	
občinski	prireditvi	ob	slovenskem	kul-
turnem	prazniku	nastopal	tudi	vrtče-
vski	pevski	zbor	Jurček	poje.	Več	kot	
70	 otrok,	 v	 spremstvu	 strokovnega	
osebja,	se	je	na	odru	Kulturnega	doma	
Moravče	predstavilo	s	tremi	pesmimi.	
Prva	 pesem	 je	bila	 ljudska	 pesem	 z	
naslovom	Jaz	bi	rad	cigajnar	bil,	ki	so	
jo	 otroci	 odpeli	 ob	 spremljavi	 kitar.	
Drugo	pesem,	Luža	mleka,	so	otroci	
odpeli	v	kanonu,	kar	je	za	predšolske	
otroke	precej	zahteven	način	petja,	a	
naši	otroci	so	nalogo	opravili	odlično.	
Zadnja	pesem,	Če	si	slabe	volje,	pa	je	
bila	obogatena	s	plesom.	To	je	bil	že	
drugi	nastop	v	tem	šolskem	letu.	
Za	nastope	 se	otroci	pripravljajo	na	
ponedeljkovih	 pevskih	 vajah,	 ki	 jih	
vodimo	 mentorice	 Petra	 Štefan,	 Ro-
manca	Božič	 in	Kristina	Klopčič.	Ker	
so	v	zbor	vključene	vse	skupine	dru-
gega	starostnega	obdobja	in	skupine	
kombiniranih	oddelkov,	 kar	vključuje	

približno	180	otrok,	 vaje	potekajo	v	
dveh	delih.	Ponedeljki	v	vrtcu	so	zato	
glasbeno	obarvani.	Naše	pevske	vaje	
se	pričnejo	z	opevanjem,	ki	se	prepleta	
z	gibanjem,	vajami	za	artikulacijo,	glas-
beno-didaktičnimi	igrami	in	bansi.	Nato	
pa	sledi	učenje	nove	pesmi	ali	prepeva-
nje	že	osvojenih	pesmi.	Tako	mentorice	

želimo	pri	otrocih	spodbuditi	 veselje	
do	 petja	 in	 do	 glasbe,	 hkrati	 pa	 ob	
tem	nastaja	podmladek	za	nadaljnje	
prepevanje	v	šolskih	klopeh.	
Na	koncu	pa	naj	se	zahvalimo	še	vam	
staršem,	ki	z	veseljem	pripeljete	otro-
ke	na	nastop.

Zapisala:	Kristina	Klopčič

Kultura na OŠ Roje

Ljudje	smo	si	različni.	Vsak	naj	bi	spo-
štoval	mišljenje	in	način	življenja	dru-
gega,	vendar	v	praksi	pogosto	temu	
ni	tako.	Na	naši	šoli	otroke	učimo,	da	
drugačnost	ni	posebnost,	ki	bi	se	 je	
morali	 sramovati,	 ampak	 prednost,	
na	katero	bi	morali	biti	ponosni.	Zato	
učence	 spodbujamo	 k	 razvijanju	
lastnih	 močnih	 področij,	 kakor	 jih	
tudi	 učimo,	 da	 sprejemajo	 druge	 in	
negujejo	medsebojne	odnose	preko	
vrednot,	vzgojnih	načel	in	vizije	šole	
ter	 potreb	 naših	 učencev,	 njihovih	
staršev	in	okolja,	v	katerem	živijo.	
V	 mesecu	 februarju	 smo	 se	 še	 bolj	
osredotočili	na	vrednoto,	ki	se	včasih	
zdi	v	današnjem	svetu	zanemarjena	
in	 skoraj	 pozabljena,	 to	 je	 kultura.	
V	duhu	 le-te	smo	se	z	učenci	pogo-
varjali	o	naših	pesnikih,	pisateljih	ter	
drugih	umetnikih,	ki	so	pisali	kulturno	
zgodovino	 našega	 naroda.	 Učenci	
so	ustvarjali,	brali	in	pisali	pesmi,	ob	
tem	 pa	 razmišljali,	 kako	 lahko	 sami	
prispevajo	 h	 kulturnem	 sobivanju	 z	
vrstniki.	Ugotavljali	smo,	da	je	kultura	
veliko	več	kot	le	napisana	knjiga	ali	kip	
v	galeriji.	Živi	v	nas,	v	naših	dejanjih	
in	 hodi	 z	 roko	 v	 roki	 s	 prijaznostjo,	
spoštovanjem	in	olikanim	vedenjem.	

Svoja	 novo	 pridobljena	 znanja	 in	
spoznanja	 so	 učenci	 prikazali	 na	
plakatih	in	v	likovnih	delih,	ki	smo	jih	
razobesili	 po	 hodnikih	 in	 v	 jedilnici.	
Za	zaključek	uspešnega	raziskovanja	
smo	pripravili	proslavo	ob	kulturnem	
prazniku.	Tam	so	otroci	pokazali,	da	
recitirajo	 kot	 pravi	 pesniki,	 pojejo	
kot	 slavčki	 ter	 igrajo	 na	glasbila	 kot	
pravi	 instrumentalisti.	 Proslavo	 smo	
zaključili	 obogateni	 z	novo	 izkušnjo,	
melodijo,	ljudsko	pesmijo,	ki	ni	niko-
gar	 pustila	 ravnodušnega.	 Vsak	 od	
nas	ima	namreč	v	sebi	prostor,	ki	ga	
polni	 z	 radovednostjo,	 novimi	 izzivi	

in	izkušnjami.	To	nas	dela	bogatejše,	
zadovoljne,	samozavestne.	
Znanje	 o	 kulturi,	 ki	 ga	 damo	 našim	
otrokom	 ter	 učencem,	 naj	 nas	 in	
njih	pripelje	do	strpnosti	in	globljega	
razumevanja	drug	drugega.	Namreč	
vsi	 imamo	 enake	 korenine.	 Bodimo	
ponosni	na	svojo	zgodovino.	Naučimo	
otroke	ohranjati	svoje	izročilo.	Da	bo	
naš	svet	v	prihodnosti	 lepši	 in	pred-
vsem	bolj	kulturen.

Petra	Bogataj	Ivančič
učiteljica	na	OŠ	Roje
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Veliko gibanja in plesa

Gibanje	 je	 ena	 najpomembnejših	
dejavnosti	pri	otrocih	v	predšolskem	
obdobju,	zato	smo	se	meseca	decem-
bra	in	januarja	v	skupini	Muce	veliko	
gibali	 in	 plesali.	 V	 telovadnici	 smo	
otrokom	pripravile	različne	poligone,	
tobogan	 in	 žoge,	 ven	pa	smo	hodili	
na	sprehode	po	različnih	poteh,	ter	se	
igrali	na	igralih	igrišča.	V	decembru	je	
naša	vzgojiteljica	Simona	Uštar	orga-
nizirala	novoletni	ples	s	čisto	pravim	
ansamblom	 in	 ozvočenjem.	 Fantje	
Aleš	 Kosmač,	 Robert	 Koderman	 in	
Matic	 Kosmač,	 pa	 so	 nam	 zaigrali	
čudovite	 pesmi,	 ob	 katerih	 smo	 se	
vse	skupine	z	veseljem	zavrtele.	Ob	tej	
priložnosti	se	jim	iz	srca	zahvaljujemo	
in	upamo,	da	bo	ta	novoletni	ples	po-
stal	tradicija.	Skupaj	z	vzgojiteljicami	
smo	 zaplesali	 in	 se	 naučili	 plesno	
koreografijo	 “Mi	 delamo	 snežaka”	
avtorice	Mojce	Robič	in	tudi	najmlajši	

že	sodelujejo	pri	plesu.	Da	pa	je	bilo	
veselje	še	večje	nas	je	razveselil	sneg.	
Skupaj	smo	se	igrali	na	igrišču,	se	ke-
pali	in	se	spuščali	po	hribu.	Z	rdečimi	
lički	 in	 nasmejanih	 obrazov	 pa	 smo	

se	radi	vrnili	v	igralnico	na	topel	čaj.	
Res	je,	v	vrtcu	Moravče	se	vedno	kaj	
lepega	dogaja.

Nina	Puc,	vzgojiteljica

Naši nogometaši na pripravah v Banjolah na Hrvaškem
Selekcije	od	trinajstega	leta	do	član-
ske	 ekipe	 so	 se	 tudi	 letos	 udeležile	
nogometnih	priprav	na	spomladanski	
del	sezone,	tokrat	v	Banjolah	pri	Pulju	
v	sosednji	Hrvaški.	Letošnjih	priprav	
se	 je	 udeležilo	 preko	 70	 članov	 na-
šega	 kluba,	 ki	 smojih,	 kljub	 dokaj	
neugodnim	 vremenskim	 razmeram,	
uspešno	pripeljali	do	konca.	Selekcije	
U13,	U15,	U17,	U19	in	članska	ekipa,	
so	na	tri	dnevnih	pripravah	opravile	po	
dva	treninga	dnevno,	ali	pa	namesto	
treninga	odigrale	prijateljsko	tekmo.	
Na	 žalost	 pa	 so	 bile	 vse	 aktivnosti	
naših	nogometašev	otežene	z	dežjem	
ali	burjo,	kar	je	tudi	botrovalo	pri	odpo-
vedi	tekme	našega	članskega	moštva.	
Selekciji	U13	in	U15	sta	se	pomerili	z	

vrstniki	NK	Tržič,	ki	so	bili	v	tem	času	
na	 pripravah	 v	 Rovinju.	 Naša	 ekipa	
U13	je	tekmo,	ki	je	bila	odigrana	v	Ba-
njolah,	izgubila	z	1:0,	ekipa	U15	pa	je	
v	Rovinju	premagala	moštvo	iz	Tržiča	
z	3:1.	Selekcija	kadetov	se	je	pomerila	
z	 avstrijsko	 prvo	 ligaško	 ekipo	 KSV	
Kapfenberg.	Slednji	so	bili	uspešnejši.	
Zadnji	dan	so	naše	ekipe	odigrale	še	
medsebojne	tekme,	U13	proti	U15	in	
mešana	ekipa	U17	in	U19	proti	član-
skemu	moštvu.	V	prostem	času	smo	
pridno,	 še	 posebej	 mlajše	 selekcije,	
izkoriščali	tudi	hotelski	bazen.	
Za	varen	prevoz	naših	nogometašev	
je	poskrbelo	prevozništvo	Frenk	Bus,	
za	malico	naših	otrok	ob	prihodu	v	Ba-
njole	pa	je	sponzorsko	poskrbela	trgo-

vina	Spina	iz	Krašc.	za	kar	se	iskreno	
zahvaljujemo.	Prav	tako	sledi	zahvala	
tudi	 staršem	 naših	 nogometašev	 in	
ostalim	članom,	ki	so	pripomogli,	da	
so	se	lahko	slednji	priprav	udeležili.	
Na	 kratko	 pa	 še	 o	 naših	 najmlajših	
nogometaših,	 U7,	 U9	 in	 U11,	 ki	 se	
priprav	niso	udeležili,	prav	 tako	 tudi	
naša	 ekipa	 deklet.	 Vsi	 omenjeni	 so	
medtem	 pridno	 opravili	 treninge	 v	
šolski	telovadnici.
Ekipe	od	U7	pa	vse	do	U15	imajo	pred	
seboj	še	nekaj	krogov	zimske	lige,	o	
slednjih	pa	bomo	poročali	v	naslednji	
številki,	ko	bodo	tovrstna	tekmovanja	
praktično	že	pri	koncu.

B.B.

23marec 2018



Iz naših krajev

Vsako leto več pustnih mask v Moravčah

Pustno	 rajanje	 za	 vse	 generacije	 v	
pripravi	občine,	Turističnega	društva	
in	pihalne	godbe	 je,	vzpodbudno	za	
organizatorje,	vsako	leto	bolj	obiska-
no.	 Letos	 maskam	 ni	 bilo	 potrebno	
odganjati	 zime,	 ker	 je	 bilo	 čudovito	
sončno	vreme	ravno	na	pustno	sobo-
to.	Sprevod	od	avtobusne	postaje	do	
kulturnega	doma	je	bil	dog,	pisan	in	
sestavljen	iz	pomenskih	mask.	Tako	je	
bil	izbor	najboljših	v	Kulturnem	domu	
kar	 težak.	 Gotovo	 pa	 da	 domača,	
tokrat	maskirana	pihalna	godba,	tudi	

tej	prireditvi	poseben	čar.	Tudi	mažo-
retno	društvo	je	postalo	nepogrešljivo.	
Vsekakor	se	maškare	rade	pokažejo,	
kakšen	 krof,	 čaj	 in	 kuhano	 vino	 Tu-
ristične	 društva	 pa	 pustni	 običaj	 še	
obogati.

VR

Pust v Dešnu
Vsako	leto	je	pustni	čas	prav	posebej	
zanimiv.	Na	pustni	torek	so	se	po	naši	
vasi	sprehajale	pustne	šeme.	Pobegli	
konjiček,	motoristka,	zdravnik,	arabski	
šejk,	vampirček	in	junak	iz	Zvezdnih	
stez.	Po	hišah	se	je	cvrlo	in	tudi	tega	
se	maškare	 zelo	 razveselijo.	Kakšne	
od	dobrot	in	kakšnega	»dinarčka«,	kar	
nam	sporočijo	s	pesmijo,	ki	jo	pripravi-
jo	za	svoje	obiske	v	pustnem	času.	S	
svojim	prihodom	vaščanom	poklonijo	
dobro	voljo.	Poskrbijo	pa	tudi	za	to,	da	
bo	zima	za	ljudi	mila,	in	da	med	nas	
kar	se	da	hitro	vstopi	pomladni	čas.	

Eva	Babnik
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PRIHODNOST ZA SVOJE OTROKE IN VNUKE
Že	 starogrški	 filozof	 Sokrat	 je	 zapisal,	 da	 je	
pohlep	človeka	ena	najhujših	bolezni,	ki	popol-
noma	zaslepi	le	tega,	njegovo	dušo	in	vest	pa	
prekrije	s	prividom	lastnega	bogastva	in	blišča.	
Pohlep	je	stanje,	ko	ne	vidiš	več	sočloveka	in	
ves	blazen	hitiš	uničevati	vse,	kar	ti	stopi	na	pot	za	doseganje	mate-
rialnih	dobrin.	»Grabiti«	in	»imeti«	sta	v	takšnem	stanju	edino	vodilo.	
To	lahko	vidimo	in	spremljamo	na	vsakem	koraku.
Politika	ravnanja	z	industrijskimi	odpadki	se	od	države	do	države	zelo	
razlikuje.
Nemci,	Avstrijci	in	seveda	tudi	naši	bližnji	sosedje	Italijani	imajo	podob-
no	filozofijo,	a	so	nekoliko	pametnejši.	Pod	pretvezo	tujega	vlaganja	
in	prenosa	proizvodnje	v	Slovenijo,	se	namreč	v	ozadju	odvijajo	še	
druge	zgodbe.	Enostavno,	izsiljevanje	z	delovnimi	mesti	je	tako	mo-
čen	argument,	da	vsaka	država	prej	ali	slej	poklekne.	Zakaj	bi	recimo	
šel	tovornjak	nazaj	v	Slovenijo	prazen?	Le	kakšne	zanimive	poslovne	
priložnosti	ponuja	Slovenija?
Pametne	evropske	države	na	svojem	ozemlju	ne	marajo	hlapov	topil	
in	fenolnih	par	ter	drugih	toksičnih	substanc,	ki	počasi,	a	zagotovo	
ubijajo	vse,	česar	se	dotaknejo.	Zato	v	domači	državi	takšnih	obratov	ne	
gradijo.	V	Sloveniji	je	drugače.	Kljub	skupnemu	EU	prostoru	je	okoljska	
zakonodaja	pri	nas	zgolj	na	papirju.	To	v	zadnjem	času	občutimo	vsi.	
Ni	potrebno	vlagati	v	zahtevne	čistilne	in	filtrske	sisteme,	ki	proizvo-
dnjo	izredno	podražijo.	Pri	vsem	tem	se	omogoči,	da	nekaj	lokalnih	
pomembnežev	ogromno	zasluži	(pohlep).	Ti	pomembneži	pa	morajo	
urediti	vse	z	oblastmi,	da	se	 le	te	ne	vmešavajo	v	takšna	ravnanja.	
Seveda	se	na	vzven	ti	lokalni	pomembneži	kažejo	kot	dobrotniki,	ker	
so	v	kraju	odprli	20	ali	30	novih	delovnih	mest.	
V	večina	so	ta	delovna	mesta	zelo	slabo	plačana.	Kapital	 je	vladar.	
Prav	ti	lastniki	nam	solijo	pamet,	kako	je	vse	super,	saj	so	lastniki.
Hkrati	pa	snovalci	teh	zgodb	mislijo,	da	smo	mi	vsi	bedaki	in	kako	si	
sploh	lahko	dovolimo,	da	opozarjamo	na	ta	dejstva.
Kako	pomembna	je	ta	okoljska	zavest	človeka,	smo	v	SDS	v	Moravčah		
opozarjali		že	točno	pred	10	leti.
Spoštovani	bralci,	ostalo	prepuščamo	vam	v	razmislek,	vse	o	pohlepu,	
zdravem	okolju	in	bodočnosti	vaših,	naših	otrok	in	vnukov.		

Občinski	odbor	SDS	Moravče

Spoštovane	občanke	in	občani!
Projekti	s	katerimi	bo	občina	črpala	nepovratna	sredstva,	so	
v	zaključni	fazi	ali	v	postopku	priprave	gradbene	dokumenta-
cije.	Rdeča	nit	napredka	v	občini	v	tem	in	naslednjem	letu	pa	
bo	poleg	vseh	projektov,	ki	jih	občina	pelje,	vsekakor	gradnja	
doma	starejših	v	Moravčah.	Vložena	je	vloga	za	gradbeno	
dovoljenje	na	Upravno	enoto	Domžale.	Pričakujemo,	da	
pri	pridobivanju	gradbenega	dovoljenja	ne	bo	nepotrebnih	
zapletov.	V	našem	domu	starejših	bo	dobilo	mesto	okoli	
100	oskrbovancev.	Sigurno	pa	se	tisti,	ki	so	razpršeni	po	
domovih	starejših	po	Sloveniji	ali	pa	v	tem	trenutku	sploh	ne	
dobijo	mesta,	veselijo,	da	bodo	lahko	v	oskrbi	v	domačem	
kraju.	Za	tiste,	ki	bi	si	želeli	samo	dobro	kosilo	na	dom,	bo	
to	zagotovljeno.	Pogovori	 tečejo	 tudi	z	 lekarno	Kamnik	v	
smeri	prestavitve	lekarne	k	bodočemu	domu	starejših,	ki	bo	
umeščen	na	prostoru	stare	Rašice	ob	zdravstvenem	domu.
Verjamemo,	da	 z	dosedanjim	delom	upravičujemo	vaše	
zaupanje,	ki	ste	nam	ga	naklonili	z	izvolitvijo	in	da	se	boste	
volivci	na	prihodnjih	 lokalnih	volitvah	odločali	na	podlagi	
dela	in	rezultatov.
Pred	nami	je	marec,	praznovanje	dneva	žena	in	materinske-
ga	dne.	Ženam	želimo,	da	bi	bilo	praznovanje	po	njihovih	
željah,	da	bi	si	mogle	vzeti	čas	zase.	
Prihaja	 tudi	 občinski	 praznik,	 praznik	 občine	 Moravče,	
praznik	vseh	nas,	ki	 živimo	v	 tej	 skupnosti.	Želimo	vsem	
medsebojnega	razumevanja	in	dobrega	počutja!
Občina	vas	obvešča	o	prireditvah,	 ki	 so	namenjene	pra-
znovanjem.	Vabimo	vas,	da	se	srečamo	z	našo	kulturo	in	
med	seboj!

SVETNIKI	LISTE	ŽUPANA	MARTINA	REBOLJA

Nastop predšolske folklorne skupine »Lilije«

»A je kruh že pečen?«
»Ne,	zažgan.«

»Kdo ga j’ pa zažgal?«
»Ta	poredni	Gregor.«

»Gregor, ker si pa kruh zažgal, boš pa 
roke navzkriž držal!«
»Šik’l-šak’l,	praz’n	žak’l,	kdor	ga	‘ma,	
naj	ga	da!«

V	četrtek,	1.	2.	2018,	so	otroci	pred-
šolske	 folklorne	 skupine	 »Lilije«	 iz-
vedli	 svoj	 drugi	 nastop	 v	 letošnjem	
vrtčevskem	 letu,	 v	 sodelovanju	 s	
Turističnim	društvom	Moravče.	Sku-
paj	s	šolsko	folklorno	skupino	smo	se	
odpeljali	v	Ljubljano	na	Gospodarsko	
razstavišče,	 kjer	 smo	 nastopili	 na	
sejmu	 Natour	 Alpe-Adria.	 Otroci	 so	
nastopili	 s	 plesi:	 Igramo	 se,	 igramo	
se,	 To	 je	 tista	 muha,	 Diradičindara	
in	s	plesno	 igro	A	 je	kruh	že	pečen.	
Nastop	je	bil	več	kot	uspešen	in	otroci	
so	si	prislužili	velik	aplavz.	Po	nastopu	
smo	se	sprehodili	po	sejmu	in	si	ogle-

dali	stojnice	in	seveda	so	se	otroci	v	
folklornih	 oblačilih	 izkazali	 za	 veliko	
atrakcijo	na	sejmu.
Drugi	nastop	je	za	nami,	mi	pa	pridno	
vadimo	naprej.	Spoznali	bomo	nekaj	
novih	plesov	 in	že	pričeli	s	priprava-

mi	za	nastop,	ki	nas	čaka	v	mesecu	
marcu.

Prijazen	pozdrav	vsem!	Otroci,	Gregor	
in	Karmen!

Karmen	Mihelčič,	vzgojiteljica.
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Partnerski odnosi v luči krizne intervencije

Odnos	je	naravna	potreba	vsakega	
od	 nas	 tako	 rekoč	 od	 rojstva	 pa	
do	 smrti.	 Je	 nekaj,	 kar	 nas	 lahko	
najbolj	 razveseli	 ali	 pa	 najbolj	
razžalosti,	nekaj,	kar	posameznika	
opremi	ali	pa	hendikepira	za	življe-
nje.	Je	tako	zelo	pomemben,	da	ga	
nikakor	 ne	 bi	 smeli	 jemati	 takole	
mimogrede.

A	žal	se	nam	vse	pogosto	dogaja	
prav	 to.	 O	 odnosih,	 predvsem	 pa	
dinamiki	nezavednega,	ki	jih	kroji,	
vemo	bore	malo.	Večini	ni	poznano,	
da	otrok	ravno	znotraj	odnosa	lahko	
postane	»nekdo«	(govorim	o	psiho-
loškem	 rojstvu)	 in	 tudi	 kasneje	 je	
odnos	tisti,	v	katerem	posameznik	
lahko	lovi	odsev	»svoje	slike«	in	jo	
utrjuje	 ali	 spreminja.	 Posameznik	
tekom	življenja	vstopa	v	različne	od-
nose,	a	zagotovo	ga	najbolj	zazna-
mujeta	dva:	starševski	in	partnerski.	
In	 prav	 ta	 odnosa	 sta	 med	 seboj	
zelo	povezana,	dinamika	prvega	je	
usodna	za	izbor	in	dinamiko	druge-
ga.	Izbor	partnerja	narekuje	naš	no-
tranji	svet,	sestavljen	iz	dojemanja	
posameznih	 oseb,	 naših	 odnosov	
do	njih	in	njihovih	odnosov	do	nas.	
Vsak	na	novo	 vzpostavljen	odnos	
dojemamo	in	čutenje	v	tem	odnosu	
povezujemo	 s	 podobami	 oseb	 in	
odnosov	iz	naše	preteklosti.	Za	to	
je	 vsak	 odnos	 ponovitev	 starega,	
ali	 pa	 izgradnja	 nečesa,	 česar	 v	
naši	strukturi	prej	še	ni	bilo.	Večina	
ljudi	oblikuje	in	živi	svoje	partnerske	
odnose	dokaj	neopremljena.	

Čas,	 ki	 ga	 živimo,	 je	 obseden	 z	
razvezo	oz.	razpadom	zvez,	družba	
in	družina	sama,	pa	ponujata	slabe	
možnosti	za	učenje	»dobrih	vlog.«	
In	prav	biti	dober	v	vlogi	partnerja	
je	tisto,	kar	gradi	in	ohranja	odnos.	
Skoraj	ni	para,	ki	se	tekom	trajanja	
zveze	ne	bi	znašel	v	krizi.	Nenaza-
dnje	 je	 stresno	 že	 spoznanje,	 da	
zaljubljenost	 mine	 in	 do	 svojega	
partnerja	čutiš,	ali	pa	ga	vidiš	dru-
gače	kot	prej.	

Vsak	od	nas	v	svoj	odnos	prinese	

kar	nekaj	kovčkov	prtljage	iz	prete-
klosti.	Tako	v	odnosu	nikakor	nisva	
samo	midva,	ampak	tudi	vsa	ta	ne-
vidna	prtljaga,	ki	dela	napoto,	ker	ni	
pospravljena.	In,	ko	v	odnosu	pride	
do	krize,	ko	se	dva	skregata,	sploh	
ne	vesta	za	kaj	se	kregata,	 saj	 so	
prepiri	med	zakoncema	zgolj	sim-
bolne	 narave	 in	 vzrok	 nikoli	 tisto,	
kar	je	očem	vidno.	To	pa	je	glavni	
razlog	 neuspešnih	 intervencij	 v	
kriznih	 situacijah.	 Namreč	 vzrok	
prepira	ni	pravilno	definiran.	In,	če	
cilj	ni	pravilno	definiran,	bodo	izbra-
ne	poti	do	cilja	napačne.	Konflikt	ne	
bo	rešen,	pač	pa	samo	potlačen	in	
z	njim	vsa	čustva,	ki	ga	spremljajo.	
Že	ob	naslednji	podobni	frustraciji	
se	bo	vse	skupaj	ponovilo	 in	tako	
vse	dokler	eden	ali	oba	partnerja	ne	
bosta	razvila	občutek	nemoči,	češ,	
da	se	nič	ne	da,	da	je	vedno	isto,	da	
ne	bo	nikoli	bolje.	Tako	dozori	odlo-
čitev,	da	je	najbolje,	da	se	razideva.	
Čez	nekaj	časa	se	zgodba	ponovi	
z	 drugim	 partnerjem,	 ki	 je	 zbran	
po	 istem	ključu	 in	do	katerega	se	
vedemo	na	enak	način.

Pogosto	me	ljudje	sprašujejo	o	for-
muli	za	dober	partnerski	odnos.	Z	
gotovostjo	lahko	trdim,	da	formula	
ne	 obstaja,	 obstajajo	 pa	 skupni	
imenovalci	 dobrih	 in	 slabih	 zvez.	
Vsekakor	je	za	to,	da	bo	naša	zveza	
dobra	odgovoren	vsak	posameznik.	
Ker	ima	večina	nas	slabe	zglede	iz	
otroštva,	je	tako	kot	za	večino	dobo	
opravljenih	del,	tudi	tukaj	pomemb-
no,	 da	 imamo	 o	 dinamiki	 odnosa	
veliko	znanja.	Pomembno	je,	da	si	
vzamemo	čas	za	odnos	in	da	le	tega	
nikoli	ne	jemljemo	kot	samoumev-
nega.	Počivanje	na	lovorikah	se	ne	
obnese	ne	v	šoli,	ne	v	službi	in	tudi	
ne	v	partnerstvu.	Tudi,	če	imamo	še	
tako	dober	odnos	se	moramo	zanj	
truditi	še	naprej.	Edino	partner,	ki	
ima	 znotraj	 odnosa	 zadovoljene	
potrebe,	se	bo	v	njem	počutil	varen	
in	bo	v	njem	želel	tudi	ostati.	

Ena	temeljnih	stvari,	ki	prispeva	h	

kvaliteti	odnosa	je	gotovo	pogovor	
partnerjev	o	čustvih.	A	žal	naša	kul-
tura	in	zgledi	temu	niso	naklonjeni.	
Zlasti	 za	 moške,	 je	 ukvarjanje	 s	
čustvi	pogosto	izguba	časa.	Poslu-
šanje	 in	 upoštevanje	 partnerkinih	
čustev	se	 jim	zdi	odveč,	 izražanje	
svojih	pa	nepotrebno	in	neprimer-
no.	In,	ko	med	njima	pride	do	kon-
flikta	se	pogovarjata	o	vsem,	samo	
o	 čustvih	 ne,	 a	 prav	 ta	 so	 takrat	
najbolj	prizadeta.

Strokovne	 intervencije	 v	 krizni	
partnerski	 situaciji	 so	 redke,	 vse-
eno	pa	jih	je	več,	kot	v	preteklosti.	
Ponujajo	 jih	 tako	 centri	 za	 social-
no	 delo,	 kot	 številni	 terapevti,	 ki	
večinoma	delujejo	samostojno.	Ni	
terapevta,	ki	bi	 lahko	 izboljšal	vaš	
odnos.	So	pa	terapevti,	ki	vas	lahko	
ustrezno	 opremijo	 z	 znanji,	 da	 na	
ta	način	pridete	do	novih	spoznanj	
o	odnosih,	 posledično	 varnejšega	
počutja	znotraj	sistema	in	šele	na	
to	 drugačnega	 ravnanja.	 In	 tisti	
pari,	ki	dojamejo,	da	je	sprememba	
procesna,	v	tem	uspejo.

Tudi	Center	za	socialno	delo	Dom-
žale	 parom,	 ki	 se	 znajdejo	 v	 par-
tnerski	 krizi,	 ponudi	 svetovalno	
pomoč.	Pomoč	v	smislu	definiranja	
problema	in	postavitve	cilja,	pomoč	
v	 obliki	 nasveta	 ali	 razumevanja	
problematike.	Terapije	partnerskih	
odnosov	pa	se	na	centrih	ne	izvaja.

Prava	informacija	v	pravem	trenut-
ku	je	zelo	pomembna.	Te	boste	na	
Centru	Domžale	vsekakor	deležni.

Nataša	Banko,	
specialistka	klinično	

psihološkega	svetovanja,	
CSD	Domžale

www.moravce. si
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M O R A V Š K E 
L I L I J E

M A Ž O R E T N A
P R E D S T A V A

Dvorana Kulturnega doma Moravče

16. marec 2018 ob 19:00

V s t o p  p r o s t !

 Organizator
Mažoretno društvo Moravške lilije

Rokodelski center Moravče vabi na 
5. vseslovensko rastava rož iz papirja

NAPOVEDUJEMO!!!

PRVOMAJSKO SREČANJE 
V TUŠTANJU  
1. maj 2018

Program:
10:30  Pihalna godba Moravče
11:00  ŽIV-ŽAV z Alenko Kolman	-	plesno	glas-

bena	zabava	z	maskotama	Spominčica	Fifi	in		
Dinozaver	Dino	–	sledil	bo	bogat program za 
otroke,	ki	bo	trajal	vse do 18 ure!!

•	 kotiček	s	poslikavo	obraza
•	 ustvarjanje	v	ustvarjalnem	kotičku
•	 ustvarjanje	na	slikarskih	stojalih
•	 animacijski	športni	poligon
12:00  Ansambel Nemir
18:00  Ansambel Svetlin
21:00  Mambo Kings

Ob 13:00	start	POVORKE OLDTIMERJEV	
(gostišče	Soklič	–	Zalog	pod	Sv.	Trojico)

Jubilanti v občini Moravče
Osemdeset je praznovala:

Jesenšek Albina iz Peč

Ob	praznovanju	jo	je	s	čestitkami	obiskal	župan.	
Iskrenim	čestitkam	se	pridružujemo	tudi	iz	uredništva.

VR
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DATUM ZAČETKA
ODVOZA

KRAJEVNA
SKUPNOST

NASELJA

9. 4. 2018 KS Moravče

Češnjice pri Moravčah, Dole pri Krašcah, Drtija, Dvorje, Gabrje pod Limbarsko goro, 
Gorica, Hrastnik, Imenje, Krašce, Limbarska gora, Moravče, Mošenik, Negastrn, Ples 
(brez hišnih številk 8. in 9.), Podstran, Pogled, Prikrnica, Rudnik pri Moravčah, Selce 
pri Moravčah, Serjuče, Soteska pri Moravčah, Spodnja Dobrava, Straža pri Moravčah, 
Sveti Andrej, Vinje pri Moravčah, Zalog pri Moravčah, Zgornja Dobrava

10. 4. 2018 KS Dešen, KS Peče, 
KS Velika vas

Dešen, Gora pri Pečah, Hrib nad Ribčami, Katarija, Križate, Peče, del naselja Ples 
(hišni številki 8 in 9), Podgorica pri Pečah, Pretrž, Spodnji Prekar, Velika vas, Zalog pri 
Kresnicah, Zgornje Koseze, Zgornji Prekar

11. 4. 2018 KS Vrhpolje Dole pod Sveto Trojico, Goričica pri Moravčah, Selo pri Moravčah, Spodnja Javoršica, 
Spodnji Tuštanj, Stegne, Vrhpolje pri Moravčah, Zgornja Javoršica, Zgornji Tuštanj

RAZPORED ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV V OBČINI MORAVČE (POMLAD 2018)

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Kosovne odpadke na predvideni dan odvoza do 5. ure 
zjutraj postavite na odjemno mesto, kamor običajno 
postavite zabojnike za komunalne odpadke.

kopalniška oprema,
pohištvo, 
preproge, 
oblazinjeno pohištvo,  
svetila in senčila, 
veliki gospodinjski aparati (štedilniki, hladilniki,...), 
veliki železni in kovinski kosi…

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev spadajo:
nevarni odpadki kot so embalaže škropiv, olj, barv in      
lakov,
avtomobilski deli, 
akumulatorji,
gume, 
sodi,
gradbeni material,
veje drevja in živih mej,
azbestne kritine.

Med kosovne odpadke iz gospodinjstev NE spadajo:

Akumulatorji, baterije, zdravila,

avtomobilov, motorno olje, pločevinke s potisnim

Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 
nepravilnem odlaganju lahko onesnažijo okolje, podtalnico ali 
druge dragocene vodne vire. Zato nevarnih odpadkov NE 
SMEMO odlagati v navadne zabojnike za odpadke ali v naravo, 
prav tako pa jih ne smemo zlivati v kanalizacijo.

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale  
01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 
letu brez doplačila oddate v Centru za ravnanje z odpadki 
Dob.

pesticidi, barve, laki, kozmetika, svetila, gume osebnih

plinom, razredčila, odpadno jedilno olje, ostri medicinski 

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?
Nevarni odpadki naj bodo v embalaži, ki omogoča varen 
prenos do zbirnega kraja.
Tekoči odpadki naj bodo zaprti, čeprav improvizirano.
Odpadkov iz iste skupine ne združujte v večjo embalažo, 
ker lahko pride med njimi do kemične reakcije.
Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 
rokovanju z njimi upoštevale varstveno tehnična navodila, 
ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.
Ostri odpadki morajo biti predani v embalaži iz stekla ali 
trde plastike.

odpadki (npr. igle) ...

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

27. 3. 2018
14.00–15.00 Peče Pri gasilskem domu
15.30–16.30 Moravče Pri gasilskem domu
17.00–18.00 Krašce Pri gasilskem domu

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH ODPADKOV V OBČINI MORAVČE (POMLAD 2018)
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vabi na tradicionalno prireditev

30. POHOD PO NAGELJ  
NA LIMBARSKO GORO

 ki bo v nedeljo, 18. marca 2018

Za najbolj zgodnje ob 9. uri MAŠA  
v cerkvi sv. Valentina 

Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM

Za zabavo bodo skrbeli  
Skupina Bojsi

Ansambel Jureta Zajca

Pridite po svoj nageljček 
in preživite tretjo nedeljo v marcu   

v prijetnem druženju v naravi in med prijatelji!

Generalni sponzor Nissan Krulc 

Društvo rokodelcev – Rokodelski 
center Moravče

vabi na

VELIKONOČNO 
RAZSTAVO 

od petka, 23. marca 
do nedelje 25. marca

v sejni sobi nad knjižnico (Vegova 7).

Poleg ogleda razstavljenih del članic 
in članov društva, si bodo obiskovalci 

lahko ogledali prikaze izdelave različno 
okrašenih pirhov, butaric in rož iz krep 

papirja.

Seveda bo možno butarice, košarice, 
pisane šopke iz krep papirja in prtičke 

tudi kupiti.

Razstavo bomo odprli v petek 23. 
marca ob 17. uri, v soboto bo odprta 

od 9. do 18. ure, v nedeljo pa od 9. do 
17. ure.

Dobrodošli!

KID Limbar predstavlja komedijo
Avtor: Maximilian Dalhoff Neal

Režija: Fani Capuder in Alojzij Štefan

Prodaja vstopnic eno uro pred predstavo v preddverju Kulturnega doma Moravče.
Cena vstopnic: 7 evrov za odrasle in 5 evrov za otroke.

TRIJE VAŠKI 
       SVETNIKI

sobota, 10. marec 2018, 
ob 19. uri

  KULTURNI DOM MORAVČE  

Zgodba se iz vsakdanje lokalne scene začne razvijati, ko na dan 
pridejo najdena pisma ljubezni. Pisma bremenijo tri vaške veljake 
- svetnika Petra Bavdka in Blaža Šimenca, ki ima, mimogrede, 
lepo in za možitev zrelo hčer Marjanco, ter župana Šimna Porento. 
Skrita »la femme fatale« te zgodbe jih neizprosno molze predvsem 
s tem, da jim naloži očetovstvo in, seveda, alimente.

Prisrčno vabljeni!
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V SPOMIN
12. januarja je minilo 10 let odkar zapustil ta 

je svet

ANTON STEGNAR 
Mihevčev ata iz Pretrža.

Hvala vsem, ki se ga spominjate 
in postojite ob njegovem grobu.

Vsi njegovi domači

Osmrtnice

ZAHVALA

»Preprosto izjemna oseba.«
(A.C.)

JERICA VREČAR 
iz Moravč

25. februar 2018

Hvala za slovo na njeni zadnji poti.

Hvala tudi vsem, ki ste stali ob strani,
 podali objem, vlivali pogum v dneh bolečine.

Ostaja za vedno v naših srcih.

Domači

Mali oglasi
Na	Kmetiji	Šraj	imamo	na	prodaj	jarkice	-	MLADE	KOKOŠI	
tik	pred	nesnostjo,	redno	cepljene.	Možna	dostava	na	dom.	
Tel.	031	751	675

Kam le čas beži,
le kam se mu mudi,
leto za letom gre,
hitro tak mine vse.

www.moravce. si

ZAHVALA
Mnogo prezgodaj nas je po tragični smrti v 59. 
letu starosti zapustil naš dragi sin, mož, ati, ata, 

brat in stric

FRANC KOCJANČIČ 
iz Imenj

Ob slovesu se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam stali ob strani. Hvala Vam za 
izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darove 
cerkvi. Hvala g. Miru Jerinu in Matjažu Barliču za sočutna 
poslovilna govora. Hvala gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za 
lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pogrebni službi Vrbančič za 

organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi

Prekmalu umrlo tvoje je srce,
prekmalu umolknil je tvoj glas,
vedno bomo ti hvaležni,
kar si storil za nas.

Turistično društvo Moravče in Kmetija Pr’ Matčk

vabita na predavanje

 OD SADIKE 
DO SADEŽA

s poudarkom 
na zimski rezi

- predavanje
- praktični prikaz
- trenutni trendi
- pravilna izbira sadik
- novosti pri obrezovanju

Predaval bo Boštjan Luznar, 
univ. dipl. inž. agronomije

v avli Kulturnega doma Moravče 
Nedelja, 4. marec 2018, ob 19.00 uri

 

          
         DRUŠTVO KRAJANOV 
               DEŠEN - DŠN  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

V A B I  
  

NA 14.  
POHOD ŽELJA  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

NA PIVKELJ TURN 
 
                                                                                                                                                                        

V POČASTITEV  
 

OBČINSKEGA PRAZNIKA OBČINE MORAVČE 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

V NEDELJO 25. MARCA 2018  
 
 

Dobimo se pri Planinskem domu ob 13. Uri 
  

in na vrhu ob 14. uri, 
 

kjer bo krajši kulturni program 
 
 

                        Vljudno vabljeni 
                            

                       Društvo krajanov Dešen – DŠN      
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TIRALMONT d.o.o. 
Dole pri Krašcah 10/B, 1251 Moravče
PE Ljubljanska cesta 45d, 1241 Kamnik
tel.: 01/722 88 71, 041/60 28 60
info@tiralmont.si
www.tiralmont.si

IZDELAVA IN MONTAŽA
ALU in PVC okna * vrata * zasteklitve 

* dvižna garažna vrata * senčila * 
police * požarna in kovinska vrata *	

ZIM
SKI	POPUST

-20%

VABLJENI NA ZIMSKE AKTIVNOSTI NA SNEGU. 

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

NAD MORAVČAMI 

planinskidom.uste@gmail.com 

PREKRASEN RAZGLED 

IZLET V 

NARAVO 

ZIMSKA IDILA 

041 624
 727 

IŠČEMO POMOČ V STREŽBI. 
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TEČAJI CPP-pričetki: 19.3., 16.4. in 14.5.2018 ob 17ih

Cena tečaja: 45,00 eur (cena velja za kandidate, ki pri naši šoli tudi vozijo– 

PRI VPISU SE PODPISE SOGLASJE; za ostale je cena: 100,00 eur)

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

TEČAJ za izpit-TRAKTOR-pričetki:  

9.4.2018  ob 16ih
Prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

• Velika izbira zlatega in srebrnega nakita
• Popravilo rabljenega nakita
• Odkup in predelava zlatega in srebrnega nakita
• Izdelava poročnih prstanov
• Izdelava nakita po vaših željah
• Prodaja naložbenega zlata
• Nizanje ogrlic

ALU in PVC VRATA IN OKNA

Branko Peterka s.p.
Šlandrova 9a, 
1251, Moravče, Slovenija
Tel:   01/ 7232 - 868
Gsm: 041/ 753 - 617
peplast@siol.net

Brizganje plastičnih mas - PVC ograje - Rolete - Žaluzije - Tende - Komarniki - Garažna vrata

Bogat izbor 

vhodnih vrat!

www.peplast.si

Avtošola Lončar d.o.o.
Slamnikarska cesta 3b
1230 Domžale

Cesta	na	Grmače	16,	Moravče,	

tel.	01	7231	868

Ulica	Mire	Pregelj	4,	Litija,	

tel.	01	8995	393

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

strokovnjaki za
mešanje avtolakov
avtokozmetika - SONAX

peleti               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU
               NASPROTI
TRGOVINE
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

plin
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