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Novice 

V tej šteVilki lAHkO PReBeRete:
Občina naročila analizi odlagalnega polja in vplivov na okolje• 
Za Dom starejših bo treba še veliko papirjev• 
termit postaja mednarodno podjetje• 
Uspeh Gaja lana kunavarja iz Oš jurija Vega Moravče• 
Posebej opozarjamo na vrsto razpisov in pozivov  ter pomembnost • 
spoštovanja rokov za prijavo

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA MORAVČE
vabi

v Kulturni dom Moravče na peto 
abonmajsko predstavo v sezoni 
2016-2017 ali posamezen ogled komedije, 
ki bo v soboto, 18. marca 2017 ob 19. uri
Kulturno društvo Jožef Virk Dob bo uprizorilo 
komedijo ODLIKOVANJE ZA VSAKO CENO

Iz vsebine: V časopisih se pojavi novica o prejemnikih 
odlikovanj, med njimi tudi priimek Paginet. Presrečni 
doktor nemudoma pohiti na ministrstvo, da se 
ministru osebno zahvali za odlikovanje. Ministra 
pa ne dobi, ker je službeno odsoten. Ko se vrne 
domov izve, da bo zaradi njegovega druženja z 
opozicijskim poslancem, odlikovana njegova žena… 
Tega ponižanja ne more prenesti in še naprej išče 
način za prejem odlikovanja.

Vstopnice po 7€ bodo na voljo pol ure pred 
predstavo v Kulturnem domu.

Vljudno vabljeni! 

OBČINA MORAVČE 
vabi

na kulturno-zabavno prireditev ob 
mednarodnem dnevu žena, ki bo v 
petek, 3. marca 2017 ob 19. uri v Kulturnem 
domu.
V programu bodo sodelovali:
• vrtčevska folklorna skupina,
• vrtčevski otroci v pesmi in besedi,
• Mešani pevski zbor DU,
• Vokalna skupina ODA,
• Peški oktet
• KUD Vrhpolje - skeč
• Ansambel Svetin
• Ansambel Livada

Z nami bo gostja Tanja Fajon, evropska 
poslanka.

Vstop bo prost!  

Vljudno vabljeni!

OBČINA MORAVČE 
vabi

vse občanke in občane, v petek, 24. 
marca 2017 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,
- Folklorna skupina DU,
- Moški pevski zbor Tine Kos,
- Matija Svetlin – trobenta in Nastja Grad – kla-

vir,
- Muc-art OŠ Jurija Vege.

Podeljena bodo občinska priznanja.
Ob prazniku nas bo nagovoril župan Martin 

Rebolj.

V avli Kulturnega doma bodo učenci OŠ razsta-
vljali svoja likovna dela s tematsko vsebino. 

Vstop bo prost!

Vljudno vabljeni!

vabi na tradicionalno prireditev

29. POHOD PO NAGELJ  
NA LIMBARSKO GORO

 ki bo v nedeljo, 19. marca 2017

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

Ob 11. uri KULTURNI PROGRAM

Za zabavo bodo skrbeli  
Ansambel Odziv

Ansambel Dolinarji

 

Generalni sponzor Nissan Krulc 

ČISTILNA AKCIJA
Občina Moravče vabi na čistilno akcijo, ki bo v soboto, 25. marca 2017 na področju celotne občine. 

Podrobnejše informacije bodo objavljene na spletne strani občine.
Vljudno vabljeni!
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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 13. aprila 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 30. 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

SREDA 14 - 18
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

Nekateri bralci se upravičeno pritožujete, da črno-
bele fotografije niso najboljše. Tistim, ki imate dostop 
do spletnih strani, predlagamo, da si na njih ogledate 
barvno različico na www.moravce.si.

Spoštovane bralke in bralci!
Zadnje dni je našo lokalno skupnost precej razgibalo do-

gajanje okoli ekoloških vprašanj, ki zadevajo sanacijo pesko-
kopov, ki jih izkorišča Termit. Da bi se izognili tisti, večkrat 
izrečena laž lahko postane resnica, in se opredelili po pameti, 
počakajmo neodvisne analize in ne nasedajmo manipulaci-
jam ali celo provokacijam. Prisluhnimo mnenju stroke, ki je 
v resnici edina merodajna.

 Če pustimo gornja vprašanja začasno ob strani, smo lah-
ko ponosni in veseli, da je podjetje v naši sredi tako uspešno. 
Prijetno preseneča skrb za izobraževanje, razvoj, socialo in 
čut za dogajanje v lokalni skupnosti. Vsakdanja mantra okoli 
brezposelnosti in minimalcih se kar nekako razblini. Lepo se 
sliši, da nekdo poskrbi za dodatno pokojninsko zavarovanje 
in štipendije otrok zaposlenih.

Ogromno se dogaja v šoli. Tudi to je naše upanje za pri-
hodnost. Rezultat mladega Gaja v Mariboru je zagotovo 
vrhunski dosežek za njegova leta in vreden vsega občudova-
nja.  To prav tako kaže na dobro delo učiteljev.

Branja je v številki, ki je pred vami, dovolj. Še posebej bi 
vas radi opozorili na vrsto razpisov. Razpisana sredstva 
bodo omogočila redno delovanje vrsti društev in drugih insti-
tucij. Nikar ne zgrešite razpisnih rokov. Popravnih »izpitov« 
ne bo.

Spoštovane bralke, pred vami je vaš praznik. Ob 
njem vam iskreno čestitamo in vam zagotavljamo, da 
smo z vami vse leto!

Odgovorni urednik
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Županova stran

Občina naročila analizi 
odlagalnega polja in vplivov 
na okolje

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, zadnje čase se je zvrstilo kar nekaj dogodkov 
povezanih z največjim delodajalcem v občini. Gre seveda za 
Termit, dogodki pa so povezani z ekološkimi vprašanji. Šlo 
je za anonimke in zbor manjše skupine občanov. Ali boste 
kaj reagirali?

Absolutno. Občina Moravče je naročila analizo odlagalnega 
polja in analizo vplivov na okolje. Računamo, da bo postopek 
potekal kakšen mesec dni. Želimo pridobiti neodvisno študijo. 
Hočemo pravo informacijo o tem, kaj se dogaja. Naročili smo 
jo pri Geološkem zavodu v Ljubljani, torej pri instituciji, ki s 
Termitom ne sodeluje. Hočemo, da bo zadeva verodostojna in 
ji bodo tako ljudje tudi verjeli.
Poleg tega bomo na občinskih spletnih straneh objavili vsa 
dovoljenja, ki jih ima podjetje za svoje delovanje in odlaganje. 
Pri odlaganju bo šlo tudi za vplive na okolje.
Skupaj s Termitom bomo v Kulturnem domu pripravili okroglo 
mizo, kamor bodo povabljeni vsi občani in, upam, da pride tudi 
novinarka Jelena Aščič s svojim snemalcem. Tako bo lahko 
javnost iz prve roke seznanila z dognanji analize. Lahko bo 
tudi seznanila občestvo, da so iz trte zvite govorice, da so na 
Moravškem, zaradi Termita, izginile nekatere živalske vrste. 
Gre enostavno za manipulacijo. V potoku, v katerega tečejo 
izcedne vode, živijo raki, ribe, race, itd., v jezeru, ki napaja 
Gradiško jezero, poleg naštetih, živijo tudi labodi. Žal je pri 
nas res težko zaslediti nekatere živali, ki so bile tukaj redno 
prisotne še pred desetletji, recimo fazan in jerebica, toda 
vzroki zato so popolnoma drugje. Opuščanje klasičnega po-
ljedelstva, nemir in promet, monokulture, zaščita nekaterih 
plenilskih vrst,itd.
Pred časom sva govorila o ureditvi področja med knjižnico 
in Nissanom. Se kaj dogaja? 

Seveda se, čeprav ne tako hitro, kot bi si mi želeli. Za to obmo-
čje (MO 16 in 18) smo s strani države pridobili vsa mnenja, ki 
so potrebna za 1. del postopka. Pravkar smo naročili študijo 
poplavne ogroženosti, ki jo zahteva ARSO. Postopki tečejo 
naprej in upam, da bomo letos zadevo pripeljali do zaključka. 
V zvezi s tem smo naročili še idejno zasnovo za priključke na 
cesto na tem območju, tj. pri knjižnici in Trznu, saj se bo morala 
bodoča povezovalna cesta priključiti na južno obvoznico, za 
katero prav tako tečejo potrebni postopki.
Ko bomo zemljišča spojili v eno parcelo, bomo nadaljevali 
pogovore s KZ Moravče, ki je naslednja s katero bomo morali 
podpisati predpogodbo o menjavi zemljišča in vseh drugih 

postopkih, ki bodo temu sledili. Čaka nas še veliko dela.
Vsem lastnikom zemljišč na tem območju, vključno z zadrugo 
in občino, je okvirno že predstavljeno, kolikšen strukturni delež 
zemljišča bodo morali nameniti za javne površine. Dejstvo je, 
da na vseh, za naše razmere večjih področjih, kjer se izvajajo 
OPPN, lastniki , namenjajo za komunalno urejanje celotnega 
prostora del svojega zemljišča s čemer so se tudi strinjali. Prav 
verjetno pa je, da bo morala občina del zemljišča odkupiti.
G. župan, ali se še kaj dogaja na področju infrastrukture? 

Pa se res. Prejšnji teden se je V Kamniku sestal konzorcij občin, 
ki ga sestavljamo Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno 
pri Litiji. Namen konzorcija je gradnja odprtega širokopasov-
nega omrežja elektronskih komunikacij. Kljub temu, da smo 
bili občasno informirani s strani EUROCON-a, da aktivnosti 
potekajo, pa je bila novica dobrodošla in kar malo nepriča-
kovana. Aktivnosti kontinuirano potekajo in predvideva se, da 
naj bi sredi leta že prihajalo do podpisa pogodb med izvajalci 
in RUNE (Rural Network, kapitalsko sestavljen iz privatnega 
kapitala in evro sredstev). V preteklih dveh letih se je proučilo 
kompletno področje Slovenije in z vsemi operaterji določilo, ko-
liko je t.i. beih lis, torej področij kjer ni komercialnega interesa 
na tržni osnovi. V naslednjih dveh mesecih bo pripravljena lista 
belih lis tudi po občinah. Ocenjujemo, da bo naši občini, po 
najnovejših informacijah, pripadlo v okviru programa RUNE 
1.138 priključkov in 218 v okviru belih lis, torej skupaj 1.356. 
V to območje seveda niso zajete Moravče, saj so praktično po-
krite. V naslednjem obdobju bodo tudi operaterji objavili svoj 
komercialni interes in pričakovati je, da bodo občane opozorili 
na morebitne sestanke. Torej, če pridejo do vas iz kateregakoli 
operaterja, ne zaprite jim vrat, se dobro pozanimajte, le podpi-

Spoštovane občanke, čestitam vam ob dnevu žena!

Vsem občankam in občanom pa čestitam ob občinskem 
prazniku, ki naj bo praznik dosežkov naše občine in spod-
buda za nadaljnji razvoj.

Martin Rebolj, župan
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Občina

šite pogodbo, saj ne vemo koliko časa bo trajalo do nove take 
možnosti. Bodoči naročniki se bodo lahko samostojno odločali 
glede izbire operaterja, zagotavljajo pa tudi relativno res nizke 
stroške (okoli 150€/priključek). Seveda pa se tako od lastnikov 
zemljišč kot tudi občine pričakuje, da bodo dovolili vgradnjo 
kablov brezplačno. Operaterje bodo lahko naročniki izbrali 
po svoji želji.

O Domu starejših je bilo zadnje tedne veliko povedanega. 
Tudi OS je na zadnjih dveh sejah o tem razpravljal. Ali bi 
hoteli kaj dodati? 

Nadaljnji postopki redno tečejo. Pripravljamo razpis za izbiro 
projektanta, skratka vse poteka po načrtih in močno upam, da 
ne bo posebnih ovir.

EV

Poročilo s seje občinskega sveta

Za Dom starejših bo treba še veliko papirjev

Na februarski seji so si svetniki naložili obsežen dnevni red, ki 
je obsegal 15 točk zelo različne vsebine. Začeli so z dopolnje-
nim osnutkom Odloka o OPPN za območje DV-05. V naravi 
gre za skupek nepozidanih stavbnih zemljišč, ki bo namenjeno 
ureditvi avtokros prog v skladu s slovenskimi in mednarodnimi 
standardi potrebnimi za registracijo takih prog. Na vprašanje 
enega izmed svetnikov, ali je bi bila opravljena študija vpliva 
na okolje in kaj pomeni 4. območje hrupa mu je predstavnik 
stroke odgovoril, da je bilo to vprašanje že razčiščeno ob 
sprejemu OPN na ustreznem ministrstvu in ni nobene potrebe 
po ponavljanju. Dejavnost naj bi obogatila turistično ponudbo 
občine. Svetniki so poslali osnutek v javno razgrnitev. Pri ure-
janju prostora so svetniki zadržali tudi pri naslednji točki, ko 
so sprejeli sklep o pričetku priprave OPPN za cesto Sp. Prekar. 
Naloga je potrebna, ker je nemogoče doseči soglasja z vsemi 
lastniki zemljišč.
Osrednja tema seje sta bili gotovo točki povezani z gradnjo 
Doma starejših občanov. Šlo je za sklepa o potrditvi pred 
investicijske zasnove za projekt in potrditvi investicijskega 
programa. Sprejem obeh dokumentov nalaga Uredba o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju financ. Po domače, ker vrednost 
naložbe presega določenih 2,5 milijona evrov, sta dokumenta 
po predpisih obvezna. Predstavnica Fimex-n, d.o.o. je podrob-
no razložila kompleten program, od demografskega stanja v 
občini, analize sedanjega stanja na področju starejših, priča-
kovanja, ekonomske in finančne analize, finančne konstruk-

cije, dinamike gradnje, analize tveganja, itd. itd. Podrobnejša 
predstavitev presega namen tega članka. V razpravi so svetniki 
imeli kar nekaj vprašanj in pripomb, ki so zadevala površino 
parkirišč, višino najemnin in oskrbnin, ipd. Malo čudno (milo 
rečeno) je zvenela ideja, češ naj bi občanom iz drugih občin 
zaračunavali višjo oskrbnino. Ali bi torej že sedaj naši občani, 
ki jih oskrbujejo v drugih občinah, bili obsojeni na višja plačila? 
Lepo je zadevo ilustriral župan na primeru naših učencev v 
drugih šolah ali drugih v naših. To bi kazalo na razpad sistema, 
na entropijo razuma pa že sedaj.
Med pomembne točke je zagotovo spadal še sprejem prvega 
letošnjega rebalansa proračuna. Na prihodkovni strani je prišlo 
do manjšega povečanja (koncesnine za rudarsko dejavnost), 
odhodki pa so se povečali zaradi reprograma obeh dolgoročnih 
kreditov. Župan je podrobno obrazložil spremembe po posa-
meznih postavkah, posebne vsebinske razprave pa ni bilo.
Občinski svet ja nato sprejel še vrsto pravilnikov in programov, 
ki so potrebni ob razpisih občine za sredstva namenjena 
kulturi, društvenim projektom, humanitarnim in kulturnim 
programom, itd.
Komisija za občinska priznanja je, na predlog župana Martina 
Rebolja, pripravila sklepe in jih posredovala svetu v sprejem. 
Soglasno so bili potrjeni naslednji odlikovanci: Plaketo bo prejel 
Ivan Lebar z Vrhpolj, priznanja pa bodo dobila PGD Moravče, 
Vrhpolje, Krašce, Peče in Velika vas. Čestitke!

EV

Po sledeh napredka naše občine
Občina je ob sprejetju proračuna sprejela tudi sklep o 
gradnji doma starejših v Moravčah, katerega investitor 
bo občina Moravče. Dom starejših bo na lokaciji, ki je bila 
predvidena že do sedaj.

Hidroforna postaja v Zalogu pri Moravčah je začela delo-
vati. Vzpostavlja se sistem daljinskega upravljanja. 

Črpališče ČVM 1 je povezano z vodovodom Podoreh – 
vodohran Moravče. 

Na vodohranu Hrastnik se izvajajo obnovitvena dela.

Rok za dokončanje prostorov občine, oziroma selitev ob-
čine v nove prostor na novi lokacijie, je podaljšan na 31. 
marec zaradi hudega mraza v decembru in januarju.

VR
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Občina

Za praznik kulture prireditev z Juretom Ivanušičem 
Gotovo so vsi, ki se ukvarjajo s kultu-
ro, veseli nastopa za kulturni praznik. 
Tako je bil 3. februarja, ob tem pra-
zniku, zbran cvet moravške kulture 
na odru Kulturnega doma Moravče, 
za krono pa gost, Jure Ivanušič, vse-
stranski umetnik - skladatelj, igralec, 
režiser, šansonjer, pianist, pevec in 
humorist.

Pa naj opis prireditve nadaljujemo kar 
z nastopom gosta, ki je kljub prehladu 
in vročini prišel med nas. Všeč mu je 
bila že sama dvorana. Pohvalil je izva-
jalce programa in koncept prireditve. 
Ob koncu pa dejal, da mu je prehitro 
minilo. Poslušal bi še. Njegov nastop 
so obiskovalci sprejeli z navdušenjem. 
Začel je z Ježkovo pesmijo, zapel je in 
zaigral na klavirju, končal tudi s komi-
ko. Ni imel govora o kulturi, vendar jo 

je izžareval, prikazoval na razne nači-
ne. Obiskovalci so jo čutili in doživeli 
z njim ob besedi, v šansonu. 
Navzoče je pozdravil tudi župan Mar-
tin Rebolj. Na vprašanje, če sodeluje 
pri izbiri gostov, je seveda pritrdil in 
ni skrival veselja ob nastopu gosta. 
Vidno je bilo tudi njegovo navdu-
šenje na domačimi nastopajočimi: 
Kvartetom Cvet, Komornim zborom 
Limbar, Tamburaškim orkestrom 
Vrhpolje, Šolsko glasbeno skupin in 
Katjo Kos. Vezni tekst sta lepo pred-

stavila Lovro Levačič in Eva Jančigaj, 
Natalija Brodar in Matjaž Barlič pa 
Prešernove pesmi, med drugim Od 
železne ceste.
Čisto za konec so vsi skupaj prisluhnili 
Prešernovim verzom: »Nazadnje še 
kozarce zase dvignimo« in v avli v čast 
prazniku kulture nazdravili. Beseda pa 
je še kar naprej tekla o doživetem le-
pem večeru. Priložnost je bila tudi, da 
so se nastopajoči osebno predstavili 
gospodu Ivanušiču.

VR
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Mali moravški pustni karneval

Praznovanje pusta sega v zgodnjo 
zgodovino človeka. Pod imenom 
»meso pust«, kar napoveduje 40 
dnevni post, so ga poznali že v Tru-
barjevih časih. Kasneje so se pojavile 
maske in karnevali. 
Kar nekaj let se organizira mali mo-
ravški pustni karneval, v sodelovanju 
Občine Moravče, Turističnega dru-
štva, Pihalne godbe in Osnovne šole 
Jurija Vege.
Tudi letošnjo pustno  soboto so se 
maškare zbrale na trgu pred lokaloma 
Jurka in Detelca ter se odpravile skozi 
park po Vegovi do Kulturnega doma. 
Če je kdo pozabil na veseli dogodek 
moravških pustnih šem, ga je Pihalna 
godba gotovo spravila izza zapeč-
ka s koračnicami, ki jih je igrala na 
čelu sprevoda. Obisk je bil dober, od 
najmlajših vse do zelo starih. No, saj 
maske so bile take, kdo so jih nosili, 
pa so dobro skrivale. Ob kulturnem 
domu so se maškare najprej zadržale 
na prostem, se posladkale s pustnim 
pecivom in čajem, nato pa se je v dvo-
rani kulturnega doma nadaljevala za-
bava z  Duom Pustotnik. Nagrajene so 

bile najlepše maske med malčki, med 
šolarji in skupina mask. Juhuhu!
Organizatorji opažajo, da se je kar-
neval prijel in je vsako leto bolj pisan 
in večji. 
Ljudsko izročilo, da maškare pre-
ženejo zimo pa sigurno še drži. 

Namreč, ko so se na predvečer 
pustne sobote maškare pripravljale 
na karneval, je sneg pobelil naše 
kraje. Pustna sobota pa je potem 
kar žarela od toplega sonca. 

VR

7marec 2017



Občina

TERMIT POSTAJA MEDNARODNO PODJETJE
Pogovor s Antonom Serianzem, direktorjem Termita d.d.

G. direktor, kako bi opisali gospo-
darsko in finančno krvno sliko 
podjetja, ki ga vodite?

Termit je v zadnjih petih letih rastel. 
Praktično smo več kot podvojili vre-
dnost prodaje. Uspelo nam je osvojiti 
nove trge. Danes izvažamo 63% proi-
zvodnje. Ker so vsi kazalci poslovanja 
pozitivni smo se odločili za intenzivno 
investicijsko obdobje, ki bo seveda 
omogočilo dodatno pospešeno rast.

Kakšna je struktura proizvodnje 
po produktnih skupinah?

Še vedno najpomembnejši del pred-
stavlja prodaja oplaščenih peskov, 
vendar pa v zadnjem času rastemo 
na področju izdelave jeder za livarne. 
Temu je tudi namenjen največji del 
naložbe. Pričakujem, da bomo v teku 
dveh let največ prihodkov pridobili 
prav iz tega programa.

Kako je geografsko strukturirana 
prodaja?

Še vedno največ prodamo doma. 
Ocenjujem, da bo letos na drugem 
mestu Nemčija, sledijo pa ji Italija, 
Hrvaška in Srbija. Skupaj izvažamo 
v 28 držav.

S kakšno konkurenco se sreču-
jete?

Naši glavni konkurenti so multinaci-
onalke, ki imajo proizvodnjo organi-
zirano na različnih lokacijah in v raz-
ličnih državah. Do večine proizvodnih 
enot so prišle z akvizicijo. Naš največji 
adut in prednost pred konkurenti je v 
naši fleksibilnosti. Naj vam za primer 
povem, da mi letno nakopljemo okoli 
250 tisoč ton ravnega peska. Manjša 
konkurenčna podjetja jih pridobijo 
krepko čez milijon, največji pa prese-
gajo celo 20 milijonov ton. Na srečo 
je konkurenca precej oddaljena od 
kupcev, pa tudi čistost našega mate-
riala je višja. Mi kopljemo globlje kot 
konkurenca in so seveda zato stroški 
višji. Po drugi strani pa so naš zave-
znik transportni stroški. Pred leti smo 
se zavestno odločili, da se usmerimo 
k proizvodom, ki imajo višjo dodano 
vrednost, prav tako pa veliko pozorno-

sti posvečamo trženju in to v najširšem 
pomenu besede.

Z zadovoljstvom lahko trdim, da smo 
postali največji proizvajalec oplašče-
nih peskov v Evropi. In na tak način 
lahko izkoristimo prednosti, ki jih 
omogoča ugodna ekonomija obsega. 
Želja po povečanju konkurenčnosti 
nas je pripeljala do odločitve, da in-
tenziviramo proizvodnjo jeder. Tudi v 
tem segmentu želimo postati največji 
evropski ponudnik. 

Ilustracijo o tem kako pomembni so 
transportni stroški v strukturi naših 
cen in kakšen vpliv imajo glede na 
različno dodano vrednost, vam pove 
podatek, da pri pesku znašajo doda-
tnih 100% vrednosti materiala, pri 
oplaščenem 25% celotne skupne cene 
in pri jedrih le še 12% merjeno na 

razdalji prevoza 500 km.

Tako hitra rast zagotovo zahteva 
tudi ustrezne kadre. Kako kadru-
jete?

Pri našem razvoju potrebujemo kadre 
vseh profilov, od nekvalificiranih, pa 
vse do akademsko izobraženih ljudi. 
Seveda se trudimo predvsem s prido-
bivanjem kadrov iz domačih logov. 
Zaradi objektivnih razlogov nam 
včasih ne uspeva. Primanjkuje nam 
orodjarjev in električarjev, toda to je 
vseslovenski problem.

Nekatera znanja so pri vas spe-
cifična. Ali sodelujete aktivno pri 
izobraževanju?

Imamo številna interna izpopolnje-
vanja in delavnice, ki so prvenstveno 
namenjena trženju in strateškemu 
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razmišljanju. V proizvodnji precej 
izobražujemo sami, pri delavnicah 
pa iščemo tudi zunanje sodelavce. 
Pogosto se udeležujemo strokovnih 
seminarjev po državi. Naša vpetost v 
izvoz zahteva, da posebno pozornost 
posvečamo učenju tujih jezikov.

V svetu so hiti avtomatizacija, 
informatizacija, 4. Industrijska 
revolucija. Jim sledite?

Seveda, saj uspešnega podjetja ni brez 
razvoja. Povezali smo se z zunanjimi 
institucijami. Pri digitalizaciji smo se 
odločili za postopnost. Najprej bomo 
začeli pri oplaščenih peskih, kjer pro-
gram že poteka. Pri tem sistemu nam 
pomaga podjetje Kolektor sistemi.

Verjetno obstaja tudi limit, kaj se 
da in kaj ne?

Drži. Odkopa in dovozov ne moremo 
še avtomatizirati. Vse ostale procese 
pa nameravamo avtomatizirati. Ven-
dar bo za to potreben določen čas in 
postopen prehod.

Kje vidite perspektivo in razvoj 
podjetja?

V prihodnost zrem z velikim optimiz-
mom. Ta je podkrepljen z več letno 
rastjo. V prejšnjem letu smo zaposlili 
50 novih sodelavcev, samo v letošnjem 
januarju še dodatnih pet. Končujemo 
investicijski ciklus, ki je vreden 5,5 
milijona evrov. To niso male zade-
ve. Računam, da bomo po končani 
investiciji zaposli še novih 15 ljudi. 
Seveda izbor novih sodelavcev ni eno-
staven. Odgovornost je velika. Zato 
jih najprej zaposlimo za 3 mesece, če 
prestanejo to sito še za 6, če uspešno 
preskočijo še to oviro, pa dobijo po-
godbo za nedoločen čas.

Pomemben del so plače zaposle-
nih. Lahko rečete še besedo ali 
dve o tem?

Plače so nad slovenskim povprečjem 
(15-17%), če pa se primerjamo s 
panogo, so rezultati še boljši. Poleg 
tega so zaposleni deležni še drugih 
ugodnosti: zagotavljamo dodatno 
pokojninsko zavarovanje v višini 5.8% 
plače, redno izplačujemo polni regres, 

štipendiramo vse otroke (40 štipendi-
stov) zaposlenih, ki obiskujejo srednje 
šole ali fakultete. Zagotavljam vam, 
da takih podjetij v Sloveniji ni veliko. 
Kolikor vem, imajo štipendistov več 
le v Krki. Nimamo nobenega zapo-
slenega, ki bi prejemal le minimalno 
plačo.

Smo socialno občutljiva firma. Živimo 
s krajem in Dolino in skoraj ga ni 
društva, ki ne uživa naše pomoči.

Na koncu, g. direktor, preidiva 
še na nekoliko bolj delikaten 
problem. Gre za ekologijo. Ljudje 
postajajo okoljsko bolj občutljivi. 
Pojavile so se anonimke, organizi-
ran je bil manjši shod. Ljudi skrbi-
jo odloženi materiali v opuščene 
peskokope. Ali ste prepričani, da 
dovolj sodelujete s prebivalci? Ali 
so dovolj informirani? Ali bi jih bilo 
primerno povabiti, ko vas obiščejo 
inšpektorji?

Seveda se da vedno večino stvari na-
rediti bolje. Nekateri dvomi izhajajo iz 
neznanja, le-to pa je lahko tudi osnova 
za strah. Pred leti je bil v dvomih tudi 
župan. Smo veliko »delali«. Pogosto je 
bil v peskokopih, tako da se je lahko 
prepričal, da delamo v skladu s pra-
vili. Pokazali smo vsa okoljevarstvena 
dovoljenja (dovoljenje za predelavo 
asfalta, za emisijo v zrak, za emisijo 
v vode), na katerih so predpisani 
pogoji, ki jih moramo izpolnjevati. 
Vse postopke nadzorujejo različne 
strokovne institucije. Vsak material, 
ki se pripelje mora najprej evidenti-
rati lastnik tako, da izpolni evidenčni 
list, nato pa pride pod našo kontrolo, 
evidentiramo potrdilo, ga arhiviramo 
mi in lastnik. Postopek je natančno 
predpisan in je ves čas absolutno 
pod kontrolo. Material, ki smo ga 
dobivali iz Jesenic, se je pokazal pri-
mernega za različne odprte površine, 
tako da ga sedaj več ne dobivamo. 
Strinjam se, da bi lahko več naredili 
pri informiranju občanov. Večkratno 
obveščanje občinskih svetnikov in 
občinskih služb očitno ni zadostovalo. 
Razmišljamo o organizaciji okroglih 
miz, dnevu odprtih vrat, itd, ki bi bila 

posvečena izključno ekologiji.

Poglejte, letno izkopljemo 250 tisoč 
ton materiala. Po koncesijski pogodbi 
smo dolžni sanirati odkopne površi-
ne. Ljudem ni prav ne eno ne drugo. 
Vsako leto tako manjka 250 tisoč 
tvarine, ki jo je treba nadoknaditi. 
Zato smo se odločili za tak način, ki 
je tudi ekonomsko učinkovit in ga je 
mogoče sorazmerno hitro opraviti. 
Vsakomur so na ogled že sanirane 
kmetijske površine. Lahko se pogo-
vori s kmetovalci, ki tam kmetujejo 
in potrdili mu bodo, da je naš način 
sanacije pravilen.

Kot človeka me je prizadela čista 
manipulacija, ki se je odvrtela na 
televiziji. Prikazovali so »krajinski 
park«, jezera, ipd. Če bi povedali po 
resnici, bi morali reči, da gre za use-
dli bazen, ki z jezerom nikoli ni imelo 
zveze. Sam vem, saj sem se kot fantič 
tam celo kopal. Bilo je celo smrtno 
nevarno, zgodilo se je nekaj nesreč 
in sreča je, da jih ni bilo še več. Člo-
vek bi pač pričakoval več znanja od 
akademsko izobraženih ljudi, ne pa da 
z drugimi, mogoče celo namenoma, 
manipulirajo.

Ali ste seznanjeni z namero ob-
čine, da bo naročila neodvisno 
študijo odlaganih materialov in 
vpliva na okolje? 

Sem. V tem ne vidim nobenega pro-
blema. Toliko bolje, ker bodo ljudje 
informirani z več strani. Malo grenak 
priokus bo mogoče ostal pri strokov-
njakih, ki so pri raziskavah sodelovali, 
in spadajo v sam vrh stroke v državi 
in mednarodno, pa jim na ta način 
odrekamo kompetentnost.

EV

www.moravce. si
9marec 2017



Občina

ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE 
Izpostava Domžale
Vir, Šaranovičeva cesta 21a,
p.p. 22, 1230 Domžale
www.lj.kgzs.si

URADNE URE:
ponedeljek: 8h–10h 
sreda: 8h–10h in 14h–15h

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

ZBIRNA VLOGA 2017
Redni rok za oddajo zahtevkov zbirne 
vloge (t.i. subvencije) za ukrepe kme-
tijske politike je do 6. maja 2017. 
Na spletni strani ARSKTRP v rubriki 
»Zbirna vloga 2017…od A do Ž« do-
bite osnovne informacije. 

Kdo mora oddati zbirno vlogo?
Vložiti jo morajo nosilci kmetijskih 
gospodarstev, ki:
• v letu 2017 uveljavljajo katerikoli 

ukrep kmetijske politike,
• so zavezanci za izpolnjevanje zah-

tev navskrižne skladnosti,

• dajejo v promet živinska gnojila,
• so zavezanci za prijavo površin 

posebnih kultur (NOVO) – to so 
zelenjadnice in zelišča v intenzivni 
pridelavi, jagode na njivah, seme-
na in sadike poljščin, zelenjadnic 
in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na 

Zaradi vse pogostejših vprašanj, ki se porajajo nekate-
rim krajanom Moravč, želimo v  Termitu d.d. pojasniti 
nekatere ključne zadeve in pomiriti krajane, ki jih skrbi 
za okolje. 
Na območju opuščenega odkopa Drtija izvajamo 
sanacijo degradiranih površin. K temu nas zavezuje 
zakonodaja in koncesijska pogodba. Če sanacije ne bi 
izvajali, bi izgubili dovoljenje za izkoriščanje in podjetje 
bi morali zapreti. 
Ker letno izkopljemo več kot 200.000 ton peska, 
moramo ta pesek nadomestiti z ustreznimi drugimi 
materiali. Za sanacijo poleg zemlje iz novega odkopa, 
gline, komposta in humusa, vgrajujemo tudi gradbene 
materiale, ki jih izdelujemo iz inertnih in nenevarnih 
odpadkov. Evropska okoljevarstvena zakonodaja zelo 
strogo predpisuje kriterije za razvrstitve odpadkov med 
inertne in nenevarne. Vzorce redno jemljejo in analizirajo 
akreditirani laboratoriji. Okoli 40 % sanacijskega mate-
riala dobimo od drugih podjetij, ki izdelujejo gradbene 
kompozite. Teh materialov ni potrebno predelati in se 
vgradijo neposredno.  Ta podjetja imajo proizvodnjo 
gradbenih materialov certificirano v skladu s standar-
dom EN 13 242. Kvaliteto svojih materialov dokazujejo 
s certifikatom in izjavo o lastnostih. 
Vsi ti sanacijski materiali so inertni. Termit jih potrebuje, 
da lahko varno in kvalitetno sanira opuščene izkope 
kremenovega peska. Za to dejavnost ima Termit vsa 
potrebna dovoljenja:
- S področja rudarske zakonodaje imamo z RS skle-

njeno koncesijsko pogodbo in dovoljenje za izvajanje 
sanacije po rudarskem projektu, kjer je opisan posto-
pek  predelave odpadkov v gradbene materiale.

- S področja okoljevarstvene zakonodaje imamo 
Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov, 
Okoljevarstveno dovoljenje za emisije v vode, Oko-
ljevarstveno dovoljenje za emisije v zrak, Okoljevar-

stveno dovoljenje za emisije hrupa. Na dovoljenjih je 
predpisan monitoring vplivov na okolje, ki ga Termit 
redno izvaja. Rezultati monitoringov dokazujejo, da 
Termit ne ogroža žive in nežive narave, niti podzemne 
vode in ne zdravja ljudi. 

- S področja gradbene zakonodaje imamo izdana 
Slovenska tehnična soglasja, ki potrjujejo, da so 
materiali inertni in primerni za izvajanje sanacije.          

Dovoljenja in tehnična soglasja si lahko ogledate na 
spletni strani občine. 
Potek predelave odpadkov, izdelave gradbenih mate-
rialov, izvajanja sanacije, redno nadzirajo neodvisne 
pooblaščene inštitucije in inšpekcijske službe. 
Vpliv predelave na okolje ( na vodo in zrak ) nadzirata  
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano ter 
Zavod za varstvo pri delu. Redno in neodvisno jemljeta 
vzorce in jih analizirata. Meritve kažejo, da so učinki na 
okolje pozitivni.
Vsak nadzor strokovnih služb potrdi, da izvajamo sanaci-
jo nesporno, vzorno, v skladu z zakonodajo in izdelanimi 
navodili in projekti. 

Ker je nekaj krajanov močno zaskrbljenih zaradi vpliva 
na podtalnico, še enkrat poudarjamo da: 

Termit ne predeluje nevarnih odpadkov. Ker od-
padki niso nevarni, niso nevarni niti njihovi izlužki, zato 
ne morejo onesnaževati podzemnih in površinskih voda, 
kar dokazujejo rezultati monitoringov pooblaščenih 
inštitucij.  

V Termitu si želimo neokrnjeno naravo in urejeno oko-
lico. Skrb krajanov nas spodbuja k boljšem delu. Vsem 
se zahvaljujemo za opozorila in upamo na nadaljnje 
konstruktivno sodelovanje. 

Termit d.d.

Zaradi pogostih vprašanj, ki se dotikajo naših občanov, smo se odločili objaviti prispevek Termita d.d.

VPRAŠANJA - ODGOVORI
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prostem ali v tunelih in reja polžev 
(natančno so opredeljene v Zako-
nu o ugotavljanju katastrskega 
dohodka),

• bodo postali člani organizacije pro-
izvajalcev v sektorju zelenjave,

• so zavezanci za oddajo zbirne vlo-
ge v skladu s predpisom, ki ureja 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Zahtevki v okviru zbirne vloge so: 
• OMD plačila – plačila za kmeto-

vanje na območjih z omejenimi 
dejavniki,

• neposredna plačila (osnovno plači-
lo, zelena komponenta, plačilo za 
male kmete, plačilo za mlade kme-
te ter proizvodno vezane podpore 
za strna žita, za zelenjadnice, za 
beljakovinske rastline, podpora za 
mleko v gorskih območjih, za rejo 
govedi); novo plačilo v tej shemi 
je t.i. PONO (plačilo za območja z 
naravnimi omejitvami) do katerega 
ste upravičeni za vse površine pri 
katerih je poprečen naklon GERK-a 
večji od 35 oz. 50 %,

• plačila za dobrobit živali za govedo 
za katerega je pogoj 4 mesečna 
paša (120 dni) in zdravljenje proti 
zajedavcem na osnovi analize bla-
ta, ki ga je potrebno vzeti najmanj 
2 tedna pred pašo,

• plačila za dobrobit živali za drob-
nico (novo) – pogoj je 7 mesečna 
paša (210 dni) in zdravljenje proti 
zajedavcem na osnovi analize bla-
ta, ki ga je potrebno vzeti najmanj 
2 tedna pred pašo); najmanjše 
število je 14 odraslih živali oziroma 
2 GVŽ,

• KOPOP (kmetijsko okoljsko pod-
nebna plačila),

• ekološko kmetovanje.
Zahtevke za Dobrobit živali za govedo 
in/ali drobnico je potrebno vložiti pred 
začetkom paše!!!

Kaj je potrebno narediti pred vno-
som zbirne vloge?
Urediti podatke vaše kmetije v Re-
gistru kmetijskih gospodarstev, pri 
čemer je pomembno, da imate:
• prijavljena VSA zemljišča, ki jih 

obdelujete,
• prijavljene površine, ki odražajo 

dejansko stanje v naravi tako po 
rabi kot po površini,

• da imate vpisanega namestnika, 
če na kmetiji ne živite sami,

• stanje brez napak tipa ERR (prijava 
kmetijskih zemljišč na nekmetijski 
rabi) zaradi katerih je vnos onemo-
gočen.

Pravilno prijavo zemljišč in odpravo 
napak lahko uredite najkasneje en 
dan pred vnosom zbirne vloge, na 
Upravni enoti Domžale za kar se je 
potrebno predhodno naročite na tel. 
7220-100.

Kaj potrebujete za vnos zbirne 
vloge?
Ko boste prišli na vnos imejte s se-
boj:
• dva izvoda izpolnjenega in podpi-

sanega t.i. navadnega pooblastila 
(predpisan obrazec dobite na loka-
ciji KSS ali na spletu) v primeru, če 
na vnos ne pride nosilec,

• število posameznih kategorij živali 
na dan 1. 2. 2017,

• seznam kaj (bo)ste kje sejali in iz-
mere posameznih poljin na katere 
je razdeljena posamezna njiva,

• odločbe za 2016 (neposredna pla-
čila in plačil za OMD) - obvezno, če 
so bila plačila znižana,

• številko bančnega računa nosilca 
v primeru spremembe nosilca ali 
TRR glede na preteklo leto,

• če boste uveljavljali ukrep dobrobit 
živali za govedo, identifikacijske 
številke goveda, ki jih boste pasli,

• če boste uveljavljali ukrep dobrobit 
živali za drobnico, urejen in ažuren 
register drobnice na gospodarstvu 
(zelena knjiga),

• identifikacijske številke avtohtonih 
pasem, če jih boste uveljavljali v 
okviru KOPOP ukrepov.

Če želite pregled, imejte s seboj regi-
stre živali (RGG, RDG, RPšG). 

Kako in kdaj se naročiti na elektron-
ski vnos zbirne vloge?
Elektronski vnos zbirne vloge in osta-
lih zahtevkov je obvezen in bo možen 
na lokacijah kmetijske svetovalne 
službe. Na Izpostavi Domžale bo od-
daja vlog potekala na sedežu izposta-
ve na Viru. Tako kot pretekla leta se 
je za vnos OBVEZNO predhodno 
naročiti. Osebno ali po telefonu se 
lahko naročite samo v času uradnih 
ur, seveda pa je možna prijava tudi 

preko elektronske pošte. Nihče od 
vlagateljev zagotovo ne želi, da bi 
nas kdo v času izpolnjevanja njegove 
zbirne vloge kakorkoli motil, zato vas 
prosimo, da res upoštevate čas ura-
dnih ur. Le tako bo delo lahko potekalo 
nemoteno in brez dolgega čakanja. Če 
imate urejene GERK-e in pripravljeno 
vse potrebno, z dogovorom za termin 
vnosa ne odlašajte. Prosimo vas, da 
nas za naročilo pokličete čim prej 
oz. najkasneje do ponedeljka, 10. 
aprila, da ne bo pred prvomajskimi 
prazniki in v zadnjih dneh rednega 
roka nepotrebne gneče.

PRENOS PLAČILNH PRAVIC

Prenos plačilnih pravic (zakup ali pro-
daja) je možen kadarkoli, seveda pa 
pred oddajo zbirne vloge prenosnika 
in prevzemnika. Obrazec je potreb-
no izpolniti elektronsko na lokacijah 
KSS ter ga nato podpisanega s strani 
prenosnika in prevzemnika poslati s 
priporočeno pošto na AKTRP. Tudi za 
vnos tega obrazca se je potrebno tako 
kot za oddajo zbirne vloge predhodno 
naročiti.

OSNOVNI TEČAJ FFS

Osnovni tečaj varstva rastlin za izva-
jalce ukrepov bo potekal od torka, 11. 
do četrtka, 13. aprila v veliki preda-
valnici Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Domžale, Vir, Šaranovičeva 
cesta 21c (100 m naprej od naših 
pisarn). Tečaj se zaključi s pismenim 
izpitom na osnovi katerega dobite 
izkaznico, ki je potrebna ob nakupu 
sredstev za varstvo rastlin. Prijava je 
obvezna. Prijavite se najkasneje do 3 
tedne pred izvedbo, saj bo v primeru 
premajhnega števila prijavljenih, tečaj 
odpovedan. Za ostale informacije 
in prijave se obrnite na KSS v času 
uradnih.

PAVLA PIRNAT,
terenska kmetijska svetovalka 

www.moravce. si
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TLAČNICA-ŠTEFIN
V soboto, 4.2.2017 se je zbudil,  kot 
nekaj dni prej, siv dan. Planinci PD 
Moravče (Oš Jurija Vege Moravče in 
podružnice Krtina) smo se zbrali v Mo-
ravčah na avtobusni postaji, da bi se 
skupaj odpeljali do Zg. Kosez, potem 
pa peš krenili proti Tlačnici. Zbralo se 
nas je trinajst.  
Ko smo se z lastnimi avtomobili pri-
peljali v Koseze, smo  po asfaltni cesti 
peš odšli proti Tlačnici. Dežja ni bilo, 
spremljala nas je megla, zato so bili 
razgledi s Tlačnice, ko smo prispeli 
v vas, zelo slabi. Edini še naseljeni 
prebivalci tu, Tičevi so nas prijazno 
pogostili s pecivom . Po pogovoru 
z njimi smo odšli proti Pavel butari, 
kraju s kapelico, kjer so v 19. stoletju 

pokopali nesrečnega pastirčka Pavla 
Butaro, ki je tu umrl v otroški igri. Pot 
smo nadaljevali proti Štefinu, planoti 
nad Pečami, kjer smo se vpisali v 
knjigo, poslušali še zgodbico o nase-
ljencih tu, nato pa smo se odpravili 
proti Pečam in nazaj proti Kosezam, 
kjer so nas čakali avtomobili.  Pot je 
bila polna zanimivosti v naravi, mladi 
planinci so imeli čas za igro v naravi, 
opazovali smo prebujajočo in težko 
pričakovano pomlad. V Pečah nas je  
ob malicanju na klopci pred čebelnja-
kom lepo ogrelo sonce in tudi igra ob 
potočlih je bila zelo zanimiva. Jaka 
je naštel 101 cvet (bolje rečeno po-
pek teloha, 20 trobentic in 7 lovskih 
opazovalnic). Komaj čakamo na nov 
pomladni pohod.

MARIJA SMRKOLJ 

Občni zbor Društva upokojencev Moravče

Na občnem zboru DU Moravče se je 
zbralo, kot je že običaj, veliko število 
članic in članov. Delovni predsednik je 
bil Štefan Korošec. Pri vseh društvih 
upokojencev je navada, da na občni 
zbor vabijo predsednike, oziroma 
predstavnike okoliških društev in 
tudi teh je bilo prisotnih lepo število. 
Vsekakor je to dobrodošlo, ker se 
tako društva med seboj spoznavajo 
in drug drugega spodbujajo k širjenju 
dejavnosti.
Podana so bila poročila o delu v 
preteklem letu, to je predsednice, 
blagajničarke, tajnice, nadzornega 

odbora in častnega razsodišča in se-
veda poročila sekcij: pevske, folklorne, 
zeliščarske, pohodniške, telovadne 
in šahovske. Vsa so govorila, da se 
je v društvu v preteklem letu veliko 
dogajalo. Praznovali so dve obletnici, 
30 let pevskega zbor in 5 let folklor-
ne skupine. Starejše so obiskali na 
domovih. Imeli so lepe izlete. Delo 
sekcij pa je sploh zahtevalo veliko 
časa in truda. Zato bili rezultati zelo 
dobri, za kar so svoje pohvale izra-
zili tudi predstavniki okoliških DU. 
Moravško Društvo upokojencev je 
s svojimi nastopi, sodelovanjem na 

turnirjih in razstavah širilo dober glas 
ter razpoznavnost občine in društva 
po Sloveniji ter tudi v tujini.
Kako pa za tekoče leto? Plan, ki ga 
je predsednica podala in so ga člani 
sprejeli, je podoben lanskemu, le da 
je še obsežnejši, seveda z upanjem 
na zdravje in čim večje sodelovanje 
v sekcijah. Tudi novi člani so vabljeni. 
Letos se jih je vpisalo že kar nekaj. 
Zakaj bi ostajali doma, če je v družbi 
lepše pa tudi za zdravje boljše?

RV

Društva
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PGD Velika vas bo končno lahko gradilo garažo za orodno vozilo

Z velikim veseljem so vodilni iz PGD 
Velika vas na občnem zboru sporoči-
li, da so po dolgih letih vztrajanja le 
dobili tožbo za zemljišče, ki ga zaradi 
sodnih mlinov niso mogli uporabljati, 
čeprav so vedeli, da jim pripada.  Že 
so začeli s sečnjo lesa za prepotreb-
no garažo in začeli s pripravami na 
gradnjo. 
Na občnem zboru so predsednik Dar-
ko Avbelj, poveljnik Dejan Dežman ter 
vodje posameznih komisij, predstavili 
poročila o delu v letu 2016: Vse ekipe, 
dve s strani članov, dve s strani članic 
in ekipa mladih ter veteranov, so v pri-
prave in v sama tekmovanja ter vaje, 
vložile ogromno svojega časa. Nasto-
pile so na vseh možnih tekmovanjih 
ter posegle tudi po najvišjih mestih, 
2x prvo mesto in 3x drugo. Mladi 
so opravljali tečaje za usposabljanje. 
Izvedli so eno društveno vajo. Udele-
ženi so bili na vajah: Stožice, Dolsko, 
Maribor, Gorenjska regija, vaja CZ Sv. 
Miklavž, vaja SSV v Cerkljah. Sode-
lovali so pri varovanju prireditev na 
področju občine. K sreči na svojem 
terenu niso imeli intervencije, so pa 
bili klicani na intervencije drugam.

Oba vodilna, predsednik in poveljnik, 
sta se zahvalila za dobro delo in po-
žrtvovalnost ter čas, ki so ga članice 
in člani namenili društvu. Poveljnik 
Dežman je povedal še: »Ekipa članov 
A se je odločila, da bo tudi v letu 2017 
sodelovala na tekmovanjih v sklaplja-
nju sesalnega voda za pokal Gasilske 
zveze Slovenije. Upam, da se bodo 

udeležili kar čim več tekmovanj in jim 
želim, da bi dosegli lepe rezultate.«
Želimo jim veliko uspeha tudi v pri-
hodnje! Naj zaključimo z njihovih 
pozdravom: Na pomoč!

VR

Društvo krajanov Tuštanj je bilo zelo uspešno tudi v letu 2016
Na občnem zboru Društva krajanov 
Tuštanj je predsednik društva, Franci 
Cerar, podal poročilo, iz katerega je 
bilo razvidno, da so zastavljene cilje 
dosegli: marčevsko praznovanje žena, 
čistilna akcija, kljub zapadlemu snegu 
vzorno izpeljano 23. prvomajsko sre-
čanje, nogometni turnir, izlet, pohod 
na Miklavž, miklavževanje, rekreacija, 
kostanjev piknik, avtobusno postajali-
šče in internetna stran. Izvedli so tudi 
več delovnih akcij v samem kraju, 
na prostoru Cegunce ter društvene 
brunarice.
Za tekoče leto so člani društva potrdili 
podoben program. Še več, želijo delati 
na infrastrukturnem področju v kraju 
in začeli bodo že pripravljati posebno 
brošuro za 25. obletnico prvomajske-
ga srečanja. 
Predsednik je poudaril tudi druženje, 
ki je v tako dejavnem društvu, kot je 
njihovo, motivacijsko zelo pomemb-
no. Druženje je tudi vsak njihov občni 
zbor, poseben zaradi nastopa mladih 
glasbenikov, »domače gore listov«. 

Medse povabijo tudi znanega gosta iz 
kulturne sfere. Tokrat je bila to Jerica 
Mrzel, igralka in glasbenica. Zapela 
je nekaj slovenskih pesmi in petje 
pospremila z igranjem na kitaro. Re-
citirala je Prešernove pesmi, seveda 

vse na pamet. 
Takole, bogati s kulturo, veseli druže-
nja, gredo Tuštanjci v nove delovne 
zmage. Čestitamo!

VR

Društva
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Koledar Društva DŠN 2017
Tudi v preteklem letu smo člani Društva krajanov Dešen 
– DŠN poskrbeli za to, da bo tudi letos na stenah naših 
domov visel društveni koledar naše vasi. Čez leto se zbirajo 
prispevki za koledar, fotografije, ki ovekovečijo pomembne 
dogodke, kateri se odvijajo. Fotografije so lahko preproste, 
kot je pokrajina v kateri živimo, letni čas, ki ga na sliki po-
nazarja kakšen detajl, žival, rastlinje ali športni dogodek pri 
katerem smo vaščani sodelovali. Da je društveni koledar 
za leto 2017 ugledal luč sveta je zaslužen Klemen Rotar. 

V imenu članov društva se mu zahvaljujemo, da je zbral 
potrebne prispevke in ga oblikoval. Koledar je še posebej 
razveselil tiste, katerih korenine so v vasi Dešen in jim bo 
v njihov dom prinesel topel spomin na rodno vas. 

Eva Babnik
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Občni zbor ZB za vrednote 
NOB Moravče

Naj kar na začetku napišemo odgovor tistim, ki na-
vadno sprašujejo, koliko borcev danes še združuje 
ZB za vrednote NOB. Prav na to temo so na občnem 
zboru odgovarjali predsednica pokrajinske zveze za 
osrednjo Slovenijo, Marija Majhenič, župan Martin 
Rebolj in predsednik ZB za vrednote NOB Moravče, 
Jože Kveder: »Jasno je, da je partizanov in aktivistov, 
tudi če so bili med drugo svetovno vojno mladi, danes 
malo. Gre pa za priznavanje vrednost NOB in vzdrževa-
nje verodostojnega spomina ter spomenikov. Zato ta 
organizacija ostaja. Čeprav članstvo starejših upada, 
prihajajo novi, mlajši, ki bodo še naprej spoštovali 
vrednote NOB.«
Predsednik Jože Kveder je na zboru članstva podal 
poročilo o delu v preteklem letu. Za tekoče leto je 
članstvo sprejelo plan za dve spominski svečanosti: 
26. aprila pri spomeniku nad Češnjicami in komemo-
racijo 31. 10. Večja prireditev bo letos v soboto, 19. 
avgusta v Zg. Kosezah, kjer je bila leta 1943 požgana 
javka in ubiti partizani.
Z veseljem so sprejeli tudi dva nova člana. 

VR

21.1.2017 je bila zelo mrzla sobota, 20 planincev je vseeno 
prispelo na parkirišče na avtobusno postajo v Moravčah. 
Od tu smo se z osebnimi avtomobili odpeljali na Vače, 
kjer je bil start našega pohoda na Zasavsko Sveto goro. 
Najprej smo se ustavili na Kleniku, kjer smo si ogledali 
veliko kopijo vaške situle,  ki je bila tu najdena. Pot smo 
dobro oblečeni nadaljevali. Hodili smo po zasneženi in 
ledeni naravi. Pridna in hitra hoja nas je ogrela, zato smo 
bili hitro na vrhu. 
Imeli smo čudovit razgled na bližnjo okolico ter Julijske 
in Kamniško savinjske Alpe. Pri koči smo pomalicali, po-

Na Zasavsko sveto goro

pili topel čaj, nato pa kar kmalu začeli sestopati po poti 
prihoda.
Sneg je bil kot moka, pot je bila mehka in le mestoma lede-
na. Ko smo zapustili najbolj strm del poti, se je pričela prava 
zabava. Valjali smo se po travnikih, saj smo imeli oblečene 
smučarsko obleko, sneg smo dobro preizkusili. 
Na Vačah smo si ogledali še fosilno morsko obalo, nato pa 
smo se usedli v avtomobile in odpeljali domov. Ugotovili 
smo, da smo odkrivali pravo ledeno kraljestvo.

Marija Smrkolj

Društva
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Razstava Rokodelskega centra Moravče v domači knjižnici

V Krajevni Knjižnici Daneta Zajca so 
člani in članice Rokodelskega centra 
Moravče, v četrtek, 26. januarja, pri-
pravili rokodelsko razstavo. Ker roko-
delci z letošnjim letom vstopajo v že 
dvajseto leto delovanja, so aktivnosti 
rokodelskega društva usmerjene tudi 
v predstavitve njihovega dosedanje-
ga dela. Z izbranimi izdelki članov 
društva, ki so jih na ogled postavili 
v domači knjižnjici so pokazali in z 
ljudmi delili svoje dozdajšnje ustvarja-
nje in njegovo nadgradnjo. Razstavni 
plakati so seznanili z informacijami o 
rokodelskih spretnostih kvačkanja in 
pletenja, izdelave cvetja iz krep pa-
pirja in ličkanja, vezenja, kolarstva in 
sedlarstva ter umetnostnega kovaštva 
in kovinopasarstva. Razstavna mesta 

ter kotičke knjižnice so obogatili z 
različnimi rokodelskimi izdelki, od pti-
čjih hišic in košar, rož iz krep papirja, 
nakita, izdelkov umetnostnega kova-
štva do izdelkov iz papirja in še kaj bi 

se našlo. Razstava je bila na voljo za 
ogled v mesecu februarju. Upam, da 
se je dotaknila tudi vas.

Eva Babnik

Rokodelke v gosteh v Medgeneracijskem centru Bistrica
Zadnji dan januarja so se članice 
Rokodelskega centra Moravče pred-
stavile v Medgeneracijskem centru 
Bistrica, v Domžalah. Svoje izdelke so 
razstavile v preddverju centra, ob tem 
pa z vnemo razlagale različne postop-
ke izdelave posameznih rokodelskih 
izdelkov. Volnene izdelke je na ogled 
postavila Branka Bizjan. Minka Štefan 
je prikazovala izdelavo pentljic, ki jih 
lahko uporabimo kot dekor. Zanimi-
vost je ta, da se izdelave pentljic loti-
mo s pomočjo vilic. Ogledali so si tudi 
rože iz krep papirja, katerih mojstrica 
izdelave je Marija Šmidovnik. Majda 
Merela se je predstavila s klekljanimi 
izdelki. Izpod peresa Katarine Rojc so 
lahko spremljali nastajanje vizualne 
umetnosti. Ukvarja se z abstraktnim 

oblikovanjem pisave, poimenovanim 
tudi kaligrafija. Kleklanje je predstavila 
Zdenka Trobec Milanovič. Razstavo 
moravških rokodelk je z vrsto svojih 
izdelkov, šivanih voščilnic najrazlič-
nejših vzorcev dopolnila in obogatila 
varovanka Jelka Roš. Rokodelke so s 
svojim obiskom in razstavo popestrile 

dogajanje v centru Bistrica, s tem pa 
razveselile in razvedrile varovance. Bili 
so navdušeni. Razstavo in nastajanje 
izdelkov si je z zanimanjem ogledalo 
tudi osebje. Vsi skupaj so preživeli 
prijetno popoldne.

Eva Babnik

Občni zbor DK na Limbarski gori

V soboto 18. 1. so se člani Društva 
krajanov Limbarska gora zbrali na 
občnem zboru, kjer so začrtali svoje 
nadaljnje delo.  Občni zbor je vodil 
delovni predsednik Blaž Logaj. Pred-
sednica društva Jana Toman je podala 
povzetek lanskoletnega dela, ko sta 
bila uspešno izvedena 28. Pohod po 
nagelj in 3. Tek na Limbarsko goro 
ter ko udeležba  na  občinski čistilni 

akciji. Počasi napredujejo tudi dela 
pri obnovi kapelic. Vse projekte bo 
društvo nadaljevalo tudi v tekočem 
letu. Dodatno bo potrebno še obno-
viti lopo, kjer je shranjena oprema za 
Pohod po nagelj, in začeti pripravljati 
zbornik, ki bo izdan ob 30. Pohodu 
po nagelj. 
Občnega zbora se je udeležil tudi 
župan Martin Rebolj, ki je ponovno 

izkazal podporo projektom društva,  in 
dva predstavnika Društva podeželske 
mladine, ki vsako leto pomaga pri 
izvedbi Pohoda po nagelj. 
Društvo krajanov Limbarska gora se 
bo še naprej trudilo, da bo Limbarska 
gora znana širom Slovenije in da se 
bodo obiskovalci radi vračali nanjo.

Irena Ravnikar

Društva
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Pravljica Ledeno kraljestvo žanje uspehe
Skoraj 50-članka ekipa KUD Limbar 
pod taktirko režiserk Marjete Capuder 
in Tatiane Javoršek žanje uspehe z 
gledališko predstavo Ledeno kralje-
stvo. Priljubljena zgodba, upodobljena 
po Disneyevi pravljici, ki jo poznamo 
že iz kinodvoran, odlična glasba in 
simpatična scenografija so osvojili 
otroška srca. Princesa Ana, snežak 
Olaf, zabavni jelen Sven in dobrosrčni 
trgovec Krištof se srečujejo z napetimi 
izzivi, ko skušajo rešiti princeso Elzo, 
ki je s prirojeno močjo po nesreči 
celotno kraljestvo odela v večni sneg 
in led.
Ekipa KUD-a je do sedaj nastopala 
že trinajstkrat. Samo v Moravčah so 
imeli 9 predstav. Imeli pa so tudi štiri 
gostovanja, in sicer v Lukovici, Dolu 
pri Ljubljani, Črnomlju in Polhovem 
Gradcu. Predstavo si je ogledalo pre-
ko 3000 gledalcev iz cele Slovenije, 
bili so iz Kopra, Žalca, Ptuja, Vrhnike, 
Novega mesta, Litije, …

Vsakič, ko je bila gledališka predsta-
va na sporedu je bila dvorana polna, 
večkrat je bila tudi razprodana. Ljudje 
pohvalijo organizacijo in prehvalijo 
ogromno število nastopajočev.
Zanimanje za gledališko predstavo je 
tudi v drugih občinah, katere bomo 
obiskali letos jeseni, saj je ‘’sezona 

gledaliških predstav’’ skoraj mimo.  
Celotni ekipi Ledenega kraljestva če-
stitam za trud in vdanost ter odlično 
upodobitev pravljice na gledališkem 
odru.

Mateja Hren

Mesec kulture 
V podaljšanem bivanju smo mesec 
februar posvetili kulturi. Veliko smo 
se pogovarjali o kulturnem obna-
šanju, kulturnem prehranjevanju in 
kulturnih ustanovah. Ni pa manjkalo 
tudi kulture, ki so jo ustvarjali učenci, 
zato se je veliko prepevalo, bralo, pi-
salo in risalo. Vse umetnine so krasile 
našo jedilnico, ki je privabila nemalo 
pogledov. Seveda nismo pozabili tudi 
na Franceta Prešerna, zato so učenci 
risali po opazovanju njegov dom, 
dopolnili polovico njegovega obraza 
in prebirali njegove pesmi. Dan pred 
kulturnim praznikom, 7. 2., pa smo 
vse to zaokrožili v proslavi ob kultur-
nem prazniku in prav vsi učenci so 
sodelovali v vsaj eni točki. Točke, so 
bile raznolike, saj smo lahko prisluhnili 
zvokom trobente, klarineta in kitare. 
Mlajši učenci so pogumno povedali 
dve deklamaciji o Francetu Prešer-
nu, starejši pa so zapeli in zaplesali 
ljudske plese in pesmi, ki že tonejo v 
pozabo. Na koncu proslave je sledil 
tudi krajši kviz, kjer so učenci vseh 
razredov pokazali bogato znanje iz 
življenja Franceta Prešerna.

Nikakor pa morem mimo dveh juna-
kov tistega dne, ki sta poskrbela, da 
je bilo veselje še večje. Namreč, 2. 2. 
je na šoli potekalo tekmovanje Prešer-
novo pero, kjer so se izbrani učenci 
preizkusili v lepem pisanju in moči 
zapisane besede. V vsakem razredu 
je skrbno izbrana komisija vse izdelke 
pregledala in izbrala zmagovalca, ki 
je prejel posebno pero in lončnico, 
ki ima korenine prav v Prešernovi 
domačiji. Med prireditvijo sta ravna-
teljica Nuša Pohlin Schwarzbartel 

in Bernarda Mal, ki je budno bedela 
nad celotno organizacijo tekmovanja, 
slavnostno obema nagrajencema 
predali nagrado in čestitali. Razveselili 
smo se tudi vseh izdelkov, ki so jih v 
okviru tekmovanja poustvarili učenci 
in jih ponosno obesili v jedilnici, kjer 
še vedno vidimo vse generacije, ki si 
jih veselo ogledujejo. 

Anamari Posel Ilijevec
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Očina Moravče, Trg svobode 4, 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 2017

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:

Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISA-
NIH SREDSTEV

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev, 
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 zagotovljena na 
proračunski postavki 10109 Socialna društva.

3. RAZPISNI POGOJI

Na javni razpis se lahko prijavijo društva, združenja in organi-
zacije, ki so registrirane za izvajanje humanitarnih dejavnosti in 
izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Moravče ali imajo sedež izven Občine Mo-

ravče, 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 Mo-
ravče

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

- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvaja-
nje dejavnosti,

- imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejav-
nosti,

- delujejo že najmanj eno leto.

Izvajalci, ki v letu 2016 niso v celoti izpolnili pogodbenih obve-
znosti, ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2017.

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV

Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2017, 
dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 31.12.2017.

5. RAZPISNI ROK

Rok za prijavo je 24.03.2017.

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: Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom JR HU-
MANITARNI PROGRAMI 2017- 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 s predlogom izbora 
programov in projektov ter določitev predloga višine sofinanci-
ranja, pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala 
vloge 28.03.2017.

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 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 prejemnikov 
sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.

Na podlagi tega predloga občinska uprava izda za vsakega 
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 8 dni od prejema 
odločbe. Odločitev župana je dokončna. 

Po pravnomočnosti odločbe o sofinanciranju izbrani upravičenci 
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 Moravče, Trg svobode 
4, 1251 Moravče.

Kontaktna oseba: Anuška Podvršič, telefonska številka: 01 72 47 
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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, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 

Občine Moravče (www.moravce.si).

Številka: 430-0026/2017-1
Datum: 17.02.2017

Martin Rebolj l.r.
Župan

Očina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče objavlja na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejav-
nosti 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 2017 (Uradni vestnik Občine Moravče, 
št. 2/17)

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V 
OBČINI MORAVČE V LETU 2017

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:

Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISA-
NIH SREDSTEV

Med kulturne programe in projekte, ki so v javnem interesu občine 
in se financirajo po tem javnem razpisu, sodijo vse oblike ustvar-
janja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, 
likovne in fotografske, filmske, video ter spletne umetnosti in na 
področju varstva in negovanja nematerialne in materialne kulturne 
dediščine in  drugi programi, ki nastajajo ali se odvijajo v Občini 
Moravče 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 zagotovljena 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 pogoje za izva-

janje dejavnosti,
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
- 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 2016 niso v celoti izpolnili pogodbenih obve-
znosti, ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2017.

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV

Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2017, 
dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 31.12.2017.

5. RAZPISNI ROK

Rok za prijavo je 03.04.2017.

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: Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom JR 
KULTURNE DEJAVNOSTI 2017- 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

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 stranka 
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 pregled 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 

Občina MoravčeII.
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so do tedaj prispele.

Odpiranju vlog bo javno na sedežu Občine Moravče, v sredo  
05.04.2017 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 besedilo javnega razpisa. 

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občin-
ska uprava zavrže s sklepom.

Če je vloga formalno nepopolna, se stranko pozove, da jo dopol-
ni. 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 prejemnikov 
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 prijavljene o izidu 
razpisa.

Zoper to odločbo je možen ugovor županu v roku 8 dni od pre-
jema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti 
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.

Za sofinanciranje  programa redne dejavnosti, udeležbo na tek-
movanjih 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 do-
loča priloga Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti v Občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, 
št. 2/17)

9. NAVEDBA OSEB, POOBLAŠČENIH ZA DAJANJE 
INFORMACIJ

Informacije in navodila za sodelovanje pri javnem razpisu dobijo 
zainteresirani kandidati na sedežu: Občina Moravče, Trg svobode 
4, 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, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Moravče (www.moravce.si).

Številka: 430-0027/2017-1
Datum: 17.02.2017

Martin Rebolj l.r.
Župan

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče objavlja na podlagi Pravilnika o sofinanciranju društvenih projektov v občini Mo-
ravče (Uradni vestnik Občine Moravče,  št. 02/07), 

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTVENIH PROJEKTOV V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2017

1. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA

Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče.

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISA-
NIH SREDSTEV

Predmet javnega razpisa so dejavnosti registriranih društev, ki 
jih ostali javni razpisi o sofinanciranju programov in projektov iz 
proračuna Občine Moravče ne opredeljujejo. Izvajalci dejavnosti 
in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega javnega razpisa 
so društva, ki s svojim delovanjem dokažejo vsebinsko učinko-
vitost in koristnost občini Moravče in pomenijo dvig kakovosti 
življenja svojih članov.

Občina Moravče je za sofinanciranje društvenih projektov v 
letu 2016 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 zagoto-
vljena 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 nasle-
dnje 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 izva-
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janje dejavnosti,
- da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njihove dejav-

nosti,
- 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 reali-

zaciji programov.

Izvajalci, ki v letu 2016 niso v celoti izpolnili pogodbenih obve-
znosti, ne morejo kandidirati nas javnem razpisu za leto 2017.

4. OBDOBJE ZA IZVEDBO IN PORABO DODELJENIH 
SREDSTEV

Prijavljeni programi oz. projekti morajo biti realizirani v letu 2017, 
dodeljena sredstva pa morajo biti porabljena do 31.12.2017.

5. RAZPISNI ROK

Rok za prijavo je 24.03.2017.

6. NAČIN DOSTAVE VLOGE ZA SOFINANCIRANJE 
PROGRAMOV

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: Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in s pripisom JR 
DRUŠTVENI PROJEKTI 2017- 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 pre-
dloga višine sofinanciranja opravi strokovna tričlanska komisija, 

ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo odpirala vloge 
28.03.2017.

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 upravičenci 
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 Moravče, Trg svobode 
4, 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, Trg svobode 4, 1251 Mo-
ravče. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani 
Občine Moravče (www.moravce.si).

Številka: 430-0028/2017-1
Datum: 17.02.2017

Martin Rebolj l.r.
Župan

Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 
15/03-ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023, (Uradni list RS, št. 26/14),  
9. člena Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v občini Moravče (Uradni vestnik Občine 
Moravče, št. 1/16) in določb Letnega programa športa v občini Moravče za leto 2016 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17) 
Občina Moravče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MORAVČE ZA LETO 2017

1. Naročnik javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ (v nada-
ljevanju: JR): 
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 MORAVČE.

2. Predmet JR:
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2017 
sofinancirajo naslednja področja športa:
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ŠPORTNI PROGRAMI V ŠPORTNIH DRUŠTVIH:
•	 Prostočasna	športna	vzgoja	otrok	in	mladine	(ŠVOM	prostoča-

sno):
- celoletni športni programi predšolskih otrok, šoloobveznih 

otrok in mladine.
•	 Športna	vzgoja	otrok	in	mladine	usmerjene	v	kakovostni	in	vr-

hunski	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):

o	 uporaba	športnih	objektov	za	programe	KŠ.
•	 Športno	rekreacija	(RE):

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

-	 skupinska	celoletna	gibalna	vadba	ŠSta.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
•	 usposabljanje	in	izpopolnjevanje	strokovnih	kadrov.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
•	 delovanje	športnih	organizacij:

- delovanje športnih društev in zvez.

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	sede-

žem v občini,
•	 zavodi,	gospodarske	družbe,	zasebniki	in	druge	organizacije,	ki	

so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji pred-
nost pri izvajanju LPŠ. 

4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:
Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje 
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 ustrezno iz-
obražen	in/ali	usposobljen	kader	za	opravljanje	strokovnega	
dela v športu,

- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini, registri-
ranih 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 določbami 
Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ in do-
ločbami LPŠ v občini Moravče za leto 2017, ki opredeljuje tudi 
naslednje posebne pogoje JR:
•	 izvajalci,	ki	niso	izpolnili	obveznosti	iz	Pogodbe	o	sofinanciranju	

programov	športa	za	leto	2016,	z	enakimi	programi	ne	morejo	
kandidirati	na	javnem	razpisu	za	leto	2017.

•	 v	vsakem	od	razpisanih	športnih	programov	navedenih	v	3.	čle-

nu	LPŠ	2017	(tč.	1.1.	do	1.5.)	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	Morav-
če;

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

-	 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	ka-

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

bljenosti za vodjo vadbene skupne,
-	 0,500:	 če	 ima	 vodja	 vadbene	 skupine	 potrdilo	 o	 strokovni	

usposobljenosti	in	vodi	skupino	v	programih	ŠVOM	prosto-
časno,	RE	in/ali	ŠSta,

- 1,000: če ima vodja vadbene skupine potrdilo o strokovni 
usposobljenosti	in	vodi	skupino	v	programih	ŠVOM	usmer-
jeni. 

6. Višina razpisanih sredstev:
Višina razpisanih sredstev na JR znaša 22.640,00 €. Proračunska 
sredstva so razporejena skladno s sprejetim Odlokom o proračunu 
občine za leto 2017 in LPŠ v občini za leto 2017. 

7. Rok za porabo sredstev: 
Dodeljena sredstva morajo biti v celoti porabljena najkasneje do 
31.12.2017.

8. Razpisni rok: 
Rok za prijavo je do vključno: 24.03.2017.

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 pomanjkljivo 
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 dokumentacije 
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 pogodbe 
o sofinanciranju LPŠ za leto 2017.

10. Način dostave vlog: 
Vlogo za sofinanciranje področij športa za leto 2017 mora pre-
dlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa 
pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo (program EXCEL) 
pošljite na e-naslov: anuska.podvrsic@moravce.si.
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Natisnjeno vlogo v zaprti ovojnici pošljite ali osebno oddajte na 
naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 MORAVČE. Vloga 
mora biti pravilno označena in sicer:
•	 polni	naslov	pošiljatelja
•	 pripis	»JAVNI	RAZPIS	–	ŠPORT	2017	-	NE	ODPIRAJ!«
•	 polni	 naslov	 prejemnika	 (občina	Moravče,	 Trg	 svobode	 4,	 1521	

MORAVČE).
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji 
dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali oseb-
no 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:  430-0020/2017-1
Datum: 15.02.2017   

Martin Rebolj l.r.
Župan

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za 
programsko obdobje 2015–2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15 in 8/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
računa Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 - ZIPRS1011 in 3/13, 81/16) ter Odloka o proračunu Občine 
Moravče za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17 in 2/17) objavlja 

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI ZA PROGRAME OHRANJANJA IN SPODBUJANJA 

RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MORAVČE V LETU 2017

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Moravče razpisuje nepovratna finančna sredstva za pro-
grame ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja 
na območju občine Moravče v letu 2017, 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	neopredmetena	

sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetij-
sko	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	trženjem	kme-
tijski	proizvodov	(17.	člen	Uredbe	komisije	(EU)	št.	702/2014)

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

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

II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva v skupni višini 28.000 EUR so zagotovljena v proračunu 
Občine Moravče za leto 2017.

Višina sredstev po posameznih ukrepih
1. Skupinske izjeme v kmetijstvu:
-	 za	UKREP	1:	Pomoč	za	naložbe	v	opredmetena	ali	neopredme-

tena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno 
kmetijsko	proizvodnjo:	10.500,00	EUR

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

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

dročju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trže-
nja:	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 2017. V kolikor 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 sredstva 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	(nezahtev-

ne agromelioracije, pašniki); 
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; 
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z 

ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
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Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospo-

darstev,	vključenih	v	skupno	naložbo	(pašna	skupnost,	agrarna	
skupnost…);

-	 kmetijska	 gospodarstva,	 (vpisana	 v	 register	 kmetijskih	 gospo-
darstev), 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 izved-

bo 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 pristoj-

na strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetij-
skih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zaku-
pa zemljišča.

Finančne določbe: 
-	 najvišji	delež	pomoči	znaša	do	50	%	upravičenih	stroškov	naložb	

na kmetijskih gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem go-

spodarstvu	lahko	znaša	do	5.000	EUR;
-	 finančna	pomoč	se	dodeli	v	obliki	nepovratnih	sredstev.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega 
gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi no-
silci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. 

2. Naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijski pro-
izvodov 

Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb, ki se nanašajo na predelavo 
in trženje kmetijskih proizvodov. 

Upravičeni stroški:
- gradnja ali izboljšanje nepremičnin, namenjenih predelavi in tr-

ženju 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, avtor-

skih pravic in blagovnih znamk.

Pomoč se ne dodeli za:
- obratna sredstva;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- 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 ome-
jitev, 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 opra-

vljanje dejavnosti, v kolikor upravičenec še nima registrirane de-
javnosti, 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 nacionalnimi 
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	potreb-
na, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

- poslovni načrt s ponudbo oziroma predračunom za načrtovano 
naložbo;

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

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

Upravičenci:
-	 kmetijska	 gospodarstva,	 dejavna	 na	 področju	 predelave	 in/ali	

trženja kmetijskih proizvodov, vpisana v register kmetijskih go-
spodarstev, s sedežem dejavnosti na območju občine. 

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

3.  Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trže-
nja

Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in 
usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s podro-
čja 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 dejavnostmi ter 
predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;

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

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

- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejav-
nostmi 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 trženjem na kmetij-
skem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodar-
stev 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 upra-

vičenec	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 
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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 pre-
veri 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 povezanega 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 usposabljanju 
priložiti račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se 
uveljavlja pomoči dokazila oziroma račun se morajo nanašati na 
datum opravljene storitve od 1.1.2017 do 30.10.2017;

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 od-
stavka 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	dodelitev	

državnih pomoči za programe ohranjanja in spodbujanja razvo-
ja	kmetijstva	in	podeželja	v	občini	Moravče	v	letu	2017«

-	 obvezne	priloge	k	vlogi	(dodatna	dokumentacija),	ki	so	navede-
ne pri posameznemu ukrepu in s katerimi dokazujejo izpolnje-
vanje 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, Trg 
svobode 4, 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 sofi-
nanciranju. 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 upravičenec predložil po 
končani naložbi ter zapisnik o opravljenem 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 ponedeljek, 3. april 2017. 
Pijave z izpolnjenimi obrazci morajo biti oddane osebno v Glavni 
pisarni ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Moravče, Trg 
svobode 4, 1251 Moravče, v zaprti kuverti s pripisom »JAVNI 
RAZPIS – KMETIJSTVO 2017– NE ODPIRAJ«. 

VII. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 01/724-
71-40. Kontaktni osebi sta Matej Rauch in Barbara Baša.

Občina Moravče

Številka: 430-0025/2017-1
Datum: 16.02.2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-
1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 21. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Moravče 
v najem (Uradni vestnik Občine Moravče,  št. 2/13 – v nadaljevanju Pravilnik), Občina Moravče objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO DRUŠTVENIH PROSTOROV V NAJEM ZA LETO 2017 
z javnim zbiranjem ponudb

1. IME IN SEDEŽ ORGANIZATORJA JAVNEGA 
ZBIRANJA PONUDB

Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, matična številka: 
5880505, davčna številka: 41432851, telefonska številka: 01/ 724 
71 40, e-pošta: obcina@moravce.si (v nadaljevanju Občina). 

2. PREDMET ODDAJE

Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so posebni prostori, 
Društveni prostori na naslovu Vegova ulica 7, 1251 Moravče:
•	 Društveni	prostor	št.	2,	v	skupni	površini	13,15	m²,
•	 Društveni	prostor	št.	3,	v	skupni	površini	27,46	m²,

•	 Društveni	prostor	št.	4,	v	skupni	površini	23,41	m²,
•	 Društveni	prostor	št.	5,	v	skupni	površini	18,95	m²,
•	 Večnamenska	sejna	soba,	v	skupni	površini	71,68	m2.

Vsi prostori, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, se 
oddajajo v najem za določen čas, in sicer za obdobje enega leta. 
Prostori se lahko uporabljajo izključno za izvajanje programov 
društev/sekcij.

3. POGOJI NAJEMA IN VSEBINA PONUDBE

Na predmetni razpis se lahko prijavijo društva, s sedežem v Ob-
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čini Moravče, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih 
in imajo urejeno evidenco o članstvu. 

Tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan, bo pregle-
dala prispele ponudbe in obravnavala popolne ponudbe. Da se 
bo ponudba štela za popolno, mora vsebovati izpolnjen prijavni 
obrazec, ki je priloga predmetnega javnega razpisa. 

Posebni prostori se v skladu z njihovim namenom oddajajo po 
dnevih in urah. Najemnina za najem posebnih prostorov se dru-
štvom, v skladu s Pravilnikom, ne zaračunava.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec so dostopni na spletni 
strani Občine Moravče (www.moravce.si) ali v glavni pisarni 
občinske uprave Občine Moravče v času uradnih ur, in sicer od 

dneva objave javnega razpisa do izteka roka za oddajo ponudb. 
Rok za oddajo ponudb je 17.03.2017. Ponudbe z izpolnjenim 
prijavnim obrazcem morajo biti oddane ali osebno v glavni pi-
sarni občinske uprave Občine Moravče ali s priporočeno pošto na 
naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, v zaprti 
kuverti, s pripisom »JAVNI RAZPIS – ZA ODDAJO DRU-
ŠTVENIH PROSTOROV V NAJEM – NE ODPIRAJ«. 

Merila in kriteriji, po katerih se bodo društveni prostori dodelili 
v najem, so sestavni del razpisne dokumentacije.

Občina Moravče

Številka: 430-0021/2017-1
Datum: 15.02.2017

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Moravče (Uradni vestnik Občine  Moravče, št. 1/95, 3/95, 1/96, 5/96, 6/96, 7/98) in na podlagi 
Odloka o proračunu Občine Moravče za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 1/17) izdaja župan Občine Moravče nasle-
dnji

JAVNI POZIV ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NAMEN 
POKROVITELJSTVA IN DONATORSTVA V OBČINI MORAVČE

1. PREDMET JAVNEGA POZIVA
Predmet poziva je sofinanciranje manjših ali večjih prireditev, 
dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji 
društev in drugih neprofitnih pravnih oseb, ki delujejo na območju 
občine Moravče.

2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež 
na območju Občine Moravče ali imajo vsaj tri člane iz občine 
Moravče. Druge pravne osebe so lahko opravičenci, če se predmet 
ali dogodek pretežno nanaša na Občino Moravče ali v primeru, 
če se odvija v Občini Moravče.

Vse vloge, ki jih ne bo vložila upravičena oseba, in vloge oddane 
po porabi sredstev, bodo zavržene s sklepom.

3. MERILA JAVNEGA POZIVA
Pri ocenjevanju vlog bodo upoštevana naslednja merila:

1. Pomembnost prireditve, programa, 
projekta (za lokalno raven in državno 
raven)

Do 50 točk

2. Kakovost prireditve, programa, pro-
jekta

Do 30 točk

3. Tradicionalnost, prepoznavnost prire-
ditve, programa, projekta

Do 30 točk

4. Dostopnost javnosti Do 10 točk

Vlagatelj lahko doseže maksimalno 120 točk, kar pomeni najvišja 
možna dodelitev sredstev, v višini kot to izhaja iz 4. točke tega 
Javnega poziva.

Predlagan projekt ustreza merilom tega poziva, če:

-	 bo	izveden	v	letu	2017,
- bo dostopen javnosti,
- za zaprošeni program, projekt ali prireditev niso prejeli sredstev 

iz druge namenske proračunske postavke.

4. OKVIRNA VREDNOST:
Skladno s tem razpisom se bodo dodelila sredstva na proračun-
skih postavkah:
PP 01228 v višini 14.900 EUR, PP 0318 v višini 2.000 EUR, PP 
047107 v višini 3.600 EUR, PP 047108 v višini 4.000 EUR, PP 
047109 v višini 2.000 EUR, PP 082106 v višini 3.000 EUR, PP 
082110 v višini 1.000 EUR, PP 082116 v višini 1.000 EUR, PP 
089132 v višini 1.000 EUR, PP 089136 v višini 2.000 EUR, PP 
089144 v višini 10.000 EUR, PP 047111 v višini 3.990 EUR in 
047106 v višini 350.

Najvišja dodelitev sredstev iz PP 01228 Pokroviteljstvo občine 
je 1.200 EUR. Najvišja dodelitev sredstev po drugih PP je viši-
na sredstev, ki je določena na PP. Davek na dodano vrednost ni 
upravičen strošek, ki ga bi sofinancira Občina Moravče.

5. UPORABA MERIL
Projekte, programe ali prireditve bo presojal in ocenjeval župan 
oziroma od njega pooblaščen javni uslužbenec. O dodelitvi sred-
stev odloči župan s sklepom, ki je dokončen.

6. VSEBINA PRIJAV
Vloge za sofinanciranje morejo biti podane na ustreznih prijavnih 
obrazcih, ki so na voljo za čas trajanja poziva v času uradnih ur 
na vložišču Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče in 
na spletni strani Občine Moravče: www.moravce.si.

7. ROK ZA PRIJAVO
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Rok za prijavo prične teči od dneva objave tega javnega poziva v 
Novicah iz Moravške doline in na internetni strani www.moravce.
si in traja do porabe sredstev.

8. NAČIN PRIJAVE
Pisne vloge na originalnih obrazcih in zaprtih kuvertah morajo 
biti predložene na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče, z naslovom pošiljatelja in pripisom: »Javni 
poziv 2017«.

V primeru nepopolne vloge, bo vlagatelj pisno pozvan k njeni 
dopolnitvi. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva 
za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku 
ne dopolni, se zavrže. 

9. OBRAVNAVA PRIJAVE
Pravočasne prispele prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi 
meril iz tega javnega poziva. Predlagatelji programov, projektov 
in prireditev bodo o izidu poziva obveščeni v roku 30 dni po dani 

vlogi. Z izbranimi predlagatelji bo župan Občine Moravče sklenil 
pogodbo o sofinanciranju.

Občina Moravče nakaže odobrena sredstva 30. dan po predložitvi 
zahtevka s popolno dokumentacijo. Dokumentaciji morejo biti 
predloženi računi in dokazila o plačilu računov.

10. INFORMIRANJE VLAGATELJEV
Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivi dobijo pre-
dlagatelji v času uradnih ur na Občini Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče. Kontaktna oseba: Anuška Podvršič, 01 724 71 41, 
e-mail: anuska.podvrsic@moravce.si.

Številka : 430-0022/2017-1
Datum:  16.02.2017

Martin Rebolj l.r.
Župan

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 
47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), skladno z določbami 46. do 49. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16), ob smiselni uporabi 
154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011 in 40/2012-ZUJF) in Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), Občina Moravče objavlja 

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je oddaja tržnega stanovanja v najem. 
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče odda v najem sta-
novanje št. 21, v stavbi št. 142, številka dela stavbe: 16, na naslovu 
Trg svobode 4, 1251 Moravče (ID znak: 1955-142-16). Stanovanje 
se nahaja v 1. nadstropju z dostopom iz skupnega stopnišča, po 
podatkih izmer 21,36 m2. Stanovanju pripada tudi kletna shramba 
7,95 m2. Stanovanje je v lasti Občine Moravče.
Zemljiškoknjižni podatki stanovanja: ID znak: del stavbe 1955-
142-16, katastrska občina 1955 MORAVČE stavba 142 del stavbe 
16 (ID 5688091).

1.2   Obračun najemnine
Najemnina za stanovanje je določena na podlagi cenilnega po-
ročila, februar 2017, ki ga je izdelal sodno zaprisežen cenilec 
gradbene stroke g. Stane Markovič, Brilejeva 12, 1000 Ljubljana, 
in znaša 112,00 EUR/mesec.

1.3   Objava razpisa
Predmetni razpis je objavljen na spletni strani Občine Moravče in 
v občinskem časopisu Novice iz Moravške doline in na internetni 
spletni strani Občine Moravče (www.moravce.si).

2. RAZPISNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI 
PROSILCI, NAČIN ODDAJE IN MERILA ZA OBLIKOVA-
NJE VRSTNEGA REDA

2.1   Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci
Najemniki stanovanj so lahko popolno poslovno sposobne fizič-
ne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, pri čemer bodo 

imeli prednost prosilci, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče 
na območju občine Moravče.
Prosilec, ki je že bil najemnik stanovanja ali začasne bivalne 
enote v lasti, upravljanju in razpolaganju občine Moravče, lahko 
sodeluje na razpisu samo v primeru, da je poravnal vse obveznosti 
iz prejšnjega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega 
postopka.

2.2   Način prijave
V primeru večjega števila prosilcev za razpisano stanovanje bo 
imel prednost prosilec iz višje prednostne skupine, pri čemer je 
najvišja prednostna skupina »mlada družina«, sledi ji predno-
stna skupina »družina«, nato prednostna skupina »mladi« in na 
zadnjem mestu prednostna skupina »ostali«. Če bo prosilcev za 
posamezno stanovanje po upoštevanju navedenih prednostnih 
skupin iz 3. poglavja tega razpisa še vedno več, ima prednost 
prosilec z višjim dohodkom na družinskega člana, pri čemer 
se upoštevajo dohodki iz odločbe o dohodnini in neobdavčeni 
dohodki (denarna socialna pomoč, preživnina, otroški dodatek, 
dnevnice,…).
V primeru uveljavljanja prednosti (mlade) družine in mladi lahko 
prijavo za najem odda le eden od staršev oziroma partnerjev. V 
kolikor bo ugotovljena kršitev določil tega odstavka, bodo vse 
na zgoraj naveden način podane prijave takoj izločene. Oseba, 
ki je navedena v podani prijavi (tudi kot družinski član), ne more 
podati na isti razpis samostojne prijave ali sodelovati v prijavi 
druge osebe.
Stanovanje se oddajal v najem do 31.12.2017, z možnostjo podalj-
šanja najemne pogodbe.
Doba najemnega razmerja se lahko s strani razpisovalca skrajša 
v primeru kršitev obveznosti, ki jih v najemni pogodbi določi 
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razpisovalec, izvajanja kaznivih dejanj in aktivnosti, ter drugih 
primerih določenih z veljavno zakonodajo.

3.   OBLIKOVANJE PREDNOSTNIH SKUPIN

3.1   Prednostne skupine, ki so upoštevane pri tem razpisu, 
so sledeče:
3.1.1.   Mlade družine
Za mlado družino po tem razpisu se šteje družina z najmanj enim 
otrokom, v kateri nobeden od staršev ni starejši od 35 let. Za 
starost 35 let se šteje 35 let, dopolnjenih v letu 2017. Enako velja 
za enostarševske družine. Enostarševske mlade družine morajo 
predložiti dokazilo, da se statusno opredeljujejo kot take.

3.1.2.   Družine
Za družino po tem razpisu se šteje družina, ki ni mlada družina, 
vendar z vsaj enim otrokom, ki ga je dolžna družina preživljati. 
Šteje se, da so starši dolžni preživljati svoje otroke do polnoletnosti 
oziroma za čas rednega šolanja otroka, pa tudi če se otrok redno 
šola kot vpisan na izredni študij, do dopolnjenega šestindvajse-
tega leta starosti. Za polnoletno osebo se šteje oseba, rojena pred 
1.1.1998. Za osebo staro do 26 let se šteje oseba rojena po 1.1.1990. 
Enostarševske družine morajo predložiti dokazilo, da se statusno 
opredeljujejo kot take.

3.1.3.   Mladi
Za mlade po tem razpisu se šteje samski prosilec ali par brez 
otrok, če nobeden ni starejši od 30 let. Za starost 30 let se šteje 
30 let, dopolnjenih v letu 2017.

3.1.4.   Ostali. 
   

4.   POSEBNI POGOJI RAZPISA 

Izbrani prosilec z razpisovalcem po zaključenem postopku izbora 
sklene najemno pogodbo, s katero najemajo predmet pogodbe – 
najemno stanovanje.
Prosilci so dolžni, pod izrecnim opozorilom na kazensko in 
odškodninsko odgovornost, v prijavi na razpis navesti resnične 
in ažurne podatke.
Obratovalni stroški se začnejo obračunavati z dnem prevzema 
stanovanja.
Najemnik je dolžan pred prevzemom stanovanja plačati varščino v 
višini treh mesečnih najemnin na račun Občine Moravče št. SI56 
0127 7010 0001 755 in predložiti dokazilo o plačilu.
V času najema Občina Moravče kot lastnik stanovanja ne bo 
izvajal investicijskih in rednih vzdrževalnih del v predmetnem sta-
novanju, poravnal pa bo morebitne stroške intervencijskih del.
Prosilec - bodoči najemnik ob izselitvi iz stanovanja nima pravice 
do povrnitve lastnih vlaganj.

5.   NATEČAJNI POSTOPEK
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis, dvignejo obrazec vloga, 
s katerim se prijavijo na razpis do vključno dne 17.03.2017 na 
vložišču Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, in 
sicer v času uradnih ur.
Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s spletne strani 
Občine Moravče, www.moravce.si. Prijave, ki ne bodo oddane 
na navedenem obrazcu ne bodo upoštevane.
Vlogo je potrebno dostaviti na Občino Moravče, Trg svobode 4, 
1251 Moravče, v zaprti ovojnici s svojim naslovom in pripisom 

»JR ZA ODDAJO TRŽNEGA STANOVANJA V NAJEM- NE 
ODPIRAJ«.
Če je prijava poslana priporočeno po pošti, dan oddaje na pošto 
velja za dan oddaje prijave, medtem ko se pri oddaji prijave z 
navadno pošto, kot datum oddaje upošteva datum, ko Občina 
Moravče prejeme pošiljko.
Izbor prosilcev bo končan predvidoma do konca meseca marca 
2017. V primeru velikega števila vlog se ta rok lahko podaljša.
Javni razpis vodi s strani župana Občine Moravče, g. Martina 
Rebolja imenovana komisija.
Odločitev o oddaji stanovanja v najem bo v pisni obliki posredo-
vana vsem prosilcem v roku 8 dni od sprejema odločitve.
Izbrani prosilec bo moral skleniti najemno pogodbo v predvide-
nem roku 15 dni po izboru oziroma na dan, ki mu ga bo določila 
Občina Moravče. Izbranemu prosilcu bo v podpis ponujena vzorč-
na najemna pogodba, ki je Občina Moravče tudi na morebitno 
željo najemojemalca ne bo spreminjala.
Če izbrani najemnik ne bo sklenil najemne pogodbe v roku, ki 
ga pisno določi razpisovalec, se šteje, da je nepreklicno izjavil, 
da od sklenitve najemne pogodbe odstopa.

6.   SPLOŠNA OPOZORILA
Šteje se, da so prosilci, ki so oddali prijavo, z oddajo prijave 
dajejo nepreklicno pisno izjavo, da so seznanjeni z vsebino 
razpisa in vsebino vseh listin, ki so priloge tega razpisa, da se 
z njo strinjajo in da pogoje tega razpisa in njegovih prilog v 
celoti sprejemajo. Prav tako se šteje, da se prosilci strinjajo z 
zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega 
razpisa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, da se 
prosilci zavedajo in izjavljajo, da so seznanjeni, da je vsako krivo 
navajanje neresničnih podatkov v predloženi prijavi po pravu 
Republike Slovenije kaznivo dejanje in da bodo prosilci Občino 
Moravče sprotno – pisno s priporočeno pošiljko, obveščali o vseh 
morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v prijavi in 
priloženi dokumentaciji.

7.   OSTALO
Občina Moravče lahko po objavi tega razpisa sprejme obvezno 
razlago posameznih določb tega poziva ter spremeni oziroma 
dopolni njegova posamezna določila, in jih objavi na enak način 
kot ta razpis ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema.

Številka : 430-0030/2017-1
Datum:  20.02.2017

Martin Rebolj l.r.
Župan

Priloga
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Priloga

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 -ZUPUDPP, 
106/10 -popr. ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 -ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 -odlo US in 14/15 -ZUUJFO), Občina Moravče 
objavlja 

JAVNO NAZNANILO O javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje DV-05 

Občina Moravče obvešča javnost, da bo javno razgrnjen do-
polnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za območje DV-05 (OPPN), ki ga je pod projektom št. 1371 v 
februarju 2017 izdelala družba Locus prostorske informacijske 
rešitve, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale. 

KRAJ IN ČAS JAVNE RAZGRNITVE 
Javna razgrnitev za vse zainteresirane občane bo potekala od 27. 
februarja 2017 do vključno 31. marca 2017. 
Ogled dopolnjenega osnutka je možen v prostorih Občine Mo-
ravče, Trg svobode 4, Moravče, v ponedeljek, torek, četrtek 
in petek od 8. do 10.30 ure in od 11. do 14 ure, v sredo od 8. 
do 12. ure in od 13. do 17. ure. 

KRAJ IN ČAS JAVNE OBRAVNAVE 
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave v 
sredo, 8. marca 2017, s pričetkom ob 16. uri v Kulturnem 
domu Moravče. 

NAČIN IN ROK ZA PODAJANJE PRIPOMB IN MNENJ 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen do-
polnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani 
organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se 
lahko poda: 
•	 pisno	ali	ustno	na	javni	obravnavi;	
•	 kot	zapis	v	knjigo	pripomb	in	predlogov,	ki	Se	nahaja	na	Oddel-

ku	za	urejanje	prostora	na	Občini	Moravče,	Trg	svobode	4,	1251	
Moravče; 

•	 po	pošti	na	naslov	Občina	Moravče,	,	Trg	svobode	4,	1251	Mo-
ravče	s	pripisom:	»pripomba	na	javno	razgrnitev	DV-05«.	

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopol-
njenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve. 

Številka: 350-0009/2016
Datum: 17.2.2017 

Martin Rebolj l.r.
Župan

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Služba za kulturno dediščino, Območna enota Kranj

Zadeva:  Prošnja s povabilom k sodelovanju Moravčanov pri izvajanju raziskave o načinu življenja 
prebivalcev trga Moravče v marcu 2017 Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Kranja v sodelovanju s 
študenti z Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo

Spoštovani krajani Moravč,

Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Kranja bo v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani, Filozofsko fakulteto, Oddelkom 
za etnologijo in kulturno antropologijo v mesecu marcu 2017 izvajal etnološko raziskavo o načinu življenja 
Moravčanov, ki živijo v trgu pri predmetu Vaje iz konservatorstva s študenti etnologije in kulturne antropologije.  

Krajane Moravč vljudno prosimo in vabimo k sodelovanju s študenti v zvezi s pogovori z njimi pri izvajanju raziskave 
o življenju Moravčanov v trgu. Terensko delo se bo izvajalo v petek in soboto, in sicer: 3. in 4. marca, 17. in 18. 
marca ter 24. marca 2017.

S spoštovanjem in v upanju na prijazen odziv,

Mentor predmeta Vaje iz konservatorstva: 
doc. dr. Miha Kozorog, univ.dipl. etnolog in kulturni 
antropolog 

Somentorica z ZVKDS OE Kranj:
Dr. Mojca Tercelj Otorepec, univ.dipl. etnologinja
in univ.dipl. sociologinja kulture, odg. konservator

Občina MoravčeXII.

www.moravce. si



Juri Muri v Sevnici
Člani otroške dramske skupine KŠD 
Peče so v soboto 21. 1. 2017 odpoto-
vali na gostovanje v Sevnico. Nekaj, 
kar je za koga drugega vsakdanje in nič 
posebnega, je za naše društvo velika 
dogodivščina in tudi čast, da lahko 
nastopamo tako daleč. Otroci so bili 
navdušeni nad tem, da smo se skoraj za 
cel dan odpravili na izlet z avtobusom, 
ter nad lepo dvorano v Sevnici. Odrasli, 
ki smo šli zraven, pa smo bili predvsem 
veseli, da so obiskovalci to dvorano tudi 
napolnili in, da so otroci predstavo tako 
uspešno speljali. Igrali smo namreč v 
času največ viroz in nam je manjkalo 
kar 7 igralcev, poleg tega pa jih je ne-
kaj igralo z vročino, glavna igralka pa 
z angino! Vseeno so naši mladi igralci 
že pravi profesionalci in vsi smo bili po-
nosni, da se v dvorani bolezni sploh ni 

opazilo. Za možnost odhoda v Sevnico 
se zahvaljujemo podjetjema Termit in 
DRI, ki sta z donacijama plačala avto-
busni prevoz in ostale stroške povezane 

z gostovanjem. Hvala ker verjamete v 
naše otroke in jim omogočate, da širijo 
svoja obzorja.

AL

Tekmovanje za Prešernovo pero

Kot že lansko leto, smo na šoli ponov-
no organizirali tekmovanje v lepopisu, 
tako imenovano tekmovanje za Pre-
šernovo pero.
Sama ideja za tekmovanje se je po-
rodila gospe ravnateljici lansko leto 
in skupaj z go. Bernardo Mal, ki je 
idejo dodelala in izpeljala, sta položili 
temeljni kamen zdaj že drugič organi-
ziranem tekmovanju.
V decembru, natančneje 3. decem-
bra, ravno na Prešernov rojstni dan, je 
bil uradno objavljen razpis za tekmo-
vanje. Po vseh razredih so se učenci 
pripravljali nanj v okviru  pouka, kjer 
smo učitelji pri vseh predmetih vsa-
kodnevno 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 likov-
nega pouka učencem predstavljajo 
izdelavo oz. okraševanje prve črke 
ter okrasne vrstice. V tednu pred 
slovenskim kulturnim praznikom, 
Prešernovim dnevom, je bilo tekmo-
vanje izvedeno. Za samo izvedbo 
tekmovanja so poskrbeli trije učitelji. 
Učenci so tekmovali pod šifro, tako je 
bilo poskrbljeno za samo regularnost 
tekmovanja. Za razliko od lanskega 
tekmovanja so letos fantje in dekleta 
tekmovali ločeno. Šest članska komi-

sija  izbere po en najboljši izdelek v 
vsakem razredu, tako med fanti kot 
med dekleti. Slovesna razglasitev in 
podelitev poteka na šolski prireditvi 
ob kulturnem prazniku. Podeljenih 
je bilo 18 nagrad, Prešernovih peres. 
Prejeli so jih naslednji učenci: Manca 
Rotar, Lovro Vavpetič, Neža Mars, 
Nejc Burja, Neža Svetlin, Rok Vidic, 
Zoja Larisa Kunavar, Maj Svit Kunavar, 
Ula Košir, Matevž Mars, Andreja Mal, 
Jan Grom, Nina jemec, Borut Janči-
gaj, Julija Domjan, Žiga Žučko, Manca 

Urankar in Jon Jelerčič. Poleg peresa  
pa učenci dobijo tudi zimzelen, ki je 
prišel na šolo prav iz Prešernove hiše 
v Vrbi, ter pisno priznanje. 
Poleg šolarjev smo k tekmovanju 
povabili tudi odrasle tekmovalce iz 
društev v naši občini, vendar je bilo 
zanj premalo zanimanja. Za prihodnje 
leto razmišlamo omreženju takmova-
nja med šolami.

Alenka Tominšek, 
foto: Špela Tandler
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Prednosti lokalno pridelane hrane
Sodobnemu človeku ne sme biti 
več vseeno, kakšno hrano uživa. Iz 
zdravstvenega vidika se priporoča 
uživanje sezonske zelenjave in sadja 
iz lokalnega okolja, saj so taki sadeži 
običajno bolj dozoreli in imajo višjo 
hranilno vrednost. Hranilna vrednost 
plodu namreč začne padati, ko je 
le-ta odrezan od svojega vira hrane 
ter vode in mora zaradi tega začeti 
uporabljati lastna hranila. Lokalno 
pridelana hrana so živila, ki so pride-
lana in predelana v domačem okolju. 
V širšem pomenu to pomeni v naši 
državi, še širše pa v Evropi. 
Takšna hrana je sicer lahko manj pri-
vlačnega videza, vsebuje pa več vitami-
nov in hranilnih snovi, ki so pomembne 
za naše telo, ima bolj svež, zrel in 
polnejši okus. Predčasno pobiranje, 
dolgotrajno skladiščenje in prevoz ter 
dodajanje konzervansov, ki ohranjajo 
svežino zato ni potrebno ali pa se vse 
to uporablja v veliko manjši meri. 
V Sloveniji imamo srečo, saj je na 
voljo veliko domače, lokalno pridelane 
hrane, le potruditi se moramo in poi-
skati pridelovalce ali trgovine, ki jo po-
nujajo. Če imamo možnost, znanje in 
voljo pa lahko marsikaj pridelamo tudi 
sami. Najpogostejša lokalno pridelana 
ali predelana živila so zelenjava, sadje, 

mleko in mlečni izdelki, meso in mesni 
izdelki, žita, moke, kruh, itd.
Katera živila pa so sploh lahko lokalno 
pridelana? Na primer zelenjava, sad-
je, meso, mlečni izdelki, žita, moke, 
kruh, itd.. 
Lokalno nakupovanje podpira čisto 
okolje in naravo. S tem se vsi trudimo 
zmanjšati onesnaženost zraka in okolja 
nasploh. Zaradi dolgih prevozov hra-
ne s tovornjaki, vlaki, ladjami ali celo 
letali se v ozračje sproščajo ogromne 
količine strupenih plinov. Ti ostanejo v 
zraku, ki ga dihamo živa bitja ali pa se s 
padavinami spirajo na površino Zemlje 
in naprej v podtalnico. Negativnega 
vpliva na zdravje ljudi, živali in rastlin 
tako ne moremo zanikati.
Z nakupom lokalno pridelanih živil pa 
ne skrbimo le za naše zdravje, temveč 
hkrati z lokalno samooskrbo podpira-
mo tudi lokalno gospodarstvo. V koli-
kor se za kmeta vrednost njegovega 
pridelka povečuje, obstaja manjša 
verjetnost, da bo svojo zemljo prodal 
za druge namene. Tako bomo ohranili 
zelene površine, ki omogočajo ohra-
njanje naravnega ravnovesja. 
Če svojo hrano kupujemo neposredno 
od pridelovalcev, ponovno vzposta-
vljamo nekdaj pomembno vez med 
potrošnikom in proizvajalcem hrane. 

Vendar pa se kljub omenjenim argu-
mentom, ki govorijo v prid lokalno 
pridelani hrani, še vedno opaža trend 
nakupovanja živil iz vseh koncev sve-
ta. Banane, ananas, mango, avokado, 
papaja in še mnogo drugega so v 
našem okolju postali tako običajni, 
da o tem, od kod prihajajo, sploh ne 
razmišljamo več. Poleg tega veliko po-
trošnikov posega po že pripravljenih 
obrokih. Razlog za to je večinoma v 
pomanjkanju časa za pripravo pra-
vega toplega obroka. Večina ljudi, 
se množice škodljivih učinkov teh v 
naprej pripravljenih obrokov sploh ne 
zaveda - količina energije, ki je potreb-
na za pripravo, ohlajanje, pakiranje in 
transport takega oboka je ogromna 
obremenitev za okolje, vsi dodatki, ki 
obroku ohranjajo obstojnost, varnost, 
okus pa so za zdravje lahko izjemno 
škodljivi.
Odločitev je torej odvisna le od nas 
samih. Bomo izbrali hrano, ki je zdra-
va, polnovredna in za sabo nima na 
stotine nepotrebnih kilometrov?

Manca Urankar in 
Lucija Urbanija,9.c

MEPI prostovoljki za promocijo 
zdravja na šoli

mentorica: Sonja J. Žvanut

Zakaj preveč sladkorja v hrani škodi

Sladkor je dandanes tako splošno 
živilo, da se mnogokrat sploh ne 
zavedamo, kje vse in v kakšni obliki 
se nahaja.
Sladkor se uporablja v živilih, da jim 
izboljša okus, teksturo, dodaja pa se 
tudi kot konzervans. Pogosto se ljudje 
niti ne zavedamo, da jemo živila z 
dodanim sladkorjem. Proizvajalci živil, 
z namenom, da bi kupce zavedli, za 
sladkor navajajo druga imena in tako 
poskušajo ustvariti vtis, da živilo vse-
buje “zdrava nadomestila sladkorja”. 
Druga imena pod katerimi se različni 
sladkorji skrivajo v živilih so saharoza, 
glukoza, fruktoza, laktoza, maltoza, 
dekstroza, koruzni sirup, invertni 
sladkor, invertni sladkorni sirup, me-
lasa, rjavi sladkor, kristali sladkornega 
trsa, evaporiran trsni sladkor. Sladkor 
najdemo v že pripravljenih omakah, 
testeninah, brezalkoholnih pijačah, 

sladkarijah, skratka sladkor je skoraj 
v vsem kar zaužijemo. 
Ne glede na to, kako zdravo ali dru-
gače privlačno deluje ime sladkorja 
je potrebno vedeti, da je sladkor pač 
sladkor. V kakršnikoli prikazani obliki 
sladkor škoduje zobem in drugim de-
lom našega telesa. Da sladkor škodi 
zobem, ni skrivnost. A s hrano, bogato 
s sladkorjem, ne tvegamo le zobne 
gnilobe, temveč povečamo tveganje 
za razvoj številnih nevarnih bolezni 
kot so sladkorna bolezen, demenca, 
ciroza jeter, srčno-žilne bolezni, rakava 
obolenja in še mnoge druge. Poleg 
tega velja za enega pomembnih 
dejavnikov, ki povzroča današnjo 
epidemijo debelosti. 
Kako torej lahko zmanjšamo vnos 
sladkorja v naše telo?
Preprosta rešitev je, da si hrano pri-
pravljamo sami. Pri tem uporabljamo 

sveža, po možnosti lokalna in sezon-
ska živila, ki bodo že sama po sebi naši 
jedi dala dober in poln okus. Sladkorja 
tako sploh ne bomo pogrešali. 
Pogosto je problem v tem, da si zdra-
vih, okusnih in hitro pripravljenih jedi 
sploh ne znamo več pripraviti. Za to 
nam primanjkuje časa, predvsem pa 
idej, kaj bi si pripravili.
Zato predlagava, da si vzamemo 
nekaj našega časa, vzamemo v roke 
kuharsko knjigo ali pa za recepti 
pobrskamo po internetu ter si hrano 
začnemo pripravljati sami. Kmalu se 
bomo počutili bolje, z več energije in 
predvsem bomo naredili nekaj dobre-
ga za svoje zdravje.

Patrik Lešnjak in Benjamin Štefan, 9.C
MEPI prostovoljca za promocijo 

zdravja na šoli
mentorica: Sonja J. Žvanut
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Palmovo olje – grožnja za okolje, živali in ljudi
Od kod palmovo olje?
Palmovo olje je vrsta jedilnega rastlin-
skega olja, ki ga proizvajajo iz sadežev 
posebne vrste palme (Elaeis guineensis). 
Te palme sicer izhajajo iz zahodne Afrike, 
vendar lahko uspevajo povsod, kjer je 
podobno podnebje. V prehrani so ga 
uporabljali že Egipčani, danes pa kar 90% 
vsega palmovega olja pride iz Indonezije 
in Malezije.

Kje ga najdemo in zakaj je tako veliko 
v uporabi?
Palmovo olje najdemo v pecivih, slanih 
prigrizkih, energijskih tablicah, čokola-
dah, smetanah, namazih, margarinah, 
milih, šamponih, izdelkih za osebno nego, 
plastiki, tekstilu… Sestavlja kar 50% pro-
izvodov, ki jih vsakodnevno uporabljamo 
v kuhinji ali za osebno nego. Na splošno 
velja za najpogosteje uporabljeno maščo-
bo v prehrani. 
Palmovo olje, imenovano tudi rastlinsko 
olje, je v prekomerni uporabi, saj je razme-
roma zdravo in cenovno ugodno. 

Palmovo olje in vpliv na okolje
Gojenje palm močno škoduje tako okolju, 
kot tudi živalim in ljudem. Da bi pridobili 
potreben prostor za gojenje palm, pose-
kajo ali požgejo deževni pragozd. Ta gozd 

pa je dom orangutanom in mnogim dru-
gim živim bitjem, ki so se zato prisiljene 
umikati in si iskati novo prebivališče. Ker 
deževnemu pragozdu zaradi nenehnega 
izkoriščanja in uničevanja  grozi popolno 
uničenje, so tudi tamkajšnji prebivalci na 
robu izumrtja.
Prizadeti in ogroženi so tudi ljudje, doma-
čini, ki so živeli v vaseh v bližini pragozda. 
Le ta jim je nekoč nudil dom in vir hrane, 
danes pa so prisiljeni iskati nove domove, 
daleč stran od pragozdov, ki so jim še 
pred kratkim nudili vse. 
Sedaj živijo v mestih, ki so jih oropala 
življenja v skupnosti in v sozvočju z 
naravo. Da pa v mestih lahko preživijo, 
morajo za skromno plačilo delati prav na 
teh plantažah.
Poleg neposrednega ogrožanja živih bitij, 
pa je uničevanje deževnega pragozda 
tudi grožnja okolju. Pri požiganju pragoz-
da nastanejo ogromne količine CO2 in 
metana, posledice pa v obliki nenehnih 
podnebnih sprememb čutimo že vsi pre-
bivalci planeta. 

Kako omejiti uporabo palmovega olja?
K sreči že obstajajo podjetja, ki se ukvarja-
jo z raziskovanjem drugih možnosti.
Kalifornijsko podjetje Solazyme, je pri-
čelo gojiti mikroalge iz katerih so najprej 

pridobivali olje za goriva, sedaj pa so se 
usmerili predvsem v izdelavo prehranskih 
in kozmetičnih izdelkov.
Mikroalge dajejo kvalitetnejša olja v bi-
stveno krajšem času in povzročijo manj 
škode za okolje in ljudi.
Vsak posameznik lahko vpliva na pro-
izvodnjo palmovega olja tako, da čim 
bolj zmanjša uporabo izdelkov, ki ga 
vsebujejo. Le z zmanjšanjem porabe pal-
movega olja lahko vplivamo na njegovo 
proizvodnjo. 
Vsak od nas se lahko potrudi in v trgovini 
pred nakupom prebere sestavine na izdel-
kih ter se odloči za take, ki palmovega olja 
ne vsebujejo.

Primer deklaracije piškotov:
Sestavine: Pšenična moka, čokoladni obliv 
(sladkor, kakavova masa, kakavovo ma-
slo, mlečna maščoba, emulgatorja: sojin 
lecitin, E476, aroma), sladkor, rastlinska 
maščoba (palma, shea), dekstroza, sred-
stvo za vzhajanje E503, med, jedilna sol, 
aroma. Kakavovi deli najmanj 48% v 
čokoladnem oblivu.

Pia Urankar in Neža Grošelj, 9.C
MEPI prostovoljki za promocijo zdravja 

na šoli
mentorica: Sonja J. Žvanut

Dan slovenske hrane
Dan slovenske hrane smo na POŠ 
Vrhpolje aktivno obeležili. Presenetil 
nas je poseben gost, najmlajši ku-
harski mojster, Lojze Čop. Učenci so 
pod njegovim mentorstvom skuhali 
odlično kosilo. Pripravili so bučno 
juho, pražen krompir z zeljem in pe-
čenko. Vso zelenjavo, ki smo jo pri 
kuharskem ustvarjanju uporabili, je 
darovala kmetija Požar. 
Na jedi so bili učenci zelo ponosni, 
saj so vse pripravili sami – seveda 
pod budnim očesom Lojzeta, gospe 
Cirile in učiteljic. Kuhanje kosila je 
bila le ena izmed številih delavnic, 
ki so jih za učence ta dan pripravile 
učiteljice. Učenci so se naučili izde-
lovati pogrinjke, skuhali so jabolčno 
čežano, naredili skutni namaz s porom 
in medeno-skutni namaz, sadno-zele-
njavna nabodala in smootije. Gospa 
Ani Novak s kmetije Požar je predsta-
vila pridelovanje zelenjave in pomen 
lokalno pridelane hrane. 

Dan smo preživeli aktivno in polni po-
zitivnih vtisov pojedli slastno kosilo.
Ta dan pa ne bi potekal tako zanimivo, 
če ne bi bilo našega posebnega gosta, 

kuharskega mojstra Lojzeta Čopa z go-
stilne Pr Čop, ki nam je res polepšal dan, 
za kar se mu še enkrat zahvaljujemo in 
upamo, da nas še kdaj obišče. 

S šolo za šolo
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Šestošolci v šoli v naravi
Moravški šestošolci so preživeli 
sončen in pester smučarski teden v 
Kranjski Gori. V zavetju Julijcev pod 
Vršičem jih je s svojo toplino in go-
stoljubnostjo razvajala pravljična Vila 
Šumica, kjer so kuharice pripravljale 
odlično hrano in je oskrbnik Simon 
Ogulin naredil prav vse za dobro po-
čutje mladih gostov. 
Učenci so vsak dan veselo vijugali po 
kranjskogorskih strminah. Čeprav so 
bile za nekatere to prve smučarske 
izkušnje, so se izkazali s pogumom, 
vztrajnostjo in voljo do učenja, kar se 
je zelo poznalo na njihovem znanju 
smučanja. Osvojili so plug, vožnjo z 
vlečnico in se na koncu vozili celo s 
sedežnico ter po strmejši progi. Nada-
ljevalci so pridno pilili svoje spretnosti 
in se preizkusili tudi na tekmovalni 
progi, kjer je najboljši čas dosegel 
Enej Kornhauzer. 
Vsak dan so dobro sodelovali pri 
popoldanskih učnih urah, v dnevnike 

zapisovali svoja doživetja, misli in 
občutke, za kar so bili nekateri tudi 
nagrajeni.
Potrudili so se pri pripravi večernega 
programa in razveseljevali občinstvo 
s skeči, šalami, pevskimi in plesnimi 
nastopi. Najboljši so prejeli simbolič-
ne nagrade. Zaljubljenci so zavzeto 

pisali in prebirali Valentinovo pošto in 
zato potočili tudi kakšno solzo. 
Pet dni je minilo kot bi mignil. Vrnili so 
se srečni, polni novih izkušenj, znanja, 
doživetij, vtisov in spominov, ki bodo 
ostali za vedno.

Ana Kovač, Vesna Dobrila

Uspeh Gaja Lana Kunavarja iz OŠ Jurija Vega Moravče

V soboto, 14.1.2017, je bilo v Mari-
boru na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko državno 
tekmovanje iz računalniške pisme-
nosti Bober. Na tekmovanje se je 
uvrstilo 290 najboljših učencev in 
dijakov slovenskih šol. Z naše šole sta 
se tekmovanja udeležila Nika Blažica 
iz 7. b in Gaj Lan Kunavar iz 9. a. Niki 
je zmanjkala le 1 točka za srebrno 
državno priznanje. Uvrstila se je na 
odlično 16. mesto. Gaj Lan je že tretjo 

leto zapored prejel zlato priznanje ter 
odlično 2. mesto med učenci 9. razre-
da v celi državi. Med osnovnošolskim 
izobraževanjem je dosegel res veliko. 
Poleg odličnega uspeha je na tek-
movanjih iz računalniške pismenosti 
Bober, Logike in Razvedrilne mate-
matike prejel štiri zlata in tri bronasta 
priznanja. Verjamem, da ga čaka še 
pestra zbirka priznanj. 

Nina Maček, prof. mat. in rač.

SIMBIOZA
22. decembra so se na OŠ Jurija 
Vege Moravče uspešno zaključile 
šeste delavnice Simbioze, v katerem 
se starejši, s pomočjo učencev, učijo 
osnov računalništva. Deset urni tečaj, 
ki je potekal pet zaporednih četrtkov, 
se je začel z vpogledom v notranjost 
računalnika, nato pa so udeleženci 
imeli možnost spoznati programe, v 
katerih so preizkusili svoje umetniške 
žilice s Slikarjem, pisateljske sposob-
nosti z Wordom ter načine, kako si 
olajšati življenje z internetom. Poleg 
tega pa je bil velik poudarek tudi na 

varni uporabi računalnika in interne-
ta, kjer so spoznali katere nevarnosti 

nam lahko pretijo in kako se pred 
njimi zaščititi. Ob zaključku pa jih je 
pričakala podelitev diplom oziroma 
potrdil o opravljenih delavnicah. Skozi 
osnove računalništva jih je vodila pro-
stovoljka Katja Vavpetič ter učenci OŠ 
Jurija Vege Moravče. Ponovno smo 
uspešno vzpostavili medgeneracijsko 
vez, ki je v naši moravški dolini postala 
stalnica, za kar smo zelo ponosni. 
Na snidenje prihodnje leto v računal-
niški učilnici.

Katja Vavpetič in 
Nina Maček, prof. mat. in rač.

S šolo za šolo
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Male žabice na izletu z mini avtobusom
Jupi, pa smo le dočakali prve tople 
sončne žarke, ki so pregnali mrzle zim-
ske dni. Ta dan smo še posebej izkoristili 
otroci iz skupine Žabice z Mojco in Vido, 
saj smo se odpravili na naš prvi izlet z 
˝mini avtobusom˝. Vse se je pričelo v 
naši garderobi, kjer sta nas vzgojiteljici 
oblekli in obuli ter nas seznanili z da-
našnjim izletom. Vsi smo že nestrpno 
čakali, kdaj se bomo odpravili. A kaj hi-
tro se je pripeljal naš  ̋ mini avtobus˝, s 
katerim smo se odpeljali novim dogodi-
vščinam naproti. Odšli smo raziskovat in 
opazovati lepote našega kraja. Pot nas 
je peljala skozi center Moravč, kjer nas 
je v parku čakalo majhno  presenečenje. 
Z dobro voljo in novimi izkušnjami, smo 
se odpravili nazaj proti vrtcu. 
Veselimo se že pomladnih dni, ko se 
bomo lahko še večkrat odpravili na 

izlet ali sprehod ter opazovali prebu-
janje narave v času pomladi

Z lepimi pozdravi, otroci iz skupine 
Žabice z Mojco in Vido.

Na Pokljuki je bilo spet poučno in zabavno
Vsako leto z našimi učenci izvedemo 
zimsko šolo v naravi na Pokljuki v 
hotelu Center, kjer nas vedno toplo 
sprejmejo in razvajajo. Kljub temu, 
da nas je vsak dan pobožalo sonce, 
je bilo zelo mrzlo in učence je bilo 
pri zunanjih aktivnostih potrebno 
dobro ogreti, da jih ni zeblo in da ne 
bi prihajalo do poškodb. Na tekališču 
so izvajali posamezne naloge npr. 
brcanje žogice s smučmi, na ta način 
so trenirali odriv in drsanje s smučmi, 
počep pred oviro, pobiranje palice.  
Snega letos ni bilo, zato alpskega 
smučanja nismo uspeli potrenirati. 
Izvajali smo le tek na smučeh, ki pa 
smo ga popestrili z različnimi igri-
cami in poligoni. Tek na smučeh je 
ena najbolj zdravih oblik rekreacije 
tudi za naše otroke, saj pripomore pri 
ohranjanju ravnotežnega položaja in 
boljše drže. Primeren je za ljudi vseh 
starosti, ne glede na stopnjo fizične 
pripravljenosti. Velika prednost pri 
teku na smučeh je, da uporabljamo 
mišice celega telesa, kar ga uvršča 
med najpopolnejše oblike rekreacije. 
Vsi učenci so dobro osvojili drsno 
tehniko, kljub padcem pa vztrajnosti 
in volje ni primanjkovalo. Sposobnejši 
učenci so trenirali po športnih pro-
grah tekačev, trije najpogumnejši so 
z učiteljem pretekli celo tekmovalno 
progo. Najbolj smešno je bilo, da so 

vsi učenci po velikih strminah varno 
prismučali do konca, le učitelj je malo 
vadil padce naprej. Ko so učenci opa-
zovali vztrajnost drugih tekačev kljub 
mrzlim zimskim razmeram, so tudi 
sami pozabili na vse tegobe. Ves čas 
nas je spremljal najboljši tekač Jakov 
Fak, ki je vsakodnevno treniral na pri-
zorišču zraven nas. Poskušali smo ga 
ujeti a smo le nemočno opazovali nje-
gove hitre in elegantne kroge okrog 
nas. Veseli smo bili, da smo se lahko 
fotografirali skupaj z njim. Zaželeli 
smo mu čim boljše zdravje in veliko 
notranjega miru. 
Vsak dan so učenci poleg zimskih 
športov imeli kakšno posebno nalo-
go. V večernem času so z naglavnimi 

svetilkami iskali Božičkove 
odtise sani in pozabljena 
darila. Odšli smo tudi na 
sprehod v gozd na Viševnik, 
kjer smo si ogledali osa-
mljeno smučišče ter zaradi 
na novo zapadlega snega 
imeli možnost kepanja. Na 
poti po gozdu smo opazovali 
snežno idilo, odtise živali in 
nabrali nekaj predmetov za 
ustvajanje (veje, mah). Teden 
smo zaključili s tradicionalno 
tekmovalno igro, ki obsega 
šest tekmovalnih iger in ples. 
Učenci so vsak večer od 
utrujenosti kar popadali na 

ležišča, k spanju jih ni bilo potrebno  
priganjati. Teden je minil brez slabe 
volje, domotožja, z veliko športnega 
duha in na novo pridobljenih veščin. 
Vsaka minuta namenjena učencem 
v preživljanju lepih trenutkov in 
spodbujanje njihovega zaupanja v 
lastne zmožnosti obogati tudi učite-
lja. Ko učenci po izvedeni dejavnosti 
večkrat potožijo, da bi šli nazaj in z 
veseljem obujajo spomine vem, da 
so se imeli lepo in da bodo zimska 
športna doživetja zapisana v njiho-
vem srcu še dolgo časa.

Vodja zimske šole v naravi
Lucija Kodrca

OŠ Roje
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Povezanost vrtca in Petrola Moravče
V torek, 21. 2. 2017, smo otroci in 
vzgojitelji skupine »Pikapolone« sku-
paj z vodjo vrtca, go. Branko Peterlin 
odšli do bencinske črpalke Petrol 
Moravče. Lastnik Leon Matkovič nas 
je lepo sprejel in nam predal donacijo 
v vrednosti 200 EUR. V ta namen smo 
pripravili kratek nastop, v spomin in 
zahvalo smo jim poklonili risbo ben-
cinske črpalke Moravče in majhno 
pozornost. Z le-tem smo pokazali, da 
smo za donacijo res hvaležni. Poleg 
donacije je gospod Leon Matkovič 
podaril vsem otrokom sladko pre-
senečenje. Z radovednostjo otrok 
smo si skupaj ogledali zunanjost in 
notranjost bencinske črpalke, ki je bila 
otrokom zelo zanimiva.
Za donacijo smo izredno hvaležni. 

Uporabili jo bomo v korist vrtčevskih 
otrok. Tjaša Jaklin

Kdo ne privošči veselja učencem OŠ Roje?

Osnovno šolo Roje v Domžalah 
obiskujejo učenci s posebnimi po-
trebami. Težko že pričakujejo tople 
dni, da se bodo spet lahko igrali na 
novem igrišču in, kar je še najbolj 
težko pričakovano, skakali na novem, 
septembra pridobljenem trampolinu. 
Žal nam je, da jim bomo morali pove-
dati, da jim je nekdo odvzel to veselje. 
Vandalizem na igrišču pri OŠ Roje ni 
nič novega. Več let smo se trudili, da 
smo pridobili donacije za novo igrišče 
in s pomočjo Rotary kluba Domžale 
smo ga septembra 2016 z veseljem 
in ponosom odprli. Ker imajo naši 
učenci specifične potrebe in sposob-
nosti, se je celoten kolektiv šole trudil, 
da je igrišče urejeno tako, da imajo 
možnosti za igranje na njem prav 
vsi. Z žalostjo ugotavljamo, da igre 
in otroškega veselja našim učencem 
nekateri očitno ne privoščijo. Vanda-
lizem smo opažali že v preteklih letih, 
po obnovi igrišča pa se stopnjuje. Od 
razmazanih na novo pobarvanih povr-
šin, do cigaretnih ogorkov, steklenic, 
uničenih elementov in ograje; videli 
smo že veliko. Vseeno nas je še pose-
bej prizadelo, da gre vandalom več kot 
očitno najbolj v nos otrokom najljubši 
element igrišča; trampolin. Le nekaj 

dni po otvoritvi, se je nekdo odločil le 
tega uporabiti za pepelnik, a trpežnost 
materiala je kljub nekaj luknjam še 
vedno dovoljevala uporabo in igro na 
njem. 20. 2. 2017 pa nas je  pričakal 
žalosten prizor; tokrat so bili vandali 
temeljitejši in so trampolin preprosto 
razrezali. Sicer so bile pristojne službe 
obveščene in najbrž bo nekdo nekoč 
za to odgovarjal, vseeno pa ne razu-
memo, zakaj in kdo ne privošči našim 
učencem preprostega veselja, ki ga 
prinaša igra in iskren otroški smeh ob 

njej. Ob vseh tegobah, ki otroke s po-
sebnimi potrebami sicer pestijo in jim 
otežujejo življenje, sta igra in zabava 
tisto, kar jim nariše nasmeh na obraz. 
Dovolite jim, da se smejijo in zabavajo, 
kakor ste se nekoč vi in kakor se, ali 
pa se še bodo vaši otroci.

Kolektiv OŠ Roje

www.moravce. si
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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, 98/09-ZIUZGK, 
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-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 2017/2018

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 2017/2018 s sprejemom v vrtec 
na dan 1. 9. 2017.

Vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2017/2018 bo potekal v času
od 17. marca do 31. marca 2017

na predpisanem obrazcu.

Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na predpisa-
nem 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, Vegova ulica 38, 1251 Moravče. Ne glede na število oddanih 
vlog v vrtec za šolsko leto 2017/2018 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,
- katerih otrok je ostal na čakalnem seznamu za sprejem v vrtec za šolsko leto 2016/2017, 
- ko otroka vpisujejo ponovno po predhodnem izpisu iz vrtca. 

Vlogo oddajo starši, ko 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-ZIUZGK, 36/10, 
40/12-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 čakalnega 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 obvezno-
stih med zavodom in starši. Če starši otroka s čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe 
o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo 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 31. maja 2017.

Ravnateljica:
Nuška Pohlin Schwarzbartl, spec.
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Nogometaši uspešni na turnirjih in zimskih ligah
Poleg vseh treningov in tekem na 
zimskih ligah, so se nekatere naše 
selekcije udeležile tudi raznih nogo-
metnih turnirjev.
Selekciji U13 in U15 sta nastopili na 
turnirju dvoranskega nogometa v 
Medvodah. Selekcija mlajših dečkov 
(U13), je naš klub zastopala z dvema 
ekipama. Naša B ekipa se je z dobro 
igro prebila do osmine finala, kjer pa 
je bila premagana s strani NK Rudar 
Trbovlje z minimalnim možnim rezulta-
tom. Naša A ekipa pa je s prepričljivo 
igro prišla vse do finalnega obračuna. 
V finalu so se naši fantje pomerili z 
vrstniki iz Škofje Loke, ki so naše mo-
štvo premagali in osvojili prvo mesto 
turnirja. Naše moštvo pa je osvojilo 
odlično 2. mesto v Medvodah.
Selekcija starejših dečkov (U15) je 
prav tako dobro zastopala naš klub na 
mednarodnem turnirju v Medvodah in 
se z odločno igro prebila v četrtfinale, 
kjer jih je pričakal nasprotnik iz Bosne 
in Hercegovine. Tekma proti naspro-
tniku FK Zenit je bila odigrana brez 
zadetkov, tako da so o zmagovalcu 
odločali penali. Uspešnejši je bil na-
sprotnik, kljub temu pa smo bili z igro 
naše ekipe zadovoljni.
Ekipa do enajst let (U11) pa je v Po-
stojni nastopila na turnirju, ki ga je 
organiziral tamkajšnji domači klub 
NK Proteus. Izjemna in suverena igra 
naše ekipe, je slednje pripeljala vse 
do polfinala, kjer so bili poraženi s 
strani domačega kluba. Za 3.mesto 

so se pomerili z vrstniki NK Vipava in 
slednje premagali. Poleg pokala za 
osvojeno 3.mesto, pa je bil vratarju 
naše ekipe, Žiga Rusu, podeljen tudi 
pokal za naj vratarja tega turnirja.
Naša dekleta so odigrala turnir zimske 
lige v Grosuplju in si po treh odigranih 
tekmah priigrale štiri točke. Poražene 
so bile s strani A ekipe iz Brinj, neod-
ločen izid so iztržile proti B ekipi NK 
Brinje, premagale pa so vrstnice iz 

Ilirske Bistrice.
Vse boljša je igra tudi naših mladih 
nogometašev do devet let (U9), ki na 
zimski ligi v Ljubljani pridno prihajajo 
do novih točk.
Članska ekipa je do prispevka imela 
že nekaj dogovorjenih prijateljskih 
srečanj, vendar bomo o razpletu s 
slednjih poročali v naslednji številki.

B.B.

Dimnikarske storitve po novem
Vlada RS je sprejela Zakon o dimnikarskih storitvah, ki je pričel veljati z dnem 19.11.2016. Dva meseca po začetku 
veljavnosti dne 19.01.2017 je vlada objavila seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco. 
Na obeh seznamih smo vpisani kot družba Dimnikarstvo Litija Franc Dobravec s.p. z izdanim dovoljenjem in kot 
dimnikarji Stražar Samo, Malnar Robert in Dobravec Franc z licencami izdanimi za neomejen čas, kar pomeni, 
da izpolnjujemo vse pogoje za izvajanje dimnikarskih storitev po novi zakonodaji.
Na območju celotne občine Moravče opravljamo dimnikarske storitve in tudi na dan 31.12.2016 smo dimnikarske 
storitve opravljali kot obstoječi koncesionarji, kar pomeni, da nadaljujemo z izvajanjem dimnikarskih storitev pri 
vseh uporabnikih na območju občine Moravče. 
Namen Zakona o dimnikarskih storitvah je z učinkovitim izvajanjem dimnikarskih storitev zagotavljati čim boljšo 
kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov 
dimnikarskih storitev. 
Ob tej priložnosti obveščam vse lastnike oziroma uporabnike kurišč, da lahko naročite dimnikarske storitve po tel. 
(01) 899 53 50, GSM (041) 690 606 ali e-pošti dobravec.franc@gmail.com.

dimnikarski mojster
Franc Dobravec
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Zdravniki brez meja
V soboto, 28. 1. 2017 smo v KŠD 
Peče gostili odlično predavanje z na-
slovom Premikamo meje z Zdravniki 
brez meja. Predavala nam je Mateja 
Stare, višja medicinska sestra, ki se 
je z organizacijo Zdravniki brez meja 
že večkrat odpravila na zdravstvene 
misije na različne dele sveta. Povedala 
nam je o svojih misijah v Gazi, Južnem 
Sudanu, Afganistanu in Libiji. Vsako 
misijo je na kratko opisala, predvsem 
pa je podrobneje predstavila, kakšna 
je bila njena vloga tam, kako imajo v 
posamezni državi organiziran sistem 
zdravstva in kakšne so bile razmere za 
delo. Obiskovalci smo bili šokirani nad 
razmerami, pa ne vedno nad samo 
urejenostjo, opremljenostjo in infra-
strukturo, temveč bolj nad neznanjem 

in neorganiziranostjo delovne sile. 
Matejo kot zaposleno v Ljubljanskem 
kliničnem centru, je namreč najbolj 
presenetilo namreč ravno to, da nikoli 
ni vedela, kaj jo lahko v službi čaka, 
oziroma s čim in kom bo razpolagala. 
Vse misije so humanitarne narave 
in tudi delo je povsem prostovoljno. 
Člani organizacije Zdravniki brez 
meja, tudi Mateja, zato, da gre lahko 
na misijo, porabi ves svoj dopust. Delo 
je vsekakor plemenito, izkušnje pa 
dragocene. Mateja sicer predava tudi 
izven meja naše države, večinoma ko-
legom iz zdravstva, tokrat pa je prvič 
podajala svoje vtise laični publiki. Za 
to smo ji izredno hvaležni in upamo, 
da se s kakšnim podrobnejšim preda-
vanje, ali pa z vtisi z nove misije, med 

nas še kdaj vrne.
Ajda Lalić

Zimske radosti na ranču Pr’ Osolet

Letošnja pošiljka snega je zelo razve-
selila domačine ranča Pr’ Osolet in 
tudi njihove goste.
Skupaj s štirinožnimi člani družine 
smo izkoristili številne radosti, ki jih 
ponuja naša zasnežena Moravška 
dolina, ki je pobeljena še posebej 
čarobna.
Poleg sankanja, smučanja, izdelovanja 
snežakov ter ostalih snežnih skulptur, 
zasneženega sprehoda ter kepanja,  
zima na ranču ponuja še nekaj pestrih 
snežnih aktivnosti.
Mali in veliki obiskovalci ranča se v 
Sandijevem spremstvu z veseljem od-
pravijo na ježo po zasneženih poteh, 
jahači začetniki in najmlajši gosti pa 
se na hrbte ene izmed kobil ali male-
ga, prikupnega ponija, povzpnejo kar 
v maneži.
Za popestritev sončnih vikendov San-
di svoji kobili rad vpreže v sani, zato je 
skupaj z novimi oskrbniki planinskega 
doma organiziral nedeljsko vožnjo za 
goste planinskega doma.
Ob izkazanem navdušenju nad vožnjo 
s sanmi se je odločil, da bo tovrstno 
izkušnjo ponudil tudi na ranču. Vabilu 
se je odzvalo veliko gostov, ki so s 
svojimi družinami z veseljem prišli v 
naše kraje. 
Dan poln otroškega smeha, spozna-
vanja vseh prebivalcev ranča (Sandi-
jevim kobilam družbo delajo navihane 
mini koze, poni in dva prijazna psa 

čuvaja) ter številne zabavne vožnje 
s sanmi, so povod za organiziranje 
dneva odprtih vrat na ranču.
Na podlagi interesa, izkazanega s 
strani obiskovalcev ranča, boste imeli 
v nedeljo, 12. marca med 10.00 in 
16.00 uro tudi sami možnost odkriti 
vse čarobne zanimivosti življenja na 
ranču.
Na dnevu odrtih vrat boste lahko 
spoznali vseh deset kobil, ki trenutno 
bivajo v Sandijevih hlevih. Na spo-
znavnem dnevu, tekom katerega bo 
v določenih terminih organizirana 
vožnja s kočijo, bo Sandi poleg kočije 
z veseljem predstavil tudi sanke ter 
zapravljivčka, v katera ob posebnih 

priložnostih vpreže svoje kočije. Ta 
dan se najmlajših obiskovalcev še 
posebej veseli mali poni, družbo pa 
nam bodo delale tudi mini kozice, 
ki se ljubiteljem živali rade pustijo 
pocrkljati.
Ekipa ranča se že nestrpno veseli 
nedelje, ko bodo svoje delo ter štirino-
žne prijatelje lahko predstavili svojim 
gostom.
Podrobnejše informacije glede dneva 
odprtih vrat ter ponudbe Ranča pr 
Osolet lahko dobite preko Facebook 
strani Ranč’pr Osolet, ali elektronske 
pošte sandi.mocnik@gmail.com.

KR
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www.moravce. si

Planinski dom Ušte  - Žerenk prejel certifikat Družini 
prijazna planinska koča

V času sejma Alpe - Adria v Ljubljani, 
so potekala tudi razna strokovna sre-
čanja, ki se tako ali drugače ukvarjajo 
s planinstvom.
Na enem izmed njih je naš planinski 
dom prejel certifikat, ki je lahko po-
nos nam vsem - tistim, ki so pomagali 
pri njegovi gradnji, tistim, ki so več 
let vlagali vanj, tistim, ki so domu 
posvetili mnogokatero uro prostega 
časa, tistim, ki dom obiskujejo in mu 
dajejo osnovo za delovanje, tistim, 
ki so pripravili vso dokumentacijo 
in seveda tistim, ki so na podlagi 
zahtevane dokumentacije pogoje 
realizirali.
Organiziranost in želja stopiti korak 
naprej, sta botrovala temu, da so 
sedanji oskrbniki dobili podporo ko-
misij, odgovorili na mnoga, mnoga 
vprašanja. Skratka, dokazali so, da 
zmorejo in da izpolnjujejo pogoje, ki 
jih zahtevajo.
Kolesa so mlela in mlela in počasi se 
je na vlogo kar malo pozabilo...
Takrat pa najlepše darilo za uspešen 
začetek leta - potrjen certifikat.

Čestitke vsem skupaj in dobro delo 
še naprej! Anka Ropret 

Prebujeni otrok
Januarskega večera nas je presenetil 
sneg, ki smo ga dolgo čakali. Pričaral 
nam je pravo zimsko idilo, ko je pobelil 
okolico našega planinskega doma in 
okoliške hribe. Otrok v nas se je pre-
budil in spustili smo se po beli strmini 
s sankami. 

Porodila se je ideja, da zimske radosti 
delimo in organiziramo sankanje. Nizke 
temperature so nam prizanesle in sne-
žna odeja se ni stopila. Našemu projek-
tu se je pridružil gospod Sandi z ranča 
Pr’ Osolet s konjsko vprego na saneh. 
Pričeli smo z nedeljskim druženjem na 
snegu. Obiskovalci so se lahko sankali, 
peljali s konjsko vprego in se okrepčali 
v našem planinskem domu Ušte - Že-
renk. Preživeli smo fantastičen dan 
poln zimskih radosti in druženja. Ekipa 
planinskega doma Ušte-Žerenk se vam 
zahvaljuje za obisk in si želi, da bi sneg 

čim prej pobelil pokrajino, da bi lahko 
ponovili naše druženje.

Oskrbniki planinskega doma 
Ušte – Žerenk.
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Jubilanti v občini Moravče

Ob praznovanju jih je s čestitkami obiskal župan. Iskrenim čestitkam se pridružujemo tudi iz uredništva.     (VR)

Vrtačnik Ivan, 

Spodnja Dobrava

Zupančič Jožefa, 

Dešen

Devetdeset let sta praznovala:

Šunkar Ernest, Češnjice Prosenc Marija, Zgornja Dobrava

Osemdeset let so praznovali:

Jesenšek Frančiška, 

Peče

Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Odprto pismo Občinskemu svetu
V mesecu septembru 2012 se je nekaj hiš, med njimi tudi moja na 
Vegovi 20, priključilo na daljinsko ogrevanje. Za to vrsto ogrevanja 
nas je prepričal župan G. Rebolj Martin, s pojasnilom, da bo za 
30% cenejše od kurilnega olja. Prizadeti pa ugotavljamo, da je 
ta toplota za več kot 30% dražja.
V etažni hiši živim sama,zato ogrevam le polovico stanovanjskih 
prostorov:dnevno sobo, kuhinjo, kopalnico, hodnik in WC. Spal-
nice in dveh sob ne ogrevam. Zato sem vzela najmanjšo priključno 
moč 15W. Za ta priključek plačujem mesečno skozi celo leto 72,29 
eur, kar letno znaša 867,48 eur. Za ta znesek bi dobila povprečno 
1000 l kurilnega olja ali 16 m klaftrskih drv. KW/h za porabljeno 
energijo pa je zaračunana posebej, v leto 2016 je bil ta znesek 

750,66 eur. Vsa leta je znesek za priključno moč višji, kot za po-
rabljeno toploto. Tako je račun za ogrevanje v letu znašal 1618,14 
eur. Pa še to: v času nekurilne sezone nimam ogrevane sanitarne 
vode, zato moram iskati drug vir ogrevanja!
Takšen NEPRAVIČNI-ODERUŠKI CENIK ste sprejeli VI svetniki 
na seji 24.09.2012. Mislim,da je cena za priključno moč v Sloveniji 
najvišja prav v naši občini, kot so tudi davki in prispevki.
V občinski stavbi je g. župan nekaterim stanovalcem vsilil daljinsko 
ogrevanje. Ti sedaj ogrevanje koristijo, računov pa ne plačujejo. 
Seveda se ti računi poravnavajo iz davkoplačevalskega denarja 
in ne iz žepa g. župana.
Prosim Občinski svet,da zadevo prouči in nam prizadetim odgo-
vori v Moravških novicah, tako, da se bomo s tem vsi prizadeti 
seznanili.
Opozarjam Vas,da bo letos potekla pogodba in vprašanje je, kdo 
se bo še odločil za daljinsko ogrevanje.

Pustotnik Slavka
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Policija svetuje

V letu 2017 več plačanih dni očetovskega dopusta
Očetje bodo imeli na voljo skupno 25 
dni plačanega očetovskega dopusta 
in 25 dni neplačanega očetovskega 
dopusta.
Nova ureditev ureja drugačen način 
koriščenja očetovskega dopusta, in si-
cer se bo skrajšal neplačani del v korist 
plačanih dni dopusta. V letu 2017 bo 
tako oče upravičen do 50 koledarskih 
dni očetovskega dopusta, od katerih 
bo 25 koledarskih dni očetovskega 
dopusta plačanega, saj za njih država 
zagotavlja očetovsko nadomestilo. 
Za ostalih 25 koledarskih dni pa bo 
država zagotavljala plačilo prispevkov 
za socialno varnost.

Koriščenje dopusta
Prvih 15 koledarskih dni očetovskega 
dopusta mora oče izrabiti do šestega 
meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 
2017 ima oče pravico še do 10 kole-
darskih dni plačanega očetovskega 
dopusta, ki ga mora izrabiti v strnje-
nem nizu po koncu starševskega 
dopusta, najkasneje pa do konca 
prvega razreda osnovne šole otroka. 
Ostalih 25 koledarskih dni, za katere 

so plačani prispevki, oče lahko izrabi 
do tretjega leta starosti otroka.
Kdo je upravičen
Nova ureditev velja za vse očete 
novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo 
pravico do očetovskega dopusta (vlo-
ge vložene po 1. 1. 2017). Plačane 
dneve očetovskega dopusta po novi 
ureditvi pa bodo lahko uveljavljali tudi 
očetje otrok, mlajših od treh let, ki še 
niso v celoti izkoristili neplačanega 
dela očetovskega dopusta, tudi če so 
v letu 2016 že pridobili pravico do 5 
plačanih dni. Če so jih že izkoristili, 
bodo imeli možnost izrabiti še 5 dni. 
Če pa teh 5 plačanih dni še niso izko-
ristili, pa bodo lahko izrabili 10 dni v 
strnjenem nizu. Za tiste očete, ki imajo 
otroka starejšega od treh let, pa nova 
ureditev ne velja, saj pravice do ne-
plačanega dopusta, ki se preoblikuje 
v plačani dopust, več nimajo oziroma 
je ne morejo uveljavljati.

 Kje se uveljavlja očetovski dopust
Očetovski dopust se z vlogo uveljavlja 
na centru za socialno delo. Center pri-
zna pravico do očetovskega dopusta z 

odločbo. V vlogi še ni potrebno navesti 
datumov izrabe dopusta. Po izrabi oče 
sporoči datume na center za socialno 
delo zaradi izplačila nadomestila.
Po podatkih Centra za socialno delo 
Domžale so v letu 2016 starši uvelja-
vljali pravice iz področja zavarovanja 
za starševsko varstvo za 603 novoroje-
nih otrok. V tem letu se je v primerjavi 
s preteklimi leti zelo povečalo število 
oddanih vlog za uveljavitev pravice 
do očetovskega dopusta in nadome-
stila.
Sprememba zakonodaje, ki ureja to 
področje, je pomenila nadgradnjo že 
obstoječih pravic in je  bila potrebna 
zaradi prenosa evropskega pravne-
ga reda v slovensko zakonodajo in 
zmanjšanja neenakosti med ženskami 
in moškimi na področju usklajevanja 
poklicnega ter družinskega življenja. 
Tako je očetom omogočeno, da že 
v najnežnejšem otrokovem obdobju  
sodelujejo skupaj z mamo pri otrokovi 
vzgoji in varstvu.

CSD Domžale

POLICIJA SVETUJE

OBVESTILO ZA UPORABNIKE TELEFONSKIH 
STORITEV – SUM GOLJUFIJE

Ne odgovarjajte neznanim telefon-
skim številkam!
Slovenska policija je v zadnjem 
času prejela kar nekaj prijav s strani 
ogoljufanih uporabnikov storitev 
mobilne telefonije. Ti so namreč bo-
disi odgovorili bodisi odposlali kratko 
sporočilo SMS na neznano številko, 
kar so pozneje tudi obžalovali. Zaradi 
tega slovenska policija svetuje, naj 
ne dvigujemo in odpošiljamo kratkih 
sporočil SMS neznanim telefonskim 
številkam, saj nam lahko zagrenijo ži-
vljenje na takšen ali drugačni način.
Pri tem pa moramo biti še posebej 
pozorni predvsem na naslednje tele-
fonske številke:
• +393193260001,
• +393193260003,
• +393193260004,
• +393193260005,

• +393193260006,
• +393193260008,
• + 393193269002,
• +393193269003,
• +4382090123258,
• +38649219804,
• +243907524825,
• +4196806241968,
• +442030510988,
• +355679435271,
• +355682879547,
• +38649472324
• +242570135219,
• 0243640025,
• 0243640066,
• 0243440077,
• 0243240091,
• 0243840063,
• +355682879546,
• +2439088632041,
• +38649117805,

• 355684168830,
• 355675323845,
• +35 5684168834,
• 442031501692,
• 004741926094,
• +355 67 9435276,
• +386 49 150844,
• +386 4983 9268,
• +22398250794.

Vir; Gradivo MNZ - Policija
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Osmrtnice

V SPOMIN
18. februarja je minilo leto dni, odkar se je 

poslovila od nas naša mama

MARIJA KLOPČIČ 
Jurkova Mici iz Moravč

Hvaležni smo, da smo lahko živeli z njo.

Hvala vsem, ki obiskujete njen grob, prižigate sveče in jo ohranjate 
v spominu.

Pogrešamo te, mama.

Vsi njeni

Prazen dom je in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
le delo tvojih rok ostaja.

Recepti iz Moravške doline
Da se bomo dokončno poslovili od mrzle zime, za to 
poskrbi pust in seveda letni čas, ki se bliža. Pust že od 
nekdaj pomeni slovo od zime. Pustne šeme, najbolj zna-
ni so kurenti, odganjajo zimo. Obisk šem pa je že včasih 
prinašal srečo in kmetom dobro letino. Za pustni čas pa 
se tradicionalno cvrejo krofi, flancati ali hitro pripravljene 
miške, katere navajam v spodnjem receptu.
Sestavine:

Postopek:
Vse sestavine dobro zmešamo in pustimo počivati eno 
uro. Z žličko zajemamo maso in jo ocvremo v vročem 
olju, ki ga mora biti toliko, da miške v njem plavajo in se 
med ocvrtjem same obrnejo. Cvrejo se približno 3 minute 
oziroma, ko so lepo zlato rjavo zapečene.

Bog žegnaj!

500g skute• 
2,5 dl mleka • 
4 žlice sladkorja• 
4 jajca• 
500g moke• 
1 pecilni prašek• 
1 žlička ruma• 
limonina lupinica• 
sol• 

Obvestilo strankam o poteku veljavnosti osebnih 
dokumentov in spremenjenem načinu njihove dostave

V prihodnjih mesecih bo potekla veljavnost večjemu številu 
potnih listov in osebnih izkaznic, zato vam svetujemo, da pra-
vočasno preverite njihovo veljavnost. Vlogo za izdajo novega 
dokumenta vložite vsaj tri tedne pred rokom, ko dokument 
potrebujete. Pričakujemo namreč, da se bo ob povečanem 
številu vlog, s strani izvajalca Cetis, d. d., podaljšal tudi čas 
za njihovo izdelavo. Vlogo lahko vložite na katerikoli  upravni 
enoti v Republiki Sloveniji ali na kateremkoli krajevnem uradu 
drugih upravnih enot.
Vlogo za osebno izkaznico ali potni list lahko vložite le osebno, 
za mladoletnega otroka pa vlogo vloži zakoniti zastopnik. Če 
je otrok starejši od 8 let, mora biti navzoč pri vložitvi vloge, 

saj mora vlogo podpisati. Vlogi mora biti priložena tudi stara 
osebna izkaznica oziroma stari potni list in primerna fotografija 
ali potrdilo z referenčno številko iz sistema E-fotograf (slika 
v digitalni obliki).
Poleg tega vas obveščamo, da Pošta Slovenije, d.o.o., z me-
secem februarjem 2017 ob sobotah ne dostavlja do naslov-
nikov priporočenih pisem s storitvijo povratnica in s storitvijo 
osebna vročitev ter pošiljk, ki se osebno vročajo v upravnih 
postopkih, med katere sodijo tudi pošiljke, ki vsebujejo osebne 
dokumente.

Upravna enota Domžale
mag. Ivica Vozelj, načelnica

ZAHVALA
V 85. letu starosti nas je zapustila naša draga 

mami, sestra, tašča, babica in prababica

VIDA RAVNIKAR 
Po domače Zg. Podbreška Vida iz Mošenika

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za izrečene besede tolažbe in iskren stisk roke. Hvala za darovano 
cvetje, sveče ter darovane svete maše. Iskrena hvala doktorju Marjanu 
Dežmanu za pomoč,  patronažni sestri Kristini za obiske v času njene 
bolezni ter urgentnemu bloku Domžale, posebej doktorici Kseniji 
Kmetič. Lepa zahvala gre tudi sosedi Darji Kladnik za lepo prebran 
govor. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Kancijanu Čižmanu za 

lepo opravljen pogrebni obred ter pogrebni službi Vrbančič.

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Tako tiho in skromno si živela, 
takšno tudi življenje si imela, 
zdaj rešena vseh si bolečin,
za tabo ostal bo lep, a boleč spomin.
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Oglasi

ODVOZA

30. 03. 2017

31. 03. 2017

03. 04. 2017

.

     

DATUM URA NASELJE LOKACIJA

21. 03. 2017
14.00–15.00 Pri gasilskem domu
15.30–16.30 Pri gasilskem domu
17.00–18.00 Krašce Pri gasilskem domu

RAZPORED ODVOZA NEVARNIH POMLAD 2017)

Akumulatorji, baterije, zdravila,Kaj so nevarni odpadki?

Pomembno! Nevarni odpadki zaradi njihove sestave ob 

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.

01/729-54-30 I info@jkp-prodnik.si I www.jkp-prodnik.si.

Ste vedeli? Nevarne in kosovne odpadke lahko kadar koli v 

Dob.

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

KAKO RAVNATI Z NEVARNIMI ODPADKI?

prenos do zbirnega kraja.

Odpadke naj prinesejo polnoletne osebe, ki bodo pri 

ki ste jih dobili z nakupom izdelka, iz katerega je odpadek 
nastal.
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Cenitve in popravila avtomobilskih škod 
vseh blagovnih znamk (kasko zavarovanje).

Zavarovalnica Triglav• 
Zavarovalnica Sava• 
Zavarovalnica Generali • 
Zavarovalnica Adriatic Slovenica• 
Zavarovalnica ERGO• 
Zavarovalnica Grawe• 

KRULC d.o.o.
Cesta heroja Vasje 8
1251 Moravče
Tel.: 01/7231/200 
www.nissan-krulc.si
servis@nissan-krulc.si
zdravko@nissan-krulc.si

NOVO
popravila vseh znamk vozil • (servisiranje, 
popravila zavor, menjava olja, filtrov, akumulatorjev...)
priprava vozila za tehnični pregled• 
polnenje in vzdrževanje klimatskih naprav• 
premontaža gum• 
optične nastavitve podvozij• 
ročno pranje in notranje čiščenje vozil• 
poliranje vozil• 

NUDIMO VAM

KRULC d.o.o., Cesta heroja Vasje 8, 1251 Moravče, 
tel: 01 7231 200 ali 01 7231 143, 
www.nissan-krulc.si, e-mail: nissan@nissan-krulc.si

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 * 

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES
Ime prodajalca- naslov prodajalca in mesto- Tel: 0123 456 7890
www.imeprodajalca.si
Delovni čas xx-yy od ponedeljka do petka, xx-yy sobota in xx-yy nedelja

Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 138–99 g/km. Emisijska stopnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185 g/km. Št. delcev: 0,12–39,55X1011. Ogljikov dioksid 
(CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 
* Velja za model Qashqai ob nakupu z Nissan Financiranjem. Financiranje je omejeno na dobo do vključno 36 mesecev in na maksimalno vrednost financiranja do 10.000 €. Več informacij o ponudbi na nissan.si.  
** 5 let brezplačnega vzdrževanja ali do 100.000 km za bencinske motorje oz. do 150.000 km za dizelske  motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. *** Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu 
novega osebnega vozila z Nissan Financiranjem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. in 7. leto oz. do 150.000 km. Ponudba velja ob nakupu vozila Nissan  Qashqai do konca 
meseca februarja. Več na nissan.si Pooblaščen uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 Ljubljana. Slika je simbolična. 

Sistem Around View 
Monitor s 4 kamerami

Zaviranje v sili s 
predvidevanjem

NISSAN QASHQAI ORIGINALNI URBANI ROSSOVER

PRAZNUJEMO 10 LET URBANIH DOŽIVETIJ
+ 0 % OBRESTNA MERA*      + 5 LET VZDRŽEVANJA**     + 7 LET JAMSTVA***

Kombinirana poraba goriva: 6,0–3,8 l/100 km. Emisije CO2: 138–99 g/km. Emisijska sto-
pnja: Euro6b. Emisije NOx: 0,0093–0,0411g/km. Emisije trdnih delcev: 0,00030–0,00185 
g/km. Št. delcev: 0,12–39,55X1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni 
plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa po-
membno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno 
povišanim koncentracijam prizemnega ozona delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.
* Velja za model Qashqai ob nakupu z Nissan Financiranjem. Financiranje je omejeno na 
dobo do vključno 36 mesecev in na maksimalno vrednost financiranja do 10.000 €. Več 
informacij o ponudbi na nissan.si.
** 5 let brezplačnega vzdrževanja ali do 100.000 km za bencinske motorje oz. do 150.000 
km za dizelske motorje. Velja za redne servisne intervale in z Nissan Financiranjem. 
*** Brezplačno 7-letno jamstvo velja ob nakupu novega osebnega vozila z Nissan Financira-
njem. 7 let jamstva obsega 3 leta tovarniške garancije ter podaljšano jamstvo za 4., 5., 6. 
in 7. leto oz. do 150.000 km. Ponudba velja ob nakupu vozila Nissan Qashqai do preklica. 
Več na nissan.si. Pooblaščen uvoznik Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1001 
Ljubljana. Slika je simbolična.

REZERVIRAJTE TESTNO VOŽNJO ŠE DANES

Društvo krajanov Tuštanj
 napoveduje 

 24. tradicionalno 
Prvomajsko srečanje v Tuštanju, 

01.05.2017
10:30  Pihalna godba Moravče
11:00 ŽIV-ŽAV z Alenko Kolman in Pujso 

Pepo, sledi bogat program za otroke: 
ustvarjalne delavnice, poslikava obra-
za, igrala, športni poligoni

13:00 Povorka Oldtimerjev
13:00 Ansambel Saša Avsenika
20:00 Modrijani

VABLJENI!
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TEČAJI CPP: 20.03.2017, 10.04.2017, !! NOVO!! ob 16ih

(do 20.03.2017: -50% ZIMSKI POPUST na tečaj CPP;  pogoj: vožnje v naši šoli)

AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF)

IZKORISTITE POPUSTE tečaja in nakupa paketnih ur

TEČAJ ZA izpit za TRAKTOR: 13.03.2017 TERMIN je POTRJEN 

in ŠE pred UVEDBO NOVEGA PROGRAMA

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, plin
stiropor EPS za fasade, tlake in strehe

VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA!!!

               NASPROTI
TRGOVINE HOFER
          NA VIRU

NOVA

TRGOVINA

ZA DOM

mešanje lakov za DELOVNE in 
KMETIJSKE STROJE

051 647 602 08 205 62 58

5% POPUST S TEM OGLASOM*

*Popusti se ne seštevajo med seboj.

KMETIJA PR’MATČK
Serjuče 8, Moravče
031/336 239, 031/640 961

DOMAČA MORAVŠKA
jabolka sonaravne pridelave 
sort: 

Jonagold, • 
Idared• 

Dobrodošli na kmetiji in 
ob sobotah  tudi na tržnici.
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