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Novice 

V tej šteVilki lAHkO PReBeRete:
Dela v občini potekajo v skladu z načrti in denarjem• 
Nepovratne subvencije za male čistilne naprave• 
Ob dnevu upora proti okupatorju• 
Prvi maj v tuštanju• 
Moravški čebelarji se pripravljajo na visok jubilej• 

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA MORAVČE 

vabi

na odprtje novih prostorov občine

Slavnostna otvoritev novih prostorov na Vegovi 
9 bo v petek, 26. maja ob 17. uri. 

Poleg slavnostnega prereza traku in nagovora 
župana Martina Rebolja se bo odvil kratek kulturni 

program. Možen bo ogled novih prostorov.

Vljudno vabljeni!

Društvo upokojencev Moravče vabi
članice in člane v četrtek, 25. maja 2017 (Dan MLaDoStI)  ob 
12. uri na kratek in nezahteven pohod po krožni poti Lovska koča 
– Mohor – Lovska koča, ob 14. uri pa po pohodu na srečanje pri 
LovSkI kočI ob cesti Moravče – podstran na zanimivo popoldne.

v primeru dežja, bosta srečanje in pohod prestavljena na 
ponedeljek, 5. 6. 

nujna je prIjava ne GSM 031-634377!
 vljudno vabljeni!

Občina Moravče obvešča:

Naša Kmečka tržnica bo zopet ponudila 
prve češnje in ovčji sir

Domači, občinski proizvajalci so pridni s svojo ponud-
bo na naši kmečki tržnici. Vemo, da poleg mesnih 
izdelkov lahko kupimo domačo zelenjavo in mlečne 
izdelke. Če bodo češnje že zrele, bo v soboto 27. 
5. kmetija ŠIBAV zopet z nami. Ovčji sir kmetije 
Travnar je tudi že dozorel in bo na ponudbi.
Vljudno vabljeni na našo kmečko tržnico po domačo 
robo.

VR

ČEBELARSKO DRUŠTVO MORAVČE vabi
na praznovanje ob 70-letnici delovanja društva, ki 
bo v soboto, 3. junija 2017.

Ob 17.00 vas vabimo na ogled čebelarskega doma • 
v Zalogu 25a,
ob 19.00 pa na osrednjo prireditev v kulturnem • 
domu v Moravčah.

Vstop bo prost. Prisrčno vabljeni!

ČEBELARSKO DRUŠTVO 
MORAVČE
v sodelovanju s Čebelarsko zvezo 
Slovenije vabi
na DAN ODPRTIH VRAT, ki bo v petek, 
9. 6. 2017, od 10. do 14. ure v čebelarskem domu v 
Zalogu 25a. 

Vljudno vabljeni!

Družina Zalar iz Spodnjega Tuštanja 
se iskreno zahvaljuje PGD Moravče 
za hiter odziv in intervencijo!”

2 Novice iz Moravške doline



Novice iz Moravške doline 
Maj 2017, Letnik XVIII, Št. 4.

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 15. junija 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 1. junija.
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!
Smo sredi pomladi. Cvetenje, pozeba, košnja, po-

leganje srn. Nič novega. Pa vendar vse novo. Pomlad 

pomeni nekaj lepega. Pa ne samo za mlade.

Občinska uprava se seli. Čaka nas še obnova Kultur-

nega doma in okolice. Če bo še birokracija racionalna 

in prizanesljiva, bomo doživeli še novo trško jedro in 

ureditev pokopališča. Se dogaja.

Ne spreglejte razpisa za subvencioniranje malih či-

stilnih naprav. 1.400 evrov ni malo.

Prvi maj v Tuštanju je bil rekorden. Mala skupnost 

lahko organizira prireditev, ki privabi tisoče obiskoval-

cev iz vse države. Odlična organizacija, sodelovanje 

vseh vaščanov, veselje in zabava. Ali se ne bi vodstvo 

države vsaj malo zgledovalo?

Društva so neomajna. Sedaj se pripravljajo čebelarji. 

Mogoče so v medijih premalo prisotni. So pa delavni in 

njihove ljubljenke so enostavno nepogrešljive. Udeleži-

mo se njihovih slovesnosti.

Učencem, dijakom in študentom, ki jih ne bodo mu-

čili popravci, želimo prijetne in brezskrbne počitnice. 

Odgovorni urednik
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Županova stran

Dela v občini potekajo 
v skladu z načrti in 
denarjem

Pogovor z županom Martinom Reboljem

www.moravce. si

G. župan, priprava prostorov za občinsko upravo poteka 
že nekaj časa. Se kaj premika?

Pričakujem, da bodo dela zaključena do 10. maja (pogovor 
je potekal 8.5. o.p.). Sledilo bo čiščenje in montaža opreme. 
Računam, da se bomo preselili v nove prostore do konca 
meseca, ko bomo imeli uradno otvoritev.
Ali je kaj novega s starimi prostori?

Žal ne.
Kako pa je z ureditvijo okolice?

Ureditev okolice planiramo takrat, ko bodo na preosta-
lem delu izvršena predvidena dela. Gre za rekonstrukcijo 
sanitarij v avli KD, adaptacijo odra v dvorani, povečanje 
prostorov godbenega doma, ureditev prezračevanja in novo 
fasado s toplotno izolacijo kot je na občinskem delu, torej 
v skladu z okoljsko zakonodajo. Načrtujemo, da bo oko-
lica novih prostorov urejena enako kot tržnica in pločnik 
nasproti.
Kaj je s projektom prenove starega trškega jedra?

Projekt gre naprej in pričakujem, da bomo letos pridobili 
vso dokumentacijo. Nekaj problemov nam povzroča od-
vajanje površinskih vod, ki do sedaj ni bilo urejeno, mora 
pa biti rešeno. Zadeva se zna zavleči tudi zaradi zahtev 
kranjskega zavoda za varovanje kulturne dediščine, ki 
nam mora izdelati podlage za izdelavo projekta v skladu z 
njihovimi zahtevami. 
Istočasno potekajo spremembe OPPN za področje MO 16 in 
18, to je med KZ in Nissanom. Upam, da bomo, po izdelavi 
poplavne študije za to področje, dobili vsa soglasja s strani 
države in ga potrdili na občinskem svetu.
Prepočasi se nam premika še projekt za prenovo poko-
pališča. Pravijo, da so porabili veliko časa za statiko in 
zagotavljajo, da bomo v 14. dneh dobili projekt in lahko 
podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Aktualna tema je seveda dom starejših. Je kaj novosti?

Izveden je razpis za izbiro projektanta. Jutri poteče rok za 
pritožbe. Upamo, da pritožb ne bo in bo izbrani projektant 
takoj pristopil k izdelavi projekta, ki bo potreben za prido-
bitev gradbenega dovoljenja. Reči pa je treba, da bi dom 
starejših lahko stal že pred petimi leti, vendar se je zadeva, 
zaradi pritožb sosedov, zavlekla toliko, da so se pogoji 
najemanja kreditov za investitorja bistveno spremenili. 
Tako bo sedaj investitor občina, ki bo tudi lastnik doma, 
izvajalec storitev pa koncesionar. Cena storitve je s pode-
litvijo koncesije na nek način že določena in ne more biti 

višja. Tako da bojazen, da bi bil dom predrag za porabnika 
ni upravičena. Vse cene za oskrbo in zdravstvene storitve 
določa ministrstvo za delo in družino. Stroške bivanja pa 
določa lastnik, tj, občina. Medtem, ko se dogovarjamo 
za kredite, bodo opravljeni vsi izračuni ekonomičnosti 
investicije, ki kažejo, da bo osnovna dnevna cena bivanja 
skupaj okoli 20€.
Občane zagotovo zanima okoljska problematika povezana 
s sanacijo peskokopov. Je kaj novega? 

Sprememb za enkrat še ni. Izvajalec analiz nas je prosil za 
podaljšanje roka izdelave le-teh do 31. maja. Prejete rezul-
tate bomo predstavili javnosti in če bo potrebno, v skladu 
s predlaganimi ukrepi, tudi ustrezno reagirali. Morebitni 
ukrepi bodo seveda naloga nosilca dejavnosti. Geološki 
zavod je vzorce odvzel in analiza se dela v tujini. Nimamo 
nobenih stikov in jih tudi ne želimo imeti, saj nočemo vzbu-
diti dvoma, da vplivamo na izid raziskave.
In na koncu, kako potekajo investicije?

Pred 1. majem smo položili asfalt na most v Tuštanju in 
pred knjižnico v občinskem središču, ki je bi že res dotrajan. 
Nadaljujemo s polaganjem v Sp. Dobravi proti Polsniku, v 
Soteski, odsekom Velika vas – Križevska vas, itd. Skratka, 
dela potekajo v skladu z načrti in tedenskim pritekanjem 
sredstev v občinski proračun.

EV
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Občina

Po sledeh napredka naše občine

Poročilo s seje občinskega sveta

Nepovratne subvencije za male čistilne naprave

Petnajst točk dnevnega reda je obetalo dolgo »mašo«, toda 
dobro vodenje je pokazalo, da se da stvari speljati razumno 
hitro in učinkovito. Svetniki so najprej potrdili poročilo o poslo-
vanju Javnega zavoda Mestne lekarne, ki ga je podal direktor 
Dionizij Petrič. Žal je enota v Moravčah poslovala z negativnim 
predznakom, pa tudi revizija poslovanja celotnega zavoda ni 
bila pozitivna. Bolje so se odrezali v šoli in vrtcu. Svetniki so 
odobrili porabo presežka v višini dobrih dveh tisočakov za 
nabavo novih drogov za zastave in nakup zunanjega igrala.
Svetniki so se nato še seznanili z letnim poročilom o izvajanju 
storitve pomoč družini na domu. Konec leta je bilo upravi-
čencev 5. Odobrili pa so tudi eno odstotno povečanje cene 
storitve, ki bo veljala od 1. maja dalje.
Po tem, ko so svetniki poslušali poročanje predsednika Nad-
zornega odbora o pregledu zaključnega računa proračuna za 
preteklo leto, so se posvetili še samemu zaključnemu računu, 

ki ga je podal župan Martin Rebolj. Iz zares obsežnega gradiva 
razberemo, da je občina poslovala uspešno in da je proračunski 
presežek za leto 2016 znašal dobrih 241 tisoč evrov. Župan je 
dolžan v 30 dneh o tem obvestiti še Ministrstvo za finance.
Občinski svetniki so nato poslušali in potrdili še letna poroči-
la Zdravstvenega doma Domžale, Knjižnice Domžale in OŠ 
Roje.
Za občane je bolj zanimiva novica o sprejemu Pravilnika o 
dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in 
vgradnje malih čistilni naprav. Višina dodeljenih sredstev za 
fizično osebo na posamezno enoto lahko znaša največ 1.400€. 
Če bo šlo za skupno čistilno napravo pa za prvo 1.400€, za 
vse ostale pa največ dodatnih 500€. Pri tem ena enota pred-
stavlja stanovanjsko hišo, pri več stanovanjskih objektih pa 
eno stanovanje.

EV

Na v pretekli jeseni rekonstruiranem cestišču v Soteski je 
bil položen asfalt.

Na cesti v Sp. Dobravi je asfaltiran rekonstruirani del ce-
ste. Cesta je sedaj skoraj v celotni dolžini med domačijo 
Polsnik in Drtijo asfaltirana. Na krajšem odseku je pred 
asfaltiranjem potrebno rešiti lastništvo zemljišča.

Na parkirišču pred knjižnico Daneta Zajca v Moravčah so 
odstranjene betonske cevi, ki so motile parkiranje in sam 
izgled. Urejeno je odvodnjavanje nastreška in položen 
nov asfalt.
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Občina

Na v prejšnjih letih rekonstruirani cesti od Velike vasi proti 
Križevski vasi v dolžini cca 300m je položen asfalt. 

Na zemljišču ob novem vrtcu, ki ga občina odkupuje z na-
men gradnje šolskega igrišča, je odstranjena vsa podrast, 
očiščene pa so tudi navožene smeti. 

Po gradnji mostu in rekonstrukciji vozišča v Tuštanju, urejeni 
brežini in postavljeni ograji, je na tem mestu položen asfalt. 

VR

Na nekaterih ekoloških otokih sedaj tudi zbiralniki za 
e-odpadke in baterije

V okviru projekta LIFE Gospodarje-
nje z e-odpadki so bili pod okriljem 
družbe ZEOS, d.o.o., skupaj z lokal-
nim partnerjem Javnim komunalnim 
podjetjem Prodnik d.o.o., na nekate-
re ekološke otoke v občinah Domžale, 
Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče 
postavljeni zbiralniki za odpadno 
električno in elektronsko opremo in 
baterije. Simbolična predaja zbiralni-
kov v uporabo vsem petim občinam, 
v katerih Javno komunalno podjetje 
Prodnik izvaja javno službo ravnanja 
s komunalnimi odpadki, se je zgodila 
v petek, 7. 4. 2017, v Domžalah.

S projektom želijo v družbi ZEOS, 
d.o.o. spreminjati navade občanov 
in občank na področju ravnanja s 
tovrstnimi odpadki, in sicer s posta-
vitvijo nove infrastrukturne mreže 
ter spremljevalno-ozaveščevalnimi 
dogodki. Zavedajo se, da le ozave-
ščanje zaradi pomanjkanja časa ob 

današnjem življenjskem tempu ni 
dovolj, zato želijo približati infrastruk-
turo ločenega zbiranja malih aparatov 
in odpadnih baterij gospodinjstvom 
širom države.
 
»E-odpadki in odpadne baterije so po-
sebna skupina odpadkov, ki ne sodijo 
med mešane komunalne odpadke, 
zato želimo približati možnosti njihove 

oddaje vsem občankam in občanom. 
Vsebujejo težke kovine, ki so v primeru 
nepravilnega ravnanja za okolje zelo 
nevarne, po drugi strani pa gre za 
surovine, iz katerih se dobijo nazaj 
reciklati za nove proizvode, s tem pa 
se ohranjajo naravni viri.« je zbranim 
povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. 
Emil Šehić.
 

V občini Moravče se nahajata dva zbiralnika za e-odpadke in baterije, 
in sicer na ekoloških otokih: 
- v Krašcah,
- v Moravčah na Šlandrovi cesti.

V zbiralnike se lahko odda male gospodinjske aparate, ostalo malo 
opremo in orodje, računalniško opremo in zabavno elektroniko, igrače, 
ki za svoje delovanje potrebujejo električni tok ali baterije ter prenosne 
baterije in akumulatorje. 

Več o tem si lahko preberete na www.jkp-prodnik.si ali http://e-od-
padki.zeos.si.
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Občina

Na predaji zbiralnikov v Domžalah 
je bil prisoten tudi direktor Prodnika 
d.o.o. ter župani vseh petih občin, ki 
so skupaj z direktorjem družbe ZEOS, 
d.o.o. podpisali listino o predaji ulič-
nih zbiralnikov ter nato s simbolično 
oddajo e-odpadkov pozdravili novo 
pridobitev. 
 
Direktor Javnega komunalnega 
podjetja Prodnik Marko Fatur je na 
dogodku poudaril: »Naše podjetje je 
do zdaj zbiralo e-odpadke in odpadne 
baterije dvakrat letno preko zbiralnih 
akcij, čez celo leto pa v zbirnem cen-
tru, kamor lahko občanke in občani še 
vedno oddajajo svoje stare aparate. S 
postavitvijo uličnih zbiralnikov na ne-
katere ekološke otoke pa se standard 
za uporabnike dviguje. Pričakujemo, 
da bo količina ločeno zbranih e-od-
padkov in odpadnih baterij zaradi nove 
infrastrukture še naraščala.«
 
»Pozdravljam novo pridobitev na na-
ših ekoloških otokih, saj imamo vsi v 
gospodinjstvih podoben problem, in 
sicer kam odvreči elektronske napra-
ve in odpadne baterije, ki niso več v 
uporabi. Verjamem, da bodo občanke 
in občani te nove ulične zbiralnike s 

pridom uporabljali. Da smo nad novimi 
zbiralniki navdušeni, dokazuje tudi da-
našnja udeležba vseh petih županov. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi 
podjetju Prodnik in družbi ZEOS za 
pobudo in izpeljano akcijo, s katero 
osveščamo, da nam je mar za čisto 
in urejeno okolje.« pa je dodal župan 
občine Moravče Martin Rebolj.

Ulični zbiralniki so sicer že preizku-
šeni, saj že stojijo v nekaterih drugih 
slovenskih občinah. Zbiralnike so v 
nekaterih občinah že praznili in pov-
prečno zbrali okoli 150 kilogramov na 
posamezni ulični zbiralnik. Občanke in 
občani so jih dobro sprejeli, saj so bili 
zbrani odpadki dobro ločeni, le 2% je 
bilo odloženih ostalih odpadkov, torej 
tistih, ki tja ne spadajo.

Turistično društvo Moravče vabi k prijavi 
za Zlati lipov list 2017

Ocenjevalna akcija Zlati lipov list je že stalnica med vsakoletnimi nalogami Turističnega društva Moravče. 
Z njo želimo pritegniti občane k skrbi za urejenost stanovanjskih hiš, kmečkih domov in okolice in s tem k lep-
šemu videzu celotne občine. 
V letu 2017 bomo izbrali:
a) najlepše urejeno stanovanjsko hišo (izgled hiše, okensko in balkonsko cvetje, okolica),
b) najlepše urejen kmečki dom (stanovanjska hiša in gospodarska poslopja z okolico, vrt)

Popis in prvo ocenjevanje bo v začetku julija, drugo bo v avgustu. .
Zaključek akcije načrtujemo v mesecu novembru na prireditvi Martinov večer, ko bomo najboljšim podelili 
priznanja in nagrade. 
Zelo cenimo Vaše znanje in izkušnje z gojenjem okrasnih rastlin ter skrb in prizadevanje za urejenost domov. 
Vabimo Vas k sodelovanju in pričakujemo Vaše prijave do 30. junija 2017.
 Pošljite jih na naslov: Turistično društvo Moravče, Vegova 7, 1251 Moravče ali po tel. 041 326 292 ali na 
e-naslov: info@turisticnodrustvo-moravce.org .

 (Dobitniki priznanj v prejšnjih letih so izvzeti iz ocenjevanja.)
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Občina

Ob dnevu upora proti okupatorju
V počastitev dneva upora in v spomin 
na pobite partizanske aktiviste sta 
tudi letos Občina Moravče in ZB za 
vrednote NOB Moravče pripravila 
spominsko svečanost pri spomeniku 
nad Češnjicami. Po slovenski himni 
in pesmi Pozdravljena Slovenija, ki ju 
je zaigrala Pihalna godba Moravče, 
je prisotne pozdravil predsednik ZB 
Moravče Jože Kveder in med drugim 
povedal: »Zgodovinski spomin ljudi v 
teh krajih hrani vedenje ljudi o zločinu, 
ki se je zgodil nad aktivisti osvobodil-
ne fronte 21. aprila 1945 v Moravški 
dolini, tukaj nad Češnjicami. Zaradi 
izdaje so odkrili in ujeli v bunkerju 
tri mlade domačine. Ne daleč stran 
od bunkerja so jih zverinsko umorili. 
Kasneje so našli še ubitega četrtega 
partizana.« Naglasil je tudi, da je 
največja beda, da so se okupatorju 
pridružili domači izdajalci, paktirali z 
njim in sodelovali v zločinih.
Osrednji govornik župan občine Mo-
ravče Martin Rebolj je poudaril, da ta 
in podobne prireditve niso le spomin 
na preteklost, temveč tudi opomin se-
danjosti in prihodnosti, ko se še vedno 
in znova odpirajo vojna žarišča po sve-
tu ter umirajo nedolžni. Me drugim je 
dejal:  »Tudi tukaj se mi zdi pomembno 
poudariti, da bi morali vsi, ki delujejo v 
javnosti paziti, da ljudi ne razdvajajo.« 

Poudaril je: »V svetu smo spoštovani. 
Bodimo taki tudi med seboj. Borimo 
se za dobro nas vseh skupaj, za razvoj 
skupnosti v okviru katere bo imel vsak 
posameznik svoj prostor.« Zaključil je 
z besedami: »Naj ima partizanska bor-
ba večen spomin in opomin, kako se 
je potrebno vseskozi boriti za skupne 
interese naroda. Bodimo ponosni na 
naše dosežke, ki nam lahko prinašajo 
pogled na optimistično prihodnost.«
V programu so sodelovali učenci pod 
vodstvom učiteljice Martine Končar 

z dvema primernima pesmima in 
recitacijama. Moški pevski zbor Tine 
Kos je zapel pesmi: Postoj, kdor mimo 
greš in Teče mi vodica. K spomeniku 
je bil položen venec, prireditev pa 
pospremljena s številnimi prapori so-
sednjih društev ZB in veteranov vojne 
za Slovenijo.
Ves čas prireditve je rahlo rosilo. To 
pa ni odvrnilo obiskovalcev, ki so se 
po zaključni koračnici Pihalne godbe 
srečali še na druženju.

VR
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Občina

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih čistilnih 
naprav v občini Moravče (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 03/17) Občina Moravče objavlja:

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za namen 
nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Moravče v letu 2017

I. NAROČNIK JAVNEGA RAZPISA:
Naročnik javnega razpisa je Občina Moravče, Trg svobode 
4, 1251 Moravče.

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa in vgra-
dnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za 
čiščenje komunalne odpadne vode, zmogljivosti čiščenja 
do 50 populacijskih ekvivalentov (PE) na območju občine 
Moravče. Populacijska enota oziroma populacijski ekvi-
valent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza 
onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.

III. UPRAVIČENCI
Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične 
osebe, s stalnim prebivališčem v občini, ki imajo doka-
zila o načrtovani gradnji objekta za čiščenje komunalne 
odpadne vode, skladno s pogoji javnega razpisa.

IV. VIŠINA SREDSTEV
Sredstva v višini 20.000,00 EUR so zagotovljena na 
proračunski postavki 052215 Subvencioniranje hišnih 
čistilnih naprav, konto 431400 Investicijski transferi po-
sameznikom in zasebnikom

V. RAZPISNI POGOJI in MERILA ZA DODELITEV 
FINANČNIH SREDSTEV

1. Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o 
skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih 
vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15).

2. Čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni 
čistilni napravi mora biti skladno z določili 4. člena 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz 
malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 
98/07 in 30/10) glede ustreznosti čiščenja v mali 
komunalni čistilni napravi;

3. Čistilna naprava mora biti izven območij naselij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije;

4. Lokacija objekta mora biti poznana, vlagatelji mo-
rajo razpolagati z lastniško pravico oziroma morajo 
predhodno skleniti služnostno pogodbo, overjeno pri 
notarju;

5. Čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni 
čistilni napravi mora biti skladno z ostalimi določbami 
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode (Uradni list RS, št. 98/15).

6. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva 
za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravi-
čen.

7. Do subvencije niso upravičeni investitorji objektov, ki 
so pridobil gradbeno dovoljenje po 1.1.2010 oziroma 

je bila gradnja MČN pogoj za izdajo gradbenega do-
voljenja. 

V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe 
oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, 
morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oz. posamezne 
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, 
podati skupno vlogo za dodelitev sredstev. 

Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
malo komunalno čistilno napravo, morajo priložiti pod-
pisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki 
ni časovno omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za 
upravljanje MKČN ter kateremu upravičencu se nakažejo 
sredstva za prvo enoto.

VI. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zah-
tevanimi prilogami). 

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega raz-
pisa do izteka prijavnih rokov dosegljiva na spletni strani 
Občine Moravče  www.moravce.si. Zainteresirani prosilci 
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v času uradnih 
ur tudi v vložišču Občine Moravče, Trg svobode 4, 1251 
Moravče.

VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani prosilci lahko oddajo vloge-prijavne obrazce 
za dodelitev finančnih sredstev skladno s Pravilnikom, do 
porabe sredstev oz. najkasneje do 30. oktobra 2017.

Prijave oziroma vloge je potrebno oddati osebno na vlo-
žišču Občine Moravče ali poslati s priporočeno pošto na 
naslov:
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče.

Vlogo je potrebno oddati oziroma poslati v zapečatenem 
ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z 
napisom »NE ODPIRAJ-MČN 2017«. Na hrbtni strani 
ovitka mora biti označen polni naslov vlagatelja.

VIII. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG in OBVEŠČANJE 
O IZIDU RAZPISA

Vse prejete vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki 
jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo 
vsak začetek meseca odpirala vloge, ki bodo prispele v 
preteklem koledarskem mesecu, do porabe sredstev v 
proračunu. Upoštevale se bodo izključno v celoti izpol-
njene vloge ter pravočasno oddane vloge, na priloženem 
obrazcu.

V primeru, da vloga ni popolna skladno s pogoji in merili 
javnega razpisa za sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, 
da v roku 8 dni vlogo dopolnijo. Če tega ne bodo storili, 
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www.moravce. si

Policija svetuje

oziroma bo vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, 
bo vloga s sklepom zavržena.

Občina Moravče bo vse prosilce obvestila o izidu javnega 
razpisa najkasneje v roku 15 dni od dne, ko komisija pripra-
vi predlog dodelitve proračunskih sredstev. Z upravičenci 
bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji 
in način koriščenja proračunskih sredstev.

Komisija bo upoštevala pri oblikovanju seznama prejemni-
kov proračunskih sredstev datum prispelih popolnih vlog. 
Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih 
sredstev sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, 
ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračun-
skem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje 

leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.

IX. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi s tem razpisom lahko zainte-
resirani pridobijo na Občini Moravče, pri Luku Djoroviču, 
tel. št. 01/ 724 71 40.

Datum: 18.5.2017
Številka: 430-0053/2017-1

OBČINA MORAVČE
Martin Rebolj, l.r.

župan 

POLICIJA SVETUJE

OBVESTILO OBČANOM O PRIMERNEM 
ZAVAROVANJU NEVARNIH ŽIVALI

Policijska postaja Domžale je v zadnjem času prejela več 
pritožb občanov iz Moravč ter Lukovice in njune okolice 
glede odvezanih in prosto sprehajajočih psov po naseljih. 
Predvsem je bila tovrstna problematika izpostavljena na 
določenih šolskih poteh v bližini osnovnih šol. V zvezi 
navedenih prijav so policisti že obravnavali kršitve določil 
Zakona o zaščiti živali (v nadaljnjem besedilu ZZZiv), ko 
je lastnik psa dopustil, da se je ta brez nadzorstva in ne-
ovirano gibal po lokalni cesti, pri tem pa napadel šolarja, 
ki je peš odhajal v šolo. Šolar je v danem primeru tudi 
utrpel lahke telesne poškodbe. V bližini naselja Brdo pri 
Lukovici pa je pes brez nadzorstva napadel mimovozečega 
kolesarja.

Z namenom preprečitve tovrstnih prekrškov je bilo opra-
vljenih več kontrol navedenih naselij z okolico, tudi s pov-
darkom nad osveščanjem lastnikov psov, da s primernimi 
ukrepi poskrbijo, da žival ni nevarna okolici oziroma da 
poskrbijo, da je pes na javnem kraju na povodcu. Pri tem 
policisti ob kontrolah ugotavljamo, da lastniki ne upošte-
vajo določb ZZZiv in se še vedno dogaja, da se psi prosto 
in brez nadzorstva gibljejo po vaških poteh oziroma na 
javnem kraju. V zvezi navedenega pozivamo lastnike in 
skrbnike psov, da v skladu z določili ZZZiv povzamejo vse 
potrebne ukrepe, da se njihovi psi ne bodo brez nadzorstva 
prosto sprehajali na javnem prostoru.

Zakon o zaščiti živali v 11. členu namreč določa, da mora 
lastnik oz. skrbnik psa na javnem mestu poskrbeti, da je 
le-ta na povodcu, za kar je v nasprotnem primeru predpisa-
na globa v višini 200 EUR. V primeru, da je oseba lastnik 

ali skrbnik nevarnega psa (pes, ki je predhodno nekoga 
že ugriznil), pa mora biti takšen pes na sprehodu fizično 
zavarovan z nagobčnikom in povodcem. 

Takšen, nevaren pes, mora biti pri lastniku ali skrbniku 
na naslovu bivanja zaprt v objektu ali pesjaku, v primeru, 
da pa se giblje po zasebnem zemljišču, pa mora biti le-ta 
ograjen z ograjo višine najmanj 1,80 metra, na vhodu v 
ograjeno zemljišče pa mora biti izobešen opozorilni znak 
»nevaren pes«. Prav tako zakon predpisuje, da mora skrb-
nik psa z ustrezno vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi 
ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. 

Prav tako nevarnega psa ni dovoljeno zaupati vodenje 
osebam mlajšim od 16 let. Za tovrstne prekrške, ki 
obravnavajo nevarnega psa, je zoper lastnika ali skrbnika 
predpisana globa v višini 800 EUR.

Policisti policijske postaje Domžale želimo lastnike in 
skrbnike psov opozoriti na njihovo dolžno ravnanje, s či-
mer bodo zagotovili varnost občanov in okolice, v kateri 
prebivajo.

Pripravil:
Janez Jecl

pomočnik komandirja PP
policijski inšpektor 

specialist III
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Prvi maj v Tuštanju
Letošnja, 24. prvomajska prireditev na 
Cegunci, v Tuštanju, bo po besedah 
predsednika Društva krajanov, zelo 
težko ponovljiva. Vse se je v najboljši 
meri poklopilo: Zelo dobri izvajalci 
programa, zabavnega in otroškega, 
čudovito vreme in poglobljena, pre-
dana pripravljenost domačinov in 
vseh, ki so skrbeli, da je vse teklo tako 
dobro. Brezhibno? Predsednik Franci 
Cerar je zelo zahteven, do sebe pa 
neprizanesljiv, vendar pravi, da je vse 
funkcioniralo, kot da ti ljudje to delajo 
vsak dan. 
Program je bil po obliki skoraj stan-
darden. Pa vendar je vsaka točka 
bila še bolje speljana, še bolj po meri 
obiskovalcev. Že prva, Pihalna godba 
Moravče, je pritegnila veliko obisko-
valcev. Živ-žav z Alenko Kolman in 
maskoto Pujso Pepo je imel neverje-
tno veliko občinstva, tako da se je že 
dalo slutiti na celodneven velik obisk. 
Za najmlajše so se vse do osemnajste 
ure dogajale razne ustvarjalne delav-
nice. Mnogo je žarelo malih poslikanih 

obrazov. Igrala in športni poligoni pa 
so bili polni, ves čas zasedeni. Skoraj  
se ni vedelo, ali so bolj navdušeni 
otroci, ali starši. Prišel je čas tudi za 
kosilo, saj doma ni bilo nikogar, da 
bi skuhal. V Tuštanju so bile celotne 

družine. Okrog štirinajste ure je skoraj 
zmanjkalo prostora v šotoru in na pro-
stem. No, dalo se je najti še kak prazen 
kotiček. Številno in prijazno osebje je 
postreglo vse, tudi vseh rekordnih več 
kot 150 šoferjev oldtimerjev s sprem-
stvom. Sicer pa je za oldtimerje skoraj 
zmanjkalo prostora na startu in v cilju. 
Na koncu pa se je vse uredilo in ostalo 
je veselje ob množičnem obisku starih 
avtomobilov.
Plesišče je najprej napolnil Ansambel 
Saša Avsenika. Vse do 20, ure so 
igrali in peli, tudi znano pesem Mladi 
smo…A plesali so obiskovalci vseh 
starosti. To je tisto, kar v Tuštanju 
najbolj veseli, vse starosti in cele dru-
žine. Da so se muzikanti malo spočili, 
sta ob 17. uri množico obiskovalcem 
pozdravila predsednik Društva kraja-
nov in moravški župan. Nista mogla 
skriti zadovoljstva ob polnih klopeh in 
razigranih obrazih. Sta pa seveda vse 
povabila na srečanje prihodnje leto.

Društva
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Višek je prireditev doživela z nasto-
pom Modrijanov. Oder je bil nabit, 
toda skoraj premajhen. Rock me in 
druge pesmi so navduševale. Števil-
ni selfie-ji z Blažem Švabom so bili 
posneti. Dejansko je bilo videti, da so 
se ljudje pošteno zabavali.
Navadno Modrijane na vseh priredi-
tvah spremlja vstopnina. V Tuštanju 
so se odločili, da je ne bodo imeli, 
čeprav vsi razumemo, da so bili stroški 
veliki. Nekaj centov se je zato poznalo 
pri pivu, a sigurno so obiskovalci prišli 
skozi ceneje, kot bi z vstopnino. V izbiri 
prehrane so obiskovalci radi posegli 
po jedeh z žara, posebej so uživali v 
pečenih postrvih iz moravške ribogoj-
nice. Tudi palačinke so dobro sedle. 
Omenimo še tradicionalni srečelov, 
ker je posebej zanimiv, saj je šel glavni 

dobitek v Maribor. Še ena potrditev, 
da je prireditev ob 1. maju v Tuštanju 
vseslovenski dogodek.
Za zaključek nas je predsednik Franci 
Cerar, in najbrž se strinjamo, da duša 
prireditve, prosil, naj se zahvalimo 
vsem, ki so kakor koli pomagali, dona-
torjem, vsem, ki so odstopili zemljišča 
za parkiranje, vsem, gasilcem, Pihalni 
godbi, društvom, vsem članom ter 
vsakemu posebej in Občini Moravče 
ter županu.
Najbrž brez nekoga, ki si vse skupaj 
zamisli in vleče, ne bi šlo. Sigurno pa 
tudi ne brez tega, da ljudje stopijo 
skupaj. 
Iskrene čestitke in še veliko ponovitev 
tega čudovitega dogodka!

VR

Prvomajski kres v Veliki vasi

Tradicija kurjenja kresa na predvečer prvega maja na 
Ledenišču v Veliki vasi kar vztraja. Opomin na delavske 
pravice? Moč ognja, ki združuje? Pomoč soncu, ki naj 
čimprej ogreje naše kraje? Organizatorji kresa, Prosto-
voljno gasilsko društvo Velika vas in ŠKTD Bicikl, kres 
prižgejo seveda ob mraku. Posebne požarne straže 
ne potrebujejo, ker so v družbi gasilci in je za požarno 
varnost poskrbljeno. Ko zagori velik kres, prižgejo tudi 
več manjših ognjišč, debel, ki gorijo od znotraj na ven in 
dajejo prijetno toploto. Obiskovalci posedejo v krogu na 
klopi, največkrat ženske. Moški radi ob ognju postojijo. 
Vrti se glasba, ki navadno pritegne tudi  v ples. Že od 
daleč zadiši po jedeh iz žara. Ni čudo, da se domov ne 
mudi. Pa saj so dnevi praznični in je čas za druženje. 
Naj tako za vedno ostane, pripravljanje med prijatelji in 
potem skupno veselje z obiskovalci.

VR

Društva
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Kresovanje v Dešnu
Kresove so prvotno pripravljali in 
prižigali kot opozorilni ogenj. Ta je 
ljudi obveščal o tem, da se bliža ne-
varnost. Obred kresovanja se je in se 
ponekod še vrši v Kresni noči, ki bo 
šele 23. junija. V preteklosti  so ljudje 
»običajem primerno«  s prižiganjem 
ognja pomagali soncu, da bo še bolj 
močno svetilo, v odnosu do tega, da 
21. junija beležimo najdaljši dan v letu. 
V naši vasi že lep čas prižigamo kres 
na zadnji aprilski dan. In tudi letos ni 
bilo nič drugače. Prej kres v Kresni 
noči je danes postal prvomajski kres. 
Prvomajski kres pa zato, ker dan po 
kresovanju praznujemo praznik dela. 
Spomnimo se delavcev, razmislimo 
o svojem delu, o tem kako je delo 
potekalo v preteklosti ali včeraj in 
kakšne spremembe se dnevno doga-
jajo, kakšen napredek dosegamo... 
Spomnimo se delavskih pravic in ne 
pozabljajmo na delavske dolžnosti. 
Za organizacijo dogodka so poskrbeli 
člani Društva krajanov Dešen,vodji 

pa sta bila tudi letos Marko in Miha. 
Ob podpori predsednice in ostalih 
članov društva so poskrbeli za pestro 
dogajanje, hrano in pijačo. Na obisku 
smo imeli učence in mentorje, ki jih 
urijo za reševalne jamarske ekipe, iz 
večih držav, in so ravno v tem času 

bivali v planinskem domu. Za domači 
glasbeni vložek je bilo poskrbljeno, 
zopet so se sosedje in prijatelji zbrali 
skupaj. Ogreti od kresnega ognja 
bomo počasi zakorakali v toplejše 
poletne dni.

Eva Babnik

22. prvomajski pohod po Moravški planinski poti

Tokratni prvi maj je bil na sporedu zdaj 
že 22. tradicionalni pohod – pohod po 
Moravški planinski poti.
Udeležilo se ga je 53 pohodnikov. 
Množica je bila zelo pestra; nekaj 
takih, ki niso točno vedeli, kam se 
podajajo, nekaj takih, ki so pot že kar 
nekajkrat prehodili in tudi nekaj takih, 
ki so pot prehodili že dvajsetič. Kljub 
raznoliki množici ljudi, pa je  celoten 
pohod potekal izredno sproščeno. Z 
več koncev se je najprej slišal vrisk in 
smeh, šele nato smo zagledali kolo-
no pohodnikov. Vse pa je potrebno 
pohvaliti, da so pametno preudarili, 
do kam segajo njihove sposobnosti 
in so upoštevali pomembnost sprotne 
hidracije telesa ob naporih.
Zbrali smo se pred planinskim do-
mom ob 4.00 zjutraj. Tam smo za-
pisali vse potrebne podatke, prešteli 
udeležence ter se odpravili na dolgo 
pot. Pot, ki pelje po mejnih vrhovih 
naše občine in je dolga polnih 52 
kilometrov. Nismo se ustrašili – opr-
tali smo si nahrbtnike, zavezali čevlje, 
pritrdili in prižgali svetilke ter pričeli 
s korakanjem. Začeli smo s prvim 
in v povprečju opravili prek 64 000 

korakov. Statistika je dobra, saj nas je 
kljub veliki količini opravljenih korakov 
zaskelelo le nekaj žuljev.
Tokratno pot smo kot rečeno začeli 
pri planinskem domu Ušte – Že-
renk in nadaljevali v smeri proti Sv. 
Miklavžu (741 m), Ciclju (836 m) in 
Murovici (743 m) v Javoršico, kjer 
nas je pričakala prva krepčilna miza. 
Ga. Barbara Seifrid in njen partner sta 

pripravila za vsakega pohodnika nekaj 
krepčilnega. Po kratkem postanku 
smo pot nadaljevali v smeri Tuštanja. 
Tam je bil planiran in izveden malce 
daljši odmor. Na grajskem dvorišču 
je mize obložila družina Pirnat. Ob 
sproščenem klepetu smo uživali v 
grajski postrežbi.
Pot smo želeli danes končati, zato 
smo se morali odpraviti naprej, mimo 

Društva
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Imenj (380 m) in nato na  Sv. Mohorja 
(511 m) ter se spustiti v Vinje. Tam so 
se sline pocedile prav vsem pohodni-
kom. Mize so se kar šibile pod kosi 
kruha, ki so bili namazani z domačo 
zaseko, flancati in jabolčnimi krhlji. 
Vse to nam je pripravila družina »pr ` 
Luk«. Napolnjeni z energijo smo pot 
pospešili proti Limbarski gori (773 
m).  
Od tam se je pot kar nekaj časa 
spuščala, naporna ni bila, a je imela 
neverjetno veliko ovinkov. Prišli smo 
do Tlačnice, kjer nas je  družina »pr` 
Tič« povabila v svoje prostore. Po-
nujeno smo z veseljem sprejeli, prav 
nam je prišel tudi prostor, kjer smo  
lahko sedli.
Ni bilo druge kot da se poslovimo 
in nadaljujemo. Kam? Proti Vrhu 
nad Mlinšami (435 m) in naprej na 
Kandrše. »Pr` Gorenc« so nas zopet 

postregli. Razen rahle utrujenosti nam 
ni bilo hudega. Pot pod noge in vzponi 
so postajali vedno težji. Teren se v 
tem delu najbolj dvigne. Mimo Slivne 
se vzpnemo na najvišji vrh Moravške 
doline – Pivkelj turn (880 m). Osvojeni 
vrh pa pospeši sleherni korak, saj nas 
čaka zadnji košček današnje preizku-
šnje. Kolona se prične trgati, vsak bi 
bil rad čimprej na cilju. Nekateri so 
mimo Osoletove jame skorajda tekli. 
In prišli smo. Na cilj. Ponovno do iz-
hodiščne točke pri planinskem domu 
(658 m). 
Veseli, da smo zmogli.  Zadovoljni, 
da se je končala. Ponosni, ob preje-
mu potrdila in značke. Sestradani, 
ob pogledu na poln krožnik dobrot. 
Vriskajoč, še nekaj ur po zadanem 
in opravljenem podvigu. Utrujeni? To 
smo začutili šele naslednji dan. Na pr-
vega maja smo bili polni adrenalina.

Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali 
k izpeljanemu pohodu; 
- tistim, ki so na poti hodili,
- tistim, ki ste nas postregli,
- tistim, ki ste pot pomagali pripra-

viti,
- tistim, ki so pripravili oblačila, če-

vlje in nogavice ter jih kasneje tudi 
očistili…

skratka vsem in vsakemu posebej, ki 
je prispeval košček, da se je ta zgodba 
dobro začela, izpeljala in zaključila.
Vsaka pot se začne z enim korakom! 
Varno korakajte do naslednjega pr-
vega maja (2018). Ko se bomo zopet 
zbrali, da ponovimo prvomajsko 
doživetje.
Vabljeni torej, da se nam pridružite:
1. maja 2018, ob 4.00, pred planin-
skim domom Ušte – Žerenk.
  

Planinsko društvo Moravče

Pod visokimi vršaci v Tamarju

V soboto, 1. aprila 2017, smo se ob 
7.00 odpravili z avtobusne postaje 
v Moravčah. V Cerkljah smo pobrali 
pohodnike, ki so šli tudi z nami. Vseh 
skupaj se nas je zbralo 57.
Na poti nas je zopet spremljal mali 
Škratolinček Tinček.  Bil je malo na-
gajiv in je že v prvih 500 m poti eni 
od mamic razparal pohodne čevlje. 
Zasilno smo jih pokrpali s povoji, a 
sta že v drugem kilometru oba čevlja 
popolnoma razpadla. Pohodnica  je z 
povitimi čevlji srečno prispela do koče, 
kjer so ji prijazni oskrbniki posodili en 
par svojih čevljev. Tako je pohodnica 
varno nadaljevala pot v dolino.
Otroci so postopoma pričeli svoje 
starše ovijati okoli prstov in jih izko-
riščati, zato smo se vodniki odločili, 
da skupini ločimo. Škratolinček je 
otroke zamotil s pokanjem čarobnih 
piskajočih mehurčkov, starši pa so 
hitro stopili naprej in tako smo imeli 
tik tak obe skupini ločeni.
Naprej po poti nam je škrat puščal 
svoje skrivnosti, katerih pa ni bilo po-
trebno veliko, saj jim je sama okolica 
nudila nešteto dodatnih zaposlitev. 
Nekateri predeli poti so bili še vedno 
poledeneli, tako smo lahko v tistih 
odsekih pot nadaljevali po gozdu.
Ogledali smo si vrhove nad nami, 
načrtovali nadaljnje pohode in uživali 
v sončnem in toplem vremenu. V 

dolino smo vsi prispeli varno in lahko 
rečem, da tudi zadovoljni s potekom 
sobotnega dne. Velika večina otrok je 
bila predšolskih, kar se je dobro poka-
zalo tudi v vožnji z avtobusom nazaj 
domov – večina malih otroških glavic 
je zaspala v naročjih staršev.
V juniju pa se z malimi nadobudneži 
odpravljamo na Pohorje. A ne za en 

dan, kar za tri! Bi se nam pridružil? 
Pošlji mail na pdmoravce@gmail.com 
in dogovorili se bomo!
Varen korak!  

Anka Ropret
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Pohod na Boč
Kot že dolgo velja, smo se zbrali na 
treh avtobusnih postajah: v Morav-
čah, Krtini in Dobu. Odpeljali smo se 
proti Poljčanam, da obiščemo »štajer-
ski Triglav«- Boč. Udeleženci izleta na 
Boč smo bili vsi, ki smo se pripeljali 
z minibusom na Poljčane, tudi šofer. 
Varuh gorske narave g. Igor Kanižar 
nam je pot osvetlil s posebnostmi 
znanimi za to področje.
Pohodniki so hodili zelo dobro, vključ-
no z najmlajšo udeleženko, ki je štela 
le pet let. Pot se je dokaj strmo dvi-
gala. Šli smo po zanimivi gozdni učni 
poti. Dom smo dosegli v dobri uri. Tu 
smo si ogledali tudi film o velikonoč-
nici, ki je tu žal že odcvetela.  Film pa 
nam je pokazal tudi veliko vrst cvetja 
in živali s te poti. Tam smo si odpočili, 
pojedli malico, nato pa pot nadalje-
vali do vrha Boča in se skoraj vsi tudi 
povzpeli na razgledni stolp. Vreme je 
bili jasno, a bilo je kar hladno in po 

razgledu smo  kmalu začeli sestopati.  
Vračali smo se mimo »dinozavrovih 
jam«, kamor smo tudi pokukali. 
Pot sestopa je bila kar zahtevna, saj je 
bilo treba paziti na kamenje. Nižje, ko 
se je pot spremenila, nismo imeli več 
težav in srečno smo se vrnili do naše-

ga minibusa.  Med prevozom nismo 
bili zaspani in utrujeni, kot pričakujejo 
naši vodniki. 
Obljubili smo si, da naslednjič spet 
gremo skupaj v hribe, 3. junija na 
Donačko!

Mojca Smrkolj

Leta nam dajejo energijo za nova doživetja

V ponedeljek, 10. aprila 2017, je v Mo-
ravče prišlo 42 članov DU Petrovče. 
Želeli so vodnike, ki bi jih pripeljali na 
planinski dom Ušte – Žerenk.
Ob 9.00 so prispeli na avtobusno po-
stajo v Moravčah, kjer smo se sezna-
nili s posebnostmi skupine. Najmlajši 
član v pohodniški skupini je štel 68 
let, najstarejši in med najvitalnejšimi 
pa 82. Sprejeli smo sklep, da se bomo  
prilagajali glede na različne sposob-
nosti udeležencev – tisti hitrejši in 
zmogljivejši bodo kanček počasnejši 
in bodo izkazali razumevanje do 
počasnejših. Počasi in vztrajno smo 
nadaljevali pot, med vzpenjanjem 
smo se zamotili z zgodovino, rastjem 
in posebnostmi Moravške doline. Na 
vrhu so le malo predahnili in prosili, 
kaj si še lahko ogledamo…
Tako smo se sprehodili tudi do  Ranča 
pr´ Osolet, kjer smo opazovali koze 
in konje, se seznanili z možnostjo 
posebne nočitve na njihovi domačiji. 
Ogledali smo si vhod v Osoletovo 
jamo, prebrali vse na turistični tabli, 
se čudili pestrosti danega okolja, ena 
iz med organizatork PD Petrovče je 

tudi razložila kameninsko podlago 
tal, kar je njeno strokovno področje. 
Na kratko so se s pogledom na dolino 
predstavili vidni vrhovi in zgodovinske 
ter trenutne značilnosti naše doline. 
Vsi smo varno prispeli na vrh in nazaj 

v dolino. Udeleženci so bili s pohodom 
in njegovo izvedbo zadovoljni. Prosili 
so, da bi jim pomagali tudi pri kakšnih 
drugih načrtovanih pohodih.

Anka Ropret
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V petek, 21. aprila se je vodja mar-
kacistov PD Moravče, Petra Pergar, 
udeležila zbora markacistov, ki je 
letos potekal v prostorih Centra za 
zaščito in reševanje na Igu. Srečanja 
se je udeležilo 65 delegatov posa-
meznih društev. V okviru PZS deluje 
preko 750 markacistov, ki skrbijo za 
ustrezno vzdrževanje in označevanje 
vseh planinskih poti v Sloveniji. V PD 
Moravče je trenutno aktivnih 5 mar-

kacistov, ki urejajo planinske poti na 
območju PD Moravče.
Zbor markacistov je potekal v zna-
menju sprememb, ki jih prinaša nov 
Pravilnik komisije za planinske poti 
PZS. Pomembna sprememba je 
uvedba markacista kategorije A, ki bo 
usposobljen za  označevanje in manj-
ša vzdrževanja planinskih poti. Vsi že 
aktivni markacisti v PD Moravče se 
razporedijo v kategorijo B, medtem ko 

kategorija C zajema vzdrževanje zelo 
zahtevnih poti z izdelavo ustreznih 
zavarovanj poti v visokogorju. Tečaj 
za markacista A kategorije obsega 
30 ur in se bo izvajal v strnjeni obliki 
od petka popoldan do nedelje. Kdor 
bi se rad priključil markacistom PD 
Moravče, naj nam to sporoči.

Anka Ropret

Srečanje markacistov

Športni duh med nami tudi na praznik dneva boja proti okupatorju
Že tradicionalni turnir v namiznem tenisu, ki ga redno orga-
nizira Društvo krajanov Češnjice, je letos potekal v četrtek 
27.4.2017. Četrtkovo dopoldne smo preživeli navdani s 
športnim duhom, ki je vladal med tekmovalci. Ti so bili 
razdeljeni v 4 skupine, ki so tekmovale ločeno. Na koncu je 
bila podelitev medalj najboljšim tekmovalcem, pogostitev in 
druženje.  Vsem tekmovalcem in obiskovalcem se zahvalju-
jemo za udeležbo in sodelovanje.  

Anamarija Vesel

Tudi letos je Društvo krajanov Češnji-
ce organiziralo že tradicionalno prvo-
majsko srečanje. Pridružila se nam 
je Pihalna godba Moravče, tako da 
smo sončno ponedeljkovo dopoldne 

preživeli v družbi sovaščanov, dobri 
hrani in glasbi. Vsekakor se vsako 
leto radi vračamo na srečanje in nekaj 
časa preživimo v družbi prijateljev in 
ob zvokih pihalne godbe Moravče, 

kateri se zahvaljujemo, da se rada 
vrača med nas. 

Anamarija Vesel 

Prvomajsko srečanje Društvo krajanov Češnjice preživelo 
v družbi Moravške pihalne godbe

PGD VELIKA VAS - Z A H V A L A
Naše društvo se toplo zahvaljuje vsem donatorjem, ki so prisluhnili naši skupni potrebi po gradnji garaže za novo 
gasilsko vozilo in prispevali les. Upamo na skorajšnjo vgradnjo, ta čas pa čaka zložen na Ledenišču. Zahvaljujemo 
se tudi za vsa denarna sredstva!
  Vidimo se na otvoritvi!  Na pomoč! 

Predsednik: Darko Avbelj
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Moravški čebelarji se pripravljajo na visok jubilej

Pred 70. obletnico ustavitve Čebe-
larske družine Moravče, ki jo bodo 
praznovali 3. junija letos, smo se 
pogovarjali z aktualno predsednico 
društva Ireno Urbanija ter bivšim 
predsednikom Marjanom Kofolom 
in gospodarjem Antonom Ravnikar-
jem. Prvi vtis je bil, da so nedvomno 
ponosni na svoje društvo in da jim ni 
žal časa in naporov, ki jih vlagajo v 
uspešen obstoj društva.
Poudarjajo, da so uspehi povezani z 
dobrim vodenjem društva. To so vodili 
12 let Ivan Peterka, 4 Ivan Urankar, ce-
lih 15 let Tone Ravnikar st., 12 Brane 
Peterka in 6 Marjan Kofol. Sedaj mu 
predseduje Irena Urbanija.
Sicer pa ima čebelarjenje na morav-
škem že dolgo, skoraj sto letno tradi-
cijo. Leta 1919 so se takratni čebelarji 
pridružili Čebelarski podružnici Brd-
skega sodnega okraja skupaj s kolegi 
iz današnjih društev Dolsko, Domžale, 
Krtina-Dob in Lukovica.
40 aktivnih članov, ki bi radi povabili v 
svoje vrste tudi čebelarje, ki to še niso, 
je dejavnih na več področjih. Poleg 
svoje osnovne dejavnosti se udeležu-
jejo različnih razstav in prireditev. Tako 
so bili na sejmu Alpe-Adria, občinskih 
razstavah, v Volčjem potoku, na no-
voletnih tržnicah in še kje. Vsako leto 
pomagajo OŠ Jurija Vege pri izvedbi 
tradicionalnega slovenskega zajtrka za 
učence in malčke v vrtcu. Želijo si ob-
noviti čebelarski krožek. Organizirajo 
dneve odprtih vrat, ko predstavijo svoje 
čebelnjake in svoj dom širši javnosti. 

Radi se pohvalijo s svojim domom. 
Dogradili so ga leta 1990, obnovili 
pa 10 let kasneje. Posebej so hvale-
žni občini Moravče, ki jim je izdatno 
pomagala obnovi doma. Tako so leta 
2011 prebelili v celoti notranjost in 
fasado, v letu 2016 so zamenjali okna, 
pred kratkim pa strop.
Tesno sodelujejo s Čebelarsko zvezo 
Slovenije. Aktivno so sodelovali pri 
gradnji doma Zveze na Brdu. Zbirali 
so prostovoljne prispevke in še fizično 
pomagali pri postavitvi. Njihov leseni 
kip medveda še vedno krasi vhod v 
dom Čebelarske zveze. Enako velja za 
sodelovanje z lokalnimi društvi.
Zavedajo se, da brez izobraževanja 
ni napredka in sledenja sodobnim 
načinom čebelarjenja. V preteklosti 
so v domu v Zalogu redno organizirali 
predavanja čebelarskih mojstrov, v 
zadnjih letih pa hodijo na predavanja 
v Čebelarski center v Lukovici. Veliko 
jim pomeni tudi izmenjava izkušenj 

med člani, saj se lahko eden od dru-
gega naučijo vedno kaj novega.
Med pogovorom z veseljem poudarijo, 
da jih veseli pozitiven odnos občanov 
do društva. Njihovo delo cenijo, prav 
tako pa tudi njihov proizvod – med, 
s prodajo katerega nimajo posebnih 
težav.
In prihodnost? Nadaljevali bomo z 
ohranjanjem tradicije čebelarjenja. 
Radi bi v naše vrste pritegnili mlajše 
člane in spodbudili občane k nakupu 
domačega meda pri domačih čebelar-
jih. Pozivamo vrtičkarje in kmete, da 
v kolobarjenje vključijo sejanje ajde, 
facelije, sončnic in črne detelje, ki so 
za čebele pomembna paša v poletnih 
in jesenskih mesecih. Vrtičkarje in 
upokojence pa vabimo s sloganom: 
vrtiček in panj čebel.
Za konec pa še enkrat zahvala občini 
in donatorjem, saj brez njih ne bi 
zmogli. 

EV

Žene v Tuštanju so praznovale
V Tuštanju se veliko dogaja, vendar nikoli ne pozabijo 
na svoje žene. Združijo oba marčevska praznika in 
jih povabijo na kosilo v brunarico  na Cegunci. Po-
delijo jim cvetje. Letos so bile to lončnice. Nagovori 
jih predsednik društva Franci Cerar, ki zadnje vedno 
najde nežne besede pohvale in zahvale. Čestitkam 
se je pridruži tudi župan Martin Rebolj. 
Letos je z mladimi za žene pripravila program An-
dreja Javorič. Rdeča nit igrice je govorila o tem, 
da se tuštanjski otroci dobro znajdejo pri delu v 
kuhinji, čeprav staršev ni doma in jim pripravijo 
veselo presenečenje. Mladi so potem še zaigrali 
na razne inštrumente. Med tuštanjskimi ženami je 
bilo na licih videti tudi kakšno solzico sreče. Bilo pa 
je za njihovo veselje potrebno le nekaj dobre volje 
organizatorjev.

VR
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Velikonočna razstava rokodelcev
Na velikonočni ponedeljek, 17.4., si 
je bilo mogoče v planinskem domu, v 
Dešnu, ogledati razstavo, ki so jo pri-
pravile članice Rokodelskega centra 
Moravče. Tokrat so prazničnemu času 
primerno na ogled postavile rokodel-
ske izdelke, ki zadevajo velikonočno 
praznovanje. Osebje planinskega 
doma je prostor zanjo namenilo v pri-
tličju, kjer so na več mizah predstavili 
različne izdelke. Med njimi smo lahko 
občudovali kvačkane kokoši in piščete 
pa kokoš iz blaga. Ogledali smo si tudi 
najrazličnejše cvetje iz krep papirja, 
od spomladanskega cvetja, vrtnic, 
nageljnov... Tudi raznovrstnih pirhov 
ni manjkalo. Nekateri obkvačkani, 
drugi obdani z različnimi tehnikami 
zgibanja krep papirja, poviti z vrvico 
in dodanim raznim okrasjem, polste-
ni, pisani in porisani. Za razliko od 
domačih kokošjih jajc, ki jih je priporo-
čljivo karseda hitro zaužiti, nam lahko 
zgoraj opisana popestrijo prostor 
čez leto ali v prazničnem času, več 

sezon zapored. Lahko pa si jih vsako 
leto izdelamo na novo, ali uporabimo 
odvečen material, ki ga tako ponovno 
uporabimo. Možnosti je več. Glede na 
to, da se jedila nese k velikonočnemu 
žegnju, so bile del razstave tudi košare 
raznih oblik. Tudi velikonočni prt, ki 

se povezne čez košaro marsikatera 
rokodelka izveze sama. Na isti dan se 
je v bližini planinskega doma odvijalo 
tudi iskanje velikonočnega skritega 
zaklada, tako da je na fotografiji ujet 
tudi velikonočni zajček. 

Eva Babnik

Zdrav slog življenja in dejavniki tveganja
21. aprila je gospa Andreja Heine, 
profesorica zdravstvene vzgoje iz 
Zdravstvenega doma Domžale v 
avli Kulturnega doma Moravče pre-
davala na temo Zdrav slog življenja 
in dejavniki tveganja. Čeprav je bilo 
predavanje v organizaciji Društva 
upokojencev Moravče, bi tema gotovo 
morala zanimati občane vseh starosti, 
zato je bila na predavanje vabljena 
širša javnost in ne samo upokojeni. 
Mogoče je bil za zaposlene dopoldan-
ski termin nekoliko neugoden. Zato je 
za jesen v popoldanskem času pred-
videno predavanje, ki bo vključevalo 
meritve krvnega tlaka, sladkorja in 
holesterola v krvi. Ob tem bo izvedeno 
tudi svetovanje.
S tokratnim predavanjem so se 
obiskovalci zdeli zadovoljni, saj je 
prof. Heine nazorno in poglobljeno 
obrazložila tveganja ob nezdravem 
in nenadzorovanem slogu življenja in 
tudi posledice. Odgovarjala je na kon-
kretna vprašanja, zato se je večkrat 
razvila živa diskusija. Najbolj je bilo 
zaznati zanimanje za znake kapi. 
Predavanje je bilo podkrepljeno s pro-
jekcijo in se je tako bolj vtisnilo v spo-
min. Za občutek, objavljamo prepisan 

napotek o znakih možganske kapi:
Obstajajo štirje enostavni ukrepi. 
Opazujte in hitro ukrepajte.
1.  Prosite osebo, da se nasmeje. (Če 

se ne more, je to znak.)
2.  Prosite osebo, da pove povsem 

navaden stavek. Npr.: Danes je 
zelo lepo vreme.

3.  Prosite osebo, da dvigne roke nad 
glavo.

4.  Prosite osebo, da vam pokaže je-

zik. Če jezik stoji ali visi nepravilno, 
je to znak možganske kapi.

Toda zdi se, da še tako pomembne 
napotke čez čas pozabimo. 
Zagotovo jih bo dobro še kdaj slišati 
in razširiti obzorja na področju samo-
ohranjanja zdravja. 
Tudi v bodoče bo vabilo v našem 
časopisu.  

VR
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Defibrilator tudi v Pečah
Ko je v lanskem letu Kulturno in špor-
tno društvo Peče praznovalo 20 let, 
so člani društva napovedali, da bodo 
iz izkupička zabavne prireditve ob 
okroglem jubileju, kupili avtomatski 
elektični defibrilator (AED). V aprilu 
letošnjega leta so svojo obljubo tudi 

izpolnili. Prostovoljnemu gasilskemu 
društvu Peče bomo v zahvalo za 
dolgoletno pomoč in sodelovanje, 
predali v last in uporabo AED znamke 
Defibtech, model Lifeline. Po nakupu 
zunanje omarice, bo AED na vidnem 
mestu, dostopen prav vsem krajanom. 

Le te bo društvo tudi izobrazilo za upo-
rabo te naprave, ki lahko v najtežjih 
trenutkih reši življenje. Upamo sicer, 
da ga ne bo treba nikoli uporabit, če 
pa že, pa naj služi svojemu namenu 
in reši kakšno življenje!

AL

Revija otroških pevskih zborov dekanije Domžale 
Kar zajeten logistični projekt je spraviti 
toliko pevcev na revijo posebno še, če 
so to mlajši. Že s pripravami oziroma 
vajami, kaj bodo peli na reviji je obilica 
dela, potem še prevozi in ostalo. A 
Barbara Fale to zmore in vsako leto 
na revijo pripelje najštevilčnejšo za-
sedbo, ki poleg tega še ubrano poje. 
Kajti tudi v župniji Moravče odmeva 
več zvonov in najštevilčnejši so pri 
otroškem cerkvenem pevskem zboru 
Zvončki, ki ga vodi zborovodkinja Bar-
bara Fale na kitaro jih spremlja Nika 
Šter, za cajonom in klaviaturami je 
Blaž Pirnat. Tako so se tokrat na belo 
nedeljo ali nedeljo božjega usmiljenja 
zbrali v cerkvi sv. Martina v Dobu pri 
Domžalah, kjer so skupaj z ostalimi 

prepevali na dekanijskem srečanju 
otroških pevskih zborov. Na začetku 
srečanja jih je pozdravil Janez Avse-
nik dekanijski animator za cerkvene 
pevske zbore. Tehnična navodila, tista 
osnovna ter pozdrav dobrodošlice je 
izrekel tudi domači župnik Jure Ferlež 
tokrat tudi godovnjak, saj je v nedeljo 
praznoval sv. Jurij. Nato sta besedo 
predala štiriperesni deteljici Evi, Evi, 
Beti in Špeli, ki so srečanje z vso 
resnostjo pripeljale do konca začenši 
z molitvijo. Na srečanju smo tako pri-
sluhnili najprej domačem otroškemu 
pevskemu zboru nato dvema zboroma 
iz Domžal. Zapeli so še otroški zbori iz 
župnij Jarše,Vira, Mengša in Brda. Na 
koncu so skupno po blagoslovu, ki ga 

je podelil domači župnik Jure Ferlež, 
pod taktirko Natalije Podjavoršek za-
peli še pesem Petra Pučnika “Veseli 
človek se”, ter Alelujo. Za orglami jih je 
spremljala Nataša Banko. Živeti v soži-
tju in ljubezni je misel, ki nas preveva 
in da je v Dobu tako, so dokazali tudi 
člani otroškega zborčka, saj so v svojo 
pesem vključili tudi zahvalo župniku, 
ki je tisti dan godoval. O tem, da je bila 
v pesmi omenjena tudi torta in da ........
kako je s tem vedo le tisti, ki so tokrat 
prisluhnili ubranim glasovom otroških 
pevskih zborov.

Drago Juteršek
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Območna revija otroških in mladinskih pevskih zborov
V kulturnem domu Moravče je v 
četrtek, 7. aprila 2017, odmevala pe-
sem v izvedbi otroških in mladinskih 
pevskih zborov iz območja občin 
Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica 
in Moravče. Potekala je revija v orga-
nizaciji Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, območne izpostave Dom-
žale. Posamezni nastopajoči zbori 
so se predstavili z repertoarjem treh 
pesmi. Večino predstavljenih pesmi 
so otroci zapeli ob spremljavi klavirja, 
v nekaterih primerih pa tudi z drugimi 
instrumentalnimi glasbili. Nastopilo je 
preko tristo otrok, spremljal pa je jih je 
bučen aplavz staršev, učiteljev in pri-
jateljev. Koncert je povezovala Marta 
Starbek Potočan, v uvodu pa je vse 
obiskovalce in nastopajoče pozdravil 
Matej Primožič, vodja Območne izpo-
stave Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti, ki se je ob tej priložnosti 
zahvalil Občini Moravče in ravnateljici 
OŠ Jurija Vege Moravče, Nuški Pohlin 
Schwarzbartl za vso podporo.
Na območni reviji otroških in mla-
dinskih pevskih zborov v Kulturnem 
domu Moravče so nastopili kar 

štirje pevski zbori naše šole, OŠ 
Jurija Vege: Otroški pevski zbor 
»Mali kos« in Mladinski pevski zbor 
MUC-pod vodstvom zborovodkinje 
Mojce Malovrh ter Mali Zborček in 
Otroški pevski zbor »Pojoče Čebe-
lice« POŠ Vrhpolje, pod vodstvom 
zborovodkinje Barbare Fale. Nasto-
pilo so še: Mlajši otroški pevski zbor 
OŠ Dragomelj, Otroški pevski zbor OŠ 
Dragomelj (3. in 4. razred), Otroški 
pevski zbor OŠ Mengeš, Cici zbor OŠ 
Venclja Perka, Otroški pevski zbor 

podružnične šole Krtina in Mladinski 
pevski zbor OŠ Rodica. 
William Shakespeare je zapisal: »Iz 
glasbe prihaja čar, ob katerem se mo-
rajo upokojiti vse skrbi « Na ta četrtkov 
dan je vesela otroška pesem pregnala 
vse skrbi in naše duše napolnila s 
pozitivnimi mislimi, ki nas spremljajo 
v teh pomladnih dneh. 

Barbara Fale
FOTO: Miha Ulčar

Dramski krožek na POŠ Vrhpolje
Na podružnici se že vrsto let veliko 
učencev odloča za sodelovanje v 
dramskem krožku. V letošnjem šol-
skem letu je dramski krožek obisko-
valo kar 27 učencev. 
Učenci mlajše skupine so pod mentor-
stvom Jane Keržan pripravili dramsko 
igro Kdo je napravil Vidku srajčico, 
učenci starejše skupine pod mentor-
stvom Tine Kočevar pa dramsko igro 
Moj dežnik je lahko balon. Skozi ce-
lotno šolsko leto so učenci svojo igro 
dopolnjevali in nadgrajevali. S svojimi 

dramskimi igrami so ob različnih pri-
ložnostih tudi nastopili. 

Naši prvi nastopi so se začeli v de-
cembru ob prihodu treh dobrih mož. 
Starejša skupina se je v začetku aprila 
udeležila Festivala gledaliških sanj v 
Pionirskem domu v Ljubljani. V drugi 
polovici aprila pa sta obe skupini 
nastopili na 9. gledališkem srečanju 
podružničnih šol v Mlinšah. Tja smo 
odšli skupaj z ostalimi učenci podru-
žnice in si skupaj ogledali še predsta-
ve drugih podružničnih šol. S svojimi 
dramskimi igrami pa radi razveselimo 
tudi obiskovalce z matične šole in iz 
vrtca, ki nas obiščejo.

Jana Keržan
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21. Ex tempore v Moravčah 
V petek, 5. maja je v Drtiji pri Morav-
čah v PODJETJU TERMIT potekal 21. 
Ex tempore na temo KROGI, ROZETE 
IN MANDALE, katerega je organizirala 
OŠ Jurija Vege Moravče. Učenci so 
lahko uporabljali domišljiske motive 
ali pa so ustvarjali podobe iz naravne 
in kulturne dediščine Moravč.
Ta dogodek že 21 let pripravlja učite-
ljica Inge Ivartnik.
Dobili smo se ob 8:30 pred podjetjem 
TERMIT, kjer smo vsi dobili kape in 
majice z napisom podjetja Termit 
in letošnjega ex tempora in naredili 
skupno fotografijo. Sledili so nago-
vori učiteljice Inge Ivartnik, Alenke 
Pavlin, predstavnice podjetja Termit, 
ravnateljice naše šole Nuše Pohlin 
Schwarzbartl in  župana Moravč Mar-
tina Rebolja. Skupaj smo se odpravili 
sto metrov stran pod šotor, kjer smo 
začeli ustvarjati. Dež, ki je občasno pa-
dal, nas ni preveč motil. Naši umetniki 
so ustvarjali iz peska, barv in lepila na 
kvadratne plošče.
Za pesek kot glavni material je po-
skrbelo podjetje Termit. Prav tako so 
poskrbeli za sadje, pijačo, sladkarije. 
Glavno gorivo pa je bil čips. Mislim, 
da smo se ga vsi najedli za naprej in 
za nazaj.
Med ustvarjanjem smo povprašali še 
nekaj učencev za mnenje.
Neja Lovrinčič, 14 let (OŠ Pirniče) 

»Tema se mi zdi zanimiva, saj so na 
takšen način risali že v zgodovini.«
Manca Urankar, 15 let (OŠ Jurija 
Vege Moravče) »Zanimiva tema, ker 
sprošča našo ustvarjalnost in je zelo 
pomirjajoča.«
Klara Štiftar, 14 let (OŠ Dob) »Zelo 
rada rišem mandale, tema pa mi je 
všeč.«
Kristina Anžič, 12 let (OŠ Medvode) 
»Sproščujoča in zabavna tema, saj si 
jo lahko sam izmisliš.«
Brianna Jäger, 9 let (OŠ Jurija Vege 
Moravče) »Poučna in zanimiva tema, 
ki vpliva na dobro počutje.«

Anže Šteh, 11 let (OŠ Pirniče) »Rad 
imam mandale in to danes se mi je 
zdelo carsko!«
Ob zaključku ustvarjanja so se učenci 
slikali s svojimi izdelki in njihovimi 
mentorji.
Vsa dela so vidna na spletni strani 
šole. Vsi udeleženci so dobili povabilo 
na razstavo in podelitev priznanj na 
grad Tuštanj 31.5.2017. Na ta dan 
bo tudi koncert naših zborov pod 
vodstvom Mojce Malovrh.

Tekst: Lovro Levačič, 8. razred

Pustolovska sobota v Geossu
Moravče, 8.5.2017
Tudi v šolskem letu 2016/17 se na 
OŠ Jurija Vege Moravče izvaja projekt 
»Zdrav življenjski slog« (Majin šport), 
ki ga financira Ministrstvo za šolstvo 
in šport. Gre za dodatne ure športne 
vzgoje na teden, ki otrokom omogoča-
jo izboljšanje motoričnih sposobnosti, 
razširitev športnih znanj in socialnega 
stika. Vadba sloni predvsem na razbre-
menitvi vsakdana, na zdravem preži-
vljanju prostega časa, na zanimivih 
novih športih in športih, ki jih vodijo 
strokovno usposobljeni trenerji poleg 
učiteljice Maje Koren. 
V sklopu projekta pripravljamo Majine 
aktivne sobote, ki so za otroke vklju-
čeni v projekt povsem brezplačne. To 
soboto, 6.5.2017, smo z učenci od 4.-
9. razreda svoje spretnosti preizkušali 
v Pustolovskem parku Geoss. Otroci 

so si lahko sami izbrali, katere trase 
želijo in zmorejo preplezati, dan pa 
smo zaključili s spustom po Orjaški 
jeklenici, kjer smo visoko od tal poto-
vali kar 915m.

Želimo si, da bi se projekt Zdrav ži-
vljenjski slog nadaljeval tudi prihodnje 
leto, saj je zdrav način življenja ključen 
za zdravje otrok in nas vseh.
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Dogodivščina – CŠOD Škorpijon
Zjutraj, ko smo prišli v šolo smo nekaj 
časa bili v jutranjem varstvu. Ko je 
prišel avtobus, smo se vkrcali.
V CŠOD Škorpijon smo prišli čez 
kakšno uro in pol. Potem smo pojedli 
malico. Ko smo pojedli malico, je k 
nam prišel eden od tamkajšnjih uči-
teljev in nam povedal razvrstitev po 
sobah. Potem smo se odšli preobut. 
Ko smo vzeli kovčke, smo šli v sobe, 
v njih pa razdelili in oblekli postelje, 
pospravili stvari v omare in se nasploh 
nastanili. Potem smo pojedli kosilo. 
Ko smo pojedli, smo imeli pohod na 
Žavcarjev vrh. Trajal je tri urice. Po vr-
nitvi smo imeli večerjo. Pojedli smo in 
imeli pol ure počitka. V tem času smo 
se pripravili za večerne dejavnosti. 
Ta dan je to bilo ogled zvezd. Šli smo 
na bližnji travnik in opazovali. Učitelj 
nam je pokazal Veliki voz, Mali voz, 
zvezdo Severnico, Oriona, Kaspeo in 
planet Mars. Ko smo prišli nazaj smo 
se umili in odšli spat.
Naslednji dan smo ob 7ih vstali in 
pojedli zajtrk. Potem smo imeli dopol-
danske dejavnosti. Imeli smo jahanje 
in ogled kmetije. 1., 2. in 3. razred so 
opremili konje in odšli jahat, 4. in 5. 
pa sta si šla najprej ogledat kmetijo. 
Videli smo race, kokoši, ovce, pujse, 
zajčke in koze ... Videli smo, kako se 
podkuje konja in spoznali hlevsko 
opremo, kot so uzde in sedla. Gospod 
nam je povedal zakaj konj potrebuje 
podkve. Potem smo imeli mi jahanje, 
1.-3. razred pa ogled kmetije. Nato 

smo kosili. Po eni uri pa smo imeli 
popoldanske dejavnosti. Za 1.-3. je 
to bilo vremenoslovje in izdelovanje 
hišic za palčke, za 4. in 5. pa pohod v 
Avstrijo. Ko smo se vrnili pa je bil čas 
za igranje. Dobili smo športne rekvi-
zite in se igrali. Zelo smo se zabavali. 
Za tem smo odšli na večerjo in bila je 
zelo dobra. Ko smo pojedli, smo nekaj 
časa ostali v sobah in se pripravili za 
zabavni večer. Višji razredi, torej 4. 
in 5., smo imeli tekmovanje talentov 
in vsak je pripravil kratko predstavo. 
Nižji razredi, pa so med tem urili mo-
žgančke na miselnih igrah. Ko pa so 
šli mlajši že spat, smo se še mi igrali 
miselne igre. Čez eno uro pa smo 
zaspali tudi mi.
Pa je bilo že jutro zadnjega dne-srede. 
Ob 7ih smo vstali in pojedli zajtrk . 
Dopoldanske dejavnosti so bile za 
res zanimive. Ta starejši smo imeli 
vremenoslovje, pri katerem smo izve-
deli ogromno zanimivih podatkov in 

spoznali nekaj zelo zanimivih napra-
vic. Tudi tekmovanje v pihanju smo 
priredili, a rekorda nismo podrli. Prvo 
triletje pa je ta čas imelo škorpijonovo 
športno olimpijado. Kasneje smo še 
zamenjali. Igrali smo se razne igre, de-
nimo Cvek, Kobilke, metanje podkvic 
in še veliko drugih zabavnih iger. Tam 
smo tudi pojedli okusno kosilo. Po 
kosilu smo imeli še podelitev diplom. 
Usedli smo se na tribuno. Potem so 
nas tamkajšnji učitelji klicali in dobili 
smo diplome. Ojoj! Pozabila sem po-
vedati, da so tudi ocenjevali sobe. No, 
najboljši sobi so tudi podarili diplome. 
To je bila soba Koze. Potem sta prišla 
avtobusa in odšli smo domov. Ko smo 
prišli domov je šofer zložil kovčke iz 
avtobusa in mi smo jih vzeli. Potem 
smo našli svoje starše in z njimi odšli 
domov. No, pa se je končalo naše 
bivanje v CŠOD Škorpijon.

AJA PETROVIĆ, 4. c

Varno na kolesu
V sredo, 11. 4. 2017, je potekala regij-
ska zaključna prireditev Varno na kole-
su. Skupina petošolcev se je skupaj z 
mentoricama Katjo Medija in Alenko 
Košir odpravila na OŠ Šenčur, kjer so 

objavili imena regijskih zmagovalcev 
in finalistov. Naša šola je dosegla prvo 
mesto v regiji in si prislužila vstopnico 
za finalno srečanje, ki bo konec maja 
v Ljubljani. Učenci so na prireditvi 

prisluhnili zvokom Orffovih glasbil, 
po prireditvi pa se podali po zanimi-
vih delavnicah s področja varnosti v 
prometu. 
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Pot v Zagorico
Konec marca, na obletnico rojstva 
Jurija Vege, smo se z učenci 4., 5. in 
7. razredov matične šole ter 4. in 5. 
razredov podružnične šole podali na 
pot v Zagorico. V lepem vremenu smo 
ubrali kar tri različne poti. Najstarejši 
so se sprehodili po učni poti, ki poteka 
iz Dolskega in vsebuje 10 zanimivih 
informativnih tabel z zapisi o življenju 
in delu Jurija Vege. Mlajše učence sta 
iz Moravč pospremila na pot Lojzka 
Kos in Slavko Cerar, ki sta zagrizena 
pohodnika in poznata vsako stezico. 
Učenci iz Vrhpolj pa so po bližnjicah 
sledili domačinki, učiteljici Jani Kržan. 
Na poti smo opazovali spomladan-
ske cvetlice, poslušali ptičje petje in 
opazili veliko borovničevja. Seveda 
pa ni manjkala na poti tudi kakšna 
matematična ali logična uganka. Na 
cilju - pri rojstni hiši smo prisluhnili 
gospodarju hiše Jožetu Pokovcu, ki 
nas je skupaj z ženo lepo sprejel, in 

nam pokazal muzej v notranjosti hiše. 
Po malici in osvežitvi spomina na roja-
ka po katerem se imenuje naša šola, 
smo se vrnili malce niže v dolino. Imeli 
smo se lepo. 
Da pa matematiki še ne bodo ,,izumr-
li,, , dokazujejo letošnji ,,zlati matema-

tiki,,, ki so prejeli ZLATO VEGOVO PRI-
ZNANJE. In to so: Andrej Klopčič in 
Gaj Lan Kunavar, oba iz 9. razreda ter 
Ajda Brnot iz 7. razreda z mentorico 
Ivico Rus. Čestitamo. Verjamemo, da 
bi bil tudi Jurij Vega ponosen nanje.

Petra Peterka

Prireditev ob zaključku bralne značke

Vsakoletno branje za bralno značko 
se zaključi 2. aprila, ob mednarodnem 
dnevu  knjig  za otroke.  V istem me-
secu tudi organiziramo prireditev za 
vse značkarje. Tokrat se je to zgodilo 
v četrtek, 20. aprila, ko je vse priza-
devne bralce obiskal Franci Rogač, 
slovenski pisatelj. Znan je po poučnih 
pravljicah za najmlajše,  za mladino 
in odrasle pa je ustvaril roman Ključ 
brezdomca.
Za učence prve in druge triade je 
pripravil zanimiv ustvarjalni program, 
kjer so skupine učencev v zelo krat-
kem času ustvarile svojo domišljijsko 
pripoved. Učenci so bili navdušeni in 
so z zanimanjem spremljali njegovo 
pripoved in zgodbo sošolcev.
Božena Groboljšek
Za nas,  učence od 6. do 9. razreda,  
pa je Franci Rogač predstavil svojo 
življenjsko pot, ki jo je opisal v knjigi 
Ključ brezdomca. Srednješolska leta 
je preživljal z nerednim obiskovanjem 
šole, z bežanjem od doma, z iskanjem 
svoje prave poti, ki se mu je nazadnje 
le pokazala, tako da je končal srednjo 

šolo in tudi doštudiral. 
Zavzeto smo spremljali pripoved o 
njegovem življenju, posebej pa so nas 
zanimale  tudi fotografije njegove pan-
kerske frizure iz mladostniških let.
Veseli smo bili, da smo tudi letos 
uspešno brali za bralno značko. Bra-

nje ni pomembno samo zaradi bralne 
značke, pač pa tudi zato, ker si širiš 
obzorje in bogatiš besedni zaklad. 
Knjiga je naša prijateljica in sam jo 
večkrat vzamem v roke.

Maks Ajdič, 7. c
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Sodelovanje s francosko šolo
V začetku letošnjega šolskega leta nas 
je k sodelovanju povabila francoska šola 
ecole de Saint Joseph iz mesta Challans na 
zahodu Francije. Odzvali smo se na vabilo 
in zaživel je skupni projekt mednarodnega 
sodelovanja. Gre za projekt eTwinning – 
učenci sodelujejo v skupnih aktivnostih in 
si dopisujejo, izmenjujejo mnenja in različne 
pisne in multimedijske izdelke. V projektu 
sodeluje 30 učencev naše šole večinoma iz 
sedmega, nekaj pa tudi iz osmega razreda. V 
partnerski šoli iz Franciji prav tako sodeluje 
30 učencev podobne starosti. 
Doslej smo izvedli kar nekaj skupnih ak-
tivnosti. Za začetek smo ob evropskem 
dnevu jezikov 26. septembra pripravili 
zvočni pozdrav v slovenščini in angleščini 
in ga izmenjali s podobnim pozdravom iz 
francoske šole. Učenci so izdelali predsta-
vitveni plakat s fotografijo udeležencev in 
si    ga izmenjali po pošti. Ustvarili so si svoj 
profil na portalu eTwinning in predstavili 

sebe ter svoje interese. Na podlagi tega 
so bili razporejeni v pare in so si začeli 
medsebojno dopisovati. 

Naši učenci so v skupinah izdelovali pred-
stavitev Francije v angleščini in jo poslali v 
pregled svojim francoskim kolegom, ki pa 
so jim poslali predstavitev Slovenije. Vsi 
skupaj so potem lahko komentirali izdelke 
svojih kolegov.
Konec novembra in v decembru so učenci 
v skupinah pripravili in si izmenjali predsta-
vitev novoletnih in božičnih običajev, prire-
ditev in jedi v domačem kraju in šoli. 
Po novem letu so učenci v skupinah začeli 
pripravljati predloge za skupni in logotip 
našega mednarodnega projekta. Skupine 
so bile tokrat mednarodne – slovenski in 
francoski učenci so delovali skupaj na 
daljavo in si izmenjali slike in predloge. 
Ko so imeli predloge v nekaj srečanjih 
predlogih pripravljene, so določili 6 »finali-
stov«. Končni izbor izdelkov smo razstavili 
v šoli, kjer so si jih lahko ogledali tudi vsi 
drugi učenci in oddali svoj glas za najboljši 
izdelek. Zmagal je logotip iz 3. skupine, ki 
ga je narisala učenka Živa Dragar iz 7. c in 
si ga lahko ogledate na sliki. Za logotipe 
so na podoben način glasovali tudi na 
francoski šoli in tudi tam je ta izdelek dobil 
daleč največ glasov. Zadnja aktivnost, ki 
jo sedaj zaključujejo, pa je priprava video 
predstavitve naše šole. Do konca šolskega 
leta pripravljamo še nekaj aktivnosti. 
Projekt pa traja dve šolski leti. V priho-
dnjem šolskem letu načrtujemo, da bomo 
z učenci obiskali vrstnike v Franciji, nato 
pa nam bodo oni vrnili obisk. 
Že sedaj lahko rečem, da so imeli učenci 
možnost spoznati veliko zanimivega o 
življenju svojih vrstnikov v Franciji in na-
vezati nove prijateljske stike. Vsem nam 
je bilo všeč, da je bila jezikovno orodje 
sporazumevanja in učenja - angleščina.

mag. Simon Zalar, prof. 

Zmagovalni logotip
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“Skupaj smo večji” na OŠ Roje -
z 1391 likovnimi izdelki za Guinnessovo knjigo rekordov

V torek, 9.5.2017, je že od ranega ju-
tra na OŠ Roje vršalo od vznemirjenja 
in prijetnega pričakovanja. Odločili 
smo se namreč, da bomo sodelovali 
pri projektu Skupaj smo večji, v 
okviru katerega otroci in mladostni-
ki iz vse Slovenije v času od marca 
do maja 2017 ustvarjajo največjo 
sestavljeno risbo na svetu. Avtor 
zamisli in koordinator projekta je 
dr. Kristijan Musek Lešnik, projekt 
pa oživljajo učenci, zaposleni in starši. 
Cilj projekta je otrokom in mladostni-
kom dati izkušnjo, da lahko v življenju 
uresničijo pomembne in velike cilje ter 
s sodelovanjem ustvarijo in dosežejo 
veliko več kot vsak sam. 
Ravnateljica OŠ Roje ga. Marjanca 
Bogataj ve, da je samo sodelovanje 
v projektu premalo za uspeh, zato 
se je odločila, da pripravimo večji 
dogodek in vanj vključimo tudi lokal-
no skupnost, povabimo pa tudi vse 
okoliške šole in vrtce k sodelovanju. 
Na ta način se z ljudmi povežemo in 
dejansko potrdimo to, da smo skupaj 
večji in uspešnejši ter na ta način 
resnično pripomoremo, da se vpiše-
mo v Guinnessovo knjigo rekordov 
z izdelavo največje sestavljene risbe 
na svetu. 
Našim otrokom in mladostnikom  
smo želeli omogočiti sodelovanje v 
pozitivnem projektu, ki jim bo še dol-
go ostalo v spominu. Tudi njim smo 
želeli omogočiti izkušnjo pozitivnega 
vznemirjenja in pričakovanja, ko bodo 
spremljali nastajanje največjega se-
stavljenega likovnega izdelka in pri 
tem začutili njihovo lastno vlogo v 

procesu njegovega nastajanja. Želeli 
smo jih aktivirati k temu, da bodo k 
nastajanju likovnega izdelka vabili tudi 
svoje bližnje, poklicali svoje prijatelje, 
sorodnike, obiskali sosede. Omogo-
čili smo jim sodelovanje v projektu, v 
katerem bodo sodelovali tudi mnogi 
njihovi vzorniki.  
In to je nam uspelo, saj smo s skupni-
mi močmi – z županom in podžupanjo 
občine Domžale, Mengša, Trzina, zna-
nimi športniki, policisti, gasilci, reše-
valci, umetniki, upokojenci,  s šolami, 
vrtci in drugimi vzgojno varstvenimi 
ustanovami s katerimi naša šola so-
deluje, uspeli ustvariti več kot 1391 
likovnimi izdelki z močno vsebino »To 
sem jaz – to smo mi«. 
Dosegli smo namen tega projekta, da 

lahko z jasnimi idejami, cilji, željami, 
sanjami presežemo omejitve, ki si 
jih velikokrat zastavljamo v glavah. 
Svet ni le svet afer, vojn, kriminala, 
terorizma in drugih negativnih stvari. 
Svet lahko spreminjamo v lepši, boljši 
in bolj pozitiven. Odločitev vodstva 
naše šole je bila odlična in nas je vse 
za en dan povezala, nasmejala in nas 
postavila v svet drugih dimenzij.  Z 
našimi odločitvami in ravnanji smo 
ustvarjali prelepo zgodbo, ki se še 
nadaljuje. 
Hvala vsem za srčnost in pripravlje-
nost pristopiti k soustvarjanju naj-
večje sestavljene risbe, ki nas je vse 
povezala v prečudovit in unikaten 
mozaik.

Lucija Kodrca

Veterani in mladina uspešno, člani nekoliko manj
Nogometna sezona se je prevesila že 
v zadnjo tretjino letošnjega tekmo-
vanja in le nekaj krogov nas še loči 
od konca tekmovalne sezone 16/17. 
V spomladanskem delu sezone so 
nas predvsem razveseljevale ekipe 
mladinskega pogona in ekipa vete-
ranov, slabši izkupiček pa so beležili 
nogometaši članske ekipe.
Kljub temu, da se naša najmlajša 
selekcija do 7 let še ne udeležuje 
tekmovanj, naši mladi nogometni upi 
pridno nabirajo znanje pod taktirko 

trenerja B. Grdena.
Ekipa U9 na vsakem prven-
stvenem turnirju uspešno 
trese mreže nasprotnika. Na 
zadnjem odigranem, 6. kro-
gu turnirja MNZ, na igrišču 
Belinke pri Ljubljani, so bili 
naši nogometaši uspešni kar 
28x. Kljub temu, da se na 
tem tekmovanju rezultati ne 
beležijo, je ta podatek dovolj 
zgovoren, da na tekmah 
vedno nastopijo odločno in 
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borbeno. Ekipa se je udeležila tudi tur-
nirja Grosuplje Open 2017 in med 32. 
ekipami osvojila dobro 16. mesto.
Selekcija U11, pod vodstvom trenerja 
R. Žučka, se je udeležila močnega 
mednarodnega turnirja v Radomljah, 
Cordial Cup 2017 in osvojila 28.me-
sto med več kot 40. ekipami. Prav 

tako dosega dobre rezultate tudi v 
prvenstvu MNZ Ljubljana. Na zadnjih 
treh tekmah je zabeležila dve zmagi 
in neodločen rezultat.
Mlajši dečki pod vodstvom J. Trčka, 
s tekmo manj, trenutno zasedajo 
visoko 3.mesto na lestvici, njihov 
izkupiček pa je 11 zmag, 4 remiji in 

en poraz. Prvo mesto bodo 
težko osvojili, 2. pa je še ve-
dno dosegljivo, saj ima ekipa 
iz Doba le 6 točk prednosti, 
pred seboj pa imajo še 5 
krogov tekmovanja.
Tudi starejši dečki do 15 let, 
so nas letos krepko pozitiv-
no presenetili. Ob bojazni, 
da bodo težko konkurirali 
nasprotnikom, so naši nogo-
metaši dokazali nasprotno. 
Med 14. ekipami so trenu-
tno 7. na lestvici z veliko 
možnostjo napredovanja.
Dobri nastopi tudi naših 
kadetov in mladincev, ki 
so se pod budnim očesom 
trenerja A. Burje, trenutno 
uvrstili na 10 mesto skupne 
lestvice. Kadeti na zadnjih 
treh tekmah beležijo po eno 
zmago, remi in poraz, izkupi-
ček zadnjih treh srečanj mla-

dincev pa sta dve zmagi in poraz.
Dekleta, pod vodstvom B. Peterke, 
imajo letos veliko težav pri odigrava-
nju tekem ženske lige, bodisi zaradi 
vremena ali pa zaradi časovne stiske 
nasprotnih ekip. Odigrale so eno tek-
mo na moravški nogometni zelenici 
proti ekipi iz Ajdovščine, uspešnejše 
pa so bile nasprotnice.
Ekipa veteranov je v spomladanskem 
delu nanizala tri zaporedne zmage, 
na zadnjem srečanju pa so bili uspe-
šnejši nogometaši iz Črnega Grabna. 
Trenutno pa je naša ekipa prepričljivo 
na 1.mestu veteranske lige.
Članska ekipa se z dosežki v spomla-
danskem delu sezone ne more pohva-
liti. Razen enega neodločenega izida, 
so na ostalih tekmah bile uspešnejše 
nasprotne ekipe. Slabši rezultati ekipe 
so pripeljali tudi do menjave trenerja, 
Zadnjo odigrano tekmo proti ljubljan-
ski Svobodi je vodil že Franci Ravnikar, 
ki bo trener ekipe vsaj do konca sezo-
ne. Kaj botruje slabšim dosežkom na-
šega moštva, bo potrebno še dognati, 
saj so naši fantje sposobni prikazati 
veliko boljšo igro, kar so dokazali že 
na zadnji tekmi, čeprav poraženi, proti 
favorizirani Svobodi.

B.B.

18. občni zbor Združenja ekoloških kmetov Zdravo življenje

Za dobro izkoriščen čas združen še z ogledom
Sedež Združenja ekoloških kmetov 
Zdravo življenje je v Lukovici, ki je 
nekako v sredini širšega območja 
osrednje Slovenije, od koder so vanj 
vključeni ekološki kmetje iz večine teh 
občin. Občni zbor je zato organiziran 
vsako leto na drugi lokaciji. Letos 
je bil ponovno na Moravškem, kjer 
so se konec marca v Gostilni Frfrav 
zbrali člani, v žal ne preveč množični 
zasedbi. 
Da bi ulovili dve muhi na en mah, je 
bil pred tem na isti lokaciji na temo 
Predstavitev dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji, organiziran ogled novejše 
lastne klavnice za prašiče. Nosilec 
je Jože Bergant, predstavitev pa sta 
izčrpno opravila njegova žena in sin. 
Na sezono predelajo cca 70 prašičev, 
ki jih majhne kupijo in nato sami vzre-
dijo. Izdelujejo in prodajajo predvsem 
krvavice, suhe klobase, šobeljne in 
šunko. Ob svojem delu pa se srečujejo   

z vse preveč nepotrebne birokracije 
in prevelikimi inšpekcijskimi zahte-
vami. Potreben je bil tudi ogromen 
investicijski vložek, da je bilo vsemu 
zadoščeno in vprašanje, kdaj se bo to 
sploh povrnilo.
Na občni zbor je bilo vabljenih tudi 8 
županov iz dotičnih občin, vendar se 
ga žal ni nihče udeležil.
Predsednik Janez Ocepek je podal 
poročilo o delu za preteklo leto, ki je 
kot vedno obširno in pestro. V okviru 
izobraževanja je bila v sodelovanju 
s Kmetijsko gozdarskim zavodom 
Ljubljana izvedena strokovna ek-
skurzija na Primorsko, redno so se 
pošiljala obvestila članom in izvedena 
so bila razna strokovna predavanja. 
Predvsem  je bilo dobro obiskano 
predavanje Miše Pušenjak, kar kaže 
na njeno priljubljenost, zato jo velja 
povabiti tudi letos.
V okviru promocije in predstavitve 

so nekateri člani redno sodelovali na 
sejmih lokalnega značaja in na raznih 
drugih prireditvah ter na prodajnem 
mestu na tržnici v Zagorju. Poteka 
pa tudi sprotno ažuriranje spletne 
strani.
Združenje je sodelovalo v strokovnem 
odboru za Sonaravno kmetovanje v 
okviru KGZS. Sodelovanje poteka v 
smislu pretoka informacij in možnosti 
vplivanja na spremembe zakonoda-
je.
Člani si precej poslužujejo izposoje 
stojnic, zanje in za prevoz pa zgledno 
skrbi Stane Homar, za kar mu gredo 
pohvale. S strani nadzornega odbora 
pa je bil pohvaljen celoten upravni od-
bor za zgledno in požrtvovalno delo.
S podobnimi aktivnostmi bo združe-
nje nadaljevalo tudi letos.  Izpustilo 
pa bo Zasavski ekološki sejem in dan 
odprtih vrat, ker ni pravega interesa 
potrošnikov. Potrebna je  popestritev, 
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V preteklem obdobju je bilo veliko napisanega o odlaganju 
odpadkov v peskokopih podjetja Termit.  Veseli nas, da je 
vztrajanje svetnikov NSi na sejah občinskega sveta in pozivi 
županu k aktivnejšemu vključevanju v omenjeno tematiko, 
obrodilo sadove. Sedaj je občina, vsaj v določeni meri, stopila v kontakt s civilno 
iniciativo in naročila dodatne ločene analize zemljin pri ugotavljanju morebitnih 
škodljivih vplivov na okolje. Pričakujemo,  da bodo vse dejavnosti, ki trenutno 
potekajo, v čim večji meri razjasnile situacijo. Kot izvoljeni občinski svetniki pa 
imamo možnost in tudi dolžnost, da opozorimo na probleme, ki vplivajo na 
življenje naših občanov.  V začetku smo bili pri naših zahtevah precej osamljeni, 
čeprav so nekatere politične stranke iz županove koalicije v prejšnji številki našega 
občinskega glasila navajale, da se že desetletje aktivno zavzemajo za reševanje 
te problematike. Ne samo pristavljanje piskrčka ob sprejemanju občinskega pro-
računa, pač pa so župan, podžupana in koalicija, tudi v največji meri odgovorni 
za to, v kakšnem okolju živimo občani. Vnaprej nikogar ne obtožujemo. Želimo 
pa,  da vsi odgovorni naredijo tisto, kar je njihova dolžnost in sprejmejo tudi  
odgovornost za sprejete odločitve in (ne)izvedene aktivnosti. Prav tako interesi 
podjetja, ki sicer daje kruh nekaterim moravškim družinam, ne smejo zaobiti po-
trebnih ukrepov v zvezi z vplivi na okolje in vodne vire, saj bi to imelo dolgoročne 
negativne posledice za zdravje ljudi sedanjih in prihodnjih generacij.
Dom starejših občanov, po dolgih letih obljub, postaja vse bolj realna zadeva, 
kar pozdravljamo. Na predstavitvi na OS smo želeli prejeti dodatne odgovore 
glede bistvenih vprašanj, kot so oskrbnine, število zaposlenih in kapaciteta 
doma. Odgovori nas niso prepričali. Najbolj predvidljiv del je izpeljava investicije. 
Občinska uprava bo morala pripraviti točnejše podatke, kajti skrbi nas, da bo v 
prihodnosti za samo delovanje doma občina morala prispevati zajeten delež iz 
občinskega proračuna.
Občinska uprava se bo preselila v kulturni dom. Pred obnovo je bil ta del zgradbe 
statično v zelo kritičnem stanju. Upamo, da bo cena ostala v načrtovanih okvirih 
in da bo kvaliteta del opravljena na zadovoljivem nivoju. Obžalujemo pa, da so 
se morala kulturna društva, zaradi selitve občinske uprave iz ene od najbolj 
markantnih stavb v Moravčah,  že 5 let prej umakniti iz kulturnega doma, ki je 
bil v prvi vrsti zgrajen za kulturne dejavnosti. Z nekaj posluha vodstva občine bi 
lahko zadevo rešili na precej mirnejši način.
Učencem, dijakom in študentom želimo veliko moči za uspešen zaključek šolske-
ga in študijskega leta, da bodo počitnice res zaslužene in brezskrbne.

OO NSi Moravče

Spoštovane občanke in občani!

Lista župana Martina Rebolja predstavlja polovico občinskega sveta. 
Skupaj z županom nosimo levji delež odgovornosti za razvoj občine: 
osnovnega šolstva, ustreznega otroškega varstva, financiranje dru-
štvenih dejavnosti, financiranje požarnega varstva in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, za zagotavljanje pogojev za delovanje 
športnih društev, zdravstva, socialnega varstva, skrb za delovanje na 
področju komunalnih dejavnosti od gradnje cest, vodovodnega siste-
ma in kanalizacije, vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve in še 
mnogo drugih občinskih zadev. Skrbimo, da ob opomoči EU in državnih 
sredstev v občini izpeljemo čim več investicij, kot so knjižnica, vrtec, 
vodovod in kanalizacija. Prizadevno delujemo na področju gospo-
darstva. S sprejetjem občinskega prostorskega načrta smo podjetju 
Termit omogočili gradnjo novega obrata. Vsekakor pa skrbimo, da bi 
v Moravški dolini ostalo zdravo okolje. Zato smo absolutno podprli 
županov predlog, da se iz občinskega proračuna nameni finančna 
sredstva za analizo materialov, ki se uporabljajo pri sanaciji Termitovih 
opuščenih peskokopov in njihovega vpliva na okolje. Rezultati bodo 
znani do konca meseca. 
Obveščamo vas, da priprave za gradnjo širokopasovnega omrežja 
potekajo naprej. Objavljena je namera za izgradnjo dostopovnega 
optičnega omrežja za prvi sklop občin in med njimi je naša občina. 
Načrte razvoja gradnje omrežja bo potrjeval občinski svet na prvi 
redni seji.
V kratkem bo vložena potrebna dokumentacija za pridobitev gradbe-
nega dovoljenja za poslovilni prostor v Moravčah. 
Radi pa bi v tem pismu občankam in občanom, tudi izrazili zahvalo in 
občudovanje vsem našim društvom, ki pripravljajo čudovite nastope 
in odmevne prireditve. V zadnjem času so nas ponovno posebno 
navdušili s prireditvijo Po nagelj na Limbarsko goro ter z izredno dobro 
izpeljanim prvomajskim srečanjem v Tuštanju. Čestitke!
Učenci, dijaki in študentje, se v tem času mnogo posvečajo učenju in 
zaključku šolskega leta. Vsem želimo veliko uspeha!
Vse vas lepo pozdravljamo in želimo dobrega počutja v mesecu maju, 
ki zna biti najlepši.

Lista župana Martina Rebolja

zato je treba iskati nove subjekte za 
to.
Če bo interes, se bo naročalo orodje 
Glaser iz Švice, okopalnik pa si člani 
lahko tudi poskusno izposodijo brez-
plačno za en teden, že ta večer pa je 
bil le-ta tudi na ogled.
Posebna točka je bila namenjena 
predlogu legalizacije postopka kom-
postiranja na ekoloških in biodina-

mičnih kmetijah. Kompost je namreč 
osnova za te kmetije, a postopek 
kompostiranja traja vsaj dve leti, kar 
pa ni združljivo z zakonodajo (nav-
zkrižna skladnost, orto foto posnetki, 
inšpekcijski ogledi,...). Predsednik 
Janez Ocepek in celoten upravni 
odbor si zelo prizadeva glede tega 
doseči sprejemljivejšo možnost, pa 
tudi glede drugih zadev se trudijo z 

raznoraznimi predlogi. Vendar bi več 
lahko dosegli, če bi delovala Zveza 
združenj ekoloških kmetov Slovenije. 
A ta na žalost že nekaj let ne funkcio-
nira, kot bi morala in tako sodelovanje 
z njimi ni mogoče.
Po uradnem delu je sledila pogostitev 
in kot vedno prijeten družaben klepet 
ter izmenjava izkušenj in mnenj. 

FRANCKA TOMAN

Gasilska maša pri Sv. 
Florjanu v Gori pri Pečah
Na god svetega Florjana, 4. maja, obeležujemo 
svetovni dan gasilcev. Vsako leto po godu zave-
tnika gasilcev, po vsej Sloveniji potekajo gasilske 
svete maše. Tako tudi v podružnični cerkvi sv. Flor-
jana v Gori pri Pečah je temu tako in 7. maja 2017 
se je tam spet zbralo lepo število gasilcev. Tokrat 
se je zbralo 19 gasilcev iz gasilskih zvez Zagorje ob 
Savi, Litija in Moravče. Priporočili so se svojemu 
zavetniku v upanju, da bo treba čim manjkrat na 
intervencije in, da bi bili na le teh varni. 

AL
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ZDRAVSTVENO LETOVANJE OTROK – KRK 2017
Zveza prijateljev mladine Domžale, Ljubljanska cesta 58, 1230 Domžale kot organizator vabi na 
letovanje vse  šoloobvezne otroke, ki obiskujejo osnovne šole v Občinah Domžale, Trzin, Mengeš, 
Lukovica in Moravče.

Možnost prijave na letovanje imajo vsi šoloobvezni otroci iz zgoraj omenjenih občin in 
sicer do zasedbe mest po izmenah.
Termini so:  1. izmena:  01. 07. 2017   do   11. 07. 2017 -    50 mest
                        2. izmena:  11. 07. 2017   do   21. 07. 2017 -    50 mest
                       3. izmena:  21. 07. 2017   do   31 .07. 2017 -    50 mest

Otroci bodo nastanjeni v Domu domžalskih otrok, Ul. Lišina 10, Vantačiči, 51511 Malinska, Hrvaška,  
izvajalec letovanja je podjetje Leštan & Leštan d.o.o., šport, turizem in rekreacija.

Cena 10 dnevnega letovanja je 350,00 EUR.
Znesek bo mogoče plačati v 3 (treh) obrokih.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski 
dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več v času od preteklega razpisa – od 
29.1.2016 do 24.2.2017) ali so bili pogosteje bolni (dva ali več zapisov v medicinski dokumentaciji 
v času od  preteklega razpisa – od 29.1.2016 do 24.2.2017).  

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije subvencionirana letovanje in sicer v znesku 
25,60 EUR/ na dan oz. 256,00 EUR/za 10 dni.

Prispevek staršev ali skrbnikov je 94,00 EUR/ po osebi/za 10 dni.
Znesek bo mogoče plačati v 2 (dveh) obrokih.

Letovanje mora biti  plačano najmanj 10 dni pred odhodom na letovanje.

Za več informacij nas lahko pokličete na telefon številka: 041-728-179 ali na telefonsko številko: 
01/721-27-91, vsako sredo med 1600  in 1800 uro oziroma pišete na naš e-naslov: zpm.domzale@
siol.net.
Prijavnico najdete tudi na naši spletni strani:  www.zpm-domzale.si  ali jo osebno prevzamete v 
naši pisarni, v času uradnih ur oziroma na OŠ, ki jo obiskuje vaš otrok.
Izpolnjeno prijavnico (zgornji del izpolnite sami, spodnji del izpolni osebni zdravnik otroka – iz teh 
podatkov bo razvidno ali otrok izpolnjuje kriterije za sofinanciranje s strani ZZZS) lahko oddate 
osebno v naši pisarni v času uradnih ur  oziroma v naš poštni nabiralnik pred vhodom v Domžalski 
dom, Ljubljanska 58, 1230 Domžale ali jo pošljete po pošti. 

Prijavnice sprejemamo do zasedbe mest. Po prejemu prijavnice se s starši /skrbniki/rejniki prija-
vljenega otroka sklene pogodba.

Ema Škrjanc Ogorevc, 
predsednica ZPM Domžale

28 Novice iz Moravške doline



Oglasi

Jubilanti v občini Moravče

Kopač Srečko, Češnjice pri Moravčah Cimperšek Dimitrij, Zalog pri Moravčah

Osemdeset let so praznovali:

in Jamšek Franc, Stegne 
Ob praznovanju jih je s čestitkami obiskal župan. Iskrenim čestitkam se pridružujemo tudi iz uredništva.  (VR)

VABILO
V okviru grajskih kulturnih večerov na 

gradu Tuštanj pri Moravčah bo v PETEK 9. 
6. 2017 ob 20.30.uri gledališko glasbena 

predstava GLASBENA POT LOJZETA 
SLAKA.

(V primeru dežja bo dogodek v soboto, 
10. 6. 2017)

Rezervacija kart na 031 472 650.
Vljudno vabljeni!

Iščemo dekle za strežbo v baru Rosfrej v Moravčah. 
Lahko je študentka ali dekle, ki išče zaposlitev.  Pri-
poročene so izkušnje.  Delo je v izmenah. Naj bo 
komunikativna, prijazna in zanesljiva. Pokličite na 
tel.041 636 883

 Na Kmetiji Šraj imamo na prodaj jarkice - MLADE 
KOKOŠI nesnice, redno cepljene. Možna dostava na 
dom. Tel. 031 751 675

Prodam sveže kozje mleko. Telefon 01-7231156

MALI OGLASI

Srebrenovič Marija, Vrhpolje pri Moravčah

Oproščamo se za napako, ki jo je tiskarski škrat zagodel v prejšnji številki.
Gospod Merhar Anton iz Moravč ni v marcu praznoval osemdeset, temveč častitljivih devetdeset let.

Uredništvo

KUD Vrhpolje vabi na letni koncert 
DALMATINSKI VEČER, ki bo v 
petek, 26. maja 2017, ob 20.00 uri 
v Kulturnem domu Moravče.

Gostje večera bodo Klapa Mali grad, Grajski oktet, 
Klapa Lavanda, Klapa Sidro, Skupina Kamelije in 
Stiški kvartet.

Vljudno vabljeni!

Društvo upokojencev Moravče vabi
svoje članice in člane – pohodnike na pohodniški izlet na 
Ljubelj v četrtek, 8. junija 2017 iz avtobusne postaje v 

Moravčah ob 7. 30 uri.
potrebna je pohodniška oprema in prIjava na GSM 

031-634377 do 31. maja.
Lepo vabljeni!

PLANINSKO 
DRUŠTVO 
MORAVČE

p.p. 7, 1251 MORAVČE 
www.pdm.si    

pdmoravce@gmail.com      
facebook:pdmoravce

Vabimo Vas, da se nam pridružite na pohodih:

datum ture: poimenovanje ture:

3. junij 2017 Donačka gora (884 m)

8.–10. junij 
2017

Tabor za predšolske otroke na Pohorju 
– Ruška koča (1246 m)

10. junij 2017 Češka koča (1542 m) – Ledine (1700 m)

17. junij 2017 Vrtača (2181 m)

25. junij 2017 Pohod ob dnevu državnosti
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V SPOMIN

PAVLE URANKAR  
Sklebetov z Limbarske gore

8.1.1938 – 2.5.1987

2. maja 2017 je minilo 30 let, odkar se je od nas poslovil. 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu, 
mu prižigate sveče, molite.

Vsi njegovi

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,  
kjer najdem vse svoje zbrane
od včeraj in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev, 
pojdem v maj vseh majev…

(T. Kuntner)

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 89. letu starosti 

sklenila naša draga mama, babica, prababica, 
sestra in teta

FRANČIŠKA OREHEK 
Frajerjeva mamika iz Stegen

Ob slovesu drage mamike se iskreno zahvaljujemo vsem sorodni-
kom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane 
sveče in svete maše. Hvala gospodu župniku Ivanu Povšnarju za 
opravljen pogrebni obred ter pogrebni službi Vrbančič in pevcem 

za izvedbo pogreba. 

Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti in jo ohranjate 
v hvaležnem spominu.

Vsi njeni

V tišini zaspalo je tvoje trudno srce,
počitek te čaka v višavah nekje.
Tebe ni več, ostal je spomin; 
spomin zahvale na naše skupne dni.

ZAHVALA
Svojo življenjsko pot je v 59. letu sklenil naš 

dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric

MILAN LAVRAČ 
Iskreno se zahvalljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem 
in znancem za nesebično pomoč v težkih trenutkih, izrečena ustna 
in pisna sožalja, cvetje, sveče in darove za sv. maše. Hvala podjetju 
Termi in vsem zaposlenim za pomoč in podporo, žalni govor in 
častno stražo. Hvalu tudi gasilcem za žalni govor, častno stražo in 
praporščakom za spremstvo. Hvala Planinskemu društvu Moravče.  
Hvala Komornemu zboru Limbar za izbrane in lepo zapete pesmi. 
Zahvala gospodu župniku Kancijanu Čižmanu, Diakonu Tinetu in pa-
tru Paskalu za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Vrbančič.

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

Vsi njegovi

V naša srca si se vpisal,
čas ne bo te več izbrisal.
In čeprav spokojno spiš,
z nami kakor prej živiš.

ZAHVALA
V soboto, 8. aprila 2017 smo se še zadnjič poslovili od našega

KAROLA GIBIČARJA 
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam stali ob strni. Hvala za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvrtje in sveče. Posebna zahvala Mrvovim in Mat´čkovim. 
Hvala župniku Kancijanu Čižmanu, diakonu Toniju in patru Dragu 

Lavriču ter pevcem in pogrebni službi Vrbančič. 

Hvala vem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in ga ohranjate 
v spominu.

Vsi njegovi

ZAHVALA
V 56.  letu je svojo življenjsko pot sklenil naš 

dragi sin, brat, stric in boter

JANEz NOVAK
Dacarjev Janez z Imenj

Hvala vsem dobrim in iskrenim ljudem, ki ste mu lajšali čas bolezni, 
sočutno pristopili v njegovo bolečino ter vnašali veselje v preproste 
pogovre. Zahvaljujemo se za stiske rok in objeme ob izreku sožalja, 
darove za mašne in dobrodelne  namene ter sveče in spremstvo k 
večnemu počitku. Hvala gospodu župniku Kancijanu in diakonu 
Tinetu za duhovno oskrbo in čuteč pogrebni obred. Hvala sosedje in 
tovariši gasilci iz PGD Krašče za nepozabno slovo z govorom, častno 
stražo, sodelovanjem pri pogrebu in v sprevodu ter vsem gasilcem, 

ki ste Janezu izkazali pravo tovarištvo tudi na zadnji poti.

Vsi njegovi

Kmetija tvoja se v pomlad je prebudila.
Objema tvojih pridnih rok si znova zaželela,
a v navalu je resnice,
da kruta te bolezen je premagala, onemela.

Sprejemni preizkusi za vpis novih učencev 
za šolsko leto 2017/18 bodo potekali 

v petek, 26. maja 2017, od 16. ure • 
dalje in
v soboto, 27. maja 2017, od 9. ure dalje• 

v prostorih Glasbene šole Domžale (v soboto tudi v prostorih 
oddelka Mengeš in oddelka Brdo).

Prijava na sprejemne preizkuse bo možna od 3. do 24. maja 
2017. Z letošnjim letom prehajamo na nov način prijave k spre-
jemnemu preizkusu. Vljudno vas naprošamo, da v izogib gneči 
svoje otroke predprijavite: 

na spletni strani GŠ Domžale (www.gs-domzale.si) preko 1. 
klika na zavihek PRIJAVA NA SPREJEMNI PREIZKUS, ali
osebno v tajništvu šole (od ponedeljka do petka od 10. do 2. 
12. ure). 

Po opravljeni prijavi na spletni strani boste v roku dveh delovnih dni 
prejeli natančna navodila z uro in lokacijo sprejemnega izpita.
Celoten razpis z izobraževalnimi programi, inštrumenti oziroma 
predmeti, za katere se bo izvajal pouk ter s pogoji za vpis, bo obja-
vljen v naslednji številki Moravških novic, na spletni strani Glasbene 
šole Domžale in na oglasnih deskah Glasbene šole Domžale.

PGV - predšolska glasbena vzgoja (vpisujemo otroke rojene v 
letu 2012) in GLP – Glasbena pripravnica (vpisujemo otroke 
rojene v letu 2011)
Vpis za PGV in GLP bo v tajništvu GŠ Domžale, Ljubljanska c. 61, 
Domžale 1. in 2. junija od 8. do 15. ure.

Otroci, ki se vpisujejo na PGV in GLP ne opravljajo sprejemnega 
preizkusa. Vpisujemo jih do zapolnitve mest.

Vljudno vabljeni!
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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 
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

17.6. 

ROKODELCI, KI BI ŽELELI 
SODELOVATI NA SEJMU VEČ 
INFORMACIJ: 041 624 727 

POZDRAV POLETJU S SEJMOM ROKODELCEV 

OD 14.00 DALJE 

16.00 OTROŠKA PREDSTAVA DRUŽINSKEGA 
GLEDALIŠČA KOLENC 

PROGRAM BO VODILO DRUŽINSKO GLE-

DALIŠČE KOLENC 
 

ZABAVAL VAS BO ANSAMBEL IDEJA 

17.6. 

ROKODELCI, KI BI ŽELELI 
SODELOVATI NA SEJMU VEČ 
INFORMACIJ: 041 624 727 

POZDRAV POLETJU S SEJMOM ROKODELCEV 

OD 14.00 DALJE 

16.00 OTROŠKA PREDSTAVA DRUŽINSKEGA 
GLEDALIŠČA KOLENC 

PROGRAM BO VODILO DRUŽINSKO GLE-

DALIŠČE KOLENC 
 

ZABAVAL VAS BO ANSAMBEL IDEJA 
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tečajI cpp: 29.5. (ali 5.6), 26.6., 17.7.2017, ob 16ih

akcIja ure vožnje v paketu po: 20,00 (poLo) in 21,25 (GoLF)

IZkorIStIte popuSte nakup paketnih ur

tečaj za izpit za traktor -prIčetek: 12.6.2017 ob 16ih 
poZor!!: ZaDnjI terMIn preD poLetnIMI počItnIcaMI 

terMIn je potrjen in še pred uveDBo noveGa proGraMa , ki bo predvidoma 

jeseni!!!

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.

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

Slovenski in tuji TV programi z Limbarske gore, 
Kržišča-Krvavca, Krima, Ambroža.

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

MMDS

- INTERNET in IP-TV z ogledom za nazaj tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. 
Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč, Slivne, Kres.
vrha, Janč, Zas. Sv.. Gore,...

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!
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w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

TV - Internet

- TV ali INTERNET od 15 EUR/mesec, možnost telefonije
- Najbolj gledani kabelski programi s slovenskimi podnapisi, tudi HD!
- Internet signal tudi s Kamniškega gradu, Ambroža, Vel. Planine, Črnivca, Zg. Javoršice, 
Ambroža, Pd Moravče, Lukovice, Peč pri Moravčah, Slivne-Geosa, Zas. Sv. Gore in ostalih.  

- Nudimo vam  kvaliteten servis  TV in ostale A/V tehnike.

UGODNA CENA! Brezžično do objekta v optični vidljivosti!

10 let!

Prihodnost je v brezžičnih tehnologijah040 997 007
www.zvezdatv.si
w w w . g o r o s a n . c o m

Slovenski in tuji TV programi sedaj tudi s Kržišča-
Krvavca-Vrh Kriške planine in Limbarske gore!

32 Novice iz Moravške doline


