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V tej šteVilki lAHkO PReBeRete:
Občani in zaposleni zadovoljni z novimi občinskimi prostori• 
Odprtje novih prostorov občine Moravče• 
Podjetje termit d.d. se bo še razvijalo in postalo močnejše• 
»Brez potu ni medu«• 

iz Moravške doline 



Obvestila

OBČINA 
MORAVČE 

vabi

v soboto, 24. junija 
2017 ob 21. uri v središče 
Moravč na osrednjo kulturno 
prireditev počastitev dneva 
državnosti  
V programu bodo sodelovali:
-	 Pihalna	godba	Moravče,
-	 Komorni	zbor	Limbar,
-	 Grajski	oktet,
-	 Vrtčevska	folklorna	skupina,
-	 Moravške	mažorete,
-	 v	besedi	Tina	Žnidar,	Natalija	

Brodar,	 Eva	 Jančigaj,	 Aljaž	
Hribar	in	Boris	Huber

Slavnostni govornik bo župan 
Martin Rebolj. 

Po prireditvi bo zabava pred 
Gasilskim domom z ansamblom 

Toneta Rusa.

Za hrano in pijačo ter veselo 
vzdušje bo poskrbljeno.

Vstop bo prost. 

Vljudno vabljeni!

Gasilska veselica v Krašcah
Gasilci	Pgd	Krašce	vas	vabimo	na	dvodnevno	gasilsko	veselico.		

v petek 16.6. vas bo zabaval ansambel Gamsi 
v soboto 17.6. vas bo zabaval ansambel VŽIG 

Pešk i  o k t e t  i n  KŠD  Pe če 
v a b i t a  n a  l e t n i  ko n c e r t ,

k i  b o  30 . 6 . 2017  ob  21. u r i 
v  k amno l omu  n ad  Pe č am i . 

Gos t j e  v e č e r a  komo r n i  z b o r  L imba r.

V a b l j e n i !

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

Obvestila

Naslednja številka izide 20. julija 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 6. julija.
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!
Čeprav smo pri določenih stvareh neučakani, pa ži-

vljenje teče, vsaj tako se zdi, vedno hitreje naprej. Hi-
treje tudi za to, ker nas v to sili in vodi računalništvo, 
avtomatizacija, robotizacija, pametne hiše, avtomobi-
li, komunikacije in bog ve še kaj.

To se lepo kaže tudi ob otvoritvi nove pridobitve 
Termita. Enostavni izkopi ne prinašajo pričakovanih 
učinkov. Treba je naprej, v tehnološko zahtevnejšo pro-
izvodnjo, ki prinaša višjo dodano vrednost in stabilno 
poslovanje. Brez rasti ni obstoja. Gre tudi za vpetost  
podjetja v evropske tokove.

Občani in zaposleni v občinski upravi so veseli novih 
in  svetlih poslovnih prostorov. Prijaznejše okolje obi-
čajno pomeni tudi bolj odprte odnose med ljudmi: med 
delavci samimi  in med tistimi, ki jim služijo.

Pišemo še  o dveh obletnicah. Rokodelci praznujejo 
svojo dvajset letnico, čebelarji pa celo sedemdeset le-
tnico. Prvi skrbijo, da se rokodelska dediščina ne poza-
bi, čeprav aktualni časi s tem nimajo veliko skupnega. 
Drugi imajo gotovo globlje poslanstvo. Na slavnosti je 
bilo poudarjeno mnenje Alberta Einsteina: 4 leta po-
tem, ko bodo izginile čebele, tudi človeka ne bo več.

Lepe počitnice in prijetne dopuste! 
Odgovorni urednik
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Županova stran

Občani in zaposleni 
zadovoljni z novimi 
občinskimi prostori

Pogovor z županom Martinom Reboljem

www.moravce. si

G. župan, pred kratkim ste se, kot občinska uprava, pre-
selili v obnovljene prostore KD. Kako ste vi, zaposleni 
in občani zadovoljni?

V starem objektu, ki je še vedno varovan,  imamo še ne-
kaj gradiva, ki ga  selimo. Občinska uprava normalno 
deluje. Moram reči, da smo vsi z novo lokacijo in pogoji 
dela zadovoljni.  To velja tudi za občane, ki prihajajo po 
opravkih. Mogoče malo moti sivina fasade preostalega 
dela KD. To bomo začasno hitro rešili, kasneje pa bomo 
objekt energetsko v celoti obnovili.
Redko se govori o medobčinskem sodelovanju. Kako 
poteka?

Mogoče res preredko govorimo o medobčinskem sode-
lovanju, vendar to ne pomeni, da se zapiramo v ozke 
okvirje. Prav nedavno smo se udeležili prireditve, ki jo 
je organiziral Razvojni center Srca Slovenije. Gre za 
organizacijo podjetja  Vikendi odprtih vrat. Sodelovalo 
bo več kot 80 ponudnikov. Tudi naši bodo prisotni in sicer 
med 25. in 27. avgustom. Gre za to, da hočemo tudi našim 
občanom, ki imajo interes za dodatne oz. dopolnilne de-
javnosti, pomagati pri ekonomski realizaciji njihov idej. 
Se pa pojavlja problem, ki je vezan na dolgotrajne po-
stopke, ko se prijavljajo na razpise za pridobitev sredstev. 
Praviloma morajo vsa sredstva za investicije zagotoviti 
sami in šele po realizaciji se lahko nadejajo refundacij. 
Projekt je zanimiv, saj gre za brezplačno promocijo in 
tega se mogoče premalo zavedajo. Vse, ki imajo željo 
po teh aktivnostih vabim, da se oglasijo na občini in 
pomagali jim bomo po svojih najboljših močeh.
Kako pa potekajo drugi zastavljeni projekti?

S projektom prenove trškega jedra nadaljujemo. Manjše 
težave  imamo s kranjskim zavodom za varovanje kulturne 
dediščine. Načrtujemo več sestankov in močno upam, da 
večjih problemov ne bo.
Načrt OPPN za MO 16 in 18 napreduje in ga bomo v 
kratkem razgrnili javnosti. Plan prenove pokopališča 
in poslovilnega prostora pa je že na ogled na panoju 

pred občino. Opravljena je geomehaniča raziskava in 
računam, da bomo lahko v kratkem vložili zahtevo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Gradbena sezona je v polnem teku. Si lahko obetamo 
kakšnih novih pridobitev?

Seveda. Objavljamo razpisa za obnovo vodovodov Vah-
tenberg in Podbrdo. Načrtujemo asfaltiranje ceste mlin 
Rotar  -  Mošenik in ceste v Podgorici.
Zaradi zahtevane previsoke odškodnine moramo spre-
meniti projekt kanalizacije v Dvorjah. Opravljen je 
geodetski posnetek za kanalizacijo v Češnjicah in pristo-
pamo izdelavi PGD. Le-ta je pripravljen za dokončanje 
kanalizacije v Zalogu pri Moravčah (Brinje). Da bi 
lahko vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje rabimo še 
soglasje enega lastnika zemljišča. Enako velja za drugo 
fazo kanalizacije Podstran-Dole-Krašce. Včasih sta težko 
dogovarjanje in birokracija precejšnja ovira za hitrejšo 
realizacijo programov.

EV

Učencem, dijakom in študentom želim lepe počitni-
ce, občankam in občanom pa prijetne dopustniške 
dni.

Župan, Martin Rebolj 
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Občina

Odprtje novih prostorov Občine Moravče
Gotovo	je	marsikdo	ob	urejanju	zadev	zaznal	neustrezne	
prostore	 Občine	 Moravče.	 Tudi	 inšpekcijske	 službe	 so	
opozarjale	na	to.	Stari	prostori	pa	se	enostavno	niso	dali	
preurediti	v	skladu	z	delovno	zakonodajo	in	zahtevami	so-
dobnega	vodenja	občinskih	opravil.	Tudi	parkirišč	občina	
praktično	ni	imela.	Od	1.	junija	letos	je	drugače,	imamo	
nove	prostore	občine.
»Sigurno	 tudi	 danes	 lahko	 rečemo,	 da	 imamo	 občino	
zgledno	urejeno	z	novo	knjižnico,	vrtcem	in	šolo,	z	gradnjo	
cest,	 vodovodov	 in	kanalizacije	 ter	 še	mnogo	drugega,	
pomembnega.	V	 tem	 smislu	 gremo	 tudi	naprej,«	 je	 na	
otvoritvi	novih	občinskih	prostorov	v	nagovoru	poudaril	
župan	Martin	Rebolj	in	povedal	še:	»Dobre	prakse	so	kaza-
le	na	veliko	občin,	ki	imajo	prostore	združene	s	kulturnim	
domom.	Ob	koriščenju	tudi	evropskih	sredstev	smo	zgra-
dili	novo	sodobno	knjižnico	in	nad	njo	urejene	prostore	
za	društva.	Ob	teh	pridobitvah	za	občane	in	društva	smo	
lahko	razmišljali	o	možnosti	takega	sobivanja	kulturnega	
doma	in	sodobne	občine	tudi	v	Moravčah.	Lahko	rečemo,	
da	smo	z	dokaj	minimalnimi	sredstvi	dobili	nove,	namen-
sko	urejene	 prostore	 v	 skladu	 z	 zakonodajo	 in	 v	dobro	
urejanja	 občinskih	 zadev.	 Tudi	 parkirišč	 je	 tukaj	 dovolj.	
Ravno	to	smo,	v	dobro	naših	občanov,	z	novimi	prostori	
občine	želeli	doseči.«	Na	koncu	se	je	zahvalil	vsem,	ki	so	
kakorkoli	sodelovali	pri	izvedbi	projekta.	Zaželel	je	uspe-
šno	delo	občinski	upravi,	s	tem	pa	kakovostno	reševanje	
zadev	za	občane.
Pihalna	godba	je	že	pred	uradnim	začetkom	vabila	na	od-
prtje	z	igranjem	koračnic.	Svečano	je	zadonela	tudi	himna	
v	njihovi	izvedbi.	Nekaj	slovenskih	pesmi	je	zapel	Kvartet	

Cvet.	 Župan	 Martin	 Rebolj,	 najstarejši	 član	 občinskega	
sveta	Janez	Učakar	 in	v.	d.	direktorica	občinske	uprave	
Barbara	Baša	pa	so	slavnostno	prerezali	trak	in	novi	pro-
stori	so	bili	na	voljo	za	ogled.
Torej	prostori	Občine	Moravče	so	sedaj	na	novi	lokaciji:	
zahodni	del	Kulturnega	doma,	na	Vegovi	9.
Naj	bo	s	srečo!

VR
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Občina

Podjetje Termit d.d. se bo še razvijalo in postalo še 
močnejše 

Podjetje	Termit	d.d.	je	bogatejše	za	nov	
proizvodno	-	skladiščni	objekt,	ki	so	ga	
3.	junija,	ob	svojem	prazniku	dnevu	ru-
darjev,	svečano	odprli.	Za	naš	časopis	
je	direktor	Anton	Serianz	povedal,	da	
je	nova	 jedrarna	pomembna	 investi-
cija	zadnjih	 let.	Surovina	za	pesek	 je	
namreč	vse	slabša	in	bolj	globoko,	kar	
povzroča	velike	stroške.	Za	nadaljnje	
obratovanje	podjetja,	za	nadaljnji	ob-
stoj,	je	bilo	kremenov	pesek	potrebno	
nadgraditi	z	dodano	vrednostjo	jeder	
za	livarstvo.	V	tej	smeri	so	se	pogajali	z	
nemškim	poslovnim	partnerjem	firmo	
Hüttenes	–	Albertus.	Partnerska	firma	
je	začela	razmišljati	o	sodelovanju	na	
proizvodnji	 jeder	 in	o	preselitvi	proi-
zvodnje	v	Termit.	Pred	nekako	dvema	
letoma	se	 je	 začelo	najprej	 s	papirji,	
za	tem	z	gradnjo	objekta.	Med	tem	so	
v	Nemčijo	za	pol	leta	poslali	delavce	
na	 izobraževanje	 za	proizvodnjo	naj-
zahtevnejših	jeder.	Danes	v	Moravčah	
deluje	največja	posamična	jedrarna	v	
Evropi,	 ki	prinaša	najmanj	45	novih	
zaposlitev.	Pričakujejo	letno	30%	rast,	
v	 treh	 letih	 pa	 bo	 postalo	 področje	
jedrarne	za	podjetje	najpomembnejše.	
Tudi	staro	jedrarno	bodo	obdržali,	ker	
sta	postopka	različna,	vroč	in	hladen,	
oba	pomembna	za	evropsko	tržišče,	za	
večje	in	manjše	bloke	motorjev.	Samo	
s	peski	podjetje	ne	bi	preživelo.	Z	novo	
jedrarno	pa	se	bo	podjetje	razvijalo	in	
poslalo	še	močnejše.
Ob	odprtju	nove	jedrarne	je	množico	
povabljenih	 delavcev,	 upokojenih	
delavcev	in	poslovnih	partnerjev,	naj-
prej	nagovoril	direktor	Anton	Serianz.	
Vidno	zadovoljen	z	doseženim,	se	 je	
zahvalil	 vodstvu	 podjetja,	 vsem	 de-
lavcem	in	občini	 ter	županu	Martinu	
Rebolju	 za	 pomoč	 pri	 prostorskem	
planu.	Njegova	najbolj	goreča	zahvala	
je	bila	namenjena	 ravno	nemškemu	
poslovnemu	 parterju,	 s	 katerim	 so	

skupaj	ustvarili	idejo	in	vse	potrebno	
za	prenos	jedrarne	v	Moravče.
Sledil	 je	 govor	 Carstena	 Kühlgaza,	
največjega	lastnika	firme	Hüttenes	–	
Albertus.	Pohvalil	 je	napredno	poslo-
vanje	 Termita	 in	dobro	 sodelovanje,	
kar	je	tudi	botrovalo	prenosu	njihove	
jedrarne	iz	Nemčije	v	Moravče.	Zaželel	
je	veliko	poslovnih	uspehov	in	dobre	
medsebojne	odnose	tudi	naprej.
Župan	 Martin	 Rebolj	 je	 v	 govoru	 z	
zadovoljstvom	povedal,	da	je	občina,	
kolikor	se	je	le	dalo,	pomagala	pri	pri-
dobivanju	prostorskega	akta,	saj	je	bil	
ta	pogoj	za	začetek	gradnje.	Dejal	je	še:	
»Moje	načelo	je,	da	mora	tako	uspešno	
podjetje,	kot	je	Termit,	imeti	podporo	
v	 lokalni	skupnosti	 in	 	državi,	čeprav	
se	 zadnje	 čase	 čestokrat	 podpora	
podjetjem	in	tako	imenovanemu	kapi-
talu	sliši	slabšalno,	ne	v	prid	ljudem.	V	
bistvu	pa	je	v	končni	fazi	vse	odvisno	
od	delovnih	mest	in	če	hočete	tudi	od	
denarnih	sredstev,	ki	jih	naša	podjetja	
ustvarijo.	Od	tega	je	odvisna	država	in	
tudi		lokalna	skupnost.	Drugi	problem	
je	 okolje.	 Tudi	 od	 zdravega	 okolja	
smo	odvisni	 in	 zato	morajo	podjetja	
poslovati	v	skladu	z	okoljevarstvenimi	

zakoni.	Državne	inštitucije	morajo	po-
slovanja	striktno	nadzorovali	in	s	tem	
varovati	okolje	in	naš	planet.	To	smo	
dolžni	aktualnim	prebivalcem	in	še	bolj	
našim	otrokom.	Občine	 tukaj	nimajo	
posebnih	pristojnosti,	bo	pa	tudi	naša	
še	 naprej	 zahtevala	 okoljevarstvene	
nadzore.	 Zavedati	 pa	 se	 moramo	
našega	načina	življenja,	ki	je	bistveno	
drugačno	 od	 tistega	 v	 preteklosti	 .	
Danes	brez	kemije	in	odpadkov	razno-
vrstne	 sestave	 ne	 znamo	 več	 živeti.	
Sam	sem	vedno	za	odkrit	pogovor	in	
sodelovanje	ter	strpen	odnos.	Skrb	za	
okolje	pa	mora	biti	naša	obvezujoča	
beseda.«	Zahvalil	se	je	in	čestital	vod-
stvu	ter	vsem	zaposlenim.	Zaključil	pa	
je	z	mislijo:	»Občini	je	v	interesu	dobro	
poslovanje	podjetja,	delovana	mesta	in	
seveda	dobri	odnosi	v	podjetju	ter	ko-
rekten	odnos	z	lokalno	skupnostjo.	Tak	
odnos	želimo	razvijati	tudi	v	bodoče.«
Otvoritev	 je	bila	pospremljena	s	kul-
turnim	 programom	 Ženske	 vokalne	
skupina	Oda	in	Pihalne	godbe.	K	slav-
nostnemu	prerezu	 traku	so	pristopili	
direktor	Termita	Anton	Srianz,	Carsten	
Kühlgaz,	največji	 lastnik	 firme	Hütte-
nes	-	Albertus	in	župan	Martin	Rebolj.	
Župnik	Kancijan	Čižman	in	diakon	Tine	
Povirk	sta	blagoslovila	objekt.	
Sledil	 je	 ogled	 novih	 prostorov	 in	
razlaga	proizvodnje	po	grupah,	 kajti	
zanimanje	 je	 bilo	 zelo	 veliko.	 Tudi	
obiskovalcev		 je	bilo	mnogo	in	ostali	
so	še	dolgo	v	noč,	saj	je	bil	praznik	res	
poseben.
Tudi	iz	uredništva	jim	želimo	srečno	in	
uspešno	poslovanje!

Tekst	VR,	foto	Alenka	Pavlin
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Občina

Vikendi odprtih vrat
»Poletno	dogajanje	v	šestih	občinah	
Kamnik,	 Litija,	 Moravče,	 Lukovica,	
Šmartno	 pri	 Litiji	 in	 Mengeš	 bodo	
letos	popestrili	Vikendi	odprtih	vrat	–	
dogodek,	ki	ga	Razvojni	center	Srca	
Slovenije	pripravlja	 že	 tretje	 leto	 za-
pored,	bo	povezal	več	kot	80	lokalnih	
ponudnikov,«	napoveduje	organizator	
in	 njegova	 direktorica	 Aleksandra	
Gradišek.
Sicer	pa	so	uspehi	dogodkov	odvisni	
od	ponudnikov	v	posameznih	lokalnih	
skupnostih.	 Sodelujejo	 lahko	 proi-
zvajalci	 raznih	 dobrin,	 ki	 privabljajo	
obiskovalce:	kmetije,	društva	s	svojo	
dejavnostjo,	 rokodelci,	 gostinci.	 Tri-
dnevni	 vikendi	 bodo	 tako	 v	 zname-
nju	 pristnih	 kulinaričnih,	 športnih,	
rekreativnih,	sprostitvenih,	kulturnih,	
ustvarjalnih	in	drugih	doživetij.
1.	 junija	so	se	predstavitvenega	do-
godka	 sredi	 Adrenalinskega	 parka	
GEOSS	 udeležili	 župani	 vseh	 sode-
lujočih	 občin	 in	 iz	 vsake	 po	 nekaj	
ponudnikov.	 Iz	 naše	 občine	 so	 se	
pred	novinarji	predstavili	in	na	mizah	
razstavili	svojo	ponudbo:	Kmetija	Grilj	
iz	Velike	vasi	s	svojim	ovčjim	sirom	in	
mlečnimi	 izdelki,	Picerija	 in	gostilna	

Jurka	s	svojo	ponudbo	in	Zeliščarska	
sekcija	 DU	 Moravče	 s	 svojo	 dejav-
nostjo.	Župan	Martin	Rebolj	pa	 je	o	
našem	sodelovanju	na	dnevih	odprtih	
vrat	povedal:	»Namen	naše	vključitve	
v	 projekt	 je,	 da	 naše	 ponudnike,	 ki	
jih	 imamo	kar	nekaj,	 spodbudimo	k	
temu,	 da	 izkoristijo	 možnost	 brez-
plačne	 promocije	 svojih	 proizvodov	
in	na	 ta	način	povečajo	ekonomsko	
učinkovitost	 njihovega	 dela.«	 Koor-
dinator	 ponudnikov	 za	 našo	 občino	

je	 predsednik	 Turističnega	 društva	
Sebastijan	Kovačič.	Čas	dogodka	pa	
je	za	Moravče	za	enkrat	predviden	od	
25.	do	27.	avgusta.
Za	 promocijo	 bo	 poskrbljeno.	 Po-
nudniki	 lepo	 vabljeni,	 da	 obiskoval-
cem	 predstavite	 svojo	 dejavnost	 in	
pripravite	 dogodke.	 Naj	 nas	 bolje	
spoznajo.	
Poskusimo	tudi	na	ta	način	povečati	
turistični	obisk	v	naši	občini!	

VR

POLICIJA SVETUJE

VARNO V POLETJE NA SLOVENSKIH CESTAH

Med	 poletno	 turistično	 sezono	 se	
prometna	 varnost	 navadno	 precej	
poslabša,	saj	se	vožnja	poleti	v	mno-
gočem	razlikuje	od	vožnje	v	drugih	ob-
dobjih	leta.	Večja	gostota	prometa	in	
raznovrstnost	prometnih	udeležencev	
sta	poglavitni	 značilnosti	prometa	v	
najbolj	vročih	mesecih.	Najpogostejša	
vzroka	prometnih	nesreč	z	najhujšimi	
posledicami	pa	sta	prehitra	oz.	nepri-
lagojena	hitrost	in	vožnja	pod	vplivom	
alkohola.
Poleg	vročine	in	gostejšega	prometa	
oz.	 zastojev	 se	 na	 cestah	 v	 večjem	
številu	 pojavijo	 tudi	 tuji	 vozniki,	 ki	
prihajajo	 iz	 različnih	socialnih	okolij,	
z	 različnimi	 vozniškimi	 izkušnjami,	
znanji	 ter	 navadami.	 Zato	 policisti	
vsako	leto	med	1.	junijem	in	31.	avgu-
stom	pripravimo	vrsto	preventivnih	in	

represivnih	ukrepov,	s	katerimi	želimo	
zagotoviti	varnost	cestnega	prometa	
tudi	v	poletnih	mesecih.

Poletni	meseci	so	bolj	kritični.	Na	ce-
stah	je	veliko	voznikov,	gneča	povzro-
ča	nejevoljo,	svoje	naredi	še	vročina	...	

Foto: Igor zaplatil /Delo
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Policija svetuje

Vse	to	vpliva	na	manjšo	varnost.	
	

Vse udeležence v cestnem 
prometu v tem obdobju pose-
bej opozarjamo:

•	 Kljub	vročini,	gostemu	prometu	ter	
morebitnim	zastojem	ostanite	str-
pni	in	upoštevajte	cestnoprometne	
predpise!	Do	cilja	vas	lahko	varno	
pripelje	 samo	defenzivna	vožnja.	
Vozniki,	počasi,	strpno	in	previdno	
med	zastoji!

•	 Spremljajte	prometne	informacije	
o	morebitnih	zastojih	 in	čakalnih	
dobah	na	mejnih	prehodih	 in	ce-
stah.	 Informacije	 o	 razmerah	 na	
državnih	 cestah	 na	 svoji	 spletni	
strani	 objavlja	 Prometno-infor-
macijski	 center	 oz.	 so	 dosegljive	
na	telefonski	številki	1970	ali	01	
518	 8	 518.	 Če	 je	 le	 mogoče,	 se	
na	pot	odpravite	takrat,	ko	na	ce-
stah	ni	zastojev,	oz.	za	pot	izberite	
lokalne,	regionalne	in	druge,	manj	
obremenjene	 cestne	 povezave.	
Kdaj	je	pričakovati	večje	zgostitve	
prometa?

•	 Pri	 daljših	 potovanjih	 je	 priporo-
čljivo	 načrtovati	 več	 postankov.	
Pri	 tem	 vozilo	 dobro	 prezračite,	
naredite	nekaj	razgibalnih	vaj	 ter	
uživajte	 osvežilne	 brezalkoholne	
pijače.	To	še	zlasti	velja,	če	vozilo	ni	
opremljeno	s	klimatsko	napravo.

•	 Poleti	se	pri	voznikih	pogosteje	po-
javi	tudi	utrujenost,	ki	je	posledica	
sončne	svetlobe	in	segrevanja	av-
tomobila	med	vožnjo.	Utrujenosti	
ali	morebitnih	prvih	znakov	slabe-
ga	 počutja	 ne	 gre	 podcenjevati,	
saj	 se	 znakov	 velikokrat	 zavemo	
prepozno,	 ko	 smo	 že	 vpleteni	 v	
prometno	 nesrečo.	 Najpogosteje	
se	utrujenost	pojavi	med	1.	 in	6.	
uro	zjutraj	ter	med	14.	in	16.	uro	
popoldne.	 Na	 pot	 se	 zato	 vedno	
odpravite	 spočiti,	 če	 postanete	
med	vožnjo	utrujeni,	pa	se	čim	prej	
ustavite	in	si	odpočijte.	Če	jemljete	
zdravila,	 jih	 ne	 pozabite	 vzeti	 s	
sabo.	Upoštevajte	tudi,	da	je	lahko	
vožnja	pod	vplivom	psihoaktivnih	
zdravil	zelo	nevarna.

•	 Najhujše	kršitve	na	avtocestah	so	
prevelika	 hitrost,	 prekratka	 var-
nostna	 razdalja,	 vzvratna	 vožnja,	
prehitevanje	po	desni	strani,	hoja	

po	 avtocesti,	 vožnja	 v	 nasprotno	
smer	in	ustavljanje	na	odstavnem	
pasu,	 kadar	 to	 ni	 nujno.	 Vseh	
»sedem	smrtnih	grehov«	na	avto-
cesti	 je	 izjemno	 nevarnih	 za	 vse	
udeležence	 v	 cestnem	 prometu!	
Vozniki	 bi	 morali	 zato	 dosledno	
upoštevati	posebna	pravila,	ki	ve-
ljajo	za	vožnjo	po	avtocesti	in	cesti,	
rezervirani	za	motorna	vozila.

•	 Alkohol,	 mamila,	 psihoaktivna	
zdravila	 in	 druge	 psihoaktivne	
snovi	 bistveno	 vplivajo	 na	 varno	
in	zanesljivo	udeležbo	v	cestnem	
prometu.	Zato	vozite	trezni!

•	 Prilagodite	hitrost	svoje	vožnje	ne	
le	 veljavnim	 omejitvam,	 temveč	
tudi	svojemu	vozniškemu	znanju	in	
izkušnjam	ter	lastnostim	in	stanju	
ceste.

•	 Pri	 vožnji	 poskušajte	 predvideti	
dogajanje	na	cesti	in	ravnanja	dru-
gih,	da	se	lahko	nanje	pravočasno	
pripravite.	Posebej	 izpostavljamo	
pomen	zadostne	varnostne	razda-
lje,	na	katero	smo	vozniki	žal	vse	
premalo	pozorni.	

•	 Za	voznike	in	potnike	v	osebnih	in	
tovornih	vozilih	je	obvezna	upora-
ba	 varnostnih	 pasov,	 za	 voznike	
motornih	koles	in	koles	z	motorjem	
pa	je	nujna	uporaba	zaščitnih	če-
lad.	Več	nasvetov	za	večjo	varnost	
motoristov	in	kolesarjev

•	 Med	samo	vožnjo	bodite	popolno-
ma	zbrani	ter	pozorni	na	dogajanje	
na	 in	 ob	 cesti.	 Vse	 nepotrebne	
opravke	v	vozilu	odložite	na	čas,	ko	
boste	vozilo	ustavili.	Kadar	voziš,	
ne	uporabljaj	telefona!

•	 Zavedajte	se	tudi,	da	na	cesti	ni-
ste	 sami!	 Od	 vašega	 ravnanja	 ni	
odvisna	zgolj	vaša	lastna	varnost,	
temveč	 tudi	varnost	vseh	ostalih	
udeležencev	 v	 prometu.	 Pravilno	
razvrščanje	ob	zastoju	na	avtocesti	
rešuje	življenja

•	 V	bližini	naselij	in	v	naseljih	morate	
spoštovati	hitrostne	omejitve,	na	
zaznamovanih	prehodih	za	pešce	
pa	 upoštevajte,	 da	 imajo	 pešci	
prednost,	in	jim	omogočite	varno	
prečkanje	cestišča.	Vozniki,	pazite	
na	pešce!

•	 Za	 poletje	 so	 značilna	 tudi	 po-
gosta	neurja	s	 točo.	Žal	nekateri	
neodgovorni	vozniki	ob	neurju	na	
avtocesti	 svoja	 vozila	 še	 vedno	
ustavljajo	v	predorih,	na	odstavnih	

pasovih,	obračajo	ali	celo	izstopajo	
iz	vozil	in	podobno.	S	tem	ogrožajo	
tako	 sebe	 kot	 tudi	 druge	 udele-
žence	v	prometu,	saj	 lahko	pride	
do	 zastojev	 ali	 nevarnih	 naletov	
in	 prometnih	 nesreč.Vožnja	 ob	
neurju	in	toči

•	 Pokličite	 policijo	 na	 interventno	
telefonsko	številko	113,	če	v	pro-
metu	opazite	alkoholiziranega	ali	
utrujenega	voznika	ali	voznika,	ki	
s	svojim	ravnanjem	na	drug	način	
ogroža	varen	potek	prometa.	Poli-
cisti	bomo	zoper	takšnega	voznika	
ustrezno	ukrepali	in	s	tem	zagoto-
vili	varnost	drugih	udeležencev	in	
njega	samega.	Vožnja	v	nasprotni	
smeri	je	izredno	nevarna!

•	 S	svojim	ravnanjem	moramo	sto-
riti	 vse,	 da	 čim	 bolj	 zmanjšamo	
možnosti	 za	 nastanek	 prometne	
nesreče.	Kadar	do	nesreče	že	pri-
de,	bodisi	da	smo	v	njej	udeleženi	
sami	bodisi	kdo	drug,	pa	moramo	
vedeti,	kako	ustrezno	ukrepati,	da	
bi	bile	posledice	nesreče	čim	blaž-
je.	Kaj	storiti	ob	prometni	nesreči?	
Za	morebitne	udeležence	prome-
tne	nesreče	v	tujini	pa	so	koristne	
naslednje	informacije:	Napotki	za	
ravnanje	 ob	 udeležbi	 v	 prometni	
nesreči,	mednarodno	zavarovanje	
avtomobilske	odgovornosti	in	sis-
tem	zelene	karte

•	 Vsem	voznikom	še	svetujemo,	naj	
poskrbijo	tudi	za	varnost	svojega	
premoženja,	da	njihovo	vozilo	na	
parkirišču	 ali	 počivališču	 ne	 bo	
postalo	tarča	tatov	in	vlomilcev.	Ta-
tvine	na	avtocestnih	počivališčih

•	 Otrok,	 starejših	 oseb	 ali	 oseb,	 ki	
niso	sposobne	same	skrbeti	zase,	
se	ne	sme	puščati	v	zaprtih	in	za-
klenjenih	vozilih	na	vročini,	saj	je	
to	zanje	lahko	smrtno	nevarno!

	

Načrtovane aktivnosti policije, s 
katerimi želimo zagotoviti varnost 
v cestnem prometu med turistično 
sezono, so predvsem naslednje:
•	 Policisti	bomo	v	tem	času	prisotni	

na	vseh	kritičnih	odsekih,	kjer	so	
nesreče	najpogostejše,	kot	tudi	ob	
npr.	zastojih,	kjer	bomo	pomagali	
udeležencem	 cestnega	 prometa	
ter	v	skladu	s	svojimi	pristojnostmi	
in	 infrastrukturnimi	 zmožnostmi	
poskušali	 zagotavljati	 čim	 ve-

www.moravce. si
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je	 bila	 osnovna	 misel	 ob	 dvojnem	
prazniku	moravških	čebelarjev.	70	let	
društva	in	65	let	od	prvega	zapisa	o	
društvu	je	zagotovo	dober	razlog	za	
praznovanje.	To	se	je	začelo	pri	 in	v	
čebelarskem	 domu,	 na	 katerega	 so	
upravičeno	ponosni.	Razstava	starej-
ših,	a	lepo	ohranjenih	orodij	in	pripo-
močkov,	 je	 nam	 laikom	 postavljala	
kar	nekaj	vprašanj,	ki	pa	za	vodnika		
Marjana	 Kofola	 niso	 predstavljala	
nobenega	problema.	Po	pokušini	me-
denega	peciva,	ki	so	ga	spekle	pridne	
roke	življenjskih	družic	čebelarjev,	je	
pot	vodila	h	Kulturnemu	domu,	kjer	
je	šlo	zares.
Po	čebelarski	himni,	ki	jo	je	zapel		ak-
tualni	član	Peter	Pirnat,	se	je	proslava	
odvijala	 po	 zastavljenem	 programu.	

Seveda	ni	šlo	brez	pozdravnega	go-
vora	predsednice	 Irene	Urbanija.	Ta	
je	orisala	prehojeno	pot	 in	 trenutno	
stanje	v	društvu.	Ni	nam	ušlo	citirano	
mnenje	 Alberta	 Einsteina:	 štiri	 leta	
po	 izginotju	čebel,	 tudi	 človeka	 več	
ne	bo.	Pa	tudi:	prva	ljubezen	je	slajša	
kot	čebelji	med.	Proslavo	so	popestrili	
s	 kulturnim	 programom.	 Sodelovali	
so	otroci	 in	učenci	osnovne	šole	ter	
pevski	zbor	Tineta		Kosa.
Občinstvo	je	pozdravil	še	predsednik	
Čebelarske	zveze	Boštjan	Noč	in	po-
udaril,	da	spadajo	slovenski	čebelarji	
v	sam	svetovni	vrh.	V	imenu	10	tisoč	
slovenskih	 čebelarjev	 so	 Evropski	
komisiji	 predlagali,	 da	 uvrsti	 čebele	
na	seznam	ogroženih	vrst	in	dali	po-
budo,	 da	 20.	 maj	 postane	 svetovni	

dan	čebel.
Sledila	 je	vrsta	zahval	 in	slavnostno	
imenovanje	 častnih	 članov	 društva.	
Predsednica	se	je	še	posebej	zahvalila	
občini	 in	 županu.	 Brez	 sodelovanja	
in	 podpore	 bi	 namreč	 težko	 shajali.			
Navzoče	sta,	poleg	predstavnikov	več	
sosednjih	društev,	pozdravila	župan	in	
ravnateljica	osnovne	šole,	ki	ni	poza-
bila	poudariti	dobrega	sodelovanja	z	
društvom	in	skrbi,	da	bi	bili	mladi	se-
znanjeni	s	to	pomembno	dejavnostjo.	
Skrb	za	podmladek	je	zagotovo	ena	
izmed	osnovnih	nalog	društva.
Po	 uradni	 proslavi	 so	 se	 udeleženci	
zadržali	še	v	avli	doma.	Še	posebej	je	
bilo	poskrbljeno	za	sladkosnedne.
Naj	medi!

EV

Društva

čjo	 pretočnost	 prometa.	 Prisotni	
bomo	tudi	na	vzporednih	cestah,	
kjer	promet	ni	tako	gost,	izstopajo	
pa	zaradi	posledic	prometnih	ne-
sreč.

•	 Nadzori	prometa	bodo	usmerjeni	
predvsem	v	neprilagojeno	hitrost,	
psihofizično	 stanje	 voznikov	 in	
agresivno	 vožnjo,	 policisti	 pa	
bomo	zoper	kršitelje	cestnoprome-
tnih	predpisov	dosledno	ukrepali.	
Zlasti	sistematično	bomo	nadzirali	
večkratne	 kršitelje	 cestnoprome-
tnih	predpisov,

•	 Hitrost	bomo	nadzirali	po	t.	i.	me-
todologiji	Promil,	na	avtocestnem	

omrežju	z	vozili,	v	katerih	je	vgrajen	
video	 nadzorni	 sistem,	 pa	 tudi	 s	
pomočjo	tahografov.

•	 Zoper	 tiste,	 ki	 prehitevajo,	 vozijo	
vzvratno	 ali	 mimo	 po	 odstavnih	
pasovih	oziroma	prehitevalnih	pa-
sovih,	kljub	prometnemu	znaku,	ki	
prehitevanje	prepoveduje	(npr.	na	
voziščih	avtocest),	bomo	dosledno	
ukrepali.

•	 Dosledno	bomo	ukrepali	tudi	zoper	
voznike	 tovornih	 ali	 drugih	 vozil,	
ki	 zaradi	 počasne	 vožnje,	 nižje	
od	največje	dovoljene	hitrosti,	za	
seboj	 ustvarjajo	 kolone	 vozil	 in	
se	na	prvem	primernem	kraju	ne	

umaknejo,	ki	nepravilno	parkirajo	
tovorna	vozila	in	ne	upoštevajo	do-
ločb	odredbe	o	omejitvi	prometa.

•	 Izvajali	 bomo	 tudi	 nadzore	 nad	
vozniki	enoslednih	motornih	vozil,	
v	bližini	večjih	prireditev	 (npr.	na	
motozborih,	kopališčih	ipd.)	pa	po-
ostrene	nadzore	alkoholiziranosti.	
Vožnja	 pod	 vplivom	 alkohola	 je	
namreč	v	poletnih	mesecih	skoraj	
tako	 pogost	 dejavnik	 prometnih	
nesreč	kot	decembra.

	
VIR	;		MNZ	-	POLICIJA

»Brez potu ni medu«
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Društva

20 let Moravških rokodelcev
Prvo	junijsko	nedeljo	so	člani	Roko-
delskega centra Moravče	praznovali	
20	let	delovanja	društva.	Praznovanje	
se	 je	 na	 gradu Tuštanj	 začelo	 že	 v	
jutranjih	urah,	ko	so	rokodelci	začeli	
s	 postavljanjem	 več	 kot	 petdeset	
stojnic,	na	katerih	so	sami	in	njihovi	
rokodelski	prijatelji	iz	vse	Slovenije	na	
ogled	postavili	rokodelske	umetnine.	
Ob	 deseti	 uri	 so	 začeli	 s	 kulturnim	
programom,	 v	 katerem	 so	 nastopili,		
Ženski pevski zbor Magdalene iz 
Grosuplja, Folklorna skupina Moravški 
mački iz Turističnega društva Morav-
če, Moravška Mara in Ljudske pevke, 
Plesoče žabce, Društva upokojencev 
Vodice. Slavnostni	del		je	začela	žen-
ska	 vokalna	 skupina	 Oda,	 pod	 vod-
stvom	Milana	Kokalja	z	rokodelsko	pe-
smijo.	S	pesmijo	sta	nadaljevala	tudi	
Peter	Pirnat,	ob	spremljavi	žene	Petre	
na	klavirju.		Program	sta	vodili	Tatjana 
Čop,	predsednica	društva	in	Branka 
Bizjan,	podpredsednica	društva,	ki	sta	
z	gosti	prof.	Dušico	Kunaver,	Ljudmilo	
Novak	in	županoma	Martinom	Rebo-
ljem	in	Matejem	Kotnikom,	Aleksan-
dro	 Gradišek,	 direktorico	 Centra	 za	
razvoj	Srca	Slovenije,	Jožico	Amadeo	
Demšar,	strokovno	vodjo	Konzorcija	
rokodelskih	centrov	Slovenije	govorili	
o	 nastanku	 in	 razvoju	 društva,	 ki	 je	
sedaj	velik	ponos	daleč	naokoli.		Vsi	so	
poudarili	kako	pomembno	je	ohranjati	
slovensko	kulturno	dediščino	v	katero	
spada	tudi	rokodelstvo.	
Branka	 Bizjan	 in	 Franc	 Brate,	 usta-
novna	člana	pa	sta	povedala,	kako	so	
daljnega	 leta	1997	začeli	na	prvem	
sestanku	v	avli	Kulturnega	doma	Mo-
ravče.	Prvo	rokodelsko	srečanje	se	je	
zgodilo	28.	februarja	1997.	Udeležilo	
se	 ga	 je	 osem	 udeležencev,	 sedem	
iz	Moravč	 in	eden	 iz	 Ihana.	Na	uvo-

dnem	sestanku	so	soglasno	sklenili,	
da	 je	 prav,	 da	 se	 ohrani	 rokodelska	
dediščina.	Tako	so	v	naslednji	številki	
Slamnika	rokodelce	ponovno	povabili	
k	 sodelovanju	 in	 razpisali	 naslednjo	
delavnico	za	mesec	april.	Delavnice	
so	 se	 iz	 leta	 v	 leto	 vrstile	 druga	 za	
drugo,	prepletne	z	različno	rokodelsko	
tematiko.	Od	začetka	po	ena	meseč-
no,	sedaj	že	vrsto	let	po	dve.	
Med	slavnostnim	delom	je	potekala	
tudi	dražba	večjih	 rokodelskih	 izdel-
kov,	med	katerimi	je	bil	komplet	kle-
kljanih	prtov	za	cerkev	na	Hribcah.	
V	okviru	Slovenskega rokodelskega 
festivala 2017	 je	 bil	 to	 otvoritveni	
dogodek	 za	 vse	 nadaljno	 dogajanje	
v	 okviru	 rokodelskega	 festivala	 na	
slovenskem.	
Rokodelci	 so	 v	 teh	 dvajsetih	 letih	
sodelovali	 marsikje.	 Na	 festivalih,	
prireditvah,	predstavitvah	izdelkov	na	
stojnicah	v	različnih	krajih	v	Sloveniji	
in	 tujini,	 izvajali	 učne	 delavnice,	 v	
živo	 prikazovali	 izdelovanje	 izdelkov	
in	razne	rokodelske	tehnike...	

O	 rokodelskem	 dogajanju,	 ki	 je	 str-
njeno	povzeto	v	Rokodelski kroniki 
1997-2017,	si	lahko	podrobneje	pre-
berete	v	knjigi	z	naslovom	Rokodelski 
zakladi Moravške doline.	 Opisano	
in	zabeleženo	je	dogajanje	dvajsetih	
rokodelskih	let,	ki	ga	je	zbrala	in	ure-
dila	Branka Bizjan.	Knjiga	je	izšla	ob	
dvajseti	 obletnici	 in	 je	 pomemben	
mejnik,	v	katerem	je	zbrano	delovanje	
rokodelcev	na	Moravškem.	
»Rokodelski dan«	 se	 je	 odvijal	 od	
10.00	do	18.00	ure.	Program	 je	bil	
smiselno	 razdeljen	na	 tri	dele:	 roko-
delske	delavnice,	voden	ogled	gradu	
in	slavnostno	slovesnost	s	kulturnim	
programom.	
Za	 rokolov	 so	 rokodelci	 naredili	 kar	
900	dobitkov,	ki	so	jih	bili	gostje	zelo	
veseli.
Rokodelcem	 so	 se	 pridružili	 člani	
društev,	s	katerimi	so	sodelovali	že	v	
preteklosti.	Svoje	izdelke	so	na	ogled	
postavili	na	številnih	stojnicah,	ki	so	
na	ta	dan	krasile	grajski	atrij.	Tokrat	
na	gradu	Tuštanj	niso	bili	v	ospredju	
grajski	»živi«	pavi,	vendar	rokodelski	
pav,	narejen	ročno	iz	krep	papirja,	ki	
ga	je	enajst	rokodelcev	delalo	skoraj	
petsto	ur.	Iz	hvaležnosti,	da	so	lahko	
praznovali	na	gradu,	so	pava	podarili	
družini	Pirnat.
Dan	je	kar	prehitro	minil,	druženje	z	
velikim	številom	obiskovalcev	je	bilo	
zelo	prijetno	in	napolnjeno	s	spomini	
na	prehojeno	pot	in	z	željo,	da	bi	roko-
delstvo	pripeljali	nazaj	v	šolske	klopi	
in	 v	Državnem	 zboru	 sprejeli	 Zakon	
o	zaščiti	rokodelstva,	za	katerega	se	
zavzemajo	že	celih	dvanajst	let.

Eva	Babnik
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Odkritje spomenika »Velike skale v Dešnu« 
in slavnostna otvoritev ceste Dešen-Dašnik

V	 petek,	 2.junija,	 smo	 v	 našo	 do-
mačo	 vas	 Dešen	 povabili	 številne	
goste.	Moči	smo	združili	predstavniki	
Krajevne skupnosti (KS) Dešen	
in	 člani	 Društva krajanov Dešen-
DŠN.	Že	kar	nekaj	časa	prej	smo	se	
pogovarjali,	dogovarjali,	sestankovali,	
ustvarjali	 in	 sklenili,	 da	 je	 napredek	
vasi	 potrebno	 obeležiti.	 Za	 vse	 po-
memben	 zaključek	 cestnih	 del	 na	
povezavi	Dešen-Dašnik	smo	povezali	
tudi	s	slavnostno	otvoritvijo	vaške	in	
turistične	točke,	Srce Dešna.	V	otvo-
ritvenem	govoru	je	zbrane	nagovoril	
predsednik	KS	Dešen	Branko Ustar. 
Poudaril	je	pomembnost	zaključenih	
cestnih	del	na	cesti	Dešen-Dašnik,	ki	
za	vaščane	Dešna	predstavlja	najkraj-
šo	pot	v	dolino	reke	Save,	s	 tem	pa	
tudi	najkrajšo	pot	do	regionalne	ceste,	
avtobusne	 povezave	 in	 vlaka.	 Sledil	
je	 kulturni	 program,	 ki	 so	 ga	 izvedli	
člani	 društva.	 Še	 posebej	 se	 vedno	
veselimo	 nastopanja	 mladine.	 Tako	
je	Kreslinovo	Cesto	prebrala	Tadeja	
in	 se	 smiselno	 dotaknila	 dogodka.	
Da	je	pomembna	zemlja,	ki	rodi,	da	je	
pomemben	pošten,	delaven	človek,	ki	
jo	obdeluje,	da	je	pomembno,	da	se	
vnuki	učijo	od	svojih	starih	staršev...,	
vse	to	je	Samo	strnejno	povzel	v	Vo-
dnikovi	pesmi	Dramilo.	Spomnili	smo	
se	ljudske	Šumijo	gozdovi	domači	in	
vaške	lipe,	ki	je	bila	zasajena	ob	pre-
novi	kapelice.	V	nadaljevanju	je	Maja	
predstavila	Pavčkovo	pesem	Srce.	S	
tem	smo	zapluli	po	prastarem	morju,	
ki	 je	 pustilo	 sled	 v	 Dachsteinskem 
apnencu	nad	našo	vasjo.	
»Naj bodo naše sledi čiste in srčne, kot 
so te bele srčaste školjke in naj bo ta 
skala, naše Srce Dešna, naše sidro, 
dokaz, da tudi nekaj tako majhnega, 
kot je školjka, lahko pusti veliko in 

lepo sled.«	Irena Rotar, predsednica 
Društva DŠN
Prisluhnili	smo	še	eni	Pavčkovi	školjki,	
ki	jo	je	prebrala	Simona.		Nadaljevali	
smo	z	otvoritvijo	ceste,	kateri	je	sledil	
nagovor	 župana Martina Rebolja.	
Spominsko	leseno	Srce Dešna	so	po-
delili	predstavnikom	različnih	ustanov	
in	posameznikom,	ki	so	pripomogli	k	
dokončni	 izvedbi	 obeh	 projektov:	 iz	
Zavoda	Republike	Slovenije	za	varstvo	
narave	Tadeji Šubic, dr. Matevžu No-
vaku,	Slovensko	geološko	društvo	in	
Geološki	zavod	Republike	Slovenije	in	
iz		Oddelka	za	geologijo	Naravoslovno-
tehnične	fakultete	Univerze	v	Ljubljani	
Boštjanu Rožič	in	Petri Žvab Rožič.	
Za	spomin	so	ga	prejeli	tudi	najditelj	
Sead Ćurak, Martin Rebolj, Bojan 
Oblak in Rudi Rotar.	Izpustiti	ne	sme-
mo	profesorja	Luka Galeta	iz	Oddelka	
za	 geologijo	 Naravoslovnotehnične	
fakultete	 Univerze	 v	 Ljubljani,	 ki	 je	
skupaj	s	študenti	pripravil	 in	 izvedel	

raziskovalni	del	projekta	 in	poskrbel	
za	informativno	točko.	
Zahvala	gre	tudi	vsem	krajanom	De-
šna,	ki	so	s	svojim	delom	ali	na	drug	
način	pripomogli,	da	imamo	pomem-
ben	spomenik	 in	asfastno	povezavo	
z	dolino.	
Po	kulturnem	programu	se	 je	 večer	
nadaljeval	s	prijetnim	druženjem.

Eva	Babnik

Skupinska fotografija: Branka Bizjan, Radoš Arsič, Sead Ćurak, Miro Jančar, 
profesor Boštjan Rožič z družino in Miha Trdin

Srce Dešna Slavnostno rezanje traku

Zbrana druščina proslavlja
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Dvodnevni pohod otrok članov PDM

V	 maju	 sta	 bila	 12.	 in	 13.	 dan	 v	
mesecu	 rezervirana	 za	 doživetja	 na	
dvodnevnem	pohodu.	
V	petek	popoldne,	takoj	po	šoli,	smo	
se	odpravili.	Iz	Moravč,	mimo	Krtine,	
na	Pohorje.
Prav	do	pohorske	vzpenjače.	Tam	nas	
je	počakal	g.	Miro,	ki	ima	to	področje	v	
malem	prstu.	O	Pohorju	ve	takorekoč	
vse.	In	nas	je	odpeljal…	Do	cerkve	Sv.	
Bolfenka.	Tam	je	sledila	tudi	ustrezna	
pripoved	o	tem,	zakaj	je	del	cerkvene-
ga	obzidja	tako	zanimivo	podrt.
In	naprej	do	razglednega	stolpa,	kjer	
smo	premagovali	strah	pred	vrtogla-
vico	in	uživali	v	brezmejnem	razgledu.	
Med	potjo	smo	šli	tudi	mimo	radarja,	
smučišča	in	kmalu	prispeli	na	Ruško	
kočo,	ki	je	predstavljala	današnji	cilj.	
Tam	nas	je	že	čakala	večerja.	In	nato	
še	posebni	trenutki,	ki	se	ne	zgodijo	
na	 vsakem	 pohodu…	 To	 je	 noč,	 ko	
mladi	planinec	preživi	noč	v	planinah	
samostojno,	brez	staršev.	Kako	jim	je	
šlo?	Več	kot	odlično!	Zvečer	so	eden	
za	 drugim	utonili	 v	 sanje,	 zjutraj	pa	
smo	jih	nežno	zbudili.	Po	komentarjih		

-	seveda	prezgodaj.
In	 smo	 se	 odpravili	 naprej	 proti	 Ži-
gartovem	 vrhu.	 Brez	 težav	 smo	 ga	
osvojili.	Na	poti	nazaj	smo	se	ustavili	
v	 škratovi	 deželi,	 kjer	 smo	 dogradili	

nekatera	bivališča	škratov,	druga	pa	
na	novo	postavili.	Po	kosilu	je	sledil	še	
skok	na	Ribniško	pohorje.	Nato	pa	po	
dobri	uri	vožnje	v	objem	staršev.

Anka	Ropret

Obhodimo Javoršici
Člani	ŠD	JAVORŠICA	ne	mo-
remo	mirovati	in	po	nočnem	
pohodu	 na	 in	 okoli	 vrhov	
Ciclja	 in	Murovice	z	19	po-
hodniki,	 zimskem	 pohodu	
na	Veliko	planino	z	sedmimi	
člani,	 po	 čistilni	 akciji	 s	 27	
udeleženci	ter	Velikonočnem	
pohodu	na	Ušte	-	Žerenk	in	
Miklavž	z	12	pohodniki,	smo	
sedaj	izpeljali	še	pohodniško	
akcijo	»OBHODIMO	JAVOR-
ŠICI«.
Akcijo	smo	letos	organizirali	
devetič	 in	 na	 naše	 veliko	
veselje	je	bil	odziv	zelo	velik	
.	Pohoda	se	je	udeležilo	kar	
114	 pohodnikov	 in	 to	 od	
otrok,	 ki	 so	 jih	 starši	 nosili	
v	 nahrbtnikih,	 pa	 vse	 do	
veteranov.
Pohod	je	rekreacijskega	značaja,	kljub	
temu	 pa	 se	 je	 nekaj	 tekmovalcev	
vztrajno	 podajalo	 na	 označeno	 pot,	
saj	za	najboljše	tri	v	ženski,	moški	ter	
otroški	 konkurenci	 pripravimo	 prak-
tične	nagrade.

Letos	so	bile	pri	ženskah	zmagovalke	
kar	 tri	 s	 prehojenimi	 4	 krogi	 in	 to:	
Zvonka Matečko, Diana Pačnik in 
Irena Štrekelj,	pri	moških	je	tako	kot	
lansko	 leto	zmagal	Franci Ravnikar 
z	 8.	 krogi,	 drugo	 mesto	 pa	 sta	 si	
razdelila	Roman	Lebar	 in	Franc	Kos	

s	4	krogi.	Pri	otrocih	pa	sta	
bila	 najboljša	 Lucija Kos 
in Lovro Merela	 z	 dvema	
krogoma.	
Drugi	 pa	 so	 si	 vzeli	 čas	 in	
uživali	na	sprehodu	in	druže-
nju	v	čudovitem	nedeljskem	
dnevu,	 kar	 pa	 je	 vseskozi	
namen	naše	akcije.
Letos	nam	je	bilo	tudi	vreme	
naklonjeno,	saj	je	nekaj	po-
sameznih	kapljic	popoldne	
le	 prijetno	 hladilo	 razgreta	
telesa.
Hvala vsem, ki ste se ude-
ležili našega pohoda, saj 
brez vas nebi bilo zanimivo 
in hvala vsem, ki ste nam 
kakorkoli pomagali pri 
izvedbi akcije.
Vse	 ostale,	 ki	 letos	 niste	

uspeli	 priti,	 pa	 že	 sedaj	 vabimo	 za	
drugo	 leto,	ko	bo	že	deseti,	 jubilejni	
pohod.	
Pa	srečen	in	varen	korak	še	naprej!!!

Franc	Kos
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27. rokovnjaški pohod
27.	maja	se	je	v	večernih	urah	pričel	
odvijati	27.	rokovnjaški	pohod.	Organi-
zira	ga	PD	Kamnik	in	vsako	leto	se	ga	
udeleži	kar	nekaj	naših	članov.	Letos	
se	je	vseh	pohodnikov	zbralo	kar	110.	
Pisana	druščina,	ki	jo	je	čakal		zanimiv	
preizkus.
Premagati	je	bilo	potrebno	pot	v	smeri		
Trojane	 (569	m)	–	Lipovec	 (800	m)	
–	Špitalič	(480	m)	–	Slopi	(925	m)	–	
Goli	 vrh	 (Šavnice	 –1426	 m)	 –	 Dom	
na	Menini	planini	(1453	m)	–	planina	
Travnik	(1080	m)	-	Velike	stene	–	Zgor-
nji	Tuhinj	-	Pri	Mežnarju	–	580	m.
Za	 nameček	 je	 bilo	 potrebno	 pot	
prehoditi	ponoči.	Kar	so	tokrat	ome-
nili	kot	olajševalno	okoliščino,	saj	bi	v	
nasprotnem	primeru,	ko	bi	bilo	vidno	

polje	ostrejše,	marsikdo	zaključil	pot	
precej	pred	ciljem.
Letos	nekoliko	zahtevnejša	trasa.	Lani	
so	s	pesmijo	prekorakali	tudi	velik	del	
moravških	tal.	Le	kam	so	namenjeni	

drugo	leto?
Čestitke	vsem,	ki	so	si	pogumno	po-
stavili	cilj	in	ga	nato	tudi	izpeljali!

Anka	Ropret

Prvi maj v Krašcah
Vsako	 leto	 se	vaščani	Krašc	prvega	
maja	zjutraj	zberemo	pred	gasilskim	
domom	in	z	veseljem	pričakamo	Pi-
halno	godbo	Moravče.	Ob	prijetnem	
druženju	se	nam	pridružijo	godbeniki	
in	nam	zaigrajo	nekaj	 skladb.	Hvala	
članom	 moravške	 godbe	 za	 obisk.	
Hvala	pridnim	gospodinjam	za	pecivo	
ter	Gostilni	Frfrau	in	trgovini	Spina	za	
pomoč	pri	pogostitvi.	Naše	prvomaj-
sko	druženje	pa	se	ponovi	naslednje	
leto.

Boštjan,	Stašo	in	Rok

Lep ekipni uspeh članov PGD Krašce
Člani	 PGD	 Krašce	 smo	 se	 27.	 maja	
udeležili	 gasilskega	 tekmovanja	 GZ	
Moravče	s	petimi	ekipami.	Vse	ekipe	
so	 naredile	 svoje	 vaje	 brez	 večjih	
napak	in	so	dosegle	naslednje	rezul-
tate:	 pionirji	 prvo	 mesto,	 mladinci	
drugo	 mesto,	 člani	 A	 četrto	 mesto,	
člani	B	prvo	mesto	in	starejši	gasilci	
prvo	mesto.	Za	tak	uspeh	je	bilo	po-
trebno	veliko	ur	priprav	posameznih	
ekip.	Čestitke	vsem	43	članom,	ki	so	
se	 udeležili	 tekmovanja.	 Pohvale	 si	
zaslužijo	 mentorji	 ekip,	 ki	 znajo	 pri-
stopiti	do	posameznika	in	ga	pravilno	
naučiti	ali	obnoviti	njegovo	nalogo	pri	
posamezni	vaji.	Veliko	pomembnejše	
od	 zmage	 pa	 je	 druženje	 in	 dobra	
volja	 med	 člani	 na	 vajah	 in	 tudi	 na	
tekmovanju. Rok	Vozel
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Iz Društva upokojencev Moravče
Šahovska sekcija	pod	vodstvom	Štefana	Korošca	se	je	na	
letošnjem	prvenstvu	upokojencev	Gorenjske	v	Domžalah	

še	prav	posebno	izkazala.	Samo	točka	je	manjkala,	da	bi	
dosegli	bronasto	medaljo.	Tako	pa	so	bili	odlični	četrti.	
Sodelovalo	 je	 devet	 ekip,	 med	 njimi	 zelo	 poznane	 z	 že	
dolgo	tradicijo.	
Iskrene	čestitke	moravškim	šahistom!

Izletniki so obiskali Planico,	se	popeljali	s	sedežnico	na	
vrh	in	občudovali	ta	slovenski	ponos.	Imeli	so	zelo	dobro	
razlago	v	organizaciji	turistične	agencije:	Dovje	z	Aljažem,	

Kranjska	gora	in	vsi	kraji	ter	zanimivosti	ob	poti,	ob	po-
vratku	pa	še	dobro	kosilo.	Brez	Konradove	harmonike	pa	
tudi	tokrat	ni	šlo.

Odbor društva	se	je	tudi	letos	sestal	z	odborom	iz	DU	Za-
gorje,	tokrat	v	Zagorju.	Ta	srečanja	so	tudi		do	sedaj	nudila	
pogled	na	posamezno	občino,	novosti	in	seveda	najboljše,	
kar	se	lahko	občinskega	pokaže.	Na	letošnjem	srečanju	
so	se	Zagorjani	zopet	izkazali.	Na	ogled	so	postavili	muzej	
rudarstva	in	smučarske	skakalnice.	Muzej	rudarstva	je	bil	
še	posebej	zanimiv,	ker	imamo	tudi	v	Moravčah	rudarsko	
podjetje,	le	da	z	dnevnim	kopom.	Pokazali	so	tudi	film	o	
tradiciji	njihovega	rudarjenja.	Težko	bo	v	Moravčah	nasle-
dnje	leto	pokazati	kaj	vsaj	tako	zanimivega.

Dan mladosti	je	dogodek,	ko	se	25.	maja	člani	DU	Morav-
če	srečajo	pri	Lovski	koči,	še	prej	pa	opravijo	nezahteven	
pohod	skozi	Moravče,	na	Sv.	Mohor,	preko	Gričev	nazaj	v	
Lovsko	kočo.	Letos	jim	je	bilo	vreme	naklonjeno	in	dogo-
dek	je	bil	še	zanimivejši,	družaben	in	vesel.

Na	pohodniški izlet	so	se	letos	člani	odpravili	na	Ljubelj,	
seveda	do	tam	z	avtobusom,	od	tam	naprej	pa	na	Zelenico	
peš	in	potem	še	do	koče	ob	Završnici.	Kar	zahtevna	pot	je	
bila	to	za	člane	DU,	vendar	so	jo	posebej	navzgor	dobro	
prehodili,	 navzdol	 pa	 so	 malo	 bolela	 kolena.	 Družba	 je	
bila	dobra,	tudi	zato	so	bili	s	pohodom	vsi	zadovoljni.	Tudi	
kosilo	na	Zelenici	je	ostalo	v	dobrem	spominu,	tako	da	so	
preživeli	lep	pohodniški	dan.

Odslej	pa	bodo	spet	hodili	na	pohode	vsak	prvi	četrtek	in	
tretji	petek	po	razporedu.	Lepo	vabljeni	novi	člani!

Zeliščarska skupina	 DU	 je	 obiskala	 kmetijo	 Rogelija,	
Vojščica	 na	 Krasu.	 Na	 tem	 zeliščarskem	 prostoru	 so	 si	
pridobili	novih	znaj,	nakupili	nekaj	sadik	in	bili	pohvaljeni,	
da	so	že	do	sedaj	z	znanjem	o	zeliščih	dobro	podkovani.	
Sigurno	pa	 je	že	dobra	 izmenjava	med	poznavalci	 tega	
lepega	poslanstva,	zeliščarstva,	dobrodošla.

VR
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Tradicionalni spomladanski koncert Pihalne godbe 
Moravče

V	 soboto,	 20.	 maja,	 je	 v	 Kulturnem	
domu	 Moravče	 Pihalna	 godba	 Mo-
ravče	 priredila	 tradicionalni	 spomla-
danski	koncert.	Godbo	že	četrto	leto	
vodi	 dirigent	 Miran	 Šumečnik,	 ki	 je	
poskrbel	za	pester	program.	Koncert	
je	povezoval	Rok	Bohinc,	ki	je	znan	po	
svojih	šalah,	ki	jih	tudi	med	koncertom	
ni	manjkalo.	
Godbeniki	so	koncert	pričeli	s	skladbo	
A	Little	Concert	Suite	(Alfred	Reed)	in	
pregnali	začetno	tremo.	Nadaljevali	so	
s	skladbo	Aria	and	Dance	(Waignein)	
in	 se	 že	 dodobra	 razživeli	 s	 filmsko	
skladbo	Aladdin	(John	Moss)	in	sklad-
bo	Happy	Cyclist	(Ted	Huggens).	

Nato	se	jim	je	na	odru	pridružil	gost	
večera	 Oto	 Pestner.	 Pevec	 Oto	 Pe-
stner	je	ena	najvidnejših	osebnosti	v	
slovenski	zabavni	glasbi,	odlikuje	ga	
izjemno	vzdržljiv	glas.	Gospod	Oto	je	
zapel	 pesem	 Bisere	 imaš	 v	 očeh	 in	
očaral	vse	ženske	v	dvorani.	Nato	je	
ob	spremljavi	Pihalne	godbe	Moravče	
zapel	še	pesem	Mati,	bodiva	prijatelja	
in	skladbo	30	let,	s	katero	je	leta	1971	
zmagal	na	Slovenski	popevki.	
Godbeniki	 so	 nato	 nadaljevali	 s	 po-
skočno	 skladbo	 Conga	 del	 Fuego	
Nuevo	 (Arturo	 Marquez;	 arr.	 Oliver	
Nickel)	in	vsem	poznanim	hitom	One	
moment	in	time	(Hammond	in	Bettis).	

Za	 zaključek	 so	 godbeniki	 zaigrali	
uspešnico	Bon	Jovija	 It’s	My	Life	 in	
skladbo	slovenskega	skladatelja	Vin-
ka	Štrucla,	Na	zdravje.	
Po	zadnji	zaigrani	skladbi	so	navzoči	
v	dvorani	z	glasnim	aplavzom	godbe-
nike	spodbudili	za	še	eno	skladbo.	Na	
odru	se	je	članom	Pihalne	godbe	Mo-
ravče	ponovno	pridružil	Oto	Pestner	
in	 ob	 spremljavi	 godbenikov	 zapel	
Kranjsko	dekle.
Godbeniki	 se	vsem	zahvaljujemo	za	
obisk	in	se	že	veselimo	naslednjega	
koncerta!	

Tjaša	Jaklin,	
foto:	Simon	Burja

Gostovanje Lesenih rogistov na Dunaju
Leseni	rogisti	smo	se	10.	maja	2017	
na	Dunaju	udeležili	proslave	z	naslo-
vom	 »Marija	 Terezija	 in	 Slovenci«.	
V	 okviru	 praznovanj	 300.	 obletnice	
rojstva	Marije	Terezije	je	bila	Slovenija	
prva,	 	 s	 svojim	programom	v	nasle-
dnjih	 dneh	 pa	 so	 sledila	 srečanja	 z	
ostalimi	narodi	bivše	monarhije.	Letos	
praznujemo	tudi	250.	letnico		od	iz-
danega	ukaza	za	sajenje	krompirja	na	
Kranjskem		in	v	zvezi	s	tem	je	»Društvo	
za	priznanje	praženega	krompirja	kot	
samostojne	jedi«	dalo	pobudo	za	so-
delovanje	na	tej	pomembni	prireditvi,	
ki	se	je	odvijala	v	dvorani	Diplomatske	
akademije	 	 pod	 pokroviteljstvom		
Veleposlaništva	Republike	Slovenije	
na	 Dunaju.	 Poleg	 visokih	 gostov	 iz	
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Avstrije,	predstavnikov	mesta	Dunaj	
ter		predstavnikov	turističnih	organi-
zacij		je	bil	prisoten	tudi		minister	za	
kmetijstvo,	 gozdarstvo	 in	 prehrano,	
Dejan	 Židan.	 Otvoritev	 in	 kulturni	
program	smo	izvedli	»Leseni	rogisti«.		
Ob	 splošnem	 navdušenju	 je	 sledilo	
proslavljanje	ob	postrežbi	»praženega	
krompirja«.		Člani	društva	so	ga	spraži-
li	2	veliki	ponvi,	poleg	pa	so	postregli	
tudi	 	 vrhunsko	 specialiteto-kranjsko	
klobaso	 	 ter	 vse	 skupaj	 poplaknili	 s	
pravim	dolenjskih	cvičkom.		Dogaja-
nje	so	spremljale	mnoge		 	TV	ekipe	
in	poročevalci	iz	Avstrije	in	Slovenije.	

Naslednji	dan	smo	si	ogledali		glavne	
znamenitosti	Dunaja,	kot	vodič	pa	se	
je	zelo	 izkazal	župan	Bleda	g.	Janez	
Fajfar,	 ki	 je	 velik	 poznavalec	 bivše	
skupne	monarhije.
Leseni	 rogisti	 smo	 lahko	 ponosni,	
da	 nastopamo	 na	 tako	 eminentnih	
dogodkih,	ki	se	jih	zvrsti	kar	nekaj	te-
kom	celega	leta.	Za	lanski	božič	smo	
nastopili	na	Bledu,	kjer	se	na	prireditvi			
oživi	Legenda	o	potopljenem	zvonu	in	
se		blejski	zvon	želja	ponovno	dvigne	
iz	 jezerskih	 globin.	 	 Na	 Limbarski	
gori	smo	na	prireditvi		»Po	nagelj	na	
Limbarsko	 goro«	 pričakali	 	 obisko-

valke,	 koncertirali	 v	 Postojnski	 jami	
za	posebne	goste	in	nastopili	tudi	za	
»Anino	zvezdico«.
	V	mislih		že	snujemo	dogodke	okrog	
praznovanja	 20.	 letnice	 našega	 de-
lovanja.	Navkljub	raznim	»metanjem	
polen	pod	noge«	nastopamo	naprej,	
sam	 pa	 še	 vedno,	 z	 dletom	 v	 roki,	
izdelujem	in	izboljšujem	posamezne	
primerke	lesenih	rogov,	tudi	okrasim	
jih	po	motivih	slovenske	krasilne	ume-
tnosti.	Po	mnenju	mnogih	so		preveč	
»okičeni«,	pa	nič	zato,	pomemben	je	
zvok,	ki	ga	dajejo.		

Jože	Setničar	

Zaključek Želvinega bralnega popotovanja in 1, 2, 3…
znam!

Zaključek bralnega projekta

V	Knjžnici	Domžale	smo	v	torek,	16.	
maja	2017,	s	slavnostno	prireditvijo	
zaključili	deveto	sezono	bralnega	pro-
jekta	za	odrasle	»Okusimo	besedo«.
Projekt	 je	 namenjen	 spodbujanju	
in	 uveljavljanju	 branja.	 Z	 izborom	
literature	želimo	izpostaviti	aktivnejši	
pristop	k	iskanju	in	branju	kakovostnih	
vsebin.
Letos	je	sodelovalo	150	bralcev,	106	
je	 bralno	 značko	 zaključilo.	 Največ	
bralcev,	32	je	letos	zaključilo	bralno	
značko	 v	 Knjižnici	 Mengeš,	 v	 Dom-
žalah	29,	Trzinu	21,	Moravčah	12	in	
Šentvidu	12.
S	 seznama	 knjig	 so	 bile	 največkrat	
brane:	Mož	z	imenom	Ove	Fredericka	
Backmana,	Prisluhni	srcu	Jana-Philli-
pa	Sendkerja,	Popolna	akustika	Darie	
Bignardi,	V	 imenu	otroka	 Iana	McE-

wana,	Tiha	hiša	Orhana	Pamuka,	Tam	
me	boš	našel	Evalda	Flisarja,	Ki	jo	je	
megla	prinesla	Ferija	Lainščka,	Gospa	
Judit	Ivana	Cankarja,	Česar	ne	moreš	
povedati	frizerki	Agate	Tomažič.
S	 seznama	 strokovnih	 del	 so	 bile	
najbolj	 brane:	 Sto	 obrazov	 notranje	
moči	Alenke	Rebula,	Minljivost	Atula	
Gawanda	 in	 Šolski	 infarkt	 Jesperja	
Juula.
Med	eseji	so	bili	najbolj	brani:	Otoki	
svetlobe	 Mance	 Košir,	 Velika	 iluzija	
Tonya	Judta	in	Žensko	srce	Suzanne	
Steinbaum.
Veliko	 je	 bila	 brana	 poezija,	 največ:	
Toneta	Pavčka	Domu	in	rodu,	Vinka	
Möderndorferja	 Kot	 belo,	 kot	 ljube-
zen,	Janeza	Menarta	Zadnja	pomlad	
in	Luka	Hrovata	Trki.
Prireditev	ob	zaključku	bralnega	pro-

jekta	 je	ob	podelitvi	priznanj	 in	knji-
žnih	 nagrad	 popestrila	 vsestranska	
umetnica	Klarisa	Jovanović	z	interpre-
tacijo	 uglasbene	 poezije	 slovenskih	
pesnikov	in	ljudskih	pesmi	ob	kitarski	
spremljavi	Luke	Ropreta.
Knjižne	nagrade	so	prispevale	nasle-
dnje	založbe:	Mladinska	knjiga,	Učila,	
Beletrina,	Zala,	Primus,	Družina,	For-
ma7,	Mohorjeva	družba	in	DZS.
Dragi	 ljubitelji	 knjig	 in	 branja,	 še	
enkrat	 hvala	 za	 sodelovanje,	 hvala	
za	 vaše	 utrinke,	 misli	 napisane	 ob	
prebranih	knjigah	in	vabljeni	k	sode-
lovanju	 tudi	 v	 prihodnje.	 »Naj	 vam	
bo	izkušnja	branja,	izkušnja	estetike,	
lepote;	dodatni	požirek	vode.«

Slava	Sabol	Čuk,	
Knjižnica	Domžale

V	 sredo,	 10.	 maja	 se	 je	 v	 Knjižnici	
Domžale	 odvil	 zaključek	 projekta	
spodbujanja	branja	za	otroke	do	dese-
tega	leta:	Želvino	bralno	popotovanje.	
Vsi	sodelujoči,	ki	so	oddali	izpolnjeno	
zgibanko	so	bili	povabljeni	na	ogled	
lutkovne	predstave	Sapramiška,	ki	so	
jo	pripravili	in	odlično	izvedli	učenci	in	
učiteljice	OŠ	Dragomelj.	Vsem	nasto-
pajočim	se	iskreno	zahvaljujemo!
V	projektu	Želvino	bralno	popotovanje	
je	sodelovalo	in	ga	uspešno	zaključilo	
69	otrok.	Od	tega	je	bilo	34	zgibank	
oddanih	 v	 Knjižnici	 Domžale,	 8	 v	
Knjižnici	Janeza	Trdine	Mengeš,	9	v	
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Knjižnici	dr.	Jakoba	Zupana	v	Šentvi-
du	pri	Lukovici,	13 v Knjižnici Daneta 
Zajca Moravče	in	5	v	Knjižnici	Tineta	
Orla	Trzin.	
Po	predstavi	 je	 sledila	podelitev	na-
grad	sponzorjev.	
V	bralno-spodbujevalnem	projektu	1,	
2,	3...znam!	je	sodelovalo	18	otrok.	Od	
tega	7	v	Domžalah,	1	v	Mengšu,	2	v	
Šentvidu	pri	Lukovici,	6 v Moravčah 
in	2	v	Trzinu.	1,	2,	3…znam!	je	projekt,	
namenjen	mladim	od	desetega	do	15.	

leta	dalje.	Mladostnike	spodbujamo	k	
branju	 poučnega	 knjižnega	 gradiva,	
hkrati	pa	jih	vabimo	tudi	k	branju	e-
knjig	preko	portala	Biblos.	Sodelujoči	
so	prejeli	nagrade	sponzorjev.

Vse	sodelujoče	bralce	in	bralke	vabi-
mo	k	ogledu	razstave	likovnih	izdelkov	
otrok,	ki	so	nastali	ob	projektu.	Raz-
stava	bo	na	ogled	v	Knjižnici	Domžale	
od	 26.6.	 do	 8.7.2017	 na	 Oddelku	
za	otroke	 in	mladino.	Sodelujoče	že	

vnaprej	vabimo	tudi	k	sodelovanju	pri	
Želvinem	poletnem	bralnem	popoto-
vanju	in	Poletju	s	knjigo,	bralno-spod-
bujevalna	projekta	bosta	potekala	od	
začetka	meseca	junija	do	31.	avgusta!	
Več	informacij	dobite	pri	vaši	knjižni-
čarki,	knjižničarju!

Lidija	Smerkolj	Turšič
Knjižnica	Domžale

Teden vseživljenjskega učenja
Podružnična	 šola	 Vrhpolje	 se	 je	 v	
letošnjem	 šolskem	 letu	 priključila	
projektu	TVU	(teden	vseživljenjskega	
učenja),	 s	 katerim	 opozarjamo	 na	
vseprisotnost	in	pomembnost	učenja		
v	 vseh	 življenjskih	 obdobjih.	 Zadali	
smo	si	osem	aktivnosti,	ki	 zajemajo	
vse	starosti.	Pri	zadnji	dejavnosti	smo	
se	 pogovorili	 o	 različnih	 življenjskih	
obdobjih	in	moči	pozitivnih	misli.	Nato	
so	učenci	napisali	čudovite	misli	za	so-
vaščane	in	dodali	ilustracije.	Le	te	smo	
nato	ponosno	dostavili	do	bližnjih	hiš.	
Učenci	so	ob	tem	neizmerno	uživali.	
Podali	smo	se	tudi	Po	poteh	Daneta	
Zajca,	 kjer	 smo	 spoznavali	 njegovo	
življenje	in	recitirali	njegova	dela,	prav	
tam,	kjer	je	to	sam	najraje	počel.	Ob	
zaključku	Majinega	športa,	pa	so	se	
vsi	učenci	 lahko	preizkusili	v	šaljivih	
štafetnih	igrah,	kjer	so	spoznavali,	da	
si	igro	lahko	popestriš	z	vsakodnevni-
mi	predmeti.

Poleg	učencev,	smo	se	 izobraževale	
tudi	 učiteljice,	 ki	 smo	 spoznale	 ne-
koliko	več	o	računalniških	programih	
in	skritem	pomenu	pisave.	Za	vse	pa	
poteka	razstava	v	knjižnici	Daneta	Zaj-
ca	v	Moravčah,	z	naslovom	Čarobni	
vrtiček.	Razstavo	je	pripravil	1.	c.

Za	konec	nas	čaka	še	zaključna	prire-
ditev,	ki	bo	16.	6.	ob	16ih,	na	kateri	
bodo	učenci	pokazali	različna	znanja	
in	spretnosti.	Prireditve	se	vsi	skupaj	
močno	veselimo	in	vas	vabimo,	da	se	
nam	pridružite.	

Anamari	Posel	Ilijevec

Skupaj s športom
V	soboto	dopoldan	3.6.2017,	smo	na	
Osnovni	šoli	 Jurija	Vege	organizirali	
zaključni	 dogodek	 dveh	 programov	
dodatnih	 aktivnosti,	 ki	 jih	 ponuja-
mo	 poleg	 kvalitetnega	 osnovnega	
šolskega	programa.	S	športom	smo	
se	 povezali	 v	 podaljšanem	 bivanju	
in	projektu	Zdrav	življenjski	slog	oz.	
Majin	šport,	kamor	 je	vključenih	ve-
čina	naših	učenk	in	učencev.	Za	obi-
skovalce	dogodka	smo	pripravili	dve	
kolesarski	turi,	orientacijski	pohod	in	
zabavne	cirkuške	vragolije	s	športnim	
društvom	Eleja.	Ponosni	smo,	da	smo	
k	sodelovanju	pritegnili	približno	30	
otrok	in	njihovih	staršev.	Poleg	športa	
smo	ponujali	sveže	sadje,	limonado	in	

sokove	 ter	 kokice	 in	 sladoled	
za	energijo	in	osvežitev.	Veseli	
nas,	da	se	lahko	na	zabaven	in	
koristen	 način	 povezujemo	 z	
lokalnim	okoljem	in	starši	naših	
učenk	 in	 učencev.	 Takšne	 in	
podobne	 dogodke	 bomo	 or-
ganizirali	tudi	v	prihodnje,	zato	
le	pridite	in	sodelujte.	Upamo,	
da	 smo	 z	 aktivnostmi	 koga	 k	
športu	 v	 naravi	 spodbudili	 še	
doma,	saj	ocenjujemo,	da	se	za	
zdravo	in	kakovostno	življenje	
izplača	potruditi.	Hvala	za	obisk	
in	sodelovanje.

Ana	Kovač	in	Maja	Koren
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Učenci OŠ Jurija Vege, POŠ Vrhpolje najboljši v Grinijevi 
nagradni igri

V	Javnem	komunalnem	podjetju	Pro-
dnik	smo	tudi	letos	za	najmlajše	učen-
ce	pripravili	ozaveščevalno	akcijo,	ki	
na	 prijeten	 in	 zabaven	 način	 otroke	
popelje	 v	 svet	 ekologije,	 ločevanja	
odpadkov,	varovanja	vodnih	virov	 in	
narave.	 V	 okviru	 akcije	 je	 maskota	
Grini,	 prijazni	 vesoljček,	 obiskala	
osnovnošolce	od	1.	do	3.	razreda	na	
območju	občin	Domžale,	Mengeš,	Tr-
zin,	Lukovica	in	Moravče,	to	je	skupaj	
15	šol	in	več	kot	2.200	učencev.	

Zabavno za otroke, pomemb-
no za naše okolje
Tudi	 tokratna	 ozaveščevalna	 akcija	
je	 bila	 zasnovana	 na	 Grinijevem	
spletnem	mestu	www.grini.si,	na	ka-
terem	je	na	otrokom	razumljiv	način	
zapisano	vse	o	 ločevanju	odpadkov,	
pitni	vodi	virih	in	odvajanju	odpadne	
vode.	V	okviru	ozaveščevalne	akcije	
so	 otroci	 odigrali	 poučno	 spletno	
igrico	o	 ločevanju	odpadkov	 in	 tako	
sodelovali	v	nagradni	igri.	Na	lestvico	
se	je	vpisalo	več	kot	650	rezultatov,	
Grini	pa	je	nagrade,	priročne	anorake,	
podelil	najboljšemu	v	vsakem	razredu.	
Razdelil	je	več	kot	70	anorakov	in	tako	
nagradil	najuspešnejše	učence.	
Prav	posebno	nagrado	pa	 je	prejela	
šola,	katere	učenci	so	bili	vsi	skupaj	
najuspešnejši,	to	je	Osnovna	šola	Ju-
rija	Vege,	Podružnična	šola	Vrhpolje.	
Grini	se	je	odločil,	da	bo	šolo,	katere	
učenci	se	bodo	v	nagradni	igri	najbolj	
potrudili	 in	 skupaj	 pokazali	 največ	
znanja,	izpostavil	na	smetarskem	ka-
mionu	in	tako	poskrbel,	da	bo	njihov	
uspeh	viden	daleč	naokoli.	
Učenci	 zmagovalne	 šole	 so	 bil	 nad	
nagrado	navdušeni,	njihovemu	navdu-
šenju	pa	so	se	pridružile	tudi	učiteljice.	
Učiteljica	 Tanja	 Apšner	 je	 ob	 tem	
dejala:	»Zelo smo ponosni, da smo v 
letošnjem šolskem letu zmagovalna 
šola v Prodnikovi spletni aplikaciji. Ve-
seli nas, da v sodelovanju s Prodnikom 
okoljsko osveščamo otroke. Namreč, 
prav je, da se zavedajo, da je narava 
del nas in da brez nje ne moremo 
obstajati.«
Griniju	so	ob	prihodu	učenci	in	učite-
ljice	pripravili	prav	poseben	sprejem,	
saj	so	mu	družno	zaplesali.	Grinastič-
no!!!!
Veselili	pa	so	se	tudi	učenci	in	učite-
ljice	matične	OŠ	Jurija	Vege	v	Morav-

Zlato priznanje v konstruktorstvu
V	soboto,	13.	maja	2017,	je	v	Ljubljani	
potekalo	Državno	tekmovanje	v	kon-
struktorstvu	in	tehnologijah	obdelav.	
Tekmovanje	je	organizirala	Zveza	za	
tehnično	kulturo	Slovenije.	
Blaž	 Barlič	 iz	 6.	 razreda	 je	 kot	 zma-
govalec	regijskega	tekmovanja,	ki	je	
v	aprilu	potekalo	v	Kranju,	tekmoval	
v	 konstruiranju	 z	 gradniki	 Lego.	 Na	
državnem	tekmovanju	 je	dosegel	3.	
mesto	 in	z	odlično	uvrstitvijo	postal	
dobitnik	zlatega	priznanja.
Tekmovalci	dobijo	nalogo,	ki	jo	samo-
stojno	rešujejo	s	pomočjo	gradnikov	
konstrukcijske	zbirke.	Sestavljen	mo-
del	mora	biti	funkcionalno	in	vizualno	
čimbolj	 podoben	 pravemu.	 Pri	 tem	
so	 pomembne	 medsebojne	 zveze,	
ravnotežje	 in	nosilnost	modela,	zelo	
pomembni	 so	 prenosi	 gibanja.	 Na	
koncu	morajo	svoj	model	predstaviti	
in	 ustno	 zagovarjati.	 Na	 regijskem	
tekmovanju	 so	 morali	 skonstruirati	

skladiščno	dvigalo,	na	državnem	tek-
movanju	pa	bager.
Blaž	 je	 pokazal	 veliko	 tehničnega	
znanja,	 spretnosti	 in	 ustvarjalnosti.	
Iskrene	 čestitke	 za	 uspeh	 ter	 še	
naprej	 veliko	 veselja	 pri	 tehničnem	
ustvarjanju.

Valentina	Vršič

čah.	 Učiteljica	 Betka Gorjup Skok 
je	dejala,	da	na	njihovi	šoli	že	več	let	
sodelujejo	 v	 Grinijevi	 ozaveščevalni	
akciji,	ki	so	jo	otroci	izredno	lepo	spre-
jeli:	»Mislim, da je to prijeten in zanimiv 
način ozaveščanja mladih o ločevanju 
odpadkov. Danes smo veseli, da nas 
je Grini ponovno obiskal in da bo tudi 
podelil nagrade tistim, ki so v nagra-
dnem delu akcije najbolj zagnano 
sodelovali. Veseli pa smo tudi, da si 
imamo možnost ogledati smetarski 
kamion. Ob tem tudi čestitamo prija-
teljem z Vrhpolj za zmago!«

Otroci so naša prihodnost, 
zato…
Vsem	nagrajencem	čestitamo,	vsem	
sodelujočim	učencem,	učiteljicam	in	
učiteljem	se	zahvaljujemo	za	sodelo-
vanje.	Grini	 je	ponovno	ugotovil,	 da	
so	 otroci	 že	 pravi	 mojstri	 ločevanja	
odpadkov	in	da	jim	je	mar	za	njihovo	
okolje.	Zato	se	že	praska	po	svoji	veliki	
zeleni	glavi	in	razmišlja,	kaj	bo	zanje	
pripravil	prihodnje	leto…

Javno	komunalno	podjetje	Prodnik
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Znano	 je,	 da	 na	 Osnovni	 šoli	 Jurija	
Vege	ter	na	podružnični	šoli	Vrhpolje	
v	 vseh	 razredih	 spodbujamo	 kole-
sarjenje	 kot	 zdrav	 način	 preživljanja	
prostega	 časa.	 Poleg	 tega	 v	 okviru	
pouka	spoznavamo	prometna	pravila,	
pripravljamo	 dejavnosti	 povezane	 s	
kolesarjenjem	ter	sodelujemo	v	raznih	
prometnih	akcijah.
Še	posebej	so	v	vse	to	vpeti	petošolci,	
ki	se	vsako	 leto	pripravljajo	na	kole-
sarski	izpit.
Da	bi	jih	čim	bolje	pripravili	na	aktivno	
udeležbo	v	prometu,	smo	se	že	četrto	
leto	zapored	udeležili	vseslovenskega	
programa	Varno	na	kolesu.	
Vsebine	v	okviru	programa	spodbujajo	
šolarje	k		spoznavanju	in	utrjevanju	po-
trebnih	prometnih	znanj,	na	drugi	stra-
ni	pa	vabijo	k	aktivnemu	preživljanju	
prostega	časa.	Učenci	sodelujejo	tako,	
da	opravljajo	naloge	ter	jih	pošiljajo	v	
ocenjevanje	strokovni	komisiji.
Za	vse	delo,	ki	so	ga	opravili	v	okviru	
programa,	so	na	regijskem	srečanju,	ki	
je	potekalo	11.	4.	2017	na	OŠ	Šenčur,	

zasedli	1.	mesto	in	se	uvrstili	med	10.	
najboljših	šol	iz	celotne	Slovenije.
Na	podelitvi	nagrad	 finalistom,	ki	 je	
potekala	25.	5.	2017	v	Ljubljani,	pa	so	

ugnali	celotno	konkurenco	ter	zasedli	
končno	1.	mesto.
Čestitamo!

Alenka	Košir

S šolo za šolo

1. mesto moravških petošolcev v vseslovenskem 
programu Varno na kolesu

Mladi vrtičkarji z Vrhpolj
Sonček	je	in	mi	smo	v	akciji!	Učenci	in	
zaposleni	na	POŠ	Vrhpolje	smo	izko-
ristili	lepe	pomladne	dni	in	skupaj	za	
šolo	prekopali	in	zasadili	vrt.	Ponosni	
smo	tudi	na	prelepe	cvetlične	gredice,	
ki	nas	obdajajo.		Talni	vrt	imamo	na	
Vrhpolju	že	tretje	 leto,	 letos	pa	smo	
se	 vrtičkarji	 odločili,	 da	 ga	 še	 malo	
razširimo.	S	pomočjo	donacije	orodja,	
sadik	in	visoke	grede	z	Ministrstva	za	
kmetijstvo,	 gozdarstvo	 in	 prehrano	
(v	okviru	projekta	Šolski	vrst	v	SŠSZ)	
smo	postavili	visoko	gredo	ter	zasa-
dili	 nekaj	 sadnih	 dreves	 in	 sadnega	
grmičevja.	S	pomočjo	novega	vrtnega	
orodja	nam	je	šlo	zelo	dobro	od	rok.
Naš	šolski	vrt	je	prijetna	popestritev	
šolske	okolice	in	za	vse	nas	zanimiv	
učni	prostor;	je	kot	majhna	učilnica	v	
naravi	za	spoznavanje	rastlin,	pridel-
kov,	 vrtnih	 prebivalcev	 in	 enkratna	
priložnost	za	rokovanje	z	vrtnim	orod-
jem.	Naši	učenci	ga	z	veseljem	urejajo	
pri	 eko	 krožku,	 okoljskih	 vsebinah,	

med	 aktivnimi	 odmori,	 v	 jutranjem	
varstvu	pa	pridno	zalivajo.	

Tanja	Apšner,	eko	koordinatorica	na	
OŠ	Jurija	Vege,	POŠ	Vrhpolje

www.moravce. si
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Zmaga na regijskem, 4. mesto na državnem …
…	 preverjanju	 osnovnošolskih	 ekip	
prve	pomoči	namreč.	Regijsko	v	Za-
gorju,	državno	pa	na	Debelem	rtiču.	
Skozi	vse	šolsko	leto	dekleta	pri	urah	
interesne	 dejavnosti	 pridno	 vadijo	
postopke	 nudenja	 prve	 pomoči.	 Ob	
tem	se	morajo	naučiti	nekaj	o	anato-
miji	 in	 delovanju	 človeškega	 telesa,	
pravil	nudenja	prve	pomoči	 in	malo	
o	 organizaciji	 Rdečega	 križa.	 Prido-
bivajo	 tudi	 zelo	pomembno	veščino	
–	komunikacijo,	ki	je	pri	ekipnem	delu	
še	kako	pomembna.	Vsa	znanja	ople-

menitijo	še	z	željo	pomagati	 ljudem	
ob	nesrečah	in	rezultati	so	tu.	Veseli	
me,	da	delajo	z	žarom	in	veseljem	in	
da	 so	 svoja	 znanja	pripravljena	 tudi	
deliti.	 Nazadnje	 tako,	 da	 so	 v	 maju	
zaposlenim	naše	šole	v	okviru	tedna	
vseživljenjskega	 učenja,	 prikazale	
posamezne	 postopke	 prve	 pomoči.	
Ekipi	prve	pomoči	ob	njenih	uvrstitvah	
čestita	tudi	sekretarka	OZRK	Domžale	
ga.	Majda	Mernik.

Martina	Razoršek

Zmaga v nagradni igri »UR’CA«

V	 mesecu	 maju	 je	 naš	 vrtec	 skupaj	
z	OŠ	Jurija	Vege,	 tekmoval	v	nagra-
dni	 igri.	Skupina	Čuki	so	se	namreč	
odločili	 in	pripravili	natečaj	za	svojo	
pesem	 Ur’ca	 –	 vrtci	 in	 šole	 so	 bili	
povabljeni	k	sodelovanju	tako,	da	se	
naučijo	pesem	in	njeno	koreografijo,	
posnamejo	 in	 jim	 pošljejo	 posnetek	
svoje	 izvedbe	 pesmi.	 Tako	 smo	 se	
tudi	mi	odločili	za	sodelovanje	in	se	
nanj	 intenzivno	 pripravljali.	 Na	 pev-
skih	vajah	vrtčevskega	zbora	smo	si	
ogledali	 posnetek	 skupine	 Čuki,	 se	
pridno	učili	besedila,	melodije	in	ple-
snih	korakov,	šolarji	so	vadili	na	svojih	

pevskih	vajah	s	petjem	in	igranjem	na	
inštrumente.	Otrokom	je	pesem	hitro	
zlezla	 pod	 kožo	 in	 marsikje	 ni	 minil	
dan	brez	Ur’ce.	Vadili	smo,	prepevali,	
plesali	in	na	koncu	skupaj	s	šolskimi	
zbori	to	tudi	posneli.	Vsi	skupaj	smo	
se	zbrali	pred	našo	šolo	in	čarovnija	
se	 je	 zgodila...	 Nastala	 je	 čudovita	
izvedba,	 naša	 izvedba	 Ur’ce.	 Otroci	
so	 bili	 neverjetni,	 plesali	 so	 ter	 peli	
ob	inštrumentalni	spremljavi	in	videlo	
se	 je,	kako	zelo	so	se	vživeli.	Kaj	pa	
je	za	nas	sedaj	še	najpomembneje?	
ZMAGA!	Zmagovalni	posnetek,	ki	je	
zbral	največ	glasov	namreč	Čuki	prav	

posebej	nagradijo...	s	svojim	obiskom!	
Tako	smo	torej	v	pričakovanju	obiska	
skupine	Čuki,	ki	nam	bo	zapela	nekaj	
svojih	uspešnic.
Hvala	 staršem	 otrok	 in	 vsem	 vam,	
ki	ste	glasovali	za	naš	posnetek,	le	z	
vašo	pomočjo	nam	je	uspelo!	Veseli	
smo	 in	hvaležni	 ter	 že	nestrpno	 pri-
čakujemo	našo	nagrado,	ki	bo	zares	
popestrila	 zaključek	 uspešnega	 leta	
v	vrtcu	in	šoli.
Tika-taka,	tika-taka!

Karmen	Mihelčič,	vzgojiteljica.
Foto:	Petra	Štefan,	vzgojiteljica.

Prav poseben mesec v skupini ˝Žabice˝
V	mesecu	maju	so	se	iz	naše	igralnice	
večkrat	slišali	prav	posebni	glasovi…
iiii,	 muuu,	 hov	 hov,	 bee…,	 saj	 smo	
spoznavali	živali	na	kmetiji.	Skozi	cel	
mesec	smo	se	seznanjali	z	različnimi	
domačimi	živalmi,	ki	živijo	na	kmetiji.	
Najprej	sta	nam	vzgojiteljici	pripravili	
plakat,	 na	 katerem	 je	 bila	 narisana	
kmetija.	 Skozi	 različne	 ustvarjalne	
delavnice	 smo	 kmetijo	 dopolnili	 z	
domačimi	 živalmi.	 Najprej	 smo	 se	
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seznanili	s	posamezno	živaljo,	prisluh-
nili	zvočnemu	posnetku,	jo	poskušali	
glasovno	 in	 gibalno	 posnemati	 ter	
vsako	žival	izdelali	s	pomočjo	različnih	
likovnih	tehnik.	Prisluhnili	smo	različ-
nim	knjigam	in	še	posebej	navdušeni	
smo	bili	nad	knjigo,	ki	jo	lahko	potipaš,	
začutiš	in	poslušaš.	Vsi	smo	bili	očara-
ni	nad	tem,	ko	smo	posamezno	žival	
pobožali,	se	je	tudi	oglasila.	Igrali	smo	
se	gibalno	 igro	Na	kmetiji,	kjer	smo	
skozi	zgodbo	uprizorili	delo	na	kme-

tiji	ter	glasovno	in	gibalno	posnemali	
domače	živali.
Večkrat	 smo	 se	 odpravili	 na	 krajše	
sprehode	in	opazovali	kmeta	pri	vožnji	
s	traktorjem	in	pri	različnih	opravilih	
s	 traktorjem.	Najbolj	pa	smo	se	raz-
veselili	dne,	ko	smo	odšli	na	kmetijo.	
Odpravili	smo	se	na	kmetijo	k	našemu	
prijatelju	 Petru.	 Tam	 smo	 lahko	 od	
blizu	 opazovali	 živali,	 jim	 prisluhnil	
itd.	 Videli	 smo	 zajce,	 kravo,	 kokoši,	
pujse..	Še	posebej	navdušeni	smo	bili,	

ko	smo	lahko	kokoši	hranili	s	travo.	Ko	
smo	si	ogledali	vse	živali,	smo	se	nekaj	
časa	 igrali	 pri	 prijatelju,	 nato	 pa	 se	
poslovili	z	željo,	da	še	kdaj	pridemo	na	
kmetijo.	Ob	odhodu	domov	smo	ve-
selo	prepevali	Na	kmetiji	je	lepo	…		Ta	
dan	je	bil	prav	poseben	s	polno	novih	
spoznanj	in		lepih	dogodivščin.	

Lepo	vas	pozdravljamo,	otroci	iz	sku-
pine	Žabice	z	Mojco	in	Vido

Prav poseben dan – Jurčkov dan
Mesec	 prijetnih	 presenečenj	 smo	 v	
našem	vrtcu	pričeli	s	praznovanjem,	
saj	smo	1.	 junija	2017	priredili,	zdaj	
že	tradicionalno,	zaključno	prireditev	
vrtca	–	Jurčkov	dan.	Ta	prav	poseben	
dan	smo	zaposleni	v	vrtcu	delili	z	otro-
ki,	njihovimi	starši	in	ostalimi	obisko-
valci	Jurčkovega	dne.	Prireditev	smo	
pričeli	s	povorko	»Mini	maturantov«	
ter	z	uvodnim	pozdravom	ga.	ravna-
teljice,	 Nuše	 Pohlin	 Schwarzbartl	 in	
županom,	 g.	 Martinom	 Reboljem.	
Pod	 mentorstvom	 vzgojiteljic	 so	 se	
vrtčevski	otroci	in	otroci,	ki	obiskujejo	
cicibanove	urice	izredno	izkazali	in	s	
svojimi	 glasbenimi	 nastopi	 priredili	
prav	prijetno	vzdušje.	Za	popestritev	
dogodka	 je	poskrbel	ansambel	Rav-
barji,	 z	 narodno	 zabavno	 glasbo	 in	
animiranjem	obiskovalcev	k	skupne-
mu	plesu.	Po	zaključenem	kulturnem	
programu	je	sledilo	skupno	druženje	
na	 vrtčevskem	 igrišču,	 na	 katerem	
so	 bile	 zanimive	 otroške	 delavnice.	
Poskrbeli	smo	za	prigrizek	in	napitek,	
se	skupaj	poveselili	z	obiskovalci,	ter	

za	kratek	čas	pozabili	na	vsakodnevne	
skrbi.	To	je	bil	 lep	dan,	z	radostjo	in	
veseljem	pretkan.
Strokovni	 delavci	 vrtca	 se	 zahvalju-
jemo	vsem	staršem	in	obiskovalcem	
prireditve,	 za	 skupno	 druženje,	 ter	
pozitivno	energijo,	ki	je	ob	koncu	pri-

jetnega	druženja	spremljala	vse	nas.	
Vsem	 bralcem	 moravških	 novic,	 pa	
želimo	še	veliko	bralnih	doživetij.

Neža	Urankar	in	Suzana	Trivič,	
koordinatorici	prireditve,	

Foto:	Klemen	Lajevec

Razgiban mesec v skupini Pikapolone
V	mesecu	maju	smo	spoznavali	naš	
domači	kraj	-	Moravče.	V	začetku	me-
seca	smo	odšli	na	opazovalni	sprehod	
in	 si	 ogledali	 pomembne	 ustanove	
našega	kraja.	Spoznali	smo	tudi	na-
ravno	 okolje	 domačega	 kraja.	 Vsak	
izmed	otrok	je	narisal	svojo	najljubšo	
ustanovo	in	skupaj	smo	ustvarili	naš	
zemljevid	 kraja	 Moravče.	 Bili	 smo	
tudi	zelo	aktivni	 in	 izvajali	 razne	de-
javnosti	za	projekt	Mali	sonček	(mini	
kros,	vožnja	s	kolesi,	skiroji,	ples)	ter	
odšli	na	pohod	na	Vrhpolje,	kjer	smo	
si	 med	 potjo	 ogledali	 grad	 Tuštanj	
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in	 na	 cilju	 POŠ	 Vrhpolje.	 Skupaj	 z	
osnovnošolci	smo	snemali	ples	Urca	
(Čuki)	in	se	pridružili	vseslovenskemu	
projektu	Dan	ljubezni	s	prepevanjem	
pesmi	 Dan	 ljubezni	 (Pepel	 in	 kri).	 V	
Kulturnem	 domu	 Moravče	 smo	 si	
ogledali	zabavno	lutkovno	predstavo	
Štirje	muzikantje	v	izvedbi	lutkovnega	
gledališča	FRU	FRU.	V	mesecu	aprilu	
smo	sejali	fižol,	ki	nam	je	zelo	dobro	
uspel.	Za	rast	v	igralnici	je	bil	že	pre-
velik,	zato	smo	ga	posadili	na	gredico	

vrtčevskega	 vrta.	 Sedaj	 ga	 pridno	
zalivamo	 in	 opazujemo.	 Šolsko	 leto	
se	bliža	koncu	in	s	tem	prihajajo	tudi	
številni	zaključki.	V	Krajevni	knjižnici	
Daneta	Zajca	Moravče	smo	že	bili	na	
zaključku	 projekta	 Pravljični	 palček,	
kjer	so	otroci	sodelovali	na	delavnici	in	
prejeli	bralna	priznanja.	Bili	smo	tudi	
na	zaključnem	izletu	v	Živalskem	vrtu	
Ljubljana,	 ga	 raziskali	 in	 si	 ogledali	
živali,	najbolj	pogumni	pa	so	rokovali	
s	kačo	in	turško	grlico.	Aktivno	smo	se	

tudi	pripravljali	na	Jurčkov	dan	in	se	v	
ta	namen	naučili	pesem	Prvič	v	šolo	in	
himno	Mini	maturanti.	S	pesmijo	smo	
se	ponosno	predstavili	na	Jurčkovem	
dnevu	in	se	pred	začetkom	prireditve	
ponosni	 sprehodili	 v	 bližnji	 okolici	
Moravč.	Za	nas	je	bil	to	prav	poseben	
dan,	saj	bomo	kmalu	zapustili	vrtec	in	
zakorakali	v	šolske	klopi.
Lepo	vas	pozdravljamo	otroci	in	vzgo-
jitelji	skupine	Pikapolone!

Tjaša	Jaklin

Gibalna abeceda, nadstandardni športni program v vrtcu 
Moravče

Športni	program	Gibalna	abeceda	je	
v	šolskem	letu	2016/2017	zaključilo	
30	otrok,	6	več	kot	 lani,	od	tega	so	
trije	obiskovali	vadbo	2x	na	teden.	Va-
deče	smo	razdelili	v	4	skupine,	skupaj	
obiskov	 na	 teden	 je	 bilo	 33.	 Vadba	
je	potekala	v	ponedeljek	in	sredo	od	
15.30	do	16.15	in	od	16.30	do	17.15.	
Za	naslednje	šolsko	leto	želimo	ohra-
njati	vsebino	vadbe,	ki	 temelji	pred-
vsem	na	pridobivanju	osnovne	grobe	
motorike,	 naravnih	 oblik	 gibanja	 in	
spoznavanju	novih	elementarnih	iger.	
Osnovne	pomembne	sposobnosti	so	
koordinacija,	ravnotežje,	splošna	vzdr-
žljivost	 in	 gibljivost.	 Motorične	 spo-
sobnosti	smo	pridobivali	predvsem	s	
poligoni	in	na	vadbi	po	postajah.	Na	
vadbi	 želimo	 pri	 otrocih	 spodbuditi	
tudi	smisel	za	socialno	vključevanje,	
upoštevanje	pravil	iger	in	sodelovanje.	
V	vadbo	vključujemo	žoge,	 rekvizite	
za	 razvijanje	 fine	 motorike	 in	 vso	

športno	opremo,	ki	nam	je	na	razpo-
lago	v	telovadnici	v	vrtcu.	Veseli	nas,	
da	lahko	v	toplejših	mesecih	vadimo	
na	 vrtčevskem	 igrišču,	 ki	 nam	 nudi	
raznolike	rekvizite	in	opremo	za	vadbo	
na	prostem.	Vadba	je	postala	pomem-
ben	del	popoldanskega	programa	v	

vrtcu	zato	se	nadejamo	uspeha	še	v	
prihodnje.	
Naslednje	 šolsko	 leto	 bomo	 prijave	
pobirali	v	septembru,	vadbo	pa	pričeli	
v	oktobru.	Vabljeni	k	vpisu.

Ana	Kovač

Novartis Slovenija zopet razveselil otroke OŠ Roje
V	četrtek,	11.	5.	2017,	nas	je	Novartis	
Slovenija,	 enota	Mengeš	ob	svojem	
Dnevu	sodelovanja	z	lokalno	skupno-
stjo	in	v	okviru	šolskega	projekta	Med-

generacijsko	druženje	zopet	popeljal	
na	zanimiv	izlet.	Tokrat	so	kar	dve	sku-
pini	učencev	povabili	na	izlet	z	ladjico	
po	Ljubljanici.	 Ta	prijazna	gesta	nas	

je	zelo	razveselila,	saj	smo	tako	lahko	
izlet	omogočili	vsem	učencem,	ki	se	v	
preteklosti	še	niso	udeležili	druženja	z	
Lekom	in	njihovimi	prostovoljci.	Poseb-
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nost	našega,	zdaj	že	 tradicionalnega	
druženja	so	namreč	prav	slednji	–	vsak	
učenec	na	izletu	dobi	svojega	spremlje-
valca	in	prijatelja,	ki	mu	nameni	svoj	
čas	in	pozornost.
Vsi	 smo	 uživali	 ob	 radovednem	
razgledovanju	 po	 Ljubljani	 z	 druge	
perspektive,	kot	smo	sicer	vajeni,	ter	

v	prijetnem	klepetu	z	novimi	prijatelji.	
Za	nekatere	učence	 je	bila	 to	sploh	
prva	izkušnja	z	vodnim	prometom,	kar	
je	naredilo	dogodivščino	posebej	za-
nimivo.	Kdor	je	želel,	se	je	lahko	celo	
preizkusil	v	vlogi	kapitana	ladje.
Naši	 gostitelji	 pa	 so	 poleg	 vožnje	 z	
ladjico	in	družbe	poskrbeli	tudi	za	naš	

avtobusni	prevoz,	majico,	ki	jo	je	dobil	
vsak	udeleženec,	in	malico.	
Našim	 prijateljem	 se	 še	 enkrat	 naj-
lepše	 zahvaljujemo	 za	 čudovit	 dan,	
ki	smo	ga	preživeli	skupaj	in	se	hkrati	
že	 veselimo	 našega	 naslednjega	
snidenja.

Tjaša	Vevoda

Turnir v malem nogometu v Pečah
V	nedeljo,	4.	junija	2017	je	KŠD	Peče	
organiziralo	turnir	v	malem	nogome-
tu.		Na	njem	se	je	med	seboj	pomerilo	
devet	ekip.	Lepega	vremena	in	špor-
tnega	duha	je	bilo	dovolj,	da	so	bile	
tekme	prijetne	tudi	za	obiskovalce	tur-
nirja,	ki	so	v	zadovoljivem	številu	prišli	
podpret	 svoje	 najljubše	 ekipe.	 Na	
koncu	so	se	na	četrto	mesto	uvrstili	
nogometaši	ekipe	Mlinostroj,	na	tretje	
ekipa	Povratniki,	drugi	so	bili	Bezleti,	
prvi	 pa	 tekmovalci	 ekipe	 Gostišče	
Peterka.	Da	se	je	turnir	odvil	v	lepem	
športnem	in	prijateljskem	duhu,	gredo	
vse	 pohvale	 naši	 pomlajeni	 komisiji	
za	 šport,	 ki	 je	 uspešno	 organizirala	

svojo	prvo	prireditev.	Prav	tako	pa	gre	
zahvala	tudi	komentatorjema	tekem,	
Francu	 Lajevcu	 in	 Toniju	 Brodarju,	
ki	 sta	 tekme	 popestrila	 z	 zabavnimi	

komentarji.	 Čestitke	 vsem	 tekmo-
valcem	in	nasvidenje	na	prihodnjem	
turnirju.

AL

Tri tekme še do konca nogometne sezone 2016/2017
Letošnje	nogometno	tekmovanje	veteran-
ske	lige	je	že	končano,	do	konca	prvenstva	
MNZ	 Ljubljana	 in	 Ženske	 lige	 Lepota-
zdravje,	 pa	 nas	 ločijo	 še	 tri	 nogometna	
srečanja.
Selekcija	 do	 devet	 let,	 je	 prvenstvo	 za-
ključila	na	moravški	nogometni	zelenici.	
Naš	nogometni	klub	je	bil	organizator	za-
dnjega	kroga	letošnje	tekmovalne	sezone,	
turnirja	pa	so	se,	poleg	naše,	udeležile	še	
tri	ekipe.	Med	seboj	so	se	pomerila	moštva	
MNC	Vrhnika,	NK	Bravo,	NK	Jevnica	in	NK	
Termit.	Znova	pa	so	lepo	igro	prikazali	naši	
mladi	nogometaši.	Slednji	so	nastopili	tudi	
na	turnirju	v	Šmartnem	in	po	borbeni	igri	
na	koncu	osvojili	6.mesto	med	dvanajstimi	
ekipami.
Ekipa	U11	 je	prav	 tako	zaključila	prven-
stvo.	 Na	 zadnjih	 tekmah	 so	 naši	 igralci	
zabeležili	dve	zmagi	in	en	poraz.	Ekipa	se	
je	udeležila	tudi	močnega	mednarodnega	
turnirja	Jana	Oblaka	v	Škofji	Loki	in	bila,	po	
odlični	igri	v	skupinskem	delu,	v	šestnajsti-
ni	tekmovanja	izločena.	V	predtekmovanju	
je	brez	težav	osvojila	prvo	mesto	v	skupini,	
v	 nadaljevanju	 pa	 je	 bila	 premagana	 s	
strani	domače	ekipe	iz	Škofje	Loke.
Ekipa	U13	tekmovalne	sezone	MNZ	še	ni	
zaključila,	saj	ima	pred	seboj	še	zadnjo	tek-
mo	proti	vrstnikom	iz	Vrhnike	na	igrišču	v	
Moravčah.	Trenutno	zasedajo	visoko	tretje	

mesto,	na	zadnjih	tekmah	pa	je	bil	njihov	
izkupiček	dve	zmagi	in	en	poraz.
Konec	tekmovanja	je	tudi	za	ekipo	starej-
ših	dečkov	do	15	let,	ki	so	osvojili	dobro,	
7.mesto,		3.	MNZ	lige.	Za	konec	sezone	so	
se	na	domačem	igrišču	pomerili	z	vrstniki	
iz	 Ribnice,	 športnim	 društvom	 Extrem,	
slednji	 pa	 so	 naše	 igralce	 premagali	 z	
minimalnim	rezultatom	0:1.
Prav	 tako	 je	 konec	 tekmovanja	 za	 naše	
kadete	in	mladince,	ki	so	na	skupni	lestvici	
osvojili	 končno	 10.mesto	 1.	 MNZ	 lige.	
Naši	ekipi	sta	v	zadnjem	krogu	nastopili	
na	moravški	zelenici,	kjer	so	se	pomerili	

z	nasprotniki	iz	Ivančne	Gorice.	Obe	naši	
moštvi	sta	na	koncu	slavili,	kadeti	z	konč-
nim	rezultatom	5:1,	mladinci	z	1:0.
Moravška	 dekleta	 imajo	 v	 ženski	 ligi	 še	
dve	tekmi	pred	seboj	in	sicer	zadnji	krog	
tekmovanja	 ženske	 lige	 Lepota-Zdravje	
proti	nasprotnicam	iz	Radomelj	ter	finale	
pokalnega	tekmovanja.	Na	zadnjih	dveh	
tekmah	ženske	lige,	so	bila	naša	dekleta	
poražena	 s	 strani	 NK	 Ločan	 in	 močne	
ekipe	iz	Ilirske	Bistrice.
Veterani	so	prvenstvo	zaključevali	z	neko-
liko	slabšim	rezultatskim	izkupičkom,	kljub	
temu	 pa	 so	 se	 uvrstili	 v	 zaključni	 turnir	
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najboljših	 štirih,	 ki	 se	 je	 odvijal	 v	 špor-
tnem	parku	Radomlje.	V	»final	four«	so	se	
uvrstile	ekipe	NK	Dob,	NK	Radomlje,	ND	
Črnuče	in	naša	ekipe	NK	Termit.	Naši	so	se	
pomerili	z	veterani	iz	Črnuč	in	bili	s	strani	
slednjih	poraženi	z	0:1,	ekipa	iz	Doba	pa	
je	 premagala	 veterane	 Radomelj.	 Naše	
moštvo	 se	 je	 pomerilo	 z	 radomeljskimi	
nogometaši	za	3.mesto	in	bili	uspešnejši	
po	strelih	z	bele	točke,	kar	jih	je	pripeljalo	
do	 končnega	 3.mesta	 veteranske	 lige	
2016/2017.
Članska	ekipa	se	je,	po	kar	veliki	rezultatski	
krizi,	pobrala	in	si	z	dobro	igro	na	zadnjih	
treh	srečanjih	zagotovila	nadaljevanje	tek-
movanja	v	4.ligi	tudi	za	prihodnjo	sezono.	
Na	zadnjih	srečanjih	so	zabeležili	tri	zmage	
in	en	poraz.	V	gosteh	pri	NK	Litija,	so	gosti-

telje	premagali	z	0:1,	zmaga	na	domačem	
terenu	 proti	 nasprotniku	 iz	 Ihana	 z	 2:0,	
sledil	je	poraz	z	veliko	smole	v	športnem	
parku	Dob	z	3:2,	 za	konec	prvenstva	pa	
še	izjemna	igra	pred	domačo	tribuno	proti	
nasprotniku	ND	Slovan,	 za	zmago	z	2:1.	
Zadnja	tekma	je	bila	hkrati	tudi	poslovilna	
za	našega	dolgoletnega	igralca,	Jožka	Ku-
navarja,	katerega	smo	z	bučnim	aplavzom	
v	34.minuti	pospremili	z	igrišča.
Skratka,	 nekaj	 malega	 nas	 še	 loči	 do	
konca	nogometne	sezone	16/17,	slednjo	
pa	bomo	sklenili	10.junija	na	moravškem	
igrišču	z	druženjem	vseh	selekcij	skupaj,	
o	 čemer	 pa	 bomo	 poročali	 v	 prihodnji	
številki.

B.B.

Jubilanti v občini Moravče

Zupančič Albin iz Dešna Brvar Vida iz Moravč

Osemdeset let so praznovali:

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

VR

Uštar Marija iz Negastrna

Kunaver Ivana iz Sp. Tuštanja Bizilj Marija iz Moravč

Vabilo !
Gasilsko	društvo		Krašce	v	soboto	1.7.2017	prireja	11.	Tradicionalni		nogometni	turnir	v	Športnem	parku	Cegunca	
ob	Rači.	Prijava	ekip	je		v	četrtek		29.6.2017	ob	20:00	v	Gasilskem	domu	v		Krašcah.	Prijavnina	znaša	20	EUR	
Informacije:	Rok	041	388	735.
Vsi	ljubitelji	nogometa	ste	vabljeni	v	soboto	1.7.2017	na	ogled	celodnevnega	nogometnega	turnirja.

Lep	pozdrav,	Cerar	Rok	
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Iz naših krajev

Imamo jo, državno viceprvakinjo
Lepo	 vreme,	 sončni	 dnevi,	 tople	
noči,	vse	to	pripomore,		da	na	plan	
privrejo	številna	lepotna	tekmovanja.	
Tudi	 živinorejci	 nismo	 več	 imuni	
na	to.	Tako	smo	se	na	lepo	sončno	
soboto	v	Lenartu	udeležili	tretje	dr-
žavne	razstave	krav	lisaste	pasme	v	
Sloveniji.
Imeli	smo	kaj	videti.	85	 lepotic	na	
kupu	ena	zraven	druge,	vse	skrbno	
urejene,	 natančno	 obrite,	 umite	 in	
počesane.	Da	o	vimenih,	ki	so	pre-
predena	 s	 številnimi	 žilami,	 polna	
mleka,	 kar	 kipela	 in	 čakala,	 da	 se	
takoj	po	razstavi	pomolzejo,	niti	ne	
govorimo.
Vse	te	živali	kasneje	mladi	rejci,	ki	so	
živali	tudi	skrbno	pripravili	in	opravili	
poseben	 tečaj	 vodenja,	 vodijo	 po	
krogu	za	ocenjevanje.	Budno	oko,	to-
krat	nemškega	sodnika	iz	Bavarske,	
strogo	preuči	in	iz	vsake	skupine	izlu-
šči	po	dve	najboljši	živali,	ki	kasneje	
prideta	še	enkrat	v	krog.
Tudi	 tukaj	 se	 pozna	 strokovnost	
sodnika,	ki	zna	animirati	tudi	občin-
stvo.	 To	 z	 navijanjem	 pričara	 tisto	
pravo	 vzdušje	 pred	 razglasitvijo	
vsake	zmagovalke.	Zmagovalke	so	
namreč	v	več	skupinah.
V	skupini	prvesnic,	to	so	krave,	ki	so	
telile	 enkrat,	 skupina	 mlajših	 krav,	
ki	so	telile	dvakrat,	krave	v	3.	in	4.	
laktaciji	 ter	 skupina	 starejših	 krav	
od	 5.	 laktacije	 dalje.	 To	 so	 krave,	
ki	 navadno	 dajo	 največ	 mleka.	 In	
ravno	tukaj	je	tudi	Moravška	občina	
dobila	novo	državno	vice	prvakinjo.	
To	je	krava	Šiba	last	rejca	Albina	Pra-

šnikarja	iz	Peč,	ki	je	bil	eden	izmed	
dveh	 rejcev	 poleg	 Janeza	 Pirnata	
iz	 Zgornjega	 Tuštanja,	 ki	 sta	 z	 res	
kvalitetnimi	 živalmi	 prestala	 pred	
odbiro	in	kar	s	petimi	živalmi	prišla	
na	razstavo	(Prašnikar	2	kravi,	Pirnat	
1	kravo	in	2	telički).
Seveda	 je	 treba	 po	 odbiri	 živali	
skrbno	pripraviti,	jih	naučiti	hoje	in	
ubogljivosti.	Tukaj	pride	do	izraza	te-
čaj	vodenja,	ki	sta	ga	opravila	mlada	
Barbara	Zajc	iz	Litije	za	Prašnikarjeve	
živali	in	Miha	Pirnat	za	svojo	kravo	
in	 telički.	 	Posebna	zahvala	 tudi	g.	
Rafku	Rokavcu,	selekcionistu	iz	KGZ	
Ljubljana	in	nasploh	selekcijski	služ-
bi,	ki	daje	vidne	rezultate	na	podro-
čju	živinoreje	tudi	v	naši	občini.
Seveda	pa	je	najbolj	pohvalno	delo	
rejcev,		ki	dosegajo	take	rezultate	in	

imajo	 posluh	 za	 takšne	 prireditve,	
čeprav	to	zahteva	ogromno	dela.
Hvala	tudi	občini,	ki	ima	tudi	posluh	
za	napredek	v	živinoreji,	čeprav	ji	to	
včasih	onemogočajo	prav	evropski	
predpisi,	ki	tako	radi	dajejo	prednost	
velikim.	Ravno	tukaj	pa	se	je	videlo,	
da	ni	vse	v	velikosti.		Majhna	hribo-
vita	 Moravška	 občina	 s	 kar	 petimi	
živalmi	se	lahko	kosa	z	marsikatero	
evropsko.
Ni	velika	Prašnikarjeva	kmetija	pa	z	
redom	in	skrbnostjo	prekaša	večino	
velikih.	Rezultat	je	danes	krava	Šiba,	
ki	je	s	svojo	dolgoživostjo	in	vitalno-
stjo	prepričala	strogega	sodnika	in	
si	prislužila	častni	zvonec.
Iskrene	čestitke	in	dober	zgled	tudi	
ostalim	rejcem.

Matjaž	Barlič
Foto:Brigita	Barlič

ZAHVALA
Društvo	 krajanov	 naselij	 Spodnji	
in	Zgornji	 Tuštanj	 se	najlepše	 za-
hvaljuje	gospodu	Mihelčič	Janezu	
(Krušnkovemu	Janezu)	iz	Spodnje-
ga	 Tuštanja	 3,	 ker	 je	 za	 potrebe	
gradnje	in	postavitve	avtobusnega	
postajališča	 v	 Tuštanju	 odstopil	
zemljišče,	 na	 katerem	 sedaj	 stoji	
lep	objekt,	ki	je	krajanom	v	ponos,	
šolarjem	pa	nudi	varnost.
V	 imenu	vseh	krajanov	še	enkrat	
iskrena	hvala	za	vaše	razumevanje	
in	 prispevek	 za	 dobrobit	 kraja	 in	
društva.

Društvo	krajanov	naselij	
Spodnji	in	Zgornji	Tuštanj
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Pisma bralcev/Osmrtnice

V SPOMIN
9. junija je minilo leto dni, odkar se je poslovila 

od nas naša mama

PAVLA RAVNIKAR 
iz Plesa 5 pri Moravčah

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

Vsi njeni

Srce je omagalo,
tvoj duh je zastal,
a nate spomin bo
večno ostal.

V SPOMIN
 11. Julija  bo minilo  30 let odkar nas je 
prezgodaj zapustil dragi sin, brat in stric

ROBERT CERAR 
iz Goričice

 Spomin nate bo vedno v naših srcih, zelo te pogrešamo. Zahvalju-
jemo se vsem,ki se ga spominjate,mu prižigate svečke in za trenutek 

postojite ob njegovem grobu.

Vsi tvoji

Tam,kjer si ti,ni sonca in ne luči.
Le tvoj glas in nasmeh
Nam v srcih še živi.
Nihče ne ve kako boli,
Ko se zavemo,da te več ni.

Pisma bralcev
Pisem	bralcev	ne	lektoriramo!	(uredništvo)

Občani iz meseca v mesec prebiramo županovo samohvaljenje, 
predvajanje na ATV programu o vseh načrtih in zastavljenih 
ciljih, h katerim župan stremi ter si želi cilje doseči, ne glede na 
način. Le da bodo doseženi.
Po njegovem mnenju je pomembno asfaltiranje cest, skorajda že 
gozdne poti in travniki po hribih, kjer je g. Rebolj na preteklih voli-
tvah redno “pobiral” volilne glasove. Kaj pa tako imenovan center 
Moravč? Kdaj smo bili mi deležni kakšnih lepotnih popravkov, obnov, 
rekonstrukcij,…? Razen rovarjenja in kopanja ceste po Vegovi ulici 
leta 2012 zaradi daljinskega ogrevanja (za katerega ne moremo trditi, 
da je prineslo kaj koristi), dobivamo le tresenje hiš zaradi vsak dan 
povečanega prometa – naj bodo to Termitovi tovornjaki z vožnjo v 
peskokop in nazaj proti Drtiji (mimogrede, kaj pa kakšna obvoznica 
ob Drtijščici, bi nam bilo marsikaj prizanešeno?), avtobusi in kombiji 
za šolske prevoze – le čakamo lahko, kdo nam bo prej “odpeljal” 
nadstrešek, saj se morajo avtomobili in avtobusi ter druga večja 
prevozna sredstva, ko se srečajo, umikati na pločnik.
Govora je bilo o širitvi ceste, a le pod pogojem, če bo zgrajen tako 
pričakovani Dom upokojencev, za katerega se občina prizadeva 
leta in leta. In tako nas bo s pričetkom gradnje pričakal še večji 
hrup, še več gradbenih strojev, tovornjakov,… Kaj, sicer pa v 
primeru, da tudi tokrat načrt za zgoraj omenjeni dom upokojencev 
spodleti, naenkrat ne bo potrebe po širši cesti? Če še niste opazili, 
avtomobili so čedalje širši, ne pa ožji, kot pred nekaj desetletji.
In gospod župan, zagotovo veste, da (vsaj) prebivalci Vegove ulice 
še vedno pijemo vodo iz azbestnih cevi. In to se vam ne zdi toliko 
pomembno, da bi se čim prej začela kakšna sanacija vodovoda?
Kaj je bilo v času vašega županovanja storjenega na področju 
mladine, preživljanja prostega časa,..? Ja, pred štirimi leti se je 
odprl nov vrtec. Obljube o športnem (šolskem) centru so že pre-
žvečene. Ste bili v toplejših mesecih v času pouka kdaj v bližini 
osnovne šole? Kajti ob urah telovadbe morajo šolarji teči ob šoli 
ter po pločniku. Kar mogoče ne bi bilo za vas nič spornega, če 
se ne bi pripetilo kateremu od tekačev, da mu na pesku (ki je na 
pločniku) spodrsne in se komajda reši, da ne pade s pločnika na 
cesto pod kakšno vozilo. 
Kje so kakšna otroška igrala, kamor bi se z otroki lahko zatekli v 
popoldanskih urah? Verjetno jih bomo dočakali, ko bodo naši otroci 
hodili v srednjo šolo ali na fakulteto. Ostanejo nam gozdovi, travniki. 
Pot ob Drtijščici bi bila bolj prijetna, ko bi bila urejena. Pot ob Ka-
mniški Bistrici bi vam lahko dala kakšno idejo: urejena pot ob reki, 
fitnes naprave na prostem, igrala za manjše in večje otroke.
Vsaj nekaj idej sem napisala, za katere se mi zdi, da kličejo po 
opravilih in so bolj nujne kot pa urejanje trškega jedra, poslovilne 
(mrliške) vežice.
In še en napotek za gospoda Rebolja: v prihodnje ni potrebe 
na otroških prireditvah (kot npr. Prireditev ob Gregorjevem) 
razglabljati o Termitu, analizah in ljudi pregovarjati, da naj ne 
nasedamo raznim govoricam. Navsezadnje se pogosto izkaže, da 
govorice niso iz trte zvite, kajne?

Tanja Belak, Moravče

V razmislek moravškim svetnikom
Slovenija ima praznike, ki jih praznujemo. Tudi občina Moravče 
ima praznike - proslave, na katerih pa je udeležba svetnikov 
slaba. Občani smo vas izvolili, da ste svoj mandat prisotni na 
sejah, raznih komisijah in odborih ter tudi na proslavah, ki jih 
je 5 do 6 na leto.
Spoštovani svetniki, pa brez zamere. Radi se imejmo, zdravi bo-
dimo pa svoj mandat vestno do konca izpeljimo?!

Janez Klopčič, Vrhpolje

Recepti iz Moravške doline

Jagodni smoothie z 
jogurtom

Današnji	recept	je	preprosta	specialiteta,	ki	nas	bo	ohladila	
v	v	vročih	poletnih	dneh.	Navadno	za	smutije	po	večini	
uporabljamo	vodo	ali	mleko.	Spodnjemu	receptu	pa	bomo	
dodali	jogurt.

Za	jagodni	smuti	napitek	z	jogurtom	potrebujem:
5	velikih	jagod,	1	banano,	2	dcl	jogurta,	cimet	v	prahu
Priprava:
Najprej	pod	tekočo	vodo	operemo	jagode	in	jih	stresemo	
v	visoko	posodo.	Dodamo	še	
na	 koščke	 narezano	 bana-
no,	 prelijem	 z	 jogurtom	 ter	
posipam	s	cimetom	v	prahu.	
S	 paličnim	 mešalnikom	 ali	 z	
mešalnikom	 za	 smutije	 vse	
skupaj	zmiksamo.	 	Vlijemo	v	
kozarec,	potresem	s	cimetom	
v	prahu	ter	okrasim	s	svežimi	
listki	mete.
Jagodni	 smuti	 z	 jogurtom	 je	
primeren	 tudi	 kot	 malica	 ali	
osvežitev	po	sprehodu.
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Oglasi

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 *	

Koncert
Tereza Kesovija & 

band
Gost: Stane Vidmar

Grad Tuštanj pri Moravčah 
1.07.2017 ob 20.30h

Vstopnice: 

Petrol, OMV, POŠTE, WWW.EVENTIM.SI

Recepti iz Moravške doline

27junij	2017



Oglasi

TEČAJI CPP-pričetki: 

26.6., 17.7., 7.8. in 21.8., 2017, ob 16ih

AKCIJA ure vožnje v PAKETU po: 

20,00 (POLO) in 21,25 (GOLF)

IZKORISTITE POPUSTE nakup paketnih ur

IN POČITNIŠKI ČAS
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!

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!

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!

28 Novice	iz	Moravške doline


