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Obvestila

25., 26. in 27. 

avgust 2017

Več informacij 
TOP ŠIT igrAH na 
www.spasnavas.si

Prijave zbiramo na 
prijava@spasnavas.si

število tekmovalcev 

je omejeno!

TOP ŠIT IGRE
sobota in nedelja, 26. in 27. 8. 2017

Extremni spust
TEKMA v spustu hitrih in drznih odraslih oseb  
z otroškimi vozili, kjer deluje le gravitacija. 
Spust poteka po hribu na prizorišču festivala in 
sicer v skupinah od 4 do 6 vozil. Steza je dolga 
100 metrov. nagrade so bogate.
 
Skok v blato
vabimo postavne in pogumne skakalce. 
Ocenjujemo najizvirnejši, najatraktivnejši in 
najlepši skok v blato. blatni zmagovalec odnese 
lepo nagrado. 

Hitrostno pitje
v hitrostnem pitju tekmujejo Ekipe s 4 žejnimi 
člani. vsak član ekipe po grlu spusti 0,5l pijače. 
zmaga ekipa, ki najhitreje sprazni vrčke. 
odžejani zmagovalci prejmejo tudi lepo 
nagrado.

Hitrostno žretje
lačni jedci tekmujejo v hitrostnem žretju 
hamburgerja. Zmaga tisti, ki prvi celega poje. 
poleg polnega želodca zmagovalec dobi tudi 
nagrado.

PRIJAVITE SE. 

 

festival Špas na vas 
v okrilju idilične narave Na Javoršici 
pri Moravčah vam bo postregel s 
Špasno kulllinariko, Top Šit igrami 
(ekstremni spust z baby racing vozili, 
skok v blato, hitrostno žretje in pitje) 
in v treh dneh več kot 100 glasbeniki v 
28 glasbenih skupinah. 

Tekači se bodo v soboto pomerili v  off 
road tek Špas'n'run. Poskrbljeno bo 
za zabavo  najmlajšIH. Organiziran BO 
tudi kamping.

glasbeni program 
Petek, 25. avgust 2017, rock večer
20.00 mates
21.00 lusterdam
22.00 BIG FOoT MAMA

sobota, 26. avgust 2017
12.00  ansambel Hec
13.00  ansambel Odziv
14.00  ansambel Gregorja Kobala
15.00  ansambel Skrivnost
16.00 ansambel Livada
17.00  ansambel Ideja
18.00 Tim kvintet
19.00  Peklenski muzikantje
20.00  ansambel Viharnik
21.00  SOS kvintet
22.00 ansambel Glas
23.00 ansambel Jureta Zajca
00.00  Skupina Joker

nedelja, 27. avgust 2017
11.00  ansambel Kos
12.00  Mladi Gamsi
13.00  ansambel Domačini
14.00  ansambel Tik-Tak
15.00  Gorenjski kvintet
16.00  ansambel Smeh
17.00  Raubarji
18.00  ansambel Mladi Upi
19.00  ansambel Vžig
20.00  ansambel Jug
21.00  ansambel Mladika

top šit igre
sobota in nedelja, 26. in 27. 8. 2017
14.45 - 15.00 extremni spust
15.45 - 16.00 extremni spust
16.45 - 17.00 skok v blato
17.45 - 18.00 skok v blato
18.45 - 19.00 hitrostno žretje
19.45 - 20.00 hitrostno pitje

špas'N'RUN 

GOLDWINGS 

za otroški nasmeh 
SOBOTA in nedelja, 26. in 27. 8. 2017
igre-labirint-jahanje ponijev, ... 
nedelja, 27. 8. 2017 
igre-labirint-jahanje ponijev- 
risanje-čarovnik, ...
12.00 - 18.00  Risanje portretov in karikatur, 

poslikave obraza in prosto 
ustvarjanje Z blažem slaparjem

14.00 - 18.00  čarovniške predstave  

Več informacij na: 

       spas na vas      www.spasnavas.si

sobota, 26. 8. 2017
14.00 - 19.00 tek

sobota, 26. 8. 201
16.00 moto fest

Špas'n'run
Sobota, 26. Avgust 2017, ob 14:00

ULTRA off road 
5 URNI KROŽNI TEK

NAGRADA ZA 
ZMAGOVALCA: 

50,00 EUR 
ZA VSAK PRETEČEN 

6,5 km krog.

off road TEK 6,5 km

1. nagrada: 100,00 EUR

2. nagrada: 50,00 EUR

3. nagrada: 25,00 EUR

PRIJAVE na: tek@spasnavas.si 

Špas'n'run off road TEK 6,5 km 
tek je namenjen tako začetnikom kot tudi 
izurjenim tekačem. potekal BO po razgibanem 
terenu - čez travnike, gozd in po gorskih 
poteh. premagali boste višinsko razliko  
380 m na 6,5 km progi.  ŠTART in CILJ bosta na 
prizorišču festivala ŠPAS NA VAS. 

Špas'n'run ULTRA OFf ROAD 5 urni
KROŽNI TEK
Izurjeni tekači se lahko udeležite 5 urnega 
krožnega teka. Zmagovalec mora v času 5 ur 
najhitreje preteči največje število krogov. 
Z VSAKIM KROGOM BOSTE premagali višinsko 
razliko 380 m na 6,5 km progi.  ŠTART in CILJ 
bosta na prizorišču festivala ŠPAS NA VAS.

ro
ck

ro
ck

Razstava ob Kmečkem prazniku

ČEBELARSTVO NA MORAVŠKEM
Turistično društvo Moravče bo v sodelovanju s Čebelarskim 
društvom Moravče v času  letošnjega Kmečkega praznika 
DPM  pripravilo razstavo o čebelarstvu na Moravškem. 

Razstava bo na ogled  v avli Kulturnega doma: 
v petek, 28. julija, od 16. do 20. ure,
v soboto, 29. julija, od 8. do 20. ure,
v nedeljo, 30. julija, od 8. do 11.ure.

Lepo povabljeni k ogledu!

Društvo upokojencev Moravče vabi

Svoje članice in člane na voden izlet na splavarjenje 

po krki in v novo mesto v četrtek 27. 7. 2017 

(rezervni datum je 3. 8.)

odhod iz avtobusne postaje 

v Moravčah bo ob 8. uri.

prijava do 25. 7. na telefon 031 634377.

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

Obvestila

Naslednja številka izide 7. septembra 2017. 
Vaše prispevke pričakujemo do 24. avgusta.
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 v času kislih kumaric, se v naši občini ve-

liko dogaja. To lahko razberete iz glasila, ki ga držite v 
rokah.

Glavna tema preteklega obdobja so bili zagotovo mo-
rebitni vplivi odlagalnega materiala na območju nekda-
njega odkopa v Drtiji v lasti Termita na podzemne in po-
vršinske vode. Dvom civilne iniciative je sprožil odločitev 
župana in OS, da naročijo neodvisno analizo vplivov. Ta 
je bila predstavljena v Kulturnem domu, vendar pa ni v 
celoti zadovoljila in bo še razširjena na vzhodni del odko-
pov. Zato je bilo sprejeto, da se naročijo dodatne analize, 
Termit pa se poziva, da s svojimi ukrepi sledi nasvetom 
strokovnjakov.

Gasilska zveza Moravče je praznovala svojo 20 letni-
co. Slavnostni govornik je bi dr. Milan Brglez, predsednik 
Državnega zbora RS. Poudaril je, da bo tudi po pravni 
poti potrebno urediti status gasilcev. Podeljenih je bilo ve-
liko priznanj, plaket in odlikovanj. Ponosni smo lahko, da 
je vsaki 7. prebivalec naše komune gasilec.

Naj omenimo še  udeležbo občine na srečanju pode-
želskih občin iz 25. držav članic Evropske unije, ki je bilo 
tokrat v občini Kannus na Finskem. Moravče predstavlja-
jo Slovenijo. Za prenočišča in del prehrane in prevozov 
poskrbijo družine gostiteljice, ki za to ne dobijo nobene 
kompenzacije, za potne stroške pa prispeva tudi Bruselj. 
Osrednja tema srečanja je bila » Toleranca in solidarnost 
kot ključni vrednosti prihodnosti Evrope«.

Lepe in prijetne počitnice! 
Odgovorni urednik
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Županova stran

Dodatne analize in ukrepi 
v Termitu

Pogovor z županom Martinom Reboljem

G. župan, kakšne občutke imate po javni predstavitvi 
analize vsebine odlaganih materialov v opuščene pe-
skokope Termita?

Obnašanje udeležencev in sam potek dogodkov je bil 
pričakovan. Ni bilo nobenih ekscesov. Sicer pa je ra-
zumljivo, da bodo pobudniki civilne iniciative še vedno 
dvomili v vse, kar se tam dogaja, čeprav so analize 
pokazale, da odlaganja nevarnih odpadkov ni. So pa 
predlagani nekateri dodatni ukrepi. Občinski svet me je 
podprl, da z določenimi  analizami nadaljujemo. Prav 
tako podpiramo priporočila in ukrepe, ki jih predlagal 
Geološki zavod Termitu. Prepričan sem, da sredstva, ki 
jih je občina namenila za raziskave niso bila zaman. Gre 
za varovanje našega okolja in včasih moramo nameniti 
nekaj sredstev tudi za to. To govorim predvsem za to, ker 
je neka gospa iz zasebnega okoljskega inštituta trdila, da 
smo nezakonito uporabili občinske finance. Verjamem pa 
tudi, da smo večino naših občanov pomirili in prepričali, 
da se na odlagališčih ni dogajalo nič nezakonitega in da 
je treba zaupati v uradne državne inštitucije.
Dom starejših je zagotovo velik projekt za občino. Se 
kaj premika?

Pričakujem da bo državna revizijska komisija v krat-
kem potrdila izbranega projektanta in da bomo lahko 
nadaljevali s potrebnimi opravili, torej projektiranjem 
in vsemi postopki, ki temu sledijo. Sočasno s pripravo 
PGD načrtujemo tudi  širitev ulice od križišča pri obči-
ni do osnovne šole. Ob tej priliki bomo obnovili še vso 
komunalno infrastrukturo. Gre za odvajanje meteornih 
vod, kanalizacijo in vgradnjo nove vodovodne napeljave 
pod pločnikom in ustrezne hišne priključke.
Kaj pa napovedane spremembe OPPN (občinskega 
podrobnega prostorskega načrta)?

18. julija bo objavljena razgrnitev OPPN za območje MO 
16 in 18. Zaradi letnih dopustov jo bomo raztegnili na dva 
meseca, tako da si jo bodo lahko ogledali vsi občani. Vsa 
obvestila v zvezi s tem so objavljena na spletnih straneh 
občine. 6. septembra bo organizirana v avli Kulturnega 
doma še javna obravnava.
Kar zadeva obnovo trškega jedra ob cerkvi pa načrtuje-
mo nekaj sestankov s kranjskim zavodom za ohranjanje 
kulturne dediščine.
Verjetno bo nov OPPN potreben tudi za realizacijo 
izgradnje športnega parka ob šoli? Kakšna so realna 
pričakovanja?

Ne glede na že izvršene nakupe potrebnih zemljišč od 
Sklada kmetijskih zemljišč RS, bo morala občina dokupiti 

še precej parcel. Intenzivno se pogovarjamo z lastniki in 
upam na ugodne rešitve, natančne časovne projekcije pa, 
žal, ne morem še dati.
Vsak razgovor obsega tudi posege v infrastrukturo. S 
kakšnimi informacijami nam lahko postrežete?

Naslednji teden (pogovor je potekal 12.7. op.p.), če nam 
bo vreme naklonjeno, začnemo s pripravami  za asfaltira-
nje rekonstruirane trase med Rotarjevim mlinom in Mo-
šenikom, nato na preostalem delu ceste v Podgorici pri 
Pečah in, če ne bo zapletov z lastniki, še na Pogledu.
Podpisane so pogodbe  za obnovo vodovoda Vahtenberg, 
Krulc-Dunaj in Podkraj. Dela bosta izvajali podjetji iz 
Grosuplja  in Celja.
Pričakujem, da bomo v naslednjem tednu imeli pod-
pisane pogodbe o pravici gradnje 2. faze kanalizacije 
Podstran-Dole-Krašce. Z deli bi lahko začeli v  poldru-
gem mesecu.
Za dokončanje kanalizacije v Zalogu pri Moravčah pa 
nam za pridobitev gradbenega dovoljenja manjka še 
nekaj soglasij.

EV
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Občina

Poročilo s seje občinskega sveta

Dostop do širokopasovnega omrežja šele leta 2020

Junijsko sejo občinskega sveta bi lahko imenovali kar mara-
tonsko, saj je trajala skoraj štiri ure. Delno je za to kriv obsežen 
dnevni red, še bolj pa dokaj pereča in pomembna vprašanja.
Prva in najbolj »vroča« točka dnevnega reda je bila predstavitev  
možnih vplivov odlagalnega materiala na območju nekdanjega 
odkopa Drtija v lasti Termita na podzemne in površinske vode. 
Poročilo je podala dr. Sonja Cerar iz Geološkega zavoda Slo-
venije. Čeprav je bilo iz razlage razbrati, da ne gre za kakšne 
posebne probleme, svetniki  z njo niso bili zadovoljni. Pripom-
be so letele na prepozno dostavo gradiva, ki so ga prejeli na 
seji  in tako niso imeli časa za študij in pripravo na razpravo. 
Predlog, da se točka prestavi na naslednjo sejo ni bil sprejet. 
Poročevalka je priznala, da njena  institucija  nima ustreznega 
akreditiva, da pa jih ima češki laboratorij. Pojavila se je še kopi-
ca vprašanj, ki pa vselej  niso dobila zadovoljivega odgovora. 
Tudi župan je zahteval odgovor, ali gre za kakršnakoli tveganja 
za danes ali čez dvajset let in ali snovi s seznama predstavljajo 
nevarnost za ljudi in okolje.  Na izjavo,  da » niste kompetentna 
za odgovore«, poročevalka ni  odgovorila. 
Svetniki so dali besedo tudi predstavniku ljudske iniciative, ki 
je poudaril, da so stvari šele na začetku in da njihove zahteve 
niso izpolnjene. Želijo, da se s tem problemom v Moravčah 
resno spoprimejo.
Svetniki so sklenili, da je potrebno  analizo dopolniti. 
Sledilo je obširno poročilo  in zaključni račun Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva, ki so ga svetniki soglasno potrdili.
Za občane, ki nimamo dostopa do širokopasovnega omrežja, 
in takih nas je 80%, je bilo bolj zanimivo poročilo predstavnika 
EUROCON-a d.o.o. Pri razpršeni poseljenosti, ki je značilna za 

našo komuno, operaterji nimajo ekonomsko-komercialnega 
interesa, zato je ta način najugodnejši in edino možen. Občina 
posebnih stroškov, razen odstopa služnosti na njenih zemljiščih 
za instalacijo kablov, ne bo trpela. Stroški gospodinjstev pa 
bodo pri  v primeru zaključkov napeljave v zasebnih objektih, 
znašali 150 evrov na enoto.  V Načrtu razvoja odprtega širo-
kopasovnega omrežja  elektronskih komunikacij naslednje 
generacije, ki ga je občinski svet soglasno podprl, je naštetih 
vrsta ekonomskih in družbenih koristi. Upamo lahko le, da se 
obljubljeni rok izvedbe, tj, leto 2020, ne bo premaknil.
Občinski svet je v nadaljevanju dal soglasje uporabi normativov 
v vrtcu, ki ga je podala ravnateljica in se seznanil z varnostno 
oceno v občini. Po mnenju komandirja PP Domžale, so varno-
stne razmere v občini, v primerjavi s sosednjimi, zelo dobre.  
Seveda bi lahko bile še boljše. Veliko je odvisno od sodelovanja 
med občani in policijo.
Svet se je nato seznanil še s poročili Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti, izpostava Domžale in DOLB Moravče. 
Pri drugem je bilo kar nekaj pripomb na ceno in zagotavljanje 
tople vode v poletnem času. Upati je, da se bo z izgradnjo 
doma starejših, zadeva uredila. Zato so se svetniki odločili za 
subvencijo fiksnega dela stroškov toplotne energije v višini 
50% vse do izgradnje doma oz. preklica.
Na podrobni predlog župana so svetniki potrdili še drugi reba-
lans občinskega proračuna. Prihodki se bodo povečali za 140 
tisoč, odhodki pa za 107 tisoč evrov. Večina prerazporeditev 
bo opravljena znotraj proračunskih postavk, za nekatere pa 
bodo uvedene nove.

EV

Priprava na vikend odprtih vrat 
Priprava na vikend odprtih vrat v naši občini se nadaljuje. 
19. junija sta predstavnici LAS-a v avli Kulturnega doma 
vsem zainteresiranim ponudnikom podrobneje razložili, 
kako se je potrebno prijaviti oziroma vključiti v tridnevni 
program vikenda v naši občini, to je od 25 do 27. avgusta. 
Do roka se je najavilo 10 ponudnikov. Lahko za primer 
omenimo predstavitev na tržnici z degustacijo in živo 
glasbo, kjer bodo sodelovali: Ekološka kmetija Pr’Travnari 
Velika vas, Iztok Urbanija z izdelavo in pletenjem košar, 
Kmetija Požar, Kmetija Kocjančič Imenje, Mlin Rotar, 
Razsek in predelava mesa Franci Levičnik in Čebelarsko 
društvo. Na gradu Tuštanj se bodo predstavili rokodelci. 
V domu upokojencev bodo razstavljali in izdelovali mila 
ter mazila zeliščarji. Čebelarsko društvo bo pripravilo dan 
odprtih vrat na lokaciji društvenih prostorov. Gotovo pa 
bo Špas na vas spet privabil številne obiskovalce v po-
poldanskih in nočnih urah s svojimi zanimivimi dogodki. 
Podrobneje bodo vabili tudi nacionalni mediji, ko bo za-
deva dokončno sestavljena in časovno določena za vse 
ponudnike. Za nas domače goste pa bodo najbrž poslani 
tudi letaki po gospodinjstvih, saj je pobudnica vikenda 

odprtih vrat Občina Moravče.
Zadnji vikend v avgustu bo najbolje biti kar v domači 
občini. Kot se pričakuje, se nam obeta veliko zanimivih 
dogodkov in zabave pa tudi pokušin. 

VR
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Dan državnosti v Moravčah
Na predvečer dneva državnosti je na 
prostoru pred parkom v Moravčah ob 
soju luči svečano zadonela slovenska 
himna v izvedbi Grajskega okteta in 
naše Pihalne godbe. Zdelo se je, da 
so se obiskovalci za nekaj trenutkov v 
mislih preselili v čas pred osamosvoji-
tvijo, v čas negotovosti, kako se bodo 
odvile sanje po samostojnosti. Besede, 
ki jih je na začetku prireditve povedala 
povezovalka Eva, so nam znane, pa 
vendar jih je vedno znova lepo slišati, 
ker govorijo o takratni enotni drži na-
šega naroda:  »Želja po samostojnosti 
naše države je 26. decembra 1990 
postala uradna, ko so bili razglašeni re-
zultati plebiscita. Za samostojno in ne-
odvisno Slovenijo je na referendumu 
glasovalo 88,5 odstotka vseh volilnih 
upravičencev. 25. junij 1991 pa je bil 
dan razglasitve neodvisnosti.« Venec k 
pomniku samostojnosti v parku so ob 
spremljavi Pihalne godbe položili ve-
terani vojne za Slovenijo in naš župan 
Martin Rebolj, ki je nato obiskovalce 
nagovoril: »Verjetno so naši predniki že 
v 6. stoletju imeli v mislih neko našo 
skupnost, kar so, kot prvo slovensko 
državno, kneževino Karantanijo, v 7. 
stoletju udejanjili. V zgodovini pa so 
nas kasneje mnogokrat združevali 
in priključevali, toda slovenski narod 
se ni predal. Naša narodna zavest je 
tlela in postajala še močnejša. Ob po-
skusu nacifašizma, da tudi slovenstvo 
zbrišejo iz obličja zemlje, smo se uprli 
in osvobodili kot del SFRJ. V tej sku-
pnosti narodov smo bili spoštovani in 
uspešni. Mogoče je tudi to bil vzrok, da 
smo se odločili za samostojno državo. 
Prvikrat po drugi svetovni vojni smo 
ravnali drugače, kot so od nas priča-
kovali. Z dejanji, načinom in postopki 
je narod dokazal, da je zrel za lastno 
državo. Tudi na področju Evrope, ka-
tere del smo se odločili postati, so nas 
spoštovali. Pa se je nekako ustavilo 
napredovanje, ustavila se je gospo-
darska rast in konkurenčnost. Razlogi 
so nam znani. Ravno zato lahko po 
26. letih samostojne države Slovenije 

zopet verjamemo 
v ponovni vzpon in 
nadaljevanje uspe-
šnosti.  Gospodarska 
rast se dviguje in s 
tem kvaliteta življe-
nja. Politika se mora 
o pomembnih zade-
vah za napredovanje 
države poenotiti. Ko 
gre za skupno dobro, 
ne velja nasprotovati 
samo zaradi stran-
karske pripadnosti. 
Kot vemo,  morajo 
v vpregi konji pote-
gniti skupaj, da voz 
teče naprej. Naj voz 
samostojne Slovenije teče v korist 
prebivalcev, ki smo v svetu znani, kot 
dobri delavci, gospodarstveniki in 
uspešni vodje na različnih področjih. 
Potrebna je medsebojna odgovor-
nost in človeška solidarnost. Bodimo 
si dobri sosedje, dobri sodelavci in 
vodilni.« Spomnil je tudi na okolje in 
poudaril, da od vseh akterjev v občini 
pričakujemo, da ravnajo v skladu z 
okoljevarstveno zakonodajo. Povedal 
je, da rezultati sedanje raziskave, 

analize možnih vplivov sanacijskega 
materiala na območju odkopa Drtija, 
kažejo na to, da v Termitu ni odloženih 
nevarnih odpadkov. Pozval je tudi, 
da se na splošno ne bi združevali v 
nasprotovanju, temveč v podporo do-
brim projektom in napredku. »Znane 
so besede ob osamosvojitvi, da so bile 
dovoljene sanje in te so takrat uspele. 
Tudi danes je pred nami še veliko izzi-

vov, ki čakajo na izpeljavo, v državi in v 
občini.« Ob zaključku govora je župan 
vsem čestital ob prazniku.
V programu proslave smo še večkrat 
slišali Pihalno godbo, vmes sta do-
moljubne pesmi zapela Komorni zbor 
Limbar in Grajski oktet. Tina Žnidar, 
Natalija Brodar, Aljaž Hribar in Boris 
Huber so recitirali Gregorčiča, Jenka 
in Župančiča. Videli smo prikupne mo-
ravške mažoretke na glasbo Pihalne 
godbe in prisrčno vrtčevsko folklorno 
skupino, v zadnjem delu programa pa 

še pesem Nine Pušlar v izvedbi Lavre 
Cerar, Grajskega okteta in Pihalne 
godbe. Tako je bilo poskrbljeno za 
medgeneracijski nastop ob dnevu 
naše domovine. Lepo je bilo videti tudi 
obiskovalce vseh generacij. 
Prireditev sta povezovalki zaključili: 
»Vsem v naši domovini želimo vse kar 
je v dobrem mogoče. Voščimo vam 
lepo praznovanje dneva državnosti, 
26. obletnice osamosvojitve.«
Občina je za zabavo ob praznovanju 
tudi letos povabila Ansambel Toneta 
Rusa in za postrežbo Društvo pode-
želske mladine, tako da je bilo vzdušje 
pravo še dolgo v toplo noč.

VR
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PEOPLE MEET PEOPLE 

Veliko srečanje na Finskem

Letošnje veliko srečanje evropskih 
podeželskih občin se je odvilo od 6. 
do 10. julija v Kannusu na Finskem. 
Sodelovalo je 25 držav, po štiri ali pet 
odraslih in štirje ali trije mladi udele-
ženci iz vsake. Znano je, da Slovenijo 
zastopa občina Moravče. Gotovo pa 
se vsaka občina gostiteljica potrudi, 
da pripravi dober program, družine 
gostiteljice pa dneve srečanja v glav-
nem posvetijo gostom. 
Po prihodu v Kannus so družine go-
stiteljice prepustile goste počitku, saj 
je bilo sredi noči. Zaspati pa ni bilo 
čisto lahko, ker Slovenci in tudi drugi 
ne severnjaki, nismo vajeni noči, ki ni 
dosti bolj temna od oblačnega dne 
pri nas. 
Prva zadeva, na katero so gostitelji 
povabili je bila maša, kar je običajno 
za taka srečanja. V Kannusu je bila to 
Evangeličanska cerkev. Pripravili so 
program z govori, pesmijo in molitvi-
jo. Zanimivost tega dogodka je bila 
gotovo ta, da je škof v svojem govoru 
oznanil, da je med 24. evropskimi 
državami, ki jih je obiskal, za njega 
najlepše mesto Praga in najlepša dr-
žava, pozor, Slovenija. Na otvoritveni 
ceremoniji je zaradi te pohvale naša 
zastava še bolj opazno in smelo vihra-
la. Na tem uradnem sprejemu so se 
tudi poslovili od prejšnjega predsedni-
ka združenja Fransa Ronnesa z minuto 
molka in govorom. Vsak od županov 
pa je še je posadil drevo.
V Kannusu je bila za razpravo na de-
lavnici, ki je osrednji dogodek vsakega 
srečanja, tema strpnost in solidarnost. 

Pokazala je, da so na tem področju po 
državah Evrope različnosti. 
Gotovo se je naša delegacija dobro 
odrezala tudi na Kulinaričnem večeru, 
kjer se je kar trlo dobrih raznovrstnih 

prigrizkov in posebnih pijač iz po-
sameznih držav. No, lahko vseeno 
stavite, da so naši z moravško kuhano 
šunko, kranjsko klobaso in divjačinsko 
salamo ter viljamovko, kar blesteli. 
Mogoče je bil uspeh še večji zaradi 
naših mladih, ki so lepo predstavili  
moravško mizo, privabili in pokramljali 
z ostalimi predstavniki držav. Tretji 
dan je bil na razpolago šport, njihove 
značilne savne, sprehodi in spoznava-
nje kraja ter običajev. Za nas so odprli 
tržnico z raznimi spominki. 
Brez posveta županov in sestanka 
predsedstva charterja veliko srečanje 
ne more in ne sme, ker se na njem 
podajajo poročila o preteklih srečanjih 
in sklepa se načrte za naprej. Na tem 
sestanku so sporočili, da je pričako-
vati s strani Evropske komisije odslej 
za mlade manj denarja za povrnitev 
stroškov organizacije srečanja in pre-
vozov. Za pripravo velikega srečanje 
v letu 2018 se je javila Malta. Mladi 
bodo naslednje leto odšli na Hrvaško 
v Tisno. Sicer pa se pripravljajo še 
druge spremembe, tudi volitve pred-
sednika in predsedstva.
Zadnji večer srečanja so Finci pripra-
vili zaključno prireditev. Predsednik 
združenja Karl Grammanitch se je 
zahvalil za organizacijo občini Kan-
nus, domača županja Terttu Korte pa 
družinam gostiteljicam in vsem, ki so 
sodelovali pri organizaciji. Stekel je 
prijeten kulturni program z mladimi 
baletkami in več skupin pevcev. Tudi 
župani ali predstavniki posameznih 
25. držav (občin) so se zahvalili za to-
pel sprejem v Kannusu in pri družinah 
– gostiteljicah, kjer se je pravzaprav 
začutil pravi utrip življenja v finski 
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občini, ki ima z našo podobno število 
prebivalcev, površne pa veliko več. 
Vsekakor je Finska urejena dežela z 
mnogimi jezeri, ravnino, veliko gozda 
in zelenja ter prijaznimi ljudmi. 
Noči na Finskem praktično nimajo. 
Poleti imajo tri ure polmraka, pozimi 
pa je polmraka kar 21 ur. Čudno se 

je zdelo, da je ob 23. uri sonce še 
močno svetilo in grelo. Sicer pa je kar 
nekaj stopinj manj kot pri nas in rado 
dežuje. V tem času srečanja so imeli 
izredno toplo in lepo vreme. Šalili so 
se, da je zaradi srečanja. Baje pa bo 
drugi teden spet običajno hladno in 
mokro. 

Od teh prisrčnih in dobrih ljudi, Fincev, 
se je bilo kar težko posloviti. Možnost 
snidenja bo v Moravčah, ko bomo mi 
gostili tako veliko srečanje, okoli 300 
gostov. Seveda pa bo zato potrebno 
tudi veliko družin – gostiteljic.

VR

People meet people Youth (mladi)  – Kannus (Finska)
Občina Moravče se je udeležila 
evropskega zborovanja podeželskih 
občin, tokrat v Kannusu na Finskem.  
Celoten program je trajal od 06.07.-
10.07.
Pozno popoldne smo iz letališča Br-
nik odleteli do Dunaja, kjer smo se 
vkrcali na letalo do Helsinkov. Nato 
smo imeli še notranji enourni let do 
majhne občine Kannus. Ob 03.00 
zjutraj, po polarnem času, kjer je 24 
ur dan, smo prijetno utrujeni prispeli 
do prijaznih gostiteljev. Gostitelji so 
nas odprtih rok vzeli pod njihovo 
streho.
Že naslednji dan smo imeli tako 
imenovani Workshop Youth oziro-
ma Delavnice za mlade. Projekt se 
je imenoval Strpnost in solidarnost 
med mladino - Mostovi za mir v Evro-
pi. Na delavnici smo se skozi igro 
najprej spoznali med seboj, nato so 
gostitelji Kannusa predstavili finski 
način življenja, sledila je debata o 
strpnosti in solidarnosti v Evropi, 
iskali smo rešitve in načine za bolj-
še življenje mladih v Evropi, za bolj 
varno življenje, ipd. Vsaka država 
je podala svoje mnenje, ki se med 
seboj ni pretirano razlikovalo, med 
seboj smo bili kar enotni. 
Že naslednji dan smo se mladi zbrali 
na športnem igrišču v Kannusu, kjer 
smo mladi med seboj sodelovali v 
različnih ‘’finskih’’ igrah. Na razpola-
go smo imeli bejzbol, frizbi na finski 
način in nekakšno miselno igrico s 
podiranjem lesenih stožcev. Prijetno 
razigrani in nasmejani smo po dveh 
urah športnega udejstvovanja imeli 
prosti čas za svojo delegacijo iz 
Moravč ali z gostiteljem pri katerem 
smo spali. Tretji dan je bil dan za 
izlet. Prireditelji iz Kannusa so vse 
udeležence zborovanja, tako mlade 

in starejše, z avtobusom odpeljali v 
obmorski kraj Kalajoki, kjer si lahko 
počel različne aktivnosti, od adrena-
linskega parka do SUP-anja in savna-
nja. Naša celotna delegacija Moravč 
je izbrala sprehod po peščeni obali 
Baltskega morja. Zanimivo nam je 
bilo, da morje ni bilo skoraj nič slano. 
Po prijetnem dnevu smo se vrnili v 
domove naših gostiteljev.
Zvečer smo se od njih poslovili in se 
jim zahvalili za prijetno gostovanje 
v njihovem domu in v Kannusu. Za 
spominek smo jim dali simbolna 
darila iz Slovenije.
V zgodnjih jutranjih urah nas je čakal 
avtobus, da nas je peljal na manjše 
letališče, kjer smo imeli zgodnji 
jutranji let iz Kannusa do Helsinkov. 
Po pristanku v Helsinkih smo imeli 

nekaj uric za hitri ogled mesta, in 
ob 16.50 uri smo imeli direktni let v 
Slovenijo. V Moravče smo prispeli ob 
20.00 uri. Najprej smo nastavili ure 
na lokalni čas, torej za eno uro nazaj. 
Dan smo imeli dolg kar 25 ur :) .
Na projektu People meet people 
mladi spoznavamo ljudi iz drugih 
držav, spoznavamo njihove kultu-
re, se med seboj kontaktiramo in 
razvijemo prijateljske vezi. Poleg 
družabnosti in zanimivem gostova-
nju, se bomo mladi  zborovanja v 
Kannusu spominjali po polarnem 
dnevu, govorici, ki ne znaš ponoviti 
niti ene besede in zanimivi pokrajini 
s tisočerimi jezeri.

Mateja Hren
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Pogovor s TERTTU KORTE
Županjo občine Kannus - gostiteljice prireditve PEOPLE MEET PEOPLE

Kannus je občina, ki ima približno ena-
ko število duš kot Moravče, je pa po 
površini skoraj 8 krat večja od naše. Je 
pa res, da ju tudi Finska skoraj 20 krat 
večja od Slovenije. Te razsežnosti se 
čutijo povsod. Država je redko pose-
ljena, urejena, čista, ljudje  prijazni in 
nabiti z zdravim humorjem. Pogovor 
je potekal ob robu delavnice županov 
26. evropskih občin. Vsi so bili pre-
pričani, da ta skupnost mora obstati, 
ker prinaša veliko koristi vsem, ki se 
srečujejo.  Sedenje za skupno mizo 
ostaja slogan preminulega predsedni-
ka Rones Fransa.

Ga. županja, kako potekajo volitve 
v vaš občinski svet?
V svet, ki ima 27 članov,  se je uvrstilo 
pet političnih strank. Od tega jih ima 
najmočnejša kar 19. Gre za tako ime-
novano stranko centra, v resnici pa za 
kmečko stranko.
Kako potekajo županske volitve?
Pri nas je nekoliko drugače. Župana/
županjo izvoli občinski svet in ni izvo-
ljena na neposrednih volitvah.
Kašni so glavni problemi, s katerimi 
s srečujete?
Ena izmed težav je že naša oddaljenost 
od glavnega mesta. Od Helsinkov nas 
loči 500 kilometrov. Imamo tudi ob-
čutek, da smo predaleč od sedeža EU, 
kjer se veliko odloča o sredstvih. Naši 
občani menijo, da jih dobimo premalo 
za infrastrukturo, ceste, vodovode, 
kanalizacijo, itd. Ker smo kmetijsko 
in gozdarsko področje imamo občutek, 
da v Bruslju premalo poznajo naše 
specifične potrebe. Pri nas gre za zah-
tevne klimatske razmere, ki prinašajo 
vrsto težav. Menimo tudi, da so cene, ki 
jih dosegajo naši kmetje pri pridelavi 
hrane, še posebej mleka, prenizke. EU 
bi morala povečati subvencije.
Kako bi na kratko opisali vaše go-
spodarske aktivnosti?
Najpomembnejše panoge so lesna 
industrija, kmetijstvo in predelava 
hrane, gradbeništvo, transport in  
javne službe.
Kateri so viri financiranja občine?
V glavnem gre za tri vrste prihodkov: s 
strani države pridobimo 13 mio evrov, 
od nepremičnin 1 mio in davkov na 
prihodke 18 mio. (Proračun tako znaša 
32 mio, moravški pa okrog 4,4 mio, 

čeprav so obveznosti občin na Finskem 
drugačne; op.p.)
Kako pa je z mladimi in izobraže-
vanjem?  
Glede na velikost občine imamo kar 
precej šol. Seveda pa nadaljujejo šola-
nje v večjih centrih. Težava je predvsem 
v tem, da kljub potrebam po izobraže-
nih kadrih, se ti ne vračajo domov. To 
poleg kadrovskih težav pomeni manjši 
priliv  v proračun, zaradi manjših 
davkov na plače.
Imate kaj težav z nezaposleno-
stjo?
Trenutno imamo 11% nezaposlenost. 
Ti dobivajo pomoč s strani države 
in občine. Če so člani delavskih sin-
dikatov tudi z njihove strani. Gre za 
časovno omejeno pomoč, čeprav, če 
padejo dohodki pod določeno mejo, 
brez dohodkov ne ostanejo.
Organizacija takega srečanja zah-
teva, od relativno male skupnosti, 
veliko napora. Gre za skoraj 200 
gostov. Kako ste zmogli?
Tu gre vsa zahvala našim prebivalcem. 
Vse delo so opravili prostovoljno. Po-
skrbeli so za organizacijo, prenočitve, 

zajtrke, prevoze, dobro voljo, itd. Za 
ilustracijo: imamo družino, ki je po-
skrbela za 10 gostov!
Kakšno je vaše stališče do tega 
evropskega združenja podeželskih 
občin?
Prepričana sem, da je še posebej za 
mlade pomembno, da dobijo možnost 
za spoznavanje drugačne kulture, dru-
gih navad, izobraževanje, itd. Včasih je 
res, da se pojavijo kakšni  moteči obla-
ki. Toda iščemo poti in rešitve. Občine 
in njihova vodstva, vsaj nekatera, bi se 
morala bolj potruditi.
In za konec, kaj bi sporočili našim 
občanom?
Bodite zraven! Ideja združenja je bila 
zagotovo brilijantna. Te dni sem sli-
šala veliko mnenj, kako spoznavanje 
in srečevanje toliko različnih ljudi in 
mnenj pozitivno vpliva na čutenje in 
celo čustva udeležencev. Enostavno: 
moramo biti povezani.

EV

Občina
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Predstavljena analiza možnih vplivov sanacijskega 
materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti 

družbe Termit d.d. na podzemne in površinske vode

Vemo, da je občina s sklepom občin-
skega sveta naročila analizo možnih 
vplivov sanacijskega materiala na 
območju nekdanjega odkopa Drtija v 
lasti družbe Termit d.d. na podzemne 
in površinske vode pri Geološkemu 
zavodu Slovenije. Na okrogli mizi 17. 
marca z naslovom Sanacija opuščenih 
peskokopov Termita v Drtiji je bilo s 
strani župana Martina Rebolja oblju-
bljeno, da bo predstavitev rezultatov 
raziskave javna. Raziskava je bila 
javno predstavljena 5. julija. Na ta 
dogodek je občina vabila na spletu in 
po gospodinjstvih.
Vzeti so bili vzorci z izkopom bagra 
in z vrtanjem ob prisotnosti civilne 
iniciative, oziroma tam kjer je ta 
želela. Bilo je izvedeno vzorčenje 
sanacijskega materiala, tal in vode: 
površinske, odpadne in izcedne. Ana-
liza je bila opravljena v akreditiranem 
laboratoriju na Češkem. Rezultate 
analize so predstavljali, komentirali 
in odgovarjali na zastavljena vpraša-
nja: dr. Špela Bavec (Geološki zavod 
Slovenije), dr. Sonja Cerar (Geološki 
zavod Slovenije), dr. Ana Mladenović 
(Zavod za gradbeništvo Slovenije), dr. 
Nina Mali (Geološki zavod Slovenije), 
Venčeslav Lapajne (zunanji sodelavec 
Geološkega zavoda Slovenije).
Prisotne v dvorani je pozdravil župan 
Martin Rebolj. Za predstavitev raziska-
ve je predal besedo dr. Špeli Bavec 
iz Geološkega zavoda Slovenije, ki 
je dokument obširno in natančno 
razložila. V imenu civilne iniciative 

sta se oglasila dr. Jurij Kočar in mag. 
Matjaž Marolt. Svoja videnja so po-
vedali tudi okoličani. Na vprašanja 
so jim bili podani odgovori s strani 
pristojnih gostov. Ponovila pa se je 
zgodba z okrogle mize v marcu z 
očitki, da je odloženi material sporen 
in da okolica trpi z onesnaženostjo. 
Na očitke o povečanih boleznih na 
tem območju je župan odgovoril, da 
raziskave Zavoda za zdravje ne kažejo 
nikakršnega odstopanja in obljubil v 
kratkem predstavitev raziskav s strani 
te inštitucije.
Vzorci so bili vzeti na obširnem obmo-
čju v lasti Termita. Župan ja povedal, 
da se bo v nadaljevanju pripravila še 
raziskava manjšega vzhodnega dela, 
ki je v zasebni lasti. Vključen bo tudi 
monitoring prašnih delcev. Kot pre-
dlog nadaljnjih ukrepov na podlagi 

raziskave je postavitev ograje, ki bi 
preprečila dostop nepooblaščenim 
osebam in kontrolo nad izvajanjem 
sanacijskih del. Za zagotavljanje 
ustreznosti odpadnih materialov za 
pripravo sanacijskih materialov pa 
se predlaga, da naj bi Termit izvajal 
redno fizično, senzorično in analitsko 
kontrolo vhodnega materiala ter jo 
primerjal z dobaviteljevo dokumen-
tacijo.
Opravljena analiza možnih vplivov 
sanacijskega materiala na območju 
nekdanjega odkopa Drtija v lasti 
družbe Termit d.d. na podzemne in 
površinske vode je objavljena na sple-
tni strani občine. Pokazala je, da na 
raziskanem področju nevarnih snovi 
in vplivov ni.

VR

Občina
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Po sledeh napredka naše občine

Iz dela sredstev občina Moravče, ki so namenjena za 
obnovo hišnih priključkov, je v Podstrani 31 zgrajen hišni 
priključek v dolžini cca 80 m. Pred tem je bila izvedena 
odmera ceste v občinski lasti, saj bo kasneje na tem delu 
potrebno vgraditi tudi kanalizacijski priključek in končno 
cesto spraviti v primerno stanje (asfaltirati).

V Veliki vasi je občina na delu ceste, ki je bil lansko leto 
rekonstruiran, zgradila manjši oporni zid v dolžini cca 80 
m, ki bo preprečeval morebitni zdrs, saj je zemljišče na 
tem delu plazovito.

Ob novem vrtcu se gradi oporni zid, ki bo preprečeval 
drsenje brežine, obenem bo koristil kot tribuna glede na 
to, da je spodaj igrišče. Preprečeno bo posedanje brežine 
ob vrtcu.

V vasi Pogled je občina uredila krajši odsek ceste (rekon-
strukcija in asfalt).

VR

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

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

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

ZBIRNA VLOGA 2017
Po oddaji zbirne vloge in po preteku zamudnega roka so 
možne naslednje spremembe zbirne vloge:
• umik posameznega zahtevka,
• sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin (v 15 delov-

nih dneh, ko se to lahko stori),
• umik živali v obdobju obvezne reje v primeru izvajanja 

ukrepa Dobrobit živali za drobnico, 
• sprememba kmetijske rastline, če vpliva na višino 

plačila za ukrep EK,
• sprememba kmetijske rastline, če vpliva na višino 

plačila ali izpolnjevanje pogojev pri ukrepu KOPOP 
Poljedelstvo in zelenjadarstvo (kolobar),

• sprememba kmetijske rastline, ki vpliva na izpolnjeva-

Občina
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nje pogojev za zeleno komponento v shemi neposre-
dnih plačil (obveznost imajo kmetije z več kot 10 oz. 
15 ha ornih zemljišč) – najkasneje do 15. 9. 2017,

• v primeru spremembe pri površinah s konopljo ali 
vrtnim makom oziroma če katerokoli drugo rastlino 
nadomesti s konopljo ali makom,

• oddaja obrazca za oddajo in prejem živinskih gnojil, 
ki ga mora vložiti kmetija, ki tovrstna gnojila oddaja in 
kmetije, ki so od bioplinarne prejele digestat - zadnji 
dan za oddajo je 15. 12. 2017.

Seveda spremembe navedene v prvih sedmih alinejah 
lahko naredite le, če se še ni najavila kakršnakoli kontrola 
s strani ARSKTRP.
V primeru, da iz kakršnihkoli razlogov po oddaji zbirne 
vloge pride do spremembe nosilca, je potrebno na AK-
TRP sporočiti še transakcijski račun novega nosilca. To je 
potrebno narediti elektronsko pri nas.

JAVNI RAZPIS za ohranjanje in razvoj malih 
kmetij (podukrep 6.3) 
V septembru MKGP predvideva objavo javnega razpisa za 
nov podukrep 6.3-Pomoč za zagon dejavnosti namenjen 
razvoju majhnih kmetij. Namenjena bo ohranjanju in ra-
zvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih 
kmetijska zemljišča pretežno ležijo na OMD (območja z 
omejenimi dejavniki za kmetovanje). Podpora se bo do-
delila kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne 

pomoči v višini 5.000 € na upravičenca. Osnovni pogoji, 
poleg oddaje zbirne vloge v letošnjem letu, bodo:
• najmanj 3 in največ 6 ha primerljivih kmetijskih površin 

(PKP) v uporabi  pri čemer se upošteva, da  je 1 ha njive 
1 ha PKP, 2 ha travnika pa le 1 ha PKP,

• stalež živali vsaj 3 in manj od 15 GVŽ, 
• obremenitev s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, 

drobnica, jelenjad) najmanj 0,7 GVŽ/ha oziroma 0,5 
GVŽ/ha za ekološke kmetije.

Potrebno bo priložiti enostaven poslovni načrt v katerem 
bo možno izbirati med naslednjimi cilji: investicijsko vzdr-
ževanje objektov ali nakup opreme namenjeni primarni 
kmetijski proizvodnji ali dopolnilni dejavnosti, nakup nove 
ali rabljene kmetijske mehanizacije, povečanje obsega 
proizvodnih kapacitet (površine ali GVŽ), vzpostavitev 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, postavitev pašnikov ali 
obor za rejo domačih živali, izvedba agromelioracij, ure-
ditev infrastrukture, ureditev bioloških ali drugih čistilnih 
naprav, ureditev trajnih nasadov.
POMEMBNO: upoštevali se bodo samo stroški in aktivno-
sti, ki bodo nastali po datumu izdaje odločbe o dodelitvi 
sredstev!
Izpolnjevanje osnovnih pogojev preverite v oddani zbirni 
vlogi ali pa se za preverbo obrnite na nas, kjer smo vam 
na voljo tudi za dodatna pojasnila. Zbiramo tudi že prijave 
za morebitno izdelavo vloge.

PAVLA PIRNAT, terenska kmetijska svetovalka 

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

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega 

podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje MO-16 in MO-18

Občina Moravče obvešča javnost, da bo javno razgrnjen 
dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za območje MO-16 in MO-18 (OPPN), 
ki ga je pod projektom št. 1164 v juniju 2017 izdelala 
družba Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., 
Ljubljanska 76, Domžale. 

Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev za vso zainteresirano javnost bo po-
tekala od 18. julija 2017 do vključno 18. septembra 
2017. 
Ogled dopolnjenega osnutka je možen v prostorih Ob-
čine Moravče, Vegova ulica 9, Moravče, I. nadstropje, 
v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8. do 10.30 
ure in od 11. do 14 ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 
13. do 17. ure.

Kraj in čas javne obravnave
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obrav-
nave v sredo, 6. septembra 2017, s pričetkom ob 16. 
uri v Kulturnem domu Moravče. 

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen 
dopolnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zain-
teresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe 
in predloge se lahko poda:
• pisno ali ustno na javni obravnavi; 
• kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja 

na Oddelku za urejanje prostora v I. nadstropju Ob-
čine Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče; 

• po pošti na naslov Občina Moravče, Vegova ulica 
9, 1251 Moravče s pripisom: »pripomba na javno 
razgrnitev MO-16 in MO-18«.

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu 
dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne raz-
grnitve.

Številka: 350-0007/2016-3
Datum: 11.7.2017

Martin REBOLJ l.r. 
Župan Občine Moravče

Občina
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Policija svetuje

POLICIJA SVETUJE

INFORMACIJE JAVNEGA  ZNAČAJA 

Informacije javnega značaja so informacije, ki izvirajo iz delovnega 
področja policije, nahajajo pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosje-
ja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je policija 
izdelala sama, v sodelovanju z drugim organom ali pridobila od 
drugih oseb.
Arhivsko gradivo, ki ga hrani v okviru javne arhivske službe pristojni 
arhiv v skladu z zakonom, ki ureja arhive, ni informacija javnega 
značaja.
Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s 
strani fizičnih oseb ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne 
namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katere-
ga so bili dokumenti izdelani. Uporaba informacij za izvajanje javnih 
nalog v organu ali izmenjava informacij med organi za izvajanje javnih 
nalog se ne šteje za
ponovno uporabo informacij.
Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim 
osebam. Prosilci imajo tako pravico zahtevati od policije, ki po njiho-
vem mnenju razpolaga z želeno informacijo, da jim jo posreduje.
Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico od policije pridobiti in-
formacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled, ali pridobi 
njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis.
 
Uradna oseba v imenu organa lahko prosilcu zavrne dostop do zah-
tevane informacije, če gre za podatke iz prvega odstavka 6. člena 
zakona o dostopu do informacij javnega značaja, in sicer:
1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen 

kot tajen;
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z zako-

nom, ki ureja gospodarske družbe;
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 

osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov;

4. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti indivi-
dualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, ki 
ureja dejavnost državne statistike;

5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davč-
nega postopka ali davčne tajnosti, skladno z zakonom, ki ureja 
davčni postopek;

6. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim, ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi;

7. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega po-
stopka, in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi;

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, ne-
pravdnega ali drugega sodnega postopka, in bi njegovo razkritje 
škodovalo njegovi izvedbi;

9. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave, in je še predmet 
posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo napačno 
razumevanje njegove vsebine;

10. podatek o naravni oziroma kulturni vrednoti, ki v skladu z zako-
nom, ki ureja ohranjanje narave ali kulturne dediščine, ni dostopen 
javnosti zaradi varovanja naravne oziroma kulturne vrednote;

11. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov, in bi njegovo razkritje 
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa.

Policija je tudi ob obstoju zgoraj navedenih okoliščin (izjem) dolžna 
dopustiti dostop do informacije, če je javni interes glede razkritja 

zahtevane informacije močnejši od javnega interesa ali interesa dru-
gih oseb za omejitev dostopa do te informacije. Ali je v konkretnem 
primeru dejansko podana prevlada javnega interesa nad omejitvami, 
se ugotovi z izvedbo testa javnega interesa v skladu z 21. členom 
ZDIJZ, razen v primerih, ko gre za tajne podatke najvišje stopnje, tajne 
podatke tuje države ali mednarodne organizacije, davčne podatke 
posredovane s strani tuje države ter za podatke, katerih razkritje bi 
pomenilo kršitev zaupnosti statističnih podatkov o poročevalskih 
enotah ali kršitev zaupnosti davčnega postopka oz. davčne tajnosti - v 
teh primerih pa testa javnega interesa ni dopustno izvajati (ti podatki 
torej niso dostopni).
Zakon jo zavezuje tudi k posredovanju zahtevane informacije, če gre 
za podatke, ki se nanašajo na porabo javnih sredstev ali opravljanje 
javne funkcije oz. delovno razmerje javnega uslužbenca.
Prav tako mora biti brez kakršnikoli izjem dopusten dostop do in-
formacij glede emisij v okolje, odpadkov, nevarnih snovi ter drugih 
podatkov, za katere tako določa zakon, ki ureja varstvo okolja.
Policiji pa prosilcu ne posreduje zahtevane informacije, ki je dostopna 
v prosto dostopnih javnih evidencah ali javno dostopna na kakšen 
drug način (objava v uradnem glasilu, publikacijah organa, medijih, 
strokovni literaturi, svetovnem spletu in podobno), ampak mu posre-
duje samo napotilo, kje se informacija nahaja.
Policija lahko prosilcu skladno z zakonom o dostopu do informacij 
javnega značaja zavrne zahtevo za ponovno uporabo zahtevane 
informacije, če se zahteva nanaša na:
1. podatek iz prvega odstavka 6. člena ali
2. podatek, zavarovan s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb, 

ali
3. podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne službe javne radi-

otelevizije ali izvajalci javne službe na področju izobraževalne, 
raziskovalne ali kulturne dejavnosti, ali

4. podatek, za katerega drug zakon določa, da je dostopen samo 
upravičenim osebam.

 

Postopek za pridobitev informacije javnega 
značaja
Prosilec, ki želi pridobiti informacijo javnega značaja, mora slediti 
postopku, ki ga predvideva zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja. Zahtevo za dostop do informacije lahko prosilec poda ustno 
ali pisno.
Ustna zahteva
Uradna oseba je dolžna omogočiti dostop do informacije javnega 
značaja, razen v primeru, ko gre za podatke, vezane na 6. člen zakona 
o dostopu do informacij javnega značaja.
Če zahteva informacijo na vpogled, mu je policija dolžna omogočiti 
vpogled pod pogojem, da ima dovolj časa za seznanitev z njeno 
vsebino.
Pravico do pravnega varstva ima le tisti prosilec, ki je zahtevo na 
uradno osebo podal pisno (elektronska pošta se šteje za ustno zah-
tevo, razen če prosilec elektronskega sporočila ne podpiše z varnim 
elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom). Torej, prosilcu, ki 
je zahtevo vložil ustno, zakon o odstopu do informacij javnega značaja 
odreka pravno varstvo.
Pisna zahteva
Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, osebno 
ime, podjetja ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem zastopniku 
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ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika 
ali pooblaščenca.
V zahtevi mora prosilec opredeliti:
1. informacijo, s katero se želite seznaniti,
2. na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informa-

cije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).
Ni potrebno pravno utemeljiti zahteve ali izrecno označiti, da gre za 
zahtevo za dostop do informacije javnega značaja.
Če prosilec vloži nepopolno zahtevo, se ga pozove, da jo v pred-
videnem roku dopolni. Pri tem mu lahko pomaga uradna oseba. 

Če prosilec tega ne stori, se zahtevo zavrže. Zoper sklep o zavržbi 
zahteve se prosilec lahko pritoži, o pritožbi pa odloča Informacijski 
pooblaščenec
Glede na to, da prosilec sam presodi, kateri izmed organov razpolaga 
z informacijo, ki jo želi, se lahko seveda zgodi, da se zmoti in vloži 
zahtevo pri organu, ki te informacije nima in mu je zato ne more 
posredovati. Policija v takem primeru zahtevo, za katero ni pristojna, 
odstopi tistemu organu, ki z zahtevano informacijo razpolaga, ter o 
tem obvesti prosilca.
Prosilci (pravne in fizične osebe) svoje zahteve lahko naslovijo na or-
gan ali neposredno na uradne osebe za dostop do informacij javnega 

značaja, in sicer Tadejo Kolenc, Petro Recek, Roberta Radkoviča, 
mag., ali mag. Jožeta Plazarja.

Uradna oseba je dolžna na zahtevo odgovoriti v največ 20-ih delovnih 
dneh. Če potrebuje več časa za posredovanje zahtevane informacije 
zaradi izvedbe delnega dostopa do informacije javnega značaja, 
skladno z določbami 7. člena zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko podalj-
ša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. Zoper sklep o 
podaljšanju roka ni možna pritožba.
Rok za reševanje zahtevka teče od delovnega dneva, ko je policija 
prejela popolno zahtevo.
Če uradna oseba zahtevi za dostop do informacije javnega značaja 
ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak napravi 
uradni zaznamek (prosilcu posreduje zahtevano informacijo). Če pa 
zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere 
sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk. S tem se prosilcu 
omogoči vložitev pravnega sredstva proti odločitvi organa.
Zakon vzpostavlja domnevo, da se zahteva šteje za zavrnjeno, če or-
gan ne omogoči prosilcu dostopa v predvidenem roku (20, izjemoma 
30 dni) ali če ne izda ali ne vroči odločbe o zavrnitvi zahteve.
O pritožbi zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, ali zaradi 
molka organa odloča Informacijski pooblaščenec.

Stroški in cena
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. 
Prosilcu se lahko zaračunajo le materialni stroški, ki nastanejo pri 
posredovanju informacij javnega značaja. Stroški so razvidni iz 16., 
17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij 
javnega značaja.
Če prosilec zahteva informacije javnega značaja v večjem obsegu, 
se lahko od njega zahteva vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za 
kritje stroškov posredovanja zahtevanih informaci

VIR, Gradivo MNZ - Policija

Izpolnite obrazec:
Zahteva za pridobitev informacije javnega značaja
 
Drugi obrazci:
o zahteva za ponovno uporabo informacij javnega značaja,
o pritožba zoper zavrnitev dostopa do informacij javnega zna-

čaja,
o pritožba zoper molk zavezanca,
o pritožba, kadar ne gre za zahtevano informacijo,
o pritožba zoper odločitev o stroških
so dostopni na spletni straniInformacijskega pooblaščenca RS.
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Društva

20-letnica GZ Moravče

V moravški občini je vsak 7. prebivalec gasilec
Moravče, grad Tuštanj, 15. in 16. 6. 
2017
V letu 1997, po nastanku novih občin,  
je gasilska dejavnost na Moravškem, 
kjer deluje 5 prostovoljnih gasilskih 
društev  z 816 člani povezala v sa-
mostojno gasilsko zvezo v Regiji Lju-
bljana lll. Do sedaj sta jo vodila Ivan 
Vidic in Ivan Lebar. Poveljniki pa so bili 
Franc Bizilj, Herman Šlibar in Janez 
Povirk. Raznoliko dejavnost, ki se je 
iz začetkov organiziranega gasilstva 
razvila in spremenila, danes zavzema 
predvsem preventivo, izobraževanje, 
posredovanje v naravnih nesrečah, 
ujmah, oskrbi s pitno vodo in tudi 
požarih. Gasilska zveza Moravče je 
dejavna in uspešna pri vsem, česar se 
loti. S skrbnim načrtovanjem porabe 
sredstev se oskrbuje z ustrezno opre-
mo in vozili ter redno usposablja svoje 
člane od najmlajših gasilcev pionirjev 
do veteranov. Zavzeto pa se povezuje 
tudi z lokalnim okoljem pri projektih s 
šolo, vrtcem in krajani. Izobraževanju 
posvečajo veliko pozornosti, saj ver-
jamejo, da je samozaščitno ravnanje 
in takojšnje ustrezno ukrepanje ključ 
do čim manjše materialne škode in 
drugih posledic.
Ob 20. obletnici GZ Moravče je bila 
izvedena gasilsko-reševalna vaja. Izve-
dena je bila na kurilnici, nad katero je 
vrtec. Namen vaje je bil prikaz reše-
vanja otrok iz zadimljenih prostorov, 
nudenje prve pomoči, evakuacija ter 
odvoz z reševalnim vozilom. V vaji je 
sodelovalo 65 gasilcev in 10 gasil-
cev bolničarjev, ki so usposobljeni 
za nudenje prve pomoči. Večina teh 
tudi poklicno dela v zdravstvu kot 
zdravstveno osebje. Prikazana je bila 
usposobljenost napadalnih operativ-
nih enot in enot za podporo in logisti-
ko, saj eni brez drugega težko izvedejo 
uspešno intervencijo. Prikazana je bila 
tudi oprema, vozila in osebna zaščitna 
oprema gasilca. Izkazalo se je, da smo 
dobro opremljeni in imamo opremo 
v skladu z zakonom o gasilstvu. Vo-
zila so po večini v dobrem stanju, v 
nekaterih društvih pa bo potrebno v 
naslednjih letih te zamenjati . Sama 
pripravljenost, usposobljenost, po-
žtvovalnost in  znanje gasilcev pa je 
v tem trenutku zelo velika. Da se je to 
stanje doseglo gre zahvala vodstvu 
društev, ki so v aktivni v vodstvu GZ 

Moravče, CZ Moravče in pa vodstvu 
občine, ki nas 20 let pri tem podpira. 
Drži pa tudi, da je naložba v naše 
znanje in opremo investicija v našo 
skupno varnost.
Praznovanje je zaznamoval izid zbor-
nika 20 let Gasilske zveze Moravče 

(1997-2017), Drugo desetletje in 
je nadaljevanje zbornika, ki je izšel 
ob 10-letnici delovanja. V njem so 
predstavljena vsa društva in zveza 
s svojimi dosežki. Slavnostne seje, 
ki je potekala v gradu Tuštanj, se je 
udeležilo veliko gasilcev iz domače 

Nova pridobitev  - prapor veteranov Gasilske zveze Moravče
Botra prapora sta podjetje Termit in Občina Moravče, trakove so darovali Obči-
na Moravče, Termit d.o. o., GZ Domžale, Lukovica, Dol-Dolsko in PGD Moravče, 
Peče, Vrhpolje, Krašce in Velika vas, GZ Moravče . Prispevek za zlati žebljiček pa 
so darovali:
PGD VRHPOLJE: Anton Burja, Ciril Trdin, Janez Klopčič, Anton Lebar, Franc Lebar, 
Vinko Brodar, Iztok Urbanija, Franc Peterka, Ludvik Kovič, Franc Planinec, Ivan 
Lebar, Ciril Boštaj, Pavle Luteršek, Miroslav Nemec, Martin Merela, Franci Mere-
la, Štefan Jančar, Anton Pačnik, Milan Peterka, Janez Rožič, Peter Svetlin, Vlado 
Ocepek, Martin Gorta, Dore Rokavc, Žare Rudolf, Janez Mihelčič, Franc Klopčič, 
Minka Civič, Rok Planinc, Dominik Lenček, Rajko Uštar, Toni Požar, Pavle Barlič, 
Operativna enota
PGD PEČE: Janez Avbelj, Stane Stenko, Tone Stenko, Robi Jesenšek, Bogo Brvar, 
Darko Brvar, Janez Levičnik, Janez Gostič, Janez Mal, Jani Avbelj, Štefan Klopčič, 
Peter Mal, Janez Jesenšek, Blaž Jesenšek, Milan Kokalj,
PGD KRAŠCE: Janez Vidic, Rok Cerar, Jože Kudeljnjak, Franc Brate, Milan Kova-
čič, Tomaž Cerar, Franc Limoni, Franc Peterka, Srečo Vidergar, Jože Klopčič, Ivan 
Grilj, Miklavž Kosmač, Janez Pergar, Marjan Okorn, Stane Božjak, Franc Cerar, 
Jurij Božjak,
PGD VELIKA VAS: Jože Merela, Frančiška Avbelj, Ivan Lavrič, Franc Šinkovec, 
Stane Merela, Ivanka Šorn,
PGD MORAVČE: Martin Jančar, Štefka Pestotnik, Ivan Korošec, Janko Korošec, 
Metod Bizilj, Ciril Vrečar, Mihaela Lebar, Franc Kos, Alojzija Kovič, Marjan Klopčič, 
Anton Jerman, Stane Ulčakar, Ivan Peterka, Vinko Pestotnik, Franc Gorjup, Marija 
Gorjup, Alojz Majdič, Mihael Kerč, Janez Učakar, Vinko Stupica, Andrej Grilj, Peter 
Janežič, Jože Kosmač, Mihael Šlibar, Jožica Šlibar, Jože Majdič, Jože Ribič, Jože 
Pestotnik, Kristjan Zaletelj, Janez Povirk, Simon Prosenc, Ana Perce, Miro Šlibar, 
Franci Malin, Anton Malin, Janez Majdič, Franc Lavrič, Milena Gibičar, Jože Miklič, 
Franc Gotar, Marija Gotar, Janez Kokalj, Amalija Kokalj, Stanislava Klopčič, Herman 
Šlibar, Franc Žnidar, Kosmač Betka, Martin Rebolj, Teodor Bratun
GASILSKE ZVEZE: GZ Komenda, GZ Mengeš, GZ Kamnik, GZ Zagorje ob Savi.
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gasilske zveze in tudi okoliških zvez. 
Prisostvovali so kulturnemu programu 
v izvedbi Kvarteta cvet in folklorne 
skupine z OŠ Jurija Vege Moravče. 
Slavnostni govornik doktor Milan 
Brglez, predsednik Državnega zbora 
RS, je spregovoril o vlogi in pomenu 
organiziranega gasilstva in tudi prav-
nih dokumentih, ki bodo pravično 
urejali status gasilcev. O vprašanjih 
humanitarne dejavnosti gasilcev so 

govorili tudi drugi govorniki: Ivan 
Lebar, predsednik GZ Moravče, Jože 
Derling, podpredsednika GZS, Slavko 
Jalovec, član Upravnega odbora GZS 
in predsednik Sveta Regije Ljubljana 
lll, Olga Andrejek, Direktorica urada 
RS za zaščito in reševanje, za izobra-
ževanje preventivo in mednarodne 
odnose, Marinka  Cemprle Turk, 
namestnica predsednika veteranov 
GZS  in Martin Rebolj, župan občine 

Moravče. Slavnostna seja je potekala 
v pričakovanju podelitve 21 odlikovanj 
in 1 priznanja GZ Moravče posame-
znikom ter 25 plaket in 3 zahvale 
društvom, ustanovam, podjetjem, 
župnijam. Gasilska zveza Slovenije 
je podelila 7  plamenic in odlikovanj 
posameznikom. Zadnje dejanje pa 
je bilo slovesno razvitje, pobratenje 
in blagoslov prapora veteranov GZ 
Moravče.
Slavje se je nadaljevalo ob neformal-
nem druženju in pogovorih, v katerih 
so si tovariši gasilci izmenjali mnenja 
in podoživljali dogodke iz svojega 
gasilskega življenja. Morda se zdi, da 
je biti gasilec preprosta dejavnost, pa 
vendar se ob vsaki intervenciji lahko 
zgodi kar koli, zato pohvala in zahvala 
človekoljubnim gasilcem ni nikoli od-
več. Na pomoč! 

Bernarda Mal 
Foto: Simon Burja

20 let Rokodelcev v Moravčah

Pogovor s Tatjano Čop in Branko Bizjan
Ob dvajseti rokodelski obletnici Moravških rokodelcev imamo zopet priložnost izvedeti še kaj več o delovanju dru-
štva in vodstvu, ki skrbi, da so aktivnosti društva, druga za drugo, dobro in  pravilno izpeljane. Pogovarjala sem se z 
magistrico Tatjano Čop, predsednico Rokodelskega centra Moravče in podpredsednico društva, Branko Bizjan. 
Dotaknile smo se tudi Rokodelske kronike, ki je izšla ob dvajseti obletnici delovanja društva. 

Kako bi se na  kratko sama predstavila 
bralcem Novic iz Moravške doline?
Tatjana: »V Moravško dolino sem se 
preselila iz Ljubljane, kjer sem se rodi-
la, končala osnovno šolo in gimnazijo 
ter diplomirala in pridobila magisterij 
na Biotehniški fakulteti. Takoj po di-
plomi sem delala na fakulteti, potem 
nekaj časa, med vojno na Hrvaškem in 
v Bosni, pri združenih narodih, v komi-
sariatu za begunce kot prevajalka.
Po rojstvu drugega otroka sem se zapo-
slila v Kmečkem glasu kot urednica. Ob 
ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbor-
nice Slovenije leta 2000 me je takratni 
predsednik povabil k sodelovanju. Tam 
sem delala do leta 2007 kot vodja od-
delka za promocijo in stike z javnostjo. 
V tej vlogi sem tudi spoznala moravške 
rokodelke in rokodelce, saj smo uspešno 

sodelovali v nekaj projektih.
Marca 2007 pa sem se zaposlila na 
Kmetijski založbi kot novinarka/ure-
dnica. Ker ima podjetje sedež v Slovenj 
Gradcu, delam »na daljavo« in sicer 
zadnje tri leta iz pisarne v hiši, ki sva jo 
z možem zgradila v Dolah pri Krašcah. 
Ob tem naj povem, da je to zanesljivo 
najbolj prijetno delovno okolje, kar 
sem jih imela!«

Kakšno je vaše preteklo sodelovanje 
z društvom?
Tatjana: »Ko je Slovenija vstopila v 
Evropsko unijo sem delala na Kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, bila sem 
zadolžena za pripravo praznovanja. 
Odločila sem se, da to praznovanje ne 
bo običajno in ne bo potekalo v mestu. 
Praznovanje se je pripravilo na Gradu 

Tuštanj, v mesecu juniju. V sodelovanju 
z občino smo izpeljali prireditev. Denar, 
ki smo ga zbrali na dobrodelni dražbi 
otroških slik natečaja »Mladi in kme-
tijstvo« smo v celoti namenili za šolski 
sklad moravške osnovne šole. Prav v ta 
namen me je Ljudmila Novak povezala 
z Branko Bizjan in rokodelkami, šolo in 
Romano Capuder. Rokodelke so nato 
pripravile sprejem za goste, ob tem pa 
vsakemu zataknile na oblačilo rdečo 
vrtnico iz krep papirja. Praznovanja 
so se udeležili slovenski poslanci in 
diplomatski zbor. To je bilo moje prvo 
bolj intenzivno srečanje z moravškimi 
rokodelci.«

Kratek komentar na uvodne vrstice za-
dnje rokodelske knjige »20 let ustvar-
janja, učenja in dajanja znanja!«

16 Novice iz Moravške doline
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Branka: »Z veseljem sem predajala 
znanje vsem, ki so ga bili željni. Od 
znanja pletenja, kvačkanja, vezenja, 
izdelovanja rož iz krep papirja, kali-
grafije, slikanja na steklo/keramiko, 
vozlane čipke...«
Tatjana: »Kar tukaj piše drži. Razlog, 
da sem sprejela vodenje društva, je 
ta, da se mi je toliko prizadevanja 
zdelo vredno podpreti. Tudi potem, ko 
sem ugotovila, da status rokodelca ni 
zakonsko rešen. Ker sem sama veliko 
delala na zakonodaji, ki zadeva dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji se mi zdi 
smiselno doseči za rokodelca status, ki 
si ga zasluži. Vem, kaj lahko nekomu 
pomeni majhen prihodek.«

Kako smo začeli?
Branka: »Vse se začne s klepetom 
ob kavi, z Leonido Goropevšek in 
podporo takratnega župana Matjaža 
Kočarja.«

Kaj vse je zbrano v knjigi, kaj lahko 
iz nje potegne laik ali rokodelski nav-
dušenec?
Branka: »To je zgodovina rokodelstva 
na moravškem. Zapisana je v obliki 
kronike. Kdor hoče zvedeti več o ro-
kodelstvu, lahko v roke vzame našo 
prejšnjo knjigo Rokodelci in umetniki. 
Na naslovnici kronike je pav iz krep 
papirja, »napapirjen pav«, v katerega 
je bilo vloženih več kot 500 ur dela. 
Predstavlja lepoto, ponos, blagosta-
nje na dvorih, bogastvo, kar vse tudi 
predstavljajo rokodelci.«

Kam smo namenjeni, do kam v petih 
letih?
Tatjana: »Društvo je član konzorcija 
Rokodelskih centrov Slovenije, skozi 
katerega se povezujemo z drugimi 
sorodnimi rokodelskimi centri. Tudi 
na prireditvi na gradu Tuštanj so se 
predstavili rokodelci posameznih ro-
kodelskih centrov. Prireditev se udele-
žujejo tudi naši rokodelci, tudi v okviru 
Slovenskega rokodelskega festivala, 
katerega otvoritev je tokrat potekala 
prav ob rokodelskem praznovanju 
na gradu Tuštanj, v juniju, prireditve 
festivala so bodo odvijale še vse tja 
do konca meseca novembra. Vse to 
predstavlja en del sodelovanja, drugi 
del pa je zakonodaja. Sestavljen je bil 
predlog zakona, ki bo opredelil status 
rokodelca. Pri tem je veliko pozornosti 
potrebno nameniti še ekonomskemu 
položaju rokodelca/ rokodelstva. Pred-
vsem, da se rokodelcu pomaga začeti 

in se mu v začetnem obdobju pomaga z 
olajšavami. V petih letih bi želela priti 
do statusa, ki bo primeren pomenu 
rokodelstva. Da so deležni tega, kar 
si zaslužijo.«

Komentar ob 20. obletnici delovanja 
in izidu tretje rokodelske knjige.
Tatjana: »Na področju založništva 
delam že 23 let, vem kaj pomeni knji-
go pripraviti, zbrati gradivo, spisati 
tekst, zbrati in obdelati fotografije, 
oblikovati... Verjela sem, da bo uspelo 
in nad knjigo sem navdušena. Na tem 
mestu gre posebna zahvala oblikovalcu 
knjige, mag. Blažu Slaparju in Branki 
Bizjan, ki sta se za knjigo več mesecev 
trudila. Rokopisi rokodelcev v knjigi  
pa pridajo poseben pečat.«
Branka: »Zelo sem ponosna na vseh 
150 rokodelcev, ki so bili v teh dvajse-
tih letih z nami. Ker delijo naše znanje 
v svojih krajih in obenem vesela, da 
je naše delo zapisano v knjigah kot 
priročnik in kronika, tako da bo ostalo 
še za prihodnje rodove.«

Kaj bi sporočili o delu rokodelcev 
sosedu, otroku, Moravčanom, roko-
delskemu prijatelju?
Tatjana: »Rokodelstvo je nastalo iz po-
trebe. Vendar bi bila na oknih navadna 

platna, ni bilo potrebe po izvezenih 
zavesah, okrasih na pohištvu...Očitno 
od nekdaj  obstaja tudi potreba po 
lepem. «
Branka: »Človek je ustvarjen zato, da 
dela, se druži, ustvarja. Tudi za to, da 
dela za dušo.«

»Rokodelsko delo zahteva trud, vajo, 
še več vaje, vztrajnost, potrpežljivost... 
kaj nam da/daje, kaj lahko po vajinem 
mnenju da človeku, ki se ga je pripra-
vljen učiti?«
Tatjana: »Zapolni ga. Mislim, da je 
potrebno otroku že v ranem otroštvu 
dopovedovati,da je tisto kar človek 
naredi sam največ vredno.«
Branka: »Kako malo je potrebno, da je 
lahko človek srečen in zadovoljen.«

Za zaključek še besede predsednice 
društva: »Kdor ustvarja ne bo nikoli 
uničeval.«
Branka in Tatjana vabita vse, ki jih 
rokodelstvo zanima: »Dobrodošli v 
društvu rokodelcev! Z veseljem spre-
jemamo nove člane.« 
Na voljo je še nekaj knjig za tiste, ki jih 
rokodelsktvo zanima ali se nad njim 
navdušujejo. Več informacij lahko 
dobite v društvu.

Eva Babnik

Tatjana Čop in Branka Bizjan ob slavnostni govornici prof. Dušici Kunaver, 
Tuštanj, junij 2017
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Potepanje po Notranjski
Junij je res lep in primeren mesec za 
razna potepanja ali resne ekskurzije. 
To imamo nekako v podzavesti še iz 
šolskih časov! Pri Turističnem društvu 
se držimo tradicije in tako smo tudi 
letos organizirali ekskurzijo, ki ji po 
domače rečemo izlet. Na vrsto je pri-
šla Notranjska. Program smo pripravili 
tako, da  je bil dovolj zanimiv za naše 
najmlajše člane, plesalce Otroške 
folklorne skupine,  ki jim je bil izlet 
pravzaprav nagrada za celoletni trud 
in vztrajnost. Za odrasle člane pa je 
bila priložnost videti nekaj novega in 
zanimivega s področja turistične po-
nudbe in seveda priložnost za prijetno 
druženje.
Po  skrbno načrtovanem programu 
naše Nuške, ki je upoštevala tudi ju-
tranjo zamudo, smo se med klepetom 
kar naenkrat znašli v mestu prvega 
postanka, v mestu čarovnic – Cer-
knici. Seveda ni bilo nikjer nobene 
čarovnice. Kje je že pust!!! Prijazno 
so nas sprejeli v Domu starejših, kjer 
je naša folklorna skupina pripravila 
oskrbovancem polurni  nastop. Bo-
sonogi, v zanimivih kostumih ob spre-
mljavi harmonike so jim s pesmijo in 

plesom  obudili spomine na otroštvo 
in izvabili nasmeške na obraze. In na  
koncu aplavz! 
Sledila je vožnja z lojtrnikom ob Cer-
kniškem jezeru. A preden je avtobus 
uspel pripeljati do »parkirišča«, smo 
se  »izgubili«. Bilo je kot v kakem 

velemestu! Še dobro, da so bili konji 
potrpežljivi in sta nas  lojtrnika čakala. 
Hitro smo posedli na trde klopi in… 
hi-ja! Sprva je šlo počasi, nato pa sta 
konja zdrvela in morali smo se močno 
držati, da smo ostali na svojih mestih, 
medtem ko je lojtrnik poskakoval po  

Rokodelska ekskurzija 
Člani Rokodelskega centra Moravče 
so se ob zaključku letošnjega roko-
delskega leta, v soboto, 10. junija, 
odpravili na ekskurzijo v Prlekijo in 
na Goričko. Obiskali so še enega 
izmed devetih rokodelskih centrov, 
Rokodelski center Veržej. Za začetek 
so jim predstavili delovanje RC Veržej 
in njihovo trgovinico. Pripravili so jim 
dve delavnici. Preiskusili so se v izdelo-
vanju glinenih skledic na električnem 
vretenu, kar je vodila zaposlena v roko-
delskem centru, rokodelka Urška Am-
brož. Izdelovanje angelčkov in drugega 
okrasja iz ličja pa je našim rokodelcem 
pokazala predstavnica Zadruge Pome-
laj. V nadaljevanju so rokodelci v Teša-
novcih obiskali domačo trgovinico in 
čokoladnico na kmetiji Passero, kjer so 
jim prikazali ročno izdelavo čokoladnih 
pralin z različnimi  polnili, še slajša pa 
je bila degustacija. Odpravili so se še 
k lončarju z Goričkega, kjer so si ogle-
dali keramičarsko delavnico Zelko. 
V Vučji vasi so se udeležili predstavi-
tve poljedelske kmetije Slavič (Vila 

Natura), ki prideluje bio žita, izmed 
katerih je bilo najbolj zanimivo zelo 
staro žito »enozrnica«. Okrepčali so se 
na izletniški kmetiji Puhan, od koder 
je lep razgled na prekmursko ravnico. 
Nazadnje so se ustavili še pri zeliščarki 
Danici Kolarič, na zeliščarski kmetiji 
Kolarič, kjer sta jima domačina pove-
dala o nastanku kmetije in čebelarstva, 

s katerim se prav tako ukvarjata. S 
tem namenom so se ustavili v kraju 
Sveta Ana. Postregli so jim z domačim 
zeliščnim čajem, različnimi zeliščnimi 
kruhki, domačimi marmeladami... Tako 
so tokrat sklenili prijetno druženje in 
spoznavanje kulturne in kulinarične 
dediščine. 

Eva Babnik

Društva
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»Sto milijonov metrov smo visok!«
V juniju se je odvijal planinski tabor 
za predšolske otroke. Odpravili smo 
se na Pohorje. Bivali smo v Ruški koči 
na Arehu.
Težko pričakovani datum, ko se bomo 
odpravili prespat, na tabor, je končno 
prišel. Otroci so odštevali dneve in se 
veselili. Že sama vožnja z avtobusom 
do Pohorja je pomenila velik dogodek. 
Da ne omenim kovčka v katerem so 
imeli spakirane svoje stvari.
Prvi dan smo se odpravili od pohor-
ske vzpenjače do Mariborske koče. 
Vmes smo srečali škrate in si ogledali 
velike svinjske kopalnice. Ob veselem 
pomenkovanju smo na cilj hitro pri-
speli. Takoj nato smo morali seveda 
preveriti, kje so kovčki in ali so varno 
pospravljeni v avtobusu. Le tako smo 
lahko pomirjeni nadaljevali pot.
Po kosilu smo razpakirali stvari ter se 
odpravili na plezanje. Vsak je imel mo-
žnost preizkusiti svoje sposobnosti na 
varovani plezalni steni. Seznanili smo 
se z osnovnimi pripomočki, njihovim 
poimenovanjem. Spoznali smo, zakaj 
je pomembno pravilno zavezati vrv in 
zakaj moramo na glavi obvezno imeti 
čelado.
Poleg plezalne preizkušnje je bila 
otokom zanimiva tudi hoja ob jeklenici 
in vrvni ograji. To je bilo za njih nekaj 
novega in so kljub starosti (3-5 let) vsi 
zmogli. Ne samo to, razburjenje jih je 
kar gnalo naprej.
Pri večerji, ob pogledu skozi pano-
ramsko okno, se je razlegel glas: »Sto 
milijonov metrov smo visok! Poglej!« 
Ni potrebno veliko, da so otroci zado-
voljni. In sto milijonov jih ni bilo. Bili 
pa smo na 1246 m. Kar smo lahko 
spoznali ob sicer toplem in vročem 
dnevu in mrzlem večeru, ko smo iz 
kratkih rokavov v nekaj minutah vsi 
imeli oblečene puloverje in vetrovke.
Ni bilo potrebno veliko, da so otroci zve-
čer zaspali. In zjutraj so zgodaj odprli oči 
in pričeli s spraševanjem, ali že gremo 
hodit. In smo šli po zajtrku. Od Ruške 
koče po krožni poti do hotela Zarja. Pot 

poteka skozi gozd in ponuja nekaj kul-
turnih zanimivosti. Mi smo si privoščili 
pravljične trenutke ob iskanju in prega-
njanju škratov, kar ni bilo težko, saj so tod 
vse pohorske stezice polne mineralnih 
kamnin, ki se svetlikajo in spominjajo na 
zlato, ki ga škrati prenašajo.
Popoldne smo tako tudi obiskali 
škratovo deželo v gozdu, kjer smo jim 
tudi pomagali zgraditi hišice in urediti 
bivalno okolico. Dela smo imeli še in 
še, ravno tako idej, kaj še postoriti.
Po večerji smo imeli »pižama party«. 
Ker smo se odločili, da ne bomo šli 
zgodaj spat, smo ob polni luni zopet 
zapustili naše bivališče ter se odpravili 
na pohod s svetilkami. Popoldansko 
ustvarjanje je bilo poplačano, saj 

smo kmalu zavili s poti v gozd, kjer 
so nas pričakali vile, v drevesih smo 
opazovali škratove hiške ter imeli pot 
osvetljeno  z lučkami. Pravljičnost je 
dosegla vrhunec, ko smo našli njihovo 
sladko zahvalo za popoldansko delo. 
Naslednje jutro so nas že prišli obiskat 
starši. Zjutraj je mraz in daljša močna 
ploha dežja poskrbela, da smo dogaja-
nje prilagodili. Tako so nekateri po po-
delitvi priznanj odšli. Večino se kljub 
vsemu zanimalo, kje smo ustvarjali 
škratkom bivališča. Najbolj pogumni 
so se tudi vzpeli na Žigartov vrh (1346 
m), kot je bilo prvotno načrtovano. Ob 
vrniti pa smo počasi zapustili kraj, kjer 
smo preživeli tri lepe dni!

Anka Ropret

jamah poljske poti. Zabavno! Mislim, 
da niso vreščali le otroci.
Sledil je resnejši del programa. Ogled 
gradu Snežnik. Zanimivo vodenje po-
sebej za odrasle in posebej za otroke. 
Snežnik je lep in dobro vzdrževan 
grad, ki je bil v najboljših časih pole-
tna »počitniška« rezidenca tedanjih 

nemških lastnikov.  
Po programu je sledila vožnja do Pivke 
in kosilo v gradu Prestranek. Res je bil 
že čas! Želodčki so se nam že oglašali. 
Po kosilu je bil za otroke najlepši del 
dneva - jahanje na ponijih. Odrasli 
smo se medtem sprehodili po okolici, 
si ogledali zeliščni vrt,  zunanjost gra-

du in govedo angus na paši. 
Ura odhoda se je bližala in kar ni se 
nam dalo v avtobus. Končno smo bili 
vsi na svojih sedežih in prešteti. Čez 
dobro uro smo bili že doma!  Zelo lep 
dan je bil! 

TD Moravče, Dani Jančar
foto Marija Gorta

Društva
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Dan slovenskih planinskih doživetij 2017
Letos smo se planinci zbrali  pod 
Storžičem. Doživetja - planinska, 
turnokolesarska, plezalna, gorskoreše-
valna, naravovarstvena, ustvarjalna in 
raziskovalna, so pod Storžič tokrat pri-
peljala preko dva tisoč udeležencev. 
Dan je bil tudi kulturno obarvan in 
popestren z nastopi in govori. Sprevod 
praporščakov slovenskih planinskih 
društev pa je prisotne ponesel v neko 
vzneseno stanje ponosa. Nekaj kar je 
ravno v tej naši državi tako posebne-
ga. Predstavitev dejavnosti gorskih 
reševalcev, iskanje skritega zaklada,  
plezalna stena, otroške delavnice, 
sejmarjenje nevladnih organizacij…
Pester nabor dejavnosti je poskrbel, 
da se je prav za vsakega našlo nekaj. 
Dan je ponudil tudi vrsto možnosti za 
navezovanje novih stikov. Najlepše pa 
je bilo opazovati nenačrtovana sre-

čanja znancev, vzkliki veselja in nato 
obujanja skupaj preživetih trenutkov, 
ter pri nekaterih kovanje novih sku-

pnih dogodivščin.

Anka Ropret

Otroški zbor članov PDM
V petek, 9. 6. 2017, smo imeli zaklju-
ček planinskega krožka v letošnjem 
šolskem letu. 
Zbrali smo se ob 17.00 na parkirišču 
pri gostišču Nad logom in se peš od-
pravili proti Uštam. Med potjo smo 
videli zelo lep razgled na Moravče, saj 
smo imeli sončno vreme. Na cilju smo 
se najprej okrepčali z dobro malico, 
potem pa smo mladim planincem 
podelili nagrade. Za določeno število 
pohodov so dobili nalepke ali znač-
ko. Zraven smo priložili še čokolado. 
Uredili smo tudi knjigobežnico. To je 
prostor s knjigami, kjer si lahko knjigo 
vzameš, sposodiš, vrneš ali prineseš, 
če ti je doma odveč, pa še kljub vsemu 
uporabna. Iskali smo tudi skriti zaklad, 
ki nam ga je podarila zavarovalnica 
Triglav.

Po prijetnem druženju in igri, smo se 
odpravili v dolino. Naše druženje smo 
zaključili polni lepih vtisov in si obljubi-

li, da se v septembru spet dobimo.

Anka Ropret

Pohod Planinskega društva Moravče na Donačko goro
V soboto, 3. junija 2017, nas je pot po-
peljala  na Donačko goro (884 m).
Pot je potekala sproščeno in zanimivo. 
Tokrat smo preizkusili tudi svoj pogum 
in nadgradili spretnost hoje ob jekleni-

ci. Prav vsi smo zmogli in se odločili, 
da gremo še na tako in podobno pot 
– polno zanimivosti. Ena od teh je tudi 
pestra izbira naravnih aktivnosti. Od 
zeliščarstva do gobarstva. Slednjemu 

smo se tokrat še posebno posvetili.
Zadovoljni in tokrat s polnimi nahrb-
tniki smo se vrnili domov.

Anka Ropret

Društva
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Pozdrav poletju v Dešnu

Na vaškem igrišču v Dešnu se vsako 
leto znova odločimo za organizacijo 
družabnega dneva, ki smo ga pred leti 
v Društvu krajanov Dešen naslovili 
»Pozdrav poletju«. Letos je potekal 
tretjo junijsko soboto. Organizirali sta 
ga Tina Trdin in Patricija Oblak. Pri-
pravili sta devet iger, med katerimi so 
bile skakanje v žakljih, igra z vodnimi 
balončki, prenašanje vode, sestavlja-
nje besed, metanje žoge, razvrščanje 
bonbonov, metanje na koš, ugibanje 
besed in zaključna, hkrati odločilna, 
vlečenje vrvi. Tekmovali sta rdeča in 
rumena ekipa, ki sta se med seboj 

borili za premoč. Po osmih igrah sta 
bili skupini med seboj, po rezultatih 
odigranih iger, izenačeni. O zmago-
valcu je odločala vleka vrvi. Igra se je 
odvila hitro, saj je bila rumena skupina 
v zaključni igri neprimerljivo boljša od 
zagretih nasprotnikov. Sončno po-
poldne je minilo v razigranem duhu, 
nadebudnih iger so se razveselili tudi 
starejši, ki so jih izpod senčnikov 
spremljali z roba igrišča. Po športnih 
aktivnostih nismo pozabili niti na 
krepčilo, katerega so bili deležni vsi 
sodelujoči.

Eva Babnik

Potrebna je motivacija
V Društvu krajanov Tuštanj imajo kar 
nekaj ciljev, poznamo sigurno vsi naj-
večjega: organizacija prvomajskega 
srečanja, ki je sedaj že vseslovenske-
ga pomena, organizacija društvenih 
dogodkov in prizadevanje za boljše 
pogoje bivanja v kraju. Ampak kako 
lahko dosežejo tako velike, pomemb-
ne, cilje? Odgovor je: z motivacijo 
članov in seveda tudi sponzorjev. 
»Oboji so enako pomembni, saj brez 
enih ali drugih vsaj tako uspešnega 
prvomajskega srečanja ne bi bilo,« 
pravi predsednik društva Franci Cerar. 
Med motivacijo za to pa sodijo sigur-
no srečanja, pohodi in izlet. 
Tudi letos so se po uspešnem prvo-
majskem srečanju zbrali v brunarici, 
enkrat po pospravljanju po dogodku, 
drugič samo za »likuf«. Člani društva 

si vzamejo veliko časa za obsežne pri-
prave, potem za sigurno ne enostavno 
izvedbo, seveda pa si zaslužijo družab-

ni obračun uspešnega dogodka. In 
motivacija ostane za naprej. Čestitke!

VR

Srečanje družin, ki izvajajo rejniško dejavnost 

V soboto 3. junija 2017 smo v Dru-
štvu rejnic in rejnikov Domžale, ob 
strokovni pomoči CSD Domžale, 
izpeljali srečanje družin, ki izvajajo 
rejniško dejavnost pri Lovski koči na 
Prvinah. Zbralo se nas je 105 oseb, 
v pestrem starostnem razponu od 
nekaj mesecev do resnih zrelih let.  
Večina je pešačenje iz Šentožbolta, 
mimo Bršlenovice do lovske koče na 

Prvinah zmogla brez težav. Srečanje 
nam je minilo v prijetnem in sprošče-
nem druženju v naravi, igranju otrok, 
spontanih pogovorih in izmenjavi 
izkušenj. 
Ob tej priliki se želimo zahvaliti Lovski 
družini Trojane Ožbolt, ki  nam je 
brezplačno dovolila uporabo lovske 
koče in občinam Lukovica, Moravče 
in Domžale, ki nam s sredstvi preko 

razpisov za delovanje društev v hu-
manitarni dejavnosti omogočajo kritje 
osnovnih stroškov našega programa. 
Vsem iskrena hvala.

Marta Tomec za društvo rejnic in 
rejnikov

www.moravce. si

Društva
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Bralna ekskurzija »Na klancu«
Letos smo se bralke obeh bralnih krož-
kov, Eleganca besed in Bralne lučke, 
odpravile na skupno ekskurzijo, ki nas 
je vodila v »Hišo Marije pomočnice«. 
Slednji naslov je  naslov dela velikega 
slovenskega književnika Ivana Can-
karja. Naše zadnje srečanje bralne 
sezone 2016/2017 nas je, 17. junija, 
vodilo v Cankarjevo rodno Vrhniko. 
Tam smo v Cankarjevi knjižnici Vrhni-
ka zjutraj pričeli z vodenim ogledom, 
ki nam ga je pripravilo prijazno osebje 
knjižnice, obenem pa predstavilo 
tudi delovanje in preteklo poslovanje 
včasih izredno uspešnega slovenske-
ga podjetja IUV. Nadaljevali smo z 
našim mesečnim bralnim srečanjem 
posvečenim Cankarjevemu delu 
Hiša Marije pomočnice. Spremljali 
so nas »Cankarjevi brki«, piškoti, ki 
so predstavljali simbol po katerem 
je prepoznaven slovenski umetnik, 
pisatelj, esejist, dramatik, pesnik in 
politik. Predebatirali smo zgodbe 
deklet, ki so se ujele med stene Hiše 
Marije pomočnice. Poglobili smo se 
v sodobno tematiko, ki se še kako 
dobro lahko poveže z razmerami, ki 
jih je pisatelj pristno opisal v svojih 
delih za časa svojega življenja. Po ko-

silu smo se odpravili »na klanec«, kjer 
smo si na mestu, kjer je stal Cankarjev 
dom, pod vodstvom ogledali prostore 
hiše, ki je bila zgrajena po tem, ko 
je Cankarjeva domačija pogorela, v 
velikem požaru leta 1879.  Poslušali 
smo o Cankarjevem življenju, njegovih 
starših, anekdotah in pripetljajih, ki še 
danes krožijo med Vrhničani in so bile 
zelo zanimive. Med sprehodom po 
Vrhniki nismo šli mimo spomenika, 
ki priča o življenju Ivana Cankarja. 
Za zaključek dneva smo si v pritličju 
Kulturnega centra Vrhnika ogledali 

stalno razstavo Moja Ljubljanica. Dan 
je bil kakovostno prepleten s književ-
nostjo, književnikom in sodobnim 
pogledom bralca nanj in na njegova 
dela danes. 
Napis na spominski tabli hiše, ki je 
bila leta 1883 izgrajena na pogorišču 
Cankarjeve rojstne hiše je naslednji: 
»V borni koči, ki je stala na temelju te 
hiše se je krojaču Jožefu Cankarju in 
Neži roj. Pivk, dne 10. maja 1876, rodil 
kot osmi od dvanajstero otrok Ivan 
Cankar slovenski pisatelj.«

Eva Babnik

Na novo postavljeno spominsko obeležje v Drtiji
Znano je, da je bila v lanskem letu ob-
novljena drtijska cerkev, v letošnjem 
letu pa je bila dokončno urejena še 
njena okolica. Po zaključenih delih 
so pripravili svečano nedeljsko mašo, 
ki so jo darovali prof. dr. Borut Košir, 
domači župnik Kancijan Cižman in 

bogoslovec Marko Mrlak.
Po maši se je odvila tudi svečanost ob 
ponovni postavitvi in prenovi obeležja 
nekdanjega lastnika gradu Belnek, ki 
je bilo zaradi prenove cerkve začasno 
odmaknjeno. Niko Capuder je ob tem 
povedal:
Viceadmiral Maximiljan Daublebsky 
von Eichhain, je bil rojen 17. januarja 

1865 na Dunaju, umrl pa je 28. av-
gusta 1939 na gradu Belnek v Drtiji. 
Na Dunaju se je tudi šolal. Kasneje 
se je šolal na mornariški akademiji 
na Reki. Bil je sin komandanta Pule 
Maximiljana Daublebsky von Sternek, 
znanega iz pomorske bitke pri Visu 
leta 1866, kjer je z admiralom Tege-
thofom  z ladjo Erz. Ferdinand Max 
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Razpolovil italijansko ladjo Re Di Italija 
in premagal italijansko mornarico. V 
času pred prvo svetovno vojno je bil 
na Danskem, Malti, v Črnem morju. 
V Balkanski vojni je blokiral reko 
Bojano. Za svoja dela je dobil visoka 
odlikovanja navedenih držav in tudi 
avstrijsko odlikovanje: Red železne 
krone 3. klase. Ko je nastopila prva 
svetovna vojna, je bil komandant V. 
ladjevja z rušilci: Habsburg, Albatros, 
Maria Therezija. V floti je bila tudi 
njegova admiralska ladja ZRINY z 800 
mornarji in 12 topovi Škoda dometa 
17 km (prebojne moči 200 mm Krupp 

jekla). Ko je Italija stopila v vojno, je 
na nasprotni strani Jadrana 24. maja 
1915 uničil važno oporišče in prome-
tno vozlišče Sinigaoglia pri Anconi in 
s tem Italijo blokiral za več kot mesec 
dni. V Boki kotorski je z nagibom ladje 
Budapest uničil topove na Lovčenu, 
ki so jih dobili Srbi od Francozov in 
z njimi tolkli po njegovem ladjevju. 
Od tu je zaplul v Pulo, kjer se je ladja 
preuredila za protiletalsko obrambo 
Pule. V Boki je 1. februarja 1918 prišlo 
do upora 6000 mornarjev. Upor je bil 
zadušen tretji dan s pomočjo ladjevja 
iz Pule. Admiral Maximiljan Daubleb-

ski von  Eichhain je bil določen za 
sodnika upornikom. Določila ni sprejel 
in s tem izgubil čin viceadmirala ter 
bil degradiran v kontradmirala. Pred 
koncem vojne se je upokojil spet kot 
viceadmiral. V času Avstroogrske je 
branil slovensko zemljo na zahodu 
in jo s tem obranil pred italijansko 
okupacijo.«
Po svečanem dogodku so na družab-
nem srečanju domačini postregli z 
domačim pecivom pa tudi nazdravilo 
se je.

VR

Obisk Evropskega parlamenta 
V ponedeljek, 5. 6. 2017, ob 5.uri smo 
se učenci 8. razredov in zlati bralni 
značka-rji odpravili na 18-urno pot 
proti Bruslju. Vožnja ni bila naporna, 
saj smo se družili in smejali celo pot, 
med katero je bilo veliko postojank za 
osvežitev in malico.
Na poti proti Bruslju smo se ustavili v 
nemškem mestu Nürnberg, kjer smo 
si ogledali staro mestno jedro ter 
Cesarski grad. V Bruselj smo prispeli 
v poznih večernih urah. Dve noči smo 
prespali v mladinskem hostlu in ulica, 
v kateri je bil hostel, ni ravno blestela 
od čistoče. Ali veste koliko smetnja-
kov je bilo na ulicah? NIČ. V postelje 
smo se odpravili ob polnoči, saj smo 
potrebovali veliko časa, da smo se 
uredili. Naslednji dan smo se odpravili 
v stari del mesta, ki je bil zgrajen v 
12. stoletju in kasneje še dodelan v 
18.stoletju. Ogledali smo si znanega 
dečka, ki lula »MANNEKEN PIS«, 
kraljevo palačo, ki je sedaj poslovna 

rezidenca kralja Philippa. Seveda 
smo vsi poskusili belgijske znamenite 
vaflje, neskončnih okusov, ki so jih 
ponujali skoraj na vsakem koraku. 
Po ogledu mesta smo se odpravili k 
znanemu Evropskemu parlamentu, 
ki je bil razlog odhoda v Bruselj, na 
povabilo slovenske poslanke Patricije 
Šulin ki nam je predstavila delovanje 
parlamenta, opisala in razložila svoje 
delo v parlamentu. Po ogledu največje 
parlamentarne dvorane v Evropskem 
parlamentu, smo si ogledali slike o 
preteklosti Evrope kot tudi makete 
treh parlamentov, v katerih deluje EU 
(Strasbourg, Luksemburg, Bruselj). 
Zatem smo si ogledali molekulo že-
leza imenovano Atomium, ki je od 
znotraj nismo mogli pogledati, ker 
je bila zaprta. Zadnji dan smo se ob 
8.uri odpravili na pot proti Sloveniji, 
kjer smo obiskali tudi mesto Köln in 
si ogledali znamenito stolnico (kate-
dralo). Domov smo prispeli v četrtek 

zjutraj, malce utrujeni in polni zani-
mivih vtisov ter enkratnih doživetij, 
za katere se iskreno zahvaljujemo 
slovenski evropski poslanki Patriciji 
Šulin za njeno povabilo.
V četrtek, 8. 6. 2017, se je nam pouk 
odvijal popoldne, kjer smo staršem 
v plesnem venčku predstavili naše 
plesne sposobnosti. Po plesu smo 
imeli predstavitev izleta v Bruselj, po 
katerem smo staršem zastavili vpra-
šanja na kvizu kahoot. 
Naslednji dan nas je seveda čakala 
predaja ključa, ki so jo pripravili naši 
zdaj že nekdanji učenci 9. razredov. 
Imeli smo se izredno lepo, saj so učen-
ci 9. razredov dobro in zelo zabavno 
organizirali ta dogodek. Priredili so 
veliko zabavnih, smešnih in mokrih 
izzivov. Ključ pa so osvojili učenci 8.a 
razreda.

Žiga Žučko, učenec 8.b razreda
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Teden vseživljenjskega učenja na OŠ Jurija Vege

Naša šola se je v letošnjem šolskem 
letu pridružila projektu Teden vseži-
vljenjskega učenja.
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) 
je najvidnejša promocijska kampanja 
na področju izobraževanja in učenja 
v Sloveniji. Projekt usklajujejo na 
Andragoškem centru Slovenije in ga 
prirejajo v sodelovanju s stotinami 
ustanov, skupin in posameznikov po 
vsej državi pa tudi onkraj naših meja. 
Z njim se opozarja na vseprisotnost 
pa tudi pomembnost učenja – v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse vloge, 
ki jih posameznik v svojem življenju 
prevzema. Vsi, ki projekt soustvarja-
mo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev 
bodisi kot udeleženci, prispevamo k 
udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča 
se dežela’. TVU je član mednarodnega 
gibanja festivalov učenja.
Teden vseživljenjskega učenja poteka 
od 12. do 21. maja oz. širši termin do 
30. junija. V okviru Tedna vseživljenj-
skega učenja so na naši šoli potekale 
različne dejavnosti in dogodki za 
učence, starše, učitelje ter nekateri 

tudi za širšo javnost. V maju in juniju 
smo skupaj na matični šoli izvedli 
10 dogodkov v okviru TVU. Med 
dogodke TVU smo vključili nekatere 
dogodke, ki na šoli potekajo že vrsto 
let kot so Tradicionalni koncert  zbo-
rov OŠ Jurija Vege na gradu Tuštanj 
in razstava likovnih del tradicional-
nega mednarodnega ex tempora, ki 
ga organizira naša šola ter Aktivne 
počitnice, ki potekajo med poletnimi 
počitnicami na naši šoli. Izvedli smo 
še različne dogodke za učence, ki 
so potekali v zaključenih skupinah v 
času pouka oz. podaljšanega bivanja 
ter dogodke za učitelje. Med temi 
dogodki bi še posebej izpostavili de-
javnost Pišem z roko, polepšam dan. 
Pri dejavnosti so petošolci estetsko 
zapisali različne spodbudne misli in 
jih okrasili. Le te smo nato nalepili 
na različna mesta po šoli. Lepo nam 
je bilo opazovati, kakšno zanimanje 
so poželi. Za učence smo pripravili 
tudi Plesne delavnice, Računalniške 
delavnice, Konstruiranje, Igre z vodo 
v PB. Za učence z družinami dogodek 

Noč v šoli za prvošolce ter Skupaj s 
športom za učence, ki so obiskovali 
Majin šport ter PB.  Izpostavila bi tudi 
dejavnost za delavce šole Prva pomoč 
– obnovitvene delavnice, na katerih so 
strokovni in tehnični delavci s pomo-
čjo učencev, ki obiskujejo krožek Prva 
pomoč, in nekaterih učiteljev obnovili 
svoje znanje iz prve pomoči. 
Ob zaključku projekta TVU, bi se rada 
zahvalila vsem, ki so omogočili, da 
smo uspešno izvedli dejavnosti.

Jana Keržan

Voda, vir življenja
Aktivne počitnice in Dnevi evropske kulturne dediščine 2017

Tudi letos smo na šoli organizirali ak-
tivne počitnice za mlajše osnovnošol-
ce z namenom koristnega preživljanja 
prostega časa, raziskovanja bližnjega 
okoliša šole, druženja vrstnikov, med-
vrstniškega sodelovanja, spoznavanja 
kulturnega izročila in prenašanja 
znanja in izkušenj starejših na mlajše 
rodove. Osnovni šoli Jurija Vege Mo-
ravče in Kulturno izobraževalnemu 
društvu Limbar so s tem namenom 
priskočili na pomoč društva in posa-
mezniki, ki delujejo na širšem obmo-
čju občine.
Letošnjo vodilno temo, vodo, smo 
spoznavali na vsakem koraku, da je 
mogočna in nepredvidljiva, vendar 
lahko z njeno pomočjo naredimo 
mnogo več, kar zmore človek samo 
s svojo močjo.
Po uvodnem spoznavanju preko soci-
alnih iger, ki jih je spretno vpeljala in 
vodila profesorica Jana Keržan, smo 
se prvi dan odpravili do ribnikov v Za-
logu in si tam izdelali maketo vodnega 
kolesa, pomanjšano različico vodnih 

koles, ki so gnala mline in žage v še ne 
tako daljni preteklosti ter spreminjala 
naravno vodno moč v mehansko, ki 
so jo uporabili za opravljanje težkega 
dela.
Gibanja nam v telovadnici in na 
šolskem igrišču ni manjkalo, saj je 
športne aktivnosti vodila profesorica 
športne vzgoje Maja Koren.
Naslednji dan smo se z avtobusom 
odpravili na bazen v Domžalah, kjer 
smo se prepustili vodnim igram in 
plavanju. Na pomoč so nam priskočili 
še drugi učitelji športne vzgoje, Ana 
Kovač in Boštjan Peterka, ki so poskr-
beli, da je bilo čofotanje in plavanje 
varno in pod nadzorom.
V sredo nam je gostoljubje izkazal 
Sandi Močnik, ter za našo skupino 
osedlal 5 nadobudnih lepotic, ki so 
nam s svojih hrbtov pokazale dru-
gačen pogled na bližnjo in daljno 
okolico. Ko so opravile svoje delo in 
se mirno pasle v ogradi, pa so otroci 
našli polno zanimivosti v okolici, tako 
male koze, psa, pa košarkarski koš, 
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trampolin, ali pa naravno učilnico v 
bližnjem gozdu. 
Četrtek se je začel deževno in kar nič 
ni kazalo, da nam bo omogočil obisk 
mlina Rotar, zato smo si ga prihranili 
za kakšno drugo priložnost, smo pa 
zato imeli več priložnosti za druženje 
in igro.
V petek pa smo se odpravili  v Dole h 
kolarskemu mojstru Janezu Pergarju, 
ki nam je nazorno predstavil svoje 
delo. Je eden zadnjih Slovencev, ki 
zna po šolsko izdelati leseno kolo. 

Ročno delo je natančno in časovno 
zahtevno ter ga kljub vsej današnji 
tehnologiji ni mogoče opraviti strojno. 
Posebno pozornost mojster nameni 
izbiri lesa ter vsem potrebnim po-
stopkom, ki so potrebni za izdelavo 
in oblikovanje končnega izdelka. Le 
malokdo izmed današnje mladine bi 
bil pripravljen na tako zahtevno delo, 
če sploh?
Teden v druženju in spoznavanju kul-
turnega izročila je minil kot bi mignil, 
na veliko veselje vseh sodelujočih z 

izraženo željo, da se podobno ponovi 
naslednje leto ali pa še prej. Tudi zani-
manje mladih za pomoč sovrstnikom 
kot animatorji je vsako leto močneje 
izražena, zato se zahvaljujem Manci, 
Patriciji, Tamari,Maticu, Žigi in Seba-
stjanu.
Zadnji  teden septembra,v tednu kul-
turne dediščine, pa ste povabljeni h 
ogledu pregledne razstave v osnovni 
šoli.

Irena Malovrh

Zadnji šolski dan s skupino Čuki
Zadnji šolski dan je na OŠ Jurija Vege Moravče potekal  v posebnem vzdušju – s piknikom in igrami v okolici 
šole ter prireditvijo ob dnevu državnosti ter nagradnim koncertom skupine Čuki. 

Topli junijski dnevi so med naše 
osnovnošolce trosili še zadnje ocene, 
valeto, različne dneve dejavnosti in 
šole v naravi. Vsak pa si je potihoma 
želel prihajajočih počitniških dni. Pika 
na i vsemu delu in pričakovanju pa je 
bil zadnji šolski dan.
Učenci so se ob začetku dneva odpra-
vili na razredne piknike. V okolici šole 
so se v prelepih kotičkih narave odvi-
jale različne igre, pogovori o iztekajo-
čem se šolskem letu in seveda dobra 
šolska malica.  Sledila je prireditev ob 
dnevu državnosti, podelitev Mepi pri-
znanj, učencem pa sta spregovorila g. 
župan Martin Rebolj in ga. ravnateljica 
Nuška Pohlin Schwarzbartl. Učenci in 
vrtčevski otroci so že nestrpno priča-
kovali nagradni koncert skupine Čuki, 
ki so si ga prislužili s sodelovanjem 
in zmago v nagradni igri z naslovom 
Urca. Naša šola in vrtec se lahko 
pohvalita z bogatim ustvarjanjem na 
področju glasbenega ustvarjanja vse 
od zgodnjih vrtčevskih dni, pa tja do 
devetega razreda. Glasbene skupine 
so zaigrale pesem Urca, otroci iz vrtca 

ter učenci pevskih zborov matične 
šole in POŠ Vrhpolje pa so pesem 
izvrstno zapeli in zaplesali ter seveda 
zmagali. Ob tem velja omeniti, da je 
naša šola zopet prejela naziv kulturna 
šola za štiriletni mandat.  
In kako je bilo na koncertu? Izvr-
stno! 
Naša Šolska glasbena skupina je 
skupaj s skupino Čuki zaigrala zmago-
valno pesem Urca, zapeli in zaplesali 
pa so jo skupaj otroci iz vrtca in vsi 
učenci šole skupaj. Ustvarili so izvr-
stno vzdušje, ki se je nadaljevalo s 

prepevanjem in plesom vseh znanih 
in že malo ponarodelih pesmi skupine 
Čuki. Iz otroških lic je žarelo veselje, 
iz lic vzgojiteljev in učiteljic pa zado-
voljstvo ob tako uspešnem zaključku 
šolskega leta. 
Dan se je sklenil s podelitvijo spričeval 
in priznanj. Zaželeli smo si prijetne 
počitniške dni in da se jeseni zdravi, 
spočiti in polni novih moči vrnemo 
prav vsi. 

Barbara Fale
FOTO: Simon Zalar

V času šolskih počitnic se iz vrtca 
lahko sliši razigrano veselje naših 
otrok. Spoznavamo in se družimo s 
prijatelji drugih skupin, spoznavamo 
druge igralnice in veselo odkrivamo, 
kaj vse nam ponuja. Na našem igri-
šču spretno iščemo senčne kotičke v 
zgodnjih dopoldanskih trenutkih, se 
igramo v mivki in poskrbimo, da nam 

v teh dneh ni prevroče. Vas zanima 
kako? Pripravimo si vodne kotičke in 
igra se lahko prične. Veselja in navi-
hanosti naših otrok ni moč opisati. Pri 
vodnem rajanju pa ne pozabimo na 
zaščito pred soncem in umik v senco 
ob pravem trenutku. 

Vrtec in počitnice

»Punčka v vodo je skočila,
kol’ko ribic je splašila.
Ena, dve, tri, 
pa povej število ti.«

Zapisala: Karmen Mihelčič, 
vzgojiteljica.
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Projekt Hrana ni za tjavendan na OŠ Roje
Tudi letos smo se v okviru Ekošole 
pridružili projektu Hrana ni za tjaven-
dan. 
Po lanskem uspehu in 3. mestu smo 
se letos še z večjim veseljem lotili 
novih izzivov. Tako smo letos obiskali 
sadovnjak in pridelovalnico sokov v 
Kamniku, kuhali marmelado iz groz-
dne tropine, oblikovali Gospo(da) 
Kuhlo, se lotili ponovne uporabe 
polente v Reciklirani kuhariji, ob tem 
pa ohranjali lani vpeljane spremembe 
v razdeljevanju in vračanju hrane ter 
nadaljevali z bistrojem Mala mal’ca, 
kjer čisto preostalo hrano ponudimo 
vsem, ki bi si želeli še.

Tudi letos smo se z delom in trudom 
zelo izkazali. Za natečaj Reciklirana 
kuharija smo v kategoriji Osnovnih 
šol s prilagojenim programom zasedli 
3. mesto z receptom Polica (pica iz 
polente), za kar smo prejeli nagrado 
trgovine Lidl, naš recept pa je obja-
vljen v knjižici Reciklirana kuharija, ki 

jo izdaja Lidl v sodelovanju z Ekošolo. 
Uspešni smo bili tudi na natečaju 
Gospa Kuhla, kjer smo si z izvirnim 
oblačenjem velike kuhalnice izborili 
naziv Najboljša kuhla v kategoriji 
Osnovnih šol s prilagojenim progra-
mom. Ob zaključku projekta smo se 

udeležili tudi svečane prireditve in 
podelitve nagrad. Učenci so bili na 
oba dosežka zelo ponosni in vseh 
nagrad zelo veseli. 

Mentorica projekta:
Tjaša Vevoda

Nogometni turnir v Češnjicah 

Vroči dnevi, dolgi prijetni večeri in no-
gometni turnirji – tako nekako lahko 
opišemo vsaj nekaj dni v preteklem 
mesecu, za enega pa je poskrbelo 
tudi Društvo krajanov Češnjice in sicer 
takšna je bila sobota 16. junija. 
V Društvu smo stopili skupaj pripravili 
igrišče in organizirali vsakoletni nogo-
metni turnir. Zahvaljujemo se vsem 
prijavljenim ekipam, obiskovalcem in 
navijačem,  sponzorjem in donatorjem 
ter županu Martinu Rebolju, ki nam je 
pomagal pri podelitvi nagrad za prva 
tri mesta. Hvala tudi vsakemu pose-
bej, ki je tako ali drugače pripomogel k 
uspešno izpeljanem dogodku.  Veseli 
nas, da med vsemi generacijami vlada 
športni duh in se še kako izraža ob 
takih priložnostih.
Vseeno pa je letošnji turnir bil malo 
drugačen, saj je druženje po finalni 
tekmi popestrila moravška rock sku-
pina MATES. Tako se je druženje ob 
dobri glasbi zavleklo še pozno v noč. 
Za konec pa še zmagovalci:

1. Mesto : Fut Spurs
2. Mesto:  Picerija Jurka
3. Mesto: Tehnička škola
Vsem skupinam čestitamo za priigra-

ne dosežke in se vidimo naslednje 
leto!

Anamarija Vesel

www.moravce. si
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Nogometni turnir med vasmi – Slivna 2017
Člani vaške nogometne ekipe Društva 
krajanov Dešen, »Dešnanski vragi«, 
so se tudi letos udeležili nogometnega 
turnirja v Slivni. Dešnanom Simonu, 
Dejanu, Klemnu, Bojanu in Roku, 
so se pridružili prijatelji iz sosednjih 

vasi. Barve Dešnanskih vragov so 
zastopali tudi prizadevni nogometaši 
Tilen, Nejc, Denis in Miha. Odigrali 
so tri tekme. Športno so se spopadali 
tudi z vročino in se predano borili za 
svojo ekipo, a se letos žal niso uspeli 

uvrstiti v finale. Zaslužijo si pohvalo za 
hrabro sodelovanje in trdno voljo, ki 
so jo ohranili do konca zadnje tekme. 
Nogometni pozdrav do prihodnjega 
turnirja!

Eva Babnik

Nogometni turnir ob Rači
Na prvi julijski dan, v soboto 1.7.2017, 
je PGD Krašce organiziralo, lahko bi 
rekli že tradicionalni, nogometni turnir 
v športnem parku »Cegunca«, katere-
ga se je udeležilo 6 ekip iz Moravške 
doline in Črnega Grabna. Po težkih in 
dokaj izenačenih bojih so na koncu 
slavili nogometaši iz Češnjic, 2.mesto 
so osvojili moravški veterani, 3. mesto 
pa je pripadlo ekipi iz Domžal. Po po-
delitvi pokalov najboljšim ekipam, je 
sledilo zabavno druženje ekip, navija-
čev in vseh ostalih obiskovalcev.
PGD Krašce se zahvaljuje društvu kra-
janov Tuštanj za odlično pripravljeno 
nogometno igrišče, sodniški dvojici 
Lunder – Cerar za športno sojenje, 

nogometnemu kubu Termit Morav-
če, lastnikom travnikov za parkirišča, 
vsem sponzorjem in donatorjem ter 
vsem športnim zanesenjakom, ki 

so kakorkoli pripomogli pri izvedbi 
turnirja.

Rok Cerar, Foto Irena Bibič

Dekleta zmagovalke pokalnega tekmovanja
Moravška nogometna zelenica in 
tribuna poleg nje, se je nedavno 
tresla ob veselju naših deklet, ki so 
osvojile pokal za 1.mesto pokalnega 
tekmovanja lige Lepota- Zdravje. Naše 
nogometašice so se v finalu pomerile 
z nasprotnicam iz Brinj, FC Borke in 
slednje premagale z 2:1.
Igro, kakršni smo bili priča s strani 
naših deklet, lahko samo hvalimo. 
Izjemna borbenost in odločna igra s 
pravim pristopom in z veliko želje po 
zmagi, so naša dekleta pripeljala do 
zasluženega rezultata. Kljub bistveno 
boljši igri naših deklet, pa so v 15.mi-
nuti povedle nasprotnice z 0:1.
Kljub vodstvu gostujoče ekipe, je naša 
ekipa še naprej diktirala tempo igre 
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Šport

in v 46. minuti po strelu Lare Klopčič 
rezultat izenačile. V nadaljevanju 
znova številne priložnosti naših in v 
51.minuti podaja Mencingerjeve v 
prostor do Lare Klopčič, ki je še drugič 
uspešno zaključila napad za vodstvo 
in na koncu tudi za zmago z 2:1.
Odlična igra vseh naših igralk, tako 

vratarke, obrambe, vezne linije in 
napadalk, tako da si pohvalo zaslužijo 
prav vse. Izjemno veselje naših deklet 
po zadnjem sodnikovem pisku, je z 
navdušenjem in velikim aplavzom 
podprla tudi vsa domača tribuna. 
Kapetanka naše ekpe Lucija Žučko 
je prejela pokal, ki ga je predal pred-

stavnik lige in hkrati tudi trener ženske 
ekipe iz Škofje Loke, g. Miro Jović, 
nato pa je sledilo slavje z šampanjcem 
na igrišču ter pogostitev v klubski 
brunarici.
Čestitke ekipi in trenerju Boštjanu 
Peterki.

B.B.

8. tradicionalni turnir ob Dnevu državnosti
24. in 25.junja, v okviru slovenskega praznika Dneva 
državnosti, se je pri OŠ Jurija Vege odvijal, že 8. po vrsti, 
dvodnevni turnir v malem nogometu, ki ga organizira naš 
nogometni klub Termit Moravče z sodelovanjem Občine 
Moravče. Slednjega se je udeležilo 14 ekip iz Moravč in 
okoliških krajev.
Prvi dan turnirja, so se med seboj pomerile ekipe ŠD 
Mlinše, Apollo 13 (Moravče), Tango 8 (Domžale), Bar pod 
Lipo (Krašnja), BB Team (Moravče), NK Termit Moravče, 
Antimon (Trojane), GO-KO doo (Ljubljana) in Blue Moon 
(Zagorje). V nedeljo dopoldan pa so skupinski del odigrale 
še ekipe Gostišče Peterka (Moravče), Zvezda (Trbovlje), 
ŠD Lukovica in lanskoletni zmagovalci Pizzeria Čebelica 
(Izlake)
V nedeljskem popoldnevu pa so potekali izločilni boji in 
polfinalna ter finalna srečanja. Za 3.mesto sta se pome-
rili ekipi ŠD Mlinše in Bar pod Lipo Krašnja, slednji pa so 
bili uspešnejši po strelih z bele točke. Vrhunec dneva in 
letošnjega turnirja pa sta uprizorili ekipi Gostišče Peterka 

in moštvo Zvezda iz Trbovelj. Po dokaj izenačenih prvih 
minutah srečanja, so predvsem v drugem polčasu pre-
vladali igralci Peterke, ki so z zmago na koncu zasluženo 
osvojili 1.mesto letošnjega turnirja.
Prve štiri ekipe so prejele pokale, ki sta jih predala župan 
Občine Moravče g. M. Rebolj in predsednik nogometnega 
kluba g. Đ. Stjepanović, najboljšim trem pa sta slednja 
predala tudi denarne nagrade. Podeljen je bil tudi pokal 
za naj igralca turnirja, ki ga je prejel M. Zalaznik (Gostišče 
Peterka), pokal za naj vratarja turnirja – T. Bibič (gostišče 
Peterka) in naj strelec turnirja – J.Avbelj (Bar pod Lipo).
Zahvaljujemo se OŠ Jurija Vega za uporabo igrišča in 
šolskih prostorov, Civilni zaščiti za izposojo šotora, Občini 
Moravče, društvu Limbarska Gora za izposojo jurčka, PGD 
Vrhpolje za klopi, M. Jerman za posojo kombija in vsem 
posameznikom, ki ste pomagali pri sami pripravi na turnir 
in pri pospravljanju. Zahvaljujemo se tudi vsem občanom, 
ki ste nas s svojim obiskom podprli ter vsem najbližjim 
občanom za razumevanje in potrpljenje ob samem pote-
kanju turnirja.

B.B. in NK Termit Moravče
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Iz naših krajev

Jubilanti v občini Moravče
Devetdeset let je praznovala:

Majdič Jožefa  iz Moravč

Dirka po Sloveniji 2017
Petkovo dopoldne 16. junija je po glavni cesti skozi občino 
Moravče potekala kolesarska dirka »Dirka po Sloveniji 
2017«. To je bila druga etapa dirke s štartom v Ljubljani 
nato preko Kranja, Brnika, Kamnika, Moravč, Vač, Bogen-
šperka, Škofljice do cilja v Ljubljani. Te mednarodne tekme 
se je udeležilo 145 kolesarjev. Trasa dirke je po letu 2014 
ponovno potekala po naših cestah. S strani organizatorja 
kolesarske dirke je bila GZ Moravče zaprošena za sode-
lovanje ob izvedbi dirke. GZ Moravče se je odzvala vabilu 
in smo organizirali varovanje ob cestnih priključkih na 
glavno cesto od Goričice do Kandrš. Cesta je bila zaprta 
približno pol ure. Po naši cesti so vsi kolesarji traso prevo-
zili varno in brez nezgod. Iz vseh petih gasilskih društev je 

sodelovalo 35 članov. 
Rok Vozel, GZ Moravče

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

VRRecepti iz Moravške doline

Pisma bralcev
Pisem bralcev ne lektoriramo! (uredništvo)

Lepa beseda vedno lepo mesto najde, tako pa tudi zahvala.
Nikoli ni prepozno za lepe, spodbudne besede ali zahvale, vendar 
to vse pogosteje pozabljamo, saj namreč živimo v svetu tehnologi-
je in preprosto nimamo časa, da bi spregovorili besedo ali dve s 
sosedi ali znanci, če le te srečamo nekje na cesti. Sem pa vesel, da 
živim v okolju, kjer sosedom in sorodnikom ni težko združiti moči 
pri pripravi drv za zimo.  Zato teh nekaj besed v preprosti zahvali 
namenjam Vam, ki ste sicer že v mesecu maju stopili skupaj in mi 
pomagali. Hvala vam!

Toneta Prosenc, Češnjice. 

Stročji fižol z ocvirki

Sestavine za 4 osebe:
1,5 kg stročjega fižola, 1 čebula, 4 žlice ocvirkov, 180g 
kisle smetane, 2 žlici olja, sol

PRIPRAVA: Stročji fižol operemo in ga v osoljeni vodi 
kuhamo tako dolgo, da se zmehča.
Pripravimo ''zabelo''. Čebulo sesekljamo in jo prepražimo 
na olju, nato dodamo ocvirke in na koncu še kislo smeta-
no. ''Zabeli'' dodamo kuhan stročji fižol, katerega dušimo 
še 10 minut.
Jed lahko postrežemo kot prilogo ali samostojno jed.

Dober tek!
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Pisma bralcev/Osmrtnice

V 91. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi 
mož in oče

IGNAC KUSTEC 
iz Gorice pri Moravčah

Iskreno se zahvaljujeva vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, za 
vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče.

Posebna hvala ZD Moravče. Hvala vsem in vsakemu posebej.

Njegova žena Tončka in sin Brane

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

ZAHVALA
 Svojo življenjsko pot je v 81. letu starosti 

sklenil naš dragi mož, oče, dedek, pradedek, 
brat in stric 

FRANC JAMŠEK 
(Jamškov ata) iz Stegen pri Moravčah

 Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za nesebično pomoč v težkih trenutkih, izrečena ustna in pi-
sna sožalja, cvetje, sveče in darove za sv. maše. Hvala podjetju Termit, 
vojnim veteranom in vsem zaposlenim za pomoč in podporo, žalni 
govor, častno stražo ter praporščakom za spremstvo. Hvala negovalni 
službi Komet in patronažni službi. Hvala zboru Cvet za izbrane in 
lepo zapete pesmi. Hvala gospodu župniku Ivanu Povšnarju in patru 

Paskalu za lepo opravljen obred ter pogrebni službi Vrbančič.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi 

zadnji poti.
Vsi njegovi!

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

ZAHVALA
 Svoj življenjsko pot je v 56. letu sklenil naš 

dragi mož, oče, dedek, sin, brat in stric

LAJEVEC FRANC 
Štucov Franci

 Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, 
znancem za vso pomoč, ki ste nam jo nudili v teh težkih trenutkih. 
Hvala za vse izrečena sožalja, sveče in cvetje. Najlepša hvala PGD Peče 
za vso pomoč pri pogrebu, za napisan govor za častno stražo. Hvala 
KŠD PEČE, Matiji Strehar za govore. Zahvaljujemo se tudi vaškim 
pevcem in pa vaškemu župniku Ivanu za opravljen pogrebni obred.

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

Vsi njegovi

Tu ljubljen si bil iz vsega src,
bodi ljubljen še tam, 
kjer sedaj si doma.

ZAHVALA
 V 80. letu je tiho odšel naš dragi 

ROMAN SERIANZ 
 Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste ga v tako veli-
kem številu pospremili na njegovo zadnjo pot, izrekli sožalje in nam 
stali ob strani. Posebna zahvala sorodnikom, prijateljem in sosedom, 
govornikom, županu g. Rebolju, Bojanu Musilu in g. Rajku Bajcu za 
lepe besede slovesa, gospodu župniku Janezu Mikliču za lepo opravljen 
obred. Najlepša hvala tudi patronažnima sestrama Martini in Kristini, 

ter članom Ribiške družine Bistrica – Domžale.  

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi!

Družina Serianz

Moravče, 3. julija 2017

Ni smrt tisto, kar nas loči
In življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas.

 (Mila Kačič)

Svojo življensko pot je v 81. letu starosti 
sklenila naša draga mami, babica, prababica, 

tašča in teta 

MARIJA UŠTAR 
iz Negastrna

 Svoje težke in hude dni zaradi bolezni je želela svoj 80.rojstni dan 
preživeti obdana z ljudmi, ki so jo v življenju spremljali, ki jih je 
imela rada. Iskrena hvala vsem, ki ste ji omogočili, da je svoje za-
dnje praznične dni preživela srečno. Hvala osebju KO za torakalno 
kirurgijo, Onkološkemu inštitutu in ZD Moravče za strokovno, toplo 
in humano pomoč. Hvala gospodu Kancijanu Čižmanu in gospodu 
Tinetu za podporo, vse molitve in zelo lep obred. Hvala Polsnikovim 
fantom in njihovi sestri Andreji, ker so jo s pesmijo in glasbeno spre-
mljavo še zadnjič pospremili na njeni poti, saj jo je njihova glasba 
vedno zelo navduševala. Hvala vsem sosedom in  Franciju Majdiču 
za lepe zadnje besede v slovo. Posebna zahvala velja sosedi Mariji 
Korošec, ki ji je ves čas stala ob strani in ji nesebično pomagala. 
Hvala vsem, ki ste jo spremljali na poti proti Večnosti, hvala za Vaše 

molitve in darove.

Vsi njeni

Srce tvoje več ne bije,
bolečine hude ne trpiš, 
nam pa žalost srca trga,
solza lije iz oči.
Dom je prazen in otožen,
ker te več med nami ni.

Razmislek prebivalcem občine Moravče!
Dolgo že opazujem, kaj se dogaja po vasi Drtija ter po celi Moravški 
dolini??? V Drtiji ni samo Termit onesnaževalec okolja (ta že dolga 
leta zastruplja okolje), temveč naše okolje na veliko zastrupljajo do-
mači prebivalci. Že vrsto let požigajo plastiko in strupene snovi. Ali 
to ni zdravju škodljivo? Za čisto okolje imajo lepe hiše ter moderne 
avtomobile - zadaj za hišami pa črni oblaki dima (požiganje plasti-
ke)!!! Vode so onesnažene, v njih ni več rib, v mlakah ni žab ter na 
travnikih ni čebel. Imamo pa polja polna strun, polno koloradskega 
hrošča in pa po vaše poooolnoooo zdravilnih rož! V Drtiji smo imeli 
čisti Grilov gozd. V njem so rastle gobe, gozdni sadeži ter polno 
zdravilnih rož. Od vsega tega imamo zdaj na tone razpadajočega 
železa. Ob dežju se vse to izpira na njive in travnike.
Za vse to kar sem naštela ni treba nobene analiza zraka, temveč 
ponovno obveščanje ljudi (starih in mladih). Imamo pa tudi občino, 
veliko občinskih svetnikov ter tudi župana. Ne bi bilo slabo, da si te 
kraje tudi ogledate (takrat, ko se najbolj vali din v zrak)!
V Moravški dolini je veliko kmetij. Kam gre vsa odpadna embalaža 
od bal? Domači kontejnerji za embalažo so pa zelo majhni. Mogoče 
bi bilo treba več ekoloških otokov za odpadno embalažo in bi s tem 
tudi manj onesnaževali zrak.
G. župan razmislite kaj o temu in ukrenite kaj glede sežiganja odpad-
kov. Mogoče lahko pomanjšate svojo sliko v Moravških novicah in 
na to mesto napišete, kako naj skrbimo za naravo in okolje - drugače 
bo ona poskrbela za nas.
Poskrbite za lep jutrišnji dan in morda vas bomo imeli rajši!

Branka Mrčun

Star mizarski ponk, kredence, skrinje, omare, mize, vozičke 
in ostale stare stvari  kupim - 031878351
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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 * 

ORGANIZACIJA IZLETOV 

IZLET V NARAVO 
ODPRTO VSE 

DNI V LETU! 

HIŠNA 

SPECIALITETA 

NAD MORAVČAMI 

PREKRASEN RAZGLED 

DOSTOPNO Z 

AVTOM, KOLESOM, 

MOTORJEM ALI PEŠ 

PESTRA 

PONUDBA HRANE 

IN PIJAČE 

planinskidom.uste@gmail.com 

041 624 727 

31julij 2017



Oglasi

tečajI cpp-pričetki: 

7.8., 21.8. in 11.9.2017, ob 16ih

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

IZkorIStIte popuSte nakup paketnih ur

tečaj za izpit-traktor-pričetki:  

18.9.2017, 23.10.2017  ob 16ih
prijave: 031/209–501 ali avtosola.loncar@siol.net

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

ALU in PVC VRATA IN OKNA

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

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

Bogat izbor 

vhodnih vrat!

www.peplast.si

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

Cesta na Grmače 16, Moravče, 

tel. 01 7231 868

Ulica Mire Pregelj 4, Litija, 

tel. 01 8995 393

barve, laki

fasade - svetovanje

laki za parket

strokovnjaki za
mešanje AVTOLAKOV
avtokozmetika - SONAX
peleti, 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!
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